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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการเป็น “แม่ศรีเรือน” ที่ปรากฏ
ในนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม โดยศึกษาจากนวนิยายจ�ำนวน 5 เรื่อง คือ ลออจันทร์
โดย ซ่อนกลิ่น ขวัญฤทัย โดย เก้าแต้ม ใจพิสุทธิ์ โดย แพรณัฐ ดุจอัปสร โดย ณารา          
และ พรชีวัน โดย ร่มแก้ว
ผลการศึกษาพบทัศนคติต่อการเป็น “แม่ศรีเรือน” ใน สองลักษณะ คือ ยึดติด
กับความเป็นแม่ศรีเรือน คือ การวัดคุณค่าของผู้หญิงจากการเป็นแม่ศรีเรือน โดยแบ่ง
ออกเป็น ตัวละครยึดติดอย่างต่อเนื่อง และตัวละครยึดติดในตอนต้นแต่ผ่อนคลายใน               
ตอนท้าย ลักษณะที่สอง ไม่ได้ยึดติดกับความเป็นแม่ศรีเรือน คือ ไม่ได้วัดคุณค่าผู้หญิง
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จากการเป็นแม่ศรีเรือน แต่วัดจากศักยภาพในด้านอื่น ได้แก่ ด้านการศึกษา และด้าน    
การประกอบอาชีพ โดยแบ่งออกเป็น ตัวละครไม่ยดึ ติดอย่างต่อเนือ่ ง และตัวละครไม่ยดึ ติด   
ในตอนต้นแต่ยึดติดในตอนท้าย การวิจัยนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ค�ำส�ำคัญ: ทัศนคติ, ผู้หญิง, แม่ศรีเรือน, ดวงใจเทวพรหม, ปิตาธิปไตย

Abstract
This article aimed to examine attitudes toward the identity of                   
“domestic goddess” in Duang Jai Thewaprom novel series. The study       
focused on five novels: La-o Jan (Fair Moon), by Sonklin; Kwan Rutstai
(Darling), by Kaotaem; Jai Phisut (Pure Heart), by Praenat; Dut Apsorn
(Like an Angel), by Nara; and Phon Chiwan (Life Blessing), by Romkaew.    
This study identified two attitudes toward the idea of becoming a                        
“domestic goddess.” The first was characterized by adherence to the idea
and was held by characters who valued a woman by her abilities to                   
fulfill the role of domestic goddess. These characters could be divided               
into those who adhered to the idea throughout the novels and those                             
who began with this attitude but adopted a more generous one in the              
end. The second attitude was characterized by detachment from the                 
idea of becoming a domestic goddess which was held by characters                   
who did not value women based on their ability to fulfill this role, but
rather, on other abilities, including those related to their education or              
career. These characters could also be divided into those who were             
detached from the idea throughout the novels and those who changed
their attitude, ultimately adhering to the idea of women fulfilling the                   
domestic goddess role. The findings from this study are indicative of               
current trends related to shifting status and gender roles among women.
Keywords: Attitudes, Thai Women, Domestic Goddess, Duang Jai Thawaprom, Patriarchy
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บทน�ำ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงมีลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกันมาตั้งแต่อดีต
โดยทั่วไปผู้หญิงจะมีสถานภาพด้อยกว่าผู้ชายแทบจะทุกด้าน ทั้งนี้เป็นผลอันเนื่องมา              
จากระบบปิตาธิปไตย (patriarchy) หรือชายเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นระบบที่เอื้ออ�ำนาจให้แก่
ฝ่ายชายเป็นหลัก สังคมไทยถูกปลูกฝังและสืบทอดความคิด ความเชื่อ เรื่องระบบชาย
เป็นใหญ่มาอย่างยาวนาน ความแตกต่างทางกายภาพหรือหลักสรีรศาสตร์ท�ำให้เกิด             
การแบ่งบทบาทหรือแบ่งงานของเพศชายกับเพศหญิง เพศชายที่มีร่างกายแข็งแรงกว่า
จึงได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำครอบครัว ออกไปท�ำมาหากินเพื่อเลี้ยงสมาชิก              
ในครอบครัว ขณะที่เพศหญิงถูกปลูกฝังให้ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว               
และรับผิดชอบงานบ้านทุกอย่างเป็นหลัก ผู้หญิงจึงมีบทบาทเฉพาะพื้นที่ภายในบ้าน
เท่านั้น ซึ่งการที่ในอดีตไม่นิยมให้ผู้หญิงออกไปท�ำงานนอกบ้าน ส่งผลให้สถานภาพ           
อาชีพของผู้หญิงไม่เอื้อต่อการที่จะท�ำให้ผู้หญิงมีบทบาทในสังคม (บุญยงค์ เกศเทศ,                
2532, หน้า 324)
เมื่อผู้หญิงไม่มีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ สังคมจึงคาดหวังให้ผู้หญิงไทยทุกคน             
จะต้องมีทกั ษะเชีย่ วชาญในเรือ่ งของงานบ้าน งานเรือน และงานครัว เป็นหนึง่ ในคุณสมบัติ              
ส�ำคัญของผูห้ ญิงไทยหรือทีเ่ รียกว่า “แม่ศรีเรือน” กลายเป็นสิง่ ทีค่ อยวัดคุณค่าของหญิงไทย
ในยุคก่อน หากหญิงใดมีคุณสมบัติดังกล่าว หญิงผู้นั้นก็จะได้รับการยอมรับจากฝ่ายชาย
ครอบครัว และคนในสังคม ดังนั้นการเป็นแม่ศรีเรือนจึงนับได้ว่าเป็นแรงผลักดันให้           
ผู้หญิงไทยต้องพยายามแสดงศักยภาพดังกล่าวในพื้นที่ในบ้านอย่างเต็มที่
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสังคมไทยได้รับเอาอารยธรรมตะวันตกเข้ามาส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ผลักดันให้               
ผูห้ ญิงได้ออกมามีบทบาทในพืน้ ทีส่ าธารณะ ผูห้ ญิงเริม่ สามารถออกมาสมาคมนอกบ้านได้
คบเพือ่ นต่างเพศได้ เล่นกีฬาได้ ประกอบอาชีพนอกบ้านตามวิชาทีไ่ ด้รำ�่ เรียนมา (สายสมร
เฉยตรองการ, 2529, หน้า 25-26) นอกจากนี้ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมก็เป็น                   
อีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดันให้ผู้หญิงได้ก้าวออกมามีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ ผู้หญิง
สามารถที่จะแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และหลากหลายด้าน ความคาดหวัง           
ของสังคมไทยทีม่ ตี อ่ บทบาทหน้าทีข่ องผูห้ ญิงจึงเปลีย่ นแปลงไป สังคมเริม่ ไม่ได้คาดหวังว่า
ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีความเป็นแม่ศรีเรือนเช่นเดียวกับผู้หญิงในยุคก่อน
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นวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ เป็นนวนิยายที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มของ                       
ผูอ้ า่ นเป็นอย่างมาก และได้รบั การตีพมิ พ์ซำ�้ หลายครัง้ เมือ่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3                 
ได้นำ� มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในโอกาสครบรอบ 43 ปีของสถานี ละครดังกล่าวได้กระแส
ตอบรับที่ดี ท�ำให้แฟนนิยายและแฟนละครเป็นจ�ำนวนมากเรียกร้องให้ทางส�ำนักพิมพ์              
และนักเขียนจัดท�ำภาคต่อของนิยายชุดดังกล่าว นักเขียนทั้ง 5 ท่านจึงตัดสินใจแต่ง                 
ภาคต่อของนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ได้แก่ นวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม
ในนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม ประกอบด้วยนวนิยาย 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง                  
ลออจันทร์ โดย ซ่อนกลิ่น เรื่อง ขวัญฤทัย โดย เก้าแต้ม เรื่อง ใจพิสุทธิ์ โดย แพรณัฐ                
เรื่อง ดุจอัปสร โดย ณารา และเรื่อง พรชีวัน โดย ร่มแก้ว เหตุการณ์ในนวนิยายเกิดขึ้น            
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2530-2540 ถึงแม้ว่านวนิยายชุดนี้จะมีเนื้อเรื่องด�ำเนินต่อมา              
จากนวนิยายชุด สุภาพบุรษุ จุฑาเทพ ก็ตาม แต่พบว่ามีการสร้างตัวละครหญิงให้มคี ณ
ุ สมบัติ               
ทีห่ ลากหลายและแตกต่างจากตัวละครหญิงในชุดก่อน ด้วยการขาดความเป็นแม่ศรีเรือน
แต่พวกเธอกลับได้รับการชื่นชมและยอมรับในฐานะสะใภ้จากเหล่าสมาชิกตระกูล                
จุฑาเทพ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติครอบครัวฝ่ายชายที่มีต่อการเป็นแม่ศรีเรือน
ว่าไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นที่ท�ำให้ตัวละครหญิงจะได้รับการชื่นชมและยอมรับในฐานะสะใภ้
คุณลักษณะดังกล่าวนับได้ว่าเป็นคุณสมบัติร่วมของตัวละครหญิงในนวนิยายและถือว่า
เป็นภาพแทนของผูห้ ญิงในช่วงปี พ.ศ. 2530-2540 ซึง่ จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความคาดหวัง
ของสังคมต่อความเป็นหญิงที่ส่งผลต่อแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและ
บทบาทของผู้หญิงในอนาคต ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติต่อการเป็น                
“แม่ศรีเรือน” ของผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเรื่องเพศภาวะ (Gender)
เป็นกรอบแนวคิดที่มีการพัฒนามาจากแนวคิดสตรีนิยม (feminism) โดยค�ำว่า
gender มีการแปลเป็นภาษาไทยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เพศสภาพ เพศสถานะ
นอกจากนี้ยังมีเพศภาวะและเพศสภาวะที่ถูกน�ำมาใช้ (อรทัย เพียยุระ, 2560, หน้า 2)       
ในบทความนี้เลือกใช้ค�ำว่า ‘เพศภาวะ’ แทนค�ำว่า gender
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เพศภาวะ คือ เพศที่สังคมเป็นผู้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ให้ กล่าวคือ เมื่อเกิดมา            
เป็นหญิงหรือชายจะต้องแสดงบทบาทหน้าที่อย่างไร โดยสังคมและวัฒนธรรมจะเป็น              
ผูห้ ล่อหลอมบทบาทหน้าทีใ่ ห้ ย่อมมีบทบาทหน้าทีท่ แี่ ตกต่างกัน เช่น บทบาทในครอบครัว
สังคมไทยก�ำหนดให้ “ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง” กล่าวคือ ผู้ชาย           
ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำ ในขณะที่ผู้หญิงท�ำหน้าที่เป็นผู้ตาม เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึง เกย์ กระเทย
ทอม ดี้ ที่มีบทบาททางเพศแตกต่างกัน (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554)
ผู้ที่น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งเพศหญิงเพศชายออกเป็นเพศตามสรีระ
(physical sex) และเพศในเชิงวัฒนธรรม (cultural sex) คือ Simone de Bouvoir
ปรากฏในหนังสือที่ชื่อว่า The Second Sex เมื่อปี ค.ศ. 1953 ที่ได้มีการน�ำเสนอว่า   
ความแตกต่างทางสรีระระหว่างหญิงและชาย ไม่ใช่สิ่งที่ท�ำให้ทั้งสองเพศมีความสามารถ
ที่แตกต่างกัน แต่สังคมต่างหากที่เป็นตัวก�ำหนดความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย                    
ซึ่งแนวคิดนี้เป็นที่มาของวาทกรรม “One is not born, but rather becomes,                    
a woman.” (Simone de Bouvoir, 1953 อ้างถึงใน อรทัย เพียยุระ, 2560)
จะเห็นได้ว่า เพศภาวะนั้นถูกก�ำหนดโดยปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ท�ำให้
สังคมเกิดความคาดหวังต่อความเป็นหญิงเป็นชายในแง่มุมเฉพาะต่าง ๆ และมีส่วน   
ก�ำหนดความเชือ่ ทัศนคติ รวมทัง้ ประเพณีปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีถ่ กู ท�ำให้กลายเป็นบรรทัดฐาน
ของสังคมในเรื่องของความเป็นหญิงและความเป็นชาย เพศภาวะเป็นเรื่องที่แตกต่าง             
กันไปในแต่ละวัฒนธรรม และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
บทบาททางเพศภาวะ (Gender Role)
โดยทัว่ ไปกรอบการสร้างความเป็นชายมักมุง่ เน้นเรือ่ งภาวะผูน้ ำ 
� มีความสามารถ
ด้านต่าง ๆ และมีพนื้ ทีใ่ นสังคมหรือพืน้ ทีส่ าธารณะ ในขณะทีก่ รอบความเป็นหญิงมักเน้น       
ไปที่บทบาทหน้าที่ในพื้นที่ภายในบ้านหรือพื้นที่ส่วนตัว จะเห็นได้ว่า เพศภาวะส่งผล               
กับผู้หญิงและผู้ชายต่างกัน (ทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ, 2557, หน้า 47-50) โดย Hurlock                 
(1978) ได้อธิบายถึงบทบาทหญิงชายแบบดั้งเดิม (traditional gender roles) และ
บทบาทหญิงชายแบบเท่าเทียม (egalitarian gender roles) สามารถสรุปได้ ดังนี้
- แนวคิดบทบาทหญิงชายแบบดั้งเดิม (Traditional Gender Roles)
แนวคิดที่เชื่อว่าหญิงชายมีบทบาทที่แตกต่างกัน ผู้ชายจะมีความเป็นชายสูง               
เพียงอย่างเดียว (High masculinity) ส่วนผู้หญิงจะมีความเป็นหญิงสูงเพียงอย่างเดียว
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(high femininity) และยังเชื่อว่าบทบาทหญิงชายถูกก�ำหนดเนื่องจากความแตกต่าง             
ทางเพศสรีระ ซึ่งแนวคิดนี้สะท้อนความคิดแบบชายเป็นใหญ่ และก่อให้เกิดความเชื่อ
ความคาดหวัง และการแบ่งบทบาทหน้าที่ของหญิงและชายในสังคม โดยมีการก�ำหนด
คุณลักษณะดังนี้ ความเป็นชาย เป็นผู้น�ำ  ท�ำหน้าที่รับผิดชอบหารายได้เลี้ยงครอบครัว              
มีอ�ำนาจตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของครอบครัว ก้าวร้าว สามารถประสบความส�ำเร็จ                
และยกสถานะทางสังคมโดยความสามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ มีพลังมากกว่าผู้หญิง            
เลือกท�ำงานที่มีเกียรติและได้ค่าจ้างที่สูง ในขณะที่ความเป็นหญิง จะเป็นผู้ตามและให้
บริการในทุกสถานการณ์ ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแลครอบครัวและงานบ้าน ยกสถานะ             
ทางสังคมโดยการแต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าตน มักแสดงอารมณ์                  
ออกมา มีพลังน้อยกว่าผู้ชาย ให้อ�ำนาจผู้ชายในการตัดสินใจ ท�ำงานนอกบ้านในกรณี              
ที่จ�ำเป็น และท�ำงานที่ใช้ทักษะที่ตำ�่ และได้รับค่าจ้างที่ตำ 
�่ (Hurlock, 1978, p. 463)
- แนวคิดบทบาทเพศภาวะแบบเสมอภาค (Egalitarian Gender Roles)
แนวคิดที่ยอมรับว่าหญิงชายนั้นมีความเท่าเทียมกัน บทบาทของหญิงชายไม่มี
ความแตกต่างและไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยมีการก�ำหนดคุณลักษณะดังนี้
ความเป็นชาย ยอมรับและให้ความส�ำคัญกับเพศตรงข้าม สามารถท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ได้
โดยไม่ค�ำนึงว่าเป็นหน้าที่ของหญิงหรือชาย ไม่ลังเลที่จะท�ำงานที่ถูกเชื่อว่าเป็นงานของ          
ผู้หญิง เช่น งานบ้านและเลี้ยงดูบุตร ให้โอกาสสมาชิกในครอบครัวในการตัดสินใจ                  
เรื่องต่าง ๆ สามารถท�ำงานโดยมีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงได้โดยปราศจากความคิดต่อต้าน
เป็นต้น ส่วนความเป็นหญิง ตระหนักว่าตนเองมีความส�ำคัญ สามารถท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ได้
โดยไม่คำ� นึงว่าเป็นหน้าทีข่ องหญิงหรือชาย ท�ำงานนอกบ้านและหาโอกาสในการท�ำงาน
เท่าเทียมกับผู้ชาย สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ไม่รู้สึกผิดที่เลือกท�ำงานนอกบ้าน
มากกว่าเลี้ยงดูบุตร หาโอกาสในการด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร เป็นต้น
ส�ำหรับบทบาทหญิงชายในสังคมไทยนั้น หมายถึง บทบาทหน้าที่ รวมถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกมาภายใต้ความคาดหวังของสังคมในระบอบปิตาธิปไตย กล่าวคือ
ผู้หญิงไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ย่อมถูกก�ำหนดให้มีสถานภาพด้อยกว่าผู้ชายในทุกด้าน             
ซึ่งส่งผลให้บทบาทของผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายด้วยเช่นกัน เห็นได้จากการที่ผู้หญิงมี           
บทบาทเฉพาะพื้นที่ในบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
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หญิงไทยกับความเป็นแม่ศรีเรือน
แนวคิดเรือ่ งเพศภาวะหรือบทบาททางเพศในเชิงสังคมเป็นเหตุทที่ ำ� ให้สงั คมไทย
คาดหวังให้ผู้หญิงเป็นทั้งมารดาและภรรยาที่ดี ความคาดหวังดังกล่าวมีมาตั้งแต่อดีต             
จนถึงปัจจุบัน ปรากฏให้เห็นได้จากสิ่งต่าง ๆ อาทิ ผลงานวรรณกรรม ดังจะเห็นได้ว่า            
ตัวละครหญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมยุคก่อนมักจะถูกยึดโยงและผูกติดกับสถานภาพ                
และบทบาทของการเป็นมารดาและภรรยาที่ดี โดยจะมีคุณลักษณะของการเป็นกุลสตรี
ที่ดีงามด้วยประการต่าง ๆ อาทิ การมีกิริยามารยาทที่งดงาม การพูดจาที่ไพเราะ                    
การแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย มีการวางตัวที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ความเป็น               
“แม่ศรีเรือน” ยังเป็นคุณสมบัตปิ ระการหนึง่ ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการด�ำรงสถานภาพหญิงไทย
ดังจะเห็นได้จากตัวละคร “แม่พลอย” จากเรื่อง สี่แผ่นดิน (2494) บทประพันธ์ของ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึง่ เป็นตัวละครหญิงทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็นหญิงไทยในอุดมคติ            
มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูง โดยได้รับการขัดเกลาตามแบบฉบับหญิงสาวชาววัง                  
อีกทั้งยังเป็นมารดาและภรรยาผู้อุทิศตนให้ครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวรรณกรรม                      
ค�ำสอนผู้หญิงอีกมากมายที่มุ่งเน้นไปที่การอบรมสั่งสอนผู้หญิงให้ปฏิบัติตนให้อยู่ใน                 
ความประพฤติที่ดีงาม
ค� ำ สอนหญิ ง ส่ ว นใหญ่ มั ก จะมี ใ จความส� ำ คั ญ คื อ การให้ ผู ้ ห ญิ ง ต้ อ งแสดง                     
ความจงรักภักดีและการเคารพต่อสามีของตนเมื่อแต่งงานแล้ว และรับผิดชอบเรื่อง                
งานบ้านงานเรือน มุ่งเน้นให้ผู้หญิงต้องคอยปรนนิบัติดูแลสามีของตนเป็นอย่างดี อาทิ
การจัดเตรียมอาหารไว้รอสามี คอยดูแลระหว่างการรับประทานอย่างใกล้ชิด และผู้ท            ี่
เป็นภรรยาจะรับประทานอาหารได้ก็ต่อเมื่อสามีรับประทานเสร็จแล้ว นอกจากนี้ยังต้อง
จัดการบ้านเรือน รับผิดชอบดูแลข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้านให้เรียบร้อย                 
(ชาติชาย มุกสง, 2558, หน้า 96) ในกรณีของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานก็เช่นกันที่จะ                
ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกุลสตรีและความเป็นแม่ศรีเรือน จะเห็นได้ว่า นอกจาก                 
ผู้หญิงไทยมักจะถูกเน้นย�้ำในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนแล้ว ความเป็นแม่ศรีเรือน                      
ก็ เ ป็ น อี ก คุ ณ สมบั ติ ห นึ่ ง ที่ ถู ก เน้ น ย�้ ำ ส� ำ หรั บ การด� ำ รงสถานภาพหญิ ง ไทยที่ ดี ต ามที                  ่
สังคมปรารถนา สอดคล้องกับค�ำกล่าวของจินตนาถ กลัดวัง (2545, หน้า 164)                           
ทีก่ ล่าวว่า “บทบาทของผูห้ ญิงในการเป็นแม่ศรีเรือนถูกสร้างภาพว่า ‘การเป็นแม่ศรีเรือน’
คือหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้หญิงดีจะต้องมี”
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นิยามความหมายของ “แม่ศรีเรือน” สามารถสรุปได้ว่า หมายถึง ผู้หญิงที่มี
คุณสมบัตเิ พียบพร้อมในการเป็นภรรยา โดยมีหน้าทีป่ รนนิบตั สิ ามีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
เป็นมารดาผู้อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งยังต้องท�ำหน้าที่เป็นแม่ครัวของเรือน    
ดูแลอาหารการกินของสมาชิกในครอบครัวไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ผู้หญิงคนใดที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมและครบครัน จะได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่ศรีเรือน                 
(ปาจารีย์ ช่วยบุญ, 2561, หน้า 126)
เมื่ อ แนวคิ ด เรื่ อ งความเสมอภาคทางเพศเริ่ ม แพร่ เ ข้ า สู ่ สั ง คมไทย ส่ ง ผลให้                
บทบาทหญิงและชายเกิดความเปลี่ยนแปลง เกิดการสลับบทบาทระหว่างทั้งสองเพศขึ้น
โดยผู้หญิงมารับภาระงานต่าง ๆ ของผู้ชาย หรือผู้ชายมารับบทบาทดูแลบ้านเรือน                       
เลี้ยงบุตรที่เคยเป็นบทบาทของผู้หญิง (วาลี ขันธุวาร, 2547, หน้า 24-40) เช่น                          
การเปลีย่ นแปลงบทบาทในครอบครัวระหว่างสามีและภรรยา กล่าวคือ ในบางครอบครัว
ทั้งสามีและภรรยาต่างก็ต้องออกไปท�ำงานหาเงิน เพื่อใช้เลี้ยงดูครอบครัวเช่นเดียวกัน
หรือในบางครอบครัวนั้นภรรยาเป็นฝ่ายออกไปท�ำงานหาเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่สามี
เป็นผู้ที่ต้องรับบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรและรับผิดชอบภาระงานบ้านแทนภรรยากัน               
มากขึ้น (ศรีหทัย เวลล์ส, 2561, หน้า 78-79)
เรื่องย่อของนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม
นวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม เป็นเรือ่ งราวต่อจากนวนิยายชุด สุภาพบุรษุ จุฑาเทพ
เนือ้ เรือ่ งเกีย่ วกับความรักของเหล่าคุณชายตระกูลจุฑาเทพรุน่ ที่ 2 กับหญิงสาวผูม้ สี ายเลือด
เทวพรหมที่ต้องกลับมาสานต่อค�ำสัญญาที่ไม่สมหวังจากรุ่นพ่อแม่ (ดูภาพที่ 1 ประกอบ)
เรื่อง ลออจันทร์ ลออจันทร์หรือลออ เป็นหญิงสาวที่รักครอบครัวเป็นอย่างมาก
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท�ำให้คนเข้าใจผิดว่า เจ้าสีวิไลผู้เป็นท่านทวดของเธอเป็นผู้คิดทรยศ   
ต่อบ้านเมืองและพระเชษฐา เธอจึงพยายามหาวิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านทวด                
และกอบกู้ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีให้กับวงศ์ตระกูลด้วยการปลอมตัวเป็นเลขานุการของ                
หม่อมหลวงภูธเนศ บุตรชายของหม่อมราชวงศ์รัชชานนท์กับสร้อยฟ้า เพื่อหาทางน�ำ         
‘สร้อยอัจนาจักระ’ สิ่งเดียวที่จะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับวงศ์ตระกูลของเธอ

ลูก 2 คน

หม่อมราชวงศ์
ธราธร จุฑาเทพ

ลูก 1 คน

หม่อมหลวง
รณเรศ จุฑาเทพ

ลูก 4 คน

หม่อมหลวง
รณกร จุฑาเทพ

หม่อมหลวง
สรุจ จุฑาเทพ

ลูก 1 คน

พันตรี หม่อมหลวง
ฉัตรเกล้า จุฑาเทพ

วรรณรสา จุฑาเทพ กรองแก้ว จุฑาเทพ

หม่อมเอียด จุฑาเทพ

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก ลออจันทร์, โดย ซ่อนกลิ่น, 2562, กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

เรืออากาศโท หม่อมหลวง
รณภูมิ จุฑาเทพ

ภรรยา 3 คน

หม่อมช้องนาง จุฑาเทพ

พลเอกหม่อมราชวงศ์ เพียงขวัญ จุฑาเทพ หม่อมราชวงศ์
ปวรรุจ จุฑาเทพ
รณพีร์ จุฑาเทพ

ร้อยเอก หม่อมหลวง
รณจักร จุฑาเทพ

หม่อมหลวง
พันตรี หม่อมหลวง
อณิษฐา จุฑาเทพ
อศิร จุฑาเทพ

หม่อมหลวง
ระวีร�ำไพ จุฑาเทพ

ลูก 2 คน

หม่อมอุบลวรรณ จุฑาเทพ

ลูก 1 คน

หม่อมเจ้าวิชชากร จุฑาเทพ

พระองค์เจ้าวิภาวสุ จุฑาเทพ

ภาพที่ 1
แผนผังตัวละครนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม
อ่อน

หม่อมหลวง
ปกเกศ จุฑาเทพ

ลูก 2 คน

หม่อมหลวง
ภูธเนศ จุฑาเทพ

หม่อมราชวงศ์
หม่อมราชวงศ์
พุฒิภัทร จุฑาเทพ รัชชานนท์ จุฑาเทพ

ลูก 2 คน

หม่อมหยก จุฑาเทพ

พี่-น้อง

หม่อมหลวง
กัณฐิกา จุฑาเทพ

ลูก 2 คน

สร้อยฟ้า จุฑาเทพ
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เรือ่ ง ขวัญฤทัย ขวัญฤทัย ขวัญ หรือทัย บุตรสาวของหม่อมหลวงมารตีกบั นายพล
พินิจ หลังจากที่นายพลพินิจเสียชีวิตลง หม่อมหลวงมารตีที่เป็นอนุภรรยาจึงไม่ได้รับ
สมบัติใด เป็นเหตุให้เธอมักจะโทษว่าขวัญฤทัยเป็นต้นเหตุของเรื่องร้ายในชีวิตของเธอ  
ต่อมาเธอพาขวัญฤทัยย้ายมาอาศัยอยู่กับสามีใหม่ที่เชียงราย ขวัญฤทัยช่วยก้องภพ                      
พีช่ ายต่างบิดาขายอาหารและน�ำส่งอาหาร จนมีโอกาสได้พบพันตรีหม่อมหลวงฉัตรเกล้า               
บุตรชายของหม่อมราชวงศ์พฒุ ภิ ทั รกับกรองแก้วทีม่ าปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นแพทย์ทหารทีโ่ รงพยาบาล
ค่ายเม็งรายมหาราช เธอมักจะหาเรือ่ งกลัน่ แกล้งเขาอยูเ่ สมอ แต่หม่อมหลวงฉัตรเกล้ากลับ
ตกหลุมรักเธอ แม้จะรูภ้ ายหลังว่าเธอเป็นบุตรสาวของหม่อมหลวงมารตีทมี่ คี วามเกลียดชัง
ต่อตระกูลจุฑาเทพ ท�ำให้เป็นก�ำแพงขวางกั้นความรักของชายหนุ่มและหญิงสาว
เรือ่ ง ใจพิสทุ ธิ์ ใจพิสทุ ธิห์ รือหนูพกุ เป็นเด็กก�ำพร้าทีถ่ กู มารดาทิง้ ทีส่ ถานีอนามัย
แห่งหนึง่ ในเชียงใหม่ นายแพทย์ผทู้ ำ� คลอดจึงรับอุปการะเธอไว้ในฐานะบุตรสาวบุญธรรม
ต่อมาเธอถูกส่งตัวให้มาอาศัยกับพี่สาวของพ่อบุญธรรมที่กรุงเทพมหานคร และได้                     
พบกับร้อยเอกหม่อมหลวงรณจักร ทหารม้าหนุ่ม บุตรชายคนโตของพลอากาศเอก                    
หม่อมราชวงศ์รณพีร์กับเพียงขวัญ และสุนิดาหรือส้มจี๊ด น้องสาวของเพื่อนสนิทของ
หม่อมหลวงรณจักรซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงานมาดูแลตามค�ำฝากฝัง และส่งเข้า                
ศึกษาต่อ ใจพิสุทธิ์ไม่ชอบหม่อมหลวงรณจักร เพราะยังคงฝังใจตั้งแต่ตอนเด็กที่เธอ                  
มักจะโดนฝ่ายชายกลั่นแกล้งอยู่เป็นประจ�ำ  ใจพิสุทธิ์มีเข็มกลัดติดตัวที่มารดาทิ้งไว้ให้             
ก่อนที่จะหายไป ทุกคนในตระกูลจุฑาเทพและเทวพรหมต่างเข้าใจว่าเธอเป็นบุตรสาว  
ของหม่อมหลวงวิไลรัมภา และช่วยกันตามหามารดาของเธอ
เรื่อง ดุจอัปสร ดุจอัปสรหรือฟ้า บุตรสาวของหม่อมหลวงวิไลรัมภากับศิริพงษ์
เจ้าของรีสอร์ตแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ เธอรักมารดามากถึงขนาดยอมท�ำตามที่มารดาสั่ง              
ทุกอย่าง โดยเธอได้สมัครงานที่บริษัทเจทีพร็อพเพอร์ตี้ เพื่อจะหาทางเข้าไปแก้แค้น               
บุตรชายของหม่อมราชวงศ์รณพีรต์ ามความต้องการของมารดา ทว่าคนทีเ่ ธอพบกลับเป็น
พันตรีหม่อมหลวงอศิร บุตรชายคนโตของหม่อมราชวงศ์ธราธรกับหม่อมหลวงระวีรำ� ไพที่
เคยช่วยชีวติ เธอไว้ และยังเป็นคนทีเ่ ธอมอบหัวใจให้อกี ด้วย ในขณะทีพ่ นั ตรีหม่อมหลวงอศิร           
ก็เช่นเดียวกันที่เกิดความประทับใจในความสวยและความกล้าหาญของเธอในครั้งนั้น             
เขาเฝ้ารอหญิงสาวมาหลายปี จนทั้งสองได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ความรักของทั้งคู่                    
มีความเกลียดชังของหม่อมหลวงวิไลรัมภาเป็นก�ำแพงขวางกั้น
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เรือ่ ง พรชีวนั พรชีวนั หรือชีวนั บุตรสาวของกระถินอดีตคูห่ มัน้ ของหม่อมราชวงศ์   
ปวรรุจ เธอได้รับการอุปการะและส่งเสียให้ไปศึกษาในระดับปริญญาตรีที่อิตาลีจาก                
ทวดอ่อน และได้รบั ค�ำสัง่ ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นกามเทพจับคูร่ ะหว่างหม่อมหลวงสรุจ บุตรชาย       
คนเดียวของหม่อมราชวงศ์ปวรรุจกับวรรณรสา ที่ได้เป็นเลขานุการทูตไทย ณ กรุงโรม
ประเทศอิตาลี กับพรชีวา เทวพรหม บุตรสาวของหม่อมหลวงเกษรากับชินกร และเป็น
ลูกพี่ลูกน้องของพรชีวัน หญิงสาวผู้เพียบพร้อมที่เดินทางไปศึกษาในระดับปริญญาโทที่
อิตาลี แต่ทว่ากับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อพรชีวาเกิดตั้งครรภ์ และพรชีวันเกิด                   
ตกหลุมรักเลขานุการทูตหนุ่มเสียเอง ท�ำให้เรื่องราวทั้งหมดวุ่นวาย

วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยเริ่มต้นศึกษาจากการอ่านนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ งานวิจัยและ
บทความทีเ่ กีย่ วข้องกับนวนิยายชุดดังกล่าว เพือ่ หาแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ตวั บท
นวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม จ�ำนวน 5 เล่ม ได้แก่ เรื่อง ลออจันทร์ เรื่อง ขวัญฤทัย
เรื่อง ใจพิสุทธิ์ เรื่อง ดุจอัปสร และเรื่อง พรชีวัน ซึ่งนวนิยายชุดนี้ได้ให้ความส�ำคัญกับ           
ผู้หญิงเป็นหลัก ประกอบกับการที่ประเด็นเรื่องความเป็นแม่ศรีเรือนเป็นหนึ่งในบทบาท
ของผู้หญิงซึ่งเป็นที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในนวนิยายทั้งสองชุด ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้
ศึกษาทัศนคติต่อความเป็นแม่ศรีเรือนของผู้หญิงและการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของ   
ตัวละครจากนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ และนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม
จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ทัศนคติของตัวละครที่มีต่อความเป็นแม่ศรีเรือนของ            
ผู้หญิงซึ่งปรากฏให้เห็นผ่านตัวละครในนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม โดยใช้กรอบ               
แนวคิดบทบาททางเพศภาวะ (gender) แบบเสมอภาค (egalitarian gender roles)                   
ในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการวิจัยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์และยกตัวอย่างประกอบ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบทัศนคติต่อความเป็น “แม่ศรีเรือน” ใน 2 ลักษณะ คือ 1. ยึดติด
กับการเป็นแม่ศรีเรือน 2. ไม่ได้ยึดติดกับความเป็นแม่ศรีเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) ยึดติดกับการเป็นแม่ศรีเรือน
การใช้เพศมาเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ จึงท�ำให้ผู้หญิงถูกจ�ำกัด
พื้นที่ให้อยู่ภายในบ้าน และจ�ำเป็นต้องแสดงศักยภาพในพื้นที่ดังกล่าวให้สมบูรณ์แบบ  
และเหมาะสมกับสถานภาพที่ตนด�ำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบุตรสาว ภรรยา และมารดา                  
(ปาจารีย์ ช่วยบุญ, 2560, หน้า 121) จึงเป็นเหตุให้คนในสังคมคาดหวังว่าผู้หญิงไทย            
ทุกคนจะต้องมีความเป็นแม่ศรีเรือน เช่นเดียวกับในนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม
จากการศึกษาพบว่า บางตัวละครยังคงยึดถือความเป็นแม่ศรีเรือน และได้นำ� มาใช้พจิ ารณา            
ผู้หญิงที่จะเข้ามาเป็นสะใภ้จุฑาเทพ โดยแบ่งออกเป็น
			1.1) ตัวละครยึดติดอย่างต่อเนือ่ ง หมายถึง การทีต่ วั ละครวัดคุณค่าผูห้ ญิงจาก
คุณสมบัติความเป็นแม่ศรีเรือนตั้งแต่ในนวนิยายชุดแรก สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ต่อเนื่อง           
มาจนถึงนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม ดังจะเห็นได้จากตัวละคร หม่อมหลวงระวีร�ำไพ   
และหม่อมราชวงศ์ธราธร บิดามารดาของหม่อมหลวงภูธเนศและหม่อมหลวงอณิษฐา  
โดยทัศนคติดงั กล่าวมาจากประสบการณ์สว่ นตัวของทัง้ สองตัวละคร ดังข้อความตัวอย่าง
“แต่คุณแม่กับคุณทวดยังอยากให้ผมแต่งงานกับลูกสาวของอาเกษ            
สายตรงอีกคนของคุณชายเทวพันธ์”
“ทุกคนก็หวัง เพราะหนูชาลิสาก็เก่งทั้งการบ้านการเรือนเหมือนแม่
หน้าทีก่ ารงานรึกเ็ ก่งเหมือนพ่อ เหมาะสมกับแกทุกประการ พ่อเองก็อยากให้แกได้แต่งงาน             
กับผู้หญิงดี ๆ แต่ถ้าไม่รักชอบ พ่อก็ไม่ฝืนใจแก”
(ณารา, 2562, หน้า 45)
“เฮ้อ...พลาดจากตาวิศ แล้วยังเสียดายหนูลิสา รายนั้นออกจะน่ารัก
เรียบร้อย ตาเพชรก็ไม่ชอบเสียอีก”
(ณารา, 2562, หน้า 377)
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทั้งหม่อมหลวงระวีร�ำไพและหม่อมราชวงศ์
ธราธรต่างก็ประทับใจในตัวชาลิสาบุตรสาวของหม่อมหลวงเกษรา และต้องการให้             
หม่อมหลวงอศิรแต่งงานกับเธอ ทัง้ นีน้ อกจากจะมีสาเหตุมาจากการทีช่ าลิสาเป็นทายาท
เทวพรหมสายตรง ซึ่งการแต่งงานระหว่างทั้งสองนับว่าเป็นการสานพันธสัญญาระหว่าง
จุฑาเทพ กับเทวพรหมแทนรุ่นของบิดามารดาแล้ว ยังมาจากการที่เธอเป็นผู้หญิงที            ่
เพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน นอกเหนือจากวุฒิการศึกษาและอาชีพแล้ว ยังมีความเป็น               
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แม่ศรีเรือนที่เธอได้รับการอบรมสั่งสอนและฝึกฝนจากมารดา จนกล่าวได้ว่าเธอเป็น
ตัวแทนของหม่อมหลวงเกษรา ท�ำให้เธอได้รับการชื่นชมจากครอบครัวของฝ่ายชาย  
การที่หม่อมหลวงระวีร�ำไพยึดติดกับการเป็นแม่ศรีเรือนนั้นเนื่องมา                
จากในอดีตของเธอ เมื่อครั้งที่หม่อมหลวงระวีร�ำไพยังอยู่ในวัยสาว ถึงแม้เธอจะไม่ได้                
เชี่ยวชาญในเรื่องงานครัวมากนัก เพราะไม่ได้เข้าครัวท�ำอาหารเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน              
ด้วยติดภารกิจทางด้านการศึกษา แต่เธอก็มีฝีมือในเรื่องของงานครัวอยู่พอสมควร                   
เธอมักจะเข้าครัวแสดงฝีมือการท�ำอาหารทุกครั้งที่หม่อมราชวงศ์ธราธรมาเยี่ยมบิดา               
ของเธอที่บ้าน เพื่อสร้างความประทับใจกับหม่อมราชวงศ์ธราธร การกระท�ำดังกล่าว
สะท้อนถึงทัศนคติต่อความเป็นแม่ศรีเรือนของหม่อมหลวงระวีร�ำไพว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
และจ�ำเป็นส�ำหรับลูกผู้หญิง เพื่อดูแลสามีและบุตรในอนาคตถึงแม้เธอจะเป็นผู้หญิงที่มี
บทบาทในพื้นที่สาธารณะก็ตาม จึงกล่าวได้ว่าหม่อมหลวงระวีร�ำไพจึงปรารถนาให้              
หญิงสาวที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ในอนาคตควรมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเธอเมื่อต้องมาเป็น
ลูกสะใภ้ตระกูลนี้นั่นเอง ชาลิสาซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวจึงตรงตามความคาดหวังของ    
หม่อมหลวงระวีร�ำไพ
ในขณะที่ หม่อมราชวงศ์ธราธรก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันที่มองว่า                      
ความเป็นแม่ศรีเรือนเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้หญิงที่จะเข้ามาเป็นภรรยาของบุตรชาย               
ทั้งนี้อาจเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว คือ ชีวิตแต่งงานของเขากับหม่อมหลวงระวีร�ำไพ
ซึ่งเธอสามารถรับผิดชอบภาระงานในบ้านและงานนอกบ้านได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
สร้างความประทับใจและความภูมิใจให้แก่เขาอย่างมาก ดังนั้นเขาจึงคาดหวังให้ชาลิสา
ผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับภรรยาของเขามาเป็นสะใภ้
นอกจากนี้ ยังพบว่าตัวละครหญิงอย่าง ลออจันทร์ ก็มีทัศนคติต่อ            
ความเป็นแม่ศรีเรือนว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับลูกผู้หญิง หากไม่มีคุณสมบัติ            
ดังกล่าวอาจท�ำให้ฝ่ายชายเกิดอคติในใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของความเป็นหญิงในตัวเธอ
อาจท�ำให้เธอไม่ได้การยอมรับจากฝ่ายชายและครอบครัว ดังข้อความตัวอย่าง
“แล้วคุณล่ะ ท�ำอาหารเป็นไหม”
“ท�ำเป็นแต่เมนูไข่คะ่ ไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ตนุ๋ ” เธอยิม้ เขิน ๆ “ทีอ่ พาร์ตเมนต์
ไม่อนุญาตให้ท�ำอาหารค่ะ ส่วนใหญ่ก็ซื้อข้าวห่อมากินกัน”
(ซ่อนกลิ่น, 2562, หน้า 95)
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จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อลออจันทร์ถูกถามถึงฝีมือด้าน             
งานครัว เธอรู้สึกกระดากอายที่ไม่มีความเป็นแม่ศรีเรือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ           
ส�ำหรับผูห้ ญิง แต่เพือ่ ลดความกระดากอายดังกล่าว เธอจึงเลือกใช้เหตุผลเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของเธอที่ไม่เอื้อต่อการประกอบอาหารมาเป็นข้ออ้างสนับสนุน เพื่อลดอคติเกี่ยวกับ
คุณสมบัติดังกล่าวในใจของฝ่ายชายนั่นเอง
ลออจันทร์ส่งยิ้มเจื่อนให้ “คือ...ฉันอยากจะท�ำอาหารเป็นบ้างน่ะค่ะ           
ถ้าไม่เป็นอะไรเสียเลยคงเป็นกุลสตรีไม่ได้แน่”
ภูธเนศยิ้มกับความคิดของเธอ “ความจริงไปเรียนกับคุณแม่ก็ได้นะ   
คราวก่อนท่านก็บอกอยู่ไม่ใช่หรือว่าให้คุณเข้าไปเรียนท�ำอาหารกับท่านได้ทุกเมื่อ”
“อย่าดีกว่าค่ะ เกรงใจท่าน”
“ไม่ต้องเกรงใจหรอก คุณแม่ยินดีเสมอแหละ”
“อืม...ฉันขอเรียนให้มีพื้นฐานก่อนดีกว่าค่ะ เวลาไปเรียนกับท่านจะได้
ไม่เงอะงะจนท่านร�ำคาญเอาน่ะค่ะ”
(ซ่อนกลิ่น, 2562, หน้า 230-231)
จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่ลออจันทร์พูดปดหม่อมหลวงภูธเนศ           
คนรั ก ของเธอเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ห้ เ ขามารั บ เธอไปวั ง จุ ฑ าเทพในช่ ว งเวลากลางวั น                  
เนื่ อ งจากเธอติ ด ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ แผนการขโมยสร้ อ ยอั จ นาจั ก ระ เธอเลื อ กที่ จ ะน� ำ                      
การเรียนรู้งานครัวมาใช้เป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความประทับใจให้  
แก่เขา แสดงให้เห็นว่าลออจันทร์เองก็ทราบดีว่าถึงแม้คนรักและครอบครัวของเขาจะไม่
ยึดติดกับความเป็นแม่ศรีเรือนมากนัก แต่พวกเขาก็คาดหวังว่าเมื่อเธอมาเป็นสะใภ้                    
ก็ต้องเรียนรู้ความเป็นแม่ศรีเรือนไว้บ้าง
จากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของลออจันทร์ต่อ              
ความเป็นแม่ศรีเรือนว่าเป็นคุณสมบัติที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้หญิง ถึงแม้ผู้หญิงจะมีบทบาท               
ในพื้นที่สาธารณะก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ได้รับการยอมรับเท่ากับการเป็นแม่ศรีเรือน
			1.2) ตัวละครยึดติดในตอนต้นแต่ผ่อนคลายในตอนท้าย หมายถึง การที่                
ตัวละครวัดคุณค่าผูห้ ญิงจากคุณสมบัตคิ วามเป็นแม่ศรีเรือนในนวนิยายชุดแรก สุภาพบุรษุ
จุฑาเทพ แต่มาผ่อนคลายลงในนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม ซึ่งแนวคิดนี้พบในตัวละคร
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ย่าอ่อนหรือทวดอ่อน ผู้เป็นน้องสาวของหม่อมย่าของเหล่าคุณชายทั้ง 5 แห่งจุฑาเทพ            
ซึ่งในอดีตเธอได้ให้คุณค่ากับความเป็นแม่ศรีเรือนอย่างเคร่งครัด และมีทัศนะว่าผู้หญิง             
ที่จะเข้ามาเป็นสะใภ้จ�ำเป็นที่จะต้องมีความเป็นแม่ศรีเรือน เห็นได้จากการที่ในอดีต                
ย่าอ่อนให้การยกย่องชื่นชมหม่อมหลวงเกษราและปรารถนามาเป็นสะใภ้ เพราะเธอ             
เป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อม ทั้งในด้านของฐานะทางสังคม กิริยามารยาทงดงาม               
พูดจาไพเราะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และมีการวางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความเป็น
แม่ศรีเรือนในระดับสูง หญิงสาวที่จะมาเป็นสะใภ้ถ้าไม่ได้เป็นคนในตระกูลเทวพรหม                
และไม่ มีค วามเป็น แม่ศรีเรือนก็จะถูกต� ำหนิแ ละไม่ไ ด้ รั บการยอมรับ ตัว อย่า งเช่ น                          
ตัวละครสร้อยฟ้า ภรรยาของหม่อมราชวงศ์รัชชานนท์ที่จะเห็นได้ว่าในตอนแรกย่าอ่อน
ไม่ได้ให้การยอมรับเพราะเห็นเป็นแค่ชาวป่าที่ไม่มีความเป็นแม่ศรีเรือน หรือในกรณี            
ของตัวละครกรองแก้ว ภรรยาของหม่อมราชวงศ์พฒ
ุ ภิ ทั รก็ไม่ได้รบั การยอมรับจากย่าอ่อน                
ในตอนแรกเช่นเดียวกัน แต่เพราะความเป็นแม่ศรีเรือนของเธอซึง่ มีสว่ นช่วยท�ำให้ยา่ อ่อน
ยอมรับในที่สุดแต่ในนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม จะเห็นได้ว่าย่าอ่อนที่ด�ำรงสถานภาพ
กลายเป็นทวดอ่อนยังคงให้ความส�ำคัญกับความเป็นแม่ศรีเรือนอยู่ แต่ไม่ได้เคร่งครัด
เหมื อ นในอดี ต จากการศึ ก ษาพบทั ศ นคติ ข องทวดอ่ อ นต่ อ ความเป็ น แม่ ศ รี เ รื อ น
เปลี่ยนแปลงไปใน 2 กรณี ดังนี้
							1.2.1) กรณีที่เหลนชายยังไม่มีคนรัก ในนวนิยายแสดงให้เห็นว่า               
ทวดอ่อนที่ยังคงยึดติดความเป็นแม่ศรีเรือนและน�ำมาใช้ตั้งเป็นคุณสมบัติในการสรรหา
หญิงสาวที่มาเป็นภรรยาของเหลนชาย ดังจะเห็นได้จากการที่เธอปรารถนาให้เหลนชาย
ได้แต่งงานกับบุตรสาวทั้งสองของหม่อมหลวงเกษรา ดังข้อความตัวอย่าง
“ผมยังไม่เจอผู้หญิงที่ถูกใจเลยครับ” อศิรปด
“ก็หนูชาลิสา ลูกของเกษราล่ะ เธอเก่งและนิสยั ดี ถ้าแต่งงานกัน
พ่อกับแม่ก็คงจะมีความสุข”
(ณารา, 2562, หน้า 132)  
“คุณสรุจคงจ�ำได้ ก่อนเดินทางไปอิตาลี คุณสรุจได้เข้ามา            
กราบลาทวด ทวดได้ขอคุณสรุจไว้เรื่องหนึ่ง นั่นคือเรื่องของพรชีวา คุณสรุจรู้ดีว่าทวด            
ถูกชะตาเธอยิ่งนัก นอกจากกิริยามารยาทอันงดงาม นุ่มนวลเป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้ว
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สมกับที่เกษราอบรมสั่งสอนมาอย่างดี เธอยังมีความมั่นใจแบบสาวสมัยใหม่และมี                 
ความสวยที่ต�ำแหน่งคทากรของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องยืนยันมาแล้ว...”
(ร่มแก้ว, 2562, หน้า 18)
จากข้ อ ความข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ทวดอ่ อ นปรารถนาให้                
หม่อมหลวงอศิรบุตรชายคนโตของหม่อมราชวงศ์ธราธร และหม่อมหลวงสรุจบุตรชาย     
คนเดียวของหม่อมราชวงศ์ปวรรุจได้แต่งงานกับชาลิสาและพรชีวาบุตรสาวทั้งสองของ
หม่ อ มหลวงเกษรา เพราะหญิงสาวทั้งสองนอกจากทายาทเทวพรหมสายตรงของ         
หม่อมราชวงศ์เทวพันธ์แล้ว ยังเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมในทุกด้าน ทั้งในพื้นที่ส่วนตัว              
และพืน้ ทีส่ าธารณะ โดยเฉพาะความเป็นแม่ศรีเรือนทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดจากหม่อมหลวง
เกษราผู้เป็นมารดามาเป็นอย่างดี
							1.2.2) กรณีที่เหลนชายมีคนรักอยู่แล้ว ในนวนิยายแสดงให้เห็นว่า             
หากหญิงสาวคนรักของเหลนชายขาดความเป็นแม่ศรีเรือน ทวดอ่อนก็ไม่ได้น�ำเอา
คุณสมบัติดังกล่าวมาใช้พิจารณาหญิงสาวเหมือนตอนที่ตนเองกระท�ำในรุ่นพ่อแม่ของ
เหลนชาย ดังข้อความตัวอย่าง
“เอ่อ...คะ...คือ...ฉันหมายถึง ฉันไม่ใช่กุลสตรีน่ะค่ะ ท�ำอาหาร
ก็ไม่เก่ง งานบ้านงานเรือนก็ไม่เอาไหน บางทีฉันอาจไม่เหมาะกับหม่อมก็ได้ค่ะ”
“โอ๊ย จะห่วงอะไร” ทวดอ่อนโพล่งขึ้น
“เรื่องพวกนั้นมันฝึกมันสอนกันได้ ป้าอาของคุณภูสิ ตอนมา           
ที่นี่ใหม่ ๆ กะเปิ๊บกะป๊าบอย่างกับอะไรดี เดี๋ยวนี้เป็นไง เพียบพร้อมไปทุกอย่าง ไม่ใช่             
ฝีมือทวดหรอกหรือ”
(ซ่อนกลิ่น, 2562, หน้า 250)
จากข้อความข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของทวดอ่อนที่
เกิดการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทีเ่ คยยึดติดความเป็นแม่ศรีเรือนในรุน่ หลาน แต่ในรุน่ เหลน
ทัศนคติต่อการเป็นแม่ศรีเรือนเกิดผ่อนคลายลง กล่าวคือ ไม่ได้น�ำความเป็นแม่ศรีเรือน
มาใช้ ใ นการยอมรั บ เหลนสะใภ้ แต่ ใ ห้ ก ารยอมรั บ พวกเธอจากเหตุ ผ ลประการอื่ น                 
อย่างไรก็ตาม ทวดอ่อนก็ยังคงที่จะให้เหลนสะใภ้จำ� เป็นต้องเรียนรู้ความเป็นแม่ศรีเรือน
ภายหลังจากมารดาของฝ่ายชายนั่นเอง
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2) ไม่ได้ยึดติดกับการเป็นแม่ศรีเรือน
หมายถึง การทีต่ วั ละครไม่ได้คาดหวังว่าผูห้ ญิงทุกคนต้องมีความเป็นแม่ศรีเรือน
เป็นคุณสมบัติติดตัวมาตั้งแต่แรก จากการศึกษาพบทัศนคติที่มีต่อความเป็นแม่ศรีเรือน
ในนวนิยายชุดดวงใจเทวพรหมที่เกิดความเปลี่ยนแปลง ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
2.1) ตัวละครไม่ยึดติดอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การที่ตัวละครไม่ได้วัดคุณค่า            
ผู้หญิงจากคุณสมบัติความเป็นแม่ศรีเรือนตั้งแต่ในนวนิยายชุดแรก สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ต่อเนื่องมาจนถึงนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม ดังจะเห็นได้จากทัศนคติของครอบครัว              
ฝ่ายชาย ได้แก่ หม่อมราชวงศ์รัชชานนท์และสร้อยฟ้า บิดามารดาของหม่อมหลวง               
ภูธเนศที่มีต่อลออจันทร์หญิงสาวคนรักของบุตรชาย ดังข้อความตัวอย่าง
“ท�ำอาหารเป็นไหมล่ะ” ผู้เป็นพ่อเอ่ยถาม
“ไม่เป็นค่ะ” ลออจันทร์ยมิ้ แหย ขัดเขินทีไ่ ม่เคยเรียนรูก้ ารเป็นแม่ศรีเรือน
เพราะจดจ่อแต่เรื่องการเรียนอยู่ตลอดเวลา
“ไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอก” สร้อยฟ้าเอ่ยขึ้นด้วยน�้ำเสียงอาทร
“มันต้องหัดต้องพัฒนาฝีมอื กันไป นีก่ ว่าฉันจะท�ำได้ขนาดนีก้ ถ็ กู ทวดอ่อน
เคี่ยวกร�ำเสียแทบแย่”
“ว่าง ๆ ก็ให้เจ้าภูรับมาเรียนท�ำอาหารที่นี่ก็ได้นะ” รัชชานนท์เอ่ยชวน
“หนูคงไม่กล้ารบกวนหรอกค่ะ”
“โอ๊ย กงกวนอะไรกัน ฉันยินดีนะ”
“ขอบคุณคุณท่านที่กรุณานะคะ” ลออจันทร์ยกมือไหว้อย่างซาบซึ้งใจ
แต่คิดในใจว่าคงไม่ได้มาตามค�ำชวน
(ซ่อนกลิ่น, 2562, หน้า 144)
จากข้อความข้างต้น สะท้อนให้เห็น ถึ ง ทั ศ นคติ ข องหม่ อ มราชวงศ์               
รัชชานนท์และสร้อยฟ้าที่ไม่ได้ยึดติดกับการเป็นแม่ศรีเรือนของผู้หญิง ทั้งนี้เป็นเพราะ
ประสบการณ์ ใ นอดี ต ที่ ตั ว ละครสร้ อ ยฟ้ า ก็ เ ป็ น ผู ้ ห ญิ ง ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น                        
แม่ ศ รี เ รื อ น เพราะเติ บ โตและถู ก เลี้ ย งดู โ ดยบิ ด าที่ เ น้ น การสอนในเรื่ อ งของทั ก ษะ                     
การด�ำรงชีวิตให้อยู่รอดท่ามกลางป่าที่มีแต่ภัยอันตราย ในช่วงแรกที่หม่อมราชวงศ์              
รัชชานนท์พาสร้อยฟ้าเข้ามาอยู่ในวังจุฑาเทพ เธอก็ได้รับการต�ำหนิและการไม่ยอมรับ               
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จากหม่อมย่าเอียดและย่าอ่อนที่คาดหวังว่าสะใภ้ตระกูลจุฑาเทพจะต้องมีความเป็น                   
แม่ศรีเรือน แต่ท้ายที่สุดเมื่อสร้อยฟ้าเข้ามาเป็นสะใภ้จุฑาเทพ เธอก็ได้รับการฝึกฝน                
และถูกเคี่ยวเข็ญจากย่าอ่อนจนเธอกลายเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของงานบ้าน งานเรือน
และงานครัว จึงท�ำให้สร้อยฟ้าเข้าใจความรู้สึกของลออจันทร์คนรักของบุตรชายเป็น            
อย่างดี
การที่หม่อมราชวงศ์รัชชานนท์ เข้าใจลออจันทร์และไม่ได้ตัดสินเธอ            
จากความเป็นแม่ศรีเรือน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในอดีตสร้อยฟ้าภรรยาของเขาที่เคยไม่มี
คุณสมบัติหรือความสามารถในการครัว แต่เมื่อได้รับการฝึกฝนจากย่าอ่อน ท�ำให้
เปลี่ ย นแปลงไปในลั ก ษณะที่ ต รงข้ า ม เป็ น มารดาที่ เ ลี้ ย งดู ห ม่ อ มหลวงภู ธ เนศและ                 
หม่อมหลวงกัณฐิกาได้เป็นอย่างดี และยังเป็นภรรยาที่คอยปรนนิบัติเขาได้อย่างไม่              
ขาดตกบกพร่อง อีกทั้งยังมีบทบาทในการช่วยเหลืองานบริษัทของเขาอีกด้วย ทั้งสอง              
จึงเห็นว่าคุณสมบัติของแม่ศรีเรือนเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้
นอกจากนีย้ งั พบว่า หม่อมหลวงภูธเนศ ผูเ้ ป็นบุตรชายเองก็เช่นเดียวกัน                
ที่ไม่ได้ตัดสินผู้หญิงจากความเป็นแม่ศรีเรือน เห็นได้จากเมื่อตอนที่เขาเกิดความสนใจ            
ในตัวลออจันทร์ และได้มาทราบในภายหลังว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความเป็นแม่ศรีเรือน
ดังข้อความตัวอย่าง
“แล้วคุณล่ะ ท�ำอาหารเป็นไหม”
“ท�ำเป็นแต่เมนูไข่คะ่ ไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ตนุ๋ ” เธอยิม้ เขิน ๆ “ทีอ่ พาร์ตเมนต์
ไม่อนุญาตให้ทำ� อาหารค่ะ ส่วนใหญ่ก็ซื้อข้าวห่อมากินกัน”
(ซ่อนกลิ่น, 2562, หน้า 95)
ภูธเนศยิ้มกับความคิดของเธอ “ความจริงไปเรียนกับคุณแม่ก็ได้นะ               
คราวก่อนท่านก็บอกอยู่ไม่ใช่หรือว่าให้คุณเข้าไปเรียนท�ำอาหารกับท่านได้ทุกเมื่อ”
“อย่าดีกว่าค่ะ เกรงใจท่าน”
“ไม่ต้องเกรงใจหรอก คุณแม่ยินดีเสมอแหละ”
“อืม...ฉันขอเรียนให้มีพื้นฐานก่อนดีกว่าค่ะ เวลาไปเรียนกับท่านจะได้
ไม่เงอะงะจนท่านร�ำคาญเอาน่ะค่ะ”
(ซ่อนกลิ่น, 2562, หน้า 230-231)
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จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของหม่อมหลวงภูธเนศที่มี
ต่อความเป็นแม่ศรีเรือนว่าเป็นคุณสมบัตทิ ไี่ ม่จำ� เป็นต้องมีตดิ ตัวผูห้ ญิงทุกคนมาตัง้ แต่แรก
เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนกันได้ในภายหลัง ดังจะเห็นได้จากการที่เขามัก
จะบอกให้ลออจันทร์คนรักอยู่บ่อยครั้งว่าให้ไปเรียนรู้วิธีท�ำอาหารจากมารดาของเขา
ส่วนในนวนิยายเรื่อง ขวัญฤทัย เรื่อง ใจพิสุทธิ์ และเรื่อง พรชีวัน ไม่ได้            
มีการกล่าวถึงทัศนคติต่อการเป็นแม่ศรีเรือนของตัวละครเอกหญิงทั้งสามตัวละคร                  
อาจสรุปได้ว่า ครอบครัวของฝ่ายชายนั้นไม่ยึดติดกับความเป็นแม่ศรีเรือน แต่ให้                   
การยอมรับฝ่ายหญิงที่เกิดจากความเข้าใจในความรักของบุตรชายและหญิงคนรัก                      
ดังข้อความตัวอย่าง
“แล้วลูกล่ะจ๊ะ ได้เจอผู้หญิงที่ถูกใจบ้างหรือยัง”
ฉัตรเกล้านิง่ เขาเคยตอบปฏิเสธ แต่หลังจากเหตุการณ์วนั นัน้ เขาก็มนั่ ใจ
ในความรู้สึกของตน เขาชอบแม่ค้าสาว เพียงแต่ไม่รู้ว่าหล่อนคิดเช่นไรเท่านั้น
“ผมได้พบผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นคนน่ารักมากครับ เก่ง ฉลาด ขยัน                
เอาไว้มีโอกาสผมจะพาเธอมากราบคุณแม่นะครับ”
กรองแก้วลูบผมลูกชาย ดึงไหล่เข้ามากอดแล้วคลี่ยิ้ม “ได้จ้ะ แม่จะรอ
นะจ๊ะ”
(เก้าแต้ม, 2562, หน้า 361)
จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่ากรองแก้วมารดาของหม่อมหลวง               
ฉัตรเกล้าไม่ได้ให้การยอมรับขวัญฤทัยหญิงคนรักของบุตรชายจากความเป็นแม่ศรีเรือน
แต่เป็นการยอมรับที่เกิดจากความเข้าใจในความรักของบุตรชายและหญิงคนรัก
“พวกเราในฐานะแม่และพ่อ เรารักคนที่ลูกรัก ขอเพียงแค่เธอรักลูก              
ของเราด้วย และเป็นคนดี นั่นก็พอแล้วค่ะ”
“อันที่จริงว่าที่ลูกสะใภ้ของผมเป็นยิ่งกว่าคนดีนะครับ เธอเรียนเก่ง                  
ได้เกียรตินิยมด้วย เป็นครูที่ดี ลูกบุญธรรมของผมก็เรียนอยู่ในห้องของเธอ ผมดีใจที่                 
หม่อมจักรเลือกเธอ”
(แพรณัฐ, 2562, หน้า 428)
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จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่าเพียงขวัญและหม่อมราชวงศ์รณพีร์
มารดาและบิดาของหม่อมหลวงรณจักรให้การยกย่องและชื่นชมใจพิสุทธิ์หญิงคนรัก              
ของบุตรชาย โดยยึดลักษณะนิสัยของเธอและความรักของบุตรชายกับหญิงคนรัก               
เป็นหลัก รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ การศึกษา และการประกอบอาชีพ มากกว่า      
การให้ความสนใจเรื่องความเป็นแม่ศรีเรือน
“ฉันรักชีวันตั้งนานแล้ว ถ้าไม่รัก คงไม่ขอร้องให้พ่อแม่ของฉันไปสู่ขอ
ชีวันจากแม่กระถินตั้งแต่สองปีก่อนหรอก”
(ร่มแก้ว, 2562, หน้า 355)
“ตอนนี้มาถึงความรักของลูก ฉันก็ยอมแพ้ไม่ได้เหมือนกันค่ะ”
“เอาสิ คุณไปไหน ผมก็ไปด้วย จะสูงสุดของยุโรปหรือลึกสุดในป่าแอฟริกา
เราก็ไปกันมาแล้วไม่ใช่หรือ กับแค่สวนยางท�ำไมจะลุยไม่ได้”
หม่อมราชวงศ์ปวรุจถอดเสือ้ คลุมออก กางขึน้ คลุมศีรษะของทัง้ คู่ แล้วมุง่
หน้าเดินเคียงกันไปท่ามกลางสายฝน “บอกไว้ก่อนนะคะ ถ้าวันนี้ไม่ได้ลูกสะใภ้ ฉันไม่    
ยอมถอยแน่ค่ะ”
(ร่มแก้ว, 2562, หน้า 335)
จากข้อความข้างต้น เป็นตอนที่หม่อมหลวงสรุจแจ้งให้หม่อมราชวงศ์  
ปวรรุจและวรรณรสาผู้เป็นบิดามารดาของเขาได้ทราบว่าต้องการให้ท่านทั้งสองไปสู่ขอ
พรชีวันให้แก่เขา ทั้งสองจึงเดินทางไปสู่ขอพรชีวันให้แก่บุตรชายในทันทีอย่างไม่มีข้อแม้
แม้ว่าจะต้องเจอกับลมพายุที่เป็นอุปสรรคในการเดินทาง แต่ก็ไม่ลดละความพยายาม           
เพื่อความสุขของบุตรชายอันเป็นที่รักยิ่ง จะเห็นได้ว่าบิดามารดาของหม่อมสรุจไม่ได้                
น�ำเอาความเป็นแม่ศรีเรือนมาใช้ในการรับยอมพรชีวันในฐานะสะใภ้ เป็นการยอมรับที่
เกิดจากความเข้าใจในความรักของบุตรชายและหญิงคนรัก
2.2) ตัวละครไม่ยึดติดในตอนต้นแต่ยึดติดในตอนท้าย หมายถึง การที่             
ตัวละครไม่ได้วัดคุณค่าผู้หญิงจากคุณสมบัติความเป็นแม่ศรีเรือนในตอนต้นเรื่อง แต่ม          ี
การเปลีย่ นแปลงทัศนคติในตอนท้าย คือ หม่อมหลวงอศิร เห็นได้จากการทีเ่ ขาเกิความรูส้ กึ
ทีด่ ตี อ่ ดุจอัปสรจากความประทับใจต่อเรือ่ งราวในอดีตของหญิงสาว และเมือ่ เขาได้มาทราบ
ภายหลังว่าดุจอัปสรไม่มีความเป็นแม่ศรีเรือน เขาก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีต่อดุจอัปสรอยู่
เช่นเดิม และยังคาดหวังว่าเธอจะได้กลายมาเป็นคนรักของเขา ดังข้อความตัวอย่าง
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“ฟ้าท�ำอาหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกค่ะ แค่ท�ำอะไรง่าย ๆ เท่านั้น              
ส่วนใหญ่เป็นเมนูไข่ ทานกันตาย” เธอหัวเราะ “พอไปอยู่กรุงเทพฯ ก็ฝากท้องกับครัว
ของอา ที่เน้นอาหารภาคกลาง นาน ๆ ถึงจะทานอาหารเหนือที เพราะอาก็เป็นคน
กรุงเทพฯ พอท�ำอาหารเหนือบางอย่างได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ดัดแปลงมากกว่าค่ะ”
(ณารา, 2562, หน้า 191)
เมื่อเขาผิดหวังจากดุจอัปสร เขาก็เริ่มที่จะหันมาสนใจชาลิสาตามที่คน
ในครอบครัวจุฑาเทพคาดหวังให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกัน นอกจากการท�ำตามความปรารถนา
ของคนในครอบครัวแล้ว เขาก็พิจารณาแล้วว่าชาลิสาเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมและ            
สมบูรณ์แบบ รับผิดชอบการงานในบ้านและนอกบ้านได้เป็นอย่างดี เธอสามารถที่จะ             
เป็นภรรยาที่ดีให้แก่เขาและเป็นมารดาที่ดีให้แก่บุตรของเขาได้ ดังนั้นเขาจึงเริ่มที่จะ            
เปิดใจให้กับชาลิสาในฐานะคนรัก ดังข้อความตัวอย่าง
“ขอบใจมากนะที่เป็นห่วง แต่พี่คิดว่าพี่คงไม่โชคดีขนาดนั้น และลิสา
คงจะเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ ทีด่ ไี ด้ และเป็นภรรยาทีเ่ พียบพร้อมทุกอย่างทีผ่ ชู้ ายคนหนึง่ จะหาได้”
(ณารา, 2562, หน้า 426)
จากข้อความข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นแม่ศรีเรือนก็ยังคง                
เป็นคุณสมบัติของผู้หญิงที่สามารถน�ำมาใช้มัดใจฝ่ายชายได้ จะเห็นจากทัศนคติของ                   
หม่อมหลวงอศิรว่าการแต่งงานไม่จ�ำเป็นจะต้องมาจากความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่มาจากการที่ชาลิสาคุณสมบัติความเป็นแม่ศรีเรือน

อภิปรายผล
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นได้ว่า ทัศนคติทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าวต่างก็สะท้อน                   
ให้เห็นถึงระบบชายเป็นใหญ่ที่ยังคงไหลเวียนและฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยด้วยกัน                  
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติที่ 1 ที่เป็นการบังคับให้ผู้หญิงคอยดูแลปรนนิบัติรับใช้
ผู้ชาย หรือแม้กระทั่งทัศนคติที่ 2 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้น�ำเอาความเป็นแม่ศรีเรือนมาใช้วัด
คุณค่าผู้หญิง แต่ท้ายที่สุดก็ยังคาดหวังให้ผู้หญิงจ�ำเป็นต้องเรียนรู้การเป็นแม่ศรีเรือน            
โดยจะต้องฝึกฝนงานบ้าน งานเรือน และงานครัวจากมารดาของฝ่ายชายในเวลาต่อมา                       
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ด้ า นบทบาทของผู ้ ห ญิ ง ที่ จ ะต้ อ งรั บ ภาระที่ ห นั ก ขึ้ น คื อ                           
ต้องรับผิดชอบภาระงานในบ้านและงานนอกบ้านไปพร้อมกัน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการที              ่
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ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งการศึกษาและการประกอบอาชีพนับว่าเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้หญิงได้รับการชื่นชมและยอมรับ จากเดิมที่เคยมองว่าผู้หญิงที่                
เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบจะต้องมีความเป็นแม่ศรีเรือนและมีความประพฤติที่ดีงาม                 
ตามแบบฉบับกุลสตรีไทย แต่ในยุคนี้ผู้หญิงไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมีความเป็นแม่ศรีเรือน                 
เป็นคุณสมบัติติดตัวก็ได้รับค�ำชื่นชมและการยอมรับเช่นเดียวกัน ส�ำหรับนิยามของ                     
“ผู้หญิงดี” “ผู้หญิงเก่ง” ในยุคนี้คือ การเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งเรื่องงานในบ้านและ                        
งานนอกบ้าน กล่าวคือ จะต้องเก่งในด้านของวิชาการ มีการศึกษา มีการประกอบอาชีพ            
เป็นของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีความเป็นแม่ศรีเรือนร่วมด้วย สอดคล้องกับ                 
ศรีหทัย เวลล์ส (2561, หน้า 78-79) ที่ได้กล่าวว่า ในบางครอบครัวทั้งสามีและภรรยา
ต่างก็ต้องออกไปท�ำงานหาเงินมาเพื่อใช้เลี้ยงดูครอบครัวเช่นเดียวกัน ในขณะที่ภาระ             
งานในบ้านก็ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบดูแล ผู้หญิงยังคงต้องแบกรับ      
ภาระความรับผิดชอบต่อภาระงานในบ้านมากกว่าผู้ชาย ซึ่งความแปรเปลี่ยนบทบาท                
ดั ง กล่ าวจะแสดงให้ เ ห็ น ถึงแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิ ด ความเชื่ อ                         
ต่อความเป็นหญิงในอนาคต
จะเห็ น ได้ ว ่ า แนวคิด เพศภาวะ (gender) นับ ว่า เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด                       
การก�ำหนดบทบาทระหว่างทั้งสองเพศ ซึ่งความเป็นแม่ศรีเรือนนั้นเป็นหนึ่งในบทบาท
ทางเพศที่สังคมไทยได้ก�ำหนดให้แก่เพศหญิง เป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้หญิงได้รับค�ำชื่นชมและ               
การยอมรับจากสังคม ดังนั้นผู้หญิงไทยจึงได้รับการฝึกฝนในเรื่องงานบ้าน งานเรือน                  
และงานครัวมาตั้งแต่เด็ก แต่ในระยะต่อมาความคาดหวังต่อการเป็นแม่ศรีเรือนของ                 
ผู้หญิงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยให้ความส�ำคัญและถือเอาเป็นคุณสมบัติประการ
ส�ำคัญของผู้หญิงไทยทุกคน จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบ                  
มีความเหมาะสมกับการเป็นมารดาและภรรยา แต่ในยุคนี้การเป็นแม่ศรีเรือนถูกลด                
ความส�ำคัญลง ทั้งนี้เป็นผลมาจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยในหลายด้าน      
รวมไปถึงด้านสถานภาพและบทบาทระหว่างเพศหญิงและเพศชายด้วย จากเดิมนั้น                 
จะเห็นได้ว่าบทบาททางเพศในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมแบบชายเป็นใหญ่ เป็นในลักษณะ
บทบาทหญิงชายแบบดั้งเดิม (traditional gender roles) ตามแนวคิดของ Hurlock
(1978) ที่เชื่อว่าบทบาทหญิงชายถูกก�ำหนดเนื่องจากความแตกต่างทางเพศสรีระ                      
โดยผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้น�ำ  ท�ำหน้าที่ออกไปท�ำงานเลี้ยงดูครอบครัว ในขณะที่ผู้หญิงมี
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บทบาทเป็นเพียงผู้ตามและถูกจ�ำกัดให้อยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้น แต่ในระยะหลัง                       
แนวคิดบทบาทเพศภาวะแบบเสมอภาค (egalitarian gender roles) (Hurlock,                     
1978) เป็นทีย่ อมรับและให้ความสนใจในวงกว้าง ซึง่ เป็นแนวคิดทีย่ อมรับว่าหญิงชายนัน้           
มีความเท่าเทียมกัน บทบาทของหญิงชายไม่มีความแตกต่างและไม่ตายตัว สามารถ                
ปรับเปลี่ยนได้ จึงส่งผลให้เกิดการแปรเปลี่ยนบทบาททางเพศระหว่างเพศหญิงและ                    
เพศชายนั่นเอง สอดคล้องกับค�ำกล่าวของวาลี ขันธุวาร (2547, หน้า 24-40) ที่ได้                       
กล่าวว่าเมื่อแนวคิดเรื่องความเสมอภาคทางเพศเริ่มแพร่เข้าสู่สังคมไทย ส่งผลให้                     
บทบาทหญิงและชายเกิดความเปลี่ยนแปลง เกิดการสลับบทบาทระหว่างทั้งสองเพศขึ้น
โดยผู้หญิงมารับภาระงานต่าง ๆ ของผู้ชาย หรือผู้ชายมารับบทบาทดูแลบ้านเรือน                   
เลี้ยงบุตร ที่เคยเป็นบทบาทของผู้หญิง
อนึ่ ง การที่ บ ทบาทของผู ้ ห ญิ ง ในสั ง คมเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม นั้ น เป็ น ผล                        
มาจากความเสมอภาคทางเพศหรือความเท่าเทียมระหว่างเพศ (gender equality)                       
ที่จะเห็นได้ว่าในระยะหลังผู้คนในสังคมเริ่มตื่นตัวและให้ความส� ำคัญกับเรื่องดังกล่าว                   
โดยความเสมอภาคทางเพศนั้น หมายถึง การที่เพศชายและเพศหญิงมีสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงบทบาทของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ต้องอยู่ภายในกรอบที่
เหมาะสม ความเสมอภาคทางเพศถือได้ว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ
ที่มีสิทธิในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ใน
สังคมไทย ส่งผลให้สภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น มีการปรับปรุง                 
ค่านิยมหลายประการให้สอดคล้องกับความเป็นสากล ซึ่งความเสมอภาคทางเพศหรือ
ความเท่าเทียมทางเพศเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไข และสามารถ                  
ที่จะปรับปรุงแก้ไขได้หลายประเด็น
ภาพรวมของนวนิยายชุด ดวงใจเทวพรหม สะท้อนให้เห็นว่า การที่ผู้หญิงมี                 
บทบาททางเพศที่ เ ริ่ ม จะเท่ า เที ย มกั บ ผู ้ ช ายมากขึ้ น นั้ น ส่ ง ผลให้ ค วามคาดหวั ง ต่ อ                    
ความเป็นแม่ศรีเรือนซึ่งเคยเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้หญิงไทยได้              
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย กล่าวคือ ความเป็นแม่ศรีเรือนถูกลดความส�ำคัญลง
ในระยะหลังสังคมไทยไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับความเป็นแม่ศรีเรือนเช่นเดียวกับในอดีต
เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นการกดทับศักยภาพและพื้นที่ของผู้หญิง แต่พบว่า                
การศึกษาและการประกอบอาชีพได้มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้หญิง                    
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แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ของการเปลี่ ย นแปลงสถานภาพและบทบาทของผู ้ ห ญิ ง ที่                   
แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผลการวิจัยนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาถึงบทบาท                  
ทางเพศของผู้หญิงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เพื่อช่วยท�ำให้เห็นถึงแนวโน้ม
สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในอนาคต
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
ผู้วิจัยควรศึกษาสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในด้านต่าง ๆ จากนวนิยาย           
เรื่องอื่น ๆ ที่เขียนขึ้นหรือมีฉากหลังอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2540 เพื่อแสดงให้เห็น                  
มุมมองต่อสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงที่หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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