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การเมืองกบัดอกไมสด 
                       

ทวศีักดิ์   ปนทอง*

 

 วิทย  ศิวะศริยานนทกลาวถึงลักษณะการปฏิบัติงานของนักเขียนวา 
 

 “กวีถึงจะคนเดียวก็เปรียบคนสามคน   คือนอกจากจะเปนนักประพันธชางแตง
หนังสือแลว  ยังเปนหนวยหนึ่งของคนรุนนั้นสมัยน้ัน  และยังเปนพลเมืองอีกดวย  
เน่ืองจากเหตุนี้  นอกจากจะตองสังวรในอาชีพนักประพันธของตนในฐานที่เปนกวีแลว  
ในฐานที่เปนหนวยหนึ่งของคนสมัยน้ัน  ก็ยอมจะทําเอาหูไปนาเอาตาไปไรเสียกับ
เหตุการณที่ตนเห็นตําตาประจักษอยูแกใจหาไดไม  และในฐานที่เปนพลเมืองอีกเลา ก็
จําตองใสใจในเหตุการณบานเมืองความเคลื่อนไหวของประเทศชาติ  ตลอดจนชนชั้นและ
อาชีพที่ตนเปนหนวยหนึ่งอีกดวย” (วิทย  ศิวะศริยานนท, 2544: 197) 
 

ลักษณะการปฏิบัติงานของนักเขียนดังกลาวขางตนน้ี  มีอยูครบถวนในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูแตงหนังสือของ  “ดอกไมสด”  นักเขียนอมตะของเมืองไทย ซึ่งมีผลงานนวนิยายและเรื่องสั้นในชวง 2  
ทศวรรษ ระหวางป พ.ศ. 2472  ถึง 2492 อันเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญภาวะวิกฤติทางการเมือง
สําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ  พ.ศ. 2475  และสงครามโลกครั้งที่ 2  
ระหวางป พ.ศ. 2484 - 2488  
 นอกจากเหตุการณทางการเมืองสําคัญทั้ง 2  ประการดังกลาวแลว  จากการศึกษาประวัติของ 
“ดอกไมสด” พบวา  โดยสวนตัวแลว  “ดอกไมสด” มีความเกี่ยวของกับการเมืองไทยนับตั้งแตกําเนิด  
ในฐานะธิดาของเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน ขาราชการที่ไดรับการไววางพระราชหฤทัยจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางมาก จนถึงการเสียชีวิตในฐานะภริยาเอกอัครราชทูต
ไทยประจําอินเดีย  (นายสุกิจ นิมานเหมินท)   ดังน้ันในหัวขอที่จะกลาวถึง การเมืองกับ “ดอกไมสด”  
ณ ที่นี้ จะขอกลาวถึงความเกี่ยวของของ “ดอกไมสด”  กับการเมืองไทยใน 2 ประเด็น คือ 

1. ประสบการณทางการเมืองโดยตรงของ  “ดอกไมสด” 
2. แนวคิดทางการเมืองผานวรรณกรรมของ “ ดอกไมสด” 
 

 
 

                                                 
* ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

และอุปนายกสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
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1.  ประสบการณทางการเมืองโดยตรงของ “ดอกไมสด”   
 ประสบการณทางการเมืองโดยตรงของ  “ดอกไมสด” แบงออกไมเปน 2  ชวงคือ ชวงกําเนิดใน
ฐานะธิดาของเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน กับชวงการเปนภริยาของนายสุกิจ  นิมานเหมินทร 1

 
1.  ประสบการณทางการเมืองในชวงกําเนิดฐานะธิดาเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน 

 “ดอกไมสด”  เปนนามปากกาของหมอมหลวงบุปผา  กุญชร เกิดเม่ือวันที่  17 กุมภาพันธ  พ.ศ.  
2448  เปนธิดาของเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน   (หมอมราชวงศหลาน กุญชร) กับหมอมมาลัย  กุญชร  
ซึ่งทานไดกราบลาออกจากวังบานหมอตั้งแต  “ดอกไมสด” อายุได 3 ขวบ ทําให  “ดอกไมสด” กําพรา
แม  อยูภายใตการดูแลของหมอมยายสุขซ่ึงเปนผูปฏิบัติธรรมถือศีลนุงขาวหมขาวอยางเครงครัด และ
อาจจะมีอิทธิพลตอการปลูกฝงนิสัยและทัศนะดานศีลธรรมแก “ดอกไมสด”  นับตั้งแตวัยเยาวดวย 
 ในชวงอายุ 4-13 ขวบ  “ดอกไมสด” ไดเขาไปอยูในพระบรมมหาราชวังกับ ม.จ.หญิงชม ในกรม
หลวงวงศาธิราชสนิท  ซึ่งเปนอาของเจาพระยาเทเวศร  ทําให “ดอกไมสด”  ไดเรียนรูขนบธรรมเนียม
ชาววังและมีลักษณะเปนชาววังแตกตางจากพี่นองคนอ่ืนๆ ในบรรดาพี่นองทั้งสิ้น 25 คน ซึ่งอยูที่
คลองเตยในสภาพของชาวชนบท มอมแมมดวยโคลน  กระโดดโลดเตนอยางเด็กทั่ว ๆ ไป  
 เม่ืออายุได 13  ขวบ  เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒนบิดาไดทูลขอ  “ดอกไมสด” กลับมาเลี้ยงดู  
เพ่ือใหไดเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต  จนจบมัธยมศึกษาปที่ 8  ดานภาษาฝรั่งเศส  
และใชชีวิตเยี่ยงสามัญชนทั่วไป ซึ่งหมอนหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  ไดกลาวถึงเรื่องนี้ในการ
อภิปรายเม่ือวันที่  17  กุมภาพันธ  2514  วา 
 

 “เม่ือกลับมาอยูบานภายใน 3 วัน ก็ซนเทาพี่นองอ่ืน ๆ  เพราะวาความซนอยูใน
เลือดพวกเรา คุณพอชอบใหลูกผูหญิงทําทุกอยางเหมือนอยางลูกผูชาย  แจวเรือ  ขี่มา  
เลนอะไรตออะไรกันก็สนับสนุนลูกหญิงใหทําเหมือนกันหมด  ดูเหมือนจะเกรงใจ
ลูกผูหญิงมากกวาลูกผูชาย  ถาลูกผูหญิงก็แมนั่น  พออยางนี้ลูกอยางนั้น  สวนลูกผูชายก็
แซไอทั้งน้ันเลยทีเดียว  ตอใหเปนพระยาก็มีไอติดอยูดวยตลอดไป  สําหรับลูกผูหญิงยก
ยองมาก  และลูกผูชายคอนขางจะกด  ก็เปนธรรมดาของขุนนางสมัยน้ัน และขอฝากดวย
วาที่มีคนวาขุนนางสมัยกอนเลี้ยงลูกใหไดรับความสุขมากแตตรงกันขามขาม ขุนนางสมัย

                                                 
1 ขอมูลสวนใหญในเรื่องนี้ไดมาจากการอภิปรายเรื่อง  “นวนิยายของดอกไมสด”  โดยหมอมหลวงบุญเหลือ  

เทพยสุวรรณ  นองสาวตางมารดาของ  “ดอกไมสด”  รศ.กุหลาบ มัลลิกะมาส  และคุณอารีย นักดนตรี  เปนผูอภิปราย   
นายวิลาส  มณีวัตรเปนผูดําเนินการอภิปราย วันที่  17  กุมภาพันธ   2514   ณ หอสมุดแหงชาติ  ทาวาสุกรี  และการ
อภิปรายเรื่อง “ แนวคิดในวรรณกรรมของดอกไมสด”  โดยนายสุกิจ  นิมานเหมินท  สามีของ “ดอกไมสด”  และ
หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ   เปนผูอภิปราย  นางสัจจาภรณ  สิงหะผลิน เปนผูดําเนินการอภิปราย  วันที่ 17  
กุมภาพันธ  2518  ณ หอสมุดแหงชาติ  ทาวาสุกรี 
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นั้นเลี้ยงลูกใหลําบาก   เพราะวาจะตองเตรียมพรอมเสมอที่จะตองลําบากเพราะฉะนั้น  พ่ี
นองของดิฉัน  เร่ืองพายเรือ ทํานา ดํานา ถอนหญา ตางๆ นั้น  พยายามใหเปนทุกคน  
เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องคับแคนเห็นจะไมคับแคน  เพราะเด็กที่นี่มีความสนุก” (หอสมุด
แหงชาติ, มปป. : 25-26) 
 

การไดเรียนหนังสือกับโรงเรียนฝรั่งนับตั้งแตในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5  มาจนถึงรัชกาลที่ 6  
กับการไดรับการเลี้ยงดูดวยการรูจักสูชีวิต  ทําให “ดอกไมสด” เปนคนกลาแสดงออก มีความคิดเปนตัว
ของตัวเอง หมอมหลวงบุญเหลือ  ไดกลาวถึงเรื่องนี้ในการอภิปรายเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2518 วา 

 

“อิทธิพลที่มีตอ “ดอกไมสด”  ก็คืออิทธิพลทางครอบครัวก็มีมาก  เชน การเปนตัว
ของตัวเอง รูสึกวาในครอบครัวเราออกจะเกินดวยซ้ําไป  คือไมชอบเปนพวกของใครที่เขา
กําลังอยูในสมัยนิยม แลวก็ถอยหางออกไป  อยูที่ไหนก็มักจะเปนนักขัดคอคน ออกจะ
เกินๆ  ไปดวยซ้ําไป” (หอสมุดแหงชาติ, 2526 : 38) 

 

 นอกจากการอบรมเลี้ยงดูใหเปนผูมีการศึกษาและมีความคิดแลว “ดอกไมสด” ยังไดมีโอกาส
ใกลชิดกับงานการเมืองและสังคมจากคนในครอบครัวอีกดวย โดยหลังจากที่บิดา เจาพระยาเทเวศรวงศ
วิวัฒน ซึ่งรับราชการเปนที่ไววางพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกลาใหเปนพระอภิบาล  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิรุณหิศ ไดเปน
องคมนตรีพิจารณาความฎีกา ไดออกไปเจริญพระราชไมตรี ณ ประเทศยุโรป  ไดตามเสด็จพระราช
ดําเนินไปยังสิงคโปร ปนัง  ชวา  และไดทํางานสนองพระเดชพระคุณในดานตางๆ มากมาย ทั้งดานกรม
ชลประทาน การเกษตร การสื่อสาร ฯลฯ  ตลอดจนงานมหรสพในพระราชพิธีตาง ๆ จนถึงแกอสัญกรรม
เม่ือป พ.ศ. 2465  ขณะที่ “ดอกไมสด” มีอายุได 17 ป “ดอกไมสด” จึงไดอยูในความดูแลของพระยา
เทเวศรวงศวิวัฒน (ม .ล .วราห  กุญชร) พ่ีชาย ซึ่งดํารงตําแหนงสมุหราชมณเฑียรในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทําให “ดอกไมสด” และพ่ีนองคนอ่ืน ๆ ไดมีโอกาสออกสมาคม
ในหมูคนไทยชั้นสูงและชาวตางประเทศแทบจะทุกสัปดาห (รื่นฤทัย  สัจจพันธุ, 2549: 194-196) ซึ่งใน
เร่ืองการชวยงานราชการของพี่ชายนี้หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ ไดกลาวไวในการอภิปราย
เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ  2518  วา 
 

 “ดอกไมสดนี้อยากเปนครู  แตวาสมัยน้ันผูปกครองไมเห็นดวยในการที่จะไปเปน
ครูบอกวาเงินเดือนไมคุมคาน้ํามันรถ  เพราะวาพอตายแลวก็อยูกับพ่ีชาย  การที่จะปลอย
ใหนองสาวที่พอตายแลวทิ้งไวอยูในอารักขานั้น  นั่งรถรางไปสอนหนังสือมันดูเหมือนกับ
วาพี่ชายนี้ไมเอาใจใสที่จะดูแลนองใหดี  เขาบอกวาอยาไปเปนเลย  ครูมีกันมากแลว อยู
บานทําประโยชนอยางอ่ืนดีกวา เชนชวยรับแขก  เพราะวาพี่ชายทํางานที่ตองรับแขกชาว
ตางประเทศมากดอกไมสดก็เลยอยูบาน” (หอสมุดแหงชาติ, 2526 : 21-22) 



 4

 

ทั้งหมดดังไดกลาวขางตนนี้  นับวาครอบครัวมีบทบาทสําคัญที่ทําให “ดอกไมสด” ไดใกลชิดกับ
การเมืองอันเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดู  การใหการศึกษา ตลอดจนการชวยเหลืองานของผูปกครองที่
มีหนาที่ตอนรับแขกบานแขกเมือง 

 
2. ประสบการณทางการเมืองในชวงเปนภริยานายสุกิจ  นิมานเหมินท 
“ดอกไมสด” ไดสมรสกับนายสุกิจ นิมานเหมินท  เม่ือเดือนกันยายน 2497 ขณะที่อายุได 48 ป  

และใชชีวิตสมรสรวมกับนายสุกิจ  ได 8  ป ก็เสียชีวิต  เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2506 ดวยโรคหัวใจวาย  
ณ บานพักสถานทูตไทยกรุงเดลลี ประเทศอินเดีย 
 แมจะใชชีวิตสมรสกับนายสุกิจ นมิานเหมินท  ในชวงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 8 ป  แตในชวงเวลา
นั้นเปนชวงเวลาที่นายสุกิจ  นิมานเหมินท ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองสําคัญๆ หลายประการ อาทิ  
การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม ในนามพรรคสหภูมิ เม่ือป พ.ศ. 
2500  ซึ่งไดรับการเลือกตั้ง และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษการ และรองนายกรัฐมนตรี  
ในคณะรัฐบาทที่มีจอมพลถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายสุกิจ นิมานเหมินท  ไดกลาวถึง
บทบาทของ “ดอกไมสด” ที่มีตอการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งน้ีของทานวา 
 

 “งานชิ้นสําคัญที่รัฐบาลของนายพจน   สารสิน  ตองรีบทําในครั้งน้ัน คือ จัดใหมี
การเลือกตั้ง สวนผมเวลานั้นไดสมัครรับเลือกตั้งที่เชียงใหม ในนามพรรคสหภูมิ  ครั้งแรก
ผมขึ้นไปคนเดียวกอน  ไมไดชวนดอกไมสดไปดวย   เพราะผมไดมอบใหเธอทําหนาที่
ออกแบบพิมพใบปลิวและเอกสารตางๆ   อยูที่กรุงเทพฯ  วันหน่ึงขณะที่ผมออกไปหา
เสียงแถวอําเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม  จากนั้นไปแถวอําเภอฝาง  ก็ไดแวะที่ราน
เล็ก ๆ ขายหนังสือพิมพและมีหนังสือใหเชาดวย  ผมกําลังตรวจดูวาจะมีหนังสือเลมไหน  
แบบไหนบาง  ก็พอดีเห็นมีเร่ืองของดอกไมสดวางอยูบนห้ิงในตูหนังสือของเขา  ผมก็เอย
ชมเขาวา  ‘แหม! ที่นี่มีหนังสือดี ๆ เหมือนกันนะหนู หนังสือภรรยาผมแตงยังมีเลย’  พอ
เทานั้นแหละ  แกเดินตรงเขามาหยิบหนังสือวางตรงหนาใหผมดู  แลวแกก็คอนขวับตา
เขียวขึ้นมาทันทีแลวพูดขึ้นวา ‘ นี่หนังสือของดอกไมสดตางหากละ ชางมีหนามาพูดวา
เปนของภรรยาคุณ’ “  (หอสมุดแหงชาติ, 2526: 5-6 ) 
 

จากคํากลาวของนายสุกิจ  นิมานเหมินท  นี้จะเห็นไดวา “ดอกไมสด”  มีความเกี่ยวของกับ
การเมืองทั้งในทางตรงและทางออม  ทางตรงคือเปนผูทําเอกสารประกอบการหาเสียง  ทางออมคือ
ชื่อเสียงของ “ดอกไมสด ” มีสวนสรางความนิยมแกนายสุกิจ  นิมานเหมินท  ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  จังหวัดเชียงใหม   ในการสนับสนุนใหนายสุกิจ   นิมานเหมินทลงสมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในครั้งน้ัน  “ดอกไมสด”  มิไดชวยเหลืองานนายสุกิจ ในฐานะภริยาเทานั้น  
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“ดอกไมสด”  ยังใหการ สนับสนุนเพราะรักประเทศชาติรักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และ
อยากเห็นประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตอง ดังที่นายสุกิจ นิมานเหมินท  กลาวไววา 

 

 “ดอกไมสดรักประเทศไทยมาก  อยากเห็นประเทศไทยเมื่อจะเปนอยางไรก็ให
เปนอยางนั้นจริงๆ  จะเปนประชาธิปไตยก็ให เปนประชาธิปไตยจริงๆ   ไม ใช
ประชาธิปไตยจอมปลอม เพราะฉะนั้นเม่ือเธอเห็นวาจะมีการเลือกตั้ง ก็พยายามสนับสนุน
เต็มที่  แตเม่ือไปเห็นแลวก็ไมไดความ  ไมไดความคืออะไร  คือการเลือกตั้งน้ันเราบอก
ใหคนเขาเลือกถืออุดมคติเขาก็ไมเลือก  เขาก็เลือกเอาอยางนั้นเอาอยางนี้ เลือกเอาคน 
เราบอกวาเลือกผูแทนนี้ควรเลือกเปนพรรค  เพราะพรรคจะไดเขาไปทํางานทําการจริงๆ 
พอเวลาเลือกกันเขาก็ไมไดเลือกเปนพรรค  เลือกเปนบุคคลนั้นบุคคลนี้...... เพราะฉะนั้น   
ดอกไมสดจึงรูสึกวาบานเมืองเรายังไม ถึงเวลาเปนประชาธิปไตย” (หอสมุดแหงชาติ, 
2526: 17-18) 
 

 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ  พ.ศ. 2475  “ดอกไมสด”  เห็นวาประเทศไทยยังไม
พรอมที่จะเปนประชาธิปไตย  ทําใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยตองลมลุก
คลุกคลาน  ซึ่งนายสุกิจ นิมานเหมินท กลาวถึงเรื่องนี้วา 
 

 “ผมเคยพูดกับดอกไมสด  ถามเธอวา  เธอมีความคิดความเห็นอะไรในการที่มี
การปฏิวัติ เม่ือครั้ง  พ.ศ. 2475 ดอกไมสดบอกวา  เวลานั้นประเทศไทยยังไมพรอมที่จะ
เปนประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเม่ือเปนประชาธิปไตยแลว ก็ไมมีใครที่จะมาปฏิบัติตาม
แนวคิดของประชาธิปไตยสองสามวันเทานั้น  มันกลายเปนเผด็จการไป  และผมก็เชื่อวา
ดอกไมสดพูดเชนนั้นมาถึงปจจุบันนี้  ผมก็คิดวามันก็ยังอยูที่เกาอยู   ยังซอยเทาอยู  ผม
คิดวามันเปนเรื่องอยางเดิม  แตผมคิดวาดอกไมสดเธอมีความคิด ความเห็นวา  ประเทศ
ไทยเรานั้นโดยเหตุที่คนไทยของเรามีจิตใจไมรุนแรง ‘เหมือนชนชาติอ่ืน  เพราะอะไรก็ทน   
เม่ือเกิดอะไรขึ้นก็ไมมีใครเดือดรอน  เรื่องมันถึงเปนไปอยางที่เปน เธอบอกถาเปนที่อ่ืน  
นากลัวจะเลือดตกยางออกกันหลายครั้งหลายหน   ผมก็ถามวาดีหรือเปลาละเปนอยางนี้’   
‘มันดีแตมันไมดีเม่ือไมมีใครทําอะไรใคร  ใครจะขามหัวใครก็ได’   ซึ่งเรื่องน้ีเธอบอกวา    
‘นิสัยของคนไทยออนไปหนอย ‘ ขอพูดเทานี้ ” (หอสมุดแหงชาติ, 2526 : 12-13 ) 
 

นอกจากเปนคนรักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแลว  ในดานคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักการเมือง “ดอกไมสด”  ยังนิยมนักการเมืองที่เลนการเมืองดวยความซื่อสัตยสุจริต  ไมโกงกิน
บานเมือง  ดังที่นายสุกิจ นิมานเหมินท  ไดกลาวถึง  “ดอกไมสด”  เปรียบเทียบนักการเมืองของ
ประเทศอินเดียกับประเทศไทยวา 
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 “ตอมาภายหลังเม่ือเธอไปอยูอินเดียกับผม  ผมก็รูวาเธอเอาใจใสในกิจการที่เรา
มองเห็นวานักการเมืองหรือผูนําของชาติอินเดียปฏิบัติ  พอเธอไดดูแลว เธอบอกวา  ‘ เอ! 
นี่มันดีกวาบานเรานะ’   ผมถามวา ‘มันดีกวาบานเราตรงไหนละ’ ผมก็เกิดเปนนักรักชาติ
ขึ้นมา  ผมตอวาเธอวา ‘ แขกจะไปดีกวาไทยเปนไปไดหรือ’  เธอบอกไมใชเชนนั้น  แขก
ไมไดดีกวาไปไทยทุกคน  ดูผูนําของเขาซิ เขาไมหยิ่ง  ไมเหอ ไมเหิม ไมอะไร แลวไมได
ยินขาวเนรูห หรือมหาตมะคานธีคอรัปชั่น  อยางนี้ซินายกยองนับถือ.... 
 เธอชอบยกยองนับถือความซื่อสัตยสุจริต   เธอบอกวาในเมืองไทยความซื่อสัตย
เปนสิ่งที่หายาก  เพราะฉะนั้นพอเห็นใครมีความซื่อสัตยสุจริต  เธอจึงยกยองนับถือมาก 
เธอบอกวาทําอะไรไปแลวตองทําดวยความสุจริตใจ สุจริตเปนสิ่งสําคัญที่สุด และเธอบอก
วา  เธอเขียนหนังสือทุกเลม เธอเขียนดวยความสุจริตใจ  ไมไดพยายามที่จะเขียนเพ่ือจะ
หาเงินหรือเขียนเพ่ือใหคนชอบ “ (หอสมุดแหงชาติ , 2526 : 9-11) 
 

นอกจากความสนใจทางการเมืองของ “ดอกไมสด” จากประสบการณโดยสวนตัวและจากคน
ใกลชิดแลว “ดอกไมสด” ยังเปนคนสนใจการเมืองดวยการแสวงหาความรูจากการอานหนังสือเพ่ิมเติม
อีกดวย ดังที่นายสุกิจ  นิมานเหมินท กลาวไววา “ครั้งหน่ึงเธอเคยอยากจะเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับ
สหประชาชาติ   เผอิญเสร็จสงครามใหมๆ ผมไปประชุมสหประชาชาติ เธอก็สั่งใหผมหาเรื่องที่เกี่ยวกับ
สหประชาชาติมาใหเธอ”  (หอสมุดแหงชาติ,2526 : 18-19) 
 
2. แนวคิดทางการเมืองผานวรรณกรรมของ  “ดอกไมสด” 
 ผลงานของ  “ดอกไมสด”  ประกอบดวยนวนิยาย  12 เรื่อง  เรื่องสั้น  20  เรื่อง และนวนิยายที่
แตงไมจบเพราะสุขภาพไมอํานวยอีก 1  เรื่อง พิมพรวมเลมเปนหนังสือ 14  เลม คือ  1) ศัตรูของเจา
หลอน (พ.ศ. 2472)   2)  นิจ (2472)   3) นันทวัน  (2472)   4) ความผิดคร้ังแรก (2473)   5) กรรม
เกา  (2475)   6) สามชาย (2476)    7) หนึ่งในรอย (2477)    8) อุบัติเหตุ (2477)   9) ชัยชนะของ
หลวงนฤบาล (2478)  10) ผูดี (2480)  11)  น่ีแหละโลก (2483)  12) วรรณกรรมชิ้นสุดทาย  
(2492- แตงไมจบ)  13) บุษบาบรรณ  (เร่ืองสั้น 6 เร่ือง )   และ 14) พูกลิ่น (เรื่องสั้น  14  เร่ือง)     
(รื่นฤทัย  สัจจพันธุ,2549 : 198-199)   
 แนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมของ “ดอกไมสด” นี้ ไมไดปรากฏในแกนเรื่องเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอยางเดนชัด แตไดสอดแทรกผานหางเสียง (Tone)  ของผูแตง ดวยบทสนทนาของตัวละคร
บาง  การบรรยายความเปรียบเทียบบาง ตลอดจนดวยอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม และบุคลิกของตัวละคร  
ในแตละเรื่องและแตละประเด็นที่แตกตางกันไปตามที่โอกาสอํานวย  และไมไดทําใหเน้ือหาเขวออกนอก
เรื่องจนเสียรสชาติเดิมของเร่ือง 
  



 7

แนวคิดทางการเมืองผานวรรณกรรมเรื่องตาง ๆ ของ “ดอกไมสด” พอจําแนกไดดังนี้ 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นของขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 5 
“ดอกไมสด”  กลาวถึงการทุจริตคอรัปชั่นของขุนนางไวในนวนิยายเรื่องศัตรูของเจาหลอน  

นวนิยายเรื่องแรกของทาน  ซึ่งแตงในป พ.ศ. 2472  วา  ขุนนางในสมัยกอนบางคนทุจริตคอรัปชั่น จน
ทําใหม่ังมีเงินทอง  มีมรดกตกทอดมาจนถึงรุนลูกรุนหลาน  ดวยบทสนทนาของตัวละครวา  

 

“เจาพระยาคนนั้นม่ังมีมากมาย  เพราะมรกดที่ไดมาจากเจาคุณบิดาเปน
เจาพระยาเหมือนกัน  เจาพระยาสมัยน้ันกินเมืองเทียวนะ  แลวมรกดนั่นจะตกเปนของ
คุณประสงคคนเดียว นายสุขกลืนนํ้าลาย  เขาเปนผูดีเหมือนกันแตทวดของเขาไมเคยกิน
เมือง  และรูสึกเสียใจแทนตัวเองตะหงิดๆ” (หนา 21)  

 

 ฉากของเรื่องศัตรูของเจาหลอน  อยูในชวงป พ.ศ. 2472  ประสงคตัวละครเอกของเรื่องเปน
หนุมนักเรียนนอกสําเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งตรงกับชวงสมัยรัชกาลที่ 7 ดังนั้น บิดาของ
เจาพระยาซึ่งเปนปูของประสงค  นาจะเปนขาราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 สะทอนใหเห็นพฤติกรรมการ
ทุจริตคอรัปชั่นของขาราชการในสมัยดังกลาว 
 

 2.  แนวคิดเก่ียวกับเอกลักษณความเปนไทย 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสสิงคโปรและชวาในป  พ.ศ. 2413 และ
เสด็จประพาสอินเดียแทนการเสด็จประพาสยุโรปในป พ.ศ. 2414 ซึ่งหลังจากการเสด็จประพาสทั้ง 2  
ครั้งดังกลาว ทรงมีพระราชดําริใหมีเครื่องแตงกายที่เปนเอกลักษณของคนไทย ที่เรียกวา “เสื้อราชปะ
แตนท” (Raj Pattern) เปนลักษณะเสื้อนอกสีขาวคอปด  ติดกระดุมตลอดอก 5 เม็ด (เบญจมาส  แพ
ทอง, 2544 : 88) 
 ในนวนิยายเรื่องความผิดครั้งแรก  ซึ่งแตงขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2473  “ดอกไมสด”  ไดเสียดสีการ
ละเลยไมรักษาเอกลักษณของความเปนไทยตามแนวพระราชดําริของรัชกาลที่ 5  ผานบทสนทนาของ
อมรา  ตัวละครเอกของเรื่อง  ที่ตําหนิการแตงกายของหลวงปราโมทยวา “หลายปมาแลว สยามกําลัง
ประกาศตัวใหชาวตางชาติรูจักชาติไทย แตคนไทยออกพนประเทศของตนเพียงสามกาว ก็ตองขอยืม
เครื่องแตงตัวฝรั่งคลุมตัวน้ัน  หมายความวากระไร ครั้นคลุมแลวก็กลายเปนเจ็กหรือแขกหรือญ่ีปุน  แต
ไมเคยเปนเจาของเครื่องแตงตัวสักที”  (หนา 8) 
 

 3.  การขาดกําลังคนในการพัฒนาประเทศ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชหัตถเลขา ถึงพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์     
(ม.ร.ว เปย  มาลากุล)  ความตอนหนึ่งวา  “ดวยความรูสึกขัดสนยอมเกิดแกพวกเราทั้งหลาย  ไมแต
เฉพาะตัวเราเอง  บรรดาผูที่ตองมีหนาที่ราชการสําคัญตองใชคนมาก  อยางเชน  กรมหมื่นดํารงราชานุ
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ภาพ...เปนตัวผูที่รอนรนรบเราอยูไมไดขาด.....ตกลงเปนใจความวาในเมืองเราเวลานี้ไมไดขัดสนอันใด
ยิ่งไปกวาคน การเจริญอันใดจะเปนไปไมไดเพราะเรื่องคนนี้อยางเดียว” (ธวัช  ปุณโณทก, 2542 : 125 )   
 เกี่ยวกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในเรื่องน้ี  “ดอกไมสด”    
ไดใหหลวงนฤบาล  ตัวเอกในเรื่องชัยชนะหลวงนฤบาล  มีจิตสํานึกนอมรับพระราชดําริดวยการ
ลาออกจากขาราชการกรมวังมาอยูกระทรวงมหาดไทย  โดย “ดอกไมสด”  ไดบรรยายความตอนหนึ่งวา   
“ และเหตุนี้หลวงนฤบาลตัดสินวา   คือการที่ประเทศสยามยังขาดอยางยิ่งในกําลังปญญาและกําลัง
ความตั้งใจจริง  สวนกําลังทรัพยนั้นก็ยังขาด  แตนาจะเปนการขาดอันไมสุดวิสัยที่จะแก”   ( หนา 27) 

นอกจากนั้น “ดอกไมสด”  ยังไดใหเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีจดหมายสวนตัวถึงสมุหเทศา
มณฑลอุดร เพ่ือแสดงถึงความตั้งใจในการออกรับราชการตางจังหวัดของหลวงนฤบาลวา 

 

 “กระทรวงวังเขาก็ยังเสียดายของเขา แตตัวเด็กสมัครไปอีกทางหนึ่ง  และฉันเคย
รูจักเด็กคนนี้วาไมเคยเปนคนฟุงซาน นิสัยเปนคนไมโลเลเหลวไหล  ตัวเขาเกิดรัก
อยากจะมาทางปกครอง  คงมีความรักอยากจะทําจริงๆ  แลวเขาก็เปนคนเคยชอบการ
ปกครองมาแตเด็กมี พ้ืนเพมาจากโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา แตหากลนเกลาลนกระหมอมในพระโกษโปรดปรานมาแตครั้งพอ จึงหลุดเขา
ไปอยูในกระทรวงวัง   เดี๋ยวนี้เขาอยากจะหันกลับมาทางที่เขารักฉันจึงคิดวาจะลองใหเขา
ทํางานทางนี้ดูสักที เผื่อวาจะไดคนดีไวใชอีกคนหนึ่ง ในชั้นตนนี้ขอใหเจาคุณเอาใสไวที่
ไหนใกลหูใกลตาสักหนอย  แตเม่ือเจาคุณเห็นวาใชงานไดแลวจึงคอยปลอย  ขอใหเจา
คุณใชไปดวยสั่งสอนไปดวย  ฉันคิดวาเจาคุณจะไมเสียแรงเปลา  ในเรื่องบิดเรื่องโกงฉัน
รับประกันไดวาไมมีเพราะคนในสกุลน้ีไมคอยเสียทางนี้  ในสวนที่เขาจะทํางานไดหรือไม
ดี  ก็ตองสุดแตสติปญญาความพากเพียรของเขาถาเขาทําไดดี เจาขุนมูลนายมีเจาคุณ
เปนตนคงจะชุบเลี้ยงใหไดรับความเจริญ ถาเขาทําไมได  เราก็ตองสงคืน หรือไมเชนนั้นก็
ปลดเลย เปนสิ้นปญญาที่เจาคุณหรือฉันจะชวยเขาได”(หนา 32-33) 
 

4. แนวคิดเก่ียวบทบาทของขุนนางกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
ในชวงกอนป พ.ศ. 2475  ขุนนางเร่ิมมีบทบาทมากขึ้น  จนดูจะมีอํานาจเหนือสถาบันกษัตริย  

“ดอกไมสด” ไดบรรยายฉากการจัดงานฉลองสายสะพายของพระยาศรีศุภเวท  บิดาหลวงปราโมทยวา  
“งานของพระยาศรีศุภเวทเปนงานใหญ  จริงดังที่พระยาธรรมสาสนคาด ในเขตบานอันรโหฐานนั้น
ประดับประดาดวยไฟฟาและธงทิวปลิวไสว ดังจะแขงไดกับงานฤดูหนาวที่สวนจิตรลดา”  (หนา 87) 

 

 5. แนวคิดเก่ียวกับสงคราม 
 ในชวงที่ “ดอกไมสด”  เขียนนวนิยายเรื่อง น่ีแหละโลก  (พ.ศ. 2483)  และวรรณกรรมชิ้น
สุดทาย  (พ.ศ. 2492)เปนชวงกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  และหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  “ดอกไม
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สด”  ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับสงครามวาสงครามเปนเรื่องของมนุษย ที่ยังมีกิเลส ดังบทสนทนาของตัว
ละครในเรื่องน่ีแหละโลก วา 
 

 “ ‘ เธอเชื่ออยางงั้นรึ ?  ขอใหเธอทายถูกเถอะ  แตฉันกลัวจะผิดเสียมาก  ฟง
เสียงพวกผูชายดูเขาเชื่อกันวา  สงครามจะเกิดแน”  ‘ตาย  แหม!  เวทนา!’  ศัลยากลาวสี
หนาแสดงความวิตก ‘ เวทนามนุษยจะตั้งตนฆากันอีกแลว ฝรั่งน่ีทําไมบานักนะเธอ  แสน
ที่จะศิวิไลซ แสนที่จะรูดีรูชั่วทําไมยังชอบฆาฟนกันไมหยุด  ปาเถื่อนจริงๆ ทีเดียว’ ‘ตราบ
เทาที่มนุษยยังเปนปุถุชน  โลกจะตองมีสงครามเสมอ’  ‘นั่นนะซี  เพราะวาปุถุชนก็ตองมี
กิเลส  ไอกิเลสนี่เองแหละทําใหมนุษยไปเที่ยวทําอะไรบาๆ  ฉันแปลกใจวามนุษยทุกคน
เกลียดกลัวความเปนความตาย   แตทําไมมนุษยถึงหาเรื่องใหเกิดฆากันตายไดไมหยุด’ ”  
(หนา 178-179) 
 

นอกจากนั้นในหนา 324-329  ของเรื่องน่ีแหละโลก  “ดอกไมสด”  ยังใหตัวละครสนทนากันใน
เร่ืองสงครามโลกครั้งที่ 2  ที่ไดเร่ิมเกิดการสูรบกันในยุโรป  ในขณะคนไทยอีกหลาย ๆ คนไมรูรอนรู
หนาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะเห็นวาเปนเรื่องที่อยูไกลตัว 
 แตอยางไรก็ตาม “ดอกไมสด”  ไดใหตัวละครในเรื่อง วรรณกรรมชิ้นสุดทาย แสดงภาวะตื่น
กลัวสงครามเมื่อทราบขาววากองทัพญ่ีปุนยกกองทัพบุกประเทศไทย ตามภาวะของสงครามที่ยืดเยื้อ
และขยายผลทั่วโลก 
 

  “  ‘เขาวาญี่ปุนขึ้น’     
‘ อะไรนะ ?’    ยุพาถาม  มีความรูสึกอยากหัวเราะมากกวาอยางอ่ืน 

  ‘ญี่ปุนครับ  ญี่ปุนขึ้นเมืองไทยครับ’   
  ‘ขึ้นที่ไหน?’  มีความรูสึกสะดุงเล็กนอย   

‘ขึ้นที่บางปูครับ’ 
 ‘ ออ!  ‘อุทานพรอมกับเบือนหนา’ เขาขึ้นมาอาบน้ํานะชางเขาเถอะ’ แลวนึกเคือง
วานายคนใชนี้มาทําใหตนสะดุง  สะเทือนใจโดยใชเหตุจึงพูดตอไปวา ‘อะไรก็ไมรู อยูๆ ก็
มาทําทาตกอกตกใจ’    

‘ จริง ๆ  ครับ’   นายชวยยืนยัน  ทาทางขึงขังยิ่งขึ้น  ‘ เขาโจษกันที่ตลาด  นาจ่ัน
แกกลับมาถึงเด๋ียวนี้เอง  เขาวาทหารญี่ปุนเต็มไปหมดที่บางปู ผมก็ไดยิน  ตํารวจเขา
บอกผม ’   

ยุพายกศีรษะสูง  ‘ เชื่อแลว ๆ  แตไมใชเรื่องที่เราจะตองเอามาตกอกตกใจ แก
พูดทําทาเหมือนกับวาญี่ปุนยกทหารมาเอาเมืองไทย แตถายกมาขึ้นที่บางปูมันจะเปน
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แบบน้ันไปไมได ใครเขาจะปลอยใหเขามาพรวดเดียวถึงบางปู  ความจริงคงมีทหารญี่ปุน
เดินอยูสัก 20 คนเทานั้นเอง  แตมีคนชอบโจษขาวอกุศลเลยโจษกันเปนเรื่องใหญ ’ 
 น้ําเสียงของยุพาที่กลาวคําเหลานั้นกระดางและสั่น นายชวยมีความรูสึกอยางไร
ตอนํ้าเสียงนั้นก็ยากที่จะกลาว  อยางไรก็ตามเขายืนยันตอไปวา 
 ‘จริง ๆ   ครับ   คุณครับ  ที่บานคุณหลวงพิทักษเขาเก็บของแลว  ทางหนา
บานนะคนเขาก็โจษกันออกแซไป’ ”   (หนา 155-156) 

  

6. การเปนคนหัวแข็งของคนรุนใหม 
     “ดอกไมสด”  สรางตัวละครหลายตัวเปนนักเรียนนอก  จบการศึกษาดานกฎหมายจาก
ตางประเทศ  ซึ่งคนเหลานี้มีบุคลิก แข็งกระดางไมยอมคน   จิตใจเด็ดเดี่ยว ตอมาคนเหลานี้คือกําลัง
สําคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475  ดังที่ “ดอกไมสด”  บรรยายบุคลิกของประสงค  
ในเรื่อง ศัตรูของเจาหลอน  และ โชติ  ศรีเพชร  ในเรื่องสั้น1/500  วาบุคลิกของประสงค ในเรื่อง ศัตรู
ของเจาหลอน   “เขาเปนคนที่จริงคนหนึ่ง  จริงทุก ๆ สิ่ง รักจริง  เกลียดจริง สิ่งเหลานี้แมบิดาของเขา
เองก็เคยหวั่นใจวา  จะทําใหบุตรชายตองไดรับความลําบากสักหนหนึ่ง”  (หนา 11) 
 

บุคลิกของโชติ  ศรีเพชร  ในเรื่อง  1/500 
 

 “นายโชติ     ศรีเพชร   เปนเนติบัณฑิต  ทํางานอยูในสํานักงานทนายความแหง
หน่ึงอายุ 24 ป กับ 7  เดือน 

ในจํานวนชาย  ตั้งแตอายุนี้ถอยหลังลงมาถึงอายุ 19 ปทุกๆ รอยคนจะมีขอ
คลายคลึงกันราวเกาสิบแปดคนคือหัวคิดจิตใจเปรียบไดกับปรอทวัดความรอนเย็น  จุมลง
ในน้ําเดือดก็แลนปราดขึ้นสูงจนสุดขีด ครั้นจุมลงในน้ําแข็งก็ลดปราดลงต่ําสุดขีด
เหมือนกัน เหตุฉะน้ัน ที่ใดที่ตองการความฟุงซานเปนปจจัยใหเกิดความสําเร็จ บุคคลผู
ฉลาดในที่นั้นจึง ‘เลน’  กับชายรุนนี้ 
 นายโชติ  เปนชายคนหนึ่ง  ในจําพวกชายเกาสิบแปดคนที่กลาวแลว แตถึง
เชนนั้น  นายโชติก็ออกจะเปนชายที่  ‘เลน’ ดวยยากอยูสักหนอย ดวยเหตุวา ถาอุปมา
หัวคิดจิตใจของนายโชติดวยปรอทวัดความรอนเย็น ปรอทอันนี้  แมจะขึ้นลงปรูดปราด
เชนเดียวกับปรอททุกอัน  ก็อาจจะขึ้นลงขวางทางปรอทอันอ่ืนได เชนตองความรอน
อาจจะลดหรือตองความเย็นอาจจะขึ้น  เพราะนายโชติมีนิสัยพิเศษอยูอยางหนึ่งคือนิสัย
ชอบ ‘ขวางโลก’ ตัวอยางการกระทํา และความนึกคิดของนายโชติอันเปนไปในทางที่จะ
ขวางโลกนั้นมีอยูหลายขอ เปนตนวา 
 สมัยหน่ึง  นายโชติอยูในหมูคนที่ชอบการฟอนรําแบบไทย  เชน  โขน  และละคร
รํา  นายโชติเกลียดการฟอนรําเปนที่สุด  ถือวาโขนและละครรํายืดยาดซ้ําซากและไมมี
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การดัดแปลงใหทันสมัย  ทันใจมนุษยที่  ‘ไปเร็ว’  ขึ้นทุกวัน  ตั้งแตนายโชติอายุ 7 ขวบ 
เคยเห็นพระรามแผลงศรฆายักษ  โดยที่มนุษยใสเสื้อแดงฉวยศรพาวิ่งไปถึงตัวยักษ  และ
ยักษก็ลมดวยปลายศรที่มนุษยใสเสื้อแดงพามา ‘แหย’  ที่อก  จนนายโชติมีอายุเทากับ 7 
คูณ 3  พระรามก็ยังฆายักษโดยวิธีนั้นเม่ือมนุษย  ‘ไปเร็ว’ ขึ้นทุกวันนาฏศาสตรแบบน้ีไม  
‘ไปเร็ว’  ทันมนุษย ผลลัพธก็คือคนรุนใหมหมดความเอาใจใสในศิลปสวนหนึ่งของชาติ  
นายโชติเห็นวา ทั้งโขนละครเปนสิ่งเหลือวิสัยที่นายโชติจะทนดูได แตครั้นมาถึงสมัยที่คน
เปนสวนมากมีความเห็นตรงกับนายโชติ  ละคร ‘กําๆ  แบๆ ‘  เฟองฟูขึ้นแทนที่การฟอน
รํานายโชติก็คอยสําเหนียกวา จะมีการแสดงละครรําหรือโขนในที่ใด  แลวก็ตองรีบซ้ือตั๋ว
ลวงหนา”  (หนา  263-265 ) 
จากแนวคิดทางการเมืองทั้ง  6  ประการตามที่ปรากฏในวรรณกรรมของ “ดอกไมสด” เปน

ตัวอยางแนวความคิดที่แสดงใหเห็นวา “ดอกไมสด” สนใจแนวพระราชดําริทางการเมืองของรัชกาลที่ 5    
และไดติดตามการนอมรับ พระราชดํารินั้นอยางใกลชิด นอกจากนั้นยังไดสนใจติดตามสถานการณ
การเมืองทั้งในประเทศและของโลกดวยโดย  สอดแทรกไวในในเน้ือหาของวรรณกรรม เหมือนจะเปน
การกระตุนเตือนมิใหผูอานหลงเพลิดเพลินกับเนื้อหาของเรื่องจนลืมนึกถึงสถานการณจริงของบานเมือง 
 
บทสรุป 

การเมืองกับ  “ดอกไมสด” ทั้งจากประสบการณจริงและแนวคิดผานวรรณกรรมดังที่ไดกลาว
มานี้ ยอมแสดงใหเห็นจิตสํานึกของนักเขียนคนหนึ่งที่ มีตอสังคมไทยอยางจริงใจ “ดอกไมสด”  
เปรียบเสมือนผูซึมซับเรื่องการเมืองโดยสายเลือด ไดอยูใกลชิดกับคนที่มีแนวคิดทางการเมือง
เชนเดียวกัน  นอกจากนั้น “ดอกไมสด”  ยังมีความคิดเห็นเปนตัวของตัวเอง และไดถายทอด
แนวความคิดนั้นอยางกลมกลืนกับเนื้อหาของวรรณกรรม 
 อน่ึงหากจะถามวา ถา “ดอกไมสด” เปนนักการเมือง ทานจะเปนนักการเมืองแบบใด คําถามนี้
คงไมใชคําถามที่ยากแกการตอบ “ ดอกไมสด” คงเปนนักการเมืองที่เลนการเมืองดวยอุดมคติ  
ไมใชเลนการเมืองเพื่ออํานาจและผลประโยชนของตัวเองอยางแนนอน 
 

--------------------------------------------------------- 
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