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 บทบาทในดานบุกเบิกนวนิยายหลัง พ.ศ.๒๔๗๕ ของ “ดอกไมสด” เปนบทบาทตอเนื่องมาจาก
กอน พ.ศ.๒๔๗๕ ซ่ึงเปนยุคที่นวนิยายไทยกาวเขาสูลักษณะของตนเอง ดอกไมสดเปนที่รูจักกันทั่วไปใน
ฐานะผูบุกเบิกนวนิยายชีวิตครอบครัว หลัง พ.ศ.๒๔๗๕ ๑ ดอกไมสดก็ยังคงเสนอนวนิยายในลักษณะ
เชนนี้ แตมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมแตกตางไปจากที่ปรากฏใน สงครามชีวิต ของศรีบูรพา หรือ 
หญิงคนชั่ว ของ ก.สุรางคนางค ทั้งนี้เพราะ “ดอกไมสด” จัดไดวาเปนสมาชิกคนหนึ่งของชนชั้นสูงที่ตอง
เปนฝายสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทําใหนวนิยายของดอกไมสดมี
พัฒนาการไปในสามลักษณะซึ่งลักษณะทั้งสามนี้ก็มีบทบาทตอพัฒนาการนวนิยายไทยดวย 
 
 ลักษณะแรก  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซ่ึงสงผลกระทบไปยังสถานภาพของชนชั้นสูงทําให
ดอกไมสดมองเห็นความจําเปนในการปรับตัวของชนชั้นนี้ ท่ีตองแปรเปลี่ยนคานิยมในการดํารงชีวิตบาง
ประการ ในขณะที่สังคมทั่วไปกําลังกลาวถึงชองวางในสังคมระหวางเจากับขา และชนชั้นสูงกําลังมอง
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางหวาดกลัวตอผลกระทบที่จะมาถึงสถานภาพของตน ดอกไมสดกลับ
มองเห็นความหวังใหมท่ีชนชั้นสูงอาจรุงเรืองในชีวิตและในสังคมไดเชนเดิมหากจะเปลี่ยนคานิยมบาง
ประการ เธอเสนออาชีพใหมที่ชนชั้นสูงไมนิยมประกอบมากอนคือ อาชีพคาขายแทนที่จะรับราชการ 
นอกจากนี้ยังเสนอวิถีทางที่ “ผูดี” จะยังคงความเปน “ผูดี” อยูไดแมสภาพความเปนอยูหรือฐานะทาง
เศรษฐกิจจะตกต่ําลง “ผูดี” ที่แทจริงก็คือผูที่ประพฤติดี หาใชขึ้นอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจไม 
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 ใน สามชาย ซ่ึงเปนนวนิยายที่ดอกไมสดเขียนหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงปเดียว 
แสดงใหเห็นอิทธิพลของสังคมตอความคิดของดอกไมสดอยางแจมชัด อุดมการณของคณะราษฎร
เกี่ยวกับเสรีภาพและเสมอภาค ประกอบกับระบอบเศรษฐกิจที่ “ธนานุภาพ” เร่ิมเปนใหญทําใหดอกไมสด
สราง รัตน ปวุตติกุล ตัวละครเอกในเรื่อง สามชาย เปนชนชั้นสูงในสังคมยุคใหมที่เลือกอาชีพพอคาเปน
วิถีทางกอรางสรางตัว แทนที่จะยึดถือคานิยมดานอาชีพรับราชการอยางที่ชนชั้นสูงทั่วไปปฏิบัติกันสืบมา 

ในจํานวน “สามชาย” ลูกพี่ลูกนองที่มีศักดิ์เสมอกัน รัตน ปวุตติกุล เปนผูที่ไดรับความอยุติธรรม
มาตั้งแตเด็ก ทั้งนี้เพราะการกระทําของบิดาที่ไปสมรสหญิงที่ไมมีเชื้อสายเปนชาวบานธรรมดา ชีวิตของ
รัตนจึงอยูในฐานะเด็กที่เล้ียงไวมากกวาเปนสมาชิกของตระกูล ความอยุติธรรมที่เขาไดรับทําใหเกิดความ
มานะบากบั่นกอรางสรางฐานะ สะสมเกียรติคุณใหตนเอง  

แรงผลักดันจากความอยุติธรรมทําใหรัตนเลือกวิถีทางสรางฐานะตามวิถีทางของสังคม “ธนานุ
ภาพ” เขาจึง “แหวก” คานิยมของ “ผูดี” สมัยนั้นที่นิยมรับราชการทั้งๆ ที่มีตําแหนงรอเขาอยู หันไปเปน
พอคาอันเปนอาชีพของพวก “ผูดีใหม” แนนอนการเลือกวิถีทางที่ตางไปจากชนชั้นสูงแตเดิมของรัตน
สะทอนใหเห็น “ความหวัง” ของดอกไมสด ซ่ึงเปนหนุมสาวคนหนึ่งในยุคนั้นที่เร่ิมจากการมี “ความหวงั” 
กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองวา โอกาสคงเปดกวางขึ้นในการกอรางสรางตัว ไมใชอาศัยชาติตระกูล
หรือยศศักดิ์ดังเปนมาแตเดิม   

การเลือกวิถีชีวิตของรัตนสะทอนวาดอกไมสดมองเห็นความจําเปนที่ชนชั้นสูงตองปรับตัวใหเขา
กับวิถีชีวิตในสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปเพื่อความดํารงอยูของเกียรติศักดิ์ การจะดําเนินชีวิตตามวิถีทาง
เกาๆ อยางที่ทํากันมาไมสามารถทําใหชีวิตรุงเรืองขึ้นได การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะ
ทําใหสถานภาพมั่นคงในยุคสังคมยุคใหม นับวาดอกไมสดแสดงความคิดเห็นในเชิงแนะนํา นอกจากนี้ยัง
ช้ีใหเห็นตอไปวา อาชีพคาขายหรือการเปนพอคาก็อาจชวยชาติได ซ่ึงเปนทัศนะที่ตางไปจากผูดีทั่วไปที่
มักมองพวกพอคาอยางเหยียดหยามวาเปนพวก “ผูดีใหม” 

แมวาตัวเอกของเรื่อง สามชาย จะไมไดดําเนินชีวิตตามคานิยมดานอาชีพดั้งเดิมของพวก “ผูดี” 
แตรัตนก็ยังคงเปนตัวละครในชนชั้นสูงที่มีความถือตัวและใฝสูงเหมือน “ผูดี” โดยทั่วไป (ในทัศนะของ
ดอกไมสด) ลักษณะเชนนี้สอดคลองกับการเปนพอคาไดบางสวน ความมุมานะโดยเริ่มจากการเปนลูกจาง
ของรัตนแลวคอยๆ ศึกษากลวิธีการคาทีละนอยจนเริ่มลงทุนสรางหองแถวและตลาดไดเอง แสดงใหเห็น
สภาพสังคมที่ชนชั้นสูงสวนหนึ่งกลายเปนชนชั้นนายทุนซึ่งนับวามีฐานะสูงพอประมาณในสังคมที่มี
ระบบเศรษฐกิจแบบ “ธนานุภาพ”  

ความสําเร็จสูงสุดของชีวิต คือการเปนที่ยอมรับในสโมสรสันนิบาตอันเปนสโมสรชั้นสูงสุดและ
ถือวามีเกียรติยิ่ง ลักษณะเชนนี้สะทอนใหเห็นคานิยมทางสังคม ซ่ึงยกยองพระมหากษัตริยยังคงไม
เปลี่ยนแปลงในทัศนะของดอกไมสด แมวาการเลือกอาชีพของรัตนจะแสดงความเปลี่ยนแปลงดาน
คานิยมจากอาชีพรับราชการซึ่งถือวาเปนอาชีพมีเกียรติที่ลูก “ผูดี” ทั้งหลายความดําเนินตาม 

 ๒



การที่ดอกไมสด เสนอภาพความเปลี่ยนแปลงทางคานิยมในการประกอบอาชีพช้ันสูงเชนนี้เปน
การสรางพัฒนาการใหนวนิยายไทยไปดวย สามชาย เปนนวนิยายสะทอนการเปลี่ยนแปลงดานคานิยมใน
การประกอบอาชีพอยางแจมชัดท่ีสุด และการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ไดสรางความหวัง
ในการประกอบอาชีพในกับประชาชนทั่วไป 

อยางไรก็ตาม หลังจากนวนิยายเรื่องนี้แลว ไมปรากฏความเปลี่ยนแปลงดานคานิยมในลักษณะ
ดังกลาวอีกในงานของดอกไมสด ตัวเอกยังคงยึดอาชีพรับราชการเปนสวนใหญเชนเดิมและดอกไมสดหนั
ไปใหความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงดานคานิยมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตมากกวาดานอาชีพ 

 
ลักษณะที่สอง  ภาพสะทอนของผูดีและทัศนะตอผูดีใหม ดอกไมสดเขียนนวนิยายในระยะที่

สังคมกําลังมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของผูดีไมมั่นคงเชนที่เคยเปนมากอนหนานี้ 
ระบบเศรษฐกิจแบบธนานุภาพท่ีเร่ิมขยายตัวไดสรางบทบาทใหมใหพวกพอคา หรือ “เจาสัว” เปนผูมี
อิทธิพลทางเศรษฐกิจและไดกลายเปนชนชั้นสูงสวนหนึ่งท่ีเรียกวาพวก “ผูดีใหม” แตในทัศนะของผูดเีดมิ
แลว พวกผูดีใหมเปนคนไมมีสกุลรุนชาติ ไมใชผูดีแท แตเงินทําใหขึ้นมาสูสมาคม “ช้ันสูง” ไดเทานั้น 

เนื่องจากตัวละครสวนใหญของดอกไมสดเปนชนชั้นสูง โดยเฉพาะพวกขุนนาง ภาพสะทอนดาน
ทัศนะของผูดีที่มีตอผูดีใหมจึงคอนขางชัดเจน บอยครั้งจะพบวาดอกไมสดพยายามยอมรับผูดีใหมเหลานี้ 
โดยใหเหตุผลวาชาติตระกูลไมควรเปนตัวกําหนดสําคัญในการตัดสินวาผูใดควรจะเปนผูดี ความ
ประพฤติของบุคคลนั้นตางหากที่ควรเปนเครื่องตัดสิน เชนใน สามชาย บทสนทนาโตตอบระหวางพัชรี
ตัวละครเอกฝายหญิง กับอนุวัตร ลูกชนชั้นสูงที่มีทัศนะตอผูดีใหมเชนเดียวกับทัศนะของผูดีทั่วไปใน
ระยะนั้นสะทอนใหเห็นทัศนะที่พยายามยอมรับผูดีใหมของดอกไมสดไดอยางชัดเจน เชน 

 
“...นองตั้งใจจะรวมสมาคมกับเจาพวกผูดีสมัยใหมซ่ึงนามตระกูลเพิ่งเกิดเมื่อวานซืนนี้หรือ?...” 
“โปรดอยาพูดเชนนั้นเลยคะ เขาเปนเพื่อนของนอง เราเคยเรียนหนังสือรวมชั้นกันมาหลายปและ

นิสัยของเขาก็ดีพอที่นองจะคบเขาได สวนนามตระกูลของเขานั้นจะเกิดแตเมื่อไรก็ปลอยใหเปนธุระของ
เขาแตลําพังดีกวา ขอสําคัญบิดามารดาของเขาประพฤติตัวดีและอุตสาหะจนตั้งตัวเปนคนใหญคนโตถึง
เพียงนี้ เราไมนาชมเขาหรือคะ?” 

“มันโตขึ้นเพราะเงินตางหากละ” ... “มีแตเจาพวกตื่นเงินเทานั้นที่บูชาคนพวกนี้... 
“พี่เห็นวานองเปนเพื่อนกับคนงายเกินไป เชนยายอะไรลูกพระสมบัติฯ  ปูเปนคนขายน้ําปลาก็

เปนเพื่อนของนอง...” 
“ถูกแลว นองเปนเพื่อนกับคนงายมาก ไมเลือกชั้นเลือกตระกูล เลือกแตเฉพาะความประพฤติดี

ของเขา นองไมเห็นวาตระกูลสูงจะวิเศษกวาตระกูลต่ําอยางไร ถาหากผูที่อยูในตระกูลสูงนั้นไมประพฤติ
ตัวใหสมกับตระกูล...”๒
                                                 

๒ ดอกไมสด. สามชาย (พระนคร: แพรพิทยา, ๒๕๐๕), หนา ๑๑๖ – ๑๑๗. 
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บทสนทนาตอนนี้สะทอนใหเห็นสภาพสังคมที่การศึกษาขยายตัวและทําให “ลูกผูดี” มีสกุลตอง
สมาคมกับสามัญชนหรือลูกของผูมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ แตการแบงชั้นวรรณะดานชาติตระกูลก็ยังคงมี
อยูในทัศนะของผูดีเกา ใน สามชาย ดอกไมสดสะทอนใหเห็นสภาพเปลี่ยนแปลงไปของสมาคมชั้นสูง 
และแสดงความคิดเห็นที่ไมรังเกียจการไรสกุลรุนชาติ พยายามยอมรับผูดีใหม โดยเนนความสําคัญในการ
ตัดสินคุณคาของคนที่ความประพฤติ อยางไรก็ตาม ทัศนะที่ยอมรับผูดีใหมดังกลาว ก็ดูจะเปนไปอยางไม
หนักแนนโดยตลอดนัก ในที่สุดเนื้อเร่ืองของดอกไมสดก็มักชี้ใหเห็นวาพวกผูดีโดยชาติกําเนิดหรือชน
ช้ันสูงเดนกวาทั้งในดานกิริยามารยาท ความประพฤติตลอดจนความเปน “คนดี” ผูดีใหมไมวาจะไดรับ
การศึกษาหรือมีสภาพความเปนอยูเยี่ยงผูดีแตเดิมอยางไร ก็มีเพียงความมั่งมีอยางเดียว ทัศนะเชนนี้
สอดแทรกใหเห็นอยูประปราย เชน “อันที่จริงลูกสาวเจาสัว หนาขาวๆ ใสตุมหูยาวๆ นั่งรถสวยๆ ดูก็สวย
ดี แลวก็มั่งมีดวย สวนลูกผูดี โดยมากถึงจะสวยก็มี เงินสูลูกสาวเจาสัวไมได”๓

คําพูดของ ประวัติ หนึ่งในจํานวน “สามชาย” ซ่ึงเปนชนช้ันสูงตอนนี้สะทอนใหเห็นวา แมผูดีจะ
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แตก็ยังอยูในฐานะเหนือกวาลูก “เจาสัว” แมวาจะพยายาม
ยอมรับ ก็ยังเปนไปดวยน้ําเสียงแกมเสียดสีและเยาะเยย ซ่ึงแสดงถึงการยังไมอาจยอมรับผูดีใหมเหลานี้วา
มีฐานะเทาเทียมกับผูดีอยูนั่นเอง 

จึงกลาวไดวา ทัศนะยอมรับผูดีใหมของดอกไมสดเปนเพียงความพยายามยอมรับเทานั้น ดอกไม
สดยังคงใหตัวละครเอกทั้งฝายหญิงและชายเปนผูดีโดยกําเนิด ฝายหญิงเปนลูกขุนนางเกา สวนฝายชายก็
เปนลูก “พระยาพานทอง” และยึดอาชีพรับราชการตามคานิยมดั้งเดิม๔ แมบางครั้งดอกไมสดจะทดลองให
ตัวเอกเปนผูดีใหมก็เปนไปในลักษณะผูกปม หรือซอนเงื่อนงําใหชวนติดตามเทานั้น ใน นี่แหละโลก จะ
มองเห็นทัศนะตอผูดีใหมของดอกไมสดไดอยางชัดเจนอีกเรื่องหนึ่ง ดอกไมสดแนะนํา ทวิช ตัวเอกฝาย
ชายของเรื่องดวยการทําใหคลุมเครือ เพราะทวิชใชนามสกุลวา “สกุลใหม” ทําใหเปนที่วิพากษวิจารณของ
ผูไดรับทราบในครั้งแรกและยิ่งไดรับสมญาวา “เสี่ย” ก็ทําใหภาพของทวิชคร้ังแรกไมสูดีนัก 

 
“แลวทําไมคนมีเงินใชมากๆ ตองเปนเสี่ยทั้งนั้นเชียวหรือ...” พวกลูกขุนน้ําขุนนางที่มั่งมีมากๆ

นะ ไมมีหรือ? 
“มีหรอก แตไมเทาพวกเสี่ย...” 
“นามสกุลเขาละ...ฟงนามสกุลก็พอจะรูนี่นา” 
“สกุลใหม” ปชาตอบพรอมหัวเราะ 

                                                 
๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๔๕. 
๔ ในนวนิยายเรื่องอื่นๆ หลัง สามชาย  ดอกไมสด หันมาสูคานิยมดั้งเดิมอีก คือตัวเอกฝายชายรับราชการอยูใน

ตําแหนงสูง คือ ระดับคุณหลวงคุณพระ ซึ่งอาจพิจารณาไดวา ดอกไมสดหยิบลักษณะความเปนไปตามความเปนจริงมา
เสนอเพราะแนวโนมสวนใหญชนช้ันสูงก็ยังคงนิยมรับราชการ สวน สามชาย เปนนวนิยายที่ดอกไมสดมุงแสดงความ
คิดเห็นในเชิงนําสังคมดวยการเสนอคานิยมใหมที่เห็นวาเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 

 ๔



“ใหมแตไหนละคะ?” เลขาวา 
“จะไปรูเขาหรือ...” 
...”กลัวใครเขาจะไมรูวาสกุลใหม เวรกรรม”๕

 
สวน ศัลยา ตัวเอกฝายหญิงในเรื่องเดียวกัน เมื่อไดรับการบอกเลาวาทวิชเปน “เสี่ย” ก็ตองแปลก

ใจที่พบวา 
 
“...เขาออกเสียงอักษร ร. ไดชัดและแนบเนียนดีแลวนึกพิศวงวา การแตงตัวอยางเรียบรอยของ

พวกเสี่ยนั้นจะเปนเชนใดหนอ...” 
“อกแตก เสี่ยอะไรเรียบรอยอยางนั้น นาจะมาจากยูนิเวอรซิตี้ อะไรดีๆ แหงหนึ่งเปนแน”๖

 ในที่สุดทวิชก็ไมใช “เสี่ย” แตเปนคนมี “สกุลรุนชาติ” คนหนึ่ง ทําใหภาพของเขาดีขึ้นในหมู
พวกผูดีรุนเกา และแมศัลยาเอง 

“...ฉันวาแลว คุณนี่ราศีแกมิใชคนต่ํา ใครๆก็ช่ังมาบอกวาเปนนองตาชิด นองตาชิด” 
การไดรูถึงวงศวานของเขาซึ่งทานเคยรูจักแลวหลายคนทําใหเจาคุณสรรพกิจฯ มองดูทวิชดวย

ความรูสึกเปนกันเองยิ่งกวาเกามาก คําพูดของทานที่กลาวแกเขาในเวลาตอมา จึงฟงดูเปนที่สนิทสนมยิ่ง
นัก๗

 
การใหความสําคัญกับสกุลรุนชาติของตัวละครเอกแสดงถึงทัศนะของดอกไมสดที่ยังเห็น

ความสําคัญของชาติตระกูล แตส่ิงที่ดอกไมสดเสนอเพิ่มเติมคือ ตองประพฤติดีสมกับชาติกําเนิดดวย จึง
จะเปนผูดีแทจริง บทบาทของผูไมมี “สกุลรุนชาติ” เชน ชิด ใน นี่แหละโลก จึงเปนบทที่ชวนใหขบขัน
และบางตอนชวนใหสมเพช บางครั้งยังทําใหเห็นวา ชิดเปนนายทุนนายหนาที่เห็นแกไดและไมมีมารยาท
ซ่ึงกลาวไดวามีลักษณะทํานองเสียดสีและถากถางพวก “ไรสกุลรุนชาติ” อยูในที 

ในขณะที่สังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลกระทบไปถึงชนช้ันสูงหรือผูดีตกต่ําลง 
ความหมายของคําวาผูดีเร่ิมเลอะเลือนเพราะการเขาสมาคมชั้นสูงของพวกผูดีใหม ดอกไมสดไดเสนอ
ความหมายของผูดีไวอยางชัดเจนวา ผูดีนั้นเปนดวยการปฏิบัติ รูจักอดกลั้น ไมโวยวายกับความยากลําบาก
ที่ไดรับ รูจักควบคุมตนเอง รูจักการเปนนายคน และเปนที่พึ่งของผูที่อยูในความรับผิดชอบ ในนวนิยาย
เร่ือง ผูดี ดอกไมสดยกคาถาเปรียบเทียบนําเรื่องเพื่อใหความหมายของผูดีวา “พราหมณ..... ฯลฯ บุคคลหา

                                                 
๕ ดอกไมสด, นี่แหละโลก (พระนคร: แพรพิทยา, ๒๕๐๕), หนา ๖๑-๒. 
๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๘๔. 
๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘๔-๕. 

 ๕



ช่ือวาพราหมณเพราะชฎา (มุนมวยผม) หรือโคตรหรือกําเนิดไม สัจจะและธัมมะมีในผูใด ผูนั้นแลชื่อวา
สะอาดดวย ทั้งชื่อวาเปนพราหมณดวย....”๘

ภาพเปรียบเทียบตัวละครที่แตกตางกันอยางตรงขามระหวางวิมล ตัวเอกฝายหญิงกับ สุดใจ ผูเปน
ลูกพี่ลูกนองในเรื่อง ผูดี เปนความจงใจที่จะแสดงใหเห็นวา ผูดีที่แทจริงไมวาจะมั่งมีหรือยากจนก็ยังคง
วางกิริยาเปนผูดี โดยไมปริปากบน หรือ “ตีโพยตีพาย” กับฐานะที่ตกต่ําลง ขออางของสุดใจที่วาไม
สามารถวางตนเปนผูดีไดก็เพราะความยากไร ไมมีบาว “รองมือรองตีน” เปนขออางของผูที่ไมใชผูดีอยาง
แทจริง ฐานะทางเศรษฐกิจไมใชเครื่องจํากัดความเปนผูดี เพราะผูดียอมรักเกียรติของผูดีเหนือส่ิงอื่นใด 
การอางถึงความอยุติธรรมของสุดใจคลายกับจะพาดพิงถึงความอยุติธรรมที่คนทั่วไปมักกลาวถึงวาผูดี
กอใหเกิดความอยุติธรรมในสังคม ดอกไมสดวาดภาพของสุดใจผู “ตีโพยตีพาย” กับความขัดสนของตน
ไวอยางจงใจให

                                                

เห็นความต่ําตอยกวาของสุดใจเมื่อเทียบกับวิมล ผูสามารถวางตนเปนผูดีไดอยาง
สม่ําเสมอไมวาในยามมั่งมีหรือยากจน 

ใน ผูดี ดอกไมสดยังใหภาพของผูดีในอุดมคติคือ พระยาพลวัตวิวิธการีผูกระทําความดีเพื่อความ
ดี มิใชเพื่อเหตุอ่ืน หรือเพื่อหวังผลตอบแทน และเต็มใจทําทั้งที่ผูที่เขาทําดีใหนั้นไมไดลวงรูการกระทํา
ของเขาเลย การใหความดีชวยตอความดี คือ การประพฤติดีของวิมล ทําใหพระยาพลวัตฯมองเห็นความดี
และทําดีสนองเธออีกตอหนึ่ง เปนการสรางโครงเรื่องที่เปนเหตุเปนผลมากกวาการใหรางวัลตัวละครดวย
การพบความสุขสมหวังโดยไมไดใหเหตุผล ดอกไมสดชี้ใหเห็นวา เหนือกวาผูดีเชนวิมล ยังมีผูที่เปนผูดี
อยางแทจริง คือ พระยาพลวัตฯ เปนผูรับหนาที่ตอบสนองการกระทําดีของวิมล ไมใชเทวดาที่บันดาลให
เปนการใหรางวัลตอบแทนความดีอยางมีเหตุมีผลเชนนี้ สวนหนึ่งทําใหนวนิยายของดอกไมสดเรื่องนี้
สมจริงมากยิ่งขึ้น แมวาตัวละครเชนพระยาวัตฯ จะเปนตัวละครในอุดมคติมากกวาจะเหมือนชีวิตจริงก็ตาม  

นวนิยายของดอกไมสดเปรียบเสมือนเสียงสะทอนจากผูดี ในระยะที่สังคมกําลังมีการ
เปล่ียนแปลง แมวาสถานภาพของผูดีจะลดความมั่นคงลงไปบาง แตการยึดมั่นในความเปนผูดี ก็ยังคง
เปนไปอยางแนนแฟน ดอกไมสดไดนิยามความหมายของผูดี ใหชัดเจนขึ้น เพื่อสอดคลองกับสภาพที่
เปล่ียนแปลงไปของสังคม 

ความเปลี่ยนแปลงดานเนื้อหาในนวนิยายของดอกไมสด  ซ่ึงเปนผลกระทบมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ทําใหนวนิยายไทยมีพัฒนาการในไปอีกขั้นหนึ่ง ในดานที่เปนภาพสะทอนของ
สังคมในระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางคอนขางแจมชัด 

 
ลักษณะที่สาม บทบาทใหมของตัวละครฝายหญิง นวนิยายของดอกไมสดสรางพัฒนาการที่

สําคัญใหกับนวนิยายไทยอีกลักษณะหนึ่ง คือ การใหความสําคัญกับตัวละครฝายหญิงซึ่งมีลักษณะ
แตกตางไปจากคานิยมเกี่ยวกับผูหญิงที่มีมาแตเดิม ตัวละครฝายหญิงโดยเฉพาะตัวเอกมักเปนหญิงที่ไดรับ
การศึกษาอบรมแบบสมัยใหม อาจเปนผูไดรับการศึกษาจาก “คอนแวนต” หรือเคยใชชีวิตวัยเด็กใน

 
๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๘๔. 

 ๖



ตางประเทศ ทําใหรูจักการสมาคม มั่นใจในตัวเองพอสมควร ทั้งนี้ตัวละครเอกฝายหญิงในนวนิยายแตละ
เร่ืองของดอกไมสดจึงมีเอกลักษณเฉพาะตัว และมีพัฒนาการเปนลําดับไปในแตละเรื่อง 

อันที่จริงการใหตัวละครเอกฝายหญิง เปนผูไดรับการศึกษาอบรมแบบใหม ซ่ึงเปนอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมตะวันตก เปนลักษณะที่ปรากฏในนวนิยายของดอกไมสดมาแลวตั้งแตกอน พ.ศ. ๒๔๗๕ เชน 
นิจ ในเรื่อง นิจ และที่ชัดเจนที่สุดคือ นุช ใน กรรมเกา นุชไดรับการศึกษาอบรมแบบตะวันตก ดอกไมสด
ปูพื้นฐานใหดูสมจริงโดยใหนุชเคยใชชีวิตเด็กในตางประเทศ นุชจึงมีลักษณะของหญิงตะวันตกที่มี
ลักษณะบางอยางตรงขามกับหญิงไทย เชน สามารถเขาสมาคมไดโดยไมเคอะเขิน เปดเผย ราเริง มี
ความคิดเปนของตนเอง และรูจักแสดงความคิดเห็น เมื่อเปรียบเทียบนุชกับอัมพรในเรื่องเดียวกัน อัมพร
เปนคนสงบเสงี่ยม เก็บความรูสึก เขาสมาคมไมเกง เครงเครียดกวาอายุจริง อายุ ๒๐ ป แตดูเปนผูใหญกวา
อายุ ตรงขามกับนุชที่อายุ ๑๖ ทวาดูเปนเด็กกวานั้นและมีลักษณะทีเดนกวาของหญิงแบบไทย คือ 
รอบคอบ สุขุมกวา การใหตัวละครเอกเปนหญิงที่ไดรับการอบรมแบบใหม แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง
ดานคานิยมเกี่ยวกับผูหญิงและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกอยางเห็นไดชัด 

ในนวนิยายของดอกไมสดหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ เร่ิมจาก สามชาย พัชรีตัวเอกฝายหญิงยังคงเปนผูที่
ไดรับการอบรมแบบลูกเจานาย หรือขุนนาง แตเนื่องจากไดรับการศึกษา พัชรีจึงเขาสมาคมได มั่นใจใน
ตัวเอง และเกงการบานการเรือนไปดวย เมื่อเทียบกับอรุณนองสาวของรัตนในเรื่องเดียวกัน อรุณเปน
ผูหญิงที่ไดรับการอบรมตามแบบฉบับของไทยดั้งเดิมทุกประการ จึงมีบทบาทเปนผูตามหรือชางเทาหลัง
เสมอ เมื่ออยูในบานก็ไมเปนตัวของตัวเอง เมื่อมีคูรักก็เปนฝายตามอีก ดอกไมสดมักใหภาพเปรียบเทียบ
ระหวางหญิงในสังคมใหมกับหญิงที่ไดรับการอบรมแบบเกาเสมอ ทําใหมองเห็นความแตกตางของหญิง
ที่ไดรับการอบรมสองแบบไดชัดเจน และดอกไมสด ยกยองหญิงแบบแรกแมวาจะมีลักษณะบกพรองอยู
บางบางลักษณะ 

ลักษณะตัวละครเอกฝายหญิงของดอกไมสดพัฒนาไปถึงขั้น “ลํ้ายุค” ที่สุดในป พ.ศ. ๒๔๗๗ เมือ่
สรางอนงคใน หนึ่งในรอย และสุนทร ใน อุบัติเหตุ ในระยะนี้จะมองเห็น อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกที่มี
ตอนวนิยายของดอกไมสดในดานการสรางตัวละคร ดอกไมสดแสดงใหเห็นอิทธิพลของพื้นฐาน
การศึกษาอบรมแบบ “ฝร่ัง” ที่จะกําหนดพฤติกรรมของตัวละครใหเปนไปในลักษณะ “ลํ้ายุค” อนงคใน 
หนึ่งในรอย เปนหญิงสมัยใหมที่นําสมัยทั้งดานการแตงกายและการสมาคม ในสายตาของผูใหญ เชน
มารดาของพระอรรถคดีวิชัย เธอคือ “แมประแหลด” ซ่ึงนางจะตัดขาดลูกชายทันทีถาไปแตงงานกับเธอ
เขา สวนญาติผูใหญของอนงคเองก็เห็นวา พระอรรถคดีวิชัย นาจะ “เอาไวไมอยู” เพราะ “ของเราออก
เปรียวราวกะปรอท” แตความนําสมัยของอนงคไมไดเปนไปโดยปราศจากความคิด เธอมีความคิดเหน็ของ
ตนเอง มีความสุภาพออนนอม พระอรรถคดีวิชัยซ่ึงเปนหนุมใหญที่เครงขนบประเพณี จึงตองเปลี่ยน
ความคิดเห็นเมื่อพบวาความ “เปรียว” ของอนงคไมใชการ “ตามสมัย” เพราะเธอแสดงใหเห็นลักษณะที่มี
วัฒนธรรม ความฉูดฉาดและ “จัด” ของการแตงกายถูกกลบเกลื่อนลงเมื่ออนงคสุภาพ และพูดคุยกับคน
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สมัยใหมดวยความคิดเห็นใหมไดพอ ๆ กับสนทนากับผูอยูใน “หลักเกณฑแหงบรรพบุรุษ” ไดอยางมี
เหตุผล 

ดังนั้น อนงคจึง “เปรียว” อยางถึงที่สุด โดยการสารภาพรักกับฝายชายกอน แตดอกไมสดไดปู
พื้นฐานสถานการณที่ทําใหอนงคแหวกกรอบประเพณอียางหาวหาญนี้โดยระมัดระวัง การกระทําของเธอ
จึงเปนการสนองคุณธรรมของพระอรรถคดีวิชัยที่กําลังอกหักและชอกช้ํา จากการทําความดีของตนเอง 
ความ “เปรียว” ตอนนี้จึงไมไดทําใหผูอานแปลกใจมากนัก และการตําหนิอนงคยังนับเปนขอดวย เมื่อ
เทียบกับการใหรางวัลความดีกับคนทําดี 

การสรางตัวละครใหเปนหญิงสมัยใหมขนาด “ลํ้ายุค” ของดอกไมสดถึงขนาดแหวกคานิยมและ
กรอบประเพณีดั้งเดิมอยางหาวหาญเชนนี้ยังแสดงใหเห็นลักษณะ การไมเห็นดวยกับการบีบบังคับ หรือ
กรอบอันรัดรึงของประเพณีบางประการ นับเปนความรักอิสระเสรีอยางนักเสรีนิยมระดับหนึ่ง แมเมื่อ
กลาวถึงหญิงรุนผูใหญที่ไดรับการอบรมแบบเจาขุนมูลนายอยางเครงครัด ดอกไมสดก็มักเสนอตัวละครที่
แหวกประเพณีไวอยางชื่นชมในความเด็ดเดี่ยว เชนเรื่องราวของคุณแชม อาของพัชรี ใน สามชาย ที่คัดคาน
การบังคับใหแตงงานแบบคลุมถุงชนจนถึงขั้นผูกคอตาย หรือ คุณแส ใน ผูดี ที่เปนหญิงสมัยใหม หาวหาญ
พอจะแตงงานกับชายที่กําลังจะแตงงานอยางเปนทางการกับหญิงอีกคนหนึ่งที่พอแมหาให เปนตน 

ใน อุบัติเหตุ ดอกไมสดสรางหญิง “ลํ้ายุค” อีกคนหนึ่ง สุนทรีสะทอนใหเห็นความเปนหญิงใน
อุดมคติที่มีอิสระและทําตามที่ใจตนเองตองการ สุนทรีดูแลตนเองได ไปไหนมาไหนตามสะดวกใจ เมื่อ
บิดามารดาเสียชีวิต เธอก็อยูกับบุตรบุญธรรมชองบิดามารดาซึ่งเปนชายหนุมในบานเดียวกัน จนเปนที่
กลาวกันวาทั้งสองคนจะแตงงานกัน แตสุนทรีก็ไมกังวลนักกับขอกลาวหา และยังสนุกที่จะแสดงการ
หยอกลอฉันคนรักกับประจิตรในบางโอกาสดวย ความมั่นใจในตนเองของสุนทรีที่บางครั้งเกือบกลายเปน
การยกตนวาเหนือผูอ่ืน ทําใหสุนทรีเปนผูใหญเมื่ออยูในวัย ๒๕ และมีเสนห การสมาคมที่ไม “ถือตัว” กับ
เพศชายทําใหมีผูกลาววาเธอ “ยั่วยวนเปนที่หนึ่ง” แตสุนทรีก็สนุกกับการแสดงความเปนผูหญิงเชนนั้น การ
รับวัฒนธรรมตะวันตกของสุนทรีเปนไปอยางไม “คร่ึง ๆ กลาง ๆ” เธอเลือกคูดวยตัวเอง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมดานการเงินดวยนอกจากความรัก ภาพเปรียบเทียบของสุนทรีกับงามพิศ ใน อุบัติเหตุ ทําใหเห็น
ไดชัดวา แมงามพิศจะอายุ ๑๘ สุนทรีอายุ ๒๕ แตความเปนหญิงสมัยใหมทําใหสุนทรีมีเสนหกวางามพิศ
ซ่ึงเปนสาวรุน ทั้งนี้เพราะความเปนตัวของตัวเองของหญิงสมัยใหมซ่ึง “ดอกไมสด” ใหคะแนนมากวา งาม
พิศจึงเปนภาพของหญิงไทยแบบฉบับที่ไมรูจักการสมาคม ไรเดียงสา และไมรูจักการเขาสังคม 

สภาพชีวิต ความเปนอยูและวิถีชีวิต ตลอดจนการศึกษาอบรมตัวละครในนวนิยายของดอกไมสด 
สะทอนใหเห็นสภาพสังคมไทยสวนหนึ่งซึ่งอยูในระยะที่ไดรับวัฒนธรรมตะวันตก อันมีผลสืบเนื่องไปถึง
ความเปลี่ยนแปลงดานคานิยม เชน คานิยมเกี่ยวกับหญิงที่เคยถือวาตองสงบเสงี่ยมเรียบรอยอยูในกรอบของ
ประเพณีอันดีงาม ไดกลายมาเปนความนิยมหญิงที่สามารปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมสมัยใหมได รูจักใช
ชีวิตใหเขากับการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ดานคานิยมเกี่ยวกับความรักและการแตงงาน หญิงเริ่มตัดสินใจ
แตงงานโดยหาคูเอง และสําหรับหญิงที่มีความเปนตัวของตัวเองก็ไมไดคิดถึงแตเพียงความรักเทานั้น แตยัง
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พิจารณาความเหมาะสมดานอื่น ๆ เชน ฐานะทางการเงิน เปนตน อยางไรก็ตาม คานิยมหรือลักษณะของตัว
ละครของดอกไมสด (ยกเวน นี่แหละโลก) ก็เปนทัศนะและคานิยมในอุดมคติของดอกไมสด มิใชภาพ
สะทอนของสังคมทั้งหมด ตัวละครฝายหญิงที่มีลักษณะเปนอุดมคติตั้งแตพัชรีใน สามชาย จนถึงวิมลใน 
ผูดี แสดงถึงอุดมคติเกี่ยวกับผูหญิงที่นาจะเปนความใฝฝนของหญิงสาวสวนหนึ่งในสมัยนั้น นวนิยายของ
ดอกไมสด จึงไดรับความนิยมจากผูอาน นักวิจารณที่มีชีวิตวัยสาวรุนเดียวกับดอกไมสด คนหนึ่งเขียนไววา 
 

นวนิยายเรื่องนี้เกิดในยุคสมัยที่ขาพเจากําลังรุนสาว ยังมีชีวิตความเปนอยูเหมือนสภาพสังคมที่
กลาวถึงในหนังสือเร่ือง ผูดี ไมวาจะเปนระบบการศึกษา การอบรมเด็ก การดํารงชีวิตประจําวัน สํานวน
ภาษาที่ใชวัฒนธรรมประเพณี คานิยมของชีวิต และความคิดความรูสึกของหญิงสาวและพอแมผูใหญสมัย
นั้น ไมวาวิมลจะพูดจะคิดจะทําอะไร เด็กสาวในสมัยนั้นก็เคยคิดเคยพูด และเคยทํามาแลวตลอดจนการสัง่
สอนอบรมจากผูใหญก็เปนไปในทํานองเดียวกัน๙

 
แมวาความเห็นดังกลาวจะเปนเพียงความคิดเห็นของคน ๆ เดียว แตอยางนอยความคิดของเด็ก

วัยรุนสวนหนึ่งก็นาจะคลายคลึงกันที่มีลักษณะตองการเปนผูใหญ สามารถรับผิดชอบงานไดอยางผูใหญ 
จุดมุงหมายอยางหนึ่งของดอกไมสดที่ตองการเขียนนวนิยาย เพื่อสอนหญิงสาวจึงบรรลุผลสําเร็จไดสวน
หนึ่งดังขอความที่ยกมา 

ดังนั้น อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งปรากฏในนวนิยายของดอกไมสด จึงใหภาพสะทอนของ
สังคมที่มีวัฒนธรรมแปรเปลี่ยนไปของไทย ในทางตรงกันขามยังสะทอนใหเห็นทัศนคติในเชิงอุดมคติ
ของดอกไมสดเองท่ีกลาวแทนหญิงสวนหนึ่งของสังคมสมัยนั้น และที่สําคัญก็คือ พัฒนาการตัวละครฝาย
หญิงในนวนิยายของ “ดอกไมสด” แตละเรื่องไดสรางความเปลี่ยนแปลงใหนวนิยายไทยในดานการสราง
ตัวละครฝายหญิง 

นวนิยายของดอกไมสดสิบเรื่อง (ไมนับ วรรณกรรมชิ้นสุดทาย) ไดสรางพัฒนาการที่สําคัญ
ในชวงที่นวนิยายไทยเริ่มยางเขาสูยุคที่มีลักษณะเปนตนเอง ดอกไมสดเริ่มวางรากฐานนวนิยายชีวิต
ครอบครัวใหวงการนวนิยายไทยดวยการเสนอภาพชีวิตของชนชั้นสูง แมวาจะเปนภาพของสังคมสวน
เล็กๆ สวนหนึ่ง แตก็ทําใหมองเห็นวิถีชีวิตที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือการเมือง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม คอนขางเดนชัด พรอมกันนั้นก็ไดเผยใหเห็นทัศนคติและอุดมคติของผูเขียนเอง
ในบางประเด็น เอกลักษณของนวนิยายของดอกไมสดมีอิทธิพลตอนักเขียน โดยเฉพาะนักเขียนหญิงใน
รุนตอมาหลายคน อาทิ “ร.จันทพิมพะ” และชูวงศ ฉายะจินดา๑๐ นับไดวาดอกไมสดเปนนักเขียนสําคญัคน
หนึ่งในสายธารนวนิยายไทย 
วรรณกรรมชิ้นสุดทาย ของดอกไมสด กับภาพสะทอนของสังคมและการเมืองในสมัยรัฐนิยม 
                                                 

๙ รัญจวน อินทรกําแหง, วรรณกรรมวิจารณ, เลมที่ ๓ (พระนคร: ดวงกมล, ๒๕๒๑), “วิจารณเรื่องผูดี,” หนา ๑๕๑. 
๑๐ คําอภิปรายของวิลาศ มณีวัต 
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 “ดอกไมสด” เขียน วรรณกรรมชิ้นสุดทาย หลังสงครามเสร็จสิ้นไปแลว แตก็มีจุดมุงหมายที่จะ
สะทอนสภาพสังคมในระหวางสงครามและระหวางที่มีนโยบายรัฐนิยมนับไดวา วรรณกรรมชิ้นสุดทาย 
เปนนวนิยายเรื่องแรกของดอกไมสด ซ่ึงมีจุดมุงหมายที่จะ “จารึกภาพของเหตุการณในสมัยนั้นลงเปน
ตัวอักษรใหทันออกเปนเลมในสมัยที่นายกฯ สมัยสงครามกลับมามีอํานาจใหมอีกครั้ง”๑๑ แตก็ไมสามารถ
จะจบลงได ทั้งที่มีโครงเรื่องไวแลว  “เร่ืองใหมของฉันเปดฉากป ๘๓ ปดป ๘๘ ยังไมรูเลยวาจะเอาอะไร
แสดง โครงเรื่องมี ตอนตนตอนจบมี แตตอนกลางยังกะพรองกะแพรง”๑๒ จุดมุงหมายที่จะสะทอนสภาพ
สังคมและการเมืองในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้เห็นไดจากการติดตามสถานการณอยางละเอียดและใกลชิด 
ทั้งที่กอนหนานี้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวของดอกไมสดมองเห็นไมชัดในนวนิยายที่แตงไว   
ดอกไมสดเองกลาวถึงความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับการเมืองไววา   “ความบา แตกอนเกาถาเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องบานเรื่องเมืองตองบาอยางรุนแรงเสมอ เดี๋ยวนี้คอยดีขึ้นมากไมสล้ีบสวาบ”๑๓

 ดอกไมสดนําตัวละครในเรื่อง นี่แหละโลก มาเสนออีกครั้งและดวยกลวิธีแบงตัวละครใหเขากับ
มหาอํานาจ ๒ ฝายอยางกลมกลืนกับอุปนิสัยเดิมที่เคยแสดงไวใน นี่แหละโลก  ปชา พี่ชายคนรองของศัล
ยา ผูเลือดรอน บางครั้งไรเหตุผล มีลักษณะขมขูนองในบางครั้ง และยังมีความประพฤติไมสูดี เพราะมี
ภรรยาเก็บกอนแตงงานจึงเปนฝายสนับสนุนเผด็จการฮิตเลอรและญี่ปุนซึ่งเปนฝายอักษะ สวนตัวละคร
ฝายดี เชน ทวิช และพี่ชายที่รับราชการ เชน มนตรี วินัย รวมทั้งคนชั้นผูใหญ เชน เจาคุณสรรพกิจ 
สนับสนุนฝายพันธมิตร   เมื่อญ่ีปุนขึ้นไทย ฝายที่รักชาติและสนับสนุนเหลานี้ถึงกับน้ําตา “ลูกผูชาย” ไหล 
และเกิดการปะทะทางความคิด รวมทั้งทางดานสวนตัวซ่ึงมีมาแตเดิมแลวอยางประปราย  สวนชวนชมลูก
สาวเศรษฐีก็พยายามเอาใจญี่ปุนดวยการซื้อเสบียงไปให นับวาเปนกลวิธีนําความคิดทางการเมืองและ
สภาพการณบานเมืองมาสอดใสในเนื้อหานวนิยายของดอกไมสดทําไดอยางกลมกลืนเปนธรรมชาติ  
พรอมกันนั้นก็มองเห็นทัศนะสนับสนุนสัมพันธมิตรของดอกไมสดเองดวย 
 ดานสภาพการเมืองภายในประเทศ  ดอกไมสดใชทวงทํานองเสียดสีแกมลอเลยนโยบายของ 
“ทานผูนํา” อุปนิสัยของจินตนา พี่สาวของศัลยาซึ่งนิยมการแตงกายใหงดงามล้ําหนาผูอ่ืน นํามาสอดใส
กับการสนองตอบนโยบายรัฐนิยมไดอยางเหมาะเจาะ ดอกไมสดวิพากษวิจารณแกมเสียดสีสภาพการ
ปกครองการเมืองในระยะนั้นนับตั้งแตนโยบายตางประเทศ   การเตรียมรับสภาพสงครามและที่แสดงไว
อยางลอเลียนคือนโยบายรัฐนิยม 
 ในตอนตนเรื่อง เมื่อยุพารําพึงถึงเหตุการณส

                                                

วนตัวดานชีวิตการแตงงานและบานเมืองที่หลุมศพ
ของศัลยา ดอกไมสดเกริ่นเหตุการณบานเมืองตามลําดับโดยใหสัมพันธกับวิถีชีวิตกอนแตงงานของยุพา 
ซ่ึงออกจะยึดยาวและละเอียดตามขั้นตอนอยางที่ผูหญิงอยางยุพาจะจดจําไดแมนยํา เชนนั้น สภาพ

 
๑๑ สมภพ จันทประภา, เรื่องเดิม, หนา ๗๗. 
๑๒ เรื่องเดียวกัน, หนา 91. 
๑๓ เรื่องดียวกัน, หนา 90. 

 ๑๐



บานเมืองในประเทศกําลังฟุงเฟอกับการสรางชาติ   ขณะที่สถานการณของโลกกําลังรัดตัวเขามาทุกที การ
กระทําของผูปกครองประเทศทั้งหลาย  อันไดแก คณะรัฐบาล ขาราชการ และประชาชนหมูที่เดนอยูเหนือ
ประชาชนเหลาอื่น คือประชาชนหมูที่คลุกคลีใกลชิดกับคณะผูปกครองประเทศนั้นเปนไปในลักษณะ 
“ลวนแลวไปดวยการเฉลิมฉลอง การประกวด การบูรณะ การสรางบางอยางเพื่อความคงอยูแหงศิลปะ
และวัฒนธรรมบางแหงเพื่อความโออา แมแตสามัญชนที่มีมันสมองเปนชั้นสามัญที่สุดดังเชนตัวหลอนก็
พอจะเขาใจไดวา จะเปนแผนการเตรียมรับและสูสงครามในอนาคตอันใกลไปมิไดเปนอันขาด”   การตั้ง
กองอาสากาชาดสันนิบาตชวยปองกันและบรรเทาภัยทางอากาศซึ่งเปนสวนนอยนิดที่แสดงถึงการ
เตรียมการรับสถานการณก็กลับกลายเปนที่วิพากษวิจารณของสังคมผูหญิงที่คิดไปถึงความบันเทิงและ
ความ “เก” มากกวาจะคํานึงถึงการรับสงคราม 
 ขณะที่เหตุการณบีบรัดตัวมากยิ่งขึ้น ดอกไมสดไดนําการเมืองเขามาเกี่ยวของกับวิถีชีวิต และ
เหตุการณไดอยางแนบเนียน ทวิชกับยุพาเองไดรับผลกระทบจากเหตุการณบานเมืองตั้งแตการ
กําหนดการแตงงงานและการใชชีวิตครอบครัวจนเขาถึงกับสรุปวา ทุกสิ่งทุกอยางมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกัน “มนุษยขนาดตัวแมลงอยางเราๆ นี่จะลูกสักคนหนึ่งไดหรือไมได ก็ขึ้นอยูกับเรื่องของโลก
ดวยเหมือนกัน” 

ภาพของ “ทานผูนํา” ที่มองเห็นไดจากวงสนทนาขณะรับประทานอาหาร แสดงใหเห็นทัศนะของ
ประชาชนกลุมหนึ่งซึ่งเปนชนชั้นสูงที่มีตอผูปกครองสมัยนั้นไดอยางแจมชัดและแมฝายหญิงที่ไมเคย
ตองการพูดเรื่อง “หนักสมอง” ก็แสดงความเห็นออกมาไดเนื่องจากผลกระทบตอตนเองในขณะที่
เสียงเพลง “สวมหมวก”  กําลังแววมา 

 
“...อยารีรอเลยเจาขามาชวยกัน สมานฉันทสรางไทยใหเทียมเขา สวมหมวกเถิดจะสํารวยสวยไม

เบา...” 
“ไดยินวาเมื่อคืนวาน นายมั่น นายคง พูดวา นายกจะลาออกจริงหรือ ใครไดยินมั่งหรือเปลา” 
สุรางรัตนอุทานขึ้นทันทีอยางตกใจ “ตายจริง ผูหญิงไทยคนไหนไปใสหมวกผิดแบบเขาอีกละ” 

สุรางรัตน เร่ิมสันนิษฐานอีก 
 
“ถาจะโกรธเรื่องบรรดาศักดิ์ ทานพญา ทานเจาพระยาหญิง อะไรนั้นนะ เขาวามีคนขัดคอวาเปน

ยี่เก” 
...เดี๋ยวจะกลาวถึงทานผูนําตอไป งานของทานยังมีอีก ทานจะมีธุระเรื่องภาพยนตรที่ทหารอากาศ

เขาจะทํา คือทานเปนผูวางโครงเรื่องโดยตลอดแลวทานเองจะรวมแสดงเปนกสิกร...ทานอาจจะไปแสดง
เปนกสิกรตัวอยาง คือใสท็อปบูตไถนาตามแบบอารยประเทศก็ได” 

“ผมนึกวาจะเกี่ยวกับเรื่องตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนคนๆ เดียวกันจะกลายเปนระบอบ
เผด็จการ” 

 ๑๑



“แลวทุกวันนี้นะไมไดเผด็จการ?” สุรางรัตนถาม “ตามเขาไปเผด็จการจนถึงในมุงแนะ 
จะบอกใหผูหญิงแมลูกออนออกจากมุงไมมีเสื้อช้ันใน ตํารวจเขาไปจับ”๑๔

 
รายการของนายมั่น นายคง เปนกระบอกเสียงของ “ทานผูนํา” ที่มีบทบาทตอการกําหนดวิถีชีวิต

ใหประชาชนตั้งแตการสวมหมวกที่ “ออนวอนใหเลิกเบเรตหรือผาวัดเสียอีกแลว  จําเพาะเจาะจงใหใส
หมวกมีปก” จนสุรางรัตนกลาววา “วินัยเขาวาที่ถูก รัฐบาลควรจะตั้งโรงงานทําหมวกแลวก็ใหผูหญิงใส
หมวกแบบไหนก็ปมออกมาใหเสร็จเลย” บทบาทของนายมั่น นายคง มีตั้งแตการใชชีวิตจนถึงการแถลง
นโยบายระดับประเทศ 

 
“...แนละซี” เสียงบุหราดังยิ่งขึ้น “นี่จะ เมื่อ ๒-๓ วันมานี่เองแหละ นายมั่น นายคง ยังพูดวา 

เมืองไทยนี่ยังไงก็หนีสงครามไมพน” 
“นายมั่น นายคงอีกแลว” มนตรีวา ลุกจากที่นั่งชาๆ...เร่ืองของนายมั่น นายคง ก็คิด เชื่อ ฟง 

ตามแต นายมั่น นายคง จะสั่ง ลงทายก็ชวนแตงตัว...ไปกินขาวดีกวา”๑๕

 
รัฐนิยมดานการแตงกายอันจะเปน “วิถีทางไปสูความเปนอารยประเทศ” ดังเพลงเชิญชวนวา 

“เชิญซีคะ เชิญรวมกันสวมหมวก จะสบายดวยทั้งสวยหนาใหอราอรามนาดู อีกเชิดชูอนามัยใหมั่นคง...” 
กลับเปนความ “งาม” อีกลักษณะหนึ่งสําหรับมารดาของชิด 

 
...หลอนเดินหางไปเล็กนอย แลวกลับมาพรอมดวยหมวกสตรีใบหนึ่งซึ่งหลอนถือไวใหทวิชดู 

เห็นเปนหมวกเย็บดวยผาลูกฟูกสีขาว มีปกรอบศีรษะ เบื้องหลังทางทายทอยเปนปกเล็กแคบ สวนขาง
กวางขึ้นเล็กนอย และสวนตรงหนานั้นเปนปกใหญกวางมีดอกไม แพรสีขาวประดับที่ตรงขอบใน และมี
สายยึดสําหรับรัดคาง “ทายซิวาหมวกใคร” หลอนชวนทวิชตอบ หลังจากที่มองอยูเพียงครูเดียว “หมวก
แม” พรอมกันนั้นอาการขันก็ระบายไปทั่งวงหนา ศรีสมรผูซ่ึงหันมามองดูดวย ถามขึ้นดวยเสียงแสดง
ความพิศวงและไมแนใจนัก “เอะหมวกเด็กไมใชหรือคะ”๑๖

 
เมื่อญ่ีปุนขึ้น ความขัดแยงระหวางตัวละครยิ่งทวีมากกวาเดิม  ผลกระทบจากสงครามที่มาถึงตัว 

ทําใหพฤติกรรมของตัวละครเปลี่ยนไป ฝายที่คัดคานญี่ปุนฮึดฮัด ฝายสนับสนุนญี่ปุนยินดี เมื่อเหตุการณ
ผันแปรไป ปชาสนับสนุนฝายอักษะก็ถึงกับขัดแยงแมแตกับภรรยาตนเองที่ไมไดเกี่ยวของกับฝายใด 

 

                                                 
๑๔ ดอกไมสด, วรรณกรรมชิ้นสุดทาย (พระนคร: บรรณาคาร, ๒๕๑๖), หนา ๗๑-๗๕. 
๑๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๓. 
๑๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๔. 

 ๑๒



เปนที่นาเสียดายวาดอกไมสดแตงเรื่องนี้ไมจบมิฉะนั้นวงการนวนิยายไทยก็นาจะมีนวนิยาย
สะทอนสภาพสังคมและการเมืองสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และสมัยรัฐนิยมที่สามารถแสดงเนื้อหาทาง
การเมืองลงไวในนวนิยายไดอยางแนบเนียนไมขัดเขินดวยศิลปะการเขียนซ่ึงอยูในระดับดีของดอกไมสด 

 
วรรณกรรมชิ้นสุดทาย ของดอกไมสด เปนผลจากการเมืองและสังคมปฏิกิริยาตอตานนโยบาย 

“ทานผูนํา” ที่แสดงไวในเชิงเสียดสีลอเลียน เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไมไดเครงครัดเอาจริงเอาจังกับการ
ตอตานนัก เปนลักษณะ“หยิกแกมหยอก”ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา การเมืองกับวรรณกรรม (หรือนวนยิาย) นัน้
มีความผูกพันกันอยูเพียงแตจะแสดงใหเห็นชัดเมื่อมี “ตัวเรง” คือความตึงเครียดของสถานการณบานเมือง
และนวนิยายที่ดีก็มักเกิดขึ้นจากความปนปวนยุงเหยิงของสภาพบานเมืองนวนิยายที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
ดังกลาว สามารถเปน “คันฉอง” แหงยุคสมัยนั้นไดเปนอยางดี 

 
*********************************** 

 
 
 
 
 
 
 

 ๑๓


