
ผูชายของดอกไมสด 
         วิมลมาศ  ปฤชากุล1

 
“ดอกไมสด”  ไดชื่อวาเปนนักประพันธในยุคบุกเบิกแหงนวนิยายแนวสัจนิยมของไทย2 คือ

สรางสรรคผลงานในยุคที่นวนิยายของไทยเริ่มเขาสูรูปแบบของนวนิยายไทยอยางแทจริงคือ ในราว
ทศวรรษที่ 2470 ที่กระแสความนิยมนวนิยายแบบไทยที่มีลักษณะสัจนิยมเพ่ิมขึ้นสงผลใหนวนิยายใน
สมัยน้ีมีความเปลี่ยนแปลงมากกวายุคที่ผานมาทั้งในดานเน้ือเร่ือง โครงเรื่อง ตัวละคร แนวคิด และ
สํานวนภาษา  ซึ่งนับกันวาเปนยุคเริ่มแรกของนวนิยายที่มีลักษณะเปนไทยแท  กลาวคือ มีตัวละคร ภูมิ
ประเทศ  และเหตุการณในเรื่องเปนไทยโดยตลอด3  จุดเปลี่ยนดังกลาวเปนขั้นตอนพัฒนาการที่สําคัญ
ของนวนิยายไทยอันจะนําไปสูความเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจในยุคตอมา 
 “ดอกไมสด” หรือนามจริงวา  หมอมหลวงบุบผา  นิมมานเหมินท (นามสกุลเดิม กุญชร) กําเนิด
วันที่  17  กุมภาพันธ  พ.ศ.2448  เปนธิดาเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) และ
หมอมมาลัย  เขาเรียนที่โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนตจนจบชั้นมัธยมปที่  8  ทางภาษาฝรั่งเศส เริ่ม
การประพันธเม่ืออายุประมาณ  20  ปเศษ  โดยเริ่มเขียนบทละครเรื่องดีฝอลงในหนังสือพิมพรายเดือน
ไทยเขษม  ในวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.2470   

ตอมาเขียนนวนิยายเรื่องแรกคือ  ศัตรูของเจาหลอน  ลงพิมพในไทยเขษม  ฉบับวันที่ 15  
มิถุนายน  พ.ศ. 2472 (จบในเดือนกันยายน พ.ศ.เดียวกัน) เดือนตุลาคม เขียนเรื่อง นิดๆหนอยๆ เดือน
พฤศจิกายน เขียนเร่ืองเน้ือคู เรื่องนิจ ก็เขียนใน พ.ศ.2472 ลงในเดือนกุมภาพันธ  และมีนาคม  เร่ือง
Romances ซอนเรื่องจริง  เขียนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2473 (จบในเดือนธันวาคม)  หลังจากนั้นเริ่ม
เขียนเรื่องกรรมเกา  ลงพิมพในเดือนมิถุนายน  และกรกฎาคม พ.ศ.2475 หลังจากหายตื่นเตนตอการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง  ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2476 “ดอกไมสด” ก็เริ่มเขียนหนังสืออีกคือเร่ืองนาง  ใน
เดือนเมษายน 2477  นอกจากในไทยเขษม แลวดอกไมสดยังเขียนลงในหนังสือนารีนารถ  ซึ่งเปน
หนังสือรายเดือนอีกฉบับหน่ึงมีเรื่องความผิดครั้งแรก ซึ่งเปนเรื่องยาวลงติดตอกันหลายเลม  เรื่องเหลานี้
ตอมาก็พิมพรวมเปนเลมชื่อวา  บุษบาบรรณ  และพูกลิ่น  ตอจากนั้นดอกไมสดเขียนหนังสือโดยพิมพ
เปนเลมไมทยอยพิมพในหนังสือรายเดือนอีกตอไป  มีเรื่องสามชาย  ชัยชนะของหลวงนฤบาล  หน่ึงใน
รอย  ผูดี  อุบัติเหตุ  นี่แหละโลก  และนันทวัน   ดังน้ันผลงานทั้งหมดของดอกไมสดมีนวนิยาย  12  เรื่อง  
เรื่องสั้น  20  เร่ือง และบทละคร  1  เร่ือง  และอีก1  เร่ืองที่เขียนคางไวไมลุลวงเนื่องดวยถึงแก
อนิจกรรมไปกอนก็คือเรื่องวรรณกรรมชิ้นสุดทายที่ทางสํานักพิมพไดตั้งชื่อให  

สิ่งที่นักประพันธและนักวิจารณทั้งหลายยกยองและถือวาดีเลิศในผลงานของ “ดอกไมสด” ก็คือ
การสรางตัวละคร  มล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ กลาววา “ดอกไมสด” เปนเลิศในเรื่องการสรางลักษณะ
นิสัยตัวละครที่เดนชัดและมีพลังเพียงพอที่จะทําใหเร่ืองดําเนินตอไปไดตามลักษณะของกลวิธีการ

                                                  
1 อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  
2 สิทธา  พินิจภูวดล. อภิปรายใน.  รําลึกถึงดอกไมสด.   (กรุงเทพฯ:หอสมุดแหงชาติ,  2526), หนา 83. 
3 สุพรรณี  วราทร  ประวัตินวนิยายไทย (กรุงเทพฯ :เจริญวิทยการพิมพ,2519 ). 
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ประพันธนวนิยายที่ดี4  สวน สุวัฒน  วรดิลก กลาวยกยองวา  “บุคลิกภาพของตัวละครที่ทานเขียนแตละ
ตัวมีลักษณะเดนชัดคือ  เม่ืออานไปแลวตัวละครในเรื่องเหมือนจะหลุดมานั่งอยูตรงหนาเราใหเราไดรูจัก  
ใหเราไดเห็นหนาตาและรูนิสัยใจคอ  นี่เปนความสามารถพิเศษซึ่งผมถือเปนแบบฉบับในการเขียนหากิน
มาจนกระทั่งทุกวันนี้  ถือวาวิธีเขียนทานนั้นเปนครู”5    

เปนที่นาสังเกตวา ตัวละครหญิงของ “ดอกไมสด” สรางสีสันใหแกเรื่องมากกวาตัวละครชาย ซึ่ง
ตัวผูประพันธเองก็เคยกลาวถึงการเขียนถึงตัวละครชายวาเปนเรื่องยาก  และเห็นวาตนเองบกพรองถึง
ขนาดยอมรับวา  “แตงผูชายไมเปน”6  อยางไรก็ตาม  นาสนใจวาตัวละครชายที่ “ดอกไมสด” ออกตัววา
แตงไมเปนมีลักษณะอยางไร  โดยบทความนี้ไดสํารวจลักษณะเดนๆ ของตัวละครเอกชายเหลานั้นพบวา  
ภาพแทนของผูชายของ “ดอกไมสด” นั้นมี 3 ลักษณะเดนดวยกัน  คือ  ผูชายในอุดมคติของคนสมัยใหม
ที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก  ผูชายที่มีทั้งดานดีและดานรายโดยไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรมประเภท
สัจนินม  และผูชายที่กาวทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคที่ชนชั้นสูงของไทยไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 
ผูชายในอุดมคติสมัยใหม 

ขนบการสรางตัวละครเอกของไทยเปนลักษณะที่เรียกกันวาตัวละครแบบฉบับคือ พระเอกหรือ
นางเอกกําเนิดอยูในตระกูลสูง งดงามทั้งรูปรางหนาตา ลักษณะนิสัย และบุคลิกลักษณะ การสรางตัว
ละครเอกฝายชายของ “ดอกไมสด” สวนใหญยังคงลักษณะขนบการสรางตัวละครเอกแบบเดิม คือ ตัว
ละครกําเนิดในตระกูลสูง  งดงามทั้งรูปรางหนาตาและนิสัย ลักษณะเชนที่กลาวมานี้เราจะพบในหลาย
เรื่องดวยกัน  ไมวาจะเปนพระยาพลวัตวิธการี  ในเร่ืองผูดี หรือทวิชในเร่ืองนี่แหละโลก  เปนที่นาสังเกต
วาแมดอกไมสดไดสรางตัวละครเอกฝายชายตามลักษณะของตัวละครแบบฉบับก็ตาม แตคานิยมที่
ปรับเปลี่ยนของสังคมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาเจาอยูหัวที่ไดรับอิทธิพลแนวคิดตะวันตกที่
อยูในวิถีนิยมของคนชั้นสูง/ชั้นกลางในยุคนั้นมีอิทธิพลตอการสรางตัวละครชายของดอกไมสดอยางชัดเจน 

ลักษณะขนบการสรางตัวละครเอกของ “ดอกไมสด” ที่ยังคงลักษณะขนบการสรางตัวละครแบบ
ฉบับในแบบเดิมก็คือ  กําเนิดอยูในชนชั้นสูง  รูปรางหนาตาดี มีเสนหแกคนทั่วไป เชน  พระยาพลวัต
วิวิธการีในเรื่องผูดี แมจะอยูในวัยถึง  34  ป(สมัยน้ันถือวาแก)  แตเรียกไดวาเปนคนที่มีรูปสมบัติเปน
เลิศ ดวยรูปรางสูงกวาชายไทยทั่วไป  ขนาดตัวไมหนาแตดูแข็งแรงม่ันคง  และหนาตาดีขนาดที่ผูเลาลือ
กันวา  “หนุมฟอเชียว  แลววาสวยเกดวยนะ”  นอกจากนั้นยังมีกิริยาทาทางประเปรียวไมมีวี่แววของชาย
สูงวัยแมแตนอย   เม่ือวิมลเห็นพระยาพลวัตวิวิธการียังพิศวงในรูปโฉมวา   “นี่หรือคือสามีของคุณหญิง!”  
วิมลรําพึงในขณะนั้น  ชายสูงบาง  แตดูแข็งแรงม่ันคง  มีใบหนาอ่ิมเอิบ  มีผิวสดใสสมบูรณดวยโลหิต  คน

 
4 มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ อภิปรายใน  รําลึกถึงดอกไมสด.(กรุงเทพฯ:หอสมุดแหงชาติ,  2526),30. 
5 เรื่องเดียวกัน,  หนา 69. 
6 มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. อภิปรายใน รําลึกถึงดอกไมสด. (กรุงเทพฯ:หอสมุดแหงชาติ,  2526), หนา46. 
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นี้หรือคือพระยาพลวัตฯ?  วิมลเกือบจะเชื่อวาเปนเชนนั้นไมได…ชายคนนี้ยังหนุมจริง ๆ หนุมมาก
สําหรับบรรดาศักดิ์ขั้นพระยา”7

นอกจากมีเสนหดานรูปรางหนาตาแลว   พระยาพลวัติวิวิธการียังเพ่ิมเสหดวยความเปนผู รูจัก
จิตใจของผูอ่ืนเปนอยางดี  เฉลียวฉลาดในการเลือกสรรถอยคํามาสนทนา  สรางความพึงพอใจใหแกผูที่
คบหาสมาคม   ลักษณะเชนน้ียังเปนหนทางสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในการเจรจาเรื่องตาง ๆ   ไมวา
เรื่องการแตงงานระหวางมาลีกับจรูญ   การชักนํามาณพออกจากทางเสื่อมในเรื่องความรักในวัยที่ยังไม
สมควร  มาณพกลาวถึงการพูดของพระยาพลวัตวิวิธการีวา  “ถาพอไดรูจัก  คงยกเขาพวกปากเปนเอก”8   

สวนทวิชในเรื่องนี่แหละโลก เปนบุตรของหลวงเทพอักษร  เพียบพรอมในดานรูปสมบัติที่มี
รูปรางสูงใหญกวาชายไทยทั่วไป  หนาตาสมเปนชาย  ผิวคล้ํา  ไหลกวาง    ลักษณะกิริยามรรยาท  
สุภาพเรียบรอย  ในดานชาติกําเนิดทวิชเปนบุตรของหลวงเทพอักษรซึ่งอยูในตระกูลสิงหทัตที่เปน
ตระกูลใหญร่ํารวยตระกูลหน่ึงขนาดที่ทวิชสามารถใชจายเงินที่มีอยางมากมายไมรูจักหมดจากมรดกที่
ไดรับไปจนตลอดชีวิต   ทวิชจึงเปนเจาหนี้ที่ชิดกลาวประชดวา  “ดอกเบี้ย!คอยเถอะ  แดงเดียวพอก็ไม
เอาเงินของทานเอาไปทําดอกทําดวงไมไดทานวามันจะสึก  ถาควักใหเขาเปลา ๆ แลวใหมันหายปอม
เหมือนกับตกน้ําละก็ทานชอบ”9  

สวนดานลักษณะนิสัยผูชายของ “ดอกไมสด” มีลักษณะนิสัยที่ดีตามแบบคานิยมด้ังเดิมของ
ชายไทย  เชน  พระยาพลวัตวิวิธการีในเรื่องผูดีที่ตองพบกับโจทยที่ยากยิ่งโดยการมีบุตรที่รางกายไม
แข็งแรงและภรรยาที่ปวยเปนโรคที่ไมอาจรักษาหาย  ความทรุดโทรมของสังขารที่ประสบโรครายจาก
หญิงที่เคยงดงามกลายเปนผอมแหงหนาตาทรุดโทรม     เม่ือเปรียบเทียบกับรางกายของพระยาพลวัต
วิวิธการีที่ยังอยูในวัยหนุมแนน  อดทําใหเขารูสึกทอแทและไมอาจมีความสุขไดอยางเต็มเปยม  
นอกจากนั้นความเจ็บปวยทางกายที่ภรรยาประสบอยูยังกอใหอารมณของเธอหงุดหงิด  และหวาดระแวง
วาสามีจะมีหญิงอ่ืน  ลักษณะเชนน้ีหากเปนในหญิงงามแลวก็ยังกอใหเกิดความเบื่อหนายแกผูพบเห็น  
ยิ่งเม่ือไปเกิดแกหญิงที่มีสภาพสังขารทรุดโทรมแลวดวยก็ยิ่งเพ่ิมความไมนาดูเปนหลายเทา 

ลักษณะเชนที่กลาวขางตนยิ่งเปนการขับเนนใหเห็นถึงลักษณะนิสัยที่นาชื่นชมของพระยาพล
วัติวิวิธการีชัดเจนยิ่งขึ้น  ดวยความรับผิดชอบในหนาที่สามีทําใหเอาใจใสพยาบาลภรรยาเปนอยางดียิ่ง  
จนบางครั้งละเลยความใสใจในตัวเอง   สิ่งใดที่ภรรยาไมชอบหรือเห็นวาไมดีก็เลิกปฏิบัติ   เชน    
เม่ือกอนพระยาพลวัตวิวิธการีสูบบุหรี่จัด  เม่ือคุณหญิงปวยเปนโรคปอด  “คุณหญิงกลายเปนคนทนควัน
บุหร่ีไมได  เจาคุณเคยทําใหคุณหญิงไอและบน  2 - 3  ครั้ง  เพราะควันบุหร่ีที่เจาคุณถือติดมือเขามาใกล
คุณหญิง  แตนั้นเจาคุณก็เร่ิมหางบุหร่ี  และในทายที่สุด  คือในปจจุบัน  เจาคุณไมแตะตองเสียเลย”10  

 
 7 “ดอกไมสด”, ผูดี.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา410-411.   

8
  เรื่องเดียวกัน, หนา596.   

9
 “ดอกไมสด”, น่ีแหละโลก  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2517),หนา 634.   

10
 “ดอกไมสด”, ผูดี.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา409.   
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แมแตกีฬากอลฟเปนกีฬาที่พระยาพลวัตวิวิธการีโปรดปรานมากขนาดบางสัปดาหเลนถึง  8  ครั้งตอ
สัปดาห   “แตพอคุณหญิงเริ่มปวยกระเสาะกระแสะเจาคุณก็เริ่มหางสนาม  เพราะไมยอมที่จะทิ้งภรรยา
ใหเหงาอยูในบานแตคนเดียว  ในขณะที่เจาคุณไปหาความสําราญที่อ่ืน  ครั้นคุณหญิงออกแรงไมได  ดังที่
เปนอยูบัดนี้  เจาคุณเลิกกอลฟโดยเด็ดขาด”11  สิ่งที่พระยาพลวัตวิวิธการีปฏิบัติตอภรรยานั้นเปนการ
เสียสละความพึงพอใจของตนเพื่อความสุขของผูอ่ืน  แมเขาไมไดรับการตอบรับในทางที่ดีจากภรรยา  
แตก็ยังคงปฏิบัติอยูอยางสม่ําเสมอ 

สวนทวิชในเรื่องนี่แหละโลกไดแสดงใหเห็นวาความเปนผูดีทําใหทวิชรูจักสํารวมกิริยา  ให
เกียรติและรูจักเกรงใจผูอ่ืน  แมแตคนรับใชเม่ือเขานอนหรือวุนอยูกับงานอ่ืนก็ไมกลาที่จะเรียกมาใช   
หรือเม่ือเพ่ือนขอยืมเงินแลวไมคืนก็ไมกลาทวงเงินและไมกลาพบหนา  เพราะกลัววาเพื่อนจะรูสึกละอาย    
ดวยมีความคิดวาเม่ือใครกระทําผิดก็ยอมมีความละอาย  ทวิชจึงไมกลากระทําผิดทั้งตอหนาและลับหลัง  
ดวยละอายแกใจตน  เชน  เม่ือจะไปเยี่ยมคุณตาของศัลยาก็เกรงวาหากทํากิริยาไมงามก็จะไมเหมาะ  
ทั้งที่คุณตาของศัลยาเปนชายชราตาบอดไมสามารถเห็นกิริยาของใครได      แตทวิชก็ยังคงแสดงกิริยา
สุภาพเรียบรอย  โดยใหเหตุผลวา  “คือวาทานไมเห็นเราก็จริง  แตเรายังเห็นทาน” 12

จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวาขนบการสรางพระเอกแบบฉบับยังคงอยูอยางครบถวนทั้งในพระ
ยาพลวัตวิวิธการีและทวิช   แตอุดมคติที่นาสนใจในการสรางพระเอกแบบอุดมคติสมัยใหมของ ”ดอกไม
สด” ก็คืออุดมคติใหมที่ไดรับอิทธิพลมาจากยุคสมัย   ในสมัยรัชกาลที่ 7 ชนชั้นสูงและชั้นกลางที่พอมี
ฐานะมักนิยมสงบุตรหลานใหไปเรียนตอยังตางประเทศ  กลายเปนความนิยม “นักเรียนนอก” ที่
แพรหลายอยูในยุคสมัยน้ัน  ผูชายสวนใหญของ ”ดอกไมสด” ก็เชนเดียวกันสําเร็จการศึกษาจาก
ตะวันตก  เชน พระยาพลวัตวิวิธการีสําเร็จการศึกษาจากอังกฤษเปนผูเชี่ยวชาญในดานการบัญชีชั้นสูง
ซึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาเพียงสองคนเทานั้นในประเทศไทย  และกาวหนาในอาชีพการงานจนไดดํารง
ตําแหนงพระยาตั้งแตอายุนอย  สวนทวิชไดรับการศึกษาจากอังกฤษและเดนมารค   เม่ือสําเร็จ
การศึกษามาทํางานเปนหัวหนาแผนก 3  ฝายเสนาธิการ    

แนวคิดแบบแบบตะวันตกที่เขามาพรอมกับการศึกษาจากตางประเทศ (สวนในประเทศใน
รูปแบบโรงเรียนแบบตะวันตก)  ไมวาจะเปนเรื่องของความเทาเทียมกันของมนุษย(ตามคติมนุษยนิยม)  
การเชื่อถือสิ่งใดก็ตามตองเปนไปหลังจากพิจารณาแลววามีเหตุผลรองรับอยางแนนแฟน เพียงพอ (ตาม
คติเหตุผลนิยม) 

การศึกษาในแบบตะวันตกเปนเง่ือนไขที่ทวิชไดมองเห็นความเทาเทียมกันของมนุษยโดยไมได
พิจารณาบุคคลแตเพียงชาติกําเนิด   เม่ือมีใครดูถูกวาทวิชเปนพวกเสี่ยมีชาติตระกูลต่ํา เน่ืองจากทวิช
เปลี่ยนมาใชนามสกุลใหมตามที่ปูตั้งไว  แตเขาก็ไมไดปฏิเสธและไมอธิบายวาตนเปนใครมาจากไหน  
ดวยไมตองการโออวดความร่ํารวยและฐานะชาติตระกูลของตน  ทวิชทะนงในเกียรติของตน  และยกยอง

 
11

 เรื่องเดียวกัน,หนาเดียวกัน. 
12

 “ดอกไมสด”, น่ีแหละโลก  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2517),หนา 661. 



 

 

5

                                                 

ใหเกียรติผูอ่ืนเสมอกันไมวาจะเปนใครหรืออยูในฐานะใดก็ตาม  แมแตชิดที่เปนเพียงลูกแมนมเขาก็คบ
หาเปนเพื่อนสนิทโดยไมเคยคิดวาต่ําตอยกวาแมแตนอย  ทั้งยังยอมรับฟงความคิดเห็นแมผูนั้นจะมีฐานะ
ต่ําตอยกวาตนก็ตาม  เพราะ “ทวิชเปนผูที่ชอบฟงความจริง  และรูดวยวาความจริงเกี่ยวกับตัวของตัวนั้น
จะหาผูใดกลาวใหฟงอยางแจมแจงตรงไปตรงมาเชนนายชิดนี้จะหาไดโดยยาก”13  

การสรางความเปนผูชายสมัยใหมที่ตองสนใจในความเปนไปของโลกและทุกสิ่งทุกอยางที่
ผานเขามา   เนื่องจากความรูไมหยุดนิ่งอยูกับที่    ด่ังที่บรรยายไววา  “อีกประการหนึ่งเขาเปนผูมีความ
เฉียบแหลมวองไว  ในทางที่จะวินิจฉัยเหตุการณและความเปนไปที่ผานหูผานตาเขา  แตเขาเปนผูที่ปก
ใจเชื่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดโดยยาก  โดยนัยน้ีสมองของเขาจึงเต็มไปดวยคําถาม  ซึ่งเขาชอบตั้งขึ้นเปนปญหาแก
ตนเอง  แตซึ่งเขาเองไมเคยเชื่อวาตัวไดใหคําตอบอันถูกตองแกตัวเองแมแตสักครั้งหน่ึง”14   

ทวิชใชความคิดและเหตุผลในการตัดสินใจทุกสิ่ง แมกระทั่งการเลือกคูครองก็เปนการ
ตัดสินใจโดยใชวิจารณญาณพิจารณาความเหมาะสมทั้งรูปรางหนาตา  ชาติตระกูล  ฐานะ  ความรู  และ
ความเฉลียวฉลาด  ดวยความรูจักตนเองถองแทเชนที่กลาวมาเมื่อเขาพึงพอใจศัลยาที่คุยกันถูกคออยาง
ยิ่ง  ดวยคิดและมองโลกเชนเดียวกันคือมองทุกสิ่งอยางรอบดาน   จึงไมสามารถตัดสินวาสิ่งใดผิดหรือ
ถูกอยางแทจริง  แตการมองโลกแบบเดียวกันนี้  ทวิชเห็นวาถาอยูรวมกันจะทําใหเกิดขอขัดแยงหรือ
โตเถียงกันเสมอ  จึงตัดสินใจไมเลือกศัลยาเปนคูด่ังที่ไดแสดงเหตุผลวา  “ถาทวิชกับศัลยาอยูดวยกัน  
ยอมจะมีทั้งขอปรารภ  และขอโตแยงแลกเปลี่ยนใหกันไดเสมอแตโดยนัยน้ี  ก็อาจจะกลาวไดวาเขาทั้ง
สองมีนิสัยตรงกันเกินไปและบุคคลบางคนไมมีความฝกใฝในสิ่งที่เปนประดุจแบบพิมพของตัวเอง”15   

นอกจากนั้นอุดมคติของผูชายสมัยใหมที่เห็นไดชัดเจนในงานของ “ดอกไมสด” ก็คือ  การ
นิยมมีภรรยาเพียงคนเดียว   ในอดีตสังคมไทยยอมรับคานิยมการมีภรรยาหลายคน  ทั้งในสมัยของ 
“ดอกไมสด” เองความนิยมมีภรรยาหลายคนก็ยังไดรับการยอมรับอยู  (บิดาของดอกไมสดเองก็มีภรรยา
หลายคน)   แตสําหรับ “ดอกไมสด” แลวเธอถือวาการมีภรรยาหลายคนเปนความทุกขทั้งของภรรยาและ
บุตรดังที่เธอเคยประสบมาแลว  อิทธิพลความคิดแบบมีภรรยาเดียวแบบตะวันตกจึงสงผลใหผูชายในนว
นิยายของ “ดอกไมสด” มีความมั่นคงในจิตใจสูงและรักเดียวใจเดียว 

อุดมคติขอน้ีไดปรากฏในรางของพระยาพลวัตวิวิธการีที่ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดี  ไม
ประพฤตินอกใจ  แมภรรยาตองการจะหาภรรยาใหมใหก็ปฏิเสธ  แมจะมีหญิงอ่ืนแสดงความพึงใจอยาง
ชัดแจงก็ไมไดสนใจ  ดวยเหตุผลวาพระยาพลวัตวิวิธการีมีความซื่อสัตยและไมตองการทํารายจิตใจ
ภรรยาที่กําลังปวยอยู    

นอกจากนั้นยังคงมีบททดสอบใหแกพระยาพลวัตวิวิธการีโดยการใหพบกับวิมลหญิงสาวที่
เขารูสึกพึงใจยิ่ง   แตเขาก็ไมไดพยายามสานตอความสัมพันธในเชิงชูสาว  เพียงแตใหความใสใจและ

 
13

 ดอกไมสด”, น่ีแหละโลก  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2517),หนา 154.   
14

 เรื่องเดียวกัน, หนา 34-35.   
15

 เรื่องเดียวกัน, หนา  715. 
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คอยชวยเหลือวิมลอยูเงียบ ๆ เทานั้น   การณเชนนี้เปนโอกาสใหพระยาพลวัตวิวิธการีไดแสดงถึงจิตใจดี
งาม  ชอบชวยเหลือ  และสงเสริมใหผูอ่ืนทําความดี  ตั้งแตชวยใหวิมลไมตองมีเรื่องฟองรองกับนาง
พรอมแมเลี้ยงโดยยอมจายเงินของตนเองใหฝายนางพรอมเพ่ือใหยอมความ  ชวยตักเตือนนองชายวิมล
ไมใหลุมหลงมัวเมาในผูหญิง  ทั้งยังชวยใหนองสาวของวิมลไดแตงงานและเปนที่ยอมรับของญาติฝาย
สามี  ที่สําคัญที่สุดก็คือไดชวยใหพ่ีชายของวิมลไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาล  ทําใหวิมลไมตอง
ประหยัดรายจายอีกตอไป   การกระทําเหลานี้พระยาพลวัตวิวิธการีไมไดแจงแกวิมลแมแตนอย  เพราะ 
“พระยาพลวัตฯ  ประกอบความดี  เพ่ือความดีโดยเฉพาะ  มิใชเพ่ือเหตุอ่ืน  และมีความเขมแข็งพอที่จะ
ประกอบเปนนิจ  แมจะมีผูอนุโมทนาใหเห็นประจักษหรือไม”16   

คุณสมบัติ  รูปสมบัติ  และทรัพยสมบัติที่พระยาพลวัตวิวิธการีมีนาจะสงผลใหประสบ
ความสุขอยางยิ่งในชีวิต  แตการตกอยูในภาวะแหงความทุกขนั้น  ผูอานคงคาดไดวาคงไมนานนัก  ดวย
เน้ือเรื่องก็เปดทางใหคิดวาผูที่บําเพ็ญความดีเชนพระยาพลวัตวิวิธการีนั้นยอมไดรับสิ่งกํานัลความดีของ
ตนในที่สุด 

อิทธิพลของสังคมในยุคนั้นไดสงผลตอการสรางอุดมคติสมัยใหมใหแกผูชายของ “ดอกไมสด” 
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได  แมวาผูชายในอุดมคติของเธอจะยังคงเปนผูชายที่ครบถวนสมบูรณแบบตาม
ลักษณะของพระเอกแบบฉบับทั้งรูปสมบัติ  คุณสมบัติ  และเสนหผูกใจแกผูคนที่พบเห็น  แตอุดมคติใน
รูปแบบใหมที่นิยม “นักเรียนนอก”  ความเทาเทียมกันของบุคคลตามแนวคิดมนุษยนิยม  การสนใจใน
ความเปนไปของโลกและรูจักพิจารณาโดยใชเหตุผลในการตัดสินใจ(เหตุผลนิยม)มากกวาอารมณตาม
ความเชื่อของคนสมัยใหมที่ไดรับอิทธิพลการปฏิวัติทางวิทยาศาสตรจากตะวันตก  และการมีภรรยาเพียง
คนเดียว  ลักษณะเหลานี้ๆ ไดหลอมรวมกันอยูในความเปนพระเอกในอุดมคติสมัยใหมในนวนิยายของ 
“ดอกไมสด” 

 
ผูชายไมใชเทพบุตรเสมอไป 

เม่ือผูอานพบวาตัวละครตัวใดเปนตัวละครเอกฝายชาย  ผูอานก็มักจะคาดหวังวาผูชายคนนั้น
ตองเปนเทพบุตร  แตตัวละเอกฝายชายของ “ดอกไมสด” กลับไมไดเปนเทพบุตรเสมอไป  ผูชายที่
บางครั้งมองวาเปนเทพบุตรในแงมุมหน่ึง  เม่ือพลิกดานหรือเปลี่ยนมุมในการมองแลวภาพซาตานอาจ
ซอนทับอยูกับภาพเทพบุตรก็เปนไปได   ผูชายประเภทนี้ของ “ดอกไมสด” นับวาไดสรางสีสันใหแกเรื่อง
มากทีเดียว  ผูชายที่มีลักษณะดังกลาวขางตนนับวาเปนกาวที่ล้ําหนาสําหรับการสรางตัวละครเอกฝาย
ชายในนวนิยายไทยยุคนั้นทีเดียว   

ตัวละครเอกที่มีลักษณะผสมผสานจะวารายก็ไมใชจะวาดีก็ไมเชิงอยูในตัว  ตัวละครเหลานี้มักรูป
งาม  กําเนิดในตระกูลสูง  และร่ํารวย   ไดแก หลวงปราโมทยวิทยาการในเรื่องรักครั้งแรก  หลวง
ปราโมทยเปนบุตรชายคนโตหรือเปนทายาทของเจาคุณศรีศุภเวทตระกูลที่ใหญโตม่ังคั่งตระกูลหน่ึง  

 
16

  “ดอกไมสด”, ผูดี.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา 620.   
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สําเร็จการศึกษาทางดานวิศวกรรมจากประเทศอังกฤษ   นอกจากรูปสมบัติและทรัพยสมบัติแลว  หลวง
ปราโมทยฯยังมีเสนหแกผูพบเห็นดังที่บรรยายไววา  “ในงานของบิดานี้  ปราโมทยทําตัวเปนเจาของบาน
ที่แขกทุกคนจะตองพูดถึงไปหลายวัน  เน่ืองจากไดเคยเขาสมาคมชั้นสูงมาแลว  ทั้งเม่ืออยูในประเทศ
อังกฤษและเมื่อกลับมาอยูในสยาม  เขาจึงเปนคนที่มีทาทีเรียบรอยและเก อยูในตัว  โคงเกง  พูดเกง  
และยอเกง  นอกจากนั้นในเม่ือเขาตั้งใจอิริยาบถยอมเต็มไปดวยความราเริง  หูตาประปรายและคม
ปลาบ”17    

สวนบรรดาผูใหญทั้งหญิงและชายตางก็สรรเสริญและปรารถนาจะไดเขามาเปนบุตรเขย  
“บรรดาทานขุนนางที่ไดสนทนากับเขาในคืนนี้เพียง  2-3  คําแลวก็ผงกศรีษะเชิงพอใจคลายจะพูดวา  
“ลูกเขาเกง”  สวนภรรยาของทานเหลานั้นพากันมองดูเขาดวยความนิยม  ทานที่มีบุตรีเปนโสด  พิศดูลูก
สาวราวกับจะเปรียบวา  จะคูควรกับเขาหรือไม  ครั้นเขาพูดกับหลอนคนใดมากกวา  10  คํา มารดาของ
หลอนผูนั้นก็มองยิ้มดูลูกสาวเชิงสนับสนุนพรอมกับนึกกะแผนการในอนาคตไปดวย”18

สวนตัวละครผูชายอีกตัวหน่ึงที่นาสนใจก็คือ  ประจิตรในเรื่องอุบัติเหตุ  ประจิตรเปนชายหนุม
อายุประมาณ  22  ป  รูปรางสันทัด  ทาทางประเปรียว  เคาหนาคมสัน  ผิวขาว  ผมดําหนาอาศัยการจัด
แตงทรงผมใหงดงามอยูเสมอยิ่งสงใหเจาของยิ่งงามยิ่งขึ้น  ประกอบลักษณะนิสัยชางพูดชางจา  แมแต
งามพิศที่โกรธเคืองประจิตรที่เปนสาเหตุใหบิดาเสียชีวิตก็ลืมตัวหายโกรธเมื่อฟงเขาพูดคุย  ไมวาประ
จิตรจะเขาไปอยูที่ใดที่นั่นจะแตเสียงหัวเราะ  ตัวประจิตรเองก็เปนคนยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอดั่งที่งามพิศ
รูสึกวา “คนนี้ ริมฝปากของเขาเผยอเห็นไรฟนอยูตลอดเวลา” 19     

การเปดตัวประจิตรโดยใหเปนตัวแทนของชายหนุมผูราเริงแจมใส  และมีเสนหทั้งรูปลักษณ
ภายนอกและลักษณะนิสัย  เม่ือกลับมาจากยุโรปประจิตรจึงเปนดาวเดนของวงสมาคม  ดวยความรูป
งาม  โกเก  ประเปรียวเปนเสนหแกผูที่ไดพบเห็น  นับวาประจิตรเปนเทพบุตรในฝนของสาวๆ ในพระ
นคร  แมแตสุนทรีนางเอกของเรื่อง   

เง่ือนไขที่ประจิตรไมอาจเปนเทพบุตรไดสมบูรณแบบก็คือ  ความไมพยายามหรือมุงม่ันที่จะทํา
สิ่งใดอยางจริงจัง  เชน  ประจิตรไดใหความสนใจสุนทรีอยูประมาณ  2 - 3  เดือนหลังจากที่ประจิตร
กลับมาจากตางประเทศใหม ๆ    แตเม่ือสุนทรีแกลงไมสนใจและแกลงกลาววาประจิตรเปนนอง  ประ
จิตรก็ละความพยายามไดแตเพียงกระเซาเยาแหยสุนทรีเทานั้น  แมกิจการตาง ๆ ทั้งปวงประจิตรก็ไมมี
มุงม่ันที่จะทําสิ่งใดอยางจริงจัง  เม่ือกลับมาจากตางประเทศประจิตรไดทํางานในกรมกรมหนึ่ง    แตประ
จิตรก็ไมตั้งใจทํางาน  และขาดงานอยางไมสมควร  เชน เม่ือสุนทรีถามวาทําไมประจิตรไมไปทํางาน  
เหตุผลของประจิตรก็คือ  “เม่ือเชาตื่นขึ้นเพลียเหลือเกิน  ปวดแขนจากไอเทนนิสเม่ือวาน  เลยโทรศัพท
ไปบอกนายเขาวาไมไปละ”  และใหเหตุแกตัวเองวาเขาขาดงานเพียง  “เดือนละครั้งสองครั้งจะไมทําให

 
17

 “ดอกไมสด”, ความผิดคร้ังแรก  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516),หนา 89. 
18

  เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.  
19

 “ดอกไมสด”, อุบัติเหตุ.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา 555.  
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นายเขาติลับหลัง  นายเปนผูชาย  ยอมจะรูวาความมีชื่อในทางกีฬาเปนเกียรติอันหนึ่ง...ผูหญิงก็ดีแต
จูจ้ี”20  นอกจากนั้นประจิตรยังไมรักความกาวหนาหรือใฝหาความรู  ชีวิตมุงแตหาความรื่นรมยใหแกชีวิต
ทั้งสุรา  นารี  กีฬา  และการพนัน  เปนเหตุใหใชจายเงินฟุมเฟอยและเปนสาเหตุใหตองขัดใจกับสุนทรี
ดวยเรื่องเงินอยูบอยๆ  ดวยความใกลชิดและชางพิจารณาของสุนทรีทําใหเริ่มเห็นภาพซาตานที่ซอนทับ
อยูในรางเทพบุตรของเขาเมื่อเธอเห็นวาประจิตรนั้น “นารักนาเอ็นดูทั้งตัว”  หลอนรําพึง  “เสียแตในตัวไม
มีอะไรจริงจังเสียเลย”21      

ประจิตรไมไดมีนิสัยเลวรายเสียทีเดียว  แตความที่มีอุปนิสัยอยางเด็กอยูในตัวเปนสวนมาก  
ทําใหประจิตรเปนคนเหลาะแหละ    ชางโวยวาย  ขาดความอดทนในเรื่องตาง ๆ อาจเปนเพราะที่ผานมา
เขาไดรับการเลี้ยงดูมาในแบบที่ไมเคยตองทนอะไรหรือตองทนใคร  ประจิตรจึงหงุดหงิดงายเขาขาย
“ โกรธงายหายเร็ว” เสียมากกวาอยางอ่ืน  สวนดีของประจิตรก็มีอยู เชน  ไมเคยโกหกไมวาดวยเหตุผล
ใด ๆ สุนทรีคิดถึงประจิตรเมื่อไดรับรูวาเธอและประจิตรถูกแมยายหลวงประเสริฐฯหลอกลวงวา  “หลอน
เชื่อแนวา ประจิตรมิไดกลาวเท็จตอหลอน   เขาเปนคนที่จะไมกลาวเท็จแมเพ่ือเหตุใด ๆ”22

นอกจากนั้นประจิตรยังมีจิตใจเมตตาและเอื้อเฟอเผื่อแผ  เม่ือเขาขับรถชนหลวงประเสริฐฯ
เสียชีวิต  เขาก็พยายามชวยเหลือครอบครัวหลวงประเสริฐฯในทุกทางที่จะทําได  สุนทรีไดกลาวถึงความ
ดีขอน้ีของประจิตรวา  “คุณประจิตรเปนคนดีหลายอยาง  ไมมีความใจชั่วใจดําอยูในตัวเลย  ตรงกันขาม  
เขาเปนคนมีความกรุณาเขาไมเคยรูวาเธอตองตกทุกขไดยากยังไง  ใคร ๆ ก็ไมรูแมแตพ่ีชายของเธอเอง  
จริงไหมละ?  ถาคุณประจิตรรูเรื่องของเธออยางละเอียด  เธออยากจะใหเขาชวยในทางไหนบาง  เขาจะ
ชวยเธอทุกทาง…ถาจะชวยได”23      

ผูชายทั้งสองคนนี้(หลวงปราโมทยฯ  และประจิตร)ตางมีสวนดีสวนดอยที่แตกตางกันบางแตสิ่งที่
ผูชายทั้งสองคนมีเหมือนกันและเปนจุดเปลี่ยนในชีวิตทั้งสองก็คือ  คือ  การนิยมมีภรรยาเก็บ  หลวง
ปราโมทยฯและประจิตรตางสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศทั้งคู  แตทั้งสองไมไดเห็นดวยกับคานิยม
การมีภรรยาเดียวและเห็นวาการมีภรรยาเก็บน่ันเปนเรื่องธรรมดา  เชนที่หลวงปราโมทยฯไดบอกแกวไล
เม่ือตองการขอเธอแตงงานวา  “โธเอย! ความผิดชนิดนี้ผูชายแทบทุกคนเคยผิด  กฎหมายบานเมืองเรา
ไมไดหามการมีภรรยาหลายคน  แตขอสําคัญอยูที่ตัวผูชายยอมยกยองภรรยาแตงเปนเอกภรรยา  ผูชาย
ทุกคนในสมัยกอนก็ดี  ในสมัยน้ีก็ดี  ที่เปนโสดอยูจนแตงงานเห็นนอยนัก  ทุกคนเขามีภรรยาไวกับบาน  
ครั้นถึงคราวแตงงานก็ทําไดโดยสะดวก  แตผมทําไมชางเคราะหรายเสียจริงๆ”24 หลวงปราโมทยยังคงดู

 
20

 เรื่องเดียวกัน, หนา 51.   
21

  เรื่องเดียวกัน, หนา 85.  
22

 “ดอกไมสด”, อุบัติเหตุ.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา 504. 
23

 เรื่องเดียวกัน, หนา 543.   
24

 “ดอกไมสด”,  ความผิดคร้ังแรก  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516),หนา 102-103. 
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ถูกวาภรรยาเก็บของตนนั้นต่ําตอยขนาด  “คนอยางเขา  ผมเอาออกหนาไมได พูดภาษาคนก็เกือบจะไม
เขาใจ” 25

ประจิตรก็เชนกันเขาเห็นวาการมีภรรยาเก็บไมใชเรื่องเสียหายแตอยางใด  เม่ือประจิตรมี
ภรรยาเก็บไวที่บานเขาใหเหตุผลแกสุนทรีวา “ก็รับๆ ไปยังง้ัน เลี้ยงอยางคนใช  ไมเอาออกหนาออกตา  
ดูทาทางเปนคนซื่อ  เห็นจะไมมีพิษสงอะไร”26  ความคิดเห็นขอน้ีของประจิตรเปนความคิดเห็นที่ขัดแยง
อยางรุนแรงกับสุนทรีที่ไมนิยมพฤติกรรมของผูชายที่นิยมมีภรรยามากกวาหนึ่ง  เปนเหตุใหสุนทรี
ตัดสินใจไมแตงงานกับประจิตร   

สําหรับเรื่องการตัดสินใจเลือกคูครองนี้ประจิตรแตกตางจากหลวงปราโมทยฯดวยหลวง
ปราโมทยยังรูใจของตนเองวาตนตองการผูหญิงแบบไหนมาเปนคูชีวิตด่ังเชนที่เขาพบกับวไล แลว
ตองการจะแตงงานกับวไลเขาก็พยายามที่จะขอวไลแตงงาน   “ตั้งแตเกิดมาผมก็เพ่ิงพบคุณนี่แหละเปน
คนแรกที่ผมรักอยางชีวิตจิตใจ  ผมไดรักแลว  กําลังรักอยู  และจะรักไปจนตราบเทาวันตายความรักชนิด
นี้เพ่ิงเกิดกับผมเปนครั้งแรก ครั้งแรกจริงๆ ผมไมเคยรักใครอยางคุณเลยในชีวิต” 27

แตสําหรับประจิตรเหตุผลที่ทําใหเขาคิดถึงการแตงงานก็คือ  เม่ือไดรับรูความจริงวาภรรยาเก็บ
ของตนก็คือภรรยาหลวงประเสริฐฯที่ตนขับรถชนตาย ประจิตรเกิดความรูสึกเควงควางจึงตองการที่จะ
แตงงาน  เม่ือประจิตรมาบอกสุนทรี  แลวสุนทรียอนถามวาจะแตงงานกับใคร  ประจิตรตอบสุนทรีไปวา 
“ยังไมรูเลย”  เปนการแสดงใหเห็นวาประจิตรไมรูจักตนเองเลยวาตนตองการสิ่งใดหรือใครที่ประจิตร
ตองการจะแตงงานดวย  ประจิตรไมสามารถตัดสินใจสิ่งใดไดดวยตนเอง  แมกระทั่งเรื่องการเลือกคูครอง
ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในชีวิตยังคงตองพ่ึงพิงสุนทรี 

สิ่งที่ปรากฏอยางชัดเจนในผูชายทั้งคูก็คือการมีภรรยาเก็บของประจิตรทําใหประจิตรสูญเสีย
โอกาสที่จะไดครอบครองสุนทรีหญิงที่เพียบพรอมไปดวยคุณสมบัติ  ทรัพยสมบัติ  และรูปสมบัติ   แต
กลับไดแตงงานกับงามพิศหญิงที่สุนทรีคิดวายังตองฝกฝนอีกมาก 

สวนหลวงปราโมทยนั้นสัญญาอันม่ันคงที่เขาเคยใหเพ่ือโนมนาวใหวไลยอมแตงงานวา “สัญญา
วาจะทําตามที่คุณพูดทุกประการ  ชีวิตของผม  เกียรติยศของผม  ทรัพยสมบัติของผมมอบไวใหแกคุณ
ทั้งสิ้น  ผมจะรักคุณคนเดียว  และจะซ่ือสัตยตอคุณจนเราตายจากกัน”28  เม่ือเวลาผานไปวไลก็ไดรับรู
ความจริงวา  คําสัญญาของหลวงปราโมทยฯน้ันเชื่อไมได  ก็ตอเม่ือวไลไดตกลงใจแตงงานและมีบุตรชาย
กับหลวงปราโมทยฯไปแลว  เม่ือวไลตองการหยาขาดกับหลวงปราโมทยฯดวยเหตุผลที่เขามีหญิงอ่ืนอีก  
เขาก็ยังรูสึกวาตนไมไดทําความผิดแตอยางใดดวยเขาคิดวา “ทําไมถึงเรียกวาเปลี่ยน  รักคนหนึ่งอยูแลว  

                                                  
25

 เรื่องเดียวกัน, หนา 100.   
26

 “ดอกไมสด”, อุบัติเหตุ.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา 427.   
27

 “ดอกไมสด”,  ความผิดคร้ังแรก  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา 100.     
28

 เรื่องเดียวกัน, หนา 105.   
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รักคนอื่นอีกไมไดหรือ  เชนนั้นก็ใจแคบเต็มที  มิใชวาความรักเปนตัวเปนตน  เปนรูปเปนรางเม่ือไร  จะได
รูจักหมด  และมีจํากัด”29  

หลวงปราโมทยฯน้ันไมไดตองการสูญเสียวไล  แตดวยอุปนิสัยที่มักมาก ทําใหเขามีหญิงอ่ืนอีก   
การที่วไลตัดสินเชนนั้นยอมสรางความเสียใจใหแกหลวงปราโมทยอยางยิ่งทีเดียวเพราะ วไลเปนความ
ภาคภูมิใจอยางยิ่งของเขาดังที่บรรยายไววา  “ทั้งเพ่ือนหญิงและเพ่ือนชายทั้งที่โสดและไมโสดตางพากัน
ยกยยองวไลวาเปนหญิงที่นารักพรอมดวยประการทั้งปวง  ขึ้นหนากวาหญิงทั้งหลายในสมาคม  คํายก
ยองเหลานี้ทั้งหลวงปราโมทยและวไลเคยไดยินเขาหูอยูเสมอ  หลวงปราโมทยมักกลาวกับภรรยาวา  เขา
มีความภูมิใจในหลอนอยางยิ่ง  และคราวใดที่เขาไดยินคํายกยองอยางนี้แลว  อาการที่เขาแสดงตอภรรยา  
ในเม่ือคราวอยูดวยกันเพียงสองตอสองก็ดูดดื่มยิ่งกวาธรรมดาทุกคราวไป”30  

แมหลวงปราโมทยฯยินยอมปลอยใหวไลเปนอิสระ  แตก็ยังคงอาวรณและเห็นแกตัวพอที่จะไม
ยอมเซ็นหนังสือหยาให  ฉากรักระหวางหลวงปราโมทยกับหญิงสาวที่เขาภาคภูมิใจไดจบลงไปแลว 
พรอมกับเปดเผยใหวไลไดรูจักหลวงปราโมทยถองแทขึ้นกวาวันกอนเกาที่เธอเคยรูจักยิ่งนัก  ความ
ภาคภูมิใจที่เคยชนะใจหลวงปราโมทยไดกลับกลายเปนคั่งแคนเม่ือรางเทพบุตรของหลวงปราโมทยไดมี
รางซาตานซอนทับเสียแลวในสายตาของวไล  สวนหลวงปราโมทยก็ตกอยูในความในความเสียใจที่สูญ
เสียวไลหญิงที่เขารักไปจากชีวิต 

ประจิตรและหลวงปราโมทยวิทยาการเปนตัวละครเอกฝายชายที่แหวกขนบนิยมที่ตัวละครเอก
ตองเปนเพียงเทพบุตร     ในเมื่อตัวละครเอกของ “ดอกไมสด” เปนไดทั้งเทพบุตรและซาตานเหลื่อม
ซอนอยูในรางเดียวกัน   ทั้งสองนับวาเปนผูชายที่สรางสีสันใหแกเร่ืองอยางยิ่ง  นอกจากนั้นผูชายใน
รูปแบบน้ียังเปนการเสริมบุคลิกลักษณะของตัวละครเอกฝายหญิงใหชัดเจนยิ่งขึ้นอีกดวย 
 
ผูชายกับอาชีพที่นารังเกียจ 
 อาชีพพอคาเปนอาชีพที่ขาราชการและเจานายในสมัยนั้นรังเกียจ  และเห็นวาการประกอบอาชีพ
พอคานั้นเปนของต่ํา  อาชีพเหลานี้เหมาะแกชาวจีนซึ่งนับวาเปนคนชั้นลางของสังคมในยุคนั้น เราจึง
เห็นไดวาในยุคนั้นผูที่ประกอบอาชีพคาขายถึงแมมีฐานะร่ํารวยแตก็ไมไดรับการยอมรับจากลุมเจานาย
หรือชนชั้นสูง   
 ในชวงเวลานั้นชาวจีนเขามาใชชีวิตอยูในเมืองไทยแลวเปนจํานวนมากและดูเหมือนกําลังกุม
กําลังทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกดวย   ในเรื่องความผิดครั้งแรกไดแสดงใหเห็นวาคนไทยรูสึก
รังเกียจคนจีนที่มีเขามาอยูในเมืองไทย (ซึ่งเปนกระแสตอเน่ืองมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6) จากบทสนทนา
ระหวางหลวงปราโมทยฯ  นางกําจัดทุรพาย  และวไล   
 

 
29

 เรื่องเดียวกัน, หนา 734.   
30

 “ดอกไมสด”,  ความผิดคร้ังแรก  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา 216.  
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“ถนนลาดยางใหมๆ อีกหลายสายนะครับ” หลวงปราโมทยทวงขึ้น “แลวยังมีจํานวนรถแท็กซี่เพ่ิม
จํานวนขึ้นนับรอย  แตทวาจํานวนเจกยังเพ่ิมมากกวานั้นตั้งหลายรอยเทา  แกเห็นถนนเจริญกรุง
เถอะจะตกใจ” 
“แหม!ดิฉันละเกลียดจังเชียวถนนนั้นไมอยากผานเลยทีเดียว  แตจําเปนตองไปเสมอเสียดวย  
เพราะหางรานอะไรๆ ก็อยูที่ถนนนั้นเสียเปนสวนมาก” 
“แหม! ฉันอีกคนหนึ่ง”  นางชิดรับรอง31   

 
 เราจะเห็นไดวา  แมกระแสเสียงของคนชั้นกลางและชนชั้นสูงจะรูสึกรังเกียจและดูถูกชาวจีนโดย
เรียกวาเจกบาง  แตจะเห็นไดวาอํานาจทางเศรษฐกิจเร่ิมอยูในมือของคนจีน  คนเหลานี้ตองพ่ึงพาชาว
จีน  แมกระทั่งขาราชการตามกระทรวงตางๆ ก็ยังเปนลูกหนี้ที่ตองพ่ึงพาชาวจีนที่เขาดูถูกนั่นเอง  
ดังเชนในเรื่อง1/500 ที่เพ่ือนของนายโชติที่รับราชการและตองการตัดชุดใหมกับชางจีนก็สามารถตัดชุด
ไดกอนโดยนําเงินไปใชหน้ีทีหลังได  
 

“สําหรับเครื่องแตงตัว!แบบสากลผูแตงไมมีความจําเปนที่จะตองจายเงินกอนที่จะไดใชเครื่อง
แตงตัวแลวจนเกิดเบื่อ  เพราะเหตุที่นายจีนชางตัดชางเย็บ  ซึ่งบางตนมีอาการคลายกับเขาใจ
ภาษาไทยไมถึง  7  คํา  พูดภาษาไทยใหถูกไมไดแมแตคําเดียวนั้น  นายจีนเหลานี้สามารถจะ
กลาวนามสถานที่ทําการของรัฐบาล(ที่ ‘นายแดง’ ‘นายสี’ จะตองใชเวลาถึง  3  วันเพ่ือจะเรียกให
ถูก)  ไดถูกตองทุกๆ ที่  และยังจําตําบลที่ตั้งแหงสถานที่  แผนกตางๆ ในสถานที่  หองตางๆ ใน
แผนกหนึ่งๆ ตลอดจนทางเขาทางออกประจําหองหน่ึงๆ ไดอยางแมนยําที่สุด”32   

 
การดูถูกและรังเกียจชาวจีนเหลานี้ไมไดทําใหชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเหลานี้รูสึกละอายแต

อยางใด ที่ทําตนใหเปนลูกหนี้ชาวจีนที่เขาประณาม แตกลับสรางความรูสึกเกลียดชังชาวจีนเหลานี้
เพ่ิมขึ้น  เหตุการณเหลานี้ทําใหเราเห็นภาพของการเริ่มสูญเสียอํานาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นปกครอง
หรือขาราชการไปสูชนชั้นพอคาที่เปนผูทําหนาที่คุมเศรษฐกิจแทนอยางชัดเจน 

ในเร่ืองสามชาย “รัตนเปนพระเอกในรูปลักษณใหมเปนบุคคลที่มีความสามารถ  เฉลียวฉลาด  
กําเนิดอยูในตระกูลขุนนาง  แตไมใฝใจที่จะรับราชการ  กลับมุงม่ันที่จะเปนพอคาซึ่งเปนอาชีพของชาว
จีนที่นารังเกียจอยางยิ่งสําหรับชนชั้นสูง  การสรางตัวละครเชนนี้นับวาเปนการเปดประเด็นความขัดแยง
กับคานิยมด้ังเดิมของชนชั้นสูง  และขนบของการสรางตัวละครเอกฝายชายในอดีตที่เปนชนชั้นสูงและ
มุงม่ันที่จะรับราชการ   

                                                  
31 “ดอกไมสด”, ความผิดคร้ังแรก.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา7. 
32 “ดอกไมสด”, 1/500. (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2517), หนา329- 330. 
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รัตน  ปวุตติกุลในเรื่องสามชายเปนชายหนุมอายุประมาณ  29  ป  ผิวเน้ือดําแดง  รูปงามตาม
ลักษณะบุรุษเพศ  ประกอบดวยดวงหนาอันงามคมคาย  คิ้วโกงดกดํา  ดวงตาสีดําสนิท  หนาผากสูง   
ลักษณะทาทางดูเปนผูดี  องอาจผึ่งผายสมเปนชาย  เปนที่นาสังเกตวาในดานชาติกําเนิดรัตนมีตระกูลสงู
ในฝายบิดา(บุตรของคุณเริ่มลูกผูนองของพระยาอภิรักษนฤบดี)  แตก็เห็นไดชัดเจนวาในทางดานฝาย
มารดานั้นรัตนไดรับการเหยียดหยามจากญาติพ่ีนองวาเปนเพียงบุตรนางละมุนหญิงชาวชนบทที่ “เม่ือ
พิจารณาดูทั้งลักษณะและกิริยาแลว  ก็จะเห็นไดวาเปนหญิงชาวชนบท”33   ที่ไมไดรับการศึกษาจึงไม
อาจเขาสมาคมกับญาติของสามีได  ภูมิหลังตัวละครเชนนี้ทําใหอดคิดสงสัยไมไดวาหากรัตนมีเลือดของ
ผูดีเต็มตัวแลวคงไมอาจประกอบอาชีพพอคาไดสําเร็จหรือไม  

ในขณะเดียวกันการตัดสินใจของรัตนที่เลือกประกอบอาชีพคาขายแทนที่จะรับราชการดั่งเชนคน
อ่ืน ๆ ในตระกูล  สรางความขัดเคืองใจแกลุงเพราะทั้งตระกูลปวุตติกุลมีแตผูที่รับราชการ  ลุงของรัตนมี
ความเห็นวา  ““แกมีความคิดเห็นอยางไรจึงคิดวา  พอคาดีกวาเปนขาราชการ?”  พระยาอภิรักษฯถาม
ดวยนํ้าเสียงแสดงความไมพอใจ  “เปนพอคาตองมีทุนแกจะเอาทุนมาจากไหนนอกจากนั้นคนเปนพอคา
ตอง 8  เหลี่ยม  8  คม  ฉันมองดูแกไมเห็นวาจะเปนคนอยางนั้นได””34

 อยางไรก็ตามรัตนก็ยังคงยืนยันดวยรูจักความตองการของตนเปนอยางดี  ดวยเขารูวา  “ น้ําใส
ใจจริงของรัตนนั้นรักความอิสระ  ไมชอบอยูใตบังคับบัญชาของใครเปนสวนตัว  จะอดทนไดแตในบังคับ
บัญชาตามทางการและหนาที่  ทั้งชอบมีความรับผิดชอบตอตัวเองเม่ือทําผิดใหผลรายตกอยูกับเขา  เม่ือ
ทําถูกใหเขาเองไดรับผลดี  ดวยเหตุนี้ความมุงหมายในทางอาชีพภายหนาของรัตนจึงปกแนนอยูกับการ
ที่จะเปนพอคาอยางม่ันคง”35

 การที่รัตนประกอบอาชีพพอคายังแสดงใหเห็นถึงวาระของการปรับตัวกับระบบเศรษฐกิจใหมที่
อํานาจทางเศรษฐกิจไมไดอยูในมือของขาราชการ  และเปนความพยายามในการทวงอํานาจคืนจากชาว
จีนที่เขามากุมอํานาจเศรษฐกิจในเมืองไทยดังที่รัตนไดยินไดฟงมาตั้งแตเด็ก  ความคิดเชนนี้ของรัตน
เกิดขึ้นภายใตสํานึกรักชาติ  การตัดสินใจของรัตนเปนไปเพื่อตองการรักษาผลประโยชนของชาติไมให
ตกไปอยูในมือของคนชาติอ่ืนโดยสิ้นเชิง 
 

 “ครั้นยางเขาในความเปนหนุม  ความคิดนั้นยิ่งลึกซึ้งขึ้นอีก  ความฉลาดที่ไมไรความเฉลียว  
ประกอบกับความเอาใจใสในกิจการทั้งหลาย  ตั้งใจสดับตรับฟงคําพูดของผูใหญในเม่ือมีโอกาส
ฟงแลวและนํามาใครครวญอยางถวนถี่  รัตนจึงมีความรูความเห็นในทางการบานการสวนตัว  
และการเมืองอยางกวางขวาง  สยามเปนประเทศที่ไมมีพอคาเจาของถิ่น  ชนตางชาติทําการ
คาขายไวในมือ  ถายเงินออกจากประเทศปหน่ึงเปนจํานวนมากหลาย  นี่เปนขอหน่ึงที่รัตนได

                                                  
33

 “ดอกไมสด”, สามชาย.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา3.   
34

  “ดอกไมสด”, สามชาย.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา 170.   
35

  เรื่องเดียวกัน, หนา 85.   
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จากการฟงคุณลุงพูดในคราวที่ทานสนทนาอยูกับเพ่ือนฝูง  ตัวรัตนเองเปนเผาพันธุผูดีเลือด
นักรบ  ความรักชาติยอมจะรอนแรงอยูในกาย”36

 
การเรียนและกิริยามรรยาทที่สุภาพออนนอมทําใหรัตนเปนที่รักของครูอาจารยและผูพบเห็น  

เม่ือรัตนไดเร่ิมทํางานในหางฝรั่ง  ความรับผิดชอบและความวิริยะอุตสาหะชวยใหรัตนไดทุนไปศึกษาตอ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในแผนกเครื่องยนตเปนเวลา  3  ป  นอกจากความสามารถในดานวิชาชีพแลว  
เหตุผลหนึ่งที่ทําใหรัตนมีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาที่การงานของเขาเปนเพราะ ”มีผูจัดการเปนคนชาติ
อเมริกัน  กําลังตองการคนทํางานที่มีความรูในทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตองเปนผูมีเชื้อแถวและ
หลักฐานดี37  นอกจากนั้นก็เปนเพราะ  “เกียรติยศและอํานาจในหนาที่ราชการของพระยาอภิรักษฯเปน
เครื่องหนุนหลัง”38  
 ความสัมพันธระหวางรัตนและพระยาอภิรักษฯรวมทั้งญาติคนอ่ืนๆ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางชนชั้นสูงที่รับราชการและพอคาวาในที่สุดก็จําเปนตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  ยิ่งทําใหเรา
เห็นวาการที่ชนชั้นสูงหันมาทําอาชีพพอคานั้นงายดายเสียยิ่งกวาชาวจีน เน่ืองจากมีเครือขายทางสังคม
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอยางแนนแฟนอยูแลว  รัตนจึงเปนแบบอยางแหงการสรางตนเองจากอาชีพคาขาย
ที่มีรายไดสูงถึง  400  บาทตอเดือน(นับวาสูงมากในยุคนั้น) 

อยางไรก็ตาม สําหรับรัตนแลวอาชีพพอคาก็ยังคงตองยุติธรรมไมเอาเปรียบผูอ่ืนที่สําคัญเหนือ
อ่ืนใดบุคคลนั้นตองเปนผูที่เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  และเห็นแกวงศตระกูลของตนรัตน
จึงตองเสียสละไดแมกระทั่งหญิงที่ตนรัก  เพ่ือความเจริญและผาสุกของวงศตระกูล  ดวยเหตุผลที่วา  ”
การเสียสละเพื่อตระกูล  และเพ่ือชาติเปนสิ่งที่รัตนบูชา  และพรอมที่จะกระทําอยูเปนนิจ”39   ถึงแม
พระเอกของ “ดอกไมสด” จะเปนพอคา  แตก็เปนพอคาที่มีคุณธรรมประจําใจด่ังที่เขาบอกแกพัชรีวา 
“คุณนองกลัวผมจะายเปนพอคาหนาเลือด  ดีดลูกคิดหาทางไดไมวาเวลาใดหรือ?  อยาวิตกเลย ผมเปน
ศิษยพระพุทธเจารูจักมัชฌิมาปฏิปทา”40   

การที่รัตนประกอบอาชีพพอคา  นับวาเปนการกาวออกจากจุดเดิมที่นิยมใหพระเอกในสมัยน้ัน
เปนขาราชการหรือเจานายชั้นสูงที่ไมเหลียวแลการคาขาย  ถึงแมรัตนเปนพอคาที่ประสบความสําเร็จ  
แตการใหคุณคาและความสําเร็จของบุคคลยังคงตองไดรับการยอมรับจากเจานายชั้นสูง  โดยใหรัตนที่
ไมไดรับราชการ  แตก็มีเกียรติยศมากพอที่ไดรับเชิญไปในงานสโมสรสันนิบาตซึ่งถือวาเปนงานที่มี
เกียรติยศอยางยิ่งในสมัยน้ัน  เกียรติยศที่รัตนไดรับเปนเสมือนโลกํานัลสําหรับความเปนพอคาที่ซื่อสัตย

                                                  
36

 เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.   
37“ดอกไมสด”, สามชาย.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา 171.   
38

 เรื่องเดียวกัน, หนา 172.   
39 เรื่องเดียวกัน, หนา 420.   
40 เรื่องเดียวกัน, หนา 131.   
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ยุติธรรม(ทําเพื่อชาติ)   อยางไรก็ตามเครื่องยศยังคงเปนสิ่งที่ชนชั้นสูงยังโหยหาอยู   พัชรีจึงคงตอบ
คําถามของรัตนในตอนจบของเร่ืองวาเธอภูมิใจที่มีสามีเปนรัตน แต  “เสียใจที่ทายาทแหงตระกูลไมมี
เครื่องยศ  และไมมีตราจุลจอมเกลาประดับหนาอก”41   

รัตนนับวาเปนพระเอกที่แตกตางจากพระเอกในยุคเดียวกัน   รัตนพอคาของ “ดอกไมสด” คนนี้
ก็เปนพอคาดวยมูลเหตุแหงความรักชาติ  สงผลใหรัตนเปนพอคาที่ซื่อสัตย  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  
และพรอมที่จะเสียสละความสุขสวนตนเพื่อสวนรวม    รัตนนับวาเปนตัวอยางแหงความสําเร็จของชน
ชั้นสูงที่หันมาประกอบอาชีพคาขาย   แตถาเปนไปไดแลวชนชั้นสูงก็ยังคงโหยหาการยอมรับจากคนกลุม
เดียวกัน  และยังคงอยากเปนพอคาที่มีตราจุลจอมเกลาประดับหนาอกอยูนั่นเอง 
 
บทสรุป 

ผูชายของ “ดอกไมสด” เปนตัวละครแบบสมจริงตามรูปแบบของนวนิยายสัจนิยม  การกาวออก
จากขนบตัวละครแบบเดิมยังผลใหเกิดความแปลกใหมและสีสันใหแกผูชาย ผูชายของ “ดอกไมสด” มี
ความหลากหลายทั้งการสรางผูชายในแบบอุดมคติสมัยใหมโดยการใหคุณคาแกความเทาเทียมกันของ
มนุษย  ใฝหาความรู  มีเหตุผล  และรักเดียวใจเดียว   เปนการใหคุณคาที่สอดคลองกับคานิยมของชน
ชั้นสูงและกลางในสมัยน้ัน  หรือการสรางผูชายใหมีทั้งดานดีและรายตามแบบวรรณกรรมสัจนิยม  หรือ
การใหคุณคากับความเปนพอคาที่ซื่อสัตยยุติธรรม  ถึงแมอิทธิพลของตะวันตกจะสรางความ
เปลี่ยนแปลงแกอุดมคติในการสรางตัวละครของ “ดอกไมสด” อยางยิ่ง  แตผูชายในอุดมคติของ “ดอกไม
สด”  ก็ยังคงตองเปนชนชั้นผูดีที่รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  และพรอมที่จะเสียสละความสุขสวนตนเพื่อ
ประโยชนสวนรวม    

 
 

................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
41

 “ดอกไมสด”, สามชาย.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา599.   
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