
ผูหญิงของ “ดอกไมสด” 
         วิมลมาศ  ปฤชากุล1

 
ในราวทศวรรษที่ 2470 กระแสความนิยมนวนิยายแบบไทยที่มีลักษณะสัจนิยมเพ่ิมขึ้น นว

นิยายในสมัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากกวายุคที่ผานมาทั้งในดานเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร แนวคิด
และสํานวนภาษา   ซึ่งนับกันวาเปนยุคเริ่มแรกของนวนิยายที่มีลักษณะเปนไทยแท (กลาวคือ มีตัว
ละคร  ภูมิประเทศ  และเหตุการณในเรื่องเปนไทยโดยตลอด)2  จุดเปลี่ยนดังกลาวเปนขั้นตอน
พัฒนาการที่สําคัญของนวนิยายไทยอันจะนําไปสูความเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจในยุคตอมา 

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดในยุคสมัยน้ันเกิดจากกระแสความนิยมหรือยกยองนวนิยายแนว
สมจริงที่เร่ิมปรากฏมากขึ้นจากในชวงครึ่งหลังทศวรรษที่ 2460  จนกระทั่งผูจัดพิมพนวนิยายและเรื่อง
อานเลนสวนหนึ่งไดกําหนดลักษณะของวรรณกรรมที่จะพิมพออกจําหนายวาตองประกอบดวยลักษณะ
สําคัญ 5 ประการ  และหนึ่งในนั้นก็คือ  นวนิยายจะตองมีเหตุผลสมจริง3    

นักประพันธหลายทานที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักมาตั้งแตทศวรรษ 2470 จนถึงปจจุบัน เชน  
ดอกไมสด,  ก.สุรางคนางค,  มาลัย ชูพินิจ, กุหลาบ  สายประดิษฐ, พัฒน เนตรรังษี, ยาขอบ, มนัส  
จรรยงค, ไม  เมืองเดิม,  สันต  เทวรักษ,  และชัย  เรืองศิลป  เปนตน    

ดอกไมสดเปนหน่ึงในนักประพันธที่ไดรับการยกยองมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ดอกไม
สด มีนามจริงวา หมอมหลวงบุบผา  นิมมานเหมินท(นามสกุลเดิม  กุญชร)  เปนธิดาเจาพระยาเทเวศ
รวงศวิวัฒน(ม.ร.ว.หลาน  กุญชร)  และหมอมมาลัย ไดเขาเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนแวนตจนกระทั่งจบชั้นมัธยมปที่ 8 ทางภาษาฝรั่งเศส  เริ่มการประพันธเม่ืออายุประมาณ  20  ป
เศษ  ผลงานเรื่องแรกคือ  ศัตรูของเจาหลอน  ลงพิมพในไทยเขษม  ฉบับวันที่ 15  มิ

                                                 

ถุนายน 2472  
ผลงานของดอกไมสดมีนวนิยาย  12  เรื่อง  เรื่องสั้น  20  เรื่อง  บทละคร  1  เรื่อง  และอีก  1  เรื่องที่
เขียนคางไวไมลุลวงเน่ืองดวยถึงแกอนิจกรรมไปกอน  ก็คือเร่ืองวรรณกรรมชิ้นสุดทาย ที่นับวาเปน  
“วรรณกรรมชิ้นสุดทาย” ของดอกไมสดจริง ๆ 

ในชวงชวงตนทศวรรษที่ 2470 อันเปนชวงแรกในชีวิตการประพันธผลงานของ“ดอกไมสด” 
ผลงานของเธอเปนนวนิยายในลักษณะพาฝน  เชน  ศัตรูของเจาหลอน  กรรมเกา  แตตอมาในครึ่งหลงั
ทศวรรษที่ 2470  ประสบการณการประพันธที่เพ่ิมมากขึ้น “ดอกไมสด” จึงพัฒนาลักษณะการประพันธ
ไปสูแนวนวนิยายที่มีลักษณะสมจริงตามแบบของวรรณกรรมสัจนิยม ยังผลใหผลงานของเธอเปนที่
กลาวขวัญกันมากทั้งในหมูนักอานและแวดวงวรรณกรรม ราคาขายหนังสือของเธอสูงถึงเลมละ 1 บาท 
สูงกวาราคาหนังสือทั่วไปในขณะนั้นที่ขายกันเลมละ 10 สตางคถึง 10 เทา4  ความนิยมดังกลาวนี้

 
1อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  
2 สุพรรณี  วราทร  ประวัตินวนิยายไทย (กรุงเทพฯ :เจริญวิทยการพิมพ,2519 ). 
3  ทิพยสุเนตร  อนัมบุตร. วรรณกรรมรัตนโกสินทร 2(รัชกาลที่5-รัชกาลที่7).(กรุงเทพฯ: รามคําแหง,  

2536), หนา 34. 
4  สุวัฒน  วรดิลก  อภิปรายใน.  รําลึกถึงดอกไมสด.   (กรุงเทพฯ:หอสมุดแหงชาติ,  2526), หนา 69. 
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สืบเน่ืองมาจนถึงทศวรรษที่ 2490 จนโรงละครเฉลิมไทยนําเรื่องหน่ึงในรอยไปทําละครเวทีในป พ.ศ.
2493 และประสบความสําเร็จอยางงดงาม เพราะปรากฏวามีผูเขามาชมกันอยางเนืองแนน (แมวา
“ดอกไมสด”เองจะรูสึกไมชอบใจนักกับการดัดแปลงบทประพันธด้ังเดิมของตน)5

สิ่งที่นักประพันธและนักวิจารณทั้งหลายยกยองและถือวาดีเลิศในผลงานของ “ดอกไมสด” ก็
คือการสรางตัวละคร  มล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ กลาวยกยองวา “ดอกไมสด” เปนเลิศในเรื่องการ
สรางลักษณะนิสัยตัวละครที่เดนชัดและมีพลังเพียงพอที่จะทําใหเรื่องดําเนินตอไปไดตามลักษณะของ
กลวิธีการประพันธนวนิยายที่ดี6  สวน สุวัฒน  วรดิลก กลาวยกยองวา  “บุคลิกภาพของตัวละครที่ทาน
เขียนแตละตัวมีลักษณะเดนชัดคือ  เม่ืออานไปแลวตัวละครในเรื่องเหมือนจะหลุดมานั่งอยูตรงหนาเรา
ใหเราไดรูจัก  ใหเราไดเห็นหนาตาและรูนิสัยใจคอ  นี่เปนความสามารถพิเศษซึ่งผมถือเปนแบบฉบับใน
การเขียนหากินมาจนกระทั่งทุกวันน้ี  ถือวาวิธีเขียนทานนั้นเปนครู”7    

เปนที่นาสังเกตวา ตัวละครหญิงของ “ดอกไมสด” สรางสีสันใหแกเร่ืองมากกวาตัวละครชาย 
ซึ่งตัวผูประพันธเองก็เคยกลาวถึงการเขียนถึงตัวละครชายวาเปนเรื่องยาก  และเห็นวาตนเองบกพรอง
ถึงขนาดยอมรับวา  “แตงผูชายไมเปน”8 ดวยความถนัดดังกลาวนี้ ผลงานของ “ดอกไมสด” จึงมีความ
โดดเดนในการสรางตัวละครเอกฝายหญิงไมนอย นักวิชาการจึงกลาววาความโดดเดนดังกลาวนี้
นับเปนการสรางพัฒนาการที่สําคัญใหแกนวนิยายไทย9 ยังผลให “ดอกไมสด” ไดชื่อวาเปนนัก
ประพันธในยุคบุกเบิกแหงนวนิยายแนวสัจนิยมของไทย10

ดวยเหตุดังกลาว จึงเปนที่นาสนใจวาลักษณะที่บุกเบิกดังกลาวนั้น ปรากฏอยูในลักษณะตัว
ละครหญิงของ “ดอกไมสด” อยางไรบาง โดยบทความนี้จะไดสํารวจลักษณะเดนๆ ของตัวละครเอก
ฝายหญิงในนวนิยายของ “ดอกไมสด” ที่ตีพิมพในชวงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 2470 เปนตนมา (2475-
2488) 
 
หัวเลี้ยวหัวตอความ “ความสวย” 

ขนบการสรางตัวละครเอกของไทยเปนลักษณะที่เรียกกันวาตัวละครแบบฉบับคือ พระเอกหรือ
นางเอกมีชาติกําเนิดอยูในตระกูลสูง งดงามทั้งรูปรางหนาตา ลักษณะนิสัย และบุคลิกลักษณะ สวนตัว
ละครฝายตรงขามก็มีลักษณะไมดีอยางเห็นไดชัด การสรางตัวละครเอกฝายหญิงของ “ดอกไมสด” จะ
เห็นรองรอยของความพยายามที่จะเปลี่ยนไปจากขนบการสรางแบบเดิมโดยมีลักษณะสมจริงมาก

                                                  
5 เรื่องเดียวกัน,  หนา 72-74.  
6มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ อภิปรายใน  รําลึกถึงดอกไมสด.(กรุงเทพฯ:หอสมุดแหงชาติ,  2526),30. 
7 เรื่องเดียวกัน,  หนา 69. 
8 มล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ. อภิปรายใน  รําลึกถึงดอกไมสด. (กรุงเทพฯ:หอสมุดแหงชาติ,  2526),หนา
46. 
9  ตรีศิลป  บุญขจร, พัฒนาการนวนิยายกับสังคมไทยพ.ศ. 2475-2500:การศึกษาความสัมพันธ

ระหวางนวนิยายกับสังคม. (กรุงเทพฯ : 2523),หนา 108. 
10 สิทธา  พินิจภูวดล. อภิปรายใน.  รําลึกถึงดอกไมสด.   (กรุงเทพฯ:หอสมุดแหงชาติ,  2526), หนา 83. 



 
3

ยิ่งขึ้น  ตัวละครผูหญิงของ “ดอกไมสด” ในชวงนี้จึงไมใชนางเอกแสนดีที่ไมมีที่ติอีกตอไป แตมีลักษณะ
บกพรองดานนิสัยอยางใดอยางหนึ่งที่คลายกับมนุษยจริงที่มิอาจดีพรอม  และขอดอยเหลานั้นก็ไมใช
ขอดอยที่รุนแรงนัก เพราะสามารถแกไขไดดวยการปฏิบัติดีตามแนวทางแบบชาวพุทธ เชน วิมลใน
เรื่องผูดีที่รูตัววาในยามหงุดหงิดคอนขางจะคุมสติไวไมคอยได  จึงพยายามระงับอารมณ11  

อยางไรก็ดี คุณลักษณของความสวยและสูงสงก็ยังเปนคุณสมบัติหน่ึงที่ตัวละครเอกหญิงของ 
“ดอกไมสด” มี (ยกเวนศัลยาในนี่แหละโลก) ซึ่งสิ่งนี้ก็แสดงใหเห็นวา นอกจาก “ดอกไมสด” จะไมได
เปลี่ยนแปลงอยางไมเหลือรองรอยของขนบการสรางตัวละครเอกฝายหญิงแบบเกาแลว ยังเห็นไดชัด
ถึงอิทธิพลของวงชีวิตของ “ดอกไมสด” เองซ่ึงอยูในแวดวงชนชั้นสูงดวย ตัวละครเหลานี้เชน พัชรีใน
เรื่อง สามชาย ที่ “ดอกไมสด” บรรยายวา “งามดังหยาดฟา”12  ในดานชาติกําเนิด พัชรีก็เปนบุตรีคน
เดียวของพระยาอภิรักษนฤบดี  หรือวิมลในเร่ืองผูดีที่เปนหญิงสาวแสนสวยที่ใครๆ ไดเห็นเปนตองร่ํา
ลือ แมแตพระยาพลวัตวิวิธการีก็ถึงกับตะลึงในความงามจนตองชมเชยอยูในใจวา “เจางามจริงพริ้ง
พรอมดังเลขา นวลละอองผองพักตรโสภา”13  ในดานชาติกําเนิด วิมลเปนบุตรสาวคนโตของพระยา
อมรรัตนราชสุภิท หรืออนงคในเรื่องหน่ึงในรอย“ดอกไมสด” ก็สรางใหเปนหญิงสาวที่หรูที่สุดโกที่สุดใน
บรรดาหญิงสาวทั้งหลายในพระนคร  ความสวยงามทันสมัยของอนงคเปนความภาคภูมิใจของพ่ีชาย
ทุกคน  เม่ือสมพงศพ่ีชายคนโตไดกลาวถึงอนงคตอพระอรรถคดีวิชัยวา  “อนงคเปนนองสุดทองและ
เปนนองหญิงคนเดียวของเรา”  ในขณะที่กลาวคําพูดนี้  น้ําเสียงของสมพงศแสดงความภูมิใจเทาเทียม
กับเม่ือเขากลาววาตัวเขาเพิ่งกลับจากประเทศฝรั่งเศส”14  ในดานชาติกําเนิดอนงคเปนธิดาคนที ่5 ของ
พระยานิติธรรมสุนทร  หรือสุนทรีในเรื่องอุบัติเหตุที่เปนหญิงสาวพราวเสนห  จนเปนที่ดึงดูดใจใครๆ 
ที่พบเห็นใหหลงรัก  “ดอกไมสด” ไดสรางใหผูที่พบเห็นสุนทรี  “เกิดความคิดเห็นวาหลอนเปนหญิงที่
สวยอยางเอก”15 และแนนอนวาเธอเปนบุตรีของพระวนศาสตรโกศล   
 จะเห็นไดวาผูหญิงของ “ดอกไมสด” ทั้งสี่ลวนยังคงมีลักษณะรูปรางหนาตาที่งดงาม และ
กําเนิดในชาติตระกูลที่สูงสงเปนถึงลูกสาวพระยากันทุกคน ขนบในการสรางนางเอกใหสวยงาม สูงสง
จึงยังคงเปนขนบที่ยังคงอยูในงานของ“ดอกไมสด” และไมอาจเปลี่ยนไปจากเดมิไดงายนัก 
 อยางไรก็ดี บนรากฐานของการสรางผูหญิงแบบขนบดังกลาวนี้ สิ่งหน่ึงที่นาสนใจก็คือผูหญิง
สวยเหลานั้นสวนหนึ่งไมไดสวยสมบูรณพรอมมาตั้งแตกําเนิดกันทุกคน “ดอกไมสด” หากแตยังมี
ผูหญิงที่สวยเพราะการตบแตง เชนสุนทรี  ในเรื่องอุบัติเหตุ  เธอไมใชคนสวยโดดเดน แตอาศัยการ
รูจักปรุงแตงตัวเองใหพอเหมาะ  ประกอบกับกริยามารยาทที่งดงาม  และความเฉลียวฉลาดในการ
สนทนา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งปรุงแตงใหสุนทรีกลายเปนหญิงที่งามโดดเดนเหนือหญิงอ่ืน เปนการ “ไตเตา” 
ที่จะสวยเพื่อใหสมบูรณพรอมแบบนางเอกในขนบเดิมของวรรณคดีและนวนิยายของไทย ดังเชนที่

                                                  
11 “ดอกไมสด”, ผูดี.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา433.   
12 “ดอกไมสด”, สามชาย.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา271.   
13 “ดอกไมสด”, ผูดี.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา375. 
14 “ดอกไมสด”, หน่ึงในรอย.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา100. 
15 “ดอกไมสด”, อุบัติเหตุ.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา86.  
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“ดอกไมสด” ไดบรรยายถึงสุนทรีไววา “ถึงแมจะไมเปนหญิงสวยอยางหาที่ติมิได  ก็มีความสดชื่นแหง
ความเปนสาว  ความเฉลียวฉลาด ชางพูด  ชางเลนเปนเคร่ืองจูงใจใหผูที่มาวิสาสะดวย  เกิดความ
คิดเห็นวาหลอนเปนหญิงที่สวยอยางเอก”16  
 จึงกลาวไดวา นอกจากความสวยที่ผูกติดมากับความสูงสงของชาติกําเนิดแลว การรูจักเลือก
ปรุงแตงใหสวยงามขึ้นเพ่ือใหรางกายที่ไมไดเลิศเลอพรอมกับชาติกําเนิดไดกลายเปนรางกายที่
สมบูรณนั้นเปนทางเลือกหนึ่งที่ “ดอกไมสด” ไดสรางใหแกตัวละครของเธอ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นี้
ถือเปนทางเลือกของการเปลี่ยนแปลงจาก “ภายนอก” ที่สําคัญ กอนที่ “ดอกไมสด” จะไดเสนอ
ทางเลือกอ่ืนใหแก “ผูหญิงอยากสวย” ในยุคนั้นตอไป ทางเลือกดังกลาวคือความสวยที่เกิดขึ้นจาก 
“ภายใน” ซึ่งหาไดยากยิ่งในผูหญิงยุคนั้น 
  
“ทางเลือก” ของความสวย 

ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงขนบการสรางตัวละครเอกฝายหญิงของ “ดอกไมสด” เห็นได
ชัดเจนในเรื่องนี่แหละโลกที่ไดสรางใหศัลยาเปน “ตัวละครเอก” ดําเนินเรื่อง แมในดานชาติกําเนิดของ
ศัลยายังคงเปนถึงลูกสาวพระยาเชนที่เคยเปนมา (ศัลยาเปนธิดาคนที่หาของพระยาพิพัฒนพัลลภ) แต
รูปลักษณของศัลยานั้นไมใชหญิงสาวแสนสวยตามแบบฉบับของนางเอกทั่วไป  

 “ดอกไมสด” สรางศัลยาใหแตกตางจากพี่นองผูหญิงคนอื่นๆ ที่ลวนหนาตาดี จนใครๆ ก็ทัก
เม่ือเห็นทั้งสี่สาว ด่ังที่ทวิชก็ยังปรารภวา “เปนไปไดยังไงฮะ  ลูกพอเดียวแมเดียวกันคนหนึ่งสวยเทา
จินตนา คนหนึ่งไมสวยเทาศัลยา”17 ใบหนาของศัลยาไมมีอะไรสะดุดตาผูพบเห็นทั้งในทางที่ติและที่ชม 
เรียกวาเหมาะแกการมองผาน ดวงตาเปนเพียงสิ่งสวยงามสิ่งเดียวบนใบหนา แตก็ถูกปกปดเสียดวย
แวนสายตาสั้น ดังน้ันผูที่จะมองเห็นความงามของดวงตาศัลยาไดก็ตองอาศัยการเพงพิจารณาเปน
เวลานาน  ซึ่งยากนักที่ผูใดจะสังเกตเห็น 

นอกจากการเปนผูหญิงไมสวยแลวศัลยายังไมพยายามเสริมแตงใหสวยกวารูปลักษณเดิมอีก
ดวย โดยใหเหตุผลในการไมยอมปรุงแตงไววา เพราะรูวาตนเองไมสวย และรูสึกอายเพราะเธอเห็นวา
การบรรจงแตงตัวนั้นเปนการแตงเพื่อลอผูชาย ความคิดเชนนี้ เม่ือประกอบกับรูปลักษณที่ไมดึงดูด
ความสนใจจากเพศตรงขาม จึงยิ่งทําใหศัลยากลายเปนหญิงไรเสนหยิ่งขึ้น 

“ดอกไมสด” ไดเนนย้ําลักษณะหญิงไรเสนหใหแกศัลยาอีกประการหนึ่งก็คือ ศัลยาไมมีจริต
อยางผูหญิงทั่วไป เชน เม่ือคุยกับสโรช เขาก็รูสึก “นึกรําคาญที่ผูพูดชางไมมีจริตอันควรแกหญิงเปน
เครื่องประกอบถอยคําน้ําเสียงเสียบางเลยแมแตเล็กนอย”18ประกอบกับนํ้าเสียงซึ่งสอนิสัยเครงครัด
จริงจังยิ่งทําใหชายหนุมเกิดความรําคาญมากกวาเกิดความพอใจฟง19 นอกจากนั้นเรื่องที่ศัลยาชอบ

                                                  
16 เรื่องเดียวกัน,  หนา 86.   
17 “ดอกไมสด”, น่ีแหละโลก  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2517),หนา 524.  
18 เรื่องเดียวกัน,  หนา 395.    
19เรื่องเดียวกัน,  หนา 341.  
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สนทนายังตองเปนเรื่องมีสาระโดยมีความเห็นวา  “อะไรเหลวๆ ไมมีเหตุผล  ฟงไปทําไมกัน เสียเวลา
เปลา”20  แตผูชายเหลานั้นกลับมองวาเปนเรื่องสนทนาที่หนักเกินไปสําหรับผูหญิง    

ความไมสวยงามภายนอกประกอบกับนิสัยที่ผูหญิงไมควรมี(ในทัศนะของดอกไมสดโดย
การใหทวิชตอกย้ําถึงศัลยาวา“แตขอสําคัญนะ แก--ไมคอยเปนผูหญิง”21 จึงทําใหศัลยาตองสังเวยชีวิต
ใหแกความผิดหวังจากคนรอบขางทั้งคนในครอบครัว และชายที่ตนหลงรัก ไมมีใครไดมองขามเปลือก
เขาไปถึงแกนความดีงามที่อยูภายในจิตของศัลยา (ไมวาจะเปนความซื่อสัตย ยุติธรรม ความมีน้ําใจ 
ตรงไปตรงมา ความเฉลียวฉลาด ชางคิดชางวิเคราะห ใฝหาความรู) นอกจากชายชราตาบอดผูเปนตา 
(ที่ตาบอดแตกลับมองเห็น) ศัลยาจึงกลายเปนผูแพไปในที่สุด   นี่แหละโลก!!! จึงเปนสิ่งที่ “ดอกไมสด” 
กําลังบอกแกผูหญิงของเธอวาบางครั้งผูชายก็ไมไดมีความฉลาดลึกซ้ึงพอที่จะมองเห็นความงามที่ซอน
อยูภายในได ซึ่งแตกตางจากผูหญิงของเธอที่สามารถมองทะลุไดราวกับมีตาที่สาม 

การสรางศัลยาใหเปนตัวเอกในเรื่องน้ันนับวาเปนกาวแหงความกลาของ “ดอกไมสด” เพราะ
เปนความพยายามเปลี่ยนแปลงขนบในการสรางตัวละครเอกใหกาวไปขางหนาอีกกาวหนึ่ง   อยางไรก็
ดี ขนบของการสรางตัวละครแบบเกาก็ยังเปนแรงเสียดทานความกาวล้ําที่พึงจะเกิดขึ้นไดของ “ดอกไม
สด” อยู นวนิยายเรื่องน้ีคนดีขี้เหรแตสวยสมบูรณดวยความดีงามอยางศัลยาจึงไมอาจกาวขึ้นเปน 
“นางเอก” ได “ดอกไมสด” สรางศัลยาขึ้นมา แลวยังสรางยุพามาใหเปนนางเอกตามขนบเดิมอีกดวย  
ผูหญิงคนนี้ไมไดมี “ความสวยจากภายใน” ดอยไปกวาศัลยา แตเธอกลับกาวล้ําศัลยาไปเพราะมี 
“ความสวยภายนอก” หรือความสวยที่รูปลักษณซึ่งศัลยาไมมี ยุพาจึงไดรับทั้งความรักและความสุขที่
ศัลยาปรารถนาแทน ศัลยาจึงไดทําหนาที่แสดงภาพของผูหญิงที่พายแพตอโลก  เพราะคิดและ
ประพฤติตนแตกตางจากหญิงในยุคเดียวกัน 

แมเราจะเห็นความหดหูเศราหมองจากตัวละครเอกที่ “สวยจากภายใน” อยางศัลยา แตการ
สรางใหเธอเปน “ตัวละครเอก” มีบทบาทโดดเดน กระทั่งอาจทําใหผูอานเขาใจวาเธอคือ “นางเอก” แต
ประดิษฐกรรมชิ้นน้ีของ “ดอกไมสด” สะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการนําเสนอทางเลือกของ 
“ความสวย” ที่ผูหญิงรวมสมัยพึงจะเดินตามได ในแงนี้ นวนิยายเรื่อง นี่แหละโลก จึงอาจเปนความ
ตั้งใจของ “ดอกไมสด” ในการนําเอา “แบบ” ของนางเอกในขนบวรรณกรรมเดิมมาเปรียบเทียบกับ 
“นางเอก” ในชีวิตจริงๆ ซึ่งยอมมี “คนดีที่ไมสวย” อยูในสังคม (แมแตในสังคมชนชั้นสูง) แมวาสุดทาย
แลว “นางเอก” ในขนบเดิมจะเปนฝายกุมชัยชนะก็ตาม 

นอกจากความดีพรอมแลว “ความสวยจากภายใน” ของตัวละครเอกฝายหญิงอีกลักษณะหน่ึงที่ 
“ดอกไมสด” พยายามนําเสนอในนวนิยายหลายเรื่องของเธอก็คือความสามารถทางดานสติปญญา 
ความเปนตัวของตัวเอง และรูจักคิดหาเหตุผล ผูหญิงของ “ดอกไมสด” จึงไมได ”ตาถั่ว” ที่จะมองไม
ออกวาสิ่งใดคือเพชรแทหรือเพชรเทียม อนงคในเรื่องหน่ึงในรอยจึ

                                                 

งไมไดตัดสินใจเลือกคูครองที่ความ
ฉาบฉวยเพียงเพราะมองจากภายนอกเหมือนผูหญิงสวนใหญ เธอปฏิเสธชายหนุมมากมายที่มาสมัคร

 
20 เรื่องเดียวกัน,  หนา 53.       
21  เรื่องเดียวกัน,  หนา  525. 
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รักใคร แตกลับเลือกพระอรรถคดีวิชัยโดยมองผานลักษณะนิสัยที่คอนขางนาเบื่อและคร่ําครึไปเห็น
ความงดงามของจิตใจได 

การตัดสินใจเลือกคูครองทําใหเห็นคุณสมบัติของอนงควาเปนหญิงสาวที่เฉลียวฉลาด  ชางคิด 
ชางสังเกต มีเหตุ มีผล และรูจักเรียนรูลักษณะนิสัยของคนที่คบหาสมาคมดวย การเรียนรูของอนงคนั้น
เปนการเรียนรูโดยการวิเคราะหไมใชโดยการเดาสุมแคเพียงเห็นหนาครั้งแรกเทานั้น  อนงคจึงไดเห็น
ขอบกพรองของชายหนุมที่มาชอบเธอไดอยางชัดแจง ดังที่เธอไดแจงแกพ่ีชายเธอวา “คุณอุดมเปนคน
ปากหวานเกินใจ คุณเติมนึกวาไมมีใครในโลกดีเทาตัวแก คุณสงัดใจดีแตปากรายมุทะลุ พอมีโมโหก็
เห็นชางเทาหมู”22  ความชางสังเกตและเฉลียวฉลาดของอนงคนั้นแมแตผูเปนพ่ีก็ยอม “ยกนิ้ว” ให 

สุนทรีในเรื่องอุบัติเหตุก็เปนผูหญิงอีกคนหนึ่งที่แสดงถึงความฉลาดเฉลียว มีเหตุมีผล แม
สุนทรีจะมีอารมณวูบไหวดังเชนผูหญิงวัยสาวทั่วไป เม่ือเธอเห็นนักเรียนนอกอยางประจิตรซ่ึงผูคนร่ํา
ลือวาเปนคูหมายของเธอกลับมาจากยุโรป แมจะรูสึกหวั่นไหวไปกับเสนหและรูปลักษณของเขา แต
ความรูสึกนี้เกิดขึ้นในใจสุนทรีไดไมนาน เพราะตอมาเม่ือลวงรูถึงนิสัยที่ไมเอาจริงเอาจัง และการมีหญิง
อ่ืนของเขา สุนทรีก็ตัดใจจากหนุมนักเรียนนอกคนนี้อยางเด็ดขาด 

ความประพฤติเชนนั้นของประจิตรทําใหสุนทรีไดแสดงความเปนผูหญิงที่ เปยมดวย
วิจารณญาณ กลาวคือ ใครครวญเห็นวา ถาตัดสินใจแตงงานกับประจิตร ชีวิตคงไมอาจมีความสุขได
อยางที่ปรารถนา  สุนทรีจึงตัดสินใจอยางเด็ดขาดวา “ประจิตรกับหลอนไดขาดจากการเปนผูจําเปนแก
กันและกันในบัดนี้เปนตนไป”23อารมณวูบไหวในวัยสาวของสุนทรีนั้นมีอํานาจไมเพียงพอที่จะทําให
สุนทรีมองขามความผิดพลาดของประจิตรไปได ขณะเดียวกันเธอก็ไมพึงพอใจในวัฒนธรรมการไมรัก
เดียวใจเดียวของผูชายอีกตอไป การคิดครวญดวยเหตุผลทําใหสุนทรีตัดสินใจเลือกสุทัศนเปนคูครอง
แทน เพราะเธอพบวาสุทัศนเปนคนดี ฐานะดีพอสมควร มีรายไดงดงาม และมีที่อยูที่ม่ันคง   

ความเปนผูมีเหตุผล ไมตกอยูใตอํานาจอารมณของสุนทรีปรากฏชัดเจนอีกครั้งเม่ือ“ดอกไม
สด” สรางใหเธอไมมีความโกรธเคืองประจิตรที่ทําใหตนตองผิดหวัง ไมเพียงเทานั้น สุนทรียังหวงใย
ประจิตรในฐานะที่เติบโตมาดวยกันอยางมากดวย ความกตัญูตอบิดามารดาประจิตรและความหวงใย
ทําใหสุนทรีไมอาจละทิ้งประจิตรไปได สุนทรีจึงดูแลประจิตรและตั้งใจที่จะไมแตงงานจนกวาประจิตรจะ
ไดคูครองที่เหมาะสม เม่ือประจิตรปรารภเรื่องแตงงาน สุนทรีจึงตัดสินใจที่จะใหเขาไดแตงกับงามพิศ 
เพราะเห็นวางามพิศเปนเด็กดี เหมาะสมที่จะเปนคูครองของประจิตรดีกวาที่จะใหประจิตรไปหาเอง
แลวไดหญิงที่ไมดีมาเปนภรรยาเชนที่เคยมาแลว    

ผูหญิงของ “ดอกไมสด” ไมวาจะเปนวิมล พัชรี สุนทรี ศัลยา หรืออนงค ลวนเปนหญิงสาวที่
เฉลียวฉลาด รูจักคิด และมีเหตุมีผลในการตัดสินใจที่จะเลือกเสนทางการดําเนินชีวิตของตนเอง    
ผูหญิงที่สวยแลวโงจึงไมไดอยูในเสนทางการสรางผูหญิงใหเปนนางเอกของ “ดอกไมสด” แตอยางใด 
 

                                                  
22  “ดอกไมสด”, หน่ึงในรอย.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา 394. 
23 “ดอกไมสด”, อุบัติเหตุ.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา428.  
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ภรรยาที่ทันสมัย: หนาที่ของผูหญิงสมัยใหม  
จะเห็นไดวาลักษณะตัวละครเอกฝายหญิงของ “ดอกไมสด” เปนพัฒนาการที่สําคัญและมี

ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในทศวรรษที่ 2470 เปนอยางยิ่ง ผูหญิงเหลานี้เติบโต
ขึ้นมาภายใตการกลอมเกลาทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มีการผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรม
ตะวันตกและวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม ตัวละครเอกหญิงของ “ดอกไมสด” สวนหนึ่งจึงผานการศึกษา
จากโรงเรียนคอนแวนต และรับการอบรมเลี้ยงดูตามแบบผูหญิงไทยสมัยเกาที่ยังคงตองมี
ความสามารถทางการบานการเรือน การผสมผสานดังกลาวทําใหคุณคาของผูหญิงอยูที่การปรับตัวให
เขากับภาวะสมัยใหมที่ใหคากับความสามารถของปจเจกชน มีความรู มีเหตุมีผล และเปนตัวของ
ตัวเอง เห็นคุณคาของมนุษยวาอยูที่การปฎิบัติไมใชชาติตระกูล 

อยางไรก็ดี เม่ือผูหญิงเหลานี้ตองสัมพันธกับผูชาย เธอก็ตองมีคุณสมบัติแบบผูหญิงไทยแบบ
ด้ังเดิมอยูดวย ดังเชน พัชรี ในเรื่องสามชาย ที่ปฎิเสธการแตงงานกับชายหนุมที่มีชาติตระกูลเสมอกัน
เพราะรูความตองการของตนวา “นองตองอยากไดคูที่นองจะพ่ึงพาเขาไดไมใชดวยกําลังทรัพยและ
กําลังกาย นองหมายความถึงกําลังใจ นองตองเช่ือม่ันวาเขาจะเปนผูนํา เปนผูพยุงนองฝาอุปสรรคใน
ชีวิต เขาจะตองเปนผูมีน้ําใจ เขมแข็งกวานองไมใชผูที่ออนแอกวา ที่นองจะตองเปนผูพยุงอยูตาปตา
ชาติ”24

จะเห็นไดวา แมพัชรีมีความคิดเปลี่ยนแปลงไปจากความนิยมด้ังเดิมในเรื่องของชาติตระกูล 
และมองเห็นวาผูหญิงมีสิทธิ์ในการเลือกคูครองเองได แตเธอยังคงมีความเห็น “เชนเดียวกับหญิงสาว
ทั้งหลายที่ไดรับความอบรมใหรูจักรักเกียรติของตน คติของพัชรีมีอยูวา ชายเปนฝายเสนอ หญิงเปน
ฝายสนอง”25ความคิดของพัชรีที่วาผูหญิงเปนเพียงผูถูกเลือกเทานั้นจึงยังคงเปนกรอบสําคัญในการ
ตัดสินกระทําหรือไมกระทําสิ่งที่ขัดกับวัฒนธรรมไทยที่เธอยึดถืออยู  เธอจึงทําไดเพียงรอใหรัตนมาเอย
ปากบอกรักและขอแตงงานกับเธอ  แมเธอจะรูสึกรักและปรารถนาที่จะไดรัตนมาเปนคูชีวิตมาก
เพียงใดก็ตาม  แตพัชรีก็ยังคงดํารงตนเปนเพียงฝายสนองเทานั้น 
 ในเรื่อง อุบัติเหตุ “ดอกไมสด” ไดสรางอนงคใหมีความคิดโลดโผนเกินกวาผูหญิงสมัยเดียวกัน 
ดวยอิทธิพลการศึกษาอบรมและวัฒนธรรมตะวันตกที่เธอไดรับจากโรงเรียนคอนแวนตและพ่ีชายทั้งสี่ที่
สําเร็จการศึกษาจากตะวันตก อนงคจึงกลาหาญถึงขนาดสารภาพรักกับพระอรรถคดีวิชัย การกระทํา
เชนนี้ของอนงคนับวาผิดความนิยมของหญิงไทยที่ดีในยุคนั้น “ดอกไมสด” จึงไดลงโทษอนงคที่กลา
เปนฝายเสนอตัวใหพระอรรถคดีวิชัยกอนที่ฝายชายจะรองขอ  แมการลงโทษนั้นไมรุนแรงนักแตก็
เพียงพอที่จะทําใหอนงคพิ

                                                 

จารณาตัวเองวาไดทําในสิ่งที่ไมควรสําหรับผูหญิงไปแลว แมพระอรรถคดี
วิชัยไมไดออกปากตําหนิโดยตรง แตกริยาอาการของพระอรรถคดีวิชัยก็ไมไดชื่นชมกับการกระทํา
เชนนั้นของอนงค การประสานความเขาใจระหวางอนงคกับพระอรรถคดีวิชัยจึงตองอาศัยคนกลางเปน
สื่อในการเชื่อมโยงความคิดของชายยุคเกาอยางพระอรรถคดีวิชัยกับหญิงยุคใหมเชนอนงคใหเขาใจกัน
ได โดย “ดอกไมสด” ไดสรางเง่ือนไขแหงความเขาใจระหวางกันนี้ใหเกิดขึ้นหลังจากที่อนงคสํานึกวา

 
24“ดอกไมสด”, อ ุบัติเหตุ.(กรุงเทพฯ:คลังวิทยา, .2516),หนา 419.   
25 “ดอกไมสด”, สามชาย.  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา476.   
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ตนเองทําผิดไปแลว และวิธีการแกไขก็คือการยอนกลับมาสูวิถีเกาก็คือการนําเรื่องมาปรึกษาผูใหญ
เพ่ือสารภาพถึงความผิดของตนดั่งที่อนงคไดมาสารภาพกับอาของเธอวา  “แตใจของเขาตําหนิคะ!”  
อนงคตอบอยางม่ันคงและสะอื้นถี่ขึ้นโดยมิไดสํานึกวาคําพูดนั้นเปนคําสารภาพที่แสดงความจริงใหคุณ
อาเห็นวาตัวของตัวก็รูอยูวาการกระทําของตัวไมงามนัก”26

จึงกลาวไดวาผูหญิงของ ถึงแมผูหญิงของ “ดอกไมสด” จะไดรับการศึกษาแบบสมัยใหมจาก
โรงเรียนคอนแวนต มีความคิดความอานที่เรียกวา “ฉลาด” และ “เปนตัวของตัวเอง” อยางที่ผูหญิงไทย
แบบเกาไมเคยเปนหรือไมมีโอกาสเปน แตผูหญิงเหลานี้จะมีคุณคาเพียงไรก็ยังคงตองอาศัยเกณฑทาง
วัฒนธรรมและสังคมไทยอยูนั่นเอง 
 เม่ือพิจารณาจากสภาพสังคมในเวลานั้น ผูหญิงในยุคของ “ดอกไมสด” ยังคงอยูภายใตการ
ปกครองของบิดาและสามี ถึงแมผูหญิงจะมีความรูสูงพอที่จะประกอบอาชีพได แตการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองดูเหมือนไมใชสิ่งที่ผูหญิงชั้นสูงสมัยน้ันพึงกระทํา เพราะการที่ผูปกครอง(บิดา มารดา 
พ่ีชาย หรือสามี) ใหผูหญิงออกมาประกอบอาชีพ  จะสงผลใหผูคนติเตียนได ประกอบกับเปนชนชั้นสูง
การมาประกอบอาชีพที่มีรายไดไมมากนักจึงไมคุมตอการออกไปทํางาน  ในชีวิตของ “ดอกไมสด” เอง
ก็เชนกัน   ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ ซึ่งเปนนองสาวของ “ดอกไมสด” เปดเผยวา ใจจริงพ่ีสาวของ
เธออยากเปนครู แตก็ไมอาจขัดคําของพี่ชายได   
 

“ดอกไมสดนี้อยากเปนครู  แตวาสมัยน้ันผูปกครองไมเห็นดวยในการที่จะไปเปนครู  บอกวา
เงินเดือนไมคุมคาน้ํามันรถ  เพราะวาพอตายแลวก็อยูกับพ่ีชาย  การที่จะปลอยใหนองสาวที่พอตาย
แลวทิ้งไวอยูในอารักขานั้น  นั่งรถรางไปสอนหนังสือน้ัน  มันดูเหมือนกับวาพี่ชายนี้ไมเอาใจใสที่จะดูแล
นองใหดี   เขาบอกวาอยาไปเปนเลยครูมีกันมากแลว  อยูบานทําประโยชนอยางอ่ืนดีกวา  เชน  ชวย
รับแขก  เพราะวาพี่ชายทํางานที่ตองรับแขกชาวตางประเทศมาก  ดอกไมสดก็เลยอยูบาน”27  

 
ผูหญิงของ “ดอกไมสด” จึงเปนเชนเดียวกับผูหญิงในยุคนั้นที่ยังปฎิบัติตนเปนแมบานและ

ภรรยาที่ดี แมจะมีความรูก็ตาม เชนพัชรีในเรื่องสามชายที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคอนแวนต  แต
เธอก็ยังคงทําหนาที่แมบานแทนมารดาที่ถึงแกกรรม ไมไดออกไปทํางานนอกบาน อนงคในเรื่องหน่ึง
ในรอยเอง ถึงแม “ดอกไมสด” ไมไดกลาววาเธอสําเร็จการศึกษาในระดับใด แตพิจารณาจากความคิด
ความอานและความทันสมัยของเธอแลวคงมีความรูไมนอย แตพ่ีชายก็ไมประสงคใหเธอออกไปทํางาน 
หนาที่ของอนงคก็คือการควบคุมดูแลและจัดการทุกอยางในบ

                                                 

านใหเปนที่เรียบรอย การชื่นชมถึง
คุณสมบัติอันแสนพิเศษของอนงคจึงเปนการยกยองเม่ือเธอสามารถทําหนาที่แมบานไดอยางสมบูรณ 
ฉากการจัดงานราตรีสโมสรซึ่งเปนงานใหญไดเกิดขึ้นในเรื่องเพ่ือยืนยันถึงคุณสมบัติขอน้ีของอนงค  
และตอกย้ําดวยการแสดงความชื่นชมจากพระอรรถคดีวิชัยวา “หญิงสาวอายุคราวอนงคชางสามารถ

 
26 “ดอกไมสด”,  อ ุบัติเหตุ.(กรุงเทพฯ:คลังวิทยา, .2516),หนา 619. 
27มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. อภิปรายใน รําลึกถึงดอกไมสด.(กรุงเทพฯ:หอสมุด 
แหงชาติ,  2526), หนา22. 
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จัดและควบคุมงานใหงดงามเรียบรอยจนไมมีที่ติ”28   สวนวิมลในเร่ืองผูดีแมสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนคอนแวนต เธอก็ไมไดออกไปทํางานนอกบาน  เพราะเธอตองรับหนาที่ “แมบาน” หลังจาก
มารดาออกจากบานไปปฏิบัติธรรม ซึ่งก็ปรากฏวาผูหญิงที่มีความรูและหัวสมัยใหมอยางเธอก็ทํา
หนาที่นั้นไดอยางที่ใครๆ ไมอาจหาขอตําหนิได   

จึงอาจกลาวไดวา แมผูหญิงของดอกไมสดจะมีความรูไดรับการศึกษาแบบตะวันตกตาม
อิทธิพลของยุคสมัยที่คนชั้นสูงนิยมสงบุตรหลานใหไปเรียนที่โรงเรียนคอนแวนต แตการเรียนเหลานี้
เปนไปเพื่อประดับความรูและเพิ่มคุณคาใหแกผูหญิงในการเปนมารดาและภรรยาที่ดีเทานั้น  หนาที่
ของผูหญิงในนวนิยายของ “ดอกไมสด” จึงยังคงเปนเชนที่ผานมา แมกระทั่งสุนทรีในเรื่องอุบัติเหตุที่
นับวาเปนตัวแทนของหญิงยุคใหมที่กาวล้ําหนาผูหญิงคนอ่ืนในบรรดาผูหญิงของ “ดอกไมสด” เพราะ
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได แตเธอก็ยังไมสามารถดํารงชีวิตอยูคนเดียวได สุนทรีจึงตอง
คิดถึงการมีผูชายคูชีวิตที่เหมาะสมเพื่อจะไดดูแลตนเองตอไปในอนาคต  

“ดอกไมสด” ยังคงใหคุณคาแกผูหญิงโดยใชคานิยมแบบเดิมเปนเครื่องกําหนด สิ่งที่ไมเคย
เปลี่ยนแปลงสําหรับผูหญิงก็คือการมีสามีที่สามารถพึ่งพาได ดังน้ันความดีและความงามของผูหญิงก็
ยังคงมีเพ่ือเปนที่เชิดหนาชูตาหรือเครื่องประดับแหงเกียรติยศใหแกผูชายอยูอยางเดิม ดังเชนที่ 
“ดอกไมสด” กลาวชื่นชมความดีความงามของพัชรีไววา  

 “หญิงสาวผูนี้นารักพรอมทั้งรปูรางและอัธยาศัย อีกทั้งเปนหญิงสาวที่ฉลาดปราดเปรื่อง  เขาที่
ไหนก็เปนที่นิยมชมชื่นที่นั่นประดุจดวงดาวที่งามสุกใสยิ่งดาวทั้งหลาย  ใครไดไวแลวก็ยอมเปนที่เชิด
หนาชูตาแกตนเอง”29

 
บทสรุป 

ผูหญิงของ “ดอกไมสด” จัดเปนตัวละครแบบสมจริง  ซึ่งสัมพันธกับความนิยมนวนิยาย
แนวสมจริงที่เพ่ิมมากขึ้นในสังคมไทยตั้งแตชวงทศวรรษที่ 2470 เปนตนมา ขนบของสัจนิยมทั้งทาง
สังคมและวรรณกรรมทําใหผูหญิงของ “ดอกไมสด” ไมอาจดีไดอยางปราศจากขอบกพรองเหมือนกับ
ตัวละครผูหญิงแบบเกาอีกตอไป แตเราจะเห็นวาขอบกพรองเหลานั้นมักเปนสิ่งที่พอใหอภัยและ
ปรับปรุงแกไขได สิ่งหนึ่งที่นาสนใจในตัวผูหญิงเหลานี้ก็คือ คุณคาของความเปนผูหญิงที่ไมไดเนน
ความสวยงามแตเพียงรูปลักษณเพียงอยางเดียว หากแตตองมีการผสมผสานกันของความสวยงามที่
สังคมสมัยใหมใหคา ไดแกความเปนตัวของตัวเอง เฉลียวฉลาด มีความรู มีเหตุมีผล  แตความสวย
เหลานี้จะมีคาเพียงใดอยูที่เ ง่ือนไขวาพวกเธอเหลานั้นสามารถธํารงรักษาคุณสมบัติความเปน 
“หญิงไทย” แบบด้ังเดิมเอาไวไดมากนอยแคไหน เพราะคุณสมบัติเหลานี้เธอจะตองใชในยามสัมพันธ
กับผูชาย ผูหญิงของ “ดอกไมสด” จึงอาจจํากัดความไดวาตองเปน “แมและเมียที่ทันสมัย” 
 

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

                                                  
28 “ดอกไมสด”,  หน่ึงในรอย  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา418. 
29 “ดอกไมสด”, สามชาย  (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, .2516), หนา 390. 
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