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นี่แหละโลกเปนนวนิยายขนาดยาวที่สะทอนใหเห็นความคิดตามหลักพุทธศาสนาที่มีความเกิด

แกเจ็บตายเปนธรรมดาของโลก ดอกไมสดเขียนเรื่องนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓   ซ่ึงขณะนั้นเธอมีอายุเพียง 
๓๕ ป ตอมานวนิยายเรื่องนี้ไดแปลเปนภาษาญี่ปุนและไดรับรางวัลในการประกวดนวนิยายที่ญี่ปุน    

อีก ๙  ปตอมา พ.ศ. ๒๔๙๒  ดอกไมสดเขียนนวนิยายอีกเรื่องหนึ่ง  มีเนื้อเร่ืองเปนตอนตอจาก
เร่ืองนี่แหละโลกโดยมีตัวละครชุดเดียวกัน กลาวถึงเหตุการณในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม  ตัวละคร
แสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณสภาพบานเมืองในชวงสงครามที่เกิดขึ้นเวลานั้น  แตดอกไมสดถึงแก
กรรมเสียกอนที่จะเขียนจบ   เมื่อมีผูนํามาพิมพเผยแพรจึงใหช่ือเร่ืองวา วรรณกรรมชิ้นสุดทาย  

นักวิชาการสวนใหญมักจัดใหนี่แหละโลกเปนนวนิยายแนวสัจนิยม (realism) คือเปนเรื่องที่
เลียน แบบเหตุการณจริงในสังคมผสานกับจินตนาการของผูเขียน โดยมุงตีแผแงมุมตางๆ ของชีวิต
มนุษยที่มีความแตกต

                                                

างกันทั้งดานบุคลิกลักษณะ หนาที่การงาน  และนําเสนออารมณความรูสึก 
ทัศนคติที่มีตอเร่ืองตางๆ อยางเหมือนจริง เพื่อแสดงใหเห็นถึงแกนแทและความเปนไปของชีวิต   

เมื่อพิจารณาบริบททางสังคมแลว จะเห็นวาดอกไมสดเขียนเรื่องนี้ในชวงที่สังคมใหความ
สนใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะในครอบครัวขุนนางที่สงบุตรหลาน
ไปศึกษายังตางประเทศและไดนําวิถีชีวิตแบบตะวันตกมาเผยแพรในสังคมไทย  และยังไดสรางคานิยม
ใหม ที่เห็นวาการดําเนินชีวิตแบบคนตะวันตกเปนเรื่องของความทันสมัยและศิวิไลซทัดเทียมหนาผูอ่ืน   
ดอกไมสดไดใชสายตาและความคิดของตัวละครหลายตัวทําหนาที่วิพากษ วิจารณสังคม  ซ่ึงสะทอนให
เห็นความคิดและคานิยมบางประการของคนในสังคมที่เกิดขึ้นชวงนั้นทามกลางการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมชนชั้นไปสูสังคมทุนนิยม   ขณะเดียวกันดอกไมสดก็ตั้งใจจะนําเสนอความเปนไปของชีวิต  ที่
สุดทายแลวก็ไมอาจหนีพนความตาย   นวนิยายเรื่องนี้ จึงมีจุดที่นาสนใจอยูที่มิใชนิยายรักระหวางหนุม
สาว   แตเปนเรื่องที่แสดงถึงความเปนไปตามกิเลสทางโลก ไมวาจะเปนการมีทรัพยสินเงินทอง 
เกียรติยศชื่อเสียง ความปรารถนาในรัก โลภโกรธ หลง แตขณะเดียวกันก็มุงเนนใหเห็นความเปน
อนิจจังของชีวิตไปพรอมกันดวย   
 
 ความเปนไปทางโลก 

เร่ืองนี้กลาวถึงครอบครัวขุนนางคือ พระยาสุรมนตรี  มีบุตรชายช่ือพระยาพิพัฒนพัลลภ
เสียชีวิตแลว  คงเหลือแตบิดาในวัยชราและตาพิการ อยูกับคุณหญิงลมุน ลูกสะใภ และหลานคือ มนตรี  

 
* พิมพครั้งแรกใน ทางสายใหมแหงวรรณกรรมไทย: ทัศนะวิจารณตอนวนิยายยุคแรก.

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพชมนาด,๒๕๔๘:๔๗-๕๙. 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ปชา  จินตนา  เลขา  ศัลยาและขนิษฐา    ศัลยาเปนหลานสาวที่มักจะคอยดูแลเอาใจใสคุณตาจน
กลายเปนหนาที่   ชีวิตประจําวันของเธอหมดไปกับการปรนนิบัติคุณตาและใชเวลาวางในการอาน
หนังสือ  ความที่ไมชอบเรื่องความสวยความงาม  เธอจึงมีความคิดแตกตางกับพี่สาวนองสาวผูนิยมยินดี
กับการแตงตัวและสนใจอยูแตการเลือกผูชายที่จะมาเปนคู      

ศัลยามีเพื่อนรักคือยุพา ธิดาคนโตของพระยาสรรพกิจนิเทศ   ซ่ึงตั้งบานเรือนไมหางกันนัก  
ยุพาชอบการอานหนังสือเชน เดียวกับศัลยา  ทั้งสองจึงมักพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตางๆ
อยูเสมอ    มนตรีสมรสแลวกับบุหงา หญิงสาวที่ศัลยาเห็นวามีกิริยาไมคูควรกับพี่ชายของเธอ  สวนปชา
ก็มีหญิงสาวที่เล้ียงดูเปนภรรยาเก็บคนหนึ่ง  พี่นองตางทําเปนไมรับรูเร่ืองนี้  ปชาเองก็มีทาทีสนใจสาหรี 
นองสาวคนกลางของยุพา  แตยังติดที่ตนยังไมเลิกรากับหญิงนั้น       
 บายวันอาทิตยที่บานของศัลยา มักจะเปนแหลงรวมชายหนุมเพื่อเลนเทนนิส และพบปะกับ
หลานสาวๆ ของพระยาสุรมนตรี ดวยการชักนําของมนตรีและปชา  ชายหนุมที่มาประจําไดแก  สโรช  
สนอง  และสมุทร  ทั้งสามเปนหนุมโสดที่มาสนใจนองสาวของเพื่อน    สโรชมีทาทีสนใจศัลยา  แตเธอ
เห็นพี่สาวและนองสาวทําทาสนใจอยูกอนแลว  ศัลยาจึงมักเห็นวาตนเปนสวนเกินของกลุมหนุมสาว  
แมจะไดรับการคะยั้นคะยอใหไปเที่ยวดวย  แตเธอก็จะอยูหางๆ ชายหนุมเหลานั้น  ตอเมือ่เธอไดรูจกักบั 
ทวิช  สกุลใหม ดวยการแนะนําของ ชิด   ชายหนุมที่มากดวยความสามารถแตไมมีใครทราบเรื่องชาติ
กําเนิดของเขา  ศัลยาชอบสนทนากับทวิช เพราะเห็นวามีหลายเรื่องที่ดูจะสนใจคลายกันและแลกเปลี่ยน
ทัศนะกันไดอยางไมสรางความอึดอัดให  
 ตอมาเมื่อหนุมสาวไดมีโอกาสไปดูละคร เตนรํา และรับประทานอาหารนอกบานบอยข้ึน ก็ทํา
ใหเกิดความสนิทสนมกัน  จนสนองแนใจวาตนชอบเลขา และไดเปนคูหมั้นกันในเวลาตอมา  สมุทร
นั้นทีแรกสนใจจินตนาจนออกนอกหนา  แตตนมีปญหาเรื่องหนี้สินที่เกิดจากการซื้อรถและเลนพนันมา
จนตองกูเงินจากชิด  ชิดจึงแนะนําใหสมุทรเลือกผูหญิงที่รํ่ารวยเพื่อจะไดปลดหนี้สิน ในที่สุด สมุทรก็
ตัดสินใจเลือกชวนชม หญิงสาวที่มีเรือนรางใหญมาก ลูกเศรษฐีที่ประกาศวาใครมาขอลูกสาวก็จะแถม
เงินให   จินตนาผิดหวังมากจึงหันมาสนใจสโรช  ทั้งๆ ที่ทราบดีวาขนิษฐาชอบสโรชอยูกอนแลว  ศัลยา
รูสึกวาสโรชเองก็มีทาทีที่จะทําใหทั้งพี่และนองของเธอกลายเปนคูแขงทางความรัก  จนกระทั่งสโรช
ไปตางจังหวัดหลายวัน และสงผูใหญมาสูขอจินตนา   ขนิษฐาถึงกับลมเจ็บอยูหลายวันจนตองไปตาก
อากาศที่หัวหิน    ศัลยาสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่นองของตนมาก   
 เมื่อขนิษฐาหายจากอาการเจ็บปวย  ยุพาก็ชวนใหศัลยาไปเที่ยวหัวหินเพื่อเปนการพักผอนศัลยา
เปนหวงอาการปวยของคุณตากไมอยากไป   แตเมื่อคุณตาบอกใหศัลยาไปเที่ยวกับยุพา ศัลยาจึงไดออก
เดินทางไปกับครอบครัวของยุพา และไดพบกับทวิชและชิดอีกครั้ง  ศัลยาเคยสนทนากับทวิชเพียงลําพัง
หลายครั้ง  ทั้งสองมีความรูและความสนใจเรื่องตางๆ คลายกันมาก  ไมวาจะเปนการสงคราม ซ่ึงศัลยา
มักอานขาวใหคุณตาฟงอยูเสมอ  หรือจะเปนเรื่องปรัชญาชีวิต เร่ืองศิลปะจนศัลยาเริ่มมีใจใหทวิช  โดย
ที่ไมสนใจจะติดตามเรื่องชาติกําเนิดของเขา  แตเมื่อไดพบกันครั้งนี้คุณพอของยุพาถามถึงตระกูลของ
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ทวิช   จึงทราบวาเขาเปนลูกของที่หลวงเทพอักษร และเปนหลานพระยาศิริทัตเทพอักษร  สวนชิดนั้น
เปนลูกแมนมที่เล้ียงทวิชมาตั้งแตเด็ก  ศัลยาดีใจที่ทวิชเปนคนมีเชื้อสายขุนนางเชนกัน 
 หลังจากศัลยาไปหัวหินไมกี่วันก็ไดรับโทรเลขใหกลับบานดวนเพราะคุณตาเจ็บหนัก เมื่อ
กลับมาไดไมกี่ช่ัวโมงคุณตาก็เสียชีวิต  ศัลยาอยูชวยจัดการงานศพของคุณตาจนรางกายทรุดโทรมลง  
ประกอบกับเมื่อเธอทราบนางสงวนภรรยานอยของคุณตามาขอแยกไปอยูตางจังหวัดหลังจากที่ไดมรดก
นิดหนอยจากการเปดพินัยกรรม โดยจะพาเด็กหญิงกอแกวผูเปนลูกสาวไปดวย  ศัลยาก็มีจิตใจหอเหี่ยว
ยิ่งขึ้นดวยความสงสารในชะตากรรมของคนทั้งสอง      

ตอมาไมนาน ชิดก็หาโอกาสสนทนากับศัลยาเพียงลําพังเพื่อขอความรักจากเธอ ทั้งๆที่ยังอยูใน
ระหวางไวทุกข   ศัลยาปฏิเสธชิดทันทีและไมใหรอไมวานานเพียงใดก็ตาม  ศัลยาเสียใจและสลดใจกับ
ชะตากรรมของตนยิ่งขึ้นไปอีก ที่คนมาขอความรักจากตนเปนชิด  แทนที่จะเปนทวิช ผูเพียบพรอมดวย
คุณสมบัติทุกประการ และยังคิดไปวาชิดคงจะตกลงกับทวิชมาแลว และทวิชคงจะหลีกทางใหเพื่อน      
ไมนานตอมายุพามาเยี่ยมศัลยาและมาแจงขาวดีใหทราบวา ทวิชไดสงผูใหญมาสูขอยุพาแลวซ่ึงเธอเองก็
ไมขัดของ  ศัลยายิ่งเสียใจสะเทือนใจหนักขึ้นไปอีกแตเธอก็ยินดีกับเพื่อนที่จะไดแตงงานกับบุคคลที่
คูควรเชนนั้น  ในกลางดึกของคืนนั้นเอง  ศัลยาก็มีอาการหัวใจกําเริบ และถึงแกชีวิตในหองนอนของ
เธอเพียงลําพัง 

 
 ความรูสึกนึกคิดของศัลยาที่แสดงใหเห็นการกระทําของตัวละครชายหญิงขางตนนี้  ลวนแสดง
ถึงความหมายของคําวา “โลก”  หรือ “โลกียะ”  ไวอยางชัดเจน  คือมีความปรารถนาธรรมดาของ
มนุษยทั่วไปในทางโลกที่คิดแตเร่ืองโลกธรรม ๘  คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ  เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา 
สุขและทุกข เปนของธรรมดาคูโลก  หากผูใดยึดติดวามีหรือวาเสื่อมไปแลวยอมเปนทุกขทั้งสิ้น   ดังที่
ศัลยามักครุนคิดถึงเรื่องนี้อยูเสมอเมื่อไดเห็นความเปนไปของคุณตาที่ตองพิการในบั้นปลายของชีวิต  
ทั้งที่แตกอนเปนคนที่มีความรูความสามารถ เคยมียศถาบรรดาศักดิ์และอํานาจ  จากชีวิตที่ผันผวนของ
คุณตาและตองทนอยูอยางทุกขทรมานนี่เอง  ทําใหศัลยาใชชีวิตแตกตางกับหญิงสาวทั่วไป  ในสายตา
ของพี่นองและชายหนุมที่แวะเวียนไปมาหาสูในบานหลังนี้จึงเห็นวาเธอมีความคิดแปลกแตกตางกับ
หญิงอ่ืน รวมทั้งพฤติกรรมทั่วไปดวย   เชน การชอบอานหนังสือ  สนใจดนตรีทุกชนิด แตไมรักสวยรัก
งาม  ไมสนใจผูชาย และไมมีจริตของหญิงสาวแมแตนอย 

ความเปนไปทางโลกที่ปรากฏแกสายตาของศัลยาเกือบตลอดทั้งเรื่อง ก็คือความปรารถนาใน
การมีคูครองของหนุมสาว  เมื่อเธอตกอยูในวงลอมของคนเหลานั้น เธอก็ไดรับรูถึงการสรรเสริญ นินทา
และรวมถึงการแสดงความปรารถนาอยางออกนอกหนาโดยเฉพาะพี่สาวนองสาวของเธอ  ซ่ึงเธอเห็นวา
ไมเหมาะสมกับกุลสตรีแมแตนอย  แมวาบางครั้งเธอจะเห็นดวยวาการแสวงหาความรักและคูครองจะ
มิใชเปนเรื่องแปลกที่ชายหนุมหญิงสาวซึ่งมีวัยอันสมควรจะพยายามดิ้นรนหาทางใหตนเองสมหวังใน
เร่ืองดังกลาวก็ตาม  แตสําหรับศัลยาผูมีความไตรตรองมากกวาผูอ่ืนหลายเทา ก็เห็นวาเปนเรื่องที่ควรจะ
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เก็บงําไวมากกวา  แมวาในที่สุดแลวการเก็บงําความรูสึกไวจะทําใหทุกอยางสายเกินไป  จนศัลยา
นั่นเองที่เปนฝายสูญเสีย   แตการสูญเสียนั้นก็นํามาสูการเกิดพุทธิปญญา  ตระหนักรูถึงความเปนอนิจจัง  
ทุกขัง และอนัตตาตามกฎไตรลักษณในพุทธศาสนา  ชีวิตของศัลยาขางตนทําใหเราเห็นถึงความเปนสัจ
ธรรมของชีวิตที่วาเมื่อยังมีลมหายใจ  ก็ยังคงมีความทุกขความสุขผลัดเปลี่ยนเวียนหนากันมาเยือนอยูไม
ขาด   กระทั่งเมื่อใดที่หมดลมหายใจแลวนั่นเอง คือความสงบสุขของชีวิตที่แทจริง 
 
ความเปนจริงทางโลก 
 นวนิยายเรื่องนี้ไดใหภาพการดําเนินชีวิตของครอบครัวขุนนางไวอยางคอนขางละเอียด ซ่ึง
นอกจากจะแสดงถึงชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัวแลว  ดอกไมสดยังใหภาพบานที่มีคนใช
หลายคน  และแตละคนก็มักจับกลุมกันนินทานายวิพากษวิจารณความเปนไปของคนในบาน   ที่
นาสนใจก็คือ ดอกไมสดไดใหความสําคัญของบรรดาคนใชเหลานี้ถึงเงินเดือนที่พวกเขาไดรับ ซ่ึงก็จะ
ใหรายละเอียดดวยวากวาจะไดเงินมา ตองทํางานอะไรบาง  ดังที่บรรยายวา “ไดเงินเดือนๆ ละ ๑๐ บาท 
หนาที่ของนางคือ ดูแลรักษาความสะอาดบนตึกชั้นบน มีเด็กชายหนึ่งหญิงหนึ่งเปนลูกมือ สวนสามีของ
นางมีเงินเดือนๆ ละ ๑๕ บาท เปนคนสนิทของเจาคุณเจาของบาน”    

การใหภาพของคนทํางานแลกกับเงินเดือน ทําใหเห็นวาผูคนในสังคมตางตระหนักถึง
ความสําคัญของเงินตรา  ซ่ึงนอกจากจะอํานวยความสะดวกทั้งปวงใหไดแลว  ยังใหอํานาจทาง
เศรษฐกิจแกบุคคลผูนั้นอีกดวย  การใหตัวละครครุนคิดแตเร่ืองเงินและคาใชจายอยูแทบจะตลอดทั้ง
เร่ืองนั้น  ก็ยิ่งสะทอนใหเห็นวาคานิยมในสังคมชวงที่ดอกไมสดเขียนนวนิยายเร่ืองนี้ นาจะให
ความสําคัญกับเงินตรามาก เพราะงานสังคมทุกอยางตองใชเงิน ไมวาจะเปนการไปดื่มกินนอกบาน  
การพบปะสังสรรคตามงานเลี้ยง    การไปชมภาพยนตร  ละครและเตนรําตามแบบสังคมตะวันตกใน
ยามค่ําคืน   ตลอดทั้งเรื่องจะเห็นถึงการใชจายเงินทองไปกับการมีรถยนต  การตัดเย็บเสื้อผาที่หรูหรา   
การจัดเลี้ยง   การรับประทานอาหารตามภัตตาคาร   ซ่ึงมักจะดื่มวิสกี้ และสูบบุหร่ีกันเปนสวนใหญ  
นอกจากนี้  ยังมักจะใหตัวละครแสดงถึงคาของเงินเมื่อมีความจําเปนตองใชจายส่ิงของตางๆ เชน การ
ซ้ือหนังสือที่มีราคาเทากับ “คากับขาวที่บานนี้ตั้งวันหนึ่ง”(หนา ๑๙๙)   หรือตองซื้อทุเรียนที่มีราคาถึง 
๑๒ บาทเพื่อเห็นแกเพื่อนบานที่ขนเอามาขายใหในขณะที่เธอไดคาเบี้ยเล้ียงทั้งเดือนเพียงแค ๑๕ บาท
เทานั้น   
 
 ดอกไมสดยังไดเสนอความคิดเกี่ยวกับอํานาจทางเศรษฐกิจ  ผานภาพที่ตัดกันระหวางเจาหนี้ 
คือชิด กับลูกหนี้ คือสมุทร    ชิดมีอาชีพเปนนายหนา  ออกเงินใหกูแลวคิดดอกเบี้ย และซื้อที่ดินเพื่อเก็ง
กําไร   หรือแมแตการเปนพอส่ือแนะใหสมุทรแตงงานกับชวนชมลูกสาวของเศรษฐีผูหนึ่ง  เพื่อจะได
เงินมาใชหนี้ตน  ชิดก็ไดทําหนาที่นี้อยางไมขลาดไมเขิน  และเชื่อมั่นวาสิ่งที่ตนทําไปนั้นถูกตองแลว  
บทสรุปความคิดของชิดที่มีตอการเปนผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจนั้น อยูในตอนที่ชิดขอความรักจากศัลยา  
เขากลาววา “ คุณจะเรียกรองเอาอะไรกับผมเทาไหร ผมยอมสูทั้งนั้น  อยาวาแตเงินทองทรัพยสมบัติ ถึง
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ตัวผมผมก็ยอมใหคุณใชไดทุกอยาง  บานของผมที่ผมอยูเดี๋ยวนี้มันซอมซอไปหนอย แตถาคุณตกลง  
ผมจะสรางบานใหม ถมเถไป ที่ดีๆ จะเอาสักกี่ที่ก็ได  ผมจะใหคุณใหสมหนาสมตา ผมเห็นใจคุณวาดี
เปนแกว  เวลาอยูกับผมแลว คงไมดูถูกแมผมหรือญาติพี่นองของผม” (หนา ๘๐๓)  คําพูดนี้แสดงให
เห็นถึงวิธีคิดที่คุกคามดวยอํานาจทางเศรษฐกิจ  แมวาจะเปนถอยคําที่ดูประหนึ่งวายอมลงใหแกฝาย
เรียกรอง แตก็ถือวาตนเปนฝายมีอํานาจกําหนดชะตากรรมของอีกฝายหนึ่งไดทันทีที่ยอมรับขอตกลง  

สวนอีกภาพหนึ่งคือการเปนลูกหนี้   สมุทรนั้นเปนเพียงขาราชการที่มีเงินเดือนไมมากนัก  แต
ดวยความอยากทันสมัย และเห็นแกความสะดวกสบายตามสมัยนิยม  เขาลงทุนซื้อรถยนตมาขับ  และ
เมื่อไมอาจปลดหนี้ได  ก็ยอมลดเกียรติใหสาวใชของตนไปกูเงินจากคนที่มีอาชีพทางนี้  จนกระทั่ง
หนี้สินพอกพูน  สมุทรจึงตองหาลูทางกูยืมเงินจากแหลงใหม คือ ชิด หลังจากที่ไดปรับทุกขกับสาวใช
เร่ืองเงินกูแลวทราบความจริงวาสาวใชของตนก็มีอาชีพออกเงินกูเชนกัน  สมุทรถึงกับกลาวเปรียบเทยีบ
วา “ขาไดเงินเดือนตั้ง ๓๐๐ บาท ขาตองเปนหนี้เขา  แกไดเดือนละ ๘ แกใหเขากูได ก็ตองนับวาแกรวย
กวาขาแลวก็ดีกวาขาแยะ”  (หนา ๓๖๕)  และในที่สุด สมุทรก็แกปญหาเศรษฐกิจของเขาดวยการ
แตงงานกับหญิงสาวที่มีเงินมากพอจะปลดหนี้ใหแกเขาได  และยังเอื้อใหเขาใชชีวิตตอไปไดอยางสุข
สบาย  โดยไมตองคํานึงถึงการถูกดูหมิ่นเกียรติจากคนในสังคม   
 นวนิยายเรื่องนี้   นอกจากจะแสดงถึงการใหความสําคัญในเรื่องหนาตาของคนในสังคมที่ตางก็
ยึดถือกันดวยทรัพยสินเงินทอง  ไมวาจะเปนการมีบานชองใหญโตสวยงาม  มีสนามเทนนิสในบาน  มี
เสื้อผาตามสมัยนิยมแตงตัวไปชมภาพยนตรและมีเงินจับจายใชสอยไดอยางไมนอยหนาคนในสังคม
แลว  ทรัพยสินเงินทองยังกลายเปนปจจัยของการเลือกคูอีกดวย  แตเดิมนั้น อาจคํานึงถึงชาติกําเนิดที่
ทัดเทียมกัน  หรือหนาที่การงาน ที่เปนเจาคนนายคน   ซ่ึงในเรื่องนี้ ก็ยังคงใหความสําคัญในเรื่อง
ดังกลาว  และเพิ่มการตอรองอํานาจทางเศรษฐกิจไวดวย ดังที่คุณหญิงสรรพกิจนิเทศ ไมยอมยกสุรางค
รัตนใหแกวินัย เพราะเห็นวาเปนขาราชการที่มีเงินเดือนเพียง ๑๖๐ บาท ซ่ึงลูกสาวนาจะไดแตงงานกับ
ชายหนุมที่มีเงินเดือน ๒๐๐ บาทขึ้นไป   หรือเร่ืองของนางสาวชวนชม  ที่บิดาของเธอร่ํารวยมากจนมี
การซุบซิบนินทาในหมูชายหนุมวา “เขาตั้งราคาลูกสาวไว ๕๐,๐๐๐ แตไมใชราคาขายหรอกนะ  ราคา
ให...” (หนา ๖๐๙) หรือในตอนที่นายสนองมาสูขอเลขา  บุตรีของคุณหญิงลมุน   คุณหญิงลมุนไมชอบ
นายสนอง  เมื่อทราบวาบิดาของนายสนองมีบรรดาศักดิ์เพียงชั้นขุนก็ยิ่งทําใหความพอใจลดนอยลงไป
อีก   แตพอไดฟงความเห็นของมนตรีและปชา ซ่ึงแสดงใหมารดาเห็นไปในทางไมมีความประพฤติที่นา
รังเกียจอยางใด ทั้งเปนผูที่มีหลักทรัพยพอสมควร คุณหญิงก็รับไวใหสามีชวยพิจารณา   การมีอํานาจ
ทางเศรษฐกิจจึงเปนคานิยมใหมที่เกิดขึ้นในสังคมชวงเวลาดังกลาวและกลายมาเปนเรื่องที่คนในสังคม
ใหความสําคัญมากขึ้นในสังคมวัตถุนิยมดังเชนปจจุบัน      
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ศัลยากับโลกทางธรรม 
 ศัลยา เปนตัวละครที่มีความคิดและพฤติกรรมแตกตางกับตัวละครอื่นอยางเห็นไดชัด  ดู
เหมือนวา ดอกไมสดสรางศัลยาใหเปนตัวละครในอุดมคติ  ที่นอกจากจะครุนคิดถึงแตการปฏิบัติตนอยู
ในกรอบประเพณีดวยบุคลิกแบบคนแกเกินวัยแลว  ศัลยายังเปนตัวละครรุนใหมที่ติดจะ “ขวาง” การ
กระทําของตัวละครรุนใหมดวยกัน  แตกลับเอาใจใสชีวิตความเปนอยูและหวงใยความรูสึกของคนรุน
กอน    

ความที่ไมยอมทําตัวตามสมัยและไมเปลี่ยนคานิยมไปตามหญิงสาวคนอื่นที่สนใจแตการ
แตงตัว การเลือกคูและคอยแตจะประชันขันแขงกันไมยอมใหใครเกินหนาตนนั้น   เปนผลใหศัลยามัก
ทําอะไรเขากับพี่นองไมคอยได  จึงเลือกที่จะอยูตามลําพังกับหนังสือ  การอยูกับตัวเองมากๆ ทําใหเปน
คนชางคิดและสํารวจใจตนเองเสมอ   เธอจึงเปนผูรูจักตนเองไดดี รูความปรารถนาในใจตน  แตดวย
สภาพรางกายที่ออนแอ คือเปนโรคหัวใจ ทําใหศัลยาไมอาจทําสิ่งใดไดมากตามที่ใจปรารถนา  และเมื่อ
ไดรับความกระทบกระเทือนใจ ศัลยาก็มักจะเจ็บปวยไดงาย      

ดอกไมสดนาจะสรางตัวละครศัลยาขึ้นมาเพื่อแสดงใหเห็นถึงชีวิตในโลกแหงอุดมคติ  คือเปน
ตัวละครที่ดําเนินชีวิตอยูบนพื้นฐานของความพอเหมาะพอควร ถูกตองตามจารีตประเพณี  รูจักยับยั้งชั่ง
ใจ  แตก็กลาที่จะแสดงความคิดเห็นขัดแยงในสิ่งที่ตนเห็นวาไมควรจะเปนเชนนั้น  มีความเปนตัวของ
ตัวเองสูง รับผิดชอบในหนาที่การงาน คิดหวงใยแตความรูสึกของผูอ่ืน  ฯลฯ  คุณลักษณะเหลานี้เองที่
ทําใหศัลยาไมคอยเปนที่ชอบใจของพี่นอง    ศัลยาจึงเปนตัวละครที่ถูก “กัน”  ออกไปจากโลกที่เต็มไป
ดวยความสุข ความทุกข และความลุมหลงมัวเมาทางโลกียะ  และใหเขาไปสูโลกของโลกุตระ คือ การ
พบความสุขอยางแทจริง คือมีความตายเปนที่สุดในตอนทายของเรื่อง  
  
ชีวิตทามกลางสองโลก 
   ในขณะที่นวนิยายเรื่องนี้แสดงภาพตัดกันระหวางเจาหนี้และลูกหนี้   ดอกไมสดก็ไดใหภาพ
ของขาราชการคนหนึ่งที่มีเบื้องหลังเปนนายหนาออกเงินเชนกัน  แตไมสนใจจะคิดดอกเบี้ย  นั่นก็คือ 
ทวิช  เงินสวนใหญที่นายชิดเอามาใหคนทั่วไปกูนั้น  สวนใหญแลวเปนของทวิช  แตนายชิดนําไปคิด
ดอกเบี้ยเพิ่มอีกมาก  ทวิชจึงเปนตัวละครที่มีชีวิตอยูบนพื้นฐานทางสายกลาง  เปนเจาหนี้ที่มีความเห็น
อกเห็นใจลูกหนี้     เชนเดียวกับสถานะของเขาในสังคม  กลาวคือผูคนทั่วไปรูจักทวิชในนามของนัก
ธุรกิจหนุม  แตขณะเดียวกันเขาก็ดํารงขาราชการทหารไวอยางมีเกียรติดวยเชนกัน  แตการดําเนินชีวิต
ของทวิชก็ตองพึ่งพานายชิดอยูมาก  จนอาจกลาวไดวาหากไมมีนายชิด ทวิชก็คงอยูโดยลําพังใน
สถานการณปจจุบันไดยากเพราะเขาคงไมอาจทวงหนี้คืนไดจากลูกหนี้ของเขา  และยังตองหลบหนา
ลูกหนี้เพราะเกรงวาพวกเขาจะไมสบายใจอีกดวย   บทบาทของทวิช อาจแสดงใหเห็นวา การดํารงอยูทัง้
อยางมีเกียรติและมีรายไดจากการออกเงินกูเปนเรื่องที่ไมงายนัก  แมจะดูเหมือนวาเขาจะมีความสุข  แต
ในความเปนจริงเขาก็มีความทุกขจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นในใจของเขานั่นเอง     
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 ลักษณะการเปนคนกลางเชนนี้ปรากฏในตัวละครหลายตัว  ไมวาจะเปนยุพา ที่พยายามจะ
ประสานความคิดระหวางพอและแมกับความคิดของคนรุนใหมอยางสุรางครัตน  หรือ ศัลยาที่ก็พยายาม
จะใหพี่ชายพาเหลนมาพบกับทวดในวันครบรอบวันเกิด  เมื่อพี่ชายพาลูกมาหาทวดตามคําแนะนําของ
ศัลยา เธอก็ปลาบปลื้มใจมากที่คนสองวัยไดมาพบกันซึ่งนับเปนมงคลของเหลนและตัวพี่ชายของเขาเอง    
ตัวละครเหลานี้ เปนสื่อสะทอนของทางเดินสายกลางที่แมบางครั้งจะเกิดความขัดแยงในใจที่จะเลือก
ดํารงชีวิตบนเสนทางนี้  แตดอกไมสดก็แสดงใหเห็นวาเปนเรื่องที่พึงกระทํา ทามกลางสภาพสังคมที่
ปรับเปลี่ยนไป จากสังคมเกษตรและวัฒนธรรมไทยเดิมมาสูสังคมทุนนิยมและการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกเขามาในสังคมไทยอยางกวางขวาง 

ตัวละครหลายตัวของดอกไมสด เชน ทวิช มีโอกาสไปศึกษาที่อังกฤษ   เขาตัดขาดจาก
นามสกุลเดิมของบิดา จนตองตั้งนามสกุลขึ้นใชวา สกุลใหม  แตในที่สุดก็ตองกลับมาสืบเชื้อสายวาตน
เปนลูกหลานของขุนนางในสกุลเดิมอยูดี  หรือตัวละครอยางศัลยา ที่เปนผูหญิงสมัยใหม มีความรู รัก
การอาน  กลาแสดงความคิดเห็นแมแตในเรื่องสงครามตางชาติ  สามารถพิมพดีดไทยและอังกฤษ  มี
ความสนใจเพลงคลาสสิค  ภาพยนตรและหนังสือรางวัลโนเบลและเลนเทนนิส  แตขณะเดียวกัน ศัลยา
ก็ยังยึดถือกรอบการอบรมสั่งสอนใหเปนกุลสตรีที่รักนวลสงวนตัว  การใหความสําคัญกับผูอาวุโสของ
บาน  เปนตน  
  การดําเนินชีวิตบนทางสายกลางของตัวละครเหลานี้  บางครั้งดอกไมสดก็แสดงใหเห็นวา ตัว
ละครเองก็เลือกที่จะปฏิบัติตามใจตน  มองเพียงความปรารถนาของคนรุนใหมเทานั้น  มิไดคิดคํานึงถึง
กรอบประเพณีที่คนโบราณไดวางไวหรือยึดเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตมาอยางสงบรมเย็นมาหลาย
ช่ัวอายุคนแลว   ดังที่ยุพายุใหนองสาวตามไปอยูกับชายคนรัก และแอบจดทะเบียนสมรสอยางเงียบๆ   
ยุพาไดวิพากษวิจารณการกระทํามารดาดวยอารมณเสียใจ  ผิดหวังและเสียความรูสึกดีๆ ที่เธอมีตอทาน
กับศัลยา  แลวใหศัลยาเปนเพียงผูสังเกตการณและรวมรับรูอยางคนนอกครอบครัว ดังที่ยุพาเลาวา     
“มีอยางรึ คนเขามาขอลูกสาวทั้งคน “ลูก” ทานก็ไมถาม พอของลูกทานก็ไมบอกใหรู ทานตอบคุณพอ
วา ทานกลัวคุณพอพื้นเสีย พิโธ...เร่ืองสําคัญเกี่ยวกับชีวิตคนทั้งคน  สองคนดวยซํ้า แลวก็เกี่ยวกับเกียรติ
ของคุณพอของทานเองดวย ... “ฉันวาคุณแมทานจะเอาแตใจของทาน...”(๔๗๓)  เมื่อเกิดเรื่องที่นาอับ
อายข้ึนและสวนหนึ่งมาจากการแนะนําของยุพา  ที่เห็นวานองอาจจะสูญเสียคนรักไปตลอดชีวิต จึงไดยุ
ใหหนีตามกันไปนั้น  กลายเปนขอกังขาใหศัลยาอดคิดไมไดวา  การกระทําของยุพาที่ยุยงสงเสริมให      
สุรางครัตนหนีตามชายไปนั้น เปนการสมควรแลวหรือไม   เพราะการกระทํานั้นนอกจากจะนําความ
เสื่อมเสียมาสูตนเอง พอแมพี่นองและเครือญาติแลว ยังไดช่ือวาเปนผูอกตัญูตอวงศตระกูล  อีกทั้งยังจะ
ถูกญาติของฝายชายดูถูกเหยียดหยามไดอีกดวย แตตอมาอีกไมนาน สุรางครัตนและสามีก็ไดรับการอภัย
จากบิดามารดาของยุพา และใหทั้งสองเขาบานได  ซ่ึงก็ไดสรางความประหลาดใจใหแกศัลยาอยูไมนอย   

อาจเปนไปไดวาดอกไมสดมีจุดประสงคใหตัวละครทําหนาที่แสดงความขัดแยงระหวางโลกที่
ดําเนินไปทามกลางกิเลสมนุษยกับโลกทางธรรมที่ใชชีวิตอยางเรียบงาย  การประสานความคิดในทาง
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สายกลางคือดํารงอยูทั้งทางโลกและทางธรรมนี้อาจเปนการชี้แนะใหแกคนในสังคม  โดยเฉพาะชวงที่มี
การปรับตัวเพื่อตั้งรับกับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่หล่ังไหลเขามา  ทําใหคนในสังคมหลงใหลกับ
กระแสทุนนิยมจนเกิดชองวางทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงไมเพียงแตดอกไมสดเทานั้นที่ตระหนักถึงอํานาจที่ได
จากฐานเศรษฐกิจ  ศรีบูรพาเองก็ไดนําเสนอสํานึกเกี่ยวกับอํานาจทางเศรษฐกิจในลักษณะมาแลวใน   
นวนิยายเรื่อง สงครามชีวิตอาจกลาวไดวานักเขียนในชวงระยะเวลาดังกลาวตางเล็งเห็นความสําคัญของ
กระแสทุนนิยมที่โถมถ่ังเขาสูสังคมไทย จนเกิดเปนคานิยมใหมของคนไทย และเบียดบังเรื่องการรักษา
เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความอายตามหนาที่และบทบาทของตนในสังคมดังแตกอน   
 

 กลาวไดวานวนิยายเรื่องนี้ เนนการนําเสนอเรื่องราวที่เปนการดําเนินชีวิตซึ่งแสดงถึงความ
ปรารถนาทางโลกของมนุษย  และชี้ใหเห็นวาหากไดดําเนินชีวิตไปตามครรลองที่ถูกตองตามแบบที่
โบราณเคยหลอหลอมกลอมเกลากันมาหลายชั่วอายุคนแลว  ผูปฏิบัตินั้นเองยอมไดรับความสุขกายสบาย
ใจ  ขณะเดียวกันก็ตองเปนผูแสวงหาความรู ติดตามความเปนไปในโลกที่เจริญกาวหนา  ดังที่ยุพาและ
ทวิชประสบความสุขในตอนทายเรื่อง  สวนศัลยานั้น แมจะจบลงดวยความโศกเศราตอชะตากรรมของ
ตน  แตหากเมื่อไดพิจารณาอยางถองแทแลว จะพบวา ดวยความพอเหมาะพอควรของการปฏิบัติตัวและ
ดวยคุณความดีที่ศัลยาไดส่ังสมมา ทําใหเธอไดพบกับความสุขที่แทจริงเมื่อไมตองดิ้นรนใหชีวิตมีลม
หายใจอีกตอไป  ดังพุทธภาษิตที่ดอกไมสดไดยกมาไวในตอนจบของเรื่องวา “สังขารทั้งหลายไมเที่ยง
หนอ มีความเกิดและเสื่อมไปเปนธรรมดา  เกิดขึ้นแลวยอมดับไป สังขารเหลานั้นสงบเสียได เปนสุข”     
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