
 

กุหลาบ สายประดิษฐกับอุดมการณปฏิวัติสยาม พ.ศ.๒๔๗๕ 
 

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 
 
 การปฏิวัติสยาม ๒๔  มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ เปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญครั้งหนึ่ง ซึ่ง
นํามาสูการสรางประเทศสยามยุคใหม ที่นาสนใจคือ กุหลาบ สายประดิษฐ เปนปญญาชนรวมสมัยคนหนึ่ง ซึ่ง
เร่ิมตนจากการเปนนักเขียนรุนใหม ที่เขียนเรื่องอานเลนธรรมดา แตในที่สุด กระแสแหงแนวคิดประชาธิปไตยที่
เผยแพรในระยะกอนการปฏิวัติ ก็โนมนําใหกุหลาบเปลี่ยนแปลงความคิด และกลายเปนนักคิดที่มีอุดมการณแบบ
ใหมแหงลัทธิประชาธิปไตย ดังนั้น เมื่อเกิดการปฏิวัติ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ กุหลาบจึงแสดงทาทีสนับสนุน
การปฏิวัติอยางชัดเจน และไดมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการวิพากษแนวความคิดเรื่องการถือชาติกําเนิด ซึ่ง
เปนหลักสําคัญที่รักษาระบบศักดินาฐานันดรกอนหนาการปฏิวัติ 
 ตอมา เมื่อเวลาผานไป จนถึง พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งกุหลาบ สายประดิษฐ ไดรับอิทธิพลแนวคิดสังคมนิยมแลว 
และไดประพันธนวนิยายเพื่อชีวิตเรื่อง จนกวาเราจะพบกันอีก กุหลาบ ก็ยังคงยอมรับในอุดมการณของการปฏิวัติ 
พ.ศ.๒๔๗๕ เพียงแตเห็นวา ในระยะเวลาตอมา ผูกอการคณะราษฎร ก็ไดกลายเปนชนชั้นนํารุนใหมที่มิไดรักษา
อุดมการณของตนเอง ลักษณะความคิดเชนนี้จะเห็นไดชัดอีกครั้งเมื่อ กุหลาบ เขียนนวนิยายเรื่อง แลไปขางหนา 
ภาคปฐมวัย ซึ่งสะทอนสังคมกอนการปฏิวัติ จนถึงเรื่อง แลไปขางหนา ภาคมัชฌิมวัย ซึ่งเปนเรื่องเลาหลังการ
ปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ ในบทความนี้ ตองการที่จะแสดงใหเห็นถึงอุดมการณของคุณกุหลาบ ที่สอดคลองกับคณะ
ผูกอการคณะราษฎร ที่นํามาสูจุดยืนที่สนับสนุนการปฏิวัติอยางไมเปลี่ยนแปลง 

๑. อุดมการณใหมของกุหลาย สายประดิษฐ 
 กุหลาบ สายประดิษฐ เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ร.ศ.๑๒๓ ซึ่งเปนวันสิ้นป พ.ศ.๒๔๔๗ ตามปฏิทินเกา๑ 
บิดาชื่อ นายสุวรรณ เปนเสมียนเอกกรมรถไฟ มารดาชื่อ นางสมบุญ กุหลาบมีพี่สาว ๑ คน ชื่อ จํารัส ไดรับ
การศึกษาในวัยเด็กที่โรงเรียนวัดหัวลําโพง จนจบชั้นประถม ๔ จากนั้น เขาเรียนโรงเรียนทหารเด็กของเจาฟา
อัษฎางคเดชาวุฒิ และมาเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนเทพศิรินทร บิดาของกุหลาบ ถึงแกกรมต้ังแตเมื่อเขาอายุได ๖ 

                                                           
๑  ในขณะนั้น วันขึ้นปใหมเริ่มที่วันที่ ๑ เมษายน ดังนั้น การคิดวา กุหลาบ สายประดิษฐ เกิด พ.ศ.๒๔๔๘ และ ฉลอง

ครบรอบ ๑๐๐ ปใน พ.ศ.๒๕๔๘ นั้น เปนการคิดแบบงาย โดยการยอนตามปฏิทินของระบบปจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อคุณสุรพันธ 
สายประดิษฐ ผูบุตร ยืนยันวา กุหลาบ สายประดิษฐ เกิดปมะโรง จึงตองเปนป พ.ศ.๒๔๔๗ เพราะ ป พ.ศ.๒๔๔๘ นั้น เปนปมะเส็ง 
ดูเพิ่มเติมจาก ขอทวงติง ของ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เกี่ยวกับ ๙๖ ปศรีบูรพา ใน เนชั่นสุดสัปดาห ฉบับ ๑๒-๑๘ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๔). 
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ป ทําใหครอบครัวของเขาตองอยูในฐานะยากจนมาก มารดาของเขาตองรับจางตัดเย็บเสื้อผา สวนพี่สาวยึดอาชีพ
แสดงละครรอง จึงสามารถที่จะสงกุหลาบใหเรียนจบจบชั้นมัธยมได จากพื้นฐานครอบครัวเชนนี้ นาจะทําให 
กุหลาบเปนคนที่มีความรูสึกเห็นใจคนยากจน และใหความสําคัญยกยองความเปนแม 
 ในระหวางที่ กุหลาบ สายประดิษฐ ศึกษาอยูชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเทพศิรินทร เขาก็ไดเร่ิมชีวิตการ
เขียนหนังสือ และเมื่อจบการศึกษาเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘ แลว ก็ไดประกอบอาชีพในดานที่จะเปนนักประพันธและ
นักหนังสือพิมพ๒ ที่นาสนใจอยางยิ่งก็คือ ยุคสมัยที่กุหลาบเริ่มประกอบอาชีพหนังสือพิมพนั้น ยังเปนสมัยของ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งสถาปนาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ และยังดํารงอยูจนถึงรัชกาลที่ ๗ ลักษณะสําคัญ
ของสมบูรณาญาสิทธิราชย ก็คือ การผูกขาดอํานาจทางการเมืองไวที่สถาบันกษัตริยและเจานายเชื้อพระวงศ โดย
ราษฎรทั่วไปไมมีสิทธิทางการเมืองแตอยางใด แตมีหนาที่จะตองจงรักภักดีอยางไมมีเงื่อนไข นอกจากนี้ในทาง
สังคมก็ไมมีความเสมอภาค ความเหลื่อมลํ้าต่ําสูงของผูคนเห็นไดชัดเจน โดยมีชาติกําเนิดเปนหลักสําคัญในการ
แบงชั้นของมนุษย เพราะชนชั้นเจานายเชื้อพระวงศ มีสถานะเหนือกวาไพรฟาประชาชนทั่วไป ราว พ.ศ.๒๔๗๐ มี
สถิติวา กลุมเจานายมีมากถึง ๑๐๘ องค (นครินทร เมฆไตรรัตน ๒๕๓๕ : ๒๕) ทานทั้งหมดนี้อยูในลําดับสูงของ
สังคม มีภาษา มีกฎระเบียบในสังคมตนเอง ไมอาจลดพระองคลงมาเทาเทียมกับราษฎรสามัญได ดังนั้น ชนชั้น
เจานายจึงทรงไวซึ่งสถานะอันสูงสงดวยชาติกําเนิด และชาติกําเนิดนํามาซึ่งผลประโยชนจํานวนมาก เชน ทรงมี
เบี้ยหวัดเงินปจํานวนมาก และเมื่อทรงรับราชการจะเลื่อนตําแหนงเร็ว ไดรับตําแหนงสูงโดยงาย และไดรับ
พระราชทานเงินเดือนจํานวนมาก ทรงมีวังอันอัครฐานเปนที่พักอาศัย มีบริวารจํานวนมาก และอยูในสถานะอัน
พึงเคารพสําหรับราษฎรอยูเสมอ 
 แตกระนั้น ระบอบกษัตริยสมบูรณาสิทธิราชย ซึ่งดูเหมือนจะมั่นคง ก็ไดถูกทาทายในดานแนวคิดจาก
อุดมการณใหม นั่นคืออุดมการณประชาธิปไตย ซึ่งมีหลักการสําคัญ ก็คือ การใหคุณคาแกราษฎร โดยเสมอวา 
ราษฎรเปนเจาของประชาคมทางการเมือง ดังนั้นระบบการเมืองแบบเกา ที่อํานาจทางการเมืองอยูในมือของ
กษัตริยและเจานายเชื้อพระวงศจํานวนนอยจึงไมถูกตอง ควรที่จะยินยอมใหราษฎรเขามามีสวนรวมในการ
ปกครอง โดยผานระบอบปาเลียเมนต หรือใหมีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎร นอกจากนี้ คือ การใหมี
หลักประกันในดานกฏหมายที่จะจํากัดอํานาจของกษัตริย ที่เรียกวา คอนสติติวชั่น หรือ รัฐธรรมนูญ๓ ขอเรียกรอง
เหลานี้ ถูกนําเสนอมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๘ โดย คณะกราบบังคมทูล ร.ศ.๑๐๓ นําโดย พระองค
เจาปฤษฎางค และตอมา ก็จะถูกนําเสนอในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเทียนวรรณ ที่กลาววา ราษฎรนั้นเปน”
สายโลหิตแหงแผนดิน” เปน ”แกวตาของพระมหากษัตริย” ดังนั้น จึงควรที่จะมีการแกไขวิธีการปกครองใหทันสมัย
                                                           

๒ รายละเอียดของประวัติในชวงนี้ ที่เรียบเรียงไดดี และแสดงหลักฐานชัดเจน ดูไดจาก สุชาติ สวัสดิ์ศรี. “สุภาพบุรุษ...
มนุษยภาพ ศรีบูรพา” กุหลาบ สายประดิษฐ คืออิสสรชน คือคนดี คือ ศรีบูรพา. พิมพในงานรําลึก ๑๐๐ ปชาตกาล กุหลาบ สาย
ประดิษฐ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ : ๘๗. 

๓  กอน พ.ศ.๒๔๗๕ คําวา ปาเลียเมนต และ คอนสติติวชั่น นั้นใชทับศัพท การบัญญัติศัพท เปนคําวา รัฐสภา และ 
รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นหลัง พ.ศ.๒๔๗๕.  
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โดยใหมีระบอบรัฐสภากลาวคือ ”จะตั้งปาลิเมนอนุญาตใหมีหัวหนาราษฎรมาพูดธุระชี้แจงของตนตอราษฎรได”๔ 
แนวคิดลักษณะนี้ยังสืบทอดตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อ เซียวฮุดเสง สีบุญเรือง ออกหนังสือพิมพ จีนโนสยาม
วารศัพท เพื่อเผยแพรอุดมการณของการปฏิวัติประชาธิปไตยในจีน ก็ไดสงผลสะเทือนตอการเผยแพรแนวคิด
ประชาธิปไตยในสยามดวย 
 ดังนั้น เมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๗ กระแสเรียกรองประชาธิปไตยยิ่งรุนแรงมากขึ้น ควบคูไปกับการขยายตัว
ของสํานึกแหงความเทาเทียมกันระหวางมนุษย ที่จะทําใหสถานะอันสูงสงของชนชั้นเจานาย เร่ิมเปนที่ไมยอมรับ
มากยิ่งขึ้น ดังปรากฏหลักฐานวา เพียงเดือนแรกที่ข้ึนครองราชย ก็มีนายภักดีกับนายไทย เสนอหนังสือกราบ
บังคมทูลขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ (สุวดี เจริญพงศ ๒๕๑๙ : ๑๐๔) นอกจากนี้ คําวา "ปาลิเมนตและคอนสติ
ติวชั่ น "  เปนที่ คุ น เคยกันทั่ ว ไป  และไดมีบทความลงหนั งสือพิมพหลายบทความที่ วิ จารณระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย เชน “เจานายกับขุนนาง” ใน บางกอกการเมือง (๒๘ เมษายน ๒๔๗๐) ชี้วา มีแตเจานาย
และขุนนางเปนผูบงการประเทศ ราษฎรไมมีสิทธิแตประการใด บทความเรื่อง ”ราษฎรตื่นแลว” ใน สยามรีวิว (๑๐ 
กรกฎาคม ๒๔๗๐) เสนอวา การเรียกรองใหมีรัฐสภาเปนความตองการของราษฎร ถาหากไมไดรับการตอบสนอง 
อาจจะมีการเรียกรองดวยวิธีรุนแรง ที่เรียกวา “เลือดกับเหล็ก” และ บทความชื่อ "เห็นวาเจาเปนตุมถวงความ
เจริญ" ออกตีพิมพในหนังสือพิมพราษฎร (๙ มกราคม ๒๔๗๑) วิจารณ"พวกเจาราชวงศของจีน"วาเอาแตแสวง
ความสุขสวนตัว ไมแกปญหาบานเมือง จนในที่สุดราษฎรตองลุกขึ้นทําการเกกเหม็ง(ปฏิวัติ)โคนเจาราชวงศ
เหลานั้นลง 
 เมื่อกุหลาบ สายประดิษฐ ออกมาเปน”นักแตงหนังสือ” ในสมัยตนรัชกาลที่ ๗ ในระยะแรกก็ยังเปน
เหมือนนักเขียนรุนใหมธรรมดา ที่เขียนบทความที่ถายทอดความรูและสื่อความคิด พรอมกับแตงเรื่องอานเลน 
ดังนั้น เร่ืองสั้นและนวนิยายที่แตงและพิมพเผยแพรในสมัยแรก ในนามปากกาวา “ศรีบูรพา” จึงเปนเพียงเรื่องรัก 
ที่สอดแทรกคุณธรรมในบางลักษณะ เชน เร่ืองสั้น ”วาสนาความรัก”  (พ.ศ.๒๔๖๙) ก็อธิบายความเปนไปของ
ความรักระหวางหนุมสาวดวยเรื่องของ ”วาสนา” สวนนวนิยายหลายเรื่องที่ศรีบูรพาแตงขึ้น๕ เชน โลกสันนิวาส
(แตง พ.ศ.๒๔๖๙)  ชีวิตสมรส(พ.ศ.๒๔๗๐)๖  มารมนุสส(พ.ศ.๒๔๗๐) หัวใจปรารถนา(พ.ศ.๒๔๗๐) ตางก็เปน
เร่ืองชิงรักหักสวาทอยางธรรมดาทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่อง ปราบพยศ (พ.ศ.๒๔๗๑) นั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับชายหนุม 

                                                           
๔ กุหลาบ สายประดิษฐ ไดเคยเขียนบทความสดีดีความคิดของเทียนวรรณไวในเรื่อง “เทียนวรรณ บุรุษรัตนของสามัญ

ชน” ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๙๕ เพื่อพิมพในหนังสือเรื่อง เทียนวรรณ ที่คนควาเรียบเรียงโดยสงบ สุริยินทร และหนังสือเลมนี้ 
พิมพครั้งแรก ใน พ.ศ.๒๔๙๕ นี้เอง 

๕ ความจริงนวนิยายเรื่องแรกที่ตีพิมพของ ศรีบูรพา ใน พ.ศ.๒๔๖๗ เปนเรื่อง คุณพี่มาแลว  และ จาวหัวใจ (ดูบรรทึกการ
แตงหนังสือ ใน คืออิสสรชน คือคนดี คือ ศรีบูรพา. พิมพในงานรําลึก ๑๐๐ ปชาตกาล กุหลาบ สายประดิษฐ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๘ : ๑๐๐-๑๐๑. รุงวิทย สุวรรณอภิชน (๒๕๒๒ : ๙๕) อธิบายวา นวนิยายเรื่องแรก ของศรีบูรพา คือ คมสวาทบาดจิต แต
งานเหลานี้ ยังหาตันฉบับไมได ปรากฏวาเรื่อง คมสวาทบาดจิต ไมไดถูกเอยถึงในบรรทึกการแตงเลยดวยซ้ํา 

๖  นาจะเปนเรื่องเดียวกับที่ในบรรทึกการแตง เขียนวา เปน “ชีวิตวิวาห” 
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ชื่อ โกมล ดุสิตสมิต ตองการที่จะเอาชนะความรักของหญิงงามผูมีหัวใจปราศจากความรัก คือ ยวนใจ โรหิตบวร 
ปรากฏวาในทายที่สุด นายโกมลก็สามารถปราบพยศ เอาชนะหัวใจหญิงสาวได ซึ่งโครงเรื่องลักษณะนี้ ทําใหนว
นิยายเรื่องนี้ เปนที่นิยมอยางมากในยุคสมัยนั้น๗ 
 จนกระทั่งในเรื่องสั้นเรื่อง”เลนกับไฟ” ตีพิมพในนิตยสารเสนาศึกษาและแผวิทยาศาสตร เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.๒๔๗๑ ที่ไดเร่ิมสะทอนถึงอุดมคติในบางลักษณะ ดังที่กุหลาบไดสอดแทรกขอความในเนื้อเร่ืองวา ”ผูใดเกิด
มาเปนสุภาพบุรุษ ผูนั้นเกิดมาสําหรับผูอ่ืน”และในนวนิยายเรื่อง ลูกผูชาย ซึ่งกุหลาบแตงในป พ.ศ.๒๔๗๑ เชนกัน 
แมวาจะเปนเรื่องรักประโลมโลกธรรมดา แตก็ไดสะทอนใหเห็นวา เขาไดรับผลสะเทือนจากความคิดแบบใหม 
โดยเฉพาะอุดมการณแหงความเสมอภาคของมนุษย ซึ่งหมายถึงการที่มนุษยที่เกิดมายอมมีฐานะที่เทาเทียมกัน 
กุหลาบจึงไมเห็นดวยกับสังคมสยามในขณะนั้นที่มีความแตกตางเหลื่อมลํ้าต่ําสูง โดยเฉพาะการคัดคานสถานะที่
ไดจากชาติกําเนิด ดังนั้น นวนิยายเรื่องนี้ก็ไดชี้ใหเห็นแลววา คุณคาของความเปนมนุษยไมไดอยูที่ฐานะและชาติ
กําเนิด เพราะตัวเอกของเรื่อง คือ มาโนช รักสมาคม มาจากชนชั้นลาง มีพอเปนชางไม แตก็สามารถที่จะอาศัย
ความตั้งใจจริงในระบบการศึกษา สรางตนเองจนไดรับราชการเปนพระวิสุทธิสัตถญาน ผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
และยังเปนคนที่มีคุณธรรมอยางเสมอตนเสมอปลาย จนกระทั่งศัตรูคูแขงก็ยังตองยกยองวา เปน”ลูกผูชายที่
แทจริง”๘ 
 ความคิดเรื่องความเปน ”ลูกผูชายที่แทจริง” กับเร่ือง ”ความเปนสุภาพบุรุษ” นาจะเปนเรื่องอันเดียวกัน 
และเปนเหตุผลหนึ่งในการที่ กุหลาบและเพื่อนมิตรรวมกันออกนิตยสาร ”สุภาพบุรุษ” รายปกษ ในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.๒๔๗๒ โดยมี กุหลาบเอง รับผิดชอบในฐานะบรรณาธิการ อบ ไชยวสุ ซึ่งรวมกอต้ังนิตยสารนี้ เลาวา กุหลาบ
เปนคนตั้งชื่อนิตยสารเอง เพราะกุหลาบไดกลาววา ”ผมคิดอยูนานแลววาจะใชคําวา ”สุภาพบุรุษ”เปนชื่อหมูคณะ
ที่เราจะรวมตัวกันขึ้น” (ฮิวเมอริสต ๒๕๓๑ : ๑๖๕) ดังนั้นในเรื่อง”พูดกันฉันทเพื่อน” ที่กุหลาบ เขียนในนิตยสาร
สุภาพบุรุษฉบับปฐมฤกษ ไดอธิบายถึงความหมายของสุภาพบุรุษ โดยดึงเอาประโยคสําคัญมาจากเรื่อง”เลนกับ
ไฟ” ดังความวา 

หัวใจของความเปนสุภาพบุรุษ อยูที่การเสียสละเพราะการเสียสละเปนบอเกิดของคุณ
ความดีรอยแปดอยาง หากผูใดขาดภูมิธรรมขอนี้ ผูนั้นยังไมเปนสุภาพบุรุษโดยครบครัน ถาจะ
อธิบายความหมายของสุภาพบุรุษใหกระชับเขา ก็จําตองยืมถอยคําที่วา ”ผูใดเกิดมาเปน
สุภาพบุรุษ ผูนั้นเกิดมาสําหรับคนอ่ืน” 

                                                           
๗  แตตอมา เรื่อง ปราบพยศ กุหลาบ สายประดิษฐ เคยประเมินคาเมื่ออยูในคุก เมื่อมีสํานักพิมพมาขอพิมพซ้ําเรื่องนี้ใน 

พ.ศ.๒๔๙๗ วา “ปราบพยศไมไดเรื่องอะไร ผมเขียนตั้งแตหนุมๆ เราไดเงินคาเรื่องหาพันก็จริง แตคนอานกลับงมงายตามเราไป
ดวย สํานักพิมพเทานั้นที่เปนผูได”  (ไพศาล มาลาพันธ ๒๕๒๘ : ๑๘๓). 

๘  ดู จดหมายของตัวละคร ชื่อ คีรี สีตะกําแหง ลูกขุนนางซึ่งเปนผูรายในเรื่องนี้ เปนคูแคนที่รังแกมาโนชมาตั้งแตเด็ก ทั้ง
ยังเปนชูและชิงอาภา ภรรยาของมาโนช แตสุดทายตองยอมรับในคุณธรรมความเปนลูกผูชายของพระวิสุทธิสัตถญาน  ดู ศรี
บูรพา. ลูกผูชาย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา, ๒๕๔๕) : ๒๕๓. 
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(อางใน สุชาติ สวัสด์ิศรี ๒๕๔๘ : ๙๓) 
 แมวา ความคิดเรื่องลูกผูชาย และสุภาพบุรุษ ของกุหลาบในที่นี้ จะโยงเขากับอุดมคติแหงการเสียสละ แต
ก็ยังเห็นไดวา เปนความคิดที่มีลักษณะของบุรุษนิยม หรือแนวคิดชายเปนใหญ๙ ไดอยางชัดเจน เหมอืนกบัแนวคดิ
ของชายทั่วไปในสังคมสยาม กุหลาบยังมิไดมีความคิดกาวหนาถึงขั้นที่จะเขาใจเรื่องสิทธิสตรี ลักษณะเชนนี้จะ
เห็นไดชัดมากขึ้นในนวนิยายเรื่อง แสนรักแสนแคน  (พิมพคร้ังแรกในหนังสือพิมพไทยใหม ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๓) 
ซึ่งกุหลาบวางโครงเรื่องใหจุไร สตรีที่เปนคนรักของนายพโยม สิงหยรรยง ไปแตงงานกับคนอ่ืน ปรากฏวาพโยมได
ประนามจุไรอยางรุนแรง และลงมือแกแคนดวยความพยาบาท ปราศจากความเห็นใจหรือใหอภัย และจบเรื่องลง
ทายดวยความตายอยางไรเกียรติของจุไร ซึ่งถาประเมินจากพฤติกรรมในเนื้อเร่ืองแลว ตองถือวา พโยมเปนคนชั่ว
ยิ่งกวาจุไรผูไมซื่อสัตยมากมาย๑๐ 
 ความสนใจเรื่องสิทธิของมนุษยเห็นไดชัดเจนเมื่อกุหลาบ สายประดิษฐ เขียนบทความเรื่อง ”มนุษยภาพ” 
ลงใน หนังสือพิมพไทยใหม  เร่ิมตอนแรกในฉบับวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๔ แตบทความชุดนี้ยังไมจบสมบูรณ
ก็เกิดปญหา เพราะหลวงวิจิตรวาทการ(กิมเหลียง วัตนปฤดา)และคณะไดเขามาถือหุนในไทยใหม และมีนโยบาย
ไมตองการใหวิจารณระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย กุหลาบจึงนําบทความมาปรับปรุงแลวพิมพซ้ําอีกครั้งเปน ๓ 
ตอนในหนังสือพิมพศรีกรุง เร่ิมในฉบับวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔(ปฏิทินเกา) ในบทความนี้ กุหลาบไดแสดง
จุดมุงหมายในสวนนําเกี่ยวกับความเทาเทียมระหวางมนุษยวา � ขาพเจาเขียนเรื่องนี้ ดวยความมุงหมายที่จะ
ปรับฐานะของมนุษยใหไดระดับอันทุกคนควรจะเปนไปได�  ในบทความกุหลาบไดเร่ืมดวยคําถามวา ”มนษุยภาพ 
หรือความเปนมนุษย หรือ ความเปนคนควรวางอยูบนลักษณะอยางไร” จากนั้น ก็ไดพูดถึง ”สิทธิ” โดยตั้งคําถาม
วา เหตุใดในประเทศสยามจึงไมมีการนําพาในเรื่องสิทธิ คําตอบของกุหลาบ ในเร่ืองนี้  ก็คือสัจจะ หรือความจริง 
ซึ่งเปนเรื่องเดียวกับความซื่อตรง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับความเปนมนุษย จากนั้นก็ไดต้ังขอสังเกตวา การโกหก
ตอแหล การหลอกลวง ซึ่งตรงขามกับความจริงนั้น ไดกอกําเนิดจากคณะรัฐบาลและคนชั้นสูง และวา ”บุคคลผูมี
อํานาจ อันประกอบดวยชาติตระกูล ดวยยศศักดิ์ หรือดวยเงินก็ตาม มักจะไมใครอยูกันสัจจะหรือความเปนจริง” 
 ปรากฏวาบทความเรื่อง”มนุษยภาพ” นี้เอง เปนเหตุให พล.ต.ท.พระยาอธิกรณประกาศ (หลุย จาติกะ
วณิชย) อธิบดีกรมตํารวจภูธรสั่งปดแทนพิมพของหนังสือพิมพศรีกรุง และทําใหพระยาอุปการศิลปเสรฐ(อ่ัน ชัช

                                                           
๙  แนวความคิดบุรุษนิยม หรือชายเปนใหญ คือ แนวคิดที่ถือวา ชายมีสิทธิและศักดิ์เหนือสตรี ซึ่งรวมไปถึงลักษณะการ

กําหนดใหคุณธรรมหรือความดีงามในบางลักษณะ ผูกโยงเขากับความเปนเพศชาย เชน ความเปนลูกผูชาย หรือความเปน
สุภาพบุรุษ ที่โยงเขากับสัจจะหรือการรักษาคําพูด ความมีน้ําใจนักกิฬา ความสุภาพเรียบรอย และในกรณีนี้ คือ การเสียสละตอ
ผูอื่น ความจริงคุณธรรมเหลานี้ ไมไดเกี่ยวของกับความเปนลูกผูชาย หรือ สุภาพบุรุษอะไรเลย เพราะลูกผูหญิง หรือ สุภาพนารี ก็
มีไดเชนกัน 

๑๐ ดู ศรีบูรพา แสนรักแสนแคน. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา, ๒๕๒๙). ความจริงนาจะถือไดดวยซ้ําวา นวนิยาย
เรื่องนี้ เปนนวนิยายที่เนื้อหาแยที่สุดของศรีบูรพา. 
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กุล) ซึ่งเปนบรรณาธิการถูกถอนใบอนุญาต หนังสือพิมพศรีกรุงปดได ๙ วัน ก็ไดเปดดําเนินการใหม โดยเปลี่ยน
บรรณาธิการเปน นายเจริญ วิสิษฐศรี 
 นอกจากนี้ ใน พ.ศ.๒๔๗๔ นี้ กุหลาบ ก็ไดเขียนนวนิยายเรื่อง สงครามชีวิต เปนรูปจดหมายโตตอบ
ระหวางคนรัก คือ นางสาวเพลินกับระพินทร ยุทธศิลป๑๑ โดยในจดหมายรักเหลานี้ ก็ไดมีการแลกเปลี่ยนทัศนะใน
เชิงวิจารณสังคมไทย โดยเฉพาะในเรื่องชองวางทางเศรษฐกิจ ซึ่งสะทอนใหเห็นสํานึกเกี่ยวกับความเปนธรรมใน
สังคม เชนการที่กุหลาบไดอธิบายถึง ความแตกตางระหวางคนยากจนและคนมั่งมีไววา � คนยากจนตองตอสู
อยางหนัก เพื่อความเปนอยูอันจําเปน คนมั่งมีตอสูเพื่อการสะสม แลวในที่สุด ไปจากโลกนี้ คนทั้งสองประเภทก็
ไปทํานองเดียวกัน คือไปดวยมือเปลาแทๆ�  และดวยความยากจนของคนทั้งสองนี้เอง ที่ทําใหเพลินตัดสินใจไม
แตงงานกับระพินทร แตไปแตงงานกับ วินัย บูรณเกียรติ ที่มีฐานะการเงินอันมั่นคงกวา นวนิยายเรื่องนี้ จึงเปน
เร่ืองชีวิตของคนยากจน ที่จบลงดวยความไมสมหวัง ไมไดจบดวยความสุขสมหวังเหมือนนวนิยายพาฝนทั่วไป 
นอกจากนี้ ยังอาจไดตีความวา สงครามชีวิต เปนนวนิยายไทยเรื่องแรกที่มีเปาหมายเสนอปญหาสังคม และ
วิพากษวิจารณสังคมอยางเนนความสําคัญจนถึงเปนแกนเรื่อง (ตรีศิลป บุญขจร ๒๕๒๕ : ๔๒) 

๒. กุหลาบ สายประดิษฐกับการปฏิวัติ ๒๔๗๕ 
 เมื่อเกิดการปฏิวัติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ แลว กุหลาบ สายประดิษฐ จึงมีทาทีสนับสนุนการ
ปฏิวัติโดยทันที โดยแรกสุด หนังสือพิมพศรีกรุง ที่มี กุหลาบ รวมในกองบรรณาธิการ ไดมีทาทีในทางตอบรับตอ
การปฏิวัติ จากนั้น ใน ศรีกรุง ฉบับวันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๗๕ กุหลาบ สายประดิษฐ ไดเขียนเรื่อง “สราง
สยามใหมในชั่วเวลา ๗ วัน“ อธิบายใหเห็นคุณูปการของการปฏิวัติคร้ังนี้อยางชัดเจนวา ภายในเวลา ๗ วัน 
คณะราษฎรไดทําสิ่งที่ยิ่งใหญที่กษัตริยสมบูรณาญาสิทธิราชยทําไมได นั่นคือ การดําเนินการใหมีธรรมนูญการ
ปกครองและใหมีสภาราษฎรในสยาม และยกยองคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยใชคําวา “คณะรัก
ชาติ“ ดังใจความตอนหนึ่งวา “ในชวงเวลา ๗ วัน คณะรักชาติไดพิสูจนใหเราเห็นความสามารถอันยิ่งใหญ เราได
ธรรมนูญการปกครองที่กษัตริยอยูใตกฏหมาย เปนธรรมนูญที่ใหสิทธิแกประชาราษฎรอยางสมบูรณ ในอันที่จะ
แสดงความคิดเห็นในการบานเมือง“ และแสดงความชื่นชมวา “คณะราษฎรไดยกภูเขาทั้งลูกผานพระเจาแผนดิน
ไปแมโดยใกลชิด ก็มิไดกระทําอาการซวนเซใหกระทบกระทั่งพระวรกายของพระองค คณะราษฎรไดผานพระองค

                                                           
๑๑  นวนิยายเรื่อง สงครามชีวิต นี้ ศรีบูรพา นํารูปแบบการเขียนจดหมายตอบโต กับลักษณะเนื้อหา มาจาก นวนิยาย

เรื่อง รักของผูยากไร (Poor People) ของ ฟโอดอร ดอสโตเยฟสกี นักเขียนชาวรุสเซีย ซึ่ง ศรีบูรพา สอดแทรกเรื่องของดอสโตเยฟส
กี้ไว โดยที่ระพินทรไดเลาเรื่องนักเขียนผูนี้ใหเพลินทราบในจดหมายฉบับหนึ่ง และสุดทายก็ใหเพลินเขียนตอบไวตอนหนึ่งวา “ระพิ
นทรจงตั้งตนชีวิตใหม ชีวิตที่ลือนามของนักประพันธตามความใฝฝนของเธอ ดิฉันอนุญาตใหเธอนําเรื่องราวของเราเขียนเปน
หนังสือเลมแรก ดิฉันเชื่อม่ันวา เธอจะไดรับความสําเร็จเชนเดียวกับที่ฟโอดอร ดอสโตเยฟสกี้ ไดรีบจากเร่ือง Poor People ของ
เขา”  ดู ศรีบูรพา. สงครามชีวิต. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๑๘), หนา ๒๔๓. 
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ไปดวยความเคารพ�  จากนั้น ก็สรุปวา การปฏิวัติคร้ังนี้ เปนไปเพื่อความดีงามของ� คนไทย ชาติไทย บานไทย 
เมืองไทย“ ไมใชเพียงแตในวันนี้เทานั้น แตจะเปนมรดกตกทอดไปในอนาคตดวย 
 การสนับสนุนของกุหลาบ สายประดิษฐ ที่มีตอ“คณะรักชาติ“ที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง มิไดเปนเพียง
การแสดงทาทีเห็นดวยกับการปฏิวัติเทานั้น แตยังนําเสนออยางชัดเจน ถึงอุดมการณแหงการปฏิวัติ ดังนั้น 
กุหลาบ จึงไดเขียนบทความ ๓ ตอนครั้งใหม โดยบทความแรกนั้น ลงในศรีกรุง ฉบับวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๔๗๕ ในชื่อวา “สมรรถภาพของสยามใหมอยูที่ไหน“ เขาไดเสนอวา ชีวิตของประเทศนั้นควรจะผูกไวกับความ
จริง และชี้ใหเห็นวา ในอดีตที่ผานมานั้น ราษฎรสยามถูกอบรมใหเชื่อมั่นในเรื่องชาติกําเนิดของบุคคลมากเกินไป 
ดังนี้ 

ตลอดเวลา ๑๕๐ ป ในอายุของกรุงเทพฯมหานคร เราไดรับการอบรมใหมีความเชื่อมั่น
และเคารพบูชาในชาติกําเหนิดของบุคคล พอเรามีเดียงสาที่จะเขาใจความหมายของคําพูดได 
ปูยาตายายก็อบรมส่ังสอนใหเราบูชาชาติกําเหนิดของบุคคล ทานใหบูชาทุกคนที่กําเนิดมาใน
สกุลของราชวงศจักรี ทานใหเราเรียกผูเปนประมุขของชาติไทยวา เจาชีวิต เราถามวาทําไมตอง
เรียกเจาชีวิต ทานตอบวาเจาชีวิตสามารถที่จะสั่งตัดหัวใครๆ ได ต้ังแตนั้นมาเราก็กลัวเจาชีวิต 
เรากลัวทุกๆ คนที่เปนพี่นองของเจาชีวิต เรากลัวโดยไมมีเหตุผล เรากลัวเพราะถูกอบรมมาให
กลัว เราเรียกทุกๆ คนในครอบครัวอันใหญที่สุดนี้วา เจานาย เมื่อเราพูดถึงเจานาย เราจะตองพูด
วาเจานายที่เคารพทุกครั้งไป กฎหมายไมไดบังคับใหเราพูด แตจารีตประเพณีและการอบรม
บังคับใหเราพูดเอง 

เราพากันเคารพบูชาเจานาย เพราะเจานายเปนผูบันดาลใหเกิดความสําเร็จแทบทุก
ชะนิด ทุกๆ คนที่หวังความสุข พยายามอยูในโอวาท และในความรับใชของเจานาย เราพากัน
พิศวงงงงวยในความสามารถของทาน เราคิดวาถาขาดครอบครัวของทานเสียครอบครัวเดียว 
สยามจะตองลมจม ไมมีใครปกครองประเทศไดดีเทาพวกทาน ดังนั้นเราจึงถือความเชื่อมั่นกันมา
วา ส่ิงสําคัญในตัวบุคคลคือ ชาติกําเนิด ผูที่เกิดมาเปนเจานาย จะตองเปนที่เคารพทุกคน 
เจานายจะตองเปนคนดีทั้งนั้น จะ เปนคนชั่วไมไดเลย นอกจากพวกเจานายแลว เราไมเชื่อใน
ความรูความสามารถของใคร เราไมเชื่อวาบุคคลอื่นจะบันดาลใหเกิดความสําเร็จได 

 ตอมาในศรีกรุงฉบับวันที่ ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๗๕ กุหลาบ สายประดิษฐ ไดเสนอบทความตอนที่ ๒ ที่
ชัดเจนมากขึ้นในบทความที่ชื่อวา � ชาติกําเนิดไมใชสมรรถภาพของคน�  โดยมีความขยายวา � พระพุทธเจา
สอนไมใหยึดบุคคลเปนหลัก พระราชวงศอาจมีทั้งที่ฉลาดและโง�  ในสวนนี้ กุหลาบ อธิบายเพิ่มเติมวา 

ตามความอบรมที่เราไดรับสืบตอกันมา ทําใหเราเชื่อกันโดยมากวา พระเจาแผนดินและ
เจานายทุกองคเปนผูทําอะไรไมผิด ทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทรงกระทํา พวกเรายอมรับกันวาเปนสิ่ง
ถูกตองดีงามอยูเสมอ ครอบครัวของราชวงศจักรีเปนปาปมุติ คือ เปนผูที่พนจากบาป ไมเคยทํา
อะไรผิดและจะไมทําผิด เรารับรองคติอันนี้โดยอาการที่เราไมตําหนิ หรือทักทวงการกระทําทุก
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อยางของพระเจาแผนดินและพระราชวงศ เราทําตัวเหมือนลิ่วลอตามโรงงิ้ว คือ รองฮอทุกครั้ง ไม
วาตัวงิ้วหัวหนาจะพูดอะไรออกมา 

แทจริงพวกเจานายก็เปนมนุสสปุถุชนเหมือนอยางพวกเราๆ นี่เอง ยอมจะของอยูใน
กิเลสอาสวะ มีราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ดุจคนทั้งปวง เมื่อบุคคลในครอบครัวทั้งหลายอื่น ซึ่งมีอยู
ไมกี่คนในครอบครัวหนึ่ง ก็ยังมีคนดีคนชั่ว คนทําถูก ทําผิด คลุกคละปะปนอยูดวยกันทั้งสิ้นฉะนี้ 
เหตุใดครอบครัวของเจานาย...จึงกลายเปนคนดีคนทําถูกไปเสียทั้งหมด 

 กุหลาบไดวิพากษวา การนับถือชาติกําเนิดในลักษณะเชนนี้ เปนการฝาฝนความเปนจริง และขัดกับ
หลักธรรมของพระพุทธเจา เพราะพระพุทธองคไมไดสอนสาวกใหยึดเอาชาติกําเนิดหรือตัวบุคคล เปนเครื่อง
วินิจฉัย ดังนั้น การยกเอาชาติกําเนิดมาเปน“เครื่องชั่งน้ําหนัก” จึงถือวา ”เปนการหลงผิดอยางงมงาย” 
 แตกระนั้น กุหลาบ สายประดิษฐ ก็เสนออยางชัดเจนวา ขอเสนอทั้งหมดนี้ มิไดกระทําโดยมุงที่จะละเมิด
เดชานุภาพของกษัตริย โดยอธิบายวา 

ขาพเจามิไดต้ังใจจะลบหลูพระมหากษัตริยแหงราชวงศใดๆ ที่ไดมีอยูกับประเทศสยาม 
ขาพเจายอมรูสึกในพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริยเปนอยางดี เพียงแตขาพเจาตั้งใจจะใหคนทั้ง
ปวงตกหนักในความจริงวา ชาติกําเนิดมิไดเปนเครื่องวัดความดีความชั่ว ความสามารถ และไม
สามารถของบุคคล (ศรีกรุง  ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๗๕ : ๑) 

 ตอมา ในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๕ กุหลาบ สายประดิษฐ ก็ไดเสนอตอนที่ ๓ ของ
บทความ ในชื่อวา ”ความเชื่อมั่นของสยามใหม อยูที่คุณวุฒิและคุณธรรมของบุคคล” โดยอธิบายวา คุณวุฒิและ
คุณธรรมของบุคคลนั่นเอง คือส่ิงที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จอันชอบธรรม ไมใชชาติกําเนิดและวัยวุฒิ ขอพิสูจนของ
เขาก็คือ ความสําเร็จของการปฏิวัติ ๒๔ มิถุนายน ซึ่งกระทําการโดยคนรุนหนุมที่ไมสูงดวยวัยวุฒิ และมิไดมีชาติ
กําเนิดอันสูงสง กุหลาบชี้วา ”เราเรียกแผนการปกครองของคณะราษฎร วาเปนการกระทําที่ชอบธรรมไดเต็มปาก 
การเรียกรองสิทธิและเสรีภาพ และสมภาพ อันผูเรียกรองพึงมีพึงไดนั้น ใครเลาจะบังอาจคัดคานวา เปนการ
กระทําที่มิชอบดวยทํานองคลองธรรม” และเสนอตอไปวา บุคคลที่ทํากรรมดีเทานั้น จึงควรไดรับการยกยอง
สรรเสริญ เราพึงเคารพบูชาความดีและความสามารถของคนเปนขอใหญ โดยไมตองใสใจวาคนๆ นั้นจะเปนใคร” 
เพราะแมกระทั่งเจานายที่ประกอบดวยคุณวุฒิและคุณธรรม ก็มีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับราษฎรทั้งหลาย จากนั้นก็
ไดอธิบายการปดฉากของสมบูรณาญาสิทธิราชยวา 

สมัยแหงการโกหกตอแหลเจาเอย ขอใหเจาไดตายอยางสนิทเถิด เจาอยาเพียงแตสลบ 
เจาจงอยาไดหวงใยในบุคคลที่รักของเจาเลย สมัยของความสัตยจริงจะเลี้ยงดูคนที่รักของเจาให
มีทั้งความสุขและความเจริญ ถาเขาจะไมทําตัวเปนปรปกษกับสมัยของเรา เจาจงตายใหสนิท
และไปเกิดในนรก ซึ่งเปนบานเกิดเมืองนอนของเจาเถิด ประเทศสยามไดกลาวคําอําลาเจาแลว 
(ศรีกรุง ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๗๕ : ๕) 
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 หลังการปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ ม.จ.วรรณไวยากร วรวรรณ ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมเจานายที่สนับสนุนการปฏิวัติ 
ตองการที่จะออกหนังสือพิมพการเมืองเพื่อเสริมสรางความรูในดานประชาธิปไตยแกประชาชน จึงไดชักชวนให
กุหลาบ สายประดิษฐ เขารับตําแหนงบรรณาธิการ และชักชวนเพื่อนของกุหลาบหลายคนรวมในกองบรรณาธิการ
ดวย หนังสือพิมพนี้ออกฉบับปฐมฤกษ ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๕ และกลายเปนหนังสือพิมพฉบับสําคัญใน
สมัยแหงการบริหารของคณะราษฎร 
 ใน พ.ศ.๒๔๗๘ กุหลาบ ไดเขียนลํานําสั้นเรื่อง “แมทําอะไรบางหนอ“ รวมพิมพในหนังสือ แมจา ซึ่งเปน
หนังสือชุมนุมบทกวี พิมพในงานฌาปนกิจศพของคุณแมบุญเกิด ปาจิณพยัคฆ มารดาของหลวงสารานุประพันธ
(นวล ปาจิณพยัคฆ) ในลํานําบทนี้ กุหลาบไดเขียนยกยองความเปนแมวา ไดทํางานที่ยิ่งใหญที่สุด โดยไมมีใคร
มองเห็น และที่นาสนใจก็คือ การที่กุหลาบเปรียบเทียบผลงานที่ยิ่งใหญของแม กับงานสําคัญจํานวนมากในโลก 
เชน การคนพบอเมริกาของโคลัมบัส การคนพบยาแกพิษสุนัขบาของปาสเตอร การคนพบเครื่องจักรไอน้ําของ
เจมส วัตต การรวมอาณาจักรเยอรมนีของ บิสมารค และพวงทายดวยงานของ � ทานเจาคุณพหลฯและคณะ�  ที่
ทําใหประเทศสยามไดมีรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่งชี้ใหเห็นวา กุหลาบ ยังถือวาการปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ เปนการกระทําที่
ยิ่งใหญอยูเสมอ 
 พ.ศ.๒๔๗๙ พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีกลาโหม มีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้น ไดเกิดปญหาใน
กองบรรณาธิการเพราะฝายของ พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม เห็นวา ประชาชาติแสดงทาทีสนับสนุน พ.อ.พระยาทรง
สุรเดช ซึ่งเปนคูแขงทางการเมืองของตน เพื่อไมใหความขัดแยงถึงขั้นแตกหัก กุหลาบ สายประดิษฐ จึงลาออก
จากตําแหนงบรรณาธิการ และเดินทางไปดูงานที่หนังสือพิมพอาซาฮีประเทศญี่ปุนเปนเวลา ๖ เดือน ในระหวาง
เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๙ ซึ่งในโอกาสนี้เอง ที่เขาไดเก็บขอมูลมาเขียนนวนิยายเรื่องสําคัญ คือ 
เร่ือง ขางหลังภาพ ลงในหนังสือพิมพประชาชาติใน พ.ศ.๒๔๘๐ 
 นวนิยายเรื่อง“ขางหลังภาพ“ นี้ เปนเรื่องรักสะเทือนใจที่เปนที่นิยมที่สุดของศรีบูรพา นวนิยายเรื่องนี้ 
สะทอนถึงภาพของ หมอมราชวงศกีรติ ซึ่งเปนสตรีชั้นสูงในสังคมเกา ซึ่งมีแนวโนมที่จะตองอยูเปนโสดตลอดชีวิต 
แตเนื่องจากปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ที่ทําใหเชื้อพระวงศมีโอกาสสมรสกับสามัญชน
๑๒ หมอมราชวงศกีรติ จึงตองเลือกแตงงานเมื่ออายุ ๓๕ ป กับพระยาอธิการบดี ที่เปนขุนนางอายุ ๕๐ ป และ
เดินทางไปฮันนีมูนที่กรุงโตเกียว ปรากฏวา เธอไดไปรูจักกับนพพร นักเรียนไทยอายุ ๒๒ ป และไดสนิทสนมกันจน
กลายเปนความรัก นพพรไดสารภาพรักกับหมอมราชวงศกีรติขณะที่ทั้งคูไปเที่ยวธารน้ําตกที่มิดาเกาะ แต หมอม
ราชวงศกีรติ แมวาจะรักนพพรก็ตาม ก็ไมอาจจะตอบรับความรักได ตอมาเมื่อ หมอมราชวงศกีรติกลับมาประเทศ
ไทย และเวลาผานไป ความรักของนพพรก็เลือนลางจืดจางลง จนเมื่อจบการศึกษาก็กลับมาแตงงานกับสตรีคน

                                                           
๑๒  ในสังคมกอนการปฏิวัติ มีแตเจานายผูชายเทานั้น ที่สามารถรับเอาสตรีสามัญเปนชายาได สวนเจานายผูหญิงตอง

สมรสกับเจานายดวยกันเองเทานั้น ไมอาจลดองคมาสมรสกับสามัญชนไดเลย หรืออีกนัยหนึ่ง ชายสามัญชนก็ไมอาจที่จะอาจ
เอื้อมไปสมรสกับสตรีเชื้อพระวงศได กฏระเบียบลักษณะนี้ ไดถูกคณะราษฎรยกเลิกหลังการปฏิวัติ 



 ๑๐

อ่ืน ขณะที่หมอมราชวงศกีรติ ยังคงยึดมั่นในความรัก และตอมาเธอก็ลมปวยเปนวัณโรคและเสียชีวิตพรอมกับ
ความรักนั้น ความตายของหมอมราชวงศกีรติ จึงถือเปนการสะทอนถึงการลมสลายของชนชั้นสูงหลังการปฏิวัติ 
พ.ศ.๒๔๗๕ 
  นอกจากนี้คือเรื่อง “ปาในชีวิต“ ซึ่งกุหลาบสงลงพิมพเปนตอนๆ ในหนังสือพิมพสยามนิกร เมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๐ ในเรื่องนี้ กุหลาบ ไดแตงให ตัวเอกของเรื่อง คือ นายรอยโทนิกร เสนีบริรักษ เปนหนึ่งในนายทหารที่เขา
รวมในกบฏบวรเดช และตองถูกจับกุมติดคุกถึง ๔ ป  แตแกนของนวนิยายเรื่องนี้ มิไดเกี่ยวของกับเร่ืองการเมือง
โดยตรง และกุหลาบก็ไมไดตองการสะทอนจุดยืนวาจะสนับสนุนฝายรัฐบาลคณะราษฎร หรือฝายกบฏบวรเดช 
เพียงแตตองการอธิบายผลกระทบทางการเมืองตอชะตากรรมของนิกร และความรักของเขากับนางเอกของเรื่องที่
ชื่อ กันยา เร่ืองนี้จบลงดวยการเสียสละของนิกร ที่ตัดสินใจไปจากชีวิตของกันยา แตที่นาสนใจคือ ศรีบูรพานาจะ
เปนคนแรก ที่หยิบเอาเรื่องเหตุการณทางการเมืองรวมสมัยอันใกลตัว มาผูกเรื่องแตงเปนนวนิยาย ซึ่งยังไมปรากฏ
เห็นชัดในนวนิยายไทยสมัยกอนหนานี้ 
 วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๑ สนิท เจริญรัฐ และกลุมเพื่อนไดกอต้ังหนังสือพิมพประชามิตร โดยมี
บริษัทไทยวิวัฒน ของ นายวรกิจบรรหาร(พงษ รังควร) เปนเจาของ กุหลาบ สายประดิษฐ ก็ไดเขารวมงานดวย 
ตอมาเมื่อประชามติเปนที่นิยม บริษัทไทยวิวัฒนก็ไดออกหนังสือพิมพสุภาพบุรุษ ข้ึนมาอีกฉบับหนึ่ง โดยกุหลาบ
เขารับตําแหนงบรรณาธิการ หนังสือพิมพฉบับนี้จะมีบทบาทมากขึ้น ในการวิจารณและทวงติงรัฐบาล เมื่อ นาย
พลตรี หลวงพิบูลสงคราม เขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑ เปนตนมา และเริ่มบริหาร
ประเทศดวยนโยบายรัฐนิยม พรอมกับมีแนวโนมในทางทหารนิยมเผด็จการมากขึ้น ที่เห็นไดชัดในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.๒๔๘๓ คือ การที่รัฐบาลหลวงพิบูลสงคราม สนับสนุนใหยืดบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ เพื่อจะ
ครองอํานาจไปอีก ๑๐ ป ในกรณีนี้ หนังสือพิมพสุภาพบุรุษ ไดแสดงความเห็นวา สภาผูแทนราษฎรกําลังเอาสิทธิ
ของประชาราษฎรไปจําหนายโอนโดยพลการ และเสนอความเห็นวา หากรัฐบาลตองการยืดบทเฉพาะกาล เพื่อจะ
บริหารประเทศตอไป ก็ควรที่จะใหสิทธิแกประชาชนในการเลือกตั้งรัฐบาลเขามาบริหารประเทศอีกครั้ง เพราะจะ
เปนหนทางเดียวที่ทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่นวา รัฐบาลปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และเปนรัฐบาลของ
ประชาชนอยางแทจริง (นุศรา อะมะรัสเสถียร ๒๕๓๒ : ๘๑) 
 ตนป พ.ศ.๒๔๘๔ รัฐบาลหลวงพิบูลสงครามไดรับชัยชนะในสงครามอินโดจีน และไดดินแดนคืนจาก
ฝร่ังเศส ๔ จังหวัด ในโอกาสนี้ ผูสําเร็จราชการแผนดิน ไดเลื่อนใหนายกรัฐมนตรี ไดรับยศจอมพลคนแรกหลัง 
พ.ศ.๒๔๗๕ เปนจอมพล หลวงพิบูลสงคราม กุหลาบ สายประดิษฐ ก็ไดเขียนวิจารณแนวนโยบายของรัฐบาลที่
โนมไปในทางอํานาจนิยม และสนับสนุนญี่ปุน ตอมาในระหวางวันที่ ๔ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๔ ก็



 ๑๑

ไดตีพิมพบทความเรื่อง “เบื้องหลังการปฏิวัติ“๑๓ ลงในหนังสือพิมพสุภาพบุรุษ ในกรณีนี้ ไดนํามาสูความไมพอใจ
แกผูนําในคณะรัฐบาล จนในวันที่ ๑๑ มิถุนายนนั้นเอง ไดมีการกลาวโจมตีบทความนี้  ทางวิทยุกระจายเสียงใน
รายการของนายมั่นนายคง ซึ่งเปนรายการโฆษณาของฝายรัฐบาล๑๔ จนกระทั่ง ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๘๔ สมาชิกในสภาราษฎร ตองตั้งขอถามในทํานองประทวงตอรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีตองตอบตอขอถาม
ในเร่ืองนี้ตอสมาชิกสภาอยางเปนทางการ แมวาจะเกิดเหตุเชนนั้น หนังสือพิมพ สุภาพบุรุษ ก็มิไดมีทาทีออนขอ 
จนนายกรัฐมนตรี ตองมีจดหมายสวนตัวมาถึงกุหลาบ ๒ ฉบับ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน และ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๔๘๔ ดวยน้ําใสไมตรีอันปลอบประโลมใจ แตกุหลาบ ไดเขียนตอบไปวา “ถึงแมมีความผูกพันฉันทไมตรีและนับ
ถือกันดีอยู แตตราบเทาที่อยูในหนาที่แลว เมื่อมีเหตุการณสลักสําคัญที่ตองวิพากษวิจารณรัฐบาล ขาพเจาก็
จําเปนจะตองกระทําตอไป“ (กุหลาบ สายประดิษฐ ๒๔๙๐ : ๑๓) 
 นอกจากนี้ กุหลาบ สายประดิษฐ และหนังสือพิมพสุภาพบุรุษ ยังมีบทบาทในการคัดคานการแทรกแซง
เสรีภาพสวนบุคคล เชน ในเรื่องการแตงกาย  สวมหมวก กินหมาก เปนตน และที่สําคัญ คือ การคัดคานการที่
รัฐบาลที่จะฟนฟูบรรดาศักดิ์กันอยางมโหฬาร ซึ่งกุหลาบ (๒๔๙๐ : ๑๓)ไดเลาเรื่องนี้วา 

มีความดําริกันวา จะสถาปนาทานผุนําและสมัครพรรคพวกบริวารขึ้นเปนสมเด็จเจา
พญา เจาพญา ทานพญา รวมทั้งสมเด็จเจาพญาหญิง เจาพญาหญิง ทานพญาหญิง เปนลําดับ 
เมื่อปรากฏรูปความคิดเห็นของนักปฏิวัติจอมพลและกลุมจอลพลออกมาดังนี้ ขาพเจาก็เห็นแน
วา จอมพลและนักปฏิวัติกลุมนั้น ไดประหารอุดมคติของเขาวินาศยอยยับส้ินเชิงลงแลว เราไดให
โอกาสนานพอแกคนพวกนั้นที่จะปรับปรุงความคิดเห็นของเขาเสียใหม แตเขามีแตจะรุดหนาไป
ในทางที่มิใชเปนที่นัดพบของเราตามที่เขาไดสัญญา และเราก็ไดรับเอาสัญญานั้น นับต้ังแตวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ฉะนั้น เราก็จําเปนตองหันหลังใหกัน แมวาจะไดมีไมตรีตอกัน 

 ดวยทัศนะเชนนี้ นํามาสูการที่ กุหลาบ สายประดิษฐจะถูกจับกุมเขาคุกครั้งแรก ทั้งนี้เหตุการณสืบ
เนื่องมาจากการที่ญ่ีปุนบุกเขาประเทศไทย ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ และรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ตัดสินใจยอมใหญ่ีปุนผานแดนและรวมมือกับญ่ีปุน ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๕ ไดมีกลุมคนไทยผูรักชาติ ใช
นามวา คณะไทยอิสสระ ออกใบปลิวตอตานญี่ปุน และโจมตีรัฐบาลจอมพล ป. วา ยอมตกเปนเครื่องมือของญีปุ่น 
รัฐบาลหวาดระแวงสงสัยนักหนังสือพิมพวาอยูเบื้องหลังการทําใบปลิว ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๕ จึงได

                                                           
๑๓  บทความนี้ เดิมใชชื่อวา “เบื้องหลังการปฏิวัติ“ เพราะในขณะที่เขียนเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ การปฏิวัติยังมีครั้งเดียว ตอมา

เมื่อมีการกอการรัฐประหารและปฏิวัติอีกหลายครั้ง หนังสือที่ตีพิมพใหม จึงเติม ๒๔๗๕ ลงไป เพื่อใหเปนที่เขาใจชัดเจน  (ทวีป วร
ดิลก ๒๕๔๕ : ๑๔๕) 

๑๔  โดยขอโจมตีก็คือ การนําเบื้องหลังการปฏิวัติมานําเสนอ จะทําใหผูกอการทุกทานที่ยังมีชีวิตอยูเกิดความกระดากใจ 
เพราะทุกทานทําการปฏิวัติโดยเสียสละแลวทุกอยาง โดยไมหวังผลตอบแทน และยังเสนอดวยวา การเสนอเบื้องหลังการปฏิวัติ จะ
กอใหเกิดความรูสึกกระทบกระเทือนแกความรูสึกของคนบางหมูบางคณะ ซึ่งกุหลาบ สายประดิษฐ ก็ไดตอบโตขอวิจารณเหลานี้ 
และชี้ใหเห็นวา เปนขอโจมตีอันไรเหตุผล 



 ๑๒

จับกุม กุหลาบ สายประดิษฐ  อารีย ลีวีระ  ขจร สหัสจินดา  เฉวียง เศวตทัต  ดําริห ปทมะศิริ  สุรีย ทองวานิช และ
คนอื่นๆ ในขอหาตองสงสัยวา จะเปนผูพิมพใบปลิวแจก แตตอมา ปลายเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๘๕ ทางการ
ตํารวจไดจับกุมนายเลง โบราณวงศ ในขณะที่กําลังเตรียมใบปลิวไทยอิสสระฉบับที่ ๒ จึงไดทราบวา กลุม
นักเขียนที่จับมาไมใชไทยอิสระ กุหลาบและนักหนังสือพิมพคนอื่นๆ จึงถูกปลอยตัว แมกระนั้นทางการรัฐบาลก็
ยังคงคุมขังกุหลาบเอาไวถึง ๘๔ วัน 
 ในระหวางสงคราม เนื่องดวยภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและขาดแคลนกระดาษ รัฐบาลจึงไดเขาควบคุมการ
ทําหนังสือพิมพ จนทําใหหนังสือพิมพหลายฉบับตองปดกิจการ และที่เหลืออยูก็ตองลดหนากระดาษ ประชามิตร 
และ สุภาพบุรุษ จึงตองยุบรวมเปนฉบับเดียว และยังคงดําเนินกิจการมาจนถึงหลังจากที่รัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม ส้ินวาระลงเพราะแพมติในสภาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๗ หลังจากนั้น บรรยากาศทางการ
เมืองไทยก็เปนประชาธิปไตยมากขึ้น และเมื่อสงครามโลกยุติลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ รัฐบาลพลเรือน ที่
สนับสนุนนายปรีดี พยมยงค มีบทบาทสําคัญในการบริหารประเทศ หนังสือพิมพก็สามารถเสนอขาวสารไดอยาง
เปนอิสระ ในระยะนี้เอง กุหลาบ สายประดิษฐ ไดรับความชวยเหลือจากปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส ใหกูเงิน
ธนาคารเอเชีย ไปศึกษาดานรัฐศาสตร ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย เขาจึงออกเดินทางไป
ออสเตรเลียในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๐  

๓. จากเรื่อง จนกวาเราจะพบกันอีก ถึง แลไปขางหนา 
 กุหลาบ สายประดิษฐเรียนอยูในออสเตรเลียเกือบ ๒ ป จนถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๙๒ ก็เดินทาง
กลับ ซึ่งเปนระยะที่รัฐบาลพลเรือนไดถูกยึดอํานาจโคนลมไปแลว โดยคณะนายทหารบกที่นําโดย พล.ท.ผิน ชุณ
หะวัณ และ พ.อ.กาจ กาจสงคราม ปรากฏวา จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดรับเชิญใหกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีก
คร้ังในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๙๑ แมกระนั้น สภาพทางการเมืองยังคงเปนไปตามระบบรัฐสภา๑๕ และเปนระยะที่
แนวคิดสังคมนิยมเริ่มเผยแพรในสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งเปนผลสะเทือนจากการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตใน
ประเทศจีน ที่นาสนใจก็คือ กุหลาบ ก็ไดรับผลสะเทือนจากแนวคิดสังคมนิยมเชนกัน หากแตเปนแนวคิดสังคม
นิยมจากออสเตรเลีย เมื่อกลับมาจากออสเตรเลีย กุหลาบไดต้ังสํานักพิมพสุภาพบุรุษ ตีพิมพผลงานของตน และ
ไดเปนนักเขียนประจําลงในนิตยสารอักษรสาสน ซึ่งมีสุภา ศิริมานนท เปนบรรณาธิการ นิตยสารฉบับนี้ เปน
นิตยสารสําคัญที่เผยแพรความคิดแบบสังคมนิยมในระยะ พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๕ ซึ่งกุหลาบก็เปนคนหนึ่ง ที่ไดเขา
รวมเผยแพรแนวคิดสังคมนิยมดวย โดยเขารับผิดชอบในแผนกวิชาการเมืองของนิตยสาร๑๖ และที่นาสังเกตคือ ใน

                                                           
๑๕ ที่นาสังเกต คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม และคณะรัฐประหาร ยังไมไดใชมาตรการเผด็จการในระยะ พ.ศ.๒๔๙๑ 

จนถึงหลังจากรัฐประหาร พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔ จึงเผด็จการมากขึ้น 
๑๖  การเผยแพรลัทธิมารกซในสังคมไทยกอนหนานี้ ยังอยูในกลุมคนจีน และลูกหลานจีนเปนสวนใหญ จนถึงระยะหลัง  

การปฏิวัติจีน พ.ศ.๒๔๙๒ จึงทําใหลัทธิมารกซเปนที่สนใจของปญญาชนในสังคมไทยมากขึ้น การออกนิตยสาร อักษรสาสน ของ 
สุภา ศิริมานนท ตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๒ จะมีสวนสําคัญอยางมากในการสรางขบวนการลัทธิมารกซในหมูปญญาชนไทย 



 ๑๓

ระยะหลัง พ.ศ.๒๔๙๒ เปนตนไป กุหลาบ จะไมเขียนอะไรที่� ประสงคเพียงแตความสนุกเพลิดเพลินที่สบอารมณ
เพียงอยางเดียว�  หากแตมุงที่จะแตง � หนังสือที่บํารุงปญญาความคิด� เปนหลัก งานเขียนที่สําคัญของกุหลาบ
ในระยะนี้มีหลายเรื่อง เชน เร่ืองสั้นเรื่อง คนพวกนั้น(พ.ศ.๒๔๙๓) คําขานรับ (พ.ศ.๒๔๙๓)๑๗ สารคดีเร่ือง ขาพเจา
ไดเห็นมา(พ.ศ.๒๔๙๔) และเรื่องแปลเรื่อง เขาถูกบังคับใหเปนขุนโจร(พ.ศ.๒๔๙๕) เปนตน 
 ดังนั้น กุหลาบ สายประดิษฐ จึงไดแตงนวนิยายเรื่อง จนกวาเราจะพบกันอีก (พ.ศ.๒๔๙๓) ซึ่งถือไดวา
เปนนวนิยายเพื่อชีวิตเลมแรกในสังคมไทย โดย แถลงในจุดมุงหมายการแตงวา “นักเขียนเชนเราๆ ไมตองการ
อะไรยิ่งไปกวา โอกาสที่จะไดเสนองานและความคิด ตามที่เขาเชื่อวาจะเปนประโยชนแกประชาคมที่เขาประสงค
จะได“ แมวาเนื้อเร่ืองของนวนิยายนี้ ดําเนินไปดวยการสนทนา แตก็สะทอนถึงการพัฒนาความคิดของกุหลาบ ที่
อธิบายการเปลี่ยนความคิดของตัวละครเอก คือ โกเมศ นักเรียนไทยในออสเตรเลีย ที่ไดรับผลสะเทือนจากนกัอดุม
คติหญิงชาวออสเตรเลียชื่อ แนนซี เฮนเดอรสัน ทําใหเปลี่ยนจากการดําเนินชีวิตแบบหนุมเสเพล มาสูการเปนนัก
อุดมคติที่มีความรักในมวลมนุษยชาติ และเปยมไปดวยความหวังที่จะกลับมาผลักดันสังคมไทย ใหเปลี่ยนไปสูส่ิง
ที่ดีข้ึน ในนวนิยายเลมนี้ กุหลาบไดวิพากษความลาหลังและไมเทาเทียมกันในสังคมไทยไวดวย ดังคําบรรยายของ
โกเมศตอนหนึ่งวา 

โดโรธี เธอคงจะไดเห็นแลววา ในประเทศไทยแลนดอันอําไพดวยแสงเดือนแสงตะวัน อัน
ชื่นบานดวยอากาศสดบริสุทธิ์ และความรําเพยพริ้วของลมเย็น อันระรื่นตาดวยสีเขียวชอุมของ
ตนขาวและใบไม อันไดรับประกันอดหยากจากความอุดมสมบูรณของที่ดินนั้น ในอีกดานหนึ่ง 
คือ การปฏิบัติตอชีวิตของเพื่อนมนุษยในประเทศอันนาผาสุกนั้น เต็มไปดวยความอัปลักษณ
โสโครกเพียงใด ดวยอาศัยกลไกการปกครองและการจัดระเบียบสังคมอันเหี้ยมโหดเลือดเย็น 
และเต็มไปดวยความอยุติธรรมอันนาสยดสยองนั้น ชีวิตของคนเกือบทั้งประเทศถูกกดไวภายใต
ความต่ําทรามอันนาทุเรศ มวลชนตั้ง ๙๐ เปอรเซนตของประเทศ... ตองอาบเหงื่อตางน้ําเพียง
เพื่อจะเอาชีวิตรอดไปวันหนึ่ง และตองนํารายไดอันมีคาแทบทั้งหมดนั้น ไปประเคนปรนปรือ
ความสุขสําราญเหลือเฟอของคนสวนนอยนิดในเมืองหลวง และดวยการถือโอกาสแหงความสงบ
เสงี่ยม และน้ําใจโอบออมอารีของประชาชนผูอาภัพเหลานั้น บรรดาพวกอิ่มหมีพีมัน จึงคงรื่นเริง
สุขสําราญตอไปอยางลืมตัว โดยไมคํานึงถึงการปนสวนรายไดเสียใหมแตอยางใดเลย ในบางครัง้
คราวหรือบอยๆ ยังใชอํานาจกดขี่เหยียดหยามประชาชนผูอาภัพเหลานั้นเสียอีก (จนกวาเราจะ
พบกับอีก : ๔๗-๔๘) 

                                                           
๑๗ เรื่อง คําขานรับ เปนเรื่องส้ันที่สงผลสะเทือนอยางมากในยุคกอนและหลัง ๑๔ ตุลา พ.ศ.๒๕๑๖ เนื้อหาของเรื่อง

กลาวถึงนักศึกษาหนุมปสุดทาย ชื่อ ทนง ที่ตั้งคําถามกับระบบการศึกษา และในที่สุดก็ปฏิเสธปริญญาแลวแสวงหาเสนทางชีวิต
ใหม ที่จะนําเอาอนาคตอันแจมใส มาใหแกมนุษยชาติ บทความนี้ถูกนํามาตีพิมพใหมหลายครั้ง ในหนังสือของมหาวิทยาลัยตางๆ 
ในสมัยนั้น 



 ๑๔

 การอธิบายสังคมในลักษณะเชนนี้ ความจริงเปนการอธิบายดวยทฤษฎีชนชั้นลัทธิมารกซ ซึ่งแสดงใหเห็น
วา กุหลาบ สายประดิษฐไดยอมรับในหลักการลัทธิมารกซแลว ทั้งที่ ใน พ.ศ.๒๔๙๓ ขบวนการลัทธิมารกซในหมู
ประชาชนไทยเพิ่งจะเริ่มตน กุหลาบ เองก็มีสวนรวมโดยการเขียนเรื่อง “ระบบบงการประชาธิปไตยของประชาชน“ 
ลงในอักษรสาสน เดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๙๒ บทความนี้แปลมาจากเรื่อง People's Democratic Dictatorship 
ของเหมาเจอตง ซึ่งไดแถลงในโอกาสครบ ๒๘ ปของพรรคคอมมิวนิสตจีน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๑๙๔๙ ซึง่ตพีมิพลง
ในหนังสือพิมพ China Digest ตอมา กุหลาบ ก็ไดเขียนเรื่อง “ปรัชญาของลัทธิมารกซิส“ ลงพิมพในนิตยสาร
อักษรสาสน ใน พ.ศ.๒๔๙๓๑๘ 
 นอกจากนี้ ในเรื่อง จนกวาเราจะพบกันอีก กุหลาบก็ไดอธิบายความเหลื่อมลํ้าต่ําสูงในสังคมไทยกอนการ
ปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ ไววา 

ในประเทศของฉัน สมัยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผูที่เปนเสนาบดีหรือรัฐมนตรี 
มีเงินเดือนขนาดคนงานชั้นสงนมสงขนมปงรวมกันราว ๑๕๐ คนเห็นจะได และถาเทียบกับ
รายไดของพวกชาวนาแลว เสนาบดีคนหนึ่งไดรับเงินเดือนเทากับรายไดของชาวนาประมาณ 
๔๐๐ หรือ ๕๐๐ คนรวมกัน (จนกวาเราจะพบกับอีก : ๔๕) 

 จากนั้น ก็ไดเสนอทัศนคติในเชิงวิจารณผูกอการคณะราษฎรวา 
ผูทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็เพียงแตไลผูมีอํานาจชุดเกาไป แลวตัวเขาก็ข้ึนนั่งบัลลังกแทน ในชั้นตนก็ดูวา
เขาไดพยายามจะชําระลางความโสโครกอยูเหมือนกัน แตในไมชาความโลภและความเห็นแกตัวก็คอยงอกงามขึ้น
ในจิตใจของเขา ในที่สุดเขาก็หลงติดอยูในวิมาน        ดังนั้น แทนที่จะทําลายวิมานอันเปนสัญลักษณแหงความ 
อยุติธรรม เขากลับเรียกหาความรวมมือกับผูที่อยูในวิมานนั้นมากอน และรวบรวมกําลังกันเขารักษาวิมานนั้นไว
อยางแข็งแรง (จนกวาเราจะพบกับอีก : ๔๖) 
 ตอมาใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๓ รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตัดสินใจเขารวมเปนพันธมิตรกับ
สหรัฐอเมริกา โดยมีการลงนามในสัญญามิตรภาพและความรวมมือระหวางกัน และยังแสดงเจตนาที่จะสงทหาร
ไทยไปชวยสหรัฐฯรบในสงครามเกาหลี ทั้งนี้เพราะโดยทัศนะของรัฐบาล ก็มีความเห็นในทางเดียวกับสหรัฐฯวา 
สงครามเกาหลีเกิดขึ้นเพราะการรุกรานของคอมมิวนิสต โดยเกาหลีเหนือที่เปนคอมมิวนิสตรุกรานเกาหลีใตที่เปน
ประชาธิปไตย ดังนั้น สหรัฐฯจึงตองเขาแทรกแซง เพื่อปองกันการรุกราน ปรากฏวา ประเทศไทยก็เปนประเทศแรก
ในเอเชียและเปนประเทศที่สองตอจากสหรัฐฯ ที่แถลงวาจะสงทหารจํานวน ๔,๐๐๐ คน ไปรวมรบในสงคราม

                                                           
๑๘ เรื่อง “ปรัชญาของลัทธิมารกซิส“ นี้ กุหลาบ เรียบเรียงจากคําบรรยายของเอมิล เบิรน (Emile Burns) ไดถูกนํามา

รวบรวมและตีพิมพ็เปนเลมโดย แนวรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ รุงวิทย สุวรรณอภิชน (๒๕๒๒ : ๑๐๓-
๑๐๔) ไดอธิบายวา บทความชุดนี้ มีทั้งหมด ๑๘ บท แตคณะผูจักพิมพ “มิไดปรึกษาผูรูหรือผูเกี่ยวของ“ จึงนํามาตีพิมพเพียง ๖ 
บทสุดทายเทานั้น ทําใหขามเนื้อหาที่นาสนใจของบทความชุดนี้ไป เชน ทฤษฎีการเมืองตอนลัทธิโซซลิสม หรือ ประชาธิปไตยทาง
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน 
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เกาหลี และตอมา ก็ไดสงขาว ๔๐,๐๐๐ ตัน ใหแกเกาหลีฝายใต การดําเนินการเชนนี้ ไมไดเปนที่เห็นพองของ
ปญญาชนที่กาวหนา ในสมัยนั้น ที่เห็นวา การรวมเกาหลีเปนเรื่องภายใน การที่สหรัฐฯสงทหารเขาไป จึงเปน
สงครามรุกราน และเปนการแผอํานาจแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น เพราะกิจการในเกาหลี ไมไดมีอะไร
เกี่ยวของกับสหรัฐฯ และไมมีอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยดวยซ้ํา ดังนั้น จึงเปนการไมถูกตอง ที่ไทยจะสงทหารไป
ชวยสหรัฐฯกอการรุกราน ขอเสนอสําคัญของกลุมปญญาชนที่กาวหนา ก็คือ การเรียกรองใหยุติสงคราม และ
แกปญหาเกาหลีดวยสันติวิธี 
 แตกระนั้น รัฐบาลจอมพล ป. ก็ยังคงดําเนินโยบายสงทหารไปรบในเกาหลีตอไป ดังนั้น หนังสือพิมพ
การเมืองรายสัปดาห ที่มี เจริญ สืบแสง(ขุนเจริญวรเวชช) ส.ส.ปตตานี เปนเจาของ และ เพทาย โชตินุชิต ส.ส.
ธนบุรี เปนบรรณาธิการ ก็ไดเปนแนวหนาสุดที่เปดการรณรงคเพื่อสันติภาพและคัดคานสงคราม ซึ่งมีการระบุ
เปาหมายก็คือการคัดคาน “การสงพี่นองทหารไทย ไปตายเพื่ออเมริกาในดินแดนอันไกลโพน“ ตอมา เจริญ สืบ
แสง ไดเปนประธานจัดตั้ง “คณะกรรมการสันติภาพสากลแหงประเทศไทย“ ข้ึนในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๙๔ 
กุหลาบไดเขารวมในขบวนการนี้ดวย และเปนหนึ่งในผูมีบทบาทสําคัญในการคัดคานสงคราม จึงไดรับเลือกให
เปนรองประธานของคณะสันติภาพ ในระหวางนี้ คณะรัฐประหารไดกอการยึดอํานาจครั้งที่สองในวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔ และไดมีการตั้งรัฐบาลใหม ที่มีลักษณะเผด็จการมากยิ่งขึ้น โดยมี จอมพล ป.พิบูล
สงครามเปนผูนํา แตขบวนการสันติภาพก็ยังคงเคลื่อนไหวตอไป ไดมีการรณรงคใหประชาชนมารวมกันลงชื่อ
คัดคานสงคราม และเสนอใหมีการแกปญหาระหวางประเทศโดยสันติวิธี ปรากฏวาจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
๒๔๙๕ นั้น มีประชาชนมารวมลงนามเรียกรองสันติภาพและคัดคานสงครามนับแสนคน ซึ่งการลงนามเรียกรอง
สันติภาพนี้ กุหลาบไดนํามาเลาไวในเร่ืองสั้น “ประกายใหมในดวงตาของเขา“ ลงพิมพในหนังสือพิมพปยมิตร 
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๔ 
 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๕ กุหลาบ สายประดิษฐ ไดรับเชิญจากแผนกปาฐกถา ของคณะกรรมการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ใหไปกลาวปาฐกถาเรื่อง “ฐานะของสตรีตามที่เปนมาใน
ประวัติศาสตร“ ในบทปาฐกถานี้ กุหลาบไดแสดงทัศนะที่เห็นใจสตรีอยางชัดเจน และชี้วา ฐานะของสตรีในอดีตที่
ผานมานั้น มิไดเทาเทียมกับบุรุษ เขาไดใชความรูในเชิงสังคมวิทยามาอธิบายวา สถานะของสตรีนั้นเสื่อมลงจาก
เงื่อนไขของชีวิตครอบครัวและชีวิตสมรส เพราะแตเดิมมาสังคมจะถือสตรีเปนใหญ และนับการสืบสายแตทาง
ฝายหญิงเทานั้น แตเมื่อสังคมกาวเขาสูยุคสังคมทาส ผูชายชนชั้นนําไดเขาครอบครองโภคทรัพยของสังคม 
อํานาจของผูชายที่มีอยูเหนือผูหญิงก็ถูกสถาปนาขึ้น และดําเนินไปในลักษณะเชนนั้น กุหลาบ ไดต้ังความหวังกับ
สังคมใหม และไดชี้วา “เมื่อลัทธิสังคมนิยมไดแผไพศาลไปทั่วโลกแลว ความขวนขวายพยายามที่จะยกฐานะของ
สตรีใหทัดเทียมกับบุรุษ ก็เปนไปในทางทะมัดทะแมงมากขึ้น“ จากนั้น ก็ลงทายโดยการเรียกรองใหสตรี “กาว
ออกมาจากสถานะของชางเทาหลัง“ออกมายืนเคียงขางบุรุษ (กุหลาบ สายประดิษฐ ๒๔๙๕ : ๕๐-๕๓) 
 ต้ังแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕ เปนตนมา ไดเกิดภาวะแหงแลงอยางรุนแรงในภาคอีสาน เพราะฝน
ไมตกตามฤดูกาล ดังนั้นคณะกรรมการสันติภาพสากลแหงประเทศไทย จึงไดมีการตั้ง“คณะกรรมการสงเคราะห
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ประชาชนภาคอีสานผูอดอยาก“ข้ึน โดยมี กุหลาบ สายประดิษฐ เปนประธาน ไดดําเนินการเผยแพรขาวสาร และ
เรียกรองใหประชาชนชวยกันบริจาคเงินและสิ่งของชวยเหลือ โดยใชหนังสือพิมพเปนสื่อ ปรากฏวากรรมการ
สันติภาพไดรับส่ิงของมากมายรวมเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และเปนเสื้อผา ๒๑ กระสอบ ซึ่งเหตุการณเหลานี้ 
กุหลาบสะทอนเอาไวในเรื่องสั้นชื่อ “เขาตื่น“ ลงในหนังสือพิมพ ปยมิตร วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๓๔๙๕ ไดอธิบาย
ที่มาของสิ่งเหลานี้วา มีแตคนยากจนเปนสวนใหญ ที่ยินดีที่จะชวงพี่นองในภาคอีสาน กลาวคือ เงินและสิ่งของที่มี
ราคามากมายเหลานี้ ไมไดมาจากเศรษฐีและคนมั่งคั่ง หรือพวกคนใหญคนโตที่ไหน แตมาจากคนธรรมดาสามัญ
ที่เดินอยูตามถนน ที่ยืนโหนรถเมลและรถราง ที่นั่งพุยขาวตม หรือกินขาวราดแกง ที่อาศัยอยูตามบานเล็กเรือน
นอย เงินและสิ่งของเหลานี้ สวนมากมาจากกรรมกรหรือคนงานที่ยากจน มาจากเยาวชน ผูหญิง เสมียน พนักงาน 
ลูกจาง มาจากคนธรรมดาสามัญทั้งไทยและจีน มาจากสิ่งที่บุรุษผูนั้นสรุปเรียกวา ประชาชน (ชวย พูลเพิ่ม 
๒๕๓๐ : ๒๐๔-๒๐๕) 
 เร่ือง “เขาต่ืน“ นี้ เลาถึงชีวิตของคนถีบสามลอ ชื่อ อํ่า ที่เขารวมในขบวนการสันติชน จึงไดเปลี่ยนใจ ไม
ยอมพาลูกไปดูงานรับมอบอาวุธใหมที่สหรัฐจัดสงมาใหรัฐบาลไทย และจะมีการจัดแสดงที่สนามหลวง โดยพาลูก
ไปดูสัตวที่เขาดินแทน อํ่าใหเหตุผลวา “อยาไปสนุกสนานกับอายอาวุธหาเหวเหลานี้เลยวะ อยาไปยินดีกับอาย
เร่ืองเตรียมรบราฆาฟนกับเขาเลยวะ แกกับขามารวมกับพวกสันติชน ชวยเขากอบกูสันติภาพ เพื่อความอยูรวม
เย็นเปนสุขของประชาชนกันเถอะ“ 
 ดังนั้น ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๕ กุหลาบ สายประดิษฐ พรอมดวย อุทธรณ พลกุล ฉัตร บุณยศิริชัย 
และคนอื่นๆ ก็ไดเดินทางนําสิ่งของไปแจกของบรรเทาทุกขในภาคอีสาน ปรากฏวาตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหว 
รัฐบาลไดโจมตีเสมอวา การเคลื่อนไหวสันติภาพ เปนเรื่องของคอมมิวนิสต และเมื่อกรรมการสันติภาพเดินทางไป
ภาคอีสาน รัฐบาลตัดสินใจแลววา จะทําการจับกุม ดังนั้น ต้ังแตวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๕ เมื่อกุหลาย 
และคณะสันติชนกลับจากภาคอีสาน การกวาดลางจับกุมคร้ังใหญก็ไดเร่ิมข้ึน มีปญญาชน นักศึกษา และชาวนา 
ถูกจับในกรณีนี้นับรอยคน กรณีนี้ จึงถูกเรียกวา กบฏสันติภาพ หรือ กบฏแจกผา 
 ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน นั้น กุหลาบ สายประดิษฐ ถูกจับหลังจากกลับจากภาคอีสาน และตอมาก็ถูกสั่ง
ฟองรวมกับผูตองหาอื่นๆ อีก ๕๒ คน ในที่สุด ศาลไดตัดสินจําคุกกุหลาบและจําเลยคนอื่นๆ ๒๐ ปในความผิดที่
กอการสันติภาพ และแจกขาวของคนยากคนจน แตกระนั้น นักโทษทุกคนไดรับการนิรโทษกรรมในโอกาสงาน
ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ กุหลาบ ไดรับการนิรโทษกรรมใหออกจากคุกในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ซึ่งเปน
วันวิสาขบูชา ในขณะที่รัฐบาลกําลังจัดงานเฉลิมฉลองใหญที่สนามหลวง ในระหวางที่อยูในคุกนี้เอง ที่กุหลาบ 
สายประดิษฐไดแตงนวนิยายเรื่อง แลไปขางหนา ภาคปฐมวัย ซึ่งไดเร่ิมตีพิมพในนิตยสารปยมิตรวันอาทิตย ใน
เดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๙๘ นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองสั้นเรื่อง ขอแรงหนอยเถอะ(พ.ศ.๒๔๙๖) ความเรียงเรื่อง กําเนิด
ครอบครัวของมนุษยชาติ(พ.ศ.๒๔๙๗)  เร่ืองพุทธศาสนาคือ อุดมธรรม(พ.ศ.๒๔๙๘) และ บทกวี อาชญากรผู
ปลอยนกพิราบ(พ.ศ.๒๕๐๐) เปนตน 
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 ในเรื่อง แลไปขางหนา ภาคปฐมวัย ซึ่งมีบทเปดเรื่องที่เขียนไดอยางนาประทับใจมาก๑๙ กุหลาบไดสราง
ฉากเหตุการณใหเกิดขึ้นกอนการปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งยังเปนระยะที่สังคมมีการแบงแยกชนชั้นอยางชัดเจน และ
ไดอธิบายความเหลื่อมลํ้าในสังคมเชนนั้น โดยผานสายตาของเด็กชายจันทา โนนดินแดน ลูกชาวนาจากหมูบาน
แหงหนึ่งเมืองขุขันธ ที่ไดเขามาอยูในกรุงเทพฯ และกลายเปน“กาที่ไดเขามาอยูในหมูหงส“เพราะไดมาอาศัย
“ปราสาท“ คือ บานของพระยาอภิบาลราชธานี อํามาตยผูใหญในกระทรวงมหาดไทย และไดเขาเรียนในโรงเรียน
เทเวศนรังสฤษดิ์ ซึ่งเปนโรงเรียนของชนชั้นผูดี เพื่อเปนบาวคอยรับใชคุณวัชรินทร บุตรของทานเจาคุณ ซึ่งเขา
เรียนที่โรงเรียนนี้เชนกัน กุหลาบไดอธิบายสถานะของความไมเทาเทียมกันนั้นวา  

บาวทั้งหลาย จึงมักจะคิดเห็นไปวา สภาพความเปนขาเจาบาวนายนั้น เปนสภาพที่ฟาดินไดกําหนดมาวา 
จะตองดํารงอยูตลอดไปและจะเลิกรางเสียมิได ดวยเหตุนี้ แทนที่พวกบาวจะคิดสลัดภาพขาเจาบาวนาย
ใหหลุดพนไป จากแผนดินที่เขาไดถือกําเนิดมา เพราะวามันเปนสภาพอัปลักษณไมคูควรแกความเปน
มนุษย บาวทั้งหลายจึงกลับไปทําความตะเกียกตะกายที่จะไดเปนเจาขุนมูลนายกับเขาบาง   

(แลไปขางหนา ภาคปฐมวัย : ๑๗๒) 
 นอกจากนี้ กุหลาบ สายประดิษฐยังไดเสนอทัศนะใหมในทางประวัติศาสตรที่ชี้ใหเห็นวา ประวัติศาสตร
มิไดสรางโดยชนชั้นนําเทานั้น แตประชาชนสามัญที่มิไดจารึกชื่อก็เปนผูสรางประวัติศาสตรเชนกัน เขาไดถายทอด
ความนี้ผานการชี้แจงของ นิทัศน สวัสดิรักษา เพื่อนของจันทา ที่ชี้แจงตอ ม.ร.ว.รุจิเรข นักเรียนอีกคนหนึ่งวา 
ในที่นี้ ฉันอยากให รุจิเรข และเพื่อนนักเรียนของเราไดเขาใจดวยวา บรรดาผูที่เสียชีวิตกูบานกูเมืองและรักษาเอก
ราชของชาติไวใหแกเรานั้น ไมไดถูกจารึกชื่อลงไวในพงศาวดารทุกคน... การที่พงศาวดารมิไดจารึกชื่อราษฎร
สามัญชนจํานวนมากมายที่ไดสละชีวิตเลือดเนื้อตอสูเพื่อบานเมืองของเรามาเหมือนกันนั้น จะเปนเหตใุหเราถอืวา 
เราไมไดเปนหนี้บุญคุญทานผูกลาหาญที่เปนสามัญชนชาวบานเหลานั้นดวยหรือ? 
(แลไปขางหนา ภาคปฐมวัย : ๒๙๘-๒๙๙) 
 ตอมา เมื่อ กุหลาบ สายประดิษฐ แตง แลไปขางหนา ภาคมัชฌิมวัย ลงในนิตยสาร ปยมิตรวันจันทร เมื่อ 
พ.ศ.๒๕๐๐ ก็มีบทเปดเรื่องอันนาประทับใจเชนกัน แตบทเปดเรื่องของนวนิยายตอนนี้ ไดเนนการอธิบาย ประเมิน
คา และสดุดีการปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งอาจจะถือไดวา บทเปดเรื่องเปนงานประพันธรอยแกวยอเกียรติการปฏิวัติ 
พ.ศ.๒๔๗๕ ที่ดีที่สุด ตัวอยางเชน การอธิบายบรรยากาศการปฏิวัติ ตอนหนึ่งวา 

                                                           
๑๙ นวนิยายที่เดนในยุคแรก ผูประพันธมักจะเขียนอยางมีวรรณศิลป และเปนบทที่นาประทับใจ นวนิยายของชารล ดิก

เกนส เรื่อง Great Expectation และ Oliver Twist ก็มีบทเปดเรื่องที่นาประทับใจ เรื่อง Mother ของ แมกซิม กอรกี ก็มีบทเปดเรื่อง
อันยิ่งใหญ สะทอนใหเห็นถึงสัจธรรมแหงชีวิตกรรมกร เรื่อง กามนิต ที่แปลโดย เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป ก็มีบทเปดเรื่องที่
ดีเดนมาก บรรยายถึงบรรยากาศยามเย็นอันงดงามนอกกรุงราชคฤห ศรีบูรพา จึงนําเอาจารีตเชนนี้ มาเขียนบทเปดเรื่องสําหรับ 
แลไปขางหนา ในบทเปดเรื่องนี้เอง เปนการชี้ถึงความหมายของการ “แลไปขางหนา“ ของศรีบูรพา ที่นาสังเกต คือ นวนิยายกอน
หนานี้ของศรีบูรพา ไมมีบทเปดเรื่องเชนนี้ 



 ๑๘

ชุมนุมราษฏรยืนฟงคําประกาศดวยอาการที่ออกจะงงงวย เพราะวาเปนครั้งแรกในชีวิตที่เขามาไดยินวา อํานาจที่
เคยไดรับความเคารพสักการะอยางสูงสุดนั้น มาถึงวันนี้ไดแปรสภาพเปนฝุนละอองไปเสียแลว ราษฏรบางกลุมฟง
คําประกาศดวยอาการอันสํารวม... บางกลุมก็เปลงเสียงไชโยกันเกรียวกราว ในไมชาคําประกาศของคณะราษฎร 
ก็ไดกระจายไปทั่วพระนคร... 
 ประชาราษฎรคนยากคนจน เมื่อไดอานประกาศของ� คณะราษฎร�  ที่ไดเปดโปงความไรสมรรถภาพ
ของรัฐบาลเจาขุนมูลนาย และไดประณามความชั่วรายเหลวแหลกในวงราชการ ความเห็นแกตัวของชนชั้นสูงที่
ปกครองประเทศ ความอยุติธรรม และการกดขี่นานาประการที่สุมอยูบนหัวอกราษฎรแลว เขาก็เร่ิมคํานึงถึง
อํานาจใหม เสมือนหนึ่งเปนความงาม ความสะอาดหมดจด และเปนแสงสวางที่จะสองลงมาบนชีวิตอันมืดมนขะ
มุกมอมของเขา และเมื่อเขาไดอานคํามั่นสัญญาของคณะราษฎร ที่ไดประกาศออกมาอยางหนักแนนวา จะทํานุ
บํารุงการเปนอยูของพวกเขา ทั้งในเมืองและชนบทอยางดีที่สุด จะไมปลอยใหพวกเขาอดหยากไรงาน ทั้งยังจะให
การศึกษาแกพวกเขาอยางเต็มที่ และจะฟงความคิดความเห็นในเรื่องการปกครองบานเมืองจากพวกเขาทั้งหลาย
ดวย ประชาชนคนยากผูเปนคนซื่อก็ยกมือข้ึนทวมหัวเปลงเสียงสาธุ แลวเริ่มต้ังความหวังวา นับแตนี้พวกเขาเห็น
จะเงยหนาอาปากขึ้นไดบางละ 
(แลไปขางหนา ภาคมัชฌิมวัย  : ๒๐-๒๑) 
 จากนั้น กุหลาบก็ผูกเนื้อเร่ืองก็เปนเรื่องที่เกี่ยวพันแวดลอมการปฏิวัติ เพราะ ครูอุทัยแหงโรงเรียนเทเวศน
รังสฤษดิ์ ที่เคยเปนผูสอนของจันทา และ นิทัศน ก็ไดเขารวมเปนผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองดวย กุหลาบได
อธิบายถึงเหตุผลและแนวทางของคณะปฏิวัติผานครูอุทัย อธิบายความหวังของราษฎรที่มีตอระบอบใหมผาน
ความเห็นของนิทัศน จันทา และ เซง และชี้ใหเห็นวา กลุมที่เปนปฏิปกษกับการปฏิวัตินั้นคือพวกเจาขุนมูลนายที่
สูญเสียอํานาจ มิใชราษฎรทั่วไป และยังอธิบายถึงความเปนไปของระบอบใหมในระยะแรก ที่ผูแทนทั้งหลายที่
พวกชาวนาและคนงานทั้งหลายเลือกเปนตัวแทนของเขา ไปประชุมพิจารณาวินิจฉัยราชการแผนดิน เพื่อ
ประโยชนแกเขาทั้งหลาย ส่ิงเหลานี้ไมเคยเกิดขึ้นในระบอบเกา นอกจากนี้ ก็ไดสะทอนถึงความเสื่อมสลายของ
ระบอบเกาผานการลมสลายของ “ปราสาทราง“ หรือบานของพระยาอภิบาลราชธานีที่เคยเปนที่อาศัยของจันทา
นั่นเอง การเปลี่ยนแปลงเหลานี้วาเปนวิถีของประวัติศาสตร ที่จะตองเกิดขึ้น ไมอาจจะเหนี่ยวรั้งได กุหลาบได
อธิบายลักษณะที่เปนสัจจะของประวัติศาสตรยุคศักดินาวา 

มันไดเห็นสมัยรุงเรืองของกษัตริย แหงกรุงศรีอยุธยาราชธานี ไดเห็นความเสื่อม ความเหลวแหลกภายใน
ราชสํานัก และในที่สุดไดเห็นความพินาศลมจมของราชธานีนั้น มันไดเห็นการชวงชิงอํานาจราชบัลลังก
เพื่อผลประโยชนสวนตัวลวนๆ ในระหวางราชวงศ และในบางครั้งบางคราว การชวงชิงอํานาจราชบัลลังก
นั้น ก็ประทําโดยเจาขุนมูลนายนักรบที่เปนขาของกษัตริยนั่นเอง กษัตริยราชวงศ พรอมทั้งขุนนางและ
ครอบครัวของฝายแพ ไดถูกกษัตริยราชวงศของฝายชนะลางผลาญชีวิตอยางเหี้ยมโหดทารุณ ดุจเดยีวกบั
ความประพฤติของยักษมาร ที่บุคคลเหลานั้นสาปแชง และหางไกลอยางยิ่งจากคุณธรรมของพวกเทพ ที่
บุคคลเหลานี้สรรเสริญบูชา อาชญากรรมอันนาสยดสยองที่เกิดขึ้นจากความโลภอํานาจราชบัลลังก และ



 ๑๙

เปนอาชญากรรมที่ประกอบขึ้นโดยบุคคลที่มีศักดิ์สูงเทียมเมฆ ไดมีอยูในประวัติศาสตรราชธานีเกาไม
ขาดสาย มันไดเห็นการผลักแผนดิน การเปลี่ยนแปลงอํานาจที่ไดกระทํากันในพระบรมมหาราชวงัของราช
ธานีเดิม มันไดเห็นการขึ้นสูอํานาจวาสนาอันสูงสุดของคนชุดหนึ่ง และไดเห็นการตกต่ํา จนถึงขั้นไปสู
ตะแลงแกงของคนอีกชุดหนึ่งในบรรดาผูมีอํานาจยิ่งใหญดวยกัน แตความเปลี่ยนแปลงเหลานั้น ก็ไมมี
ความสัมพันธอันใดเลยกับชีวิตของประชาราษฎรในราชอาณาจักรสยาม ประชาราษฎรเคยมีชีวิตอันต่ํา
ตอยแรนแคนมาอยางใด ชีวิตของเขาก็ดําเนินไปอยางนั้น... (แลไปขางหนา ภาคมัชฌิมวัย  : ๑๔๑-๑๔๒) 

 ดังนั้น กุหลาบ สายประดิษฐ จึงไมไดอาลัยอาวรณตอการลมสลายแหงอํานาจของระบอบศักดินา เพราะ
อยางนอยระบอบใหม ก็เปดโอกาสแกประชาชน เชน นิทัศน และ จันทา ในการที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่
เปดใหม เปนตลาดวิชา จนกระทั่งสําเร็จการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต สวนเซงเพื่อของจันทา ไดเขาไปทํางานเปน
นักหนังสือพิมพ แตกระนั้น สถานการณทางการเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เปนลัทธิทหารนิยมมากขึ้น ซึ่ง
กุหลาบไดสะทอนเหตุการณที่ทหารกลุมหนึ่งไดบุกเขาไปคุกคามสํานักงานหนังสือพิมพประชามติที่เซงทํางานอยู 
ซึ่งเปนผลจากการที่เซงเขียนบทความทักทวงการเพิ่มงบประมาณดานการทหารวา 

 คณะราษฎรไมไดประกาศวาจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพื่อจะนําประเทศไปทําสงครามกับ
ใคร คณะราษฎรไมไดประกาศวาจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพื่อจะเพิ่มงบประมาณทางทหารอยาง
มากมายใหญโต แตไดประกาศวาจะบํารุงเศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศ จะชวยใหราษฎรทุกคนมี
งานทํา จะชวยใหราษฎรอยูดีกินดี  (แลไปขางหนา ภาคมัชฌิมวัย  : ๑๕๕) 

 กุหลาบไดอธิบายตอไปถึงการที่เจตนาดีตอประเทศชาติของคณะราษฎรไดออนลง และการหวงแหน
อํานาจไดเพิ่มมากขึ้น จึงนํามาซึ่งแนวโนมของการเผด็จการ โดยการกวาดลางจับกุมผูที่รัฐบาลถือวาเปนศัตรูของ
รัฐบาลรวมทั้งศิริลักษณ เพื่อนของนิทัศนและจันทา ซึ่งกรณีที่กุหลาบสะทอนในเรื่องนี้ คือการกวาดลางใหญกบฏ
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ที่มีผูถูกจับกุมนับรอยคน และในที่สุด ผูตองหากบฏเหลานี้ถูกยื่นฟองตอศาลพิเศษ
และถูกตัดสินประหารชีวิต ๑๘ คน โดยกุหลาบไดวิพากษการตัดสินคดีนี้ผานความเห็นของจันทาวา � หลัก
กฏหมายที่เราไดเรียนมา เกี่ยวกับวิธีความอาญาและลักษณะพยานถูกละเมิดหมด�  และนิทัศนก็ตอบวา 
มันเปนคําพิพากษาของศาลเสียเมื่อไร มันเปนคําพิพากษาของโจทกตางหาก หรือจะใหถูกยิ่งกวานั้น ตองกลาววา 
มันเปนคําพิพากษาของคูศัตรูที่พิพากศัตรูของเขา... เพราะฉะนั้นคําพิพากษาคดีนี้จึงมิใชเปนคาํพพิากษาของศาล 
แตเปนคําพิพากษาของพวกนักเลงโต ที่ใชกับคูอริของเขา ฉันเห็นวาประชาธิปไตยประเทศเรากําลังดําเนินสูความ
มืดมน และชื่อเสียงของคณะราษฎรกําลังตกอยูในอันตราย (แลไปขางหนา ภาคมัชฌิมวัย  : ๒๔๔-๒๔๕) 
 แมวา กุหลาบ สายประดิษฐ จะไมเห็นชอบตอการแปรเปลี่ยนของคณะราษฎรดังกลาว แตก็มิได
หมายความวา จะกลับไปเห็นดีงามกับระบอบเกา ดังที่เขาไดสะทอนวา “ถาพวกชนชั้นสูงเขาคิดวา ราษฎรจะกลับ
เรียกรองใหพวกเขาปกครองประเทศอีก ก็นับวาพวกเขาไดฝนไปอยางนาสงสาร เดี๋ยวนี้ราษฎรพอจะรูกันอยูแลว
วา เมื่อพวกคนชั้นสูงปกครองประเทศนั้น เขาปกครองเพื่อประโยชนของใคร“ (แลไปขางหนา ภาคมัชฌิมวัย  : 
๒๔๖) 



 ๒๐

 ปรากฏวาแลไปขางหนา ภาคมัชฌิมวัย นี้แตงไมจบ ในสวนที่สองเพิ่งจะเริ่มไปไดเพียง ๓ ตอน ถึงตอนที่
กองทัพญี่ปุนบุกประเทศไทยแลว และมีใบปลิวของไทยอิสสระตอตานรัฐบาล ตํารวจจึงไดมาคนบานของเซง เพื่อ
ทําการจับกุม ทั้งนี้เนื่องจาก กุหลาบไดรับเชิญใหเดินทางไปเยือนสหภาพโซเวียตในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๐ 
และเมื่อกลับมาแลว เขาก็ไมไดเขียนตอ  จนถึงชวงที่เดินทางไปจีน และลี้ภัยเมื่อ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต กอการ
รัฐประหารในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๑ เพราะไมตองการที่จะกลับมาใชชีวิตในคุกเมืองไทยอีก เราจึงไมอาจคาด
เดาไววา กุหลาบไดเตรียมวางโครงเรื่องตอไปอยางไร รุงวิทย สุวรรณอภิชน (๒๕๒๒ : ๔๑) สันนิษฐานวา ถาหาก
ศรีบูรพาเขียนตอ เร่ือง แลไปขางหนา นาจะปดฉากดวยการขึ้นศาลในคดีกบฏสันติภาพ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ 
พ.ศ.๒๔๙๖ 

๔. บทสรุป อุดมการณของกุหลาบ สายประดิษฐ 
 จากที่กลาวมา จะเห็นพัฒนาการความคิดของกุหลาบ สายประดิษฐ จากนักเขียนบทความและนวนิยาย
ธรรมดา และแมกระทั่งเปนนักคิดที่มีระบบคิดแบบบุรุษนิยม เปลี่ยนมาสูการเปนนักคิดนักเขียนที่มีอุดมคติเพื่อ
สังคม มีความเห็นใจในคนยากคนจน กุหลาบจึงเริ่มรับอุดมคติแหงความเสมอภาคและประชาธิปไตย และคดัคาน
ความอยุติธรรมแหงสมบูรณาญาสิทธิราชย ดวยอุดมการณเชนนี้ กุหลาบ สายประดิษฐ จึงเปนปญญาชนคน
สําคัญที่สนับสนุนการปฏิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕ และแมวาในระยะตอมา กุหลาบจะมีความเห็นวา ผูกอการเปลี่ยนแปลง
การปกครองบางสวนทิ้งอุดมการณประชาธิปไตย ตามที่สัญญาไว และหันไปสถาปนาเผด็จการ แตเขาก็มิไดเสื่อม
ความศรัทธาไปจากอุดมการณแหงการปฏิวัติ 
 กุหลาบ สายประดิษฐใชชีวิตลี้ภัยอยูนอกประเทศถึง ๑๖ ป จนถึงแกกรรมที่ประเทศจีนในวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ เมื่ออายุได ๖๙ ป ในระหวางนี้ กุหลาบ ก็ยังมีงานเขียนที่เปนบทความ และบทกวี มากมาย 
ออกมาทางวิทยุเสียงประชาชนแหงประเทศไทย และยังนาจะเปนผูที่มีสวนสําคัญในการเรียบเรียง และเปน
บรรณาธิการหนังสือปฏิวัติหลายเลมที่แปลจากภาษาจีนออกเปนภาษาไทย อยางไรก็ตาม เปนการยากมากที่จะ
รวบรวมหรือระบุงานเขียนของเขาในระยะนี้ เพราะแทบจะไมมีหลักฐานหลงเหลืออยูแลว เพียงแตสามารถที่จะ
กลาวไดวา แมวาจะลี้ภัยในตางประเทศแลว กุหลาบก็มิไดหยุดการเคลื่อนไหวตอสูเพื่อประชาธิปไตย และเสรภีาพ
ของประชาชนไทย จนกระทั่งสุดทายในวาระชีวิตของเขา และนี่คือความมั่นคงในอุดมการณของกุหลาบ สาย
ประดิษฐ บทกวีสําคัญที่กุหลาบ แตงเพื่อสดุดีการตอสูของนักศึกษาประชาชนในกรณี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ 
ยังเปนที่จดจํากันอยูดังนี้ 
  หยดฝนยอยจากฟามาสูดิน ประมวลสินธุเปนมหาสาครใหญ 
 แผเสียงซัดปฐพีอิงมี่ไป   พลังไหลแรงรุดสุดตานทาน 
 อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง   เปนพลังแกรงกลามหาศาล 
 แสนอาวุธแสนศัตรูหมูอันธพาล  ไมอาจตานแรงมหาประชาชน 
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