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บทน�า
สามัญส�านึก - เมื่อสามัญชนปฏิวัติ

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ในวันที่ 10 มกราคม 1776 จุลสารเล่มเล็กในหัวข้อที่ไม่น่า

ตื่นเต้นเท่าไรนัก - สามัญส�านึก (Common Sense) - ปรากฏตัว 

ต่อมหาชนในเมืองฟิลาเดลเฟีย ในเวลานั้นมีส่ิงพิมพ์เผยแพร่

ความคดิทางการเมืองออกมาไม่น้อยในรปูแบบต่างๆ โดยเฉพาะ

จุลสารและแผ่นปลิว (pamphlet) สะท้อนความเคล่ือนไหวของ

ชาวอาณานิคมอเมริกันในอเมริกาเหนือท่ีเติบใหญ่เคียงข้างกับ

การเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจการผลิตแบบทุนของชนชั้น

กระฎุมพี  

สามัญส�านึก ต่างจากจุลสารทางการเมืองฉบับอ่ืนๆ 

ตรงท่ีน�าเสนอข้อถกเถียงท่ีทรงพลังยิ่ง อันน�าไปสู่การตัดสินใจ

ประกาศเอกราชจากจกัรภพองักฤษของชาวอาณานคิม ประเด็น

อันเป็นหัวใจของจุลสารนั้นคือการวิพากษ์ระบอบกษัตริย์ที่สร้าง

ระบบการปกครองจากการสืบมรดกทางครอบครัว ในขณะ

เดียวกันก็เสนอภาพที่เหนือกว่าของระบอบมหาชนรัฐที่มาจาก

ประชาชน ไม่เพียงแต่ในเรื่องรูปแบบของการปกครองเท่านั้น 
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แต่ท่ีส�าคัญย่ิงคือจุดหมายของการปกครองและรัฐบาล ว่าต้อง

เป็นการปกครองเพื่อความดีงามของส่วนรวม (public good) 

ไม่ใช่ของอภิสิทธิ์ชนเท่านั้น

อิทธิพลและความส�าคัญของ สามัญส�านึก เป็นท่ี

ประจกัษ์ชดั จลุสารเล่มนีข้ายได้นบัแสนเล่มในระยะเวลา 3 เดือน

หลังตีพิมพ์ และห้าแสนเล่มในปีแห่งการปฏิวัติอเมริกัน ท้ังท่ี

ประชากรในอาณานิคมยุคนั้นมีเพียง 2-3 ล้านคน

ถึงฤดูใบไม้ผลิปี 1776 จลุสารดังกล่าวได้สลายความรู้สกึ

จงรักภักดีต่อกษัตริย์จอร์จที่ 3 แห่งอังกฤษที่ยังคาราคาซังอยู่ใน

หมู่ชาวอาณานิคมลงไปโดยส้ินเชิง นั่นคือการเอาอุปสรรคทาง

จติวทิยาอนัสดุท้ายทีข่วางก้ันการเป็นเอกราชออกไป ดงัท่ีทราบ

กันดี วันที่ 4 กรกฎาคม 1776 ขบวนการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของ

คนอเมริกันก็ประกาศเอกราช ตัดความสัมพันธ์แบบอาณานิคม

และการเป็นข้าราชบริพารของกษัตริย์อังกฤษลงไป จากนั้นก็ 

เข้าสู ่การท�าสงครามเอกราชกับกองทัพอังกฤษอย่างเต็มตัว 

กระทั่งได้รับเอกราชในปี 1783 สามัญส�านึก จึงได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นจุลสารที่มีอิทธิพลสูงยิ่งต่อการปฏิวัติอเมริกา  

บุคคลผูเ้ขียนจลุสาร สามัญส�านกึ คือโธมัส เพน (Thomas 

Paine) หรอืทีรู้่จกักันท่ัวไปในนาม ทอม เพน ทีน่่าแปลกใจคอืเขา

เป็นคนองักฤษ ไม่ใช่ชาวอาณานคิมอเมริกันมาก่อน เพนเกดิเม่ือ

ปี 1737 ในเมืองเธ็ทฟอร์ด เขตนอร์ฟอล์ก อยู่ห่างกรุงลอนดอน

ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 70 ไมล์ เมืองนี้มีช่ือว่าเป็น

ศนูย์กลางของหตัถอตุสาหกรรมในชนบท แม้ประชากรส่วนใหญ่

ในศตวรรษที่ 18 เป็นเกษตรกร หลายคนก็ทอผ้าปั่นฝ้ายในบ้าน
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เพื่อส่งให้อุตสาหกรรมทอผ้าท่ีก�าลังเติบใหญ่ ความคึกคักของ

การค้าเหน็ได้จากการท่ีเมืองนีมี้ตลาดทกุวนัเสาร์และงานเทศกาล

ประจ�าปีในวันที่ 1 พฤษภาคม นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรสลัก

ส�าคัญที่นักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจ 

ย่ิงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้หากจะมีใครสักคนท�านายว่า 

เด็กท่ีเกิดในเมืองนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นบุคคลส�าคัญของ

โลกในศตวรรษที่ 18

โธมัส เพน - ภูมิหลังทางครอบครัวและการงาน

โธมัส เพน เกิดในครอบครัวที่ไม่ถึงกับยากไร้ไม้สอย  

แตก่ไ็ม่ร�า่รวย พอ่เป็นช่างท�าสเตย์รดัรปูและเกษตรกรขนาดเลก็ 

ที่ส�าคัญพ่อของเพนเป็นเควกเกอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มคริสเตียนท่ีเห็น

ต่างจากคาทอลิก ส่วนแม่เป็นลูกสาวของอยัการท้องถิน่ และเป็น

แองกลิคัน ครอบครัวจึงพอส่งเพนเข้าโรงเรียนจนจบได้ 

จากนั้น เพนก็เร่ิมท�างานด้วยการเป็นลูกมือฝึกหัดใน 

โรงท�าสเตย์ตามแบบพ่อ เขาท�างานช่างฝีมืออยู่ 12 ปี จากการเป็น 

ลูกมือฝึกหัด ไปเป็นช่างรับงาน และเป็นนายช่าง โดยรวมแล้ว

เพนไม่มีความสุขกับอาชีพและงานที่เขาท�านัก เนื่องจากต้องใช้

แรงงานมากและได้แต่พดูคุยกบัผูห้ญงิมากกว่าการได้สงัสรรค์กับ

คนมีความรูใ้นเมือง เม่ืออายไุด้ 16 ปี เขาจงึตดัสินใจไปเผชญิโชค

ครั้งแรกด้วยการสมัครท�างานในเรือเดินทะเล 

ในปี 1767 เพนกลับมาบ้าน และไปท�างานกับช่างสเตย์

มีชือ่ในกรงุลอนดอน ท�าได้ 2 ปีก็ย้ายไปเมืองโดเวอร์ นายจ้างใหม่



1 2  

ใจดีให้เงินเขา 10 ปอนด์เพือ่เปิดร้านท�าสเตย์ของตนเอง ช่วงน้ีเอง 

เขาเจอแมรี แลมเบิร์ต ซึ่งท�างานเป็นคนใช้ของเจ้าของร้านขาย

ของช�า เพนแต่งงานกับเธอ แต่ไม่ถึงปีภรรยาก็เสียชีวิต ต่อมา 

พ่อตาซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีศลุกากรและภาษใีนเมือง ได้ชกัจงูให้เพน 

มาท�างานราชการเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรและภาษี เขาจึง

กลับไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ 

สอบเข้าเป็นพนักงานศุลกากร 

ในปี 1762 เพนได้รับการบรรจุในต�าแหน่งต�่าท่ีสุด

ของหน่วยงาน ท�าได้ 3 ปีเขาก็ถูกไล่ออก ด้วยข้อหาท่ีเจอกัน 

บ่อยคือไม่ได้ตรวจดูสินค้าท้ังหมดที่ออกใบภาษีให้ จากนั้นเขา

ภาพวาดสนี�้ามนักรงุลอนดอนราวปี 1757 โดยศลิปินองักฤษ ซามเูอล สกอตต์ 

ที่มา: commons.wikimedia.org



1 3

ย้ายไปลอนดอน คราวนี้เขาหางานที่อยากท�ามากหน่อยเป็น 

งานสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเล็กๆ ซึ่งให้เงินเดือนน้อยมาก

แทบไม่พอยาไส้ ได้เพยีงคร่ึงหนึง่ของเงินเดือนตอนเป็นเจ้าหน้าท่ี

ศลุกากร ระหว่างนีเ้พนเร่ิมมีกิจกรรมกับชาวบ้านชาวเมืองมากขึน้ 

คือไปเทศนาและพูดคุยกับคนกลุ่มเล็กๆ ในย่านที่พักของเขา 

แสดงว่าเขามีนิสัยชอบท�างานมวลชนและอภิปรายปัญหาของ

ชาวบ้าน

ในปี 1768 เพนท�าเร่ืองยอมรับผิดและขอกลับเข้า

ท�างานอีก ในที่สุดเขาก็ได้กลับไปท�างานศุลกากรอีกครั้งที่เมือง 

ลูอิส ในซัสเซกซ์ เมืองการค้าห่างจากลอนดอน 50 ไมล์ เพนพัก

อาศยัอยู่ในบ้านของเจ้าของธรุกจิยาสูบซึง่เป็นคนมีฐานะและเป็น

พลเมืองมีชื่อ เคยได้รับเลือกเป็นต�ารวจประจ�าเมือง หลังจาก 

เจ้าของตาย เพนแต่งงานกับลูกสาวของเขาและท�าธุรกิจยาสูบ
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ของครอบครัวต่อ นอกเหนือจากงานเก็บภาษีและศุลกากร  

แม้สภาพการงานและการเงนิท�าท่าดีข้ึนกว่าแต่ก่อน แต่เพนกลับ

เต็มไปด้วยความไม่พอใจต่อสภาพแวดล้อมทั้งหลายในตอนนั้น 

เขาเดินทางไปกรุงลอนดอนในช่วงปี 1772-1773 เพื่อรวบรวม

พรรคพวกท่ีไม่พอใจกับการท�างานศุลกากร ท�าการเคล่ือนไหว 

เรียกร้องขึ้นเงินเดือน  เขาถูกไล่ออกจากราชการด้วยข้อหา

ละทิ้งงานในหน้าที่ ในขณะเดียวกันร้านขายยาสูบของภรรยาก็ 

ล้มละลาย ท�าให้เขากับภรรยาแยกทางกัน 

ในปี 1774 เพนตัดสินใจไปแสวงหาชีวิตใหม่ในอเมริกา 

ด้วยวัย 37 ปี

การศึกษาทางการเมืองของโธมัส เพน

โธมัส เพน ศึกษาและสร้างมโนทัศน์ทางการเมือง

ขึ้นมาจากการเติบโตในครอบครัวที่ปลูกฝังความคิดอิสรเสรี

ให้แก่เขามาแต่เล็ก และอีกด้านจากอาชีพการงานทั้งท่ีเป็น 

ช่างอิสระและเป็นพนักงานรัฐ ความคิดที่มีส่วนพัวพันกับ

การเมืองของเพนมาจากความเป็นเควกเกอร์ของครอบครัวเป็น

ประการแรก 

พวกเควกเกอร ์เป ็นกลุ ่มคริสเตียนฝ่ายเห็นต ่าง 

(dissenter) จากคาทอลิก ก่อตั้งในอังกฤษในช่วงกลางศตวรรษ

ที ่17 เม่ือเกิดการปฏิรูปศาสนาเป็นนกิายโปรเตสแตนต์ คาทอลกิ

ในอังกฤษกลายเป็นแองกลิคัน จากนั้นมีการต่อสู ้ระหว่าง 

สองฝ่าย เควกเกอร์อยู่ในฝ่ายโปรเตสแตนต์แต่ก็มีศรัทธาและ
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วัตรปฏิบัติของตนเองที่ไม่เหมือนนิกายอื่นๆ หลักการใหญ่คือ

การเคารพความเป็นอิสระและแสงสว่างในตัวเองของแต่ละคน 

ในการเข้าถึงพระเจ้า เม่ือน�าความเชื่อทางศาสนาดังกล่าวไป

ตรวจสอบสภาพความเป็นจรงิท่ีด�ารงอยูใ่นสงัคมและการปกครอง

ของรัฐบาลอังกฤษขณะนั้น ส่ิงแรกท่ีเพนไม่อาจยอมรับได้คือ 

การด�ารงอยู่ของความเหลื่อมล�้าไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม

อิทธิพลประการต่อมาของลัทธิเควกเกอร ์ได ้แก ่

ความต้องการปฏิรูปสังคม พวกเควกเกอร์เป็นคนมีการศึกษา 

มีความรู้ และเทคโนโลยี จึงสามารถประกอบกิจการและจัดการ

ปัญหาต่างๆ ได้ แต่พวกเขาขาดโอกาสและอ�านาจในการปกครอง 

สิ่งท่ีพวกเขาน�าเสนอและหาทางกระตุ ้นให้คนอื่นท�าตามคือ 

โครงการปฏิรูปต่างๆ ในยุคนั้นวาระการปฏิรูปท่ีส�าคัญ ได้แก่ 

การต่อต้านและท�าลายระบบทาสผิวด�า ส่วนในระดับท้องถิ่นคือ

การยกเลิกระบบการดวลปืน อีกเรื่องคือการยอมรับให้พวกที ่

คิดเห็นต่างจากส�านักกระแสหลักสามารถเข้ารับต�าแหน่ง 

การงานในระบบราชการได้ และสุดท้ายคอืความคิดให้แยกศาสนา 

ออกจากรัฐและการเมือง

แนวคิดอีกด้านท่ีมีผลต่อความคิดทางการเมืองแบบ 

ราดิคลัของเพนอย่างไม่น่าเชือ่ คอือทิธพิลของวทิยาศาสตร์แบบ 

นิวตัน ซึ่งสอนว่าจักรวาลนี้มีระเบียบและความสมานฉันท์ 

(harmony and order) ท่ีชี้น�าโดยกฎธรรมชาติ เพนคิดว่าเขา

สามารถจินตนาการถึงสังคมและการเมืองที่มีระเบียบและความ

สมานฉันท์แบบหนึ่งขึ้นมาได้เหมือนกัน กล่าวคือ สถาบันทาง 

การเมืองทัง้หมดย่อมน�ามาตดัสนิด้วยเหตผุลได้ เม่ือมองจากจดุ
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ทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์และเหตผุลนยิม เขาพบว่าระบบการปกครอง

ของอังกฤษซึ่งวางอยู่บนกฎที่ท�าสืบกันมา (precedent) ย่อมขัด 

และเป็นปฏิปักษ์ต่อสปิริตของการค้นคว้าความจริง รวมถึงการ

วิพากษ์และการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ความขดัแย้งในระดับพืน้ฐานดังกล่าวกลายมาเป็นฐาน 

ให้แก่การถกเถียงและการแพร่หลายของความคิดทางการเมือง

แบบราดิคัล โดยเฉพาะในระยะกลางศตวรรษท่ี 18 เม่ือชนชั้น

ปกครองอังกฤษทวีการมองว่าความคิดเชิงเหตุผลนิยมเหล่านี้

ก�าลังเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสถาบนัทางจารีตประเพณี 

ด้วยกรอบคิดและสภาพทางการเมืองของอังกฤษดังกล่าวน้ีเอง  

ท�าให้นักวิทยาศาสตร์ผู ้ต่อมากลายเป็นมิตรและเพื่อนร่วม

อุดมการณ์การเมืองในอเมริกา คือเบนจามิน รัช (Benjamin 

Rush) แห่งเมืองฟิลาเดลเฟีย กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์นั้นล้วนแต่

ชอบเสรีภาพกันทั้งนั้น”

ความสนใจในเร่ืองทางวิทยาศาสตร์ ท�าให้เพนเรียนรู ้

และทดลองเครื่องมือวิทยาศาสตร์เท่าที่เขาสามารถท�าได ้ 

จากการติดตามศึกษาวิทยาศาสตร์นี้เอง ท�าให้เขาได้เข้าไปรู้จัก

นักวิทยาศาสตร์มีชื่อหลายคน เช่น จอห์น เบวิส (John Bevis) 

และท่ีส�าคัญคือ จอร์จ ลูอิส สกอตต์ (George Lewis Scott)  

ซึง่เป็นนกัคณติศาสตร์มีชือ่เสยีง และเป็นผูแ้นะน�าให้เพนรู้จกักับ

เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) 

เพนใช้ชีวิตตลอด 37 ปีในอังกฤษ เติบใหญ่ผ่าน

การท�างานหลากหลายอาชีพในช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยความ 

คับข้องใจ ความกดดัน และความขัดแย้ง ความรู้สึกเหล่าน้ัน
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แผ่กระจายไปในความคิดและความเข้าใจของเขา ก่อนตัดสินใจ 

ลงเรือไปอเมริกา เขาสรุปว่าอนาคตของการแก้ไขปฏิรูปใน

อังกฤษนั้นเบาบางและไร้น�้าหนัก ไม่มีหนทางของการปฏิรูป

ทางการเมืองและเศรษฐกิจใดๆ จะเกดิและด�าเนนิไปได้ท่ามกลาง 

โครงสร้างอ�านาจและการปกครองที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลแบบนี้ 

ทางออกสุดท้ายส�าหรับเขาคือการไปสร้างชีวิตใหม่

และผลักดันอุดมการณ์ทางการเมืองที่เขาศรัทธาและเชื่อถือใน

โลกใหม่

โชคดีท่ีเพนได้เงินก้อนหนึ่งหลังจากหย่าร้างกับภรรยา

และขายทิ้งกิจการยาสูบ ส�าหรับเป็นค่าโดยสารเรือไปอเมริกา

ในห้องโดยสารชั้นหนึ่ง แทนท่ีจะนั่งไปอย่างทรมานและล�าบาก

ล�าบนเหมือนอย่างพวกชาวบ้านและนักโทษ ตัวเขาไม่ต้องมี

สภาพเป็น “ลูกจ้างมีสัญญา” (indentured servant) ซึ่งต้องท�า

ใบสัญญากู้เงินค่าโดยสาร แล้วชดใช้ด้วยการท�างานใช้แรงให้

นายจ้างในอเมริกา จนกว่าจ่ายค่าโดยสารหมดถึงจะได้เสรีภาพ

ในการท�างานของตนเองต่อไป

เพนก้าวข้ึนฝั่งในอเมริกาพร้อมกับจดหมายแนะน�าตัว 

ท่ีเขียนโดยเบนจามิน แฟรงคลิน เขาเดินเข้าไปในนครท่ีก�าลัง

คุกรุ่นด้วยความขัดแย้งทางการเมืองที่ดุเดือด พร้อมกับอารมณ์

รุ่มร้อนถึงความไม่เป็นธรรมและความไม่เป็นเหตุเป็นผลของ

ระบอบกษัตริย์อังกฤษ เขาจึงแทบไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพความเป็นจริงท่ีก�าลังก่อตัวขึ้นในฟิลาเดลเฟีย หากแต่

เขาใช้ประสบการณ์ทั้งหมดและความรู้จากอังกฤษไปต่อยอดใน

ขบวนการปฏิวัติอเมริกาได้ทันที


