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บทน�า
เพื่อไพร่

สายัณห์ แดงกลม

โฉมหน้าประวัติศาสตร์ตะวันตกครั้งส�าคัญปักหลักไว้ที่

การปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสปลายศตวรรษที่ 18 การเปลี่ยนแปลง

ระบอบการเมืองการปกครองส่งผลกระทบไปทั่วภาคพื้นยุโรป 

ซ�า้ร้ายสงครามนโปเลียนในเวลาถดัมายิง่สัน่คลอนสนัตภิาพของ

นานาประเทศ ปฏิวัติฝร่ังเศสเป็นเวทีท่ีประกอบด้วยตัวละคร 

มากหน้าหลากตาต่างกรรมต่างวาระผลัดเปล่ียนหมุนเวียน มี

เหตุการณ์และชื่อเฉพาะจ�านวนมากมายทั้งในโครงสร้างใหญ่

และองค์ประกอบย่อย Sans-culottes, Jacobins, Girondins, 

Montagnards, Convention, Thermidor, Fructidor, Terreur, 

Directoire, Consulat ฯลฯ หลากศัพท์แสงเหล่านีมี้อายไุม่ยืนยาว

แต่ร่วมกันส�าทับเป็นอย่างดีว่าปฏิวัติฝรั่งเศสเต็มไปด้วยความ

วุ่นวาย ระส�่าระสาย แปรปรวน ผันผวน คละเคล้าไปด้วยความ

รุนแรงที่มีกิโยตินเป็นสัญลักษณ์ ไม่ว่าเขาหรือเธอผู้นั้นจะเคย

กระท�าความดีความชอบอย่างไร ความไม่เสถียรทางการเมือง

สามารถแปลงให้กลายเป็นผู้ผิดที่ต้องถูกเนรเทศออกนอกทวีป

หรือใช้กิโยตินตัดสินประหารต่อหน้าประชาชี 
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 แม้ว่าฝรั่งเศสช่วงคร่ึงหลังศตวรรษท่ี 18 ออกจะอู้ฟู่

ม่ังค่ัง แต่ในช่วงใกล้ปฏิวัติกลับประสบปัญหาเศรษฐกิจย�่าแย่ 

ภูมิอากาศไม่เอื้อต่อผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขนมปังขึ้นราคา 

ข้าวยากหมากแพง ความอัตคัดฝืดเคือง ส่วยภาษียุบยับยั้วเยี้ย 

หลากปัจจัยทางความเป็นอยู่การใช้ชีวิตการหาเล้ียงปากท้อง 

ได้น�าทางไปสู่การปฏิวตัท่ีิปะทุข้ึน1 ปัญหาท้ังหลายท้ังปวงสัมพนัธ์ 

อย่างแน่นแฟ้นกับโครงสร้างสังคมที่แบ่งแยกชนชั้นเป็นสาม

ฐานันดร ขุนนาง-พระ-ไพร่ เดาได้ไม่ยากว่าการจ�าแนกดังกล่าว

ทีกิ่นเวลามาอย่างยาวนานภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ 

ได้มอบอภิสิทธิ์ทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจไว้ให้กับสองชนชั้น

แรก นักบวชและขุนนางได้รับการยกเว้นส่วยภาษีในขณะท่ี

สามัญชนต้องจ่ายภาษีนานาประเภทให้กับขุนนางและนักบวช 

ประชาชนผู้ไร้ซ่ึงยศถาบรรดาศักด์ิต้องแบกรับภาระที่ตนไม่มี

อ�านาจการตัดสินใจ ไม่อาจต่อรองอะไรด้วยได้บนเวทีการเมือง 

ฐานนัดรทีส่ามหรอื Le Tiers État (The Third Estate) กลายเป็น 

เบี้ยล่างที่ซิแยสตระหนักและเล็งเห็นความส�าคัญ

 ก่อนหน้า ฐานันดรท่ีสามคืออะไร? เพียงไม่ก่ีเดือน  

(พ.ย. 1788) ซแิยสตีพมิพ์ข้อเขียนขนาดส้ันด้วยช่ือว่า ความเรียง 

ว่าด้วยอภิสิทธ์ิ (Essai sur les privilèges) การครอบครองอภิสิทธ์ิ

ในเร่ืองหลากหลายเป็นการล้อมร้ัวตนเอง และย่ิงในกรอบสังคม

แบบชนชั้น ย่ิงท�าให้ประโยชน์ส่วนรวมผันไปเป็นการกอบโกย

ส่วนบุคคล ตอนท้ายความเรียง ซิแยสแทรกตัวอย่างบันทึก

สุนทรพจน์ของประธานชนช้ันขุนนางในวาระประชุมสภาฐานันดร

หรอื Les États Généraux ปี 1614 ซึง่มหีลยุส์ท่ี 13 เป็นประธาน
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ฐานันดรที่สามแบกรับพระและขุนนาง (Le Tiers-État portant sur son dos 

le Clergé et la Noblesse),1789, hand-coloured etching, 19.7 x 14.1 cm, 

Musée Carnavalet. ที่มา: Paris Musées
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องค์ประชุม บันทึกนี้เป็นหลักฐานตีแผ่การหวงยศหวงศักดิ์หวง

วรรณะของขุนนาง 

(…) ฝ่าพระบาท กระหม่อมอับอายท่ีจะทูลบอกพระองค์ 

ถึงค�ากล่าวที่สร้างความขุ่นเคืองต่อพวกเรา พวกเขาเปรียบ

รัฐของเราประหนึ่งครอบครัวประกอบด้วยสามพี่น้อง เขา

บอกว่าชนชั้นนักบวชเป็นพี่คนโต พวกเราเป็นคนกลาง และ 

พวกเขาเป็นคนสุดท้อง 

 หากค�าพูดนี้เป็นจริง แล้วพวกเราจะอยู่ในสภาพสุด

สังเวชเช่นไร! เหตุใดภารกิจที่กระท�าไว้คร้ังโบราณกาล 

เกียรติยศและศักด์ิศรีท้ังหลายที่สืบทอดสายพันธุ์สู ่เหล่า

ขนุนางและเป็นความดีความชอบจากหยาดเหงือ่แรงงานและ

ความมุ่งมั่น แทนที่จะเชิดชูขุนนาง กลับจะกดพวกเขาต�่าลง

เสียจนไปอยูก่บัชนสามัญ ในแวดวงสงัคมสุดแสนคับแคบเป็น

ทีส่ดุของผูค้น กล่าวคอืความเป็นพีเ่ป็นน้อง แล้วนอกจากคน

เหล่านั้นเรียกตัวเองว่าพี่น้องยังไม่พอ ยังยกให้การฟื้นฟูรัฐ

เป็นภารกิจของตน โดยท่ีฝร่ังเศสรู้แก่ใจว่าพวกเขาไม่ได้มี

ส่วนอะไรด้วยเลย ต่างทราบกันด้วยว่าพวกเขาไม่อาจเปรียบ

กับพวกเราได้เลยไม่ว่าจะอย่างไรกต็าม และการกระท�าเยีย่งนี้ 

ที่ไม่มีรากฐานอะไรเป็นเรื่องที่มิอาจทนรับ

 ขอพระองค์ทรงโปรดพิจารณาตัดสินเถิด และด้วย 

ค�าตัดสินที่เปี ่ยมด้วยความยุติธรรม โปรดให้พวกเขาท�า

หน้าทีข่องตนและยอมรับว่าพวกเราคือใคร และยอมรบัความ

แตกต่างที่มีอยู่ในนามของขุนนางฝร่ังเศสที่ได้เป็นสมาชิก
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สภาเน่ืองในพระองค์ท่าน ขอพระองค์ท่านโปรดเมตตาเพื่อ

ให้ขุนนางจะคงไว้ซึ่งศักด์ิศรี มอบเกียรติยศและชีวิตเป็น 

ข้ารับใช้พระองค์เฉกเช่นเคยเป็นมา2

 อกีนัยหนึง่คือ ไม่อาจนบัญาติ ไม่สามารถมีภราดรภาพ

กับชนชั้นต�่าเตี้ย ไม่อาจยอมรับการ “เป็นพี่เป็นน้อง” กับบรรดา

ไพร่ท่ีไร้ยศศักด์ิ กีดกันการเกลือกกล้ัวกับชนช้ันนอกขอบเขต

ของตน ถือครองอภิสิทธิ์ท่ียึดโยงกับเกียรติประวัติคุณความดี 

ท่ีบรรพชนคร้ังก่อนเก่าได้ส่ังสมสืบทอดต่อกันมาราวกับโอนถ่าย

คุณธรรมกันได้ทางสายเลือด การกินบุญเก่าตอกย�้าส�านึกของ

ไพร่ท้ังหลายให้ระลึกว่าประวัติศาสตร์เก่าก่อนสร้างจากข้างบน

มิใช่จากด้านล่าง ความดีความชอบท้ังปวงเป็นกรรมสิทธ์ิของ

ผู้น�าและเครือข่ายชนชั้นสูง

 อาการเหม็นสาบไพร่ท่ีไม่ควรปนเปด้วยจึงผูกติดกับ

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ท่ีเขียนตั้งต้นจากตัวผู้น�าโดยขับกองก�าลัง

ไพร่ออกนอกสารบัญหลัก ราวกับว่าบนเวทีประวัติศาสตร์ ตั้งตั่ง 

และแท่นไว้ส�าหรับตัวเอกที่ต้องเป็นตัวน�าเรื่องเท่านั้น เหล่าไพร่

เป็นพร็อพไร้ตัวตนไร้ความชอบธรรม คือสัมภเวสีท่ีไม่อาจนับ

รวมเป็นญาติในครัวเรือน

g g g

 โทนเสียงเหยียดหยันของสารฉบับนั้นอาจท�าให้เกิด

การตีความแข็งกร้าวข้างต้น ทว่าในความเป็นจริง ขอบเขตของ 
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ฐานันดรขยับได้ พระพร้อมอ้าแขนรับผู้อื่นมาเป็นพระ ส่วน 

ยศถาบรรดาศกัดิน์ัน้ หากไม่ได้มาจากความดคีวามชอบ ก็หามา 

ได้จากการซ้ือขาย… นอกจากน้ี “อภิสิทธิ์” หาได้สงวนไว้กับ

ขุนนาง ฐานันดรนักบวชก็เป็นอภิสิทธ์ิชนท่ีซิแยสกลับไม่ได้ 

กล่าวถึง ส่วนเหล่าสามัญชนก็มีอภิสิทธ์ิในเร่ืองอ่ืนๆ ด้วยเช่น

กัน3 แม้ ความเรียงว่าด้วยอภิสิทธิ์ จะส้ันกระชับ ทว่ากลับไม่ส่ง

ผลกระทบกระเทือนสังคมเท่ากับข้อเขียนถัดมาที่ตีพิมพ์ในเวลา

ไล่เล่ียกัน4 และเป็นข้อเขียนที่ปักหลักชื่อเสียงของซิแยสรวมทั้ง

หมุดหมายผู้ประพันธ์ไว้ในฐานะผู้บุกเบิกริเร่ิมการปฏิวัตฝิร่ังเศส

ท่ีก�าเริบข้ึน เมื่อ ความเรียงว่าด้วยอภิสิทธิ์ ตีพิมพ์ออกมาเดือน

พฤศจิกายน 1788 ซแิยสหลบไปเก็บตัวในชนบทเพ่ือใช้เวลาสอง

เดือนสุดท้ายของปีเขียน ฐานนัดรท่ีสามคืออะไร? 5 ท่ีตพีมิพ์ออกมา 

เดือนมกราคม 1789  ภายในไม่ก่ีสัปดาห์ ยอดจ�าหน่ายทะลุเกิน

สามหม่ืนฉบับ ไม่นานมีการตีพิมพ์ซ�้าอีกคร้ังโดยปรับเปลี่ยน

เพยีงเลก็น้อยจนแทบไม่นบัเป็นส�านวนใหม่ (การตพีมิพ์คร้ังนีมั้ก

ไม่ถกูนบัเป็นการตพีมิพ์คร้ังทีส่อง)  ต่อมาในการตพีมิพ์คร้ังท่ีสอง

มีการปรับแก้ชัดเจน และแก้ไขปรับเปล่ียนเพิ่มเติมพร้อมลงชื่อ

ประพนัธกรในการตพีมิพ์ครัง้ท่ีสาม ส�านวนสดุท้ายนีเ้พิม่จ�านวน

หน้าถึง 180 หน้า โดยซิแยสยึดและอ้างอิงส�านวนนี้เป็นหลัก6

 เสียงขานรับกันปากต่อปากไปถ้วนท่ัว Qu’est-ce 

que le Tiers-État? หรือ ฐานันดรท่ีสามคืออะไร? ได้รับการ

แปลเป็นภาษาเยอรมัน และในล�าดับถัดมาปรากฏข้อเขียนอื่น 

จ�านวนไม่น้อยทยอยตีพิมพ์ออกมาพร้อมจั่วหัวเรื่องเหมือน 

ซิแยส อาทิ Qu’est-ce qu’un industriel? (Saint-Simon —  
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นักอุตสาหกรรมคืออะไร?), Qu’est-ce que la propriété? 

(Proudhon — ทรัพย์สินคืออะไร?, 1840) Was ist das Prole- 

tariat? (Hermann Kriege — ชนชั้นกรรมาชีพคืออะไร?)7

 เหตุใด ฐานันดรท่ีสามคืออะไร? จึงส่งอิทธิพลอย่าง 

ใหญ่หลวงมากยิ่งกว่าข้อเขียนก่อนหน้าทั้งๆ ท่ีตีพิมพ์ในระยะ

เวลาใกล้เคียงกัน? ค�าอธิบายประการหนึ่งมาจากเน้ือหาของ 

ตัวบทเอง ความเรียงว่าด้วยอภิสิทธ์ิ เป็นบทโจมตีและวิพากษ์

ชนชั้นขุนนาง ในขณะที่ ฐานันดรที่สามคืออะไร? กล่าวถึง 

ประชาชนคนเดินดินสามัญชนในวงกว้าง เขียนเพ่ือไพร่ ใส่ใจ 

อยู่กับไพร่ไร้ยศถาบรรดาศักด์ิ ตอกย�า้ความส�าคญัของประชาชน

พลเมืองท่ีร่วมกันประกอบสร้างความเป็นชาตข้ึินมาจากบทบาท

หน้าที่หลากหลายแต่โดยไม่ได้รับการเห็นหัวจากอีกสองชนชั้น 

ไร้เสียงไร้สิทธิ์ ไม่มีอ�านาจใดในมือเพราะไม่ใช่พี่ใช่น้อง… ซิแยส

เขย่าส�านึกสังคมให้ตระหนักรู้ถึงศักยภาพและบทบาทความ

ส�าคัญของตน

 ค�าอธิบายประการต่อมายังคงผูกอยู่กับตัวบทที่เรียบ

เรยีงด้วยถ้อยความกระชับ ส้ัน ตรงไปตรงมา ชดัเจน หลายคราว

เหมือนบทพูดมากกว่าค�าเขียน ดังนั้นจึงเป็นการประพันธ์ท่ีมุ่ง

ตรงไปยังผู้รับโดยไม่อ้อมค้อม และโดยไม่ไร้ซึ่งโวหาร ข้อเขียน 

ท่ีสร้างชื่อเสียงเบิกโรงด้วยสามค�าถามท่ีดังกระฉ่อน ตั้งต้นถาม-

ตอบกันตรงๆ:

 เค้าโครงของงานเขียนชิ้นนี้เรียบง่ายมาก มีค�าถาม 

สามข้อที่เราต้องถามตัวเอง กล่าวคือ
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1°. ฐานนัดรท่ีสามคืออะไร? — ทกุส่ิงทุกอย่าง (TOUT)

2°. จวบจนบัดนี้ ฐานันดรที่สามเป็นอะไรในระเบียบ

การเมืองที่ด�ารงอยู่? — ไม่เป็นอะไรเลย (RIEN)

3°. ฐานันดรที่สามต้องการอะไร? — ขอเป็นบางสิ่ง

บางอย่าง (A ÊTRE QUELQUE CHOSE)8

โวหารการจัว่หวัเรือ่งด้วยสามค�าถามน�า เป็นเสมอืนบทประมวล

ล่วงหน้าของโทนเสียงท้ังหมด เป็นค�าถามที่กระทบจิตอย่าง

ไร้จริตอื่นใดจนเป็นที่ข้ึนชื่อ บางคนคัดค้านว่าส�านวนการถาม

เชิงโวหารเช่นนี้ไม่ใช่ของซิแยสซ่ึงน่าจะรับมาจากช็องฟอร์ต์ 

(Chamfort) นักเขียนเรื่องวัฒนธรรมสังคม9 แต่ TOUT, RIEN, 

QUELQUE CHOSE เป็นสามค�ายอดฮิตของเหล่านักคิด 

นักเขียนท้ังหลายอยู่แล้วแต่เดิมทีจนยากจะควานสืบหาต้นเค้า

แรกเริ่มได้ และซิแยสก็รู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากค�าตอบห้วนสั้น 

ท้ังสามเป็นใบเบิกทางเพื่อเบิกเนตรสามัญชนคนอ่าน10

ประการสุดท้ายคือสถานการณ์แวดล้อมหรือบริบท

ทางการเมืองขณะน้ันท่ีผลักดันให้ ฐานันดรท่ีสามคืออะไร?  

แทรกเข้าสู่มวลประชาได้อย่างพอดิบพอดี ตัวบทผงาดข้ึนมา 

ตอบโจทย์สังคมท่ามกลางการเมอืงทีร่ะอรุ้อนบวมเป่ง เศรษฐกจิ

ฝืดเคือง เหล่าขุนนางตามหัวเมืองท้ังหลายพยายามคานอ�านาจ

ของกษัตริย์ องค์ประมุขก็ดูท่าจะไม่สันทัดการบริหารการเมือง

การปกครอง เปล่ียนเสนาบดีคนแล้วคนเล่าเพ่ือแก้ปัญหา 

คลังหลวงขาดดุล พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 โคลงเคลงไปมาระหว่าง 

การโอนอ่อนผ่อนปรนและการรวบรัดอ�านาจถึงข้ันตรัสข้ึนมา 
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ครัง้หนึง่เมือ่ดยคุแห่งออร์เลออ็งส์ทักท้วงการกระท�าผดิกฎหมาย 

หลุยส์ท่ี 16 ตรัสกลับว่า “ถกูกฎหมายเพราะข้าต้องการเช่นนัน้”11 

ความรวนเรของกษตัรย์ิตลอดจนสภาวะเศรษฐกจิทีย่�า่แย่จนเกดิ

การประท้วงท่ัวทุกหัวระแหงท้ังในเมืองหลวงและต่างจังหวัด น�า

ไปสูค่วามจ�าเป็นต้องเรยีกประชมุสภาฐานนัดรเพือ่หาทางออกให้

กับวิกฤตสังคมและการเมือง พระราชโองการเรียกประชุมออก

มาวันที่ 5 กรกฎาคม 1788 เพื่อจัดประชุมในวันที่ 1 พฤษภาคม 

1789 ดังน้ันจึงเป็นเวลาถึง 175 ปีท่ีไม่เคยมีการประชุมสภา

ฐานันดรเลยนับแต่ปี 161412

การตีพิมพ์ ฐานันดรที่สามคืออะไร? ตอนต้นปี 1789  

จึงประจวบเหมาะกับการที่สามชนชั้นเตรียมตัวจะออกมา

อภิปรายร่วมกันในอีกไม่ก่ีเดือนต่อมา แน่นอนว่าการตีพิมพ์ 

ข้อเขยีนทัง้สองในเวลาใกล้เคยีงกนัหาใช่เหตบัุงเอญิ แต่องิอยูกั่บ

เหตุการณ์ท่ีก�าลังด�าเนินอยู่และซิแยสรู้ว่าตัวบทจะส่งผลกระทบ

อย่างไร ข้อเขียนหาได้ต้องการเกาะติดหรือโหนกระแสมวลชน  

ซึ่งนั่นเท่ากับแคลงใจในอุดมการณ์ของซิแยส แต่กระแสมวลชน

ตอบรับข้อเขียนท่ีช่วยกรุยทางไปสู่การเปล่ียนแปลง ตัวบทลง

จังหวะเป็นอย่างดีกับสภาวการณ์เวลานั้น เพราะนอกจากความ

ปั่นป่วนระส�่าระสายจากการประท้วงทั่วทุกแว่นแคว้นแห่งหน

จะน�าไปสู่การเรียกประชุมสภาฐานันดรที่ถูกละเลยมาเกินกว่า

ศตวรรษแล้ว หลุยส์ท่ี 16 ถึงคราคับขันต้องยอมเพ่ิมจ�านวน 

ผู้แทนของฐานันดรท่ีสามมากเท่ากับอีกสองฐานันดรรวมกัน  

พระราชโองการดังกล่าวลงวันที่ 27 ธันวาคม 1788 และเดือน 

ถัดมาของปีต่อมาก็ปรากฏ ฐานันดรท่ีสามคืออะไร?
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ภาพพมิพ์จากผลงานต้นฉบับของโมโร (Jean-Michel Moreau le Jeune) แสดง

พธิเีปิดประชมุสภาฐานนัดรโดยหลยุส์ที ่16 วนัที ่5 พฤษภาคม 1789 (Archivés 

au Musée de l’Armée, Paris). ที่มา: Wikimedia Commons
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สิง่ตพีมิพ์ในลักษณะเช่นนี ้ด้วยเนือ้หาทีส่ะเทอืนแวดวง

สงัคมการเมืองเช่นนี ้ไม่เส่ียงถกูทางการแบนหรอืเซน็เซอร์หรอก

หรือ? ค�าถามที่ชอบธรรมเม่ือค�านึงว่าซิแยสไม่ได้ลงนามก�ากับ

ในสองสามส�านวนแรกเหมือนเป็นความระมัดระวังเบ้ืองต้น ใน

ช่วงระยะเวลาหลายปีก่อนการประชุมฐานันดร ก่อนการประชุม

เพียงเล็กน้อย จวบจนถึงคราปฏิวัติ เหล่าสิ่งตีพิมพ์จ�านวน 

ไม่น้อยทยอยออกมา สั้นบ้าง ยาวบ้าง ด้วยชื่อเรียกหลากหลาย 

brochure, libelle, pamphlet ฯลฯ ทั้งที่ว่าด้วยการบ้านการเมือง 

ท้ังทีเ่ป็นบทเพลง มีทัง้ทีเ่ป็นปรัชญาและค�านนิทา นานาลักษณะ

ที่รัฐควบคุมได้บ้างหรือยอมปล่อยผ่านไป อีกทั้งรัฐเองก็เปิดทาง

ให้ข้อเขียนข้อเรียกร้องที่จะน�าไปพิจารณาในการประชุมสภา

ฐานันดรคร้ังนั้น ดังนั้นแม้ซิแยสจะได้รับการขนานนามว่าเป็น  

“oracle de la Révolution” หรือผู้พยากรณ์การปฏิวัติ ทว่า 

ซแิยสไม่ได้เป็นผูเ้ดียวทีเ่รยีกร้องให้จ�านวนผูแ้ทนฐานนัดรท่ีสาม

เท่าเทียมกับอีกสองฐานันดร สิ่งตีพิมพ์จ�านวนไม่น้อยในช่วง

เวลาดังกล่าวมีข้อเรียกร้องลักษณะเดียวกัน13 แตกต่างกันตรงที่ 

ข้อเขยีนของซแิยสมีน�า้เสยีงเป็นการเป็นงาน ส�ารวม พร้อมหลกั

แห่งเหตแุละผล ไม่ได้ดุเดือดหรือปลุกป่ันดังเช่นข้อเขียนอืน่ทีถ่กู

ท�าลายหรือเผาทิง้ไปบ้าง ข้อเขียนของซแิยสหาได้เล็ดลอดไปจาก

สายตาของรัฐ แม้รฐัจะอะลุ่มอล่วย (หรือหย่อนยาน…) กับหลาก

สิ่งตีพิมพ์ทั้งหลาย แต่ ฐานันดรที่สามคืออะไร? ก็เสมือนหายนะ

ของเหล่าอภสิทิธิช์น จนทนายคนหนึง่ประจ�าศาลกรงุปารีสเสนอ

ให้เผาทิง้กลางลานสาธารณะ บางข้อสนันษิฐานกล่าวว่าข้อเขียน

ของซิแยสรอดภัยพระเพลิงมาได้เนื่องจากได้รับการขึ้นทะเบียน
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เป็นต�าราทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์และร่วมเวทีประกวดรบัรางวัล

จากอคาเดมี14 หลากปฏิกิริยาเหล่านั้นต่างร่วมยืนยันผลกระทบ

ทางสังคมของตัวบทที่ได้กลายมาเป็นพลังการขับเคลื่อนของ

ปวงชน

ในขบวนแห่เปิดประชุม มีฐานันดรที่สามเป็นกลุ่มแรก 

โดดเด่นท้ังด้วยจ�านวนผู้แทนและเคร่ืองแต่งกายที่ออกโทน

ด�าจับตาหัวจรดเท้า สภาฐานันดรเปิดประชุมที่แวร์ซายส์โดย

แยกห้องประชุมแต่ละฐานันดร สัมฤทธิผลส่วนหนึ่งคือสามารถ 

เรยีกร้องให้ชนชัน้น�าจากสองฐานนัดรเข้ามาอภิปรายกบัฐานันดร

ทีส่ามร่วมกันเป็น Assemblée nationale หรือสภาผูแ้ทนราษฎร 

และทีส่�าคัญคือการประกาศยกเลกิเพกิถอนสทิธิห์รืออภสิิทธิข์อง

ระบบฟิวดัลท่ีสืบต่อกันมา (11 ส.ค. 1789)15 เท่ากับว่าล้มล้าง 

โครงสร้างสงัคมแบบชนชัน้ของระบอบการปกครองเดิม “ฐานันดร

ที่สามคืออะไร? — คือทุกส่ิงทุกอย่าง” อันหมายรวมทุกผู้ทุก

เหล่าไร้วรรณะกีดกัน เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวดังที่ซิแยสย�้าเสมอ 

ปัญญาชนซิแยสเข้าร่วมประชุมอภิปรายในฐานะหนึ่งในผู้แทน

จากฐานันดรท่ีสาม ไม่ใช่ผู้แทนจากคณาสงฆ์ อภิสิทธิ์ดังกล่าว

กลายเป็นข้อยกเว้นทีข่ดักบักฎขณะนัน้ของฐานนัดรทีส่ามทีห้่าม

เลอืกขุนนางและนกับวชเป็นผู้แทนของตน และแย้งกับเนือ้ความ

หรืออุดมการณ์ในข้อเขียนของซิแยสเองซึ่งเสนอว่า “ผู้แทนของ

ฐานันดรที่สามต้องเลือกมาจากพลเมืองท่ีอยู่ในฐานันดรท่ีสาม

โดยแท้จริงเท่านั้น”16

 Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836) เป็นพระ…


