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การปฏิวัติฝร่ังเศส 

Den Franske revolusjonen (1789-1799) 
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ตน้เหตขุองการปฏิวตัหิลายครัง้ เกิดจากความแตกต่างของชนชัน้ในสงัคม บางคน
ร ่ารวยมหาศาล และมชีีวิตอยู่อย่างหรูหรา แต่ในขณะเดียวกนักย็งัมีคนอีกกลุม่หนึ่งที่
ยากจนแสนเข็ญจนตอ้งพยายามต่อสูด้ิน้รนดว้ยวิถีต่างๆ ความอยตุธิรรมเกิดขึน้ใน
สงัคม คนจนเป็นผูท้ี่มหีนา้ที่และรบัภาระหนกัหนว่งกว่าคนรวย ประเทศฝรั่งเศสก็  
เคยป็นประเทศหนึ่งที่มีลกัษณะสงัคมเช่นนี ้

สาเหตุของการปฏิวติัฝร่ังเศส 1789  
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1. ปัญหาทางดา้นการเมือง 

การปฏิวตัิฝรั่งเศสเริ่มขึน้เมื่อ การปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยท์ี่พระเจา้
หลยุสท์ี่ ๑๖ ทรงมีอ านาจเป็นลน้พน้ไม่มีขอบเขต และทรงอยูเ่หนือกฎหมายของ
บา้นเมือง หลายครัง้ที่พระองคไ์ม่ทรงสนพระทยัประชาชนของพระองคเ์ลย อีกทัง้
ประเทศฝรั่งเศสเองไม่มีรฐัธรรมนญูท าใหก้ารปกครองเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนไม่ไดร้บัการคลุม้ครอง จงึเป็นสาเหตใุหเ้กิดการจราจลขึน้ภายหลงั ฝรั่งเศส
ตอ้งกลายเป็นประเทศที่มีปัญหาทางเศรฐกิจอย่างมากเน่ืองจากการบรหิารที่ลม้เหลว  

 

2. ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ฝรั่งเศสตอ้งประสบกบัปัญหาการฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ ซึง่เกิดจากคา่ใชจ้่ายในการ
สงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงการประกาศอสิรภาพของชาวอเมรกินั ระหว่าง ค.ศ.
1776-1781 เพื่อสนบัสนนุใหช้าวอาณานิคมอเมรกิาต่อสูก้บัองักฤษ ดว้ยเหตนีุพ้ระเจา้
หลยุสท์ี่ 16 จงึมีนโยบายเก็บภาษีอากรจากประชาชนจงึสรา้งความไม่พอใจใหแ้ก่
ประชาชนกลุม่ต่างๆ  

การใชจ้่ายอย่างฟุ่ มเฟือยที่สะสมมานานตัง้แต่ พระเจา้หลยุสท์ี่ 15 จนถึงพระเจา้
หลยุสท์ี่ ๑๖ ซึง่ทรงมีพระราชินีพระนามว่าพระนางมาร ีองัตวัเนตต ์ที่ทรงนยิมใชจ้่าย
อย่างฟุ่ มเฟือยในพระราชส านกั 

การเกิดการเปลีย่นแปลงทางสภาพเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาสูภ่าคอตุสาหกรรม 
ซึง่ท าใหเ้กิดวกิฤติทางการเกษตร ราคาอาหารสงูขึน้ไม่สมดลุกบัค่าแรงที่ไดร้บั และ
การเปลี่ยนแปลงนีท้  าใหเ้กิดชนชัน้ใหม่ขึน้ คือชนชัน้กลาง(พ่อคา้ นายทนุ) ซึง่มีสว่นใน
การปฏิวตัิครัง้นี ้
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3. ปัญหาทางดา้นสงัคม 

ความเหลื่อมทางสงัคมซึง่เป็นสงัคมแบบชนชัน้ โดยฐานะในสงัคมแลว้แบง่เป็นสอง
กลุม่ใหญ่ๆ คือ ชนชัน้อภิสิทธ์ิและชนชัน้สามญัชน แต่ในทางปฏิบตัิกลบัแบง่ออกเป็น
สามชนชัน้ หรอื 3 ฐานนัดร(stender)  

4. การรบัอิทธิพลทางความคิดของชาวต่างชาติจาการที่ฝรั่งเศสเขา้ไปช่วย
สหรฐัอเมรกิาท าสงครามประกาศอิสรภาพจากองักฤษ ท าใหไ้ดร้บัแนวความคิด
ทางดา้นเสรภีาพกลบัมาดว้ย อทิิพลทางความคิดไดม้าจากนกัปราชญท์ี่ส  าคญัคือ 
Voltaire, Rouseau และ Montesquieu. 

 

เหตุการณป์ฏิวัต ิ 

การเปิดประชมุรฐัสภา ที่ไม่ไดเ้ปิดประชมุตัง้แต่ ปี ค.ศ.1614 

เมื่อรฐับาลตอ้งการแกไ้ขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจโดยเก็บภาษีอากรที่ดนิจาก
พลเมืองทกุฐานนัดร จงึตอ้งเรยีกประชมุรฐัสภา  ที่เรยีกว่า " สภาฐานันดรแห่งชาติ " 
( Stender samlingen) ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนของฐานนัดรทัง้ 3 ฐานนัดร ไดม้ีการ
ประชมุที่พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นวนัที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1789 การประชมุครัง้นีใ้ช้
ระบบลงคะแนนคือ 1 ฐานนัดร ต่อ 1เสียง ซึง่ไม่ยตุิธรรม  เพราะฐานนัดรที่สามซึง่มี
จ านวน 90 % ของประชากรกลบัไดค้ะแนนเสยีงเพียง 1 ใน 3 ของสภาและวิธีการ
ลงคะแนนนีจ้ะท าใหฐ้านนัดรที่สามไม่มีทางมีเสียงเหนื่อกว่า 2 ฐานนัดรแรก โดยเสนอ
ใหล้งคะแนนแบบ  1 คน 1 เสียงแทน เม่ือขอ้เสนอนีถ้กูปฏิเสธ ท าใหต้วัแทนฐานนัดร 
3 ไม่พอใจเป็นอย่างมากจงึไม่เขา้รว่มการประชมุ และไปตัง้สภาของตนเอง เรยีกว่า 
สมัชชาแห่งชาติ (Nasjonal konventet) ซึง่เปิดประชมุเม่ือวนัที่ 17 มิถนุายน ปี
เดียวกนัสภานีย้งัมีตวัแทนจากฐานนัดร ที่ 1,2 บางสว่นเขา้รว่มประชมุดว้ย  ไดแ้ก่
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ตวัแทนสว่นใหญ่ของชนชัน้นกับวชและตวัแทนที่เป็นขนุนางหวัสมยัใหม่น าโดยมิราโบ 
(Grev de Mirabeau) 

ต่อมาวนัที่ 20 มิถนุายน ค.ศ. 1789 สภาแห่งชาติไดย้า้ยไปประชมุที่สนามเทนนิส 
(Tennishall) และรว่มสาบานว่าจะไม่ยอมแพแ้ละไม่ยอมแยกจากกนัจนกว่าจะไดร้บั
ชยัชนะ และตอ้งมีรา่งรฐัธรรมนญูขึน้ใชใ้นการปกครองประเทศ 

วนัที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 Desmoulins กลา่วสนุทรพจน ์กระตุน้ใหช้าวปารสีจบั
อาวธุขึน้มาต่อสู ้

 

เหตุการณบ์กุทลายคุกบาสตีล (Bastille) 

เมื่อมีข่าวว่ารฐับาลของพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 เตรยีมใชก้ าลงัทหารเขา้สลายการประชมุ
สมชัชาแห่งชาติ ประชาชนชาวกรุงปารสีจงึลกุฮือขึน้จบัอาวธุเพื่อสนบัสนนุกลุม่
สมชัชาแห่งชาติ และบกุเขา้ท าลายคคกุบาสตลี เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 
1789  ซึง่เป็นสถานที่คมุขงันกัโทษทางการเมือง และเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการกดขี่ของ
การปกครองระบอบเกา่ 

ความส าคญัของการบกุท าลายคกุบาสตีล  ถือว่าเป็นเหตกุารณท์ี่ส  าคญัที่สดุของการ
ปฏิวตัิฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เพราะกษัตรยิ ์ขนุนาง และชนชัน้สงู ตอ้งยอมสระอ านาจ
ใหแ้ก่สมชัชาแห่งชาติ  และพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 ทรงยอมรบัการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและการปกครองครัง้นี ้

การปฏิวตัิใหญ่ฝรั่งเศส กินเวลาในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1789-1799  (พ.ศ. 2332-
2342) ในการโค่นลม้ระบอบกษัตรยิ ์ หลงัจากสถาปานาระบอบสาธารณรฐัแลว้ไม่
นาน  มีการแย่งชิงอ านาจรฐัระหว่างกลุม่ชนชัน้ปกครองดว้ยกนัเอง  จนน ามาสู ่ค.ศ. 
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1799   นายพล นโปเลยีน โบนาปารต์ ยดึอ านาจจากคณะมนตร ี และไดร้บัการ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นกงสลุคลแรกของสาธารณรฐัฝรั่งเศส ซึง่เป็นผูป้กครองที่มีอ านาจสงูสดุ 
นโปเลียน  ด ารงต าแหน่งกงสลุในปี ค.ศ.1799-1803  ก่อนที่นโนเลยีน  จะสถาปนา
ตนเองขึน้เป็นจกัรพรรดิในเวลาตอ่มา หลงัจากนัน้ฝรั่งเศสตอ้งเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองอีกหลายครัง้สลบักนัระหว่างแบบกษัตรยิ ์กนัแบบสาธารณรฐัจนกระทั่ง
ปัจจบุนัฝรั่งเศส ผ่านกระบวนการสรา้งระบอบสาธารณรฐัมาถึงสาธารณรฐัที่ 5 (ค.ศ. 
1958-  ปัจจบุนั) (ที่มา: wsurintara.wordpress.com) 

แนวความคิดที่ไดจ้ากการปฏวตัิท  าใหเ้กิดแนวความคดิใหม่ๆทัง้ในประเทศนอรเ์วยเ์อง 
และประเทศอื่นๆในยโุรป  

แนวความคิดจากการปฏวตัิน  าไปสูก่ารมีรฐัธรรมนญูเป็นของตนเองของหลายประเทศ 
รวมทัง้ประเทศนอรเ์วยซ์ึง่มีรฐัธรรมนญูเป็นของตนเองเมื่อปี ค.ศ.1814 นอกจากนีผ้ล
จากการปฏิวตัยิงัท าใหเ้กิดแนวความคดิใหม่ๆที่ถกูน าไปใชใ้นระบบการปกครองซึง่
เรยีกว่าประชาธิปไตย และระบบความสมัพนัธท์างสงัคมอีกดว้ย 

 

 

 


