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ยุคกลาง การเมืองเรื่องอำนาจของสองนคร 

ปรัชญาการเมืองเพลโตภายใต=เสื้อคลุมนักบวช 

   

             พิศาล  มุกดารัศมี1 

 

          ‘นักบุญออกัสตินแห6งฮิบโป’ (Saint Augustine of Hippo) ในฐานะของผูRใหRกำเนิดปรัชญายุคกลางหรือ

เทววิทยา (fountainhead) การวิเคราะห]เบื้องตRนหนังสือ ‘The City of God’ ‘ออกัสติน’ เขียนขึ้นเพื่อตRองการ

ปกปfอง เปgนกระบอกเสียงเพื่อแกRต6างใหRกับคริสตศาสนา ที่ถูกกล6าวหาจากพวกนอกรีตว6าเปgนตRนเหตุ ที่มาของ

ความเสื่อมและการล6มสลายอาณาจักรโรมัน ศูนย]กลางแห6งอำนาจ อีกทั้งตRองการสรRางความหวังใหม6ใหRกับผูRคน

จำนวนมากที่ไดRรับผลกระทบจากการล6มสลายของศูนย]กลางแห6งอำนาจอย6างโรม ซึ่ง ‘ออกัสติน’ ไดRสรRางแนวคิด

ทางปรัชญาการเมืองเกี่ยวกับอาณาจักรหรือนครแห6งพระเจRา คืออาณาจักรหรือนครแหล6งใหม6ที่จะมาทดแทนกรุง

โรม ในฐานะเคยเปgนอาณาจักรหรือนครแห6งอำนาจ สำหรับ ‘ออกัสติน’ เมื่อพิจารณายRอนหลังในเรื่องความ

เจริญรุ6งเรืองของโรมนั้น กลับกลายเปgนที่อาศัยของทั้งคนชั่วและคนบาป มัวแต6หมกมุ6นแสวงหาเพื่อตอบสนอง

ความอยากและกิเลส อาณาจักรหรือนครแห6งพระเจRาจึงมีสถานะที่สูงส6ง มีความน6าศรัทธา มีความยิ่งใหญ6กว6าและ

เปgนอาณาจักรหรือนครแห6งความหวัง ทำหนRาที่เปgนอาณาจักรหรือนครในอุดมคติมาแทนที่อาณาจักรหรือนครทาง

โลก อย6างกรุงโรมท่ีถูกทำลาย ล6มสลายลงไปอย6างไม6อาจกอบกูRกลับคืนมา  

            น้ันคือบริบทคำอธิบายทางสังคมการเมืองท่ีทำใหRเกิดหนังสือ ‘The City of God’  

            ส6วนผลงานที่สรRางชื่อเสียงใหRกับออกัสตินไม6แพR City of God คือ ‘Confession’ เปgนงานเขียนที่ไดR

เปลี่ยนโฉมหนRาความรูRโลกภายในจิตใจมนุษย] จากกรีกโบราณและยุคเฮลเลนนิสติก โลกภายในคือจิตวิญญาณ มี

ความสำคัญในการเปgนความรูRที่ช6วยปกครอง ชี้นำและกำกับชีวิต เพื่อเปfาหมายในความสุขและชีวิตที่ดี ความรูR

เกี่ยวกับจิตวิญญาณจึงเปgนความรูRที่มีความสำคัญ เมื่อมาถึงออกัสติน โลกภายในหรือจิตวิญญาณ คือการเชื่อฟrง 

และอุทิศตัวใหRกับพระเจRา การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สำคัญคือการ (conversion) ไปหาพระเจRา ‘Confession’ ยัง

ไดRเปลี่ยนวิธีการเขียนเรื่องราวของบุคคล (bio) คือการเขียนถึงบุคคลอื่นในรูปของชีวประวัติ (biography) ที่มีมา

ก6อนหนRาของทั้งกรีกและโรมัน เปfาหมายของการเขียนเพื่อกล6าวสรรเสริญผลงานและวีรกรรมของบุคคลสำคัญ 

 
1 รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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สังเกตไดRจากงานของ Diogenes Laertius (Lives of Eminent Philosophers) และ Plutarch (Parallel Lives 

Greeks and Roman)2    

   เพื่อจะเขRาใจถึงปรัชญาการเมืองของ ‘ออกัสติน’ ตRองเขRาใจถึงการพิจารณาธรรมชาติมนุษย]ของออกัส

ตินเสียก6อน ปรัชญาการเมืองของ ‘ออกัสติน’ กับคำอธิบายในเรื ่องมนุษย]มีธรรมชาติท่ีทำผิดพลาด (fallen 

nature) อันเนื่องมาจากบรรพบุรุษของมนุษย]อย6างอดัมไดRสรRางปาบดั้งเดิม (original sin)3 ซึ่งบาปดั้งเดิมไดRถูกส6ง

ต6อและเกิดซ้ำกับบุตรของอดัม ‘Cain’ กับ ‘Abel’ ทั้งสองเปgนพี่นRองกัน ต6อมาเกิดความขัดแยRงในเรื่องการบูชา

ถวายอาหารแก6พระเจRา ฝ�ายพระเจRาโปรดปรานสัตว]เลี้ยงที่ ‘Abel’ นำไปถวาย ปฏิเสธพืชผลทางการเกษตรท่ี 

‘Cain’ นำไปถวาย ดRาน ‘Cain’ จึงเกิดความริษยานRองชายจึงลงมือสังหารนRองชาย (fratricide) ต6อจาก ‘Cain’ 

กับ ‘Abel’ ออกัสตินไดRยกตัวอย6างของความขัดแยRงจนถึงขั้นลงมือสังหาร ยังเกิดขึ้นกับพี่นRองผูRก6อตั้งกรุงโรมใน

ตำนาน คือ ‘Romulus’ ไดRสังหาร ‘Remus’ สาเหตุเนื่องจากมีความคิดเห็นที่ต6างกันในเรื่องการเลือกเนินเขาเพ่ือ

เปgนสถานท่ีต้ังเมือง4  

จากตัวอย6างเราจึงเห็นไดRว6ากำเนิดและที่มาของสังคมการเมือง ในความหมายของออกัสติน นครแห6ง

มนุษย]เริ่มตRนจากการที่ บุคคลแมRจะเปgนพี่นRองร6วมสายโลหิต แต6เมื่อเกิดความขัดแยRงก็ถึงขั้นลงมือสังหารอีกฝ�าย

หนึ่ง แมRแต6พี่นRองร6วมสายโลหิตยังลงมือสังหารกันไดR จึงไม6ตRองคาดหวังว6าบุคคลที่เปgนคนอื่นจะไดRรับความรัก การ

ดูแลเอาใจใส6จากบุรุษผูRนำเหล6านั้นเลย นครแห6งมนุษย]จึงเกิดจากความชั่วรRายของมนุษย]มาตั้งแต6เริ่มตRน จึงไม6มี

ทางที่จะเปgนอาณาจักรหรือรูปแบบการปกครองที่ดีของมนุษย]ไปไดRเลย ทำใหRออกัสตินใหRความสำคัญและหนRาท่ี

ของอาณาจักรเปgนเพียงการเตรียมความพรRอม เปgนทางผ6านของมนุษย]ท่ีจะไปสู6เปfาหมายนครรัฐของพระเจRา 

ออกัสตินมองว6าแมRจะมีความพยายาม ความรูRและความสามารถเพียงใด มนุษย]ก็ไม6อาจบรรลุถึงคุณธรรม

ดRวยตัวเขาเอง จึงเนRนไปยังการละทิ้งความตRองการชื่อเสียง อำนาจ การประสบความสำเร็จในทางโลกมุ6งไปสู6ความ

สมบูรณ]แบบในรูปแบบอาณาจักรของพระเจRายังตRองอาศัยความช6วยเหลือ ผ6านสิ่งที่เรียกว6า ‘พระหรรษทาน’ 

(only grace of God) เจตนารมย]และการเลือก คือคุณสมบัติที่ทำใหRมนุษย]แตกต6าง แยกตัวเองมาสรRางความ

 
2 Hannah Arendt, “Augustine and Protestantism,” in Essay in Understanding 1930-1954. Formation, Exile, and 

Totalitarianism (New York: Schocken Books, 1994), 24-26. 
3 การมีรัฐบาล ทรัพย์สินและความไม่เท่าเทียมถูกนักเทววิทยาและเหล่าปิตาจารย์แห่งคริสตจักร (church fathers) ตีความว่าล้วน

แล้วแตม่าจากการมีบาปดั้งเดิม เป็นสิ่งที่พระเจ้าลงโทษมนุษย ์
4 Augustine, Concerning The City of God against the Pagans, A new translation by Henry Bettenson with an 

Introduction by John O’ Meara (Harmondsworth: Penguin Books, 1987), Book XV, Chapter 4-7. 
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เจริญกRาวหนRาไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นเช6นตRนไมRและสัตว] แต6เจตนารมย]และการเลือก คอยฉุดรั้งทำใหRมนุษย]ไม6สมบูรณ]

แบบ สัมผัสเพียงแค6ชีวิตทางร6างกาย นครแห6งมนุษย]ไม6สามารถเขRาถึงความสุขทางจิตวิญญาณและนครแห6งพระเจRา   

             ต6อมา ‘ออกัสติน’ มองว6าธรรมชาติของมนุษย]ในเรื่องการมีและแสดงออกถึง ‘เจตจำนง’ หรือ ‘will’ 

คือพื้นฐานสิ่งมีอยู6กับมนุษย]ทุกคน ‘เจตจำนง’ คือสิ่งที่พระเจRามอบใหRแก6มนุษย]เพื่อใหRมนุษย]มีชีวิต ที่แตกต6างไป

จากสัตว]และพืชที่พระเจRาไดRสรRางขึ้นมาดRวย ‘เจตจำนง’ จึงเปgนสิ่งที่มีความสำคัญเหมือนกับปรัชญาการเมืองก6อน

หนRาที่ใหRความสำคัญกับปrญญา (intellectual) และจิตวิญญาณ (soul) คือสิ่งที่จะช6วยใหRมนุษย]บรรลุถึงการมีชีวิต

ท่ีดีและสมบูรณ]  

            ไม6แค6เพียงเปgนผูRมี ‘เจตจำนง’ มนุษย]มี ‘เสรีภาพ’ ในการใชRเจตจำนง ในรูปของ ‘เจตจำนงเสรี’ (free 

will) แต6เสรีภาพกลับกลายเปgนสิ่งที่สรRางปrญหา เปgนอุปสรรคต6อการมีชีวิตที่ดีและสมบูรณ]แบบ เพราะมนุษย]

เลือกใชRเจตจำนงไปในทางที่ผิด ตั้งแต6บรรพบุรุษมนุษย]อดัมกับอีฟ ทั้งสองสามารถใชRเจตจำนงเสรีเลือกที่จะเชื่อฟrง

หรือเปgนกบฏต6อพระเจRาไดR ต6อมาทายาทของอดัมกับอีฟก็ยังใชRเจตจำนงเสรี เลือกไปในทางที่ผิด เนื่องจากความ

บกพร6อง ความอ6อนแอของมนุษย]เอง แมRว6าบุคคลจะมีเจตจำนง และเลือกใชRเจตจำนง แต6ส6วนใหญ6การเลือกใชR

เจตจำนงกลับยอมจำนนใหRกับความอยากทางร6างกาย (carnal will) อยู6ภายใตRการชี้นำ เพื่อตอบสนองความ

ตRองการในทางร6างกาย การจะไดRรับชัยชนะเหนือเจตจำนงทางร6างกาย มนุษย]จำเปgนตRองใหRเจตจำนงทางจิต

วิญญาณ (spiritual will) ขึ้นมาชี้นำ แต6จะเกิดการชี้นำจากจิตวิญญาณไดRก็ตRองผ6านการช6วยเหลือพระหรรษทาน 

(grace)5 จากพระเจRาเท6านั้น ออกัสตินตระหนักว6าความมั่นคงร่ำรวย ชื่อเสียง หรือแมRแต6คุณธรรม ความรูRก็ไม6ช6วย

ในการพัฒนามนุษย] เปgนแค6เพียงสิ่งที่ฉาบคลุมเพื่อซ6อนความเปgนจริง คือความชั่วรRาย ความเลวรRาย ที่รอคอย

พรRอมจะกระโจนออกมาจากสำแดงฤทธิ ์เดช ออกัสตินจึงไม6เชื ่อว6ามนุษย]จะเปgนคนดีไดR เพราะมีสิ ่งเหล6าน้ี 

เหมือนกับคำกล6าวที่ว6า ‘แมRแต6คุณธรรมของพวกเขาก็เปgนเพียงความชั่วที่ดูสง6างาม’ (even their virtues are 

only splendid vices) ‘ออกัสติน’ เสนอแนวคิดในเรื่องความรักเปgนสิ่งที่ช6วยและทำใหRมนุษย]ไปถึงอาณาจักรหรือ

นครของพระเจRาไดR หากมนุษย]เลือกมีความรักที่ถูกตRอง ซึ่งเปgนประเด็นที่จะไดRกล6าวถึงต6อไป กลับมาในเรื่องของ

การปกครองออกัสติน ใหRความสำคัญกับผูRปกครองเพียงแค6รักษาความสงบเรียบรRอย ควบคุมดูแลผูRคนในสังคม

 
5 คือความโปรดปรานจากพระเจ้าที่มนุษย์ได้มาทั้งๆที่ไม่มีสิทธิแต่ประการใด พระเจ้าประทานพระหรรษทานให้มนุษย์โดยไม่ต้องมี

อะไรมาแลกเปลี่ยน แต่โดยพระทัยดีและความปรานีที่ทรงให้พระบุตรมาบังเกิดเป็นมนุษย์ รับทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระ

ชนมชีพเพื่อทำให้มนุษยชาติพ้นจากอำนาจของบาป กลับมาคืนดีกับพระเจ้า มีชีวิตร่วมกับพระองค์อย่างมีศักดิ์ศรีในปัจจุบันและมี

ความหว ั งสำหร ับอนาคตด ้วย  อ ้ างอ ิ งจาก  คณะกรรมการคาทอร ิค  เพ ื ่ อคร ิสตศาสนธรรม  แผนกพระค ัมภ ี ร์ , 

http://www.thaicatholicbible.com/main/bible-knowledge. 
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การเมืองใหRอยู6กันอย6างสงบสุข คือไม6ทำรRายร6างกายกัน ไม6จับอาวุธขึ้นมาห้ำหันกันโดยไม6มีสาเหตุ เปgนหนRาที่และ

ภาระกิจที่รัฐหรือผูRปกครองสามารถทำไดR แต6การยกระดับจิตวิญญาณเพื่อใหRเขRาถึงอาณาจักรแห6งพระเจRานั้น เปgน

ส่ิงท่ีเกินความสามารถของรัฐบาลหรือผูRปกครอง6  

          

ปรัชญาการเมืองของออกัสติน 

         ผูRปกครองหรือรัฐบาลกำเนิดจากความจำเปgน เนื่องจากบาปดั้งเดิมของ ‘อดัม’ ที่ตกทอดมาสู6มนุษย]ทุกคน 

มนุษย]จึงอยู6ในสภาวะของการถูกลงทัณฑ]ถาวร (eternal damnation) ผูRปกครองมีหนRาที่ความรับผิดชอบเขRามา

ดูแลความบกพร6องดังกล6าวของมนุษย] แต6เปgนการดูแลเพียงแค6การประคับประคองไม6ใหRผูRใตRปกครองประพฤติตน

ไปในทางที่เลวรRายลงไปกว6าเดิม เนื่องจากมนุษย]ไม6สามารถเขRาถึงชีวิตที่ดี มีความสมบูรณ]แบบไดRในอาณาจักรบน

โลกนี้ เปgนแค6เพียงทางผ6าน ประกอบกับตัวผูRปกครองเองก็ไม6มีสิทธิมาตัดสินชี้ขาดความดี ความชั่ว ประเมินคุณค6า

ต6าง ๆ ที่ผูRใตRปกครองทำลงไป คงมีแต6เพียงพระเจRาผูRเดียวเท6านั้นที่มีสิทธิอำนาจมาชี้ขาดตัดสินมนุษย] ชีวิตดังกล6าว

ตRองรอในอาณาจักรแห6งพระเจRาเท6าน้ัน 

สำหรับออกัสติน เนื่องจากนครแห6งมนุษย]เปgนเพียงแค6เสRนทางผ6าน ใหRมนุษย]ทั้งหลายเตรียมตัวเพ่ือ

เปfาหมายไปสู6นครแห6งพระเจRา บทบาท หนRาที่ตลอดจนความชอบธรรมของผูRปกครองหรือการมีรัฐ มีขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองในเรื่องการสรRางสันติภาพ (peace) การอนุญาตใหRทำสงครามเพื่อใหRเกิดชัยชนะมาช6วยรักษาใหRมนุษย]มี

ชีวิตอยู6กันในแบบสันติต6อไป เปfาหมายของรักจึงมีเพียงแค6การรักษาสันติภาพ คือใหRความคุRมครอง สรRางความ

ปลอดภัยในชีวิตของประชาชน น้ันคือหนRาท่ีหลักของรัฐ   

         ดังที่ไดRกล6าวมาเรื่องการปกครองอาณาจักร ‘ออกัสติน’ ใหRความสำคัญกับเรื่องของการอยู6ร6วมกันอย6าง

สันติ เปgนหนRาที่ความรับผิดชอบหลักของผูRปกครอง นอกเหนือไปจากเรื่องความยุติธรรมที่ทุกระบอบการปกครอง

ตRองมี ตัวผูRปกครองเองตRองธำรงไวRซึ่งความยุติธรรม หากปราศจากความยุติธรรมมาควบคุมกำกับ ผูRปกครองก็มี

สถานะไม6ต6างจากแก�งโจร7 สังเกตจากการใชRถRอยคำเปรียบเทียบของ ‘ออกัสติน’ ไม6ยกย6องและใหRความสำคัญกับ

อาณาจักรหรือนครทางโลก ยRอนกลับมายังภารกิจของผูRปกครองในการสรRางสันติ ‘ออกัสติน’ ว6า สันติภาพคือ

เปfาหมายของทั้งอาณาจักรสัตว] ครอบครัว นครรัฐ จักรวรรดิและผูRคนทั้งโลก สันติภาพภายในคือสิ่งที่ตRองการของ

 
6 Norman Cantor, The Civilization of the Middle Ages (New York: Harper Collins Publishers, 1994), 76-80. 
7 ‘Kingdom without justice are mere robberies, and robberies are like small kingdoms; but large empires are 

piracy writ large’. (book IV) 
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มนุษย]ทุกคน แมRแต6ภายนอกจะเกิดสงครามความไม6สงบ กล6าวคือสันติภาพภายในกลุ6มคือสิ่งที่น6าปรารถนา แมRแต6

กับกลุ6มโจร8  

          กล6าวไดRว6าแนวคิดของออกัสตินเปgนจุดเปล่ียนผ6านของแนวคิดทางการเมืองในเร่ืองการมีรัฐและผูRปกครอง 

ที่ดำเนินมาก6อนหนRาของกรีกโบราณ มีความจำเปgนและความชอบธรรมเพื่อทำใหRผูRคนเกิดชีวิตที่ดี ปลูกฝrงความ

สมบูรณ]แบบในทางคุณธรรม ความเปgนพลเมืองที่ดีควบคู6ไปกับการเปgนคนดี สำหรับออกัสตินรัฐและผูRปกครองถือ

กำเนิดขึ้นจากความชั่วรRายในเรื่องบาปของมนุษย] รัฐและผูRปกครองมีหนRาที่และความชอบธรรมในการควบคุม

ความช่ัวรRายของมนุษย] ไม6ไดRส6งเสริมหรือพัฒนาคุณงามความดีท่ีมีอยู6ในตัวมนุษย]อีกต6อไป 

  

เพลโตกับออกัสติน : จาก ‘Form of Idea’ สูE ‘supreme God’ 

อิทธิพลของปรัชญากรีกโบราณส6งผลต6อความรู Rทางเทววิทยาของยุคกลาง ความคิดกรีกทั ้งเพลโต 

อริสโตเติลไปพักอยู6ที่หอสมุดแห6งอเล็กซานเดียในยุคเฮลเลนนิสติก ส6งผ6านมาถึงงานเขียนของนักเทววิทยาคน

สำคัญของคริสต]ศาสนาและยุคกลาง ตั้งแต6เซนต]ออกัสติน ในเชิงประวัติศาสตร]ความคิดออกัสติน มีความสำคัญ

เปgนประจักษ]พยานรับรูRถึงมูลเหตุการล6มสลายของอาณาจักรโรมันใหRกับพวกอนารยชน การขยายตัวและไดRรับ

ความนิยมกระจายไปยังผูRนับถึงและศรัทธาของคริสต]ศาสนา กับตัวงานเขียนของออกัสตินเองสรRางหลักการในเรื่อง

บาปดั้งเดิม (original sin) ประกอบกับอิทธิพลทางปรัชญาของเพลโต ในการแยกโลกของแบบสมบูรณ]ออกจาก

โลกแห6งผัสสะ หรือโลกที่เขRาถึงโดยจิตวิญญาณ (soul) ที่คงความเปgนอมตะตรงกันขRามกับโลกแห6งร6างกาย (body) 

ในสภาวะเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายอยู6ตลอดเวลา9 เมื่อมาถึงมือออกัสตีน เขาไดRแปลงเปลี่ยนอภิปรัชญาของเพล

โต ไปสู6การแบ6งในแบบ ‘ทวิอาณาจักร’ ไดRแก6 ‘อาณาจักรมนุษย]’ (civitas terrena) อาณาจักรแห6งความช่ัวรRาย 

จึงอยู6ในสถานะต่ำกว6าแยกออกจาก ‘อาณาจักรแห6งพระเจRา’ (civitas Dei) ที่อยู6สูงกว6าในฐานะนครรัฐในอุดมคติ 

อิทธิพลของปรัชญากรีกโบราณถูกส6งผ6านมาอีกเกือบพันป�ก6อนที ่จะจบลงที ่เซนต]โธมัส อกีนาส (Thomas 

Aquinas) นักปรัชญาและเทววิทยาที่ไดRรับอิทธิพลอริสโตเติล10 ก6อนที่ปรัชญาความรูRกรีกโบราณจะกลับมาไดRรับ

ความนิยมอีกคร้ังในยุคฟ��นฟูศิลปวิทยาการ  

 
8 Augustine, City of God, Book.1 Chapter 4. 
9 โปรดดูแนวคิดดังกล่าวได้ในบทสนทนา Phaedo  
10 ใน ‘Commentary on Nicomachean Ethics’ มีใจความว่า ‘โดยธรรมชาติของมนุษย์คือการอาศัยอยู่ร่วมในสังคม (Man is 

called by nature to live in society.)’ ซึ่งตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันในพื้นที่และรูปแบบการปกครองศักดินาสวามิภักดิ์ ทั้งฝ่ายผู้
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         คริสต]ศาสนามีความสำคัญต6ออารยธรรมตะวันตกคือ ทำใหRเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางความรูR ความคิด

ที่เกี่ยวกับมนุษย]และสังคมในทุกดRาน อารยธรรมตะวันตกที่ดำเนินมาก6อนหนRาทั้งฮีบบรูว]โบราณ กรีกและโรมันใน

ฐานะรากฐานความคิดถูกผสมผสานเขRามาอยู6ในเนื้อหาความรูRของคริสตศาสนา นับตั้งแต6คริสตศาสนาไดRเขRามา

แทนที่จักรวรรดิโรมัน รูปแบบและเนื้อหาของความรูRต6างๆของโลกตะวันตกไดRเกิดความเปลี่ยนแปลง เปgนผลมา

จากคริสตศาสนาไดRผลิตทั้งความรูR คำสอน สถาบัน พิธีกรรมและบุคลากรส6งอิทธิพลต6อมนุษย]นับตั้งแต6นั้นเปgนตRน

มา 

         ก6อนหนRาคริสตศาสนารูปแบบความรูRในลักษณะการแบ6งทวิลักษณ] (dualism/bi-polar opposition) 

ของปรัชญาเพลโต ถูกคริสต]ศาสนานำมาสรRางผ6านโลกแห6งผัสสะวัตถุ (flesh) กับโลกแห6งจิตวิญญาณ ระบอบการ

ปกครอง คือ นครแห6งมนุษย] นครรัฐในอุดมคติ แปลงเปgน นครแห6งพระเจRา ผู Rปกครองในรูปราชาปราชญ] 

เปล่ียนเปgนพระเยซูคริสต]    

         นักปรัชญากรีกโบราณที่ทรงอิทธิพลต6อโลกทัศน]และความรูRทางปรัชญาของออกัสติน คงไม6มีใครเกินเพล

โต ในเบ้ืองตRนออกัสตินไดRรับอิทธิพลเพลโตผ6านทางพอนตินุส (Plotinus) นักปรัชญาชาวอียิปต]ในยุคเฮลเลนนิสติก 

พอนตินุสในฐานะผูRสืบทอดความคิดเพลโต ภายใตRชื่อ ‘นวเพลโต’ (Neo-Platonist) ต6อมาใน City of God ออกัส

ตินตีความปรัชญาเพลโต เกิดมาจากการผสมปรัชญาของไพธากอรัสเขRากับปรัชญาศีลธรรมของโสเกรตีส ว6า 

‘การศึกษาปรัชญาดำเนินบนสองเสRนทาง คนหนึ่งเกี่ยวกับการกระทำ (action) อีกคนหนึ่งเนRนทางความคิด (pure 

thought) อาจเรียกอีกอย6างว6าเปgนการปฏิบัติ (practical) กับการคิดความรู Rในทางปรัชญา (speculative 

philosophy)’ โสเกรตีสยุ6งเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติตน (conduct of life) พรRอมสรRางแบบเกณฑ]ทาง

ศีลธรรม ส6วนไพธากอรัสยุ6งเกี่ยวกับทฤษฏีในเรื่องสาเหตุที่มา (theory of causation) การคRนหาธรรมชาติของ

ความจริงที่สมบูรณ] (absolute truth)11 ออกัสตินอธิบายแบบอย6างของความเปgนนักปรัชญาของทั้งสองที่มีความ

แตกต6างกันต6อไปว6า 

         ‘โสเกรตีสดีเลิศในการรูRจักใชRปrญญาเชิงปฏิบัติ (practical wisdom) ส6วนไพธากอรัสมุ6งไปยังการครุ6นคิด 

(contemplative) ดRวยการใชRกำลังทางปrญญา และถึงความสมบูรณ]เมื่อถูกเพลโตนำทั้งสองนักปรัชญามารวมไวR

ด Rวยกัน (joining together) เพลโตยังได Rแบ6งปร ัชญาออกเปgนสามส6วน ได Rแก 6ปร ัชญาศีลธรรม (moral 

 
ช่วยเหลือให้การปกป้องคุ้มครองผู้ที่เข้ามาพึ่งพาอาศัย ขณะเดียวกันผู้เข้ามาพึ่งพาอาศัยของความช่วยเหลือก็ปฏิญาณตนว่าจะ

สวามิภักอยู่ภายใต้โอวาสของผู้ที่ปกครองคุ้มครอง 
11 Augustine, City of God, Book VIII, Chapter 4. 
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philosophy) เนRนเฉพาะไปยังการปฏิบัติตัว ปรัชญาธรรมชาติ (natural philosophy) อุทิศใหRกับการมองสังเกต 

และปรัชญาในเชิงเหตุผล คือการแยกความจริงออกจากความเท็จ’12 

         อิทธิพลความรูRใน ‘แบบอันสมบูรณ]’ (Idea of Form) ของเพลโตถูก ออกัสตินนำมาเปลี่ยนแปลงสรRาง

ขึ ้นมาใหม6คือ ‘พระเจRา’ (God) ในฐานะสิ่งสูงสุดของมนุษย] ‘แบบอันสมบูรณ]’ คือความรูRที ่สมบูรณ]แบบไม6

เปลี่ยนแปลง มนุษย]เขRาถึงความรูRที่สมบูรณ]แบบไดRดRวยปrญญา เพลโตคิดว6าความรูRที่ไดRจากการใชRปrญญา เหตุผล

และจิตวิญญาณเปgนส6วนที่ดีกว6า สูงส6งกว6า ทรงคุณค6ากว6า มีความเปgนสากลกว6าความรูRท่ีมาจากการใชRผัสสะ 

ความรูRสึกและอารมณ]ต6าง ๆ ที่ไม6มีความแน6นอน มักเกิดความคลาดเคลื่อน เปgนสิ่งเฉพาะขึ้นอยู6กับตัวบุคคล จึง

ตRองใหRส่ิงท่ีดีกว6า สูงส6งกว6าอย6างปrญญาและจิตวิญญาณทำหนRาท่ีเพ่ือใหRไดRมาถึงความรูRใน ‘แบบอันสมบูรณ]’  

       ‘แบบอันสมบูรณ]’ ตRองเขRาใจดRวยการใชRปrญญา จึงเปgนสิ่งที่ไม6อาจรูRดRวยผัสสะและสัมผัสรับรูRจากอวัยวะ

ต6างๆ ของทางร6างกาย ซึ่งอาจเปgนเพียงแค6การ ‘รับรูR’ (sense) แต6ไม6ถึงระดับ ‘ความรูR’ (knowledge) แต6 ‘แบบ

อันสมบูรณ]’ สรRางและใหRกำเนิดสิ่งที่ไม6สมบูรณ] เช6นเดียวกับ ‘พระเจRา’ คือ ‘แบบอันสมบูรณ]’ ของคริสต]ศาสนา 

ไดRสรRางสิ่งท่ีไม6สมบูรณ]แบบ คือมนุษย]ขึ้นมา ปrญหาคือเรามักมีแนวโนRมที่จะยึดติด ใหRความสำคัญและแยกไม6ออก

ระหว6าง ‘แบบอันสมบูรณ]’ กับส่ิงท่ีลอกเลียนหรือแบบอันสมบูรณ]สรRางข้ึนมา13      

ความคิดทางปรัชญาการเมืองของยุคโบราณ กลับมาไดRรับความนิยมหลังจากการรื้อฟ��นงานเขียนของ

อริสโตเติล ในช6วงศตวรรษที่สิบสามส6งอิทธิพลต6อแนวคิดในเรื่องของรัฐ (state) โดยก6อนหนRาอาณาจักรหรือแมRแต6

จักรวรรดิมีความหมายถึงองค]ประกอบ เปgนเพียงแค6ส6วนหนึ่งของส6วนที่ใหญ6และสมบูรณ]แบบคือคริสต]จักร แต6

แนวคิดทางการเมืองของอริสโตเติลมีอิทธิพลต6อการพิจารณา ใหRความสำคัญกับความเปgนรัฐเกิดขึ้นมาในฐานะ

หน6วยการปกครองที่มีความอิสระในทางการเมืองที่ไม6ตกอยู6ภายใตRอิทธิพลหรืออำนาจที่อยู6ภายนอกดินแดน หรือท่ี

เขRาใจในสมัยใหม6ว6าเปgนดินแดนที ่มีเอกราช (independent) สามารถพึ ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจ (self-

sufficient) และการที่ดินแดนนั้นสามารถปกครองตนเอง (autonomous) และการมีอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจ

สูงสุดท่ีมาประชาชนอยู6ในรูปแบบของสถาบันทางการเมืองอย6างสภาประชาชนเปgนตRน (sovereign bodies)14 

 
12 Ibid., Book VIII, Chapter 4. 
13 Ibid., Book VIII, Chapter 6. 

 14ก่อนหน้าศตวรรษที่สิบสามไม่ปรากฏคำว่า ‘state’ และ ‘political’ มีเพียงคำ ‘government’ ที่มาจากคำว่า ‘gubernation’ 

‘gubernaculum’ ที่มีความหมายถึงหางเสือของเรือ (rudder) และ ‘gubernator’ มีความหมายมาจากการควบคุม บังคับทิศทาง

ของพาหนะ (to steer, to be at the helm of) มีปรากฏในงานเขียนของเพลโต 
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การมีผูRปกครองหรือรัฐบาล ทรัพย]สินและความไม6เท6าเทียมมีที่มาจากการฝ�าฝ�นไม6เชื่อฟrงคำสอนของพระ

เจRา ที่ตRองการใหRมนุษย]ที่พระองค]สรRางขึ้นมาใชRชีวิตอยู6ในสภาวะดั้งเดิม (innocent) การไม6เชื่อฟrงและฝ�าฝ�นคำส่ัง

ของพระเจRาคือการหมดสภาพด้ังเดิม มนุษย]ถูกพระเจRาขับไล6ออกจากท่ีอยู6คือสวนอีเดน และบาปกำเนิดก็ถือกำเนิด

(original sin) และติดตัวลูกหลานของอดัมกับอีฟมาตลอด นครของมนุษย]คือผลงานจากบาปดั้งเดิมถูกส6งผ6านมา

ทางบุตรหลานของอดัมกับอีฟ คาอิน (Cain) กับอาเบล (Abel) จนถึงผูRก6อต้ังกรุงโรม  

นอกจากแนวคิดอาณาจักรแห6งพระเจRา คือตRนแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด คือเปfาหมายของคริสต]ศาสนิกชน

ที่ออกัสตินสรRางขึ้นมา แนวคิดในเรื่องประวัติศาสตร]ของออกัสติน คือการลRมลRางแนวคิดทางประวัติศาสตร]กรีก

โบราณที่ดำเนินอยู6ในรูปของวัฏจักร (cycle) ที่เดินย่ำอยู6กับที่หรือเปลี่ยนแปลงในลักษระของการกลับไปกลับมา 

ประวัติศาสตร]ที่ออกัสตินไดRเขียนขึ้นภายใตRพัฒนาการของคริสต]ศาสนา คือประวัติศาสตร]อันศักดิ์สิทธิ์ (sacred 

history)15 เร่ิมตRนท่ีบรรพบุรุษของมนุษย]อดัม โนอาห] (Noah) อับราฮัม (Abraham) โมเสส (Moses) กษัตริย]เดวิด 

(David) การเนรเทศ (Exile) และการมาถึงของพระเยซูคริสต]16 สะทRอนถึงประวัติศาสตร]ของมนุษย]ในยุคต6าง ๆ 

ตั้งแต6ยุคแห6งการปกครองดRวยพระเจRา มนุษย]ถูกขับออกมาจากสรวงสวรรค] การแยกห6างระหว6างจิตวิญญาณที่ดี

และเลว จบลงดRวยจิตวิญญาณที่ดีไดRรับคัดเลือกจากพระคริสต] ส6วนจิตวิญญาณที่เลวถูกตัดสินลงทัณฑ] ซึ่งเปgนการ

มองไปขRางหนRา ในรูปแบบพัฒนาการทางประวัติศาสตร]ที่เคลื่อนไปขRางหนRาอย6างมีเปfาหมายและจุดจบที่สมบูรณ]

แบบของมัน ที่จะส6งอิทธิพลต6อปรัชญาการเมืองของเฮเกลในเรื่องของรัฐ และหนังสือของฟรานซิส ฟูกูยามา 

(Francis Fukuyama) ท่ีช่ือ ‘The End of History and the Last Man’  

 
15 ประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ พระวจนะของพระเจ้าเกิดจากศาสนายูดาห์ 
16 Eric Voegelin, History of Political Ideas. Volume 1. Hellenism, Rome, and Early Christianity, edited with an 

Introduction by Athanasios Moulakis (Columbia: University of Missouri Press, 1997), 206-233. โวกลินตีความการแบ่ง

ด ังกล่าวของออกัสติน เหมือนกับหกช่วงอายุมนุษย์ของชาวโรมัน เร ิ ่มต ้นจากทารก (infancy) เด ็ก (children) วัยรุ่น 

(adolescence) วัยหนุ่มสาว (youth) วัยผู้ใหญ่ (mature age) และวัยชรา (old age) ‘City of God’ แบ่งเนื้อหาออกเป็นสอง

ภาค (part) ภาคแรกมีสิบเล่ม (book) อธิบายปกป้องคริสต์ศาสนาไม่ได้เป็นที่มาของความเสื่อมและการล่มสลายของอาณาจักร

โรมัน เหมือนอย่างที่พวกนอกรีตกล่าวหา ภาคสองมีสิบสองเล่ม ออกัสตนิอธิบายระบบและรูปแบบการเมืองของคริสต์ศาสนา โดย

ห้าเล่มแรกถกเถียงเรื่องพระเจ้าของพวกนอกรีต กับการสร้างความสุขสำราญให้กับโลกทางอาณาจักร ในเล่มที่หกถึงสิบ มีเนื้อหา

สืบเนื่องมาจากห้าเล่มแรกในเรื่องบทบาทอาณาจักรทางโลกไม่ช่วยปลดเปลี้ยงให้มนุษย์หลุดพ้นไปจากบาปในชีวิตหลังความตาย 

(salvation in afterlife) ภาคสองยังแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสี่เล่ม ตั้งแต่กำเนิดของอาณาจักรแห่งพระเจ้า 

อาณาจักรทางโลก เส้นทางของอาณาจักรทั้งสองและอวสานแห่งประวัติศาสตร์ (the end of history) โวกลินตีความเชื่อมโยง 

‘City of God’ กับงานของเพลโตบทสนทนา ‘The Republic’ กับ ‘The Laws’ ที่มีจำนวน 10 กับ 12 เล่มตามลำดับ  
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ทั้งในเรื่องวิทยาศาสตร]และแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต ความรูRของคริสต]ศาสนาเปgนเรื่องที่เนRนเรื่องการปฏิบัติตัว

ของมนุษย]ต6อพระเจRา เพื่อไปสู6ชีวิตที่รอดพRน (salvation) จากบาปและผลของบาป คริสตศาสนาไม6เนRนในเรื่อง

ของสิ่งที่อยู6นอกเหนือไปจากความสัมพันธ]ระหว6างมนุษย]กับพระเจRา เช6น จักรวาล อภิปรัชญา คริสต]ศาสนาที่ไดRรับ

อิทธิพลอภิปรัชญาของเพลโต แต6นำมาปรับเปลี่ยนอยู6ในรูปท่ีสามารถถ6ายทอด ส6งผ6านใหRกับผูRคนทั่วไปสามารถ

เขRาใจไดRเหมือนอย6างที่นักปรัชญาเยอรมัน ฟรีดีช นีทเช6อ กล6าวถึงหลักคำสอนของคริสต]ศาสนาคือเพลโตใน

ภาคพื้นดิน (Platonism for the masses) โดยก6อนหนRานั้นดRานของเซนต]ออกัสตินนักเทววิทยา อุปมาเพลโตว6า

เปgน ‘โมเสคที่แต6งกายในชุดกรีก’ (Moses in Attic Greek) ส6วนวิธีการปฏิบัติตนของผูRที่ศรัทธาในคริสต]ศาสนา 

ตRองมีคุณธรรมหลักทั้งสี ่ (four cardinal virtues) ประกอบดRวย (prudence) ความยุติธรรม (justice) ความ

เขRมแข็งกลRาหาญ (fortitude) และ (temperance) ท่ีรับอิทธิพลจากความรูRในเร่ืองคุณธรรมของเพลโต  

ในฐานะนักปรัชญาเพลโตแยกแยะความรูRระหว6างโลกแห6งแบบ ที่ใหRความรูRที่แทRจริง มีความเปgนสากล ไม6

เปลี่ยนแปลงออกจากโลกที่ปรากฏในรูปของผัสสะ อารมณ]และความรูRสึก ซึ่งอยู6ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงลื่นไหล 

แต6มนุษย]ใชRเหตุผล ปrญญา ความรูRกระทั่งถึงจิตวิญญาณเพื่อใหRตนเองเขRาถึงโลกแห6งแบบที่มีความสมบูรณ] ส6วน

คริสตศาสนาคือการต6อสูRดิ้นรนของมนุษย]เพื่อใหRตนเองรอดพRนไปจากบาป (sin) โดยไดRรับการช6วยเหลือจากพระ

เจRาในรูปของพระคุณ (grace) ใหRธรรมชาติฝ�ายสูงในตัวมนุษย]เอาชนะเหนือธรรมชาติฝ�ายต่ำ ดRานของเพลโตแยก

โลกของแบบออกจากโลกที่เพียงสะทRอนความจริงของแบบ ส6วนคริสตศาสนาไดRแบ6งโลกเหมือนอย6างที่เพลโต เห็น

ไดRชัดเจนจากการแบ6งของเซนต]ออกัสตีนระหว6างอาณาจักรมนุษย] (city of man) กับอาณาจักรพระเจRา (city of 

God) สอนใหRผูRคนละท้ิงกิเลสความอยากในทางโลก (flesh) ไปสู6ความสมบูรณ]ทางจิตวิญญาณ (spirit)  

วอลเตอร] อูลล]มานน] (Walter Ullmann) ศาสตราจารย]ประวัติศาสตร]ยุคกลาง กล6าวถึงยุคกลางความรูR

ทางการเมือง ศาสนา ศีลธรรมและคุณธรรมเปgนสิ่งที่รวมอยู6ในที่เดียวกัน ความเปgนมนุษย]กับคริสตศาสนิกชนเปgน

ส่ิงท่ีไปดRวยกัน อยู6ในคนคนเดียวกัน เรียกว6าพิจารณาแบบภาพรวม (wholeness point of view) ไม6มองแยกออก

จากกันเหมือนกับท่ีคนสมัยใหม6รับรูRและเขRาใจกัน เหมือนอย6างท่ีการแยกเร่ืองราวทางอาณาจักรออกจากศาสนจักร 

(secularization)17 

การเขRาเปgนคริสตศาสนิกชนใชRความเชื่อ ใหRความเคารพ ความศรัทธาในการเขRาถึงคำสอนของพระคัมภีร]

ไบเบิลและพระเจRา ที่มีความแตกต6างไปจากความรูR ปrญญาและเหตุผลในการเปgนนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร] 

คุณธรรมในเรื่องความกลRาหาญ มิตรภาพของการเปgนชนชั้นสูงหรือแมRแต6คุณสมบัติในความเปgนพลเมืองของท้ัง

 
17 Walter Ullmann, Medieval Political Thought (Harmondsworth: Penguin Book, 1976), 16. 
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นครรัฐกรีกและอาณาจักรโรมัน ลRวนแลRวแต6ตRองแสดงออกถึงคุณธรรม (civic virtues) ในเรื่องของหนRาที่ ความ

รับผิดชอบ การมีภูมิหลังเพื่อบอกถึงสถานภาพทางสังคม ถูกใชRเปgนหลักเกณฑ]เรื่องของการแบ6งชนชั้นและความรัก

ในป�ตุภูมิ (patriotism) การปฏิบัติคุณธรรมของกรีกและโรมัน มีเปfาหมาย (telos) เพื่อพัฒนาและสรRางตนเองใหR

เปgนบุคคลท่ีทำหนRาท่ีไดRอย6างสมบูรณ] (human excellence) ภายใตRชุมชนการเมืองท่ีตนเองเปgนสมาชิกอยู6 ขณะท่ี

คุณธรรมในแบบคริสตศาสนาคือการรับใชRชุมชนหรืออาณาจักรของพระเจRา ชุมชนการเมืองถูกลดระดับใหRเหลือแค6

เพียงทางผ6านไปสู6เปfาหมาคืออาณาจักรของพระเจRา  

การปฏิเสธคุณธรรมของกรีกและโรมัน พรRอมกับการตีความสรRางคุณค6าทางคุณธรรมชุดใหม6ขึ้นมาของ

คริสตศาสนา เปgนปรากฏการณ]การเปลี่ยนผ6านทางศีลธรรมท่ีนักปรัชญาในศตวรรษท่ีสิบเกRาชาวเยอรมัน ‘ฟรีดิช นี

ทเช6อ’ ผูRวิพากษ]ศีลธรรมคริสตศาสนาว6าเปgนประเภทของศีลธรรมแบบทาส (slave morality) คือการเปล่ียนแปลง

ดRวยการตีความเพ่ือสรRางคุณค6าใหม6มาแทนท่ีคุณค6าเก6า (revaluation of values)  

 

ความคิดทางการเมืองยุคกลาง 

 การเมืองเร่ืองของสองนคร : อำนาจอาณาจักรกับศาสนจักร 

 โครงสรRางในแบบลดหลั่นสูงต่ำ การมีลำดับชั้นแบ6งแยกชัดเจนยังปรากฏในเรื ่องของกฎต6าง ๆ และ

กฎหมาย (laws) เริ่มกันที่กฎธรรมชาติ (law of nature) กฎธรรมชาติไดRมาจากพระเจRามอบใหRแก6มนุษย]และ

สรรพสิ่งต6างๆ สรRางมาจากเจตนารมย]และเหตุผลของพระเจRา ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม6มีชีวิตต6างดำเนินอยู6ภายใตRกฎ

ธรรมชาติโดยเท6าเทียมไม6มีขRอยกเวRน กฎธรรมชาติจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว6า ‘กฎนิรันดร]’ (eternal law) แมRว6าพระเจRา

จะเปgนผูRสรRางสรรพสิ่งต6าง ๆ บนโลกนี้ขึ้นมา แต6เมื่อเวลาผ6านไปสรรพส่ิงต6าง ๆ มีพัฒนาการและทิศทางที่ผิดแผก

แตกต6างกันออกไปมีความหลากหลายตามพื้นที่ ภูมิศาสตร] ชาติพันธุ] ความเชื่อ ประวัติศาสตร] จนเกิดสิ่งที่เรียกว6า 

‘ธรรมเนียมปฏิบัติ’ (convention) ที่ใชRกันเฉพาะภายในดินแดนหรือชุมชนนั้นๆ ‘ธรรมเนียมปฏิบัติ’ สะทRอนถึง

ลักษณะเฉพาะและความแตกต6างของแต6ละชุมชนการเมือง อยู6ในรูปของ ‘กฎจารีตประเพณี’ (customary law) 

ผ6านการใชRบังคับกับผูRคนในชุมชนการเมืองติดต6อกันเปgนเวลายาวนาน จนเปgนที่ยอมรับ จึงเปgนกฎอีกอย6างหนึ่งท่ี

เกิดขึ้นมาอยู6คู6กับสังคมการเมืองมาอย6างยาวนาน เรียกไดRว6ามีมาก6อนท่ีจะเกิดกฎหมายภายใตRรัฐสมัยใหม6ที่อยู6ใน

รูปของกฎ (common law) และถูกบัญญัติขึ ้นโดยผู Rปกครองและสถาบันทางการเมือง (positive law) แต6

เนื่องจากความแตกต6างและหลากหลายของ ‘กฎจารีตประเพณี’ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมและแกRไข 

สามารถยกเลิก แทนที่ ‘กฎจารีตประเพณี’ ดRวยกฎและอำนาจของผูRปกครองในรูปของ ‘กฎบัญญัติ’ (statues) ไม6

เหมือนกับ ‘กฎธรรมชาติ’ ที่ไม6เปลี่ยนแปลง มีความเปgนสากล ในยุคกลาง ‘กฎจารีตประเพณี’ ถูกจัดลำดับใหRมี
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สถานะเปgนรองกฎธรรมชาติ ส6วนกฎอันสุดทRาย เรียกว6า ‘กฎศักดิ์สิทธ์ิ’ หรือ ‘divine law’ ในฐานะกฎสูงสุดอยู6

เหนือกฎทั้งสองที่ไดRกล6าวมา โดยมีเหตุผลว6าตัวของกฎธรรมชาติใหRมนุษย]ทุกคนมีเหตุผล ดำรงตนอยู6ในหลักการ

คุณธรรม แต6เหตุผลเพียงและคุณธรรมอย6างเดียวยังไม6เพียงพอที่จะทำใหRมนุษย]บรรลุถึงเปfาหมายของชีวิต 

เพื่อที่จะไปถึงเปfาหมายมนุษย]จำเปgนตRองไดRรับความเมตตากรุณารับความช6วยเหลือและชี้นำจากพระเจRา (grace) 

ผ6านทาง ‘กฎศักด์ิสิทธ์ิ’ และการช้ีนำจากพระเจRา (divine revealed)  

 ความขัดแยRงระหว6างศาสนจักรกับอาณาจักร เริ่มชัดเจนในช6วงพระสันตะปาปา ‘เจลาซิอุส’ (Gelasius) 

ดำรงตำแหน6งระหว6าง ค.ศ.492-496 รับเอาแนวคิดของออกัสตินมาใชR ดRวยการแยกที่มา การใชRอำนาจออกเปgน

สองประเภท ไดRแก6 อำนาจศักด์ิสิทธ์ิ (sacred power) เปgนของศาสนจักร ในภาษาลาตินใชRคำว6า ‘auctoritas’ คือ

อำนาจในการบัญญัติและตรากฎระเบียบ กฎหมาย อำนาจ (royal power) ถือครองโดยกษัตริย]หรือจักรพรรดิ

ผูRปกครองอาณาจักร ในภาษาลาตินใชRคำว6า ‘potestas’ อำนาจในทางปกครองหรือบริหาร พระสันตะปาปาเจลา

ซิอุส กำหนดใหRอำนาจของศาสนจักรมีความสำคัญและอยู6เหนืออำนาจของอาณาจักร ภายใตR ‘หลักการความ

เหนือกว6าของพระสันตะปาปาต6อจักรพรรดิ (doctrine of papal supremacy over the emperor) 18 

 

ความรักกับการสรTางอาณาจักรหรือนคร 

 มีประเด็นที ่เปgนสาระสำคัญความคิดทางการเมืองยุคกลาง คือการถกเถียงในเรื ่องที ่มาของอำนาจ

ระหว6างศาสนจักร (spiritual power) กับอาณาจักร (temporal power) อธิบายถึงความสัมพันธ]ระหว6างศาสน

จักรกับรัฐ (church and state) อำนาจของศาสนจักรที่มีเหนืออาณาจักรมีที่มาจากกฎศักดิสิทธ์ิ ประชาชนตRอง

เชื่อฟrงผูRปกครองแต6ตRองไม6สูงกว6าการเชื่อฟrงพระเจRา ส6วนพลเมืองของยุคกลางไม6อาจอุทิศตนเองใหRกับการเปgน

พลเมืองของอาณาจักร เน่ืองจากเปgนชีวิตที่ยังตRองดิ้นรนไดRรับความทุกข]จากกิเลสตัณหา เต็มไปดRวยการชดใชRบาป

จึงไม6อาจทำหนRาที่ไดRอย6างสมบูรณ] เปgนเสRนทางชั่วคราว เสRนทางผ6าน เตรียมตัวเพื่อใหRมนุษย]กRาวไปเปgนพลเมือง

ของศาสนจักรในอาณาจักรของพระเจRาโดยสมบูรณ]แบบ อาจจะเปgนชีวิตที่เต็มไปดRวยความขัดแยRง ความไม6ลงรอย

ในการปฏิบัติหนRาที่พลเมืองของทั้งสองอาณาจักร ประกอบดRวยเรื่องของความรัก (love)19 ที่ผูRคนมีต6ออาณาจักร

 
18 Cantor, The Civilization of the Middle Ages, 86-87. 
19 ความรักคือแรงขับ พลังผลักดันที่เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของมนุษย์ ความรักทำให้จิตวิญญาณมีชีวิตและเคลื่อนไหว แสดงออก

ผ่านทางร่างกาย บุคคลผู้นั้นมีความรักแบบไหนก็จะขับเคลื่อนจิตวิญญาณและร่างกายของเขาไปแบบนั้น ‘น้ำหนักของฉันคือความ

รักของฉัน’ (my weight is my love) คืออุปมาของออกัสติน เรื่องของความรักและจิตวิญญาณของออกัสติน มีความเชื่อมโยง

ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบความรัก (eros) ของกรีกโบราณผ่านบทสนทนาเพลโต ‘Symposium’   
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ท้ังสองใน ‘The City of God’ มีความเช่ือมโยงว6า นครสองนครประกอบข้ึนจากความรักสองประเภท ไดRแก6 ความ

รักในตัวเอง (the love of self/amor sui) คือการครุ6นคิดถึงเรื่องราวบนโลกมนุษย] และรักในเพื่อนบRาน กับความ

รักในพระเจRา (the love/amor Dei) ครุ6นคิดในเร่ืองของพระเจRาและอาณาจักรของพระองค]  

บุคคลที่มีความรักในตัวเองแสวงหาความเจริญรุ6งเรืองใหRกับตนเอง ต6อหนRาบุคคลอื่นและในนามของ

อาณาจักรทางโลกเช6น ความยิ่งใหญ6ของโรม แต6ความรักในพระเจRาเกิดการอุทิศตนแสวงหาความรุ6งเรืองในนาม

ของพระเจRา และความเจริญรุ6งเรืองในอาณาจักรของพระองค] ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ]ระหว6างผูRปกครองกับผูR

ใตRปกครองในอาณาจักรหรือนครของมนุษย] เกิดขึ้นมาจากความตRองการที่จะมีอำนาจเหนือ เขRามาควบคุม ส6วนใน

อาณาจักรหรือนครของพระเจRา ผ6านการรับใชRดRวยความรักและพระเจRาจะตอบแทนความรักกลับไปยังมนุษย] ใน

ลักษณะของความรักต6างตอบแทน นครแห6งมนุษย]สถานท่ีสำหรับผูRท่ีรักในส่ิงท่ีเปgนช่ัวคร้ังช่ัวคราว ไม6อาจรักในส่ิงท่ี

นิรันดร]ซ่ึงเปgนความรักในนครแห6งพระเจRา 

ความรักทั้งสองประเภทอาศัยปะปนกันอยู6ในนครแห6งมนุษย] ทั้งคนดี ชั่ว นักบุญ คนบาป แต6เนื่องจาก

นครแห6งมนุษย] คือท่ีอยู6อาศัยของคนส6วนใหญ6 พลเมืองส6วนใหญ6ของนครแห6งมนุษย] ใหRความรักกับเร่ืองวัตถุ สะสม

ทรัพย]สิน แสวงหาอำนาจและเกียรติยศ มีชีวิตที่ตRองเผชิญหนRากับความยากลำบาก ความทุกข]ยากนานาประการ 

พยายามดิ้นรนหนีออกจากความยากจน ความป�วยไขR ความโชครRายและความตาย เปgนสิ่งที่ออกัสตีนมองว6าทำไดR

เพียงแค6ประวิงเวลาออกไป การยึดติดและใหRความสำคัญกับเรื่องราวทางโลกย6อมถูกวันเวลากลืนกินไม6ชRาก็เร็ว 

และสุดทRายก็ส้ินสุดลงที่การพิพากษาโทษจากพระเจRากับคนส6วนใหญ6 คัดเลือกใหRรางวัลช6วยเหลือคนส6วนนRอยใหR

เปgนพลเมืองในนครของพระเจRา 

 แนวความคิดในเรื่องของบาปดั้งเดิมของ Church Father อย6างเซนต]ออกัสติน ผูกโยงเขRากับการดำรงอยู6

และความชอบธรรมในการมีรัฐบาล การตกเปgนทาสและทรัพย]สินของมนุษย] บาปกำเนิดนำมนุษย]ไปสู6การปฏิบัติ

ชั่ว ตกอยู6ภายใตRการบงการของกิเลสตัณหาจำเปgนตRองมีรัฐบาลหรือผูRปกครองมาควบคุมพฤติกรรมที่ชัวรRายใน

ขณะที่การเปgนทาสและการถือครองทรัพย]สินส6วนตัวเปgนผลลัพธ]โดยตรงจากบาปกำเนิด หากอดัมปฏิบัติตนเชื่อฟrง

คำสั่ง ไม6ละเมิดขRอหRามของพระเจRา ก็ไม6จำเปgนตRองมีรัฐหรือผูRปกครองเกิดขึ้น รัฐและผูRปกครองเกิดขึ้นและมีข้ึน

จากความผิดพลาด ความไม6ถูกตRองในการปฏิบัติตัวต6อคำสั่งของพระเจRา แมRแต6คำสั่งพระเจRาของพระเจRามนุษย]ยัง

ฝ�าฝ�น ไม6เชื่อฟrงและปฏิบัติตาม จึงอย6าไปหวังที่มนุษย]จะเชื่อฟrงคำสั่งของผูRปกครองอาณาจักร ส6วนหนRาและ

เปfาหมายของผูRปกครองและอาณาจักร คือการจัดการปกครองดูแลชีวิตทางร6างกายของผูRใตRปกครอง (body) ใหRมี

ชีวิตที่อยู6รอดปลอดภัย ดูแลเรื่องปากทRอง การทำมาหากิน ส6วนเรื่องของจิตวิญญาณ (soul) อยู6ในความดูแล

ของศาสนจักร ทำใหRยุคกลางอำนาจของศาสนจักรและอาณาจักรจึงแยกขาดจากกันอย6างชัดเจน ต6างฝ�ายต6างก็
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แยกเปgนอิสระอRางความชอบธรรมในขอบข6ายอำนาจที่ตนเองมีหนRาที่ แต6ศาสนจักรและอาณาจักร มักจะเกิดความ

ขัดแยRงในขอบข6ายของอำนาจหนRาที่กันอยู6ตลอดเวลาในช6วงยุคกลาง เนื่องจากยังไม6มีอำนาจฝ�ายที่สามมาตัดสินช้ี

ขาดลงไป 

คริสต]ศาสนาใหRคุณค6าและความสำคัญกับอำนาจของอาณาจักรต่ำกว6าอำนาจของศาสนจักร อาณาจักรคือ

การเตรียมตัวเพื่อเปfาหมายคืออาณาจักรพระเจRา (spiritual power) เปfาหมายที่เคยอยู6กับรัฐเพื่อสอนและปลูกฝrง

ใหRมนุษย]มีคุณธรรมจากปรัชญาการเมืองกรีกยุคโบราณ ถูกเปล่ียนไปสู6เปfาหมายใหม6แทนคือ ปfองกัน บรรเทาความ

ช่ัวรRายความไม6สมบูรณ]ของมนุษย] หรือขRออRางจากศาสนจักรถึงอำนาจของอาณาจักรท่ีไม6ม่ันคงย่ังยืน มนุษย]จะฝาก

ชีวิตและชาตากรรมหวังพ่ึงพารัฐทางโลกไปตลอดกาลนั้นเปgนสิ่งที่ผิดพลาดและเปgนไปไม6ไดR ดั่งตัวอย6างของการล6ม

สลายของอาณาจักรโรมันแมRว6าจะเขRมแข็ง มีความเกรียงไกรทั้งดินแดนและกำลังคน แต6ก็ตRองถึงคราวล6มสลายถูก

ทำลายโดนอนารยชนลงในท่ีสุด20  

 ในทางทฤษฏีแมRว6าอำนาจทั้งสองอาณาจักรจะแยกออกจากกัน แต6ในทางปฏิบัติอำนาจของศาสนจักร 

แพร6กระจาย ครอบคลุม ทับซRอนกับอำนาจอาณาจักร ผ6านการเปgนคริสตสนิกชน ความเชื่อและศรัทธาในพระเจRา

ผ6านพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacraments) 7 ประการ อย6างนRอยก็ขาดสามศีลหลักสำคัญศีลจุ6ม (Baptist) 

(Penance)  (Eucharist) ซึ่งเกี่ยวขRองกับชีวิตของคริสตนิกชนตั้งแต6เกิดจนตาย ทำใหRชาวบRานกับนักบวช โบสถ]มี

ชีวิตท่ีใกลRชิดไปมาหาสู6กันตลอดเวลา 

        นับตั้งแต6ช6วงตRนยุคกลางเปgนตRนมาความคิดของนักเทววิทยาและอำนาจ อิทธิพลจากคริสตศาสนจักรเขRา

มาผสมผสานกับความรูRทางปรัชญาการเมือง ทำใหRปรัชญาการเมืองมีส6วนผสมของศาสนา นักปรัชญาการเมือง

ยุโรปในปลายยุคกลางและสมัยใหม6 ยุคปฏิรูปทางศาสนา (Reformation) มาจนถึงยุคแสงสว6างทางปrญญา (Age 

of Enlightenment) หากไม6มีความคิดที่เห็นดRวยก็ตRองต6อตRาน วิพากษ]อำนาจ อิทธิพลที่คริสตศาสนจักรมีต6อ

ความคิดของผูRคน สังเกตไดRจากผลงานของนักปรัชญาการเมืองคนสำคัญตั้งแต6 มาซิริอุส แห6ง ปาดัว ลูเธอร] อิราส

มุส มาคิอาเวลลี ฮอบส] ล็อค รุสโซ สป�นโนซา มาร]ก เฮเกลมาจนถึงนีทเช6อ.  

 

      

 

 
20 John Plamenatz, Man and Society. Political and Social Theories from Machiavelli to Marx. Volume One. 

From the Middle Ages to Locke (New York: Longman, 1992), 18-23. 
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