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บทบรรณาธิการ

บทความทั้งสี่ชิ้นที่ตีพิมพ์ในรัฐศาสตร์สารฉบับนี้เป็นผลพวง 

ของการสัมมนาว่าด้วยเรื่อง Carl Schmitt ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใน 

วันที่ 7-8 มีนาคม 2556 จัดโดยหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำานักวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ร่วมนำาเสนอ ได้แก่ ธีรวุฒิ เสนาคำา   

สุรัช คมพจน์ อรรถสิทธิ์ สิทธิดำารง ทั้งหมดจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นอกจากน้ันก็มี ปิยบุตร แสงกนกกุล ธเนศ วงศ์ยานนาวา ศิโรตฒ์  

คล้ามไพบลูย์ ทีเ่ข้าร่วมการสมัมนา นบัตัง้แต่การรือ้ฟ้ืนความคดิของ Schmitt 

ในโลกตะวันตกมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา ชื่อของ Schmitt ก็

เริม่ทรงพลงัมาตัง้แต่กลางทศวรรษที ่1990 ในประเทศไทย โดยมกีารสอน

เรื่องราวของ Carl Schmitt ให้กับนิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา ในช่วงครึ่งหลังของ

ทศวรรษที่ 1990 หลังจากนั้นผลงานของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ที่อ้างอิง

ถึง Schmitt และธเนศ วงศ์ยานนาวา ก็ปรากฏออกมา แต่ก็จะมีผลงาน

วิทยานิพนธ์ของศิโรตฒ์ คล้ามไพบูลย์ เท่านั้นที่นำาเสนอผลงานของ 

Schmitt อย่างเป็นระบบและดจูะเป็นผลงานภาคภาษาไทยช้ินเดยีวทีอ่าจ

จะเรียกได้ว่าเป็นชิน้เป็นอนัมากทีส่ดุ จากวนันัน้ถงึวนันีก้เ็ป็นเวลายาวนาน

มากกว่าที่ผลงานของ Schmitt จะปรากฏเป็นช้ินเป็นอันอีกครั้งในหมู ่

ผู้สนใจความคิดของ Schmitt ในประเทศไทย 

       

  ธเนศ วงศ์ยานนาวา 

  บรรณาธิการ





	 การแบ่งแยกความเป็นการเมอืง	(political)	ด้วยการแบ่งมติรและศตัรู

ตามกรอบคดิของ	Carl	Schmitt	ในหนงัสอื	The Concept of the Political ทีแ่สดง

สถานะภวันวิทยา	 (ontology)	 น้ันก็ท�าให้ผลงานของ	 Carl	 Schmitt	 นักทฤษฎี

กฎหมายทีว่พิากษ์กฎหมายแห่งศตวรรษทีย่ีส่บิต้องมทีัง้มติรและศตัรู1 แม้ว่าการ

แบ่งมิตรและศัตรูจะเป็นอะไรที่ง่ายต่อความเข้าใจ	แต่ชีวิตและเส้นทางความคิด

ของนักกฎหมายผู้นี้ก็ไม่ได้ด�าเนินไปแบบง่ายๆ	 ตามแบบการแบ่งมิตรและศัตร	ู
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รัฐศำสตร์สำร  ปีที่ 35  ฉบับที่ 3 (กันยำยน-ธันวำคม 2557): หน้ำ 1-23

1	 Carl	Schmitt, The Concept of the Political, translated	and	with	Introduction	by	George	
Schwab,	(Chicago:	University	of	Chicago	Press,	1985).



2

2 Carl	Schmitt,	The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum 
Europaeum,	translated	by	G.L.	Ulmen,	(New	York:	Telos	Press,	2003).

เพียงแต่ความง่ายดายทางการเมืองและการจัดระเบียบต�าแหน่งแห่งที่ต่างๆ	 ก็

เป็นหนทางทีง่่ายและสะดวกในการท�าความเข้าใจสรรพสิง่ต่างๆ	เมือ่กรอบความ

คิดแบบนี้ช่วยในการท�าความเข้าใจโลกการเมืองก็ย่อมท�าให้ความนิยมต่อการ

แบ่งขั้วเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก	 เพราะทั้งชีวิตของเขาและผลงานทางความคิด

ของเขาต่างก็มีทั้งมิตรและศัตรู	เช่น	ผู้พิพากษา	เป็นต้น	ศัตรูที่ส�าคัญของเขาคือ

การเป็นศตัรกูบัการร่วมมอืกบันาซขีองเขา	แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาจาก	1933-1936	

เองกต็าม	การร่วมมอืกบันาซกีท็�าให้ความคดิของเขาเองถกูตัง้ค�าถามเช่นเดยีวกนั

กับนักคิดคนอ่ืนๆ	 เช่น	 Martin	 Heidegger	 สถานะของเขาทั้งชีวิตและผลงาน 

จึงด�าเนินไปตามกลไกของเอกเทวนิยมแห่งคริสต์ศาสนาที่ไม่เป็นมิตรก็ต้องเป็น

ศัตรู	เพราะการไม่อยู่	“ข้างฉัน”	ก็แสดงว่าเป็นศัตรูกับ	“ฉัน”

	 ความเป็นมิตรและศัตรูจึงไม่ได้จบลงไปกับการเมืองยุคสาธารณรัฐ

ไวมาร์และการเมอืงของนาซแีต่ยงัคงด�ารงมาถงึช่วงเวลาแห่งการรบัและไม่รบัผล

งานของ	Carl	Schmitt	อย่างมากนับตั้งแต่ทศวรรษที่	1970	และทวีความส�าคัญ

มากยิ่งขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ย่ีสิบมาเยือนการเมืองของผลงานของ	 Carl	

Schmitt	 ที่ไม่ว่าจะเป็นการเมืองของฝ่ายซ้ายและของฝ่ายขวาต่างท�าให้ผลงาน

ของ	Schmitt	ตกอยู่ภายใต้การเมืองของการท�าลายล้างปิศาจร้ายจนท�าให้กลไก

ของ	Katechon ที่ท�าหน้าที่ในการหยุดยั้งปิศาจร้ายหรือ	Anti-Christ	เป็นพื้นฐาน

ของการต่อสู้ทางการเมืองภายใต้เส้นทางของเทววิทยาทางการเมือง2	 ในอดีต

กลไกของ	Katechon เป็นหน้าที่ของจักรวรรดิโรมันจะต้องท�าหน้าที่ในฐานะการ

ถ่วงวันเวลาแห่งการสิ้นสุดโลก	 ความคิดที่	 Katechon แสดงตนด้วยพลังแห่ง

จักรวรรดินั้นเป็นกรอบคิดที่พบได้ใน	 Tertullian	 แต่ความคิดเรื่องนี้ไม่ได้มีความ

ส�าคัญในประวัติศาสตร์อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพลังของปรัชญาท�าลาย

ความส�าคัญของศาสนาและเทววิทยา	

	 ประวตัศิาสตร์ในกรอบของครสิต์ศาสนาจะเป็นสิง่ทีไ่ม่มวีนัทีจ่ะเข้าใจ

ได้ถ้าไม่เข้าใจเร่ือง	 Katechon	 ถ้าจะเข้าใจประวัติศาสตร์ในความเข้าใจ

ประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนาก็จะต้องเข้าใจเรื่องของการต่อสู้กับผู้ต่อต้าน
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ศาสนาและรวมไปถงึคนนอกศาสนา	ประวตัศิาสตร์คือประวตัศิาสตร์ของศาสนา

กับการขจัดมารร้าย	ประวัติศาสตร์กรอบคิดแบบนี้เป็นแนวทางที่	Schmitt	ใช้ใน

การปกป้องต่อต้านพลังแห่งความชั่วร้ายในโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 ด้วย

การพิจารณาประวัติศาสตร์โลกภายใต้กรอบคิดแบบนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับความ

คดิของจกัรวรรดอิเมรกินัในการต่อสูก้บัศตัร	ูโดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่คดิตามกรอบ

คิดเรื่อง	“แกนแห่งความชั่วร้าย”	(Axis	of	Evil)	การพิจารณาว่า	“ใครไม่ได้อยู่ข้าง

ฉันเป็นศัตรูกับฉัน”	ก็แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ	Katechon ว่าในท้ายที่สุดก็จะ

ต้องออกปฏิบัติการ	 ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองแบบนี้แสดงให้เห็นถึงการ

เข้าใจโลกและการเมืองผ่านกรอบคิดทางศาสนา	 แม้นความพยายามที่จะท�าให	้

Katechon เป็นอะไรที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับศาสนาจะเป็นสิ่งปกติทางความคิดของ

เหล่านกัคดินกัปรชัญาตะวนัตกทีเ่หนยีวแน่นกบัความคดิเรือ่งโลกโลกยีะ	(secu-

larization)	 แต่ถึงกระนั้นก็ดีสถานการณ์โลกในปลายศตวรรษที่ยี่สิบและต้น

ศตวรรษทีย่ีส่บิเอด็ท�าให้การตคีวามผ่านความคดิทางศาสนาเป็นเส้นทางทีไ่ด้รบั

ความนยิมอย่างมากในทางปรชัญาจนท�าให้พลังแห่งความเป็นฆราวาสและเรือ่ง

ทางโลกกลายเป็นเรือ่งทีถ่กูท้าทาย	สถานะของโลก	‘หลังกระบวนการสร้างความ

ส�าคญัทางโลกหรอืความเป็นฆราวาส’	(post-secularization)	จงึเป็นเส้นทางส�าคญั

ด้วยในเวลาเดยีวกนั	เส้นทางของเทววทิยาทางการเมอืงปรากฏให้เหน็จากหลาก

หลายความคิด	Giorgio	Agamben,	Simon	Critchley,	Jacques	Derrida,	Ronald	

Dworkin,	John	Gray,	Jurgen	Habermas,	Alasdair	MacIntyre,	Charles	Taylor	

เป็นต้น	 โดยนี่ยังไม่ต้องพิจารณาเหล่านักคิดทางศาสนาอีกเป็นจ�านวนมากจาก

หลากหลายศาสนาในโลก

	 การให้ความส�าคญักบัศาสนาและความเชือ่ทีอ่ยูน่อกเหนอืพลงัของ

วิทยาศาสตร์และ	Rationality	ย่อมท�าให้ประเด็นทางด้านอารมณ์	(โดยเฉพาะถ้า

พิจารณาในกรอบของขั้วปฏิปักษ์กับ	Rationality)	เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ

ท�าความเข้าใจการกระท�าของมนษุย์มากกว่าทีจ่ะเป็นเรือ่งของ	Rationality	ล้วนๆ	

ผลงานทางปรชัญาอย่าง	Martha	Nussbaum	ไปจนถงึงานทางประวตัศิาสตร์ด้าน

อารมณ์และความรูส้กึ	เช่น	ผลงานของ	Peter	Stearns	ดจูะเป็นตวัอย่างทางสาขา

มนุษยศาสตร์ที่ดี	 ส�าหรับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกก็เป็นอะไรที่กรอบคิด

เสรนียิมแบบดั้งเดมิปฏเิสธ	โดยการเมอืงที่ปฏบิตัิการผา่นความรูส้กึและอารมณ์
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ไม่ว่าจะเป็นความรกัหรอืความเกลยีดชงัทีย่งัถกูน�าไปเชือ่มโยงกบัการเมอืงแบบ

มวลชนที	่ “พร้อม”	 กจ็ะด�าเนนิไปสูก่ารเมอืงทีง่มงาย	 เช่น	 การเมอืงแบบฟาสซสิม์	

นาซีและเผด็จการเบ็ดเสร็จ	(totalitarianism)	เป็นต้น	ผลงานของ	Daniel	Jonah	

Goldhagen,	Hitler’s Willing Executioners: Ordinary German and Holocaust 

(1996)3	 ชี้ให้เห็นถึงพลังของอารมณ์และความรู้สึก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

เกลยีดชงัของผูค้นปกตธิรรมดาๆ	กบัการเป็นส่วนหนึง่ของการเป็นผูส้มรูร่้วมคดิ

กันในการ	“สังหาร”	“ศัตรูอันเป็นที่เกลียดชัง”	ในระดับชีวิตประจ�าวัน	

	 ความส�าเร็จและประสิทธิผลทางการเมืองเกิดขึ้นจากการใช้	“ส�านึก

แห่งความถูกต้องกว่า”	 เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติการทางการเมืองจ�านวนมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติ	เช่น	การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน	เป็นต้น	อารมณ์

และความเชือ่เป็นสิง่ทีย่ากทีจ่ะแยกออกจากกนั	 อารมณ์กบัศาสนาจงึเป็นพืน้ฐาน

ส�าคัญของการปฏิบัติการทางการเมือง	Jonathan	Haidt,	The Righteous Mind: 

Why Good People are Divided by Politics and Religion	(2012)	ชี้ให้เห็นถึง

ความส�าคัญของการรู้ได้โดยไม่ต้องมีค�าอธิบาย	 (intuition)	มากกว่า	Rationality	

ดงัน้ันการชกัจงูคนอืน่ๆ	ทีแ่บ่งแยกกนัด้วยความแตกต่างทางการเมืองและศาสนา

อันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วๆ	 ไปน้ันไม่ได้เกิดขึ้นจาก	 Rationality	 แบบที่เหล่า

เสรีนิยมเชื่อ	ไม่ว่าจะเป็น	Rationality	ในระดับปัจเจกชนที่เชื่อในเสรีภาพในการ

ตัดสินใจของตนเองหรือจะเป็นระดับสาธารณะ	

	 การเมืองและศาสนานั้นไม่ได้ท�าให้คนเป็นมิตรและศัตรูกันภายใต้

ความเชื่อทางการเมืองและศาสนา	 (แต่ยังเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่ชนชั้นน�าที่ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมีความชัดเจน

มาก)	 รูปธรรมของศีลธรรมที่ก�าหนดวิถีทางแห่งศีลธรรมที่ส�าคัญอย่างหนึ่งก็คือ	

การไม่ถูกโกงและได้รบัการปฏบิตัอิย่างเสมอกนั	 (fairness)	การไม่ท�าร้ายกนัท่ีตรงกนั

กับการเอาใจใส่ดูแลกัน	 (care)	 การกดขี่และเสรีภาพ	 ความจงรักภักดีและการ

ทรยศหักหลัง	 การยอมรับอ�านาจและการท้าทายอ�านาจ	 การยอมรับให้เกียรติ

ต่อกันและการดูถูกเหยียดหยามลดคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่ง	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ดี

3 Daniel	Jonah	Goldhagen,	Hitler’s Willing Executioners: Ordinary German and Holo-
caust, (New	York:	Vintage,	1996).
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การเมอืงสหรฐัอเมรกิาทีม่กีารแบ่งขัว้กนัอย่างชัดเจน	(polarization)	ผ่านประเดน็

ทางการเมอืงและศลีธรรมต่างๆ	เช่น	การท�าแท้ง	การแต่งงานของคนเพศเดยีวกนั	

กย่็อมหลกีหนปีระเดน็เรือ่งความรนุแรงไปไม่พ้น	เป็นต้น	สิง่ต่างๆ	เหล่านีล้้วนแล้ว

แต่เป็นสิง่ดงึดดูให้ผูค้นยดึมัน่กนัในการเลอืกแนวทางและวถิปีฏบิตัทิางการเมือง

	 คุณค่าต่างๆ	 เหล่าน้ีที่คนแต่ละฝ่ายเชื่อและยึดถือว่าตนเองยึดมั่น

ในสิ่งที่ดีกว่าและถูกต้องก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่น	 เม่ือคนจ�านวนหนึ่งที่มีความคิด

คล้ายๆ	กนัรวมตวักนัเป็นกลุม่เดยีวกนั	ส�านกึแห่งความเหนอืกว่ากลุ่มอืน่ๆ	เป็น

อะไรที่แข็งแกร่งมากย่ิงขึ้นเพราะ	 “ฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่คิดแบบนี้”	 จ�านวนใน

ฐานะเป็นฐานของความเป็นกลุ่มเป็นกลไกส�าคัญของการตอกย�้าความเชื่อ4  

สภาวะของการเป็นคนที่ดีกว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าถูกต้องกว่า	 (Holier	 than	 Thou)	 

ก็ท�าให้ส�านึกแห่งความถูกต้องกว่าคนอื่นๆ	 เสมอเป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงได้ยาก	 

โดยการที่พวกเดียวกันก็อยู่ด้วยกันเองน้ันก็ต้องการความจงรักภักดีต่อกลุ่มของ

ตนเอง	 แต่ละฝ่ายก็จะยึดมั่นในสิ่งที่กลุ่มตนเองเห็นว่าเป็นการกระท�าที่ถูกต้อง

ของพวกเดยีวกนัและมคีวามถกูต้องตามรปูทางศลีธรรมอนัเป็นสิง่ถกูต้องทีก่ลบั

เป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มี	เช่น	ไม่มีศีลธรรม	เป็นต้น	

	 การต่อสู้กันระหว่างความดีและความชั่ว	 ธรรมและอธรรม	 ฯลฯ	 

เป็นฐานคตขิองการปฏบิตักิารทางการเมอืงทีส่�าคญั	ดงันัน้ไม่ใช่ทนุทางเศรษฐกจิ	

ทุนทางสังคม	เท่านั้นที่ปฏิบัติการ	แต่ทั้งคู่ยังด�าเนินควบคู่ไปกับทุนทางศีลธรรม

ที่ต่างก็ระดมมาใช้เพื่อการต่อสู้ทางการเมือง	 ศีลธรรมของฝ่ายหนึ่งจึงเป็นอาวุธ

ที่เอาไว้ประหัตประหารฝ่ายตรงกันข้ามเท่านั้น	 แม้ว่าศีลธรรมเป็นเครื่องมือใน

การโจมตีระหว่างกลุ่มที่ต่างกันน้ันเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกัน	 แต่ก็เป็น 

กระจกทีไ่ม่มใีครต้องการจะมอง	 เพราะศตัรผููบ่้อนท�าลายสิง่ทีม่คีณุค่าของฝ่ายตน 

สภาวะของการแสดงความเป็น	Katechon ดังนั้น	จึงเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญของการ

เป็นฝ่ายที่สูงส่งกว่าจะต้องช�าระล้างปราบปรามเหล่าอธรรมประหนึ่งพลังของ

การ์ตูน	Marvel	หลุดออกมาจากโลกการ์ตูนผสมผสานเข้ากับโลกแห่งโลกียะ	ใน

ขณะเดยีวกนัด้วยความถกูต้องทีต่่างฝ่ายต่างยดึมัน่และมมีมุมองเป็นของตนเอง

4	 Jonathan	Haidt,	The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and 
Religion,	(New	York:	Pantheon,	2012).
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ก็ท�าให้ฝ่ายอื่นๆ	ยากที่จะเข้าใจได้	ไม่เพียงแต่เท่านั้นฝ่ายที่คิดว่าตนเองถูกต้อง

กว่ากจ็ะคดิว่าอกีฝ่ายหนึง่เลอืกอะไรบางอย่างเพราะความโง่เขลา	อย่างไรกต็าม

กรอบคิดที่กล่าวมาน้ีไม่ได้ใช้ฐานคิดที่ว่าสมองเป็นอะไรที่ว่างเปล่า	 แต่ศีลธรรม

นั้นเป็นอะไรที่พัฒนามาพร้อมกับวิวัฒนาการของมนุษย์	 กรอบความคิดแบบนี้

เป็นกรอบคดิทีไ่ม่เพยีงแต่เสรนียิมยอมรบัไม่ได้เท่านัน้	สงัคมศาสตร์จ�านวนหนึง่

ก็ไม่สามารถที่จะรับได้

	 กรอบคิดของประวัติศาสตร์ของ	 Katechon และความคิดทางการ

เมอืงแบบ	“ความถกูต้อง”	แบ่งแยกผูค้นในทางการเมืองออกเป็นฝ่ายต่างๆ	ท�าให้

กรอบความคดิของ	Carl	Schmitt	เรือ่งความเป็นมติรและศตัรมูคีวามเป็นรปูธรรม

มากยิง่ขึน้	ถงึแม้ว่าสถานะของการเป็น	“ศตัร”ู	ไม่ได้จ�าเป็นทีจ่ะต้องเป็นเรือ่งของ

ความเกลียดชังกันเป็นการส่วนตัว	 สถานะของการเป็นมิตรศัตรูในกรอบคิด

ทางการเมอืงจงึไม่ใช่เรือ่งของความรูส้กึ	ศตัรจูงึไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเป็นคนชัว่ร้าย

แบบที่เข้าใจกัน	ศัตรูไม่ใช่คู่แข่งขัน	อย่างไรก็ตามการสร้างสถานะแห่งภวันวิทยา	

(ontology)	ทางการเมอืงกย็ากทีจ่ะตดัขาดไปจากสภาวะทางอารมณ์ทางการเมือง

ที่ต้องการความรักและความเกลียดชังไปไม่ได้	 ประเด็นในเรื่องของการตัดสิน

ประเมินค่าจึงยังคงเป็นอานุภาพของการแบ่ง	 ดังนั้นฐานคิดเรื่องความเป็นมิตร

ศตัรขูอง	Schmitt	ไปด้วยกนัได้กบัความคดิแบบคนในกลุม่คนนอกกลุม่	ไม่ว่านัน่

จะเป็นสถานะของคนภายในสายเลือด	คนในบ้าน	คนในหมู่บ้าน	คนในอ�าเภอ	

คนในจังหวัด	คนในภูมิภาค	คนในประเทศ	หรือแม้กระทั่งทวีป	

	 การพจิารณาคณุลกัษณะทีจ่�ากดัระหว่างคนในและคนนอกเป็นอะไร

ทีไ่ปด้วยกนัไม่ได้กบัส�านกึแห่งความเป็นพลเมอืงโลกหรอืแม้กระทัง่ความคดิเรือ่ง	

Cosmopolitanism	อย่างไรกด็กีรอบความคดิทีก่ล่าวมานีก้ย็งัพสิจูน์ไม่ได้ว่าส�านกึ

แห่งความเป็นพลเมืองแห่งโลกจะใช้ได้กับการเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาว 

หรือไม่	(ถ้ามนุษย์ต่างดาวสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีจริง)	ถึงแม้ว่าค�าถามดังกล่าวจะ

เป็นค�าถามในอนาคต	 แต่ก็ยังเป็นค�าถามที่ระบุถึงสภาวะที่อยู่นอกโลกมากกว่า

ที่จะกล่าวถึงสภาวะของการด�ารงอยู่ของมนุษย์ในโลก	ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร

ก็ตามประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตก็ยังคงเกิดขึ้นในโลกนี้	 ความสัมพันธ์ที่แสดง

สถานะแห่งภวันวิทยาจึงปรากฏอยู่ในระดับของระนาบแนวนอน	 (horizontal)	

มากกว่าทีจ่ะเป็นระนาบแนวตัง้	(vertical)	ถ้าจะกล่าวอกีนยัหนึง่กคื็อการด�ารงอยู่
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ของมนุษย์เป็นอะไรที่เกิดขึ้นภายในโลกมากกว่าที่จะเป็นความสัมพันธ์กับ

ภายนอก	การด�ารงอยู่จึงเป็นเพียงการด�ารงอยู่ของระนาบเดียวกัน

     II
	 สถานะเชิงภวันวิทยา	 (ontology)	 ของความสัมพันธ์ภายในเป็น

แนวทางส�าคญัของการท�าความเข้าใจสรรพสิง่ต่างๆ	รวมไปถงึความเข้าใจตวับท	

(text)	 สภาวะภายในของตัวบทเองมีความสัมพันธ์กับอะไรที่ภายนอกที่ไม่ใช่ตัว

บทหรือไม่?	กรอบความคิดของสภาวะสมัยใหม่ที่ต้องการให้อะไรต่างๆ	มีความ

เป็นเอกเทศกถ็อืว่าตวับทเป็นสิง่ทีด่�ารงอยูไ่ด้ภายในตวัเองโดยไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้อง

อ้างองิกบัอะไรภายนอก	ความเป็นอสิระของตวับทดจูะเป็นอะไรทีไ่ม่ได้แตกต่าง

ไปจากค�าพูดหรือ	 Logos ของพระผู้เป็นเจ้า	 พลังแห่งค�าพูดของพระผู้เป็นเจ้า 

ในฐานะการสร้าง	(Logos	of	Creation)	แต่เป้าหมายของปรชัญากลบัไม่ได้ต้องการ

ความแน่นอนแบบเทววิทยาที่ต้องการเปิดเผยให้เห็นถึงความลับของพระผู้เป็น

เจ้าทีไ่ม่ต้องการข้อถกเถยีงใดอืน่ๆ	จากจารตีของปรชัญาตะวนัตกทีถ้่านบักนัมา

ตัง้แต่	Socrates	ศตัรสู�าคญัของปรชัญาคอืศาสนามากกว่าทีจ่ะเป็นประวตัศิาสตร์	

แม้ว่าประวัติศาสตร์จะท�าให้นักปรัชญาคิดว่าผู้คนหลงลืมปัญหาส�าคัญไปก็คือ

ธรรมชาติของสรรพสิ่ง	เช่น	ธรรมชาติมนุษย์	เป็นต้น	เส้นทางความเป็นเอกภาพ	

(unity)	ของความเป็นปรชัญาทีใ่นท้ายทีส่ดุค�าตอบกค็งไม่แตกต่างไปจากเทววทิยา

ของเอกเทวนยิมทีท่กุอย่างต้องเป็นอย่างนัน้	เพยีงแต่ปรชัญาต้องการข้อถกเถยีง

และแสดงความสมเหตุสมผลที่รองรับได้ด้วยชุมชนแห่งวิชาการและโครงสร้าง

ความคิดที่แสดงความเป็นสากลและถ้าเป็นไปได้ก็ต้องการความเป็นอมตะไป

จนถึงความคงเส้นคงวาทางความคิด	

	 ด้วยความคิดดังกล่าวก็ท�าให้ความคิดเรื่องเทววิทยาทางการเมือง	

(political	 theology)	 เป็นอะไรที่มีสารัตถะที่แท้จริงหรือไม่	 เม่ือพระเจ้าเป็นส่ิงที่

ไม่มีใครเข้าถึงได้?	 การกล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีใครเข้าถึงได้แสดงปฏิบัติการ

ของการอวดอตุรเิหนอืมนษุย์	นอกจากนัน้สถานะของเทววทิยาจะเป็นการเมอืง

ได้อย่างไร	 ถ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่ต้องการใคร	 การจะแสดงความ

เป็นการเมืองได้ก็ต่อเมื่อพระผู้เป็นเจ้ามีศัตรูท่ีจะต้องท�าลายล้าง	 พระผู้เป็นเจ้า
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จะต้องมีใครเป็นผูต่้อกร	ในแง่นีแ้ก่นทางเทววทิยาทางการเมอืงของ	Schmitt	คอื

อะไร?5	 ถึงแม้ว่า	 Schmitt	 จะไม่นิยมการเมืองของเสรีนิยมที่เน้นการพูด	 แต่	

Schmitt	 เองดูจะมองข้ามสถานะของค�าพูดในปฏิบัติการของพระผู้เป็นเจ้า	

เสรีนิยม	 ประชาธิปไตย	 และรัฐสภา	 ก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีพลังแห่งการพูด 

ที่น�าไปสู่การสร้างแบบพระผู้เป็นเจ้าได้

	 ข้อถกเถยีงอย่างสมเหตสุมผลทีใ่นทางการเมอืงปรากฏอยูใ่นระบอบ

รัฐสภาของระบอบเสรีประชาธิปไตย	โดยข้อถกเถียงนั้นไม่จ�าเป็นที่จะต้องคิดว่า

ใครเป็นคนพูด?	 ท�าไมถึงพูด?	 สถานะของผู ้พูดที่อยู ่นอกรัฐสภาเป็นอะไร	 

เป็นใคร	เพราะในระบอบรฐัสภาสายสมัพนัธ์ทีอ่ยูน่อกเหนอืพลงัแห่ง	Logos เป็น

สิ่งที่ไม่นับรวมหรือไม่ปรากฏให้เห็น	 แม้นว่าผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์

ต่างๆ	จะถกูนบัรวมมาตัง้แต่เริม่แรก	แต่กก็ลบัไม่ได้ถกูนบัรวม	ดงันัน้การอภปิราย

ในรัฐสภาจึงเป็นการเมืองที่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไร6	 ความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็น 

ดังกล่าวท�าให้รัฐสภาสร้างเอกสิทธิ์แห่งค�าพูดที่มีสถานะเปรียบหนึ่งได้กับตัวบท

ที่มีความเป็นเอกเทศ	 (autonomy)	 แห่งพระผู้เป็นเจ้า	 โดยทั้งสองต่างรักษา

เอกสิทธิ์ของตนเอาไว้	ในแง่นี้การเมืองจึงเป็นเรื่องของสารัตถะ	(essences)	ที่ไม่

ได้แสดงตวัออกมาให้ปรากฏ	ประหนึง่พระผูเ้ป็นเจ้าย่อมไม่ปรากฏร่างให้เหน็ตาม

หลกัคดิของเอกเทวนยิม	พระผูเ้ป็นเจ้าจงึเป็น	“มอืทีม่องไม่เหน็”	ตามแบบ	Adam	

Smith	การเมืองจึงไม่มีความโปร่งใสและไม่สามารถที่จะมองทะลุเข้าไปได้

	 “มือที่มองไม่เห็น”	 เป็น	 “มือ”	 ส�าคัญในการเช่ือมโยงส่ิงที่เป็น	 

“ตัวบท”	 และ	 “การกระท�า”	 เข้าด้วยกัน	 สิ่งท่ีมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ในตัวบท 

ของกฎหมายก็คือพลังนอกกฎหมายที่มีต่อการสร้างกฎหมาย	 พลังอ�านาจ 

ที่สร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นพลังนอกรัฐธรรมนูญหรือพลังพิเศษนอกกฎหมาย	

(extra-legality)	พลงัพเิศษนอกกฎหมายทีท่�าให้กฎหมายไม่สามารถเป็นกฎหมาย

ที่บริสุทธิ์	 กฎหมายที่เป็นเหตุในตัวเอง	 (causa sui)	 กรอบความคิดของ	 Hans	 

5	 Heinrich	Meier, Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue, translated	by	
J.	Harvey	Lomax,	(Chicago:	University	of	Chicago	Press,	1985).

6	 Carl	 Schmitt, The Crisis of Parliamentary System,	 translated	 by	 Ellen	 Kennedy,	
(Cambridge:	MIT	Press,	1995),	p.	19.
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Kelsen	 เป็นต้นแบบส�าคัญของการสร้างความบริสุทธิ์และเอกเทศของกฎหมาย	

โดยกระบวนการปฏบิตักิารแห่งความเป็นเอกเทศภายใต้โครงสร้างของการจ�าแนก

แจกแจง	 (structural	 differentiation)	 ท�าให้อาณาเขตต่างๆ	 ต้องมีความบริสุทธิ์	

เช่น	 การเมือง	 ศิลปะ	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 เป็นต้น	 กฎหมายเองที่ต้องการความ

บริสุทธิ์จะต้องอ้างอิงกับกฎหมายอีกกฎหมายอีกอันหนึ่งที่สูงส่งกว่าเท่านั้น	

อ�านาจสูงสุดที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่มอบให้กับมนุษย์คนแรกอย่างอดัมผู้ได้

อ�านาจนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้า	 เช่น	 อ�านาจในการตั้งช่ือส่ิงของต่างๆ	 อันเป็น

อ�านาจในการจัดระเบียบสรรพสิ่งต่างๆ	 เป็นต้น	 ล�าดับชั้นแห่งอ�านาจในสาย 

การบังคับบัญชาที่ด�าเนินการได้ด้วยตนเองจึงเป็นการแสดงของพลังแห่งสภาวะ

แห่งความเป็นอตัตกฎหรอื	autonomy	สภาวะแห่งการม	ีauto+nomos หรอือตัตา

ที่เป็นกฎ	(nomos)	ในตัวเอง

	 อ�านาจจากค�าพูดที่เปลี่ยนมาสู่อ�านาจแห่งภาษาเขียนยังคงรักษา

ความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่ต้องพ่ึงพาอะไรอื่นๆ	 ความเป็นเอกเทศแห่งตัวบท	

(text)	เอกเทศแห่งค�าพูดของพระผู้เป็นเจ้า	(theo/logos)	ที่ต้องการวิทยาการแห่ง

เทว	(theology)	ในการเข้าถงึค�าพดูของพระผูเ้ป็นเจ้าผูเ้ป็นสมับรูณ์แห่งความเป็น

เอกเทศ	 (absolute	 autonomy)	 ในท�านองแบบเดียวกันกับพระผู้เป็นเจ้าที่เหล่า

นกักฎหมายบรสิทุธิแ์ละผูม้แีรงปรารถนาทีจ่ะเหน็ความบรสิทุธิท์ัง้หลายต้องการ

จะเหน็	ไม่ว่าจะเป็นความบรสิทุธิแ์ห่งเพศไม่ว่าจะเป็นชายหรอืหญงิ	ความบรสุิทธ์ิ

เจตจ�านงหรือเจตนา	 ความบริสุทธิ์แห่งวิชาการไม่ว่าจะเป็นสาขาใดๆ	 ความ

บริสุทธิ์แห่งรัฐ	 (ประชาชาติ)	 ไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธิ์แห่งอ�านาจอธิปไตยไป

จนถงึความบรสิทุธิแ์ห่งกลุม่ชาตพินัธุ	์ฯลฯ	ความบรสิทุธิท์ีม่คีวามเป็นเนือ้เดยีวกนั

ไม่ผสมปนเปอะไรกบัสิง่อืน่ๆ	และเป็นหนึง่เดยีวทีเ่ป็นฐานให้กบักฎหมาย	ความ

บรสิทุธิแ์ห่งการเป็นฝงูชนทีด่�ารงอยูก่่อนการมกีฎหมาย	เพยีงแต่สภาวะแห่งการ

เป็นฝูงชนเป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่ได้โดยไม่ได้ก�าเนิดมาจากกฎหมายย่อมไม่ใช่ฐานคิด

ทางการเมือง

	 ในความเห็นของ	Carl	Schmitt	ดังที่ปิยบุตร	แสงกนกกุล	ได้กล่าว

ไว้ใน	“	‘ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ’	ของ	Carl	Schmitt”	ที่ตีพิมพ์ในรัฐศาสตร์สารฉบับนี้

ว่า	 “กฎหมายไม่อาจบังคับใช้ได้ด้วยตนเอง	 องค์กรผู้บังคับใช้กฎเกณฑ์ที่เป็น
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นามธรรมทัว่ไปให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะรปูธรรม	จะสามารถกระท�าเช่นนัน้ได้	

ก็เพราะมีองค์ประกอบ	 2	 ประการคือ	 กฎเกณฑ์	 และการตัดสินใจขององค์กร 

ผูมี้อ�านาจบงัคบัใช้กฎเกณฑ์	ดงันัน้	“อ�านาจตดัสนิใจ”	จงึเป็นองค์ประกอบส�าคญั

ที่ท�าให้กฎเกณฑ์บังเกิดผลเป็นรูปธรรม	 หาใช่กฎเกณฑ์ในล�าดับสูงกว่าที่แบบ	

Hans	 Kelsen	 เสนอไม่	 Schmitt	 เห็นต่อไปว่า	 ฐานของกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย 

ทัง้หลาย	จงึไม่ใช่กฎเกณฑ์ทางกฎหมายด้วยกนั	แต่เป็นอ�านาจ”	แต่เหล่าผูย้ดึม่ัน

ในหลักการและพลังอ�านาจของตัวบท	 (text)	 ที่แสดงสถานะของการ	 “อ่าน”	 

เหล่าตัวอักษรที่เป็นค�าสั่งของ	 ‘พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีวันจะปรากฏร่างเป็นมนุษย์’	

ดังที่ปรากฏอยู่ในกรอบคิดของยิว	 แต่กฎหมายที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นั้นเป็นเพียง

ได้ข้อเสนอของอ�านาจที่มาจากมนุษย์ด้วยกันเองได้	 พร้อมๆ	 กันนั้น	 ‘พระเจ้า

แห่งคริสต์ศาสนาพระผู้เป็นเจ้าปรากฏร่างเป็นมนุษย์’	 จนท�าให้ไม่มีใครรู้ได้ว่า

สถานะของมนุษย์ผู ้น้ันจะมีความพิเศษหรือไม่	 อย่างไรก็ดีการอวตารของ 

พระผู้เป็นเจ้าเป็นร่างมนุษย์เป็นเพียงสิ่งมหัศจรรย์เท่านั้น

	 ความขัดแย้งเร่ืองของการปรากฏร่างของมนุษย์ผู้เป็นพระบุตรของ

พระผู้เป็นเจ้าที่มีอ�านาจสูงสุดปรากฏออกมาในรูปของมนุษย์กับการไม่มีวัน

ปรากฏร่างซึ่งก็หมายความว่าอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าปรากฏอยู่ในตัวบทที่

แสดงออกผ่านความขัดแย้งของการตีความกฎหมายของ	Schmitt	และ	Kelsen	

ดังนั้นความขัดแย้งกันในการตีความกฎหมายของ	Kelsen	และ	Schmitt	จึงเป็น

ส่วนขยายต่อออกมาของความขัดแย้ง/สงครามทางศาสนาที่แสดงออกมาในรูป

ของความขัดแย้งในการตีความสถานะของกฎหมาย	 สถานะของกฎหมายและ

การเมอืงจงึไม่ใช่สถานะแห่งปรชัญาของเหล่านกัปรชัญาทีอ้่างองิกบัปรชัญากรกี

โบราณทีป่ราศจากความแปดเป้ือน	(purity)	จากพลงัอ�านาจของครสิต์ศาสนาอนั

เป็นความพยายามของการแสวงหาความบรสิทุธิข์องนกัปรชัญาและนกักฎหมาย

ทีใ่นท้ายทีส่ดุกก็ลบัด�าเนนิตามความคดิแบบเอกเทวนยิม	ในแง่นีท้ัง้	Kelsen	และ	

Schmitt	ก็เป็นเพียง	‘ความแตกต่างที่เป็นเพียงแค่เซ็ทย่อย’	(subset)	ของ	‘ความ

เหมือนที่เป็นเซ็ทใหญ่’	 (หรือชุดของเอกเทวนิยม)	 มากกว่าที่จะแตกต่างกันโดย

สิ้นเชิง	 อย่างไรก็ตามเซ็ทใหญ่ย่อมเป็นอะไรที่ไม่ได้รับความสนใจเพราะสิ่งที่

ก�าหนดในชีวิตทั่วๆ	ไปในชีวิตประจ�าวันย่อมเป็นเรื่องของเซ็ทเล็กที่ทรงพลัง
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III
	 ความพยายามในการหาเอกภาพทางความคิดและความคงเส้น 
คงเป็นวิถีคิดและปฏิบัติส�าคัญของปรัชญา	แต่ส�าหรับในกรณีของ	Carl	Schmitt	
ปฏิบัติการทางความคิดของเขาไม่ได้เป็นเร่ืองของปรัชญาการเมือง	 แต่เป็น
เทววิทยาทางการเมือง	 (political	 theology)	 ภายใต้กรอบคิดแบบเอกเทวนิยม 
ทีต้่องการความเป็นหนึง่เดยีวกแ็สดงให้เหน็แรงปรารถนาทีจ่ะแสวงหาความเป็น
หนึ่งเดียว	(the	One)	ที่มีความเป็นเอกภาพในทุกสิ่งทุกอย่าง7	ตัวบทก็เป็นหนึ่ง
ในหนึ่งในน้ัน	 ความเป็นหน่ึงที่แสดงความเป็นทั้งหมดมากกว่าที่จะแสดงความ
เป็นส่วนๆ	 ความเป็นปัจเจกชนตามกรอบคิดแบบเสรีนิยม	 และความเป็นมิตร
เป็นศตัรูจงึไม่ได้แสดง	“สภาวะของความเป็น/อยู/่คือ”	ในแบบส่ิงเฉพาะแห่งความ
เป็นปัจเจกชน	(the	particularity	of	the	individual)	แม้ว่าความเป็นเอกภาพและ
ความเป็นหน่ึงเดียวน้ีจะเป็นอะไรที่ไม่ได้สะท้อนสภาวะเชิงประจักษ์ก็ตาม	 จาก 
ภวนัวทิยาสูเ่ทววทิยาย่อมท�าให้เส้นแบ่งระหว่างประวตัศิาสตร์และต�านาน	(myth)	
เป็นสิง่ทีแ่ยกออกจากกนัได้ยาก	เพราะอย่างน้อยๆ	พระคมัภร์ีไบเบิล้กไ็ม่สามารถ
ที่จะแยกประวัติศาสตร์ออกจากต�านานไปได้	 ในแง่นี้สถานะของความจริงใน 
พระคัมภีร์จึงเป็นอะไรที่ไม่มีความส�าคัญ	 สถานะทุกอย่างจากการเมืองการเป็น
ผู้น�าทางการเมืองไม่สามารถที่จะแยกออกจากการเป็นผู้น�าทางศาสนา	 สถานะ
ของมงกุฎทองค�ากับสถานะของมงกุฎหนามต่างก็แสดงสถานะของการเป็นผู้น�า
	 สถานะของมงกฎุทองค�ากบัมงกฎุหนามของพระเยซแูยกความแตกต่าง
ทางเทววิทยาของ	 “เอกราชาแห่งเอกเทวนิยม”	 (Monarchical	 Monotheism)	 
หรือไม่?	 สถานะของกษัตริย์เท่ากันกับสถานะของการเป็น	 Fuhrer	 หรือไม่?	 
ในท�านองเดยีวกนัสถานะของประธานเหมาแห่งพรรคคอมมวินสิต์จนีแตกต่างไป
จากจักรพรรดิจีนโบราณอย่างไร?	 สถานะของ	 “เอกราชาแห่งเอกเทวนิยม”	 
มีสถานะเป็น	 “ผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ”	 หรือไม่?	 “เอกราชาแห่ง 
เอกเทวนยิม”	ผูเ้ป็นสถาบนัสถาปนาแห่งการสถาปนาสถาบนัและรฐัธรรมนญูคอื
สถานะแห่งข้อยกเว้นหรอืไม่?	ด้วยสถานะแห่ง	“เอกราชาแห่งเอกเทวนยิม”	ท�าให้	

7	 Laurel	C.	Schneider,	Beyond Monotheism: A theology of multiplicity,	(London:	Rout-
ledge,	2008).
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“ไม่อาจแก้ไขในส่วนของรัฐธรรมนูญได้	 กฎหมายรัฐธรรมนูญอาจถูกแก้ไขหรือ

ยกเลิกได้ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”	 เพราะสถานะของรัฐธรรมนูญเป็นอะไร 

ที่เปรียบประหน่ึงพระผู้เป็นเจ้าบนพ้ืนโลกที่มีแต่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่แก้ไขตัว

เองได้กระนั้นหรือ?

	 ความแตกต่างทางเทววิทยาที่แสดงความแตกต่างทางความคิด 

ของครสิต์ศาสนาและความเป็นยวิทีย่งัมปีระเดน็ต่างๆ	อกีมากมายทีแ่สดงความ

แตกต่างทั้งในระดับเทววิทยาและวิถีปฏิบัติ	 แต่การแยกประเด็นเรื่องของ

เทววิทยากับการเมืองน้ันเป็นการแยกที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามเงื่อนไขทาง

ประวัติศาสตร์	 แม้ว่ากรอบคิดแบบที่ท�าให้เป็นเรื่องทางโลกียะ	 (secularization)	

หรือฆราวาสนิยม	 (secularism)	 จะมีความชัดเจนในการแยกศาสนาออกจาก

การเมืองและรวมไปถงึการแยกประเดน็ความแตกต่างทางปรชัญาและเทววทิยา

ออกจากกันในสภาวะสมัยใหม่	 (modernity)	 เส้นทางการเมืองของสภาวะสมัย

ใหม่ที่ไม่ยอมให้ศาสนาเข้ามามีบทบาทในพื้นที่สาธารณะนั้นท�าให้ปรัชญา

สถาปนาการผูกขาดประเด็นทางการเมือง	(monopolization	of	politics)	ได้	ดังจะ

เหน็ได้จากสาขาวชิาของวชิาการเมอืงทีม่แีต่ปรชัญาการเมอืงกลบัไม่มเีทววทิยา

ทางการเมือง	 ถ้าจะกล่าวอีกนัยหน่ึงการสถาปนาอ�านาจของปรัชญาแทนที่

เทววทิยาคอืการสถาปนาอ�านาจโลกยีะ	ตามจรงิแล้วไม่เพยีงแต่การเมืองเท่านัน้

ที่ถูกผูกขาดโดยปรัชญา	 ด้วยการสถาปนาปรัชญาให้มีสถานะที่สูงส่งก็ท�าให ้

อาณาเขตอื่นๆ	 ต้องกลับถูกผูกขาดโดยปรัชญาด้วยเช่นกัน	 การรื้อฟื้นบทบาท

ของการเมอืงเข้ากบัเทววทิยากเ็ท่ากบัเป็นการรือ้ฟ้ืน	Katechon	 หรอืไม่โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถ้าพิจารณาผ่านกรอบเทววิทยาทางการเมือง?

	 การสถาปนาอ�านาจของ	Katechon ได้กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เครือ่งมอื

ส�าคัญอย่างรัฐซ่ึงก็จ�าเป็นที่จะต้องเป็นรัฐที่แข็งแกร่งด้วย	 โดยมีรัฐปรัสเซียภาย

ใต้การน�าของ	Bismarck	เป็นอุดมคติส�าคัญ	ด้วย	“ผี	Bismarck”	ที่หลอกหลอน

การเมืองเยอรมันก็ท�าให้ผู้น�าเผด็จการทั้งหลายกลายเป็นที่โปรดปรานของผู้คน

จ�านวนมากรวมไปจนถึงเหล่านักวิชาการและปัญญาชนของเยอรมันช่วงก่อน

สงครามโลกครัง้ทีส่อง	พลงัทางการเมอืงของกรอบคดิแบบคาทอลกิภายใต้การน�า

ของพระสนัตะปาปาจงึเป็นตวัแบบส�าคญัทีถ่กูโจมตอีย่างหนกัจากกรอบคิดทีว่าง

รากฐานอยู่บนกรอบคิดที่ตรงกันข้ามกับคาทอลิก
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	 ผลพวงของความเป็นเผดจ็การของเหล่าประเทศคาทอลิกจากอติาลี

สู่สเปนไปจนถึงโปรตุเกสล้วนแล้วเป็นพลังส�าคัญของเผด็จการที่ยืนยงมาจนถึง

หลังสงครามโลกคร้ังที่สองยาวนานกว่าเผด็จการนาซีและอิตาลีโดยศัตรูส�าคัญ 

ก็คือเผด็จการคอมมิวนิสต์	 เผด็จการจึงไม่ใช่โลกอุดมคติของฝ่ายที่เกลียดชัง

คอมมิวนสิต์แต่เป็นปฏกิริยิาทีด่�ารงอยู	่แม้นว่าเผดจ็การของฝ่ายคาทอลกิดจูะไม่

ได้สร้างอะไรพิเศษมากเท่ากับพลังของนาซีโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นเรื่องการ

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวอย่างเป็นระบบ

	 ยวิเป็นศตัรสู�าคญัในทางประวตัศิาสตร์ของครสิต์ศาสนา	แต่นบัตัง้แต่

ปลายศตวรรษที่สิบเก้าและหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคอมมิวนิสต์เป็นศัตรู

หมายเลขหน่ึง	 ส�าหรับในเวลาน้ันก็คือรัสเซียที่พลังของคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้ 

แตกต่างไปจากพลังของเอกเทวนิยมที่ต้องการ	 “เปลี่ยน”	 ทุกอย่างที่แตกต่างให ้

กลายเป็นหนึ่งเดียวกันหรือพวกเดียวกัน	 โดยภายในพลังแห่งคอมมิวนิสต์เองก็

ยังมีพลังแห่งความเป็นยิวที่เป็นรากฐานของ	Karl	Marx	การต่อต้านยิวเป็นอะไร

ที่	Schmitt	และความคิดของเขาถือเป็นเป้าส�าคัญของการโจมตีของฝ่าย	“ศัตรู”8 

พลังส�าคัญในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของเยอรมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่อื่นๆ	

นั่นก็คือศาสนาโดยเฉพาะอย่างย่ิงพลังของคาทอลิกพลังที่แตกต่างไปจากพลัง

ของทนุนยิมและเสรนียิม	ทีท่ัง้คูท่รงพลงัตลอดระยะเวลาประวตัศิาสตร์ตะวนัตก

อารยธรรมตะวันตกต้องต่อสู้กับพลังตะวันออกของรัสเซียหรือพลังของเอเชีย 

อันป่าเถือ่น	พลงัของพวกนอกศาสนาทีต่่อต้านพลังของจกัรวรรดคิรสิเตยีน	พลัง

การต่อสู้ของอาณาจักรโรมันอันศักด์ิสิทธิ์	 (Holy	 Roman	 Empire)	 จึงเป็นเรื่อง

ส�าคัญ	สถานะของ	Respublica Christiana แสดงให้เห็นว่าสถานะของ	Regnum 

ที่แสดงบทบาทของ	Reich และสถานะแห่งความศักดิ์สิทธ์ิของพระผู้เป็นเจ้าไป

พร้อมๆ	 กัน	 กรอบความคิดแบบน้ีท�าให้การแบ่งแยกการเมืองและศาสนาออก

จากกันเป็นสิ่งที่ไม่มีความชัดเจน	 แม้ว่าจะมีการยอมรับว่ากรอบความคิดต่างๆ	

ทางการเมืองเป็นเพียงแค่การท�าให้เป็นเร่ืองทางโลก	 (secularized)	 ของกรอบ

8	 Raphael	Gross,	Carl Schmitt and the Jews: The “Jewish Question”, the Holocaust, 
and German Legal Theory,	translated	by	Joel	Golb,	(Madison:	University	of	Wiscon-
sin	Press,	2007).
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ความคิดทางเทววิทยา9	แม้กระทั่งความคิดทางกฎหมาย	ดังนั้นการบ่อนท�าลาย

ศาสนาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการบ่อนท�าลายทางการเมืองเพียงแต่การบ่อน

ท�าลายทางศาสนาในที่น้ีก็เป็นการบ่อนท�าลายคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิกและ

อาณาจักรโรมันคาทอลิก

	 เป้าหมายส�าคัญของ	 Carl	 Schmitt	 ภายใต้กรอบคิดของเยอรมัน 

หลังสงครามโลกคร้ังที่หน่ึงจึงเป็นการต่อสู้กับลัทธิบอลเชวิคที่ได้สถาปนารัฐ

คอมมิวนิสต์รัสเซียขึ้นมา	 ทั้งฝ่ายบอลเชวิคและอนุรักษนิยมต่างก็มีจุดร่วมกันก็

คอื	การวพิากษ์ระบบเสรปีระชาธปิไตยกระฎุมพี10	การวพิากษ์เสรปีระชาธปิไตย

จึงท�าให้ผลงานของ	 Schmitt	 เปรียบประหนึ่งการจับมือประสานกับนักวิชาการ

ฝ่ายซ้ายที่วิพากษ์ระบอบเสรีประชาธิปไตยในแบบผลพวงแห่งความไม่ตั้งใจ	

(unintended	consequence)	มากกว่าทีจ่ะเป็น	“Schmitt	ปีกซ้าย”	ล้วนๆ	การเมือง

ของมิตรและศัตรูเป็นการเมืองของการเอาชีวิตรอดด้วยการเปล่ียนแปลงผู้อื่นๆ	

ให้เป็นมิตรและเป็นศัตรูที่ในท้ายที่สุดทุกๆ	 คนจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้

ความเป็นหนึง่เดยีวของพระผูเ้ป็นเจ้า	แต่เมือ่เปรยีบเทยีบระยะเวลาแห่งการต่อสู้

และต่อต้านบอลเชวคิกบัพลงัของครสิต์ศาสนาโรมนัคาทอลกิแล้วกอ็าจจะเทยีบ

กนัไม่ได้จากประวตัศิาสตร์ของการต่อสูต้ัง้แต่กบัยวิ	โรมนั	โปรเตสแตนต์	อสิลาม	

และบอลเชวิค	 ตลอดจนรวมไปถึงเหล่าพวกนอกรีตทั้งหลาย	 เหล่าพวกนอกรีต 

ทีไ่ม่ได้พจิารณาอะไรมากไปกว่าเงือ่นไขทางวตัถทุีถ่กูประณามภายใต้การต่อต้าน

ระบบทุนนิยม

	 ครั้นถ้าจะกล่าวด้วยภาษาแบบ	Max	Weber	พวกทุนนิยมนอกรีตก็

คือ	 โปรเตสแตนต์	 ที่ทดแทนสิ่งต่างๆ	 ด้วยความสัมพันธ์ทางวัตถุ	 ครั้นถ้าจะ

พิจารณาศาสนาที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับโปรเตสแตนต์แล้วก็จะเป็นไปตามที่	 สุรัช	

คมพจน์	ได้กล่าวไว้ในบทความ	“ความเป็นตัวแทน	(Representation)	ในยุคสมัย

ของการครอบง�าด้วยเทคโนโลยี:	ข้อสังเกตบางประการใน	Roman Catholicism 

9	 Carl	 Schmitt,	Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, 
translated by George Schwab,	(Cambridge:	MIT	Press,	1985).

10	Jacob	Taubes, To Carl Schmitt: Letters and Reflections, translated	by	Keith	Tribe,	
(New	York:	Columbia	University	Press,	2013).
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and Political Form ของ	Carl	 Schmitt”	 ว่า	 “ศาสนาโรมันคาทอลิกซึ่งมีความ

สามารถในการท�าให้หลกัการของความเป็นตวัแทนปรากฏขึน้จรงิด�ารงอยูใ่นฐานะ

ที่เป็นบทแย้งที่มีต่อความคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์ที่ครอบง�าในปัจจุบัน”	

ภายใต้กรอบคดิแห่งความเป็นเอกเทศของสภาวะทีร่องรบัด้วยภวนัวทิยาและการ

โจมตีเรื่องการลดระดับ	(reductionism)	ก็ท�าให้	“ความเป็นการเมือง”	ไม่ได้เป็น	

“ตัวแทน”	 ของกลไกทางเศรษฐกิจในแบบที่	 Schmitt	 เห็นว่าการเป็นตัวแทนใน

รัฐสภาเป็นเพียงแค่การเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 กลุ่ม 

ผลประโยชน์นอกรัฐสภามีความชัดเจนว่าต้องการอะไรอยู่แล้วจึงไม่มีความ

จ�าเป็นที่จะต้องถกเถียงอะไรกันแบบที่กระท�ากันในรัฐสภา	 ทุกอย่างมีความ

ชัดเจนก่อนหน้าแล้วว่าจะเป็นไปอย่างไร	 ในแง่นี้การแสดงวาทะในสภาจึงเป็น

เพียงแค่แสดงเท่านั้น

	 แต่การแสดงของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีรูปร่างหน้าตาก็พร้อมเสมอที่

เปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรก็ได้	อย่างไรก็ดีดังที่สุรัช	คมพจน์	ได้อ้างถึงความพิเศษ

ของโรมันคาทอลิกในความคิดของ	Schmitt	ไว้ก็คือ	“พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ใน

ความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์	 และภายในส่ิงนี้เองที่เป็นความเหนือกว่าของ

ศาสนจักรท่ีมีอยู่เหนือยุคสมัยของการคิดแบบเศรษฐกิจ”	 ในแง่นี้สถานะของ

ต�านานและประวัติศาสตร์ผสมกันเป็นหน่ึงเดียวกันในความทรงจ�าที่กอปรขึ้น 

เป็นความคิดและวิถีปฏิบัติ	 สถานะของ	 “พระเยซูในประวัติศาสตร์”	 (Historical	

Jesus)	กบั	“พระบตุรของพระผูเ้ป็นเจ้า”	สามารถทีจ่ะแยกออกจากกนัและไม่แยก

ออกจากกนักไ็ด้	สถานะและสภาวะของพระผูเ้ป็นเจ้าเป็นอะไรทีไ่ม่มีการลดระดบั	

เพราะเป็นได้ทกุอย่าง	สภาวะของพระผูเ้ป็นเจ้ากแ็สดงตนออกมาในรปูของมนษุย์

ได้	 โดยไม่ต้องต้ังข้อสงสัยว่าพระผู้เป็นเจ้าจะปรากฏร่างเป็นมนุษย์ได้อย่างไร?	

ไม่เพยีงแต่เท่านัน้การเปลีย่นแปลงร่างดงักล่าวกพ็ร้อมเสมอทีจ่ะเป็นอะไรอืน่กไ็ด้	

เช่น	 “รูปแบบทางกฎหมาย”	 และการปรากฏร่างนี้ไม่ได้มีสถานะทางกฎหมาย

เท่านั้น	แต่ก็แสดงสถานะของการเป็นตัวแทน	
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IV
	 ความขัดแย้งทางการเมืองและผลประโยชน์ท�าให้สถานะของการ
เป็นประชาธิปไตย	(demos+cracy)	ยากที่จะเป็นประชาธิปไตยที่แสดงความเป็น
หนึง่เดยีวกนัหรอืเป็นเอกภาพของประชาชน	ในขณะทีเ่สรนียิมรองรบัความหลาก
หลายของผลประโยชน์และความไม่เป็นเอกภาพของผู้คนที่ไม่มีวันที่จะเป็น
เอกภาพในแบบประชาชนได้	สถานะของเสรนียิมและประชาธปิไตยจงึเป็นสถานะ
ทีข่ดัแย้งกนัตัง้แต่เริม่ต้น เสรนียิมไปด้วยกนัไม่ได้กบัประชาธปิไตย เสรนียิมทีว่าง
รากฐานอยู่บนฐานของความเป็นปัจเจกชนที่ต้องการใช้ Rationality ในการ
ก�าหนดเป้าหมายของตนเอง โดยตนเองและเพื่อตนเอง	 ที่ก�ากับด้วยความ
ต้องการ	(desire)	ทีม่คีวามคงที	่และนอกจากนัน้	Rationality	นีก้จ็ะเป็นฐานส�าคญั
ส�าหรับถกเถียง	เช่น	ผ่าน	Public	Reason	เป็นต้น	ทั้งหมดที่แสดงคุณลักษณะ
ของความเป็นปัจเจกชนย่อมขัดแย้งกับฐานของประชาธิปไตยที่ต้องการเป็น
เอกภาพ ความขดัแย้งระหว่างส่วนรวมกบัปัจเจกชน	การต่อสูใ้นรปูแบบของการ
ถกเถียงเป็นคุณสมบัติของเสรีนิยม	 ดังน้ันเส้นทางของการแสวงหาความเป็น
เอกภาพทีเ่กดิขึน้จากการถกเถยีงตามกรอบคดิแบบ	Jurgen	Habermas	เป็นอะไร
ที่ขัดแย้งโดยพื้นฐานกับเสรีนิยมที่ต้องการความหลากหลาย	 ภายใต้กลไกของ
ประชาธปิไตยทีม่คีวามเป็นเอกภาพจงึต้องท�าลายความหลากหลายในท้ายทีส่ดุ	
	 ครัน้ถ้าพจิารณาความเป็นประชาธปิไตยภายใต้โครงสร้างของความ
เป็นรัฐประชาชาติ	 (nation-state)	 นั้นกลับท�าให้ผู้คนทั้งหลายมีเป้าหมายอยู่ที่
ความเป็นเอกพนัธุ	์(homogeneity)	หลอมรวมเป็นหนึง่เดยีวกนัมากกว่าทีจ่ะเป็น
เรื่องของปัจเจกชน	 โดยความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้รองรับสถานะของอ�านาจ
อธิปไตยที่เป็นหนึ่งเดียวกันที่แบ่งแยกไม่ได้ของรัฐประชาชาติ	 ภายใต้ความเป็น
หนึง่เดยีวหรอืทกุๆ	หวัใจของเหล่าปัจเจกชนร้อยรดักลายเป็นหวัใจเดยีวกนั	กลไก
ของรัฐประชาชาตทิีส่ร้างความเป็นหนึง่เดยีวกนัหรอืความเป็นเอกพนัธ์ุโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเวลาของการมี	 “ศัตรู”	 ทางการเมืองที่ไม่ได้ต้องการความเกลียด
ชงัแต่อย่างใดกท็�าให้ความหลากหลายผนกึกนัเป็นหนึง่เดยีวกนัมากยิง่ขึน้	ความ
เป็นพหุนิยม	 (pluralism)	 ทางผลประโยชน์จึงเป็นเพียงความหลากหลายภายใต้
สภาวะปกติทางการเมืองเท่านั้น	 แต่ความหลากหลายเหล่านี้จะต้องถูกท�าลาย
ให้หมดไปเมือ่การเมอืงต้องการความเป็นหนึง่เดยีวเพือ่สร้างการแบ่งแยกระหว่าง
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คนนอกและคนใน	 ในแง่สภาวะของเสรีนิยมก็ไม่สามารถที่จะด�ารงอยู่ได้ต่อไป	
การเมืองของเสรีประชาธิปไตยภายใต้โครงสร้างของรัฐประชาชาติที่อ�านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชนจึงเป็นการเมืองที่การท�าลายเสรีนิยมที่ให้ความส�าคัญ
กบัปัจเจกชน	โดยจะเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งได้ยากเมือ่ตกอยูภ่ายใต้สถานการณ์พเิศษ	
เช่น	สงครามแห่งรัฐประชาชาติ	เป็นต้น

	 ส�าหรบัสงครามระหว่างรฐันัน้เป็นสงครามทีอ่ยูน่อกเหนอืมาตรฐาน

ของความยตุธิรรมและความจรงิเพราะสงครามในฐานะการฆ่าทีไ่ม่ต้องการความ

ยุติธรรม	 เพราะเป็นการฆ่าศัตรู	 การเมืองที่แบ่งแยกมิตรและศัตรูก็คือการเมือง

ระหว่างประเทศระหว่างสงคราม	 เพียงแต่สงครามที่ว่านี้ไม่ได้จ�ากัดแค่สงคราม

ระหว่างรัฐเท่านั้น	 แต่ยังรวมไปถึงสงครามกลางเมืองอันเป็นสงครามของการ

ท�าลายล้างศตัรภูายใน	ในขณะเดยีวกนักต้็องไม่ลมืว่าสงครามไม่ใช่เป้าหมายของ

การเมือง	 ถึงแม้ว่าสงครามจะไม่ได้เป็นเรื่องของความเกลียดชัง	 แต่สภาวะของ

การเป็นศตัรกูลบัเป็นอะไรทีบ่่อนท�าลายวถิชีวีติ	บ่อนท�าลายของรกัของหวงหรอื

แม้กระทั่งความศรัทธา	 อย่างไรก็ดี	 Schmitt	 กลับท�าให้ระดับของความรุนแรง

สงครามของรัฐระหว่างประเทศมีความรุนแรงที่ไม่แตกต่างไปจากสงคราม 

กลางเมือง11	 ส�าหรับการท�าให้ความรุนแรงของสงครามระหว่างประเทศเท่ากับ

สงครามกลางเมอืงเป็นการลดระดบัของสภาวะทางความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

กับการเมืองภายในประเทศ

	 สถานะของ	 ‘ความเป็นการเมือง’	 จึงไม่ใช่การเมืองในระดับชีวิต

ประจ�าวนัประหนึง่สรรพสิง่ต่างๆ	 เป็นฝีมอืการสร้างของพระผูเ้ป็นเจ้า	 แต่สรรพสิง่

ต่างๆ	เหล่านี้ที่ปรากฏให้เห็นในระดับชีวิตประจ�าวันมีสถานะที่แตกต่างไปจากผู้

สร้างหรอืพระผูเ้ป็นเจ้า	ส�าหรบัความสมัพนัธ์ของสงครามกบัความเป็นการเมอืง

นั้น	 อรรถสิทธิ์	 สิทธิด�ารง	 ในบทความ	 “จากสภาวะยกเว้นถึงพระเจ้าบนดิน:	 

โทมัส	ฮอบส์ในทฤษฎีการเมืองของคาร์ล	ชมิทท์”	เสนอว่า	“การให้ความส�าคัญ

กบัสภาวะสงครามในการนยิามความเป็นการเมอืงของชมทิท์จงึมไิด้หมายความ

ว่าตวัเขาก�าลงัเหมารวมให้สภาวะสงครามกลายเป็นสิง่เดยีวกนักบัการเมอืง	หาก

11	 William	 E.	 Scheuerman, Carl Schmitt: The End of Law, (Lanham,	 Maryland:	 
Rowman	&	Littlefield	Publishers,	1999),	p.	233.



18

แต่ตัวเขาก�าลังหยิบใช้คุณสมบัติของสงครามโดยเฉพาะบรรยากาศความคับขัน

ในการรักษาชีวิตมาเป็นกระจกสะท้อนด้านกลับของตัวมันเองอย่างสภาวะปกติ

ให้ได้รับการตระหนักอย่างสมบูรณ์	ด้านกลับซึ่งจะส่งผลรื้อฟื้นความเข้มแข็งของ

รัฐตลอดจนเอกภาพของสังคมการเมืองทั้งหมดตามไปด้วย”	 ความจ�าเป็นของ

การเป็นมิตรและศัตรูเป็นการยืนยันสภาวะตามธรรมชาติ	(state	of	nature)	ของ	

Thomas	 Hobbes	 ว่า	 “สภาวะธรรมชาติคือสภาวะอันเป็นนิรันดร์ที่ไม่สามารถ

ลบล้างการด�ารงอยู่ของมันไปได้”	ตามที่	อรรถสิทธิ์	สิทธิด�ารง	ได้กล่าวไว้	กรอบ

คิดดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธความคิดของ	Thomas	Hobbes	ที่

รฐัท�าให้มนษุย์หลดุพ้นจากสภาวะตามธรรมชาตอินัเลวร้ายได้	ข้อวจิารณ์ทีแ่สดง

ให้เหน็ถงึการเป็น	“นกัคดิสกลุฮอบส์ผูต่้อต้านฮอบส์”	ทีน่�าเสนอโดย	Leo	Strauss	

นักวิชาการที่ถูกจัดให้เป็น	‘พวกอนุรักษนิยม’	ตามกาลที่เปลี่ยนแปลงไป

	 ส�าหรับในพื้นที่ของความคิดทางการเมือง	Thomas	Hobbes	ย่อม

เป็นบุคคลส�าคัญที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงไปได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพิจารณา	 

Hobbes	ในแนวทางของ	Katechon แล้วก็จะท�าให้	Leviathan	ของเขาท�าหน้าที่

นี้ของ	Katechon ไม่เพียงแต่ทางการเมืองเท่านั้นกรอบคิดทางการตัดสินใจของ 

เศรษฐศาสตร์ก็ยังต้องย้อนกลับไปสู่รากฐานดังกล่าวในหนังสือ	Leviathan สัตว์

ประหลาดยักษ์ใต้ทะเลที่สร้างความหวาดกลัวในต�านานของยิว	 สถานะของ	 

Leviathan	 หรือ	 Sovereign	 หรือองค์อธิปัตย์มีอ�านาจมากมายเหลือคณานับ	 

แม้ว่าจะหาแหล่งที่มาของอ�านาจจะแตกต่างไปจากพระผู้เป็นเจ้าที่มีสาเหตุได้

ด้วยตนเอง	สถานะของต�านานประวตัศิาสตร์ศาสนาและการเมืองกลายเป็นอะไร

ทีไ่ม่สามารถทีจ่ะแยกจากกนัได้	สถานะของ	Leviathan	แสดงสถานะของการเป็น

อะไรทีอ่ยูน่อกเหนอืกฎเกณฑ์ต่างๆ	สถานะทีอ่ยูเ่หนอืทกุสิง่ทกุอย่างเป็นสถานะ

ขององค์อธิปัตย์	เพราะสามารถจะเป็นผู้บังคับให้ทุกๆ	คนปฏิบัติตามกฎ	กรอบ

ความคิดอ�านาจอธิปัตย์สูงสุดและเป็นเอกภาพปรากฏให้เห็นในความคิดของ	

Jean	Bodin	อ�านาจขององค์อธปัิตย์นัน้จะอยูใ่นระนาบเดยีวกนักบัผูถ้กูกฎบงัคบั

ใช้ไม่ได้	ผูใ้ช้กฎใช้	“มอื”	บงัคบัใช้กฎฉนัใด	ผูใ้ช้	“มอื”	นัน้กไ็ม่สามารถทีจ่ะใช้	“มอื”	

บังคับใช้	 “มือ”	นั้นเองได้	ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆ	การมัดมือตนเป็นสิ่งที่เป็นไป

ไม่ได้	ผู้ออกกฎจึงเป็นผู้บังคับใช้กฎมากกว่าที่จะเป็นผู้ถูกควบคุมจากกฎ	ในแง่นี้

กฎของผู้ออกกฎมีไว้ใช้กับคนอื่นๆ	 การเป็นองค์อธิปัตย์จึงอยู่เหนือกฎหมาย	
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อ�านาจแห่งองค์อธิปัตย์เป็นอ�านาจแห่งการสร้างในท�านองเดียวกันอ�านาจของ

พระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นผู้อยู่เหนือสรรพสิ่งที่พระองค์สร้าง

	 กรอบความคิดเร่ืององค์อธิปัตย์อยู่เหนือกฎหมายเป็นความคิดที่

พัฒนามาจากความคิดเร่ืองร่างกายของพระเยซูสองร่าง	 ร่างหนึ่งเป็นร่างที่ต้อง

ตาย	 ส่วนอีกร่างหนึ่งที่เป็นอมตะ	 ส�าหรับส่วนที่เป็นอมตะส่งผ่านอ�านาจต่อไป

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	ดังที่ปรากฏในรูปของ	The	King	is	Dead,	Long	live	the	King	

ร่างกายทีเ่ป็นอมตะเป็นร่างกายทีไ่ม่ต้องการค�าอธบิายของสิง่มชีวีติทีม่จีดุจ�ากดั

หรือต้องตาย	กรอบความคดิร่างกายแห่งความเป็นจรงิทีต้่องตายแตกต่างไปจาก

ร่างกายแห่งความลี้ลับ	(mystical	body)	หรือ	Corpus Mysticum ที่แสดงความ

เป็นองค์รวมอันเป็นคุณลักษณะส�าคัญที่ถ่ายทอดมาจากร่างของพระเยซ	ู

คุณลักษณะของ	 “ร่างกายลี้ลับ”	 ปรากฏอยู่ในศาสนจักร	 (church)	 และต่อมาก็

เป็นกษัตริย์และรัฐการเมือง	 การวิเคราะห์อ�านาจของกษัตริย์ยุโรปมีสองร่าง

ปรากฏอยู่ในงานของนักประวัติศาสตร์คนส�าคัญของศตวรรษที่ย่ีสิบ	 Ernst	 

Kantorowicz,	The King Two Bodies: A Study in Medieval Theology	(1957)12 

โดยอ�านาจอันเป็นอมตะของกษัตริย์ในโครงสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราช	 

(absolutist	 state)	 ได้เปลี่ยนผ่านจากกษัตริย์มาสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตย 

ทีอ่�านาจอธปิไตยอยูก่บัประชาชนทีแ่สดงออกถงึเจตจ�านงแบบรวมหมูต่ามเส้นทาง

ทางความคิดของ	Jean-Jacques	Rousseau	

	 อ�านาจขององค์อธปัิตย์เป็นอ�านาจทีเ่ดด็ขาด	แต่เสรนียิมกลับท�าให้

อ�านาจทีเ่คยด�ารงอยูแ่บบ	Corpus Mysticum กลบักลายเป็นอ�านาจทีเ่กดิขึน้จาก	

Logos หรืออ�านาจของค�าพูดที่แสดงความเป็นเอกเทศไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไร	

พลงัของค�าพดูเป็นพลงัสร้างสรรค์ทีส่ร้างสรรพสิง่ประหนึง่การเสกของผูศ้กัดิส์ทิธิ	์

พลงัของค�าพดูปรากฏให้เหน็จากอ�านาจของการตัง้ชือ่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้ามอบให้กบั

มนุษย์คนแรก	 พลังแห่งค�าพูดกลายมาเป็นรากฐานส�าคัญของเสรีนิยมที่ในที่สุด

กไ็ม่ได้น�าไปสูก่ารตดัสนิใจโดยเฉพาะอย่างยิง่การตดัสนิใจในช่วงหน้าสิว่หน้าขวาน	

สถานการณ์พิเศษหรือสภาวะยกเว้นเป็นสภาวะที่องค์อธิปัตย์แสดงตัวเพื่อการ

11	 Ernst	Kantarowicz,	The King Two Bodies: A Study in Medieval Theology, (Princeton:	
Princeton	University	Press,	1957).
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ท�าลายล้างสภาวะข้อยกเว้นนี้	สภาวะข้อยกเว้นท�าให้	“ตัดสิน”	ได้ว่าสภาวะปกติ

เป็นอย่างไร	สภาวะทั่วๆ	ไปเป็นอย่างไร	

	 กรอบคิดเรื่องของข้อยกเว้นเป็นกรอบคิดที่	 Soren	 Kierkegaard	 

ส่งผ่านมาสู่	Walter	Benjamin	Carl	Schmitt	และ	Giorgio	Agamben13	โดยใน

กรณีของ	Schmitt	นั้นชื่อของ	Kierkegaard	กับสภาวะยกเว้นกลับไม่ปรากฏเมื่อ

มีการกล่าวถึงเทววิทยาทางการเมือง14	ส�าหรับสภาวะยกเว้นของ	Schmitt	ก็คือ

การปรับเปลี่ยนความคิดเรื่อง	“Repetition”	ของ	Kierkegaard	ที่หมายถึงสถานะ

ของความทรงจ�า	 (anamnesis)	 อันเป็นกิจกรรมส�าคัญของกรีกโบราณในการมี

ความรู้ส�าหรับฝ่าย	Kierkegaard	แล้วสภาวะของ	Repetition	เป็นสภาวะของข้อ

ยกเว้นทางอภิปรัชญา15	 โดยนักปรัชญาผู้นี้ยังคงต้องการที่จะรักษาความแตกต่าง

ระหว่างข้อยกเว้นกับปทัสถาน	(norm)	เอาไว้	ส่วน	Schmitt	กลับต้องการผนวก

รวมสองส่วนเข้าด้วยกนั	นอกจากนัน้นกัทฤษฎกีฎหมายยงัมอบสภาวะพเิศษอนั

นี้ให้กับผู้ปกครอง	 ในขณะที่	 Kierkegaard	 ยกอะไรที่พิเศษให้กับคนแต่ละคน16	

สภาวะพเิศษนีจ้ะไม่ได้ถกูผนวกรวมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนักบัปทสัถาน	สภาวะ

พเิศษนีเ้ป็นสภาวะทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของพระผูเ้ป็นเจ้า	และยงัสภาวะที่

กลับท้าทายพระผู้เป็นเจ้า17	 สิ่งที่	 Kierkegaard	 เสนอเกี่ยวกับ	 Repetition	 คือ

สภาวะนี้เป็นสภาวะแห่งปัจเจกชนที่สามารถจะเกิดขึ้นซ�้าใหม่ได้	ในขณะที่กรอบ

คิดของ	 Schmitt	 สภาวะข้อยกเว้นเป็นอะไรที่พิเศษที่ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นซ�้าได	้

สภาวะข้อยกเว้นเป็นเงือ่นไขส�าคญัของอ�านาจของเจ้าผูป้กครองทีแ่สดงว่าตนเอง

มีความสามารถในการควบคุมหรือจัดการสภาวะผิดปกติ	กรอบความคิดของยุค

13	 Brendan	Moran,	 “Exception,	 decision	 and	philosophic	 politic:	Benjamin	 and	 the	 
extreme”,	Philosophy and Social Criticism,	Vol.	40,	No.	2	(February,	2014),	p.	146.

14	 Rebecca	Gould,	“Law,	Exception,	Norms:	Kierkegaard,	Schmitt	and	Benjamin	on	
Exception”,	Telos,	Vol.	162,	(2013)	p.	11.

15	 Rebecca	Gould,	“Law,	Exception,	Norms:	Kierkegaard,	Schmitt	and	Benjamin	on	
Exception”,	p.	13.

16	 Rebecca	Gould,	“Law,	Exception,	Norms:	Kierkegaard,	Schmitt	and	Benjamin	on	
Exception”,	p.	5.

17	 Rebecca	Gould,	“Law,	Exception,	Norms:	Kierkegaard,	Schmitt	and	Benjamin	on	
Exception”,	p.	8.
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บาโรค	 (Baroque)	 อันเป็นกรอบความคิดที่มอบความเบ็ดเสร็จนั้นเป็นอะไร 

ที่	Schmitt	โหยหา18

	 สภาวะข้อยกเว้นคือสภาวะที่แตกต่างไปจากสภาวะสุดขั้ว	 เพราะ

สภาวะข้อยกเว้นเป็นสภาวะทีม่กีารเปลีย่นแปลง	(transform)	เป็นสภาวะทีก่่อให้

เกิดอะไรบางอย่าง	 สภาวะข้อยกเว้นจึงเป็นสภาวะที่ต้องก้าวข้าม	 (transgress)	

อะไรบางอย่าง	สภาวะข้อยกเว้นเป็นอะไรทีท่�าให้เกดิความเข้าใจว่าไม่เคยมอีะไร

แบบนีม้าก่อน	โดยสิง่ใหม่ก�าลงัจะเกดิขึน้	สภาวะยกเว้นในทางอภปิรชัญาเปรยีบ

เทียบได้กับสิ่งมหัศจรรย์	(miracle)	ในเทววิทยา	สภาวะข้อยกเว้นมิได้เป็นสภาวะ

ทีส่ามารถจะเข้าถงึได้ด้วย	Logos แห่งปรชัญา	แต่เป็นหน้าทีข่องพลังแห่งต�านาน	

(mythos)	 ที่จะมีบทส�าคัญในการควบคุมอะไรที่เป็นส่ิงที่ปราศจากความชัดเจน	

สภาวะแห่งความไม่ชัดเจนแสดงสภาวะที่ไม่สามารถมองทะลุเข้าไปได้ดังที่

เสรีนิยมปรารถนา	 สภาวะดังกล่าวย่อมท�าให้กฎหมายไม่สามารถที่จะจัดการได้	

เส้นทางของการแสวงหาผู้น�าทางการเมืองที่เข้มแข็งเป็นส่ิงที่เหล่าอนุรักษนิยม

เยอรมันปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสถาปนาสภาวะยกเว้นที่น�าไปสู่การ

ตัดสินใจที่เด็ดขาด	ส�าหรับ	Giorgio	Agamben	สภาวะยกเว้น	(katargesis)	มิได้

เป็นผลิตผลของโครงสร้างสัมบูรณาญาสิทธิ	 (absolutist)	 แต่เกิดขึ้นในจารีต 

ของการปฏิวัติประชาธิปไตย	(democratic-revolutionary	tradition)19

	 ภายใต้คณุลกัษณะแบบนีค้วามพยายามในการแสวงหาความบรสุิทธ์ิ

ของเสรีประชาธิปไตยจึงประสบปัญหากับความเป็นอ�านาจนิยมของเสรี

ประชาธิปไตยที่ก�ากับด้วยการด�ารงอยู่ของความเป็นรัฐ	 รัฐที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ทางประวัติศาสตร์ของระบอบเสรีประชาธิปไตยเพราะรัฐเป็นพัฒนาการที่มีมา

18	 Brendan	Moran,	 “Exception,	 decision	 and	philosophic	 politic:	Benjamin	 and	 the	 
extreme”,	p.	150.

19	 Giorgio	Agamben,	State of Exception, translated	by	Kevin	Attell,	(Chicago:	Univer-
sity	of	Chicago	Press,	2005),	p.	5.	ความแตกต่างของ	Giorgio	Agamben	กับ	Carl	
Schmitt	กค็อื	ฝ่ายหลงัต้องการท�าให้ประวตัศิาสตร์ทีเ่กดิข้ึนเช่ือมโยงกบัความรูท้างศาสนา
ในเรือ่งของการสิน้สดุโลกทีท่�าให้การด�ารงอยูท่างการเมอืงของจกัรวรรดเิป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่
การปกป้องจากสิง่ชัว่ร้าย	ในขณะท่ี	Giorgio	Agamben	กลบัเหน็ว่าต้องเอาเรือ่ง	Katechon 
ออกไป	เพราะไม่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกรอบคริสต์ศาสนา.
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ก่อนเสรีประชาธิปไตยมีสถานะของความจ�าเป็นที่ถึงแม้ว่าจะเป็นส่ิงที่ดูจะเลว

ร้ายก็ตาม	 แต่ความเลวร้ายนี้เป็นสิ่งที่หลีกเล่ียงไม่ได้ตามกรอบคิดของ	 “Zoon 

Politikon”	หรอื	“สตัว์การเมอืง”	ทีท่�าให้การอยูใ่นการเมอืงของคนอยูใ่นเมอืงเป็น

สิ่งที่หลีกเล่ียงไม่ได้	 อย่างไรก็ดีกรอบคิดแบบกรีกโบราณนี้ไม่ได้ด�ารงอยู่โดย

ปราศจากความคิดของคริสต์ศาสนาที่ทรงพลังที่ผนวกความคิดกรีกโบราณและ

ยิวเข้ามาด้ว	 สถานะของพระผู้เป็นเจ้าและสถานะของกษัตริย์ถูกน�ามาเปรียบ

เทียบหรือสลับต�าแหน่งกันน้ันก็เป็นความคิดท่ีด�ารงอยู่ก่อนหน้าการเกิดขึ้นของ

คริสต์ศาสนาหรือแม้กระทั่งสถานะสูงสุดของ	 Yahweh	 ก็เป็นอะไรที่มาทีหลัง

มากๆ	

	 เพยีงการเป็นผูม้าทหีลงัไม่ได้หมายความว่าเป็นรัง้ท้าย	แต่กลับเป็น

ผู้อยู่ก่อนอะไรอ่ืนๆ	 สภาวะและสถานะของรัฐโบราณที่มีแต่ความเป็นส่วนตัว	

(personal	 state)	 ก็ท�าให้บุคคลแห่งรัฐด�ารงต�าแหน่งสูงสุดที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุก

อย่างรวมทัง้กฎหมาย	สถานะของรฐัทีอ่ยูน่อกเหนอืสภาวะทางกฎหมายประหนึง่	

“กฎหมายเป็นอะไรทีใ่ช้กบัผูอ้ืน่	แต่ไม่ใช่ผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย”	กท็�าให้ประวตัศิาสตร์

การต่อสูข้องผูค้นจ�านวนมากต้องการทีจ่ะท�าให้รฐัมคีวามผกูพนัทางกฎหมายกบั

ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย	 เมื่อรัฐหรือกฎหมายมัดมือตนเองไม่ได้ก็จ�าเป็นที่จะต้อง

มคีนอ่ืนๆ	มามดัมอืรฐัหรอืกฎหมาย	โดยทัง้หมดทีก่ล่าวมานีเ้ป็นรากฐานส�าคญั

ของการเมืองที่แสดงตัวผ่านกลไกของ	 Polis มากกว่าที่จะเป็นชีวิตชนบทที่

ปราศจากความเป็นเมอืงและตวัอกัษร	ซึง่กห็มายความถงึการไม่มีประวตัศิาสตร์	

ไม่มีรัฐ	ไม่มีการเมือง	ไม่มีขุนนาง	ไม่มีกษัตริย์	ไม่มีทาส	ไม่มีการเกณฑ์แรงงาน	

ไม่ต้องไปท�าสงคราม	หรอืไม่มโีรคระบาดและสิง่สกปรก	ฯลฯ	นอกจากนัน้สภาวะ

ของการไม่มรีฐัจงึไม่ใช่สภาวะแห่งการไร้อารยธรรมหรอืสภาวะแห่งความป่าเถือ่น

ตามกรอบคิด	 Aristotle	 แต่อย่างใด	 แต่การไม่มีรัฐเป็นส่ิงที่คนเหล่านี้ต้องการ	

เพราะเขาเหล่านั้นไม่ต้องการมี	 “สิ่งต่างๆ	 ที่จะท�าให้มนุษย์จ�านวนมากต้องตก

เป็นเครื่องมือของรัฐ	 เช่น	 การเป็นทาส	 เป็นไพร่”20	 เพียงแต่การไม่มีสิ่งเหล่านี้

20	Pierre	Clastres,	Society Against the State: Essays on Political Anthropology, (New	
York:	Zone	Books,	1987);	 James	C.	Scott,	The Art of Not Being Governed: An 
Anarchist History of Upland Southeast Asia,	(New	Haven:	Yale	University	Press,	2009).
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เป็นอะไรทีส่ญูพนัธุไ์ปตามครรลองของประวตัศิาสตร์	ประวตัศิาสตร์ทีม่แีต่รฐัและ

ไม่มีอะไรนอกรัฐก็ท�าให้ประวัติศาสตร์นั้นเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของรัฐ	

โดยรัฐ	 เพื่อรัฐ	 ในท้ายที่สุดเสียงกระหึ่มของการ	 “สละเลือดทุกอย่างเพื่อรัฐ

ประชาชาติพลี”	 ก็เป็นสภาวะแห่งการด�ารงอยู่ทางประวัติศาสตร์	 ไม่ว่านั่นจะ

เป็นการอยู่ในรัฐหรือความพยายามที่จะอยู่นอกรัฐ



รัฐศาสตร์สาร  ปีที่ 35  ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557): หน้า 24-51

ความเป็นตัวแทน (Representation) 

ในยุคสมัยของการครอบง�า

ด้วยเทคโนโลยี: ข้อสังเกตบางประการใน 

Roman Catholicism and Political Form 

ของ Carl Schmitt*

สุรัช คมพจน์**

	 *	บทความชิ้นนี้พัฒนามาจากการน�าเสนอผลงานในงานสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ	 “ความ
เป็นศัตรู:	ความคิดทางกฎหมายและการเมืองของ	Carl	Schmitt”	เมื่อวันที่	7-8	มีนาคม	
พ.ศ.	 2556	ณ	 ห้องประชุม	 2	 อาคารวิจัย	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ซึ่งจัดโดยหลักสูตร
รฐัศาสตร์	ส�านกัวชิาศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	ผูเ้ขยีนขอขอบคณุอาจารย์ปรดีีโดม 
พิพัฒน์ชูเกียรติ	 แห่งวิทยาลัยนานาชาติปรีดี	 พนมยงค์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และ	 
ศุภเกียรติ	ศุภศักดิ์ศึกษากร	ส�าหรับความช่วยเหลือในการหยิบยืมเอกสารมา	ณ	ที่นี้

	**	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตร์	ส�านกัวิชาศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	สามารถ
สื่อสารกับผู้เขียนได้ที่	surat.kh@wu.ac.th	หรือ	skhompot@gmail.com
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เกริ่นน�า
ในความเรยีง	Roman Catholicism and Political Form คาร์ล	ชมทิท์		

(Carl	Schmitt)	ได้เริ่มต้นด้วยข้อสังเกตถึงประวัติศาสตร์ภูมิปัญญายุโรปไว้อย่าง

น่าสนใจว่า	นบัเป็นเวลาหลายศตวรรษทีป่ระวตัศิาสตร์ยโุรปได้ถกูขบัเคลือ่นด้วย	

“สภาพการณ์ทางอารมณ์ของการต่อต้านจักรวรรดิโรมัน”	(anti-Roman	temper)	

อารมณ์ของการต่อต้านที่หล่อเลี้ยงการต่อสู้ที่มีต่อศาสนจักรโรมันคาทอลิกทั้ง

ด้วยพลังทางศาสนาและพลังทางการเมือง	 (Schmitt,	 1996:	 3)	 จากข้อสังเกต 

ดงักล่าว	ความน่าสนใจกค็อื	เหตใุดชมทิท์ถงึพจิารณาพฒันาการของประวตัศิาสตร์

ยุโรปด้วยข้อสังเกตของอารมณ์?	 และอารมณ์สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อน

ประวัติศาสตร์ของยุโรปได้อย่างไร?

ข้อสังเกตดังกล่าวของชมิทท์ได้น�าเราเข้ามาสู ่การพิจารณาถึง

ประเด็นปัญหาที่ส�าคัญของประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาทางการเมืองสมัยใหม่ของ

ยุโรป	 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์	 นักปรัชญาสาย

ปรากฏการณ์วิทยาคนส�าคัญอย่างซามูเอล	 เวเบอร์	 (Samuel	 Weber)	 ได้ตั้ง 

ข้อสังเกตถึงความจงใจในการเลือกใช้ค�า	 (term)	 ของชมิทท์ในประโยคแรกของ	

Roman Catholicism and Political Form	ที่กล่าวไว้ว่า	“There	is	an	anti-Roman	

temper…[Es gibt einen anti-Römischen Affekt…]”	“อารมณ์”	(temper	[Affekt])	

ที่ชมิทท์จงใจใช้เพื่อที่จะเปิดให้เห็นถึงบรรยากาศทางภูมิปัญญาของยุโรปและ 

สื่อความส่วนที่เหลือของความเรียงชิ้นดังกล่าวนั้น	 ไม่ใช่อารมณ์ในความหมาย

ของความรู้สึกนึกคิดที่มนุษย์มีในฐานะที่เป็นคุณสมบัติหรือสิ่งที่มนุษย์มีไว้ใน

ครอบครองตั้งแต่ต้น	หากแต่อารมณ์ดังกล่าวหมายถึงสิ่งที่ส่งผลกระทบ	(affect)	

ต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์	 และเมื่อพิจารณาควบคู่กับค�าว่า	 “Es gibt”	 ใน

ภาษาเยอรมนัซึง่สามารถแปลตรงตวัได้ว่า	“It	gives”	หรอืสิง่ทีถ่กูก�าหนดมาให้เป็น

เช่นนัน้	กส็ามารถอธบิายต่อไปได้ว่า	การถกูก�าหนดมาให้เป็นเช่นนัน้ของอารมณ์

ดังกล่าวเป็นสิ่งที่มาจากการก�าหนดภายนอก	เป็นสิ่งที่มาจากที่อื่น	(elsewhere)	

เป็นสิ่งที่แม้จะผูกโยงเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์	 แต่ทว่าไม่ได้มาจาก 

รากเหง้าภายในความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เอง	 และแน่นอนว่าอารมณ์ดังกล่าว

ย่อมเป็นอารมณ์ในความหมายเชิงปฏิเสธ	 (negative)	 นั่นคือ	 อารมณ์ของการ 

ต่อต้านจักรวรรดิโรมัน	(Weber,	2005:	26)
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ยิ่งไปกว่านั้น	 ชมิทท์ยังได้ขยับขยายและเคล่ือนประเด็นเรื่องของ
อารมณ์ในการต่อต้านจกัรวรรดโิรมนัมาสูก่ารบ่งชีถ้งึลกัษณะอนัเป็นรปูธรรมของ
อารมณ์ความรู้สึกดังกล่าว	 อารมณ์ความรู้สึกนั้น	 คืออารมณ์ความรู้สึกว่าด้วย	
“ความกลวั”	(fear)	และความกลวัดงักล่าวคอื	“ความกลวัทีย่งัคัง่ค้างอยูข่องอ�านาจ
ทางการเมืองที่ไม่สามารถหย่ังถึงได้ของศาสนจักรโรมันคาทอลิก”	 (Schmitt,	
1996:	 3)	 จากข้อความข้างต้นชมิทท์ได้ชี้ให้เห็นว่า	 ศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้
สร้างความกลวัขึน้มา	ทว่าความกลวัดงักล่าวไม่ได้มาจากศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิ
โดยตัวมันเอง	 หากแต่เป็นคุณสมบัติของ	 “การไม่สามารถหยั่งถึงได้”	 (incom-
prehensible)	ของศาสนจักรโรมนัคาทอลกิ	หากพจิารณาตามคตขิองโลกสมยัใหม่
ทีถ่กูครอบง�าด้วยความแม่นย�า	ชดัเจน	แน่นอน	สามารถคาดการณ์ได้	อย่างน้อย
ทีส่ดุกด็งัทีแ่มก็ซ์	เวเบอร์	(Max	Weber)	ได้เคยวเิคราะห์และวนิจิฉยัถงึการเปลีย่น
ผ่านเข้าสู่โลกสมัยใหม่ไว้ใน	The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 
แล้ว	การไม่สามารถหยั่งถึงได้ในที่นี้จึงคือ	การไม่สามารถที่จะยึดกุมและจัดการ
ได้	และเมื่อไม่สามารถยึดกุมและจัดการได้	จึงเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุม	ยาก
ต่อการคาดการณ์1	 และเมื่อเป็นเช่นน้ันก็หมายความต่อไปว่า	 ศาสนจักร
โรมนัคาทอลกิจงึกลายสภาพตวัเองไปเป็นสิง่ทีม่ศีกัยภาพทีเ่ป็นภยนัตรายคกุคาม
ต่อมนุษย์สมัยใหม่	 พิจารณาในทางกลับกันก็คือ	 เม่ือมนุษย์ในสภาวะสมัยใหม่ 
มีแรงปรารถนาที่จะควบคุมจัดการสิ่งต่างๆ	 เพื่อที่จะจัดวางสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ใน
ที่ทางที่สามารถควบคุมได้	 สามารถคาดการณ์	 กะเกณฑ์และครอบง�าได้แล้ว
คุณสมบัติที่ไม่สามารถหย่ังถึงได้ของศาสนจักรโรมันคาทอลิกนั้น	 จึงเป็นส่ิงที ่
น่ากลัว	

ค�าถามที่ตามมาก็คือ	 หากคุณสมบัติว่าด้วยการไม่สามารถหยั่ง 
ถึงได้ของศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้ส่งผลกระทบกลายสภาพเป็นอารมณ์และ

1	 แม้ว่าใน	Roman Catholicism and Political Form จะปรากฏชื่อของแม็กซ์	เวเบอร์	ไว้เพียง
สองที	่(Schmitt,	1996,	5;	14)	ทว่าในความเหน็ของผูเ้ขยีน	การวเิคราะห์และวนิจิฉยัอทิธพิล
ของศาสนาโดยเฉพาะนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีต่อพัฒนาการของโลกสมัยใหม่ในโลกตะวันตก 
ใน The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism	นั้น	มีนัยส�าคัญต่อความเรียง 
ชิ้นนี้ของชมิทท์อยู่ไม่น้อย	 ท้ังนี้	 สามารถดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นวิธีคิดเรื่องความเป็นการเมือง	 กฎหมาย	 และเศรษฐกิจได้ใน	 (Calliot-Thélène,	
1999:	138-154)
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ตกตะกอนกลายเป็นความกลวัทีส่่งผลต่อมนษุย์สมัยใหม่แล้ว	คุณสมบตัดิงักล่าว

มีรปูร่างหน้าตาอย่างไร?	เหตใุดชมทิท์จงึต้องอทุศิงานเขยีนชิน้นงึของตนเองเพือ่

อภิปรายถึงความกลัวดังกล่าว?

ทั้งนี้	 บทความชิ้นนี้มุ ่งที่จะอภิปรายถึงคุณสมบัติดังกล่าวของ

ศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิ	และข้อเสนอว่าด้วยคณุสมบตัดิงักล่าวนีเ่องทีก่ลายเป็น

จุดเริ่มต้นของชมิทท์ในการเปิดประเด็นปัญหาว่าด้วย	 “ความเป็นตัวแทน”	

(representation)	ซึง่เป็นคณุสมบตัอินัเป็นแกนกลางของศาสนจกัรโรมันคาทอลิก

และชีใ้ห้เหน็ถงึข้อจ�ากดัของการคดิถงึความเป็นตวัแทนในยคุสมยัของเทคโนโลยี

ที่ถูกครอบง�าด้วยโลกทุนนิยมและการเมืองแบบเสรีนิยม

อย่างไรก็ตาม	 ก่อนที่ผู้เขียนจะลงไปวิเคราะห์ถึงมโนทัศน์ว่าด้วย	

“ความเป็นตัวแทน”	ในงานเขียนทางการเมืองของชมิทท์	ข้อส�าคัญประการหนึ่ง

ที่บทความช้ินน้ีได้จัดวางข้อเสนอลงไปก็คือ	 แม้ว่าชมิทท์จะเริ่มต้นพิจารณาถึง

ความเป็นตัวแทนนับตั้งแต่งานช่วงต้นทศวรรษที่	1930	กล่าวคือ	จาก	Political 

Theology	(1922)	Roman Catholicism and Political Form (1923)	The Crisis 

of Parliamentary Democracy	(1923)	และเรื่อยมาจนถึง	Constitutional Theory 

(1928)	 ทว่าในบทความชิ้นนี้	 ผู้เขียนจะจ�ากัดขอบข่ายการวิเคราะห์ถึงมโนทัศน์

ว่าด้วยความเป็นตัวแทนของชมิทท์ใน	Roman Catholicism and Political Form2	

เป็นหลัก	

 
2	 การถ่ายทอด Römischer Katholizismus und politische Form ของชมทิท์ออกมาเป็นภาษา

อังกฤษนั้น	มี	3	ส�านวนด้วยกัน	ส�านวนแรกไม่ปรากฏนามผู้แปล	แต่ปรากฏผู้เขียนบทน�า
คือ	Christopher	Dawson	โดยใช้ชื่อแปลว่า The Necessity of Politics: An Essay on the 
Representative Idea in the Church and Modern Europe จัดพิมพ์โดย	Sheed	&	Ward	
ในกรุง	London	ประเทศอังกฤษในปี	1931	ส�านวนที่สอง	ผู้แปลคือ	E.	M.	Codd	และมี
บรรณาธิการแปลซึ่งเขียนบทน�าการแปลให้คือ	 Simona	 Draghici	 โดยใช้ชื่อแปลว่า The 
Idea of Representation: A Discussion ส่วนส�านวนสุดท้ายคือส�านวนที่ผู้เขียนใช้ในการ
อ้างอิง	ซึ่งแปลโดย	G.	L.	Ulmen	(โปรดดู	Ulmen,	1996:	xxxvii-xli.)	

	 	 นอกจากนี้	 ได้มีนักวิชาการร่วมสมัยหลายรายที่ศึกษาในประเด็นว่าด้วยความเป็น
ตัวแทนของชมิทท์อย่างเป็นระบบและมีนัยส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจงานเขียนทาง
กฎหมายและการเมืองของชมิทท์โดยรวม	ทว่า	ผูว้จัิยจะจ�ากดัการวเิคราะห์ของบทความนี้
ไว้ที่	Roman Catholicism and Political Form เท่านั้น	ผู้สนใจโปรดดู	(Böckenförde,	1997:	
17-18;	Kelly,	2003:	187-208;	Kelly,	2004a:	113-134;	McCormick,	1999:	157-205)
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ความเป็นตัวแทนในยุคสมัยของการครอบง�าด้วยเทคโนโลยี
จากค�าถามที่ได้ทิ้งท้ายไว้ในส่วนของบทเกริ่นน�าที่ว่า	 คุณสมบัติว่า

ด้วยการไม่สามารถหยั่งถึงได้ของศาสนจักรโรมันคาทอลิกซ่ึงได้กลายเป็นสภาพ

เป็นอารมณ์ความกลัวที่ส่งผลต่อมนุษย์สมัยใหม่มีหน้าตาอย่างไร?	 และเหตุใด

ชมิทท์จึงต้องอุทิศงานเขียนชิ้นนึงของตนเองเพื่ออภิปรายถึงความกลัวดังกล่าว

โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 เมื่อชมิทท์ได้ชี้ให้เห็นว่า	 ในช่วงศตวรรษที่	 19	 ซึ่งปกครอง

ด้วยระบอบรัฐสภาและมีรูปแบบทางการเมืองเป็นประชาธิปไตยนั้นได้คิดถึง

การเมืองของศาสนจักรโรมันคาทอลิกในฐานะที่	 “ไม่ได้เป็นอะไรอื่นมากไปกว่า	

ลัทธิฉวยโอกาสที่ไร้ขอบเขต”?	(Schmitt,	1996:	4)	ลัทธิฉวยโอกาสที่ไร้ขอบเขต

ของศาสนจักรโรมันคาทอลิกดังกล่าวได้รับการยืนยันจากข้อเท็จจริงถึง	 “ความ

ยืดหยุ่น”	(elasticity)	“ความคลุมเครือ”	(ambiguity)	ที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้

น�าพาตัวเองเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหลายฝักฝ่ายทางการเมืองในหลากสถานที่	

หลายโอกาสและนานาอดุมการณ์ทางการเมอืง	ไม่ว่าจะเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรกบั

กลุ่มอ�านาจทางการเมืองแบบนิยมศักดินา	 อ�านาจนิยม	 การต่อต้านกษัตริย์	

ประชาธิปไตย	 หรือกลุ่มปฏิกิริยาทางการเมืองอื่นๆ	 (Schmitt,	 1996:	 4;	

McCormick,	1999:	158)

ชมิทท์ได้เริ่มต้นตอบค�าถามโดยมุ่งไปที่ข้อเสนอการมองคุณสมบัติ

ของศาสนจักรโรมันคาทอลิกของตนเองเพ่ืออธิบายท่าทีของความยืดหยุ่นและ

ความคลุมเครือดังกล่าว	โดยการชี้ให้เห็นว่า	หากเรามองจากจุดยืนของโลกทัศน์

ทัง้หมด	(comprehensive	world-view)	ของศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิแล้ว	“บรรดา

รูปแบบทางการเมืองและความเป็นไปได้ทั้งปวงไม่ได้กลายไปเป็นส่ิงอ่ืนใดมาก

ไปกว่าเครือ่งมอืเพือ่ท�าให้ความคดิ	(ของศาสนจกัร-ผูเ้ขยีน)	บรรลปุรากฏเป็นจรงิ	

อะไรก็ตามที่ปรากฏว่าไม่คงเส้นคงวาเป็นเพียงแต่ผลพวงและการส�าแดงตัวของ

สากลนิยมทางการเมือง”	(Schmitt,	1996:	5)	จากข้อความนี้	ชมิทท์ได้ขยับขยาย

การอธิบายถึงคุณสมบัติของศาสนจักรโรมันคาทอลิกว่าด้วยการไม่สามารถหยั่ง

ถึงได้ซึ่งเป็นค�าศัพท์ทางการเมืองในยุคกลาง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ปรากฏใน

จกัรวรรดโิรมนัให้มาอยูใ่นรปูของไวยากรณ์ทางการเมืองสมัยใหม่ในฐานะ	“สากล

นยิมทางการเมอืง”	(a	political	universalism)	โดยอาศยัเทยีบเคยีงเข้ากบัจกัรวรรดิ

อังกฤษในแง่ที่ว่า	“ทุกๆ	จักรวรรดินิยม	ที่มากไปกว่าลัทธิคลั่งชาติอันรุนแรงนั้น
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สามารถโอบกอดความขัดแย้งเข้ามาได้	 –	 ไม่ว่าจะเป็นอนุรักษนิยมกับเสรีนิยม	

ขนบธรรมเนียมหรือความก้าวหน้า	กระทั่งลัทธิคลั่งทหารกับสันติวิธี”	 (Schmitt,	

1996:	6)

ลกัษณะของสากลนยิมทางการเมอืงในฐานะของความสามารถทีจ่ะ

โอบกอดความขัดแย้งต่างๆ	เข้ามาอยูใ่นตวัเองได้นัน้	ด�ารงอยูใ่นลกัษณะเดยีวกนั

กับที่เราสามารถจินตนาการได้ถึงอารมณ์ของการต่อต้านจักรวรรดิโรมันว่าเป็น

สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปของขบวนการเคล่ือนไหวในเชิงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

มาจากขบวนการชาตินิยมหรือการลุกฮือขึ้นในระดับท้องถิ่นซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว

เป็นสิ่งที่มีความเฉพาะเจาะจง	 (particularism)	 ที่เป็นปฏิกิริยาต่อลักษณะสากล

นิยมและการรวบอ�านาจเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางของตัวเอง	 (centralism)	 ของ

จักรวรรดิโรมัน	เมื่อพิจารณาในแง่นี้แล้ว	แม้ว่าอารมณ์ของการต่อต้านจักรวรรดิ

โรมันจะได้แพร่กระจายขยายตัวไปทั่วและได้กลายสภาพเป็นกลไกขับเคลื่อน

ประวตัศิาสตร์ของยโุรปมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ	หากแต่คุณสมบตัปิระการหนึง่

ที่เด่นชัดของศาสนจักรโรมันคาทอลิกกลับเป็นคุณสมบัติของความสามารถอัน

เป็นสากลที่จะโอบกอดทุกๆ	 ความขัดแย้งเข้ามาอยู่ภายในตัวมันเองได้	 ชมิทท์

กล่าวในรายละเอยีดถงึประเดน็นีไ้ว้ว่า	“…ข้าพเจ้าเชือ่ว่าอารมณ์	(ของการต่อต้าน

จักรวรรดิโรมัน)	นี้ได้ถล�าลึกมากขึ้นอย่างไร้ขีดจ�ากัด	หากเราเข้าใจอย่างสมบูรณ์

ถึงขอบข่ายที่ศาสนจักรคาทอลิกด�ารงอยู่ในฐานะศูนย์รวมของขั้วขัดแย้งหรือ		

complexio oppositorum ที่ซึ่งปรากฏว่าไม่มีขั้วขัดแย้งใดซึ่งมันไม่ได้โอบกอด”	

(Schmitt,	1996:	7)

อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าชมิทท์จะได้พิจารณาศาสนจักรโรมันคาทอลิก

ในฐานะที่มีคุณสมบัติของการเป็นศูนย์รวมของขั้วขัดแย้งต่างๆ	หรือ	complexio 

oppositorum โดยพิจารณาเทียบเคียงเข้ากับความเป็นสากลทางการเมืองเช่น

เดียวกันกับจักรวรรดินิยมอื่นๆ	แต่ทว่า	ศาสนจักรโรมันคาทอลิกกลับมีลักษณะ

ที่แตกต่างจากจักรวรรดินิยมอยู่ประการหน่ึง	 และความแตกต่างดังกล่าวก็เป็น

คุณสมบัติที่ท�าให้ศาสนจักรโรมันคาทอลิกมีความเหนือกว่าจักรวรรดินิยมใดๆ	

นั่นคือ	ความสามารถในการเป็นตัวแทน	(capacity	to	represent)	ชมิทท์ได้กล่าว

ในประเด็นนี้ไว้ว่า
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	 จากจุดยืนของความคิดทางการเมืองคาทอลิก	

แก่นแกนของศูนย์รวมของขั้วขัดแย้งต่างๆ	 แบบ

โรมันคาทอลิกนั้นวางอยู ่บนความเหนือกว่าในเชิง 

รูปแบบที่จ�าเพาะหนึ่งๆ	ที่มีเหนือเนื้อหาสาระของชีวิต

มนษุย์ซึง่ไม่เคยมจีกัรวรรดใิดๆ	ล่วงรูแ้ก่นแกนของศนูย์

รวมของขัว้ขดัแย้งต่างๆ	แบบโรมนัคาทอลกินัน้ประสบ

ความส�าเร็จในการประกอบสร้างโฉมหน้าที่ยั่งยืนของ

ความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์และสังคมที่แม้จะมี

คุณสมบัติในเชิงรูปแบบแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งการด�ารงอยู่ใน

เชิงรูปธรรมที่มีชีวิตชีวาทว่ายังมีเหตุผล	 คุณสมบัติใน

เชิงรูปแบบของศาสนจักรโรมันคาทอลิกวางอยู่บนการ

ท�าให้หลักการความเป็นตัวแทนให้ปรากฏเป็นจริง	

ลกัษณะอนัเป็นแบบฉบบัดงักล่าวเป็นบทแย้งทีม่ต่ีอการ

คิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์ที่ครอบง�าในปัจจุบัน3	

(Schmitt, 1996: 8 เน้นข้อความแปลโดยผู้เขียน)

จากข้อความข้างต้น	จะเห็นได้ว่า	นอกเหนือไปจากการที่ชมิทท์ได้

พยายามคลี่คลายให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ท�าให้ศาสนจักรโรมันคาทอลิกมีลักษณะ

ทีเ่หนอืกว่าจกัรวรรดนิยิมอืน่ๆ	แล้ว	ยงัเป็นการชีใ้ห้เหน็ว่าความเหนอืกว่าดงักล่าว

คอืความเหนอืกว่าในเชงิรปูแบบทีม่เีหนอืเนือ้หาสาระของชีวติมนษุย์ซึง่มาพร้อม

3	 ต้นฉบับแปลภาษาอังกฤษมีข้อความว่า	 “From	 the	standpoint	of	 the	political	 idea	of	
Catholicism,	the	essence	of	the	Roman-Catholic	complexio oppositorum	 lies	 in	a	
specific,	formal	superiority	over	the	matter	of	human	life	such	as	no	other	imperium	
has	ever	known.	It	has	succeeded	in	constituting	a	sustaining	configuration	of	historical	
and	social	reality	that,	despite	its	formal	character,	retains	its	concrete	existence	at	
once	 vital	 and	 yet	 rational	 to	 the	 nth	 degree.	 This	 formal	 character	 of	 Roman	
Catholicism	is	based	on	the	strict	realization	of	the	principle	of	representation,	the	
particularity	of	which	is	most	evident	in	its	antithesis	to	the	economic-technical	thinking	
dominant	today.”
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กับ	 “การท�าให้หลักการของความเป็นตัวแทนปรากฏขึ้นจริง”	 (realization	 of	

principle	of	representation)	ยิง่ไปกว่านัน้	ชมทิท์ยงัได้เคลือ่นประเดน็ปัญหาของ

การพิจารณาถึงความเป็นสากลนิยมของศูนย์รวมของขั้วขัดแย้งต่างๆ	 ของ

ศาสนจักรโรมันคาทอลิกในฐานะที่เป็นการท�าให้หลักการของความเป็นตัวแทน

ปรากฏขึน้จรงิเข้าไปสูก่ารพจิารณาสภาพการณ์ทางการเมอืงร่วมสมยัในขณะนัน้

โดยการชีใ้ห้เหน็ว่าการท�าให้หลกัการของความเป็นตวัแทนปรากฏขึน้จรงิดงักล่าว

ของศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิด�ารงอยูใ่นฐานะทีเ่ป็น	“บทแย้งทีม่ต่ีอการคดิในเชงิ

เทคนิคเศรษฐศาสตร์ที่ครอบง�าในปัจจุบัน”	ดังนั้น	ค�าถามที่ตามมาจากข้อเสนอ

ดงักล่าวของชมทิท์กค็อื	ความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นตวัแทนกบัการคดิในเชงิ

เทคนิคเศรษฐศาสตร์ที่ครอบง�าในปัจจุบันนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร?

อย่างไรก็ตาม	 ก่อนที่เราจะเข้าไปถกเถียงถึงข้อเสนอว่าด้วยความ

เป็นตัวแทนในความคิดทางการเมืองของชมิทท์ข้อสังเกตที่ส�าคัญประการหนึ่ง 

ซึ่งจะต้องแจกแจงไว้เป็นเบื้องต้นในที่นี้ก็คือ	ข้อสังเกตที่ซามูเอล	 เวเบอร์	 ได้ตั้ง

ไว้ใน	Targets of Opportunity	ถึงมโนทัศน์ว่าด้วยความเป็นตัวแทนว่า	ในภาษา

เยอรมันนัน้	มศีพัท์หลายค�า	(terminology)	ทีซ้่อนทบักบัภาษาองักฤษในประเดน็

ว่าด้วยความเป็นตัวแทน	 (representation)	 กล่าวคือ	 Vorstellung,	 Vertretung,	

Stellvertretung และ	Repräsentation ซ่ึงศัพท์แต่ละค�าสามารถขยายความใน 

รายละเอียดได้ว่า	ในขณะที่ค�าอย่าง	Vorstellung ได้บ่งชี้ถึงความเป็นตัวแทนทั้ง

ทางด้านความคิด	 ความเชื่อ	 หรือความเป็นตัวแทนในการแสดง	 (a	mental	 or	

theatrical	 representation)	 โดยเฉพาะในการแสดงบทบาทในบทละครหรือ 

ละคอนเวท	ีค�าอย่าง	Vertretung และ	Stellvertretung	กลบับ่งชีถ้งึความเป็นตวัแทน

ในความหมายของการเป็นตวัแทนทีไ่ด้รบัมอบหมายตามหน้าที	่(delegation	หรอื	

emissary)	ส่วนค�าว่าความเป็นตัวแทนที่ชมิทท์ใช้ใน	Roman Catholicism and 

Political Form มาจากค�าว่า	Repräsentation ซึ่งมุ่งที่จะหมายความถึงการเป็น

ตัวแทนของรัฐและสถาบันสาธารณะที่ปฏิบัติการในระดับทางสังคม	 และดังนั้น	

จงึหมายความต่อไปอกีว่า	ความเป็นตวัแทนในความหมายของ	Repräsentation 

จึงผูกโยงเข้ากับความเป็นตัวแทนของความมีเกียรติทางสังคม	(social	prestige)	

ซึ่งเป็นการแทนคุณค่าบางอย่าง	(value)	ที่มาพร้อมกับสถานภาพของความเป็น
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ตัวแทนนั้น4	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาในแง่นี้	 มโนทัศน์ว่าด้วยความเป็นตัวแทนที่

ชมิทท์ใช้ใน	Roman Catholicism and Political Form	จึงควรถูกคิดถึงในพื้นที่

ของรัฐและสถาบันสาธารณะซ่ึงน่ันก็คือพื้นที่ของความเป็นการเมืองนั่นเอง 

(Weber,	2005:	30-31)

ยิ่งไปกว่านั้น	 เพื่อที่จะย้อนกลับไปตอบค�าถามที่ว่า	 ความสัมพันธ์

ระหว่างความเป็นตัวแทนกับการคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์ที่ครอบง�าใน

ปัจจุบันนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร?	 นั้น	 ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ควร

พิจารณาก่อนก็คือ	การคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นอย่างไร?	ในความ

เห็นของผู้เขียน	ชมิทท์ได้วิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวโดยการประหวัดไปถึงการ

วิเคราะห์และวินิจฉัยสภาวะสมัยใหม่ของแม็กซ์	 เวเบอร์	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่

ปรากฏในงานเขียนถงึความสมัพนัธ์ระหว่างครสิต์ศาสนานกิายโปรเตสแตนต์กบั

การเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใน	The Protestant Ethic and Spirit 

of Capitalism กล่าวคือ	 การคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์หรือที่เวเบอร์เรียก

ว่าการคดิในเชงิมโนทศัน์	(conceptual	thinking)	ของเหตผุลในเชงิรปูแบบ	(formal	

rationality)	 ซ่ึงเป็นวิธีคิดที่ครอบง�ามนุษย์ในโลกสมัยใหม่นั้น	 เป็นผลมาจาก

พัฒนาการในหลายทิศทางที่มาบรรจบกันของกระบวนการท�าให้มีเหตุผล	

(rationalization)	ในการเปลีย่นผ่านเข้าสูโ่ลกสมยัใหม่ของอารยธรรมตะวนัตกเอง	

กล่าวในรายละเอียดก็คือ	 การครอบง�าของเหตุผลในเชิงรูปแบบของเวเบอร์นั้น	

ท�าให้สามารถคิดค�านวณสิ่งต่างๆ	ได้อย่างมีเหตุผล	แม่นย�า	เป็นนามธรรม	ผล

ของการครอบง�าดังกล่าวท�าให้มนุษย์สามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ต่างๆ	ขึ้นมา

4	 ปีเตอร์	ซี.	คาลด์เวลล์	(Peter	C.	Caldwell)	ยงัได้ตัง้ข้อสงัเกตทีน่่าสนใจเพิม่เติมไว้ใน Popular 
Sovereignty and the Crisis of German Constitutional Law ว่า	ใน	Constitutional Theory 
นั้น	 ชมิทท์เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ค�านาม	 “ความเป็นตัวแทน”	 (representation)	 และ 
ค�าคณุศพัท์	“ในเชิงตวัแทน/แบบตวัแทน”	(representative)	ซึง่มนียัทีผ่กูโยงเข้ากบัศาสนจักร
โรมันคาทอลิกในการสื่อความหมายถึงสภานิติบัญญัติ	(Reichstag)	ของสาธารณรัฐไวมาร์	
(Weimar	 Republic)	 และจงใจใช้ค�าว่า	Beauftragte เพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่ความเป็น
ตวัแทนได้กลายเป็นเรือ่งทางเทคนคิทีน่ยัการเป็นตัวแทนนัน้เป็นเรือ่งของกลุม่ผลประโยชน์
และกลุม่ลอ็บบีย้สิท์มากกว่าทีจ่ะเป็นตวัแทนในความหมายทีป่รากฏใน	Roman Catholicism 
and Political Form	(โปรดดู	Caldwell,	1997:	225)
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เพื่อใช้ควบคุมปรากฏการณ์ความเป็นจริงทางธรรมชาติและความเป็นจริงทาง

สังคม	 ทั้งนี้	 เหตุผลในเชิงรูปแบบกินความครอบคลุมไปถึงการกระท�าและวิถี

ปฏิบัติการของมนุษย์ที่มีเป้าหมายบางอย่างที่ถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว	 (given	

ends)	ซึ่งเมื่อเป้าหมายได้ถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว	สิ่งที่เหลือคือการ

คดิค�านวณหาวธิกีาร	(ends)	ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ	เหตผุลในเชงิรปูแบบ

ได้กลายสภาพมาเป็นกฎเกณฑ์และกลายเป็นสถาบัน	 (impersonal)	 ที่ครอบง�า

โลกสมัยใหม่	 กรณีของรัฐสมัยใหม่	 ระบบราชการ	 องค์กรอุตสาหกรรม	 ระบบ

กฎหมายสมัยใหม่	 กองทัพ	 ระบบการจัดท�าบัญชีที่มีความเคร่งครัดแน่นอน	 

รวมไปถึงพัฒนาการทางสังคมในมิติอ่ืนๆ	 ที่อยู่ภายใต้การครอบง�าของระบบ

เศรษฐกจิแบบทนุนยิมอตุสาหกรรม	เป็นตวัอย่างของพฒันาการดงักล่าว	(Weber,	

2001:	xxviii-xlii)

ข้อที่น่าสังเกตก็คือ	 แม้ว่าจะปรากฏความเหมือนกันประการหนึ่ง

ของการคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์ที่ครอบง�าในปัจจุบันกับศาสนจักร

โรมันคาทอลิก	นั่นคือประเด็นเรื่องของ	“ความเป็นรูปแบบ”	(formality)	ที่มีเหนือ	

“เนือ้หาสาระ”	(matter/substance)	หากแต่ความเหมอืนกนัดงักล่าวกห็าใช่ความ

เหมือนกันในเชิงวิธีคิดและผลพวงของแต่ละวิธีคิดไม่	กล่าวในรายละเอียด	คือ	

ในกรณขีองความเป็นรปูแบบของการคดิในเชงิเทคนคิเศรษฐศาสตร์

นั้นเป็นเรื่องของการท�าให้สิ่งที่เฉพาะเจาะจง	 (particularity)	 ถูกดูดกลืนเข้าไปสู่

ความเป็นรูปแบบโดยสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้รักษาคุณสมบัติหรือคุณค่าของความ

เฉพาะเจาะจงนัน้ไว้	แล้วแปลงสภาพสิง่ทีเ่ฉพาะเจาะจงดงักล่าวด้วยความแม่นย�า

ทางเทคนิค	(technical	precision)	ให้กลายเป็นวัตถุสภาพหนึ่งๆ	(materiality)	ให้

ด�ารงอยู่ภายในความเป็นรูปแบบดังกล่าว	 ผลของการคิดเช่นนี้	 ท�าให้ชมิทท์ลง

ความเห็นไว้ว่า	“เป็นการไร้ความหมายที่จะกล่าวอ้างว่าสิ่งเหล่านี้ได้เป็นตัวแทน

บางสิ่งบางอย่าง”	 (Schmitt,	 1996:	 20)	 ส่วนในกรณีของความเป็นรูปแบบของ

ศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิกลบัยงัท�าหน้าทีใ่นการรกัษาคณุสมบตัขิองความเฉพาะ

เจาะจงนัน้ไว้	ความเฉพาะเจาะจงทีย่งัรกัษาสถานภาพทางคณุค่าของตวัเองไว้ได้	

ความสามารถในการรกัษาคณุสมบตัแิละคณุค่าของความเฉพาะเจาะจงดงักล่าวนัน้

ส�าหรับชมิทท์แล้ว	 ก็คือความสามารถในการเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆ	 เหล่านั้น

ของศาสนจักรโรมันคาทอลิกนั่นเอง	(Schmitt,	1996:	21)
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เมื่อพิจารณาในแง่นี้	เราจึงสามารถตอบค�าถามได้ว่า	ความสัมพันธ์

ระหว่างความเป็นตัวแทนกับการคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์ที่ครอบง�าใน

ปัจจุบันนั้น	 จึงเป็นการท�าให้ความเป็นตัวแทนไม่ได้เป็นตัวแทนของส่ิงต่างๆ	

จริงๆ	ไม่ได้เป็นตวัแทนในความหมายของการแทนคณุค่า	สมรรถนะและสารตัถะ

ของสิง่เหล่านัน้ให้ด�ารงอยูอ่ย่างทีม่นัเป็น	หากแต่กลบัแปลงรปูกลายร่างสิง่ต่างๆ	

ให้มาอยู่ในวิธีคิดที่สามารถคิดค�านวณ	กะเกณฑ์	และสามารถจัดการได้ของการ

ครอบง�าของเหตุผลในเชิงรูปแบบ	 ซึ่งนั่นก็ท�าให้ชมิทท์ถึงขนาดที่ตั้งข้อสังเกตถึง

ผลพวงของวธิคีดิดงักล่าวในความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นตวัแทนกบัการคดิใน

เชงิเทคนคิเศรษฐศาสตร์ทีค่รอบง�าในปัจจุบนัไว้ว่า	เป็นวธิคีดิทีท่�าให้	“โลกได้กลาย

เป็นเครื่องจักรกลขนาดมหึมาที่ไร้ซึ่งกระทั่งการจ�าแนกแยกแยะความแตกต่าง

ใดๆ”	(Schmitt,	1996:	13)

ดงันัน้	ในส่วนต่อไป	ผูเ้ขยีนจงึพยายามทีจ่ะคลีค่ลายประเดน็ปัญหา

ที่ว่า	เหตุใดชมิทท์จึงเสนอว่า	ศาสนจักรโรมันคาทอลิกซึ่งมีความสามารถในการ

ท�าให้หลกัการของความเป็นตวัแทนปรากฏขึน้จรงิด�ารงอยูใ่นฐานะทีเ่ป็นบทแย้ง

ที่มีต่อการคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์ที่ครอบง�าในปัจจุบันนั้น	ความสามารถ

ในการเป็นตวัแทนดงักล่าวของศาสนจักรโรมนัคาทอลกิมลีกัษณะเป็นเช่นไร?	และ

ข้อเสนอดังกล่าวของชมิทท์เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับความเป็น

ตัวแทนที่อยู่ภายใต้การครอบง�าของการคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์ของโลก

สมัยใหม่ได้หรือไม่	อย่างไร?

ความเป็นตัวแทนของศาสนจักรโรมันคาทอลิกในฐานะศูนย์รวม

ของขั้วขัดแย้ง (Complexio Oppositorum)
ดังที่ได้กล่าวไปในส่วนที่แล้วว่า	 มโนทัศน์ว่าด้วยความเป็นตัวแทน

ของชมิทท์ใน	Roman Catholicism and Political Form นั้น	เป็นมโนทัศน์ที่ควร

พจิารณาในพืน้ทีข่องรฐัและสถาบนัสาธารณะหรอืกล่าวอกีนยัหนึง่คอื	พืน้ทีข่อง

ความเป็นการเมือง	ดังนั้น	การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นตัวแทน

กับศาสนจักรโรมันคาทอลิกจึงควรพิจารณาในพื้นที่ของความเป็นการเมืองไป

ด้วยเช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้	 ชมิทท์ได้ขยายความในประเด็นดังกล่าวในรูปของการ 
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จดัวางภาพความเป็นตวัแทนของศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิในฐานะทีเ่ป็นบทแย้ง

กับมโนทัศน์ว่าด้วยความเป็นตัวแทนที่ถูกครอบง�าโดยการคิดในเชิงเทคนิค

เศรษฐศาสตร์ไว้อย่างน่าสนใจว่า

 การคดิในเชงิเศรษฐกจิมเีหตผุลและความถกูต้อง

ของตัวมันเองในสิ่งท่ีเป็นวัตถุสภาพโดยสมบูรณ์ซึ่ง

เกีย่วข้องกบัสิง่ของเท่านัน้	ความเป็นการเมอืงได้รบัการ

พิจารณาในฐานะสิ่งท่ีไม่ได้เป็นเรื่องในเชิงวัตถุสภาพ 

เพราะความเป็นการเมืองจ�าต้องถูกพิจารณาเข้ากับ

คุณค่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่มูลค่าทางเศรษฐกิจ	ตรงกันข้าม

กับความเป็นวัตถุสภาพทางเศรษฐกิจอันสัมบูรณ์ 

ดงักล่าว	ศาสนจกัรคาทอลกิคอืความเป็นการเมอืงอย่าง

เด่นชดั	ทว่าไม่ใช่ความเป็นการเมอืงในความหมายของ

การจัดการและการครอบง�าของปัจจัยทางอ�านาจทาง

สังคมและในอ�านาจระหว่างประเทศที่ตายตัว…กลไก

ทางการเมืองมีกฎเกณฑ์ของตัวมันเองที่ศาสนจักร

คาทอลิกเช่นเดียวกับพลังทางประวัติศาสตร์อื่นๆ	 ที่

พัวพันในการเมืองจ�าต้องรับฟัง5 (Schmitt, 1996: 16 

เน้นข้อความแปลโดยผู้เขียน)

5	 ต้นฉบับแปลภาษาอังกฤษมีข้อความว่า	 “Economic	 thinking	 has	 its	 own	 reason	 and	
veracity	in	that	it	is	absolutely	material,	concerned	only	with	things.	The	political	is	
considered	immaterial,	because	they	must	be	concerned	with	other	than	economic	
values.	In	sharp	contrast	to	this	absolute	economic	materiality,	Catholicism	is	eminently	
political.	But	it	is	not	political	in	the	sense	of	manipulation	and	domination	of	fixed	
social	and	international	power	factors…	The	political	mechanism	has	its	own	laws,	
which	Catholicism	as	well	as	any	other	historical	 force	embroiled	 in	politics	must	
obey.”
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จะสังเกตได้ว่า	 จากข้อความข้างต้น	 ชมิทท์พยายามที่จะจ�าแนก

ความแตกต่างให้เหน็ถงึระนาบของการพจิารณาความเป็นตวัแทนระหว่างการคิด

ในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์กับศาสนจักรโรมันคาทอลิกออกจากกัน	 กล่าวใน 

รายละเอียดก็คือ	 การคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์คิดถึงความเป็นตัวแทนใน

ระนาบของความเป็นวัตถุสภาพ	 (materiality)	 ที่พิจารณาความเป็นตัวแทนใน 

รูปของสิ่งของ	 (things)	 ในขณะที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกซึ่งปฏิบัติการภายใต้

พื้นที่ของความเป็นการเมืองและ	 “มีกฎเกณฑ์ของตัวมันเอง”	 นั้น	 ไม่ได้คิดถึง

ความเป็นตวัแทนในระนาบของความเป็นวตัถ	ุ(immaterial)	ดงันัน้	ความเป็นการ

เมอืงจงึควรถกูคดิถงึในระนาบของการจดัจ�าแนกจนิตมณฑล	(categories)	อย่าง

อ่ืนมากไปกว่าเร่ืองของการผลิต	 (production)	 และการบริโภค	 (consumption)	 

ซึ่งเป็นเรื่องของการคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์และอยู่ภายใต้ฐานคิดของ

พัฒนาการของระบบทุนนิยมที่มีเสรีนิยมเป็นรูปแบบทางการเมืองที่ครอบง�า

ย่ิงไปกว่าน้ัน	 ชมิทท์ยังได้เคลื่อนการพิจารณาการคิดในเชิงเทคนิค

เศรษฐศาสตร์เข้าไปสู่การพิจารณากระแสความคิดทางสังคมและการเมืองร่วม

สมัย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสความคิดแบบมาร์กซิสม์โดยการชี้ให้เห็นว่า	เอา

เข้าจริงแล้ว	 ข้อวิพากษ์ทุนนิยมโดยกระแสความคิดแบบมาร์กซิสม์นั้นกลับเป็น

กิจกรรมของการวิพากษ์และปฏิบัติการทางสังคมที่วางอยู่บนวิธีคิดเดียวกันเป็น

สองด้านของเหรียญเดียวกัน6 และเป็นเหรียญที่มีแกนกลางอยู่บนเรื่องของการ

ผลติและการบรโิภคทีเ่น้นความเป็นวตัถสุภาพเหมือนกนั	(Schmitt,	1996:	17-18)	

ความพยายามทีจ่ะขจัดระบบทนุนยิมของกระแสความคดิแบบมาร์กซสิม์นัน้	ถงึที่

สุดก็ยังวางอยู่บนวิธีคิดเร่ืองเศรษฐกิจที่ไม่ได้เป็นเรื่องของความสามารถในการ

เป็นตัวแทน	ซึ่งก็หมายความต่อไปอีกว่า	ข้อวิพากษ์ทุนนิยมโดยกระแสความคิด

แบบมาร์กซิสม์เองก็ไม่ได้แก้ปัญหาว่าด้วยความสามารถในการเป็นตัวแทนที่ถูก

ครอบง�าด้วยวิธีคิดเรื่องเศรษฐกิจที่ตัวเองวิพากษ์	 ชมิทท์ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้

โดยมุ่งที่จะหมายความครอบคลุมไปถึงทั้งวิธีคิดของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและ

6	 ส�าหรบัความคดิและท่าททีีค่าร์ล	ชมทิท์มต่ีอคาร์ล	มาร์กซ์โดยรวมทีป่รากฏในงานช้ินอืน่ๆ	
ซึ่งไม่ได้จ�ากัดเฉพาะใน Roman Catholicism and Political Form นั้น	โปรดดู	(Dotti,	1999:	
92-117)
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ข้อวิพากษ์ระบบทุนนิยมของกระแสความคิดมาร์กซิสม์ไว้ว่า	 “ไม่มีบทแย้งทาง

สังคมอันยิ่งใหญ่ใดๆ	 ที่สามารถได้รับการแก้ไขลงไปได้ด้วยวิธีคิดแบบเศรษฐ-

ศาสตร์”	(Schmitt,	1996:	17)	และได้ขยายความในรายละเอียดถึงความสามารถ

ในการเป็นตัวแทนของศาสนจักรโรมันคาทอลิกไว้ว่า

	 อ�านาจทางการเมอืงของศาสนจกัรคาทอลกิไม่ได้

วางอยู่บนวิธีการทางเศรษฐกิจหรือวิธีการทางทหาร 

แต่วางอยู่บนกระบวนการท�าให้สิทธิอ�านาจปรากฏขึ้น

เป็นจรงิอย่างสมับรูณ์	ศาสนจกัรยงัคงเป็น	“นติบิคุคล”	

แม้ว่าจะไม่ใช่ในความหมายเดยีวกนักบับรษิทัห้างหุน้ส่วน 

ผลผลติอนัเป็นแบบฉบบัของยคุสมยัแห่งการผลติคอืวธิี

การของการท�าบัญชี	 ขณะที่ผลผลิตอันเป็นแบบฉบับ

ของศาสนจักรนั้นกลับคือความเป็นตัวแทนเชิงบุคคล 

ท่ี เป ็นรูปธรรมของบุคลิกลักษณะที่ เป ็นรูปธรรม  

ค�าสาบานตนอันเป็นที่รับรู ้ทั้งปวงนั้นได้ยอมรับว่า

ศาสนจักรคือตัวการผู้เชี่ยวชาญของจิตวิญญาณทาง

กฎหมายและเป็นทายาทอนัแท้จรงิของนิติปรชัญาโรมัน

ภายในตวัเอง (ของศาสนจกัร-ผูเ้ขยีน)	-	ในความสามารถ

ทีจ่ะรบัเอารปูแบบทางกฎหมาย	-	ปรากฏหนึง่ในความ

ลบัทางสงัคมวทิยาของตวัมนัเองแต่ศาสนจกัรมอี�านาจ

ทีจ่ะรบัเอารปูแบบนีห้รอืรปูแบบอืน่ๆ	เพยีงเพราะมนัมี

อ�านาจของความเป็นตัวแทน	 มันเป็นตัวแทนระเบียบ

ทางสังคมของมนุษย์ (civitas humana)	 มันเป็น

ตัวแทนในทุกๆ	 ห้วงเวลาถึงความเชื่อมโยงในทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีต ่อการปรากฏกายและการตรึง

กางเขนของพระคริสต์	มันเป็นตัวแทนความเป็นบุคคล

ของตวัพระครสิต์เอง	กล่าวคอื	พระเจ้ากลายเป็นมนษุย์

ในความเป็นจรงิทางประวตัศิาสตร์	และภายในสิง่นีเ้อง

ที่เป็นความเหนือกว่าของศาสนจักรที่มีเหนือยุคสมัย
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ของการคิดแบบเศรษฐกิจ7 (Schmitt, 1996: 18-19 

เน้นข้อความแปลโดยผู้เขียน)

จากข้อความข้างต้น	จะเหน็ได้ว่า	ชมทิท์ได้เคลือ่นประเดน็ของความ

สามารถในการเป็นตวัแทนของศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกมาสู่สองประเดน็ที	่“เป็น

แบบฉบับ”	 และเป็นข้อเสนอส�าคัญว่าด้วยความเป็นตัวแทนของชมิทท์ในความ

เรียง	Roman Catholicism and Political Form	 ก็คือ	 ประเด็นแรก	 ความเป็น

ตัวแทนนั้น	 เป็นเรื่องของความเป็นการเมืองที่มีหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ความ

สามารถในการก�าหนดรูปแบบทางกฎหมาย	(juridical	form)	ซึ่งเป็นตัวแทนของ

ระเบยีบทางสงัคมของมนษุย์	(civitashumana) และเชือ่มโยงเข้ากบัประเดน็ทีส่อง	

คือ	 ความเป็นตัวแทนน้ันปรากฏอยู่ในรูปของความเป็นบุคคลที่เป็นรูปธรรม	

(concrete	person) ซึ่งเราจะพิจารณาในส่วนต่อไป

แบบฉบบัของความเป็นตวัแทนของศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิ: บคุคล

รูปธรรมและความสามารถในการก�าหนดรูปแบบทางกฎหมาย
ในส่วนทีแ่ล้ว	เราได้พจิารณาสถานะของศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิว่า

ด�ารงอยู่ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของขั้วขัดแย้งต่างๆ	ไปแล้ว	ในส่วนนี้	ผู้เขียนจะ

7	 ต้นฉบับแปลภาษาอังกฤษมีข้อความว่า	“The	political	power	of	Catholicism	rests	neither	
on	economic	nor	on	military	means	but	rather	on	the	absolute	realization	of	authority.	
The	Church	also	is	a	“juridical	person,”	though	not	in	the	same	sense	as	a	joint-stock	
company.	The	typical	product	of	the	age	of	production	is	a	method	of	accounting,	
whereas	the	Church	is	a	concrete	personal	representation	of	a	concrete	personality.	
All	knowledgeable	witnesses	have	conceded	that	the	Church	is	the	consummate	
agency	of	the	juridical	spirit	and	the	true	heir	of	Roman	jurisprudence.	Therein	–	in	
its	capacity	to	assume	juridical	form	–	lies	one	of	its	sociological	secrets.	But	it	has	
the	 power	 to	 assume	 this	 or	 any	 other	 form	only	 because	 it	 has	 the	 power	 of	
representation.	It	represents	the civitas humana.	It	represents	in	every	moment	the	
historical	connection	to	the	 incarnation	and	crucifixion	of	Christ.	 It	represents	the	
Person	of	Christ	Himself:	God	become	man	 in	historical	 reality.	Therein	 lies	 itself	
superiority	over	an	age	of	economic	thinking.”
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ชี้ให้เห็นถึงสองข้อเสนอส�าคัญของชมิทท์ว่าด้วยหลักการของความเป็นตัวแทน

ของศาสนจักรโรมันคาทอลิกโดยพิจารณาเข้ากับประเด็นปัญหาทางการเมือง 

ร่วมสมัย	ทั้งนี้	สามารถกล่าวในรายละเอียดทั้งสองประเด็นข้อเสนอของชมิทท์

ได้ดังนี้	

ในประเดน็แรกเมือ่ชมทิท์พยายามช้ีให้เหน็ว่า	ความเป็นตวัแทนของ

ศาสนจกัรโรมนัคาทอลกินัน้เป็นเรือ่งของความเป็นการเมืองทีมี่หลักใหญ่ใจความ

อยู่ที่รูปแบบทางกฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนของระเบียบทางสังคมของมนุษยชาติ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเป็นการเมืองควรถูกคิดถึงในพื้นที่ของของรัฐและ

สถาบันสาธารณะ	 ในประเด็นดังกล่าว	 ชมิทท์ก�าลังประหวัดให้เราย้อนกลับไป

พิจารณาประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากงานชิ้นก่อนหน้าของชมิทท์ก็คือ	Political 

Theology กล่าวคือ	 ในงานชิ้นดังกล่าว	 ตัวชมิทท์เองพยายามที่จะกล่าวย�้าถึง

ความส�าคญัของเทววทิยาทีม่ต่ีอการท�าความเข้าใจการเมอืงสมยัใหม่	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การชีใ้ห้เหน็ว่า	“บรรดามโนทศัน์ส�าคญัของทฤษฎสีมยัใหม่ว่าด้วยรฐัล้วน

แต่เป็นมโนทัศน์ในเชิงเทววิทยาที่ถูกท�าให้ปลอดจากศาสนา…-	 ที่ซึ่งถูกส่งผ่าน

จากเทววิทยาไปสู่ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ	 ตัวอย่างเช่น	 พระเจ้าได้กลายมาเป็นผู้สร้าง

กฎหมายอนัทรงอ�านาจ”	(Schmitt,	2005:	36)	เมือ่พจิารณาในแง่นี	้รฐัและสถาบนั

สาธารณะรวมไปถึงรูปแบบทางกฎหมายซ่ึงเป็นตัวแทนของระเบียบทางสังคม

ของมนุษยชาติจึงควรได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นมโนทัศน์สมัยใหม่ที่ถูก

ท�าให้ปลอดจากศาสนา	 (secularized)	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 ความเป็นตัวแทนของ

ศาสนจักรโรมันคาทอลิกในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของขั้วขัดแย้ง	 (complexio 

oppositorum)8	 และ	 “ทายาทอันแท้จริงของนิติปรัชญาโรมัน”	 จึงควรได้รับ

8	 ซามูเอล	เวเบอร์	ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้มโนทัศน์	complexio oppositorum ของชมิทท์ไว้
น่าสนใจว่า	ในภาษาละตนินัน้	ปรากฏมโนทศัน์ทีค่ล้ายคลงึกนักบั	complexio oppositorum 
ทีช่มทิท์หยบิยมืมาจากพวกเล่นแร่แปรธาต	ุ(alchemy)	และถกูใช้ต่อมาโดยนกัประวตัศิาสตร์
โปรเตสแตนต์นาม	อดอล์ฟ	ฟอน	ฮาร์นัค	(Adolf	von	Harnack)	เพื่ออธิบาย	“สภาพการณ์
ทางอารมณ์ของการต่อต้านจักรวรรดิโรมัน”	(anti-Roman	temper)	มโนทัศน์ดังกล่าวซึ่งได้
รับการคิดค้นขึ้นโดยนิโคลาสแห่งคูซ่า	 (Nicholas	 of	 Cusa)	 และมีอิทธิพลอย่างยิ่งใน
ประวตัศิาสตร์ความคดิของคาทอลกิรวมไปถงึประวตัศิาสตร์ปรชัญาโดยทัว่ไปคอื	มโนทศัน์	
coincidentia oppositorum	กล่าวในรายละเอยีดกค็อื	ในขณะที	่coincidentia oppositorum 
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พิจารณาในฐานะที่เป็นมโนทัศน์ทางการเมืองสมัยใหม่ที่ถูกท�าให้ปลอดจาก

ศาสนาในเวลาเดียวกัน

นอกเหนือไปจากนี้	ชมิทท์ยังได้ขยายความต่อไปอีกว่า	เอาเข้าจริง

แล้ว	 “ทุกๆ	 ระเบียบคือระเบียบทางกฎหมาย	ทุกๆ	 รัฐคือรัฐตามรัฐธรรมนูญ”	

(Schmitt,	1996:	25)	ดงันัน้	แม้ศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกจะมีความสามารถในการ

เป็นตัวแทนและเป็นทายาทอันแท้จริงของนิติปรัชญาโรมัน	 รวมไปถึงแม้ว่า	

“ศาสนจกัรคาทอลกิเป็นตวัอย่างร่วมสมยัทีห่ลดุรอดเพยีงตวัอย่างเดยีวถงึความ

สามารถของยุคกลางที่จะสร้างภาพร่างที่เป็นตัวแทน”	(Schmitt,	1996:	16)	ทว่า

ข้อเสนอซึ่งเป็นรูปธรรมของชมิทท์กลับมีนัยส�าคัญที่ไปไกลกว่าการชี้ให้เห็นถึง

ความสามารถในการเป็นตัวแทนและการเป็นทายาทอันแท้จริงของนิติปรัชญา

โรมัน	ข้อเสนอดังกล่าวก็คือ	ศาสนจักรโรมันคาทอลิกจ�าเป็นที่จะต้องมี	“รูปแบบ

ทางการเมือง”	(political	form)	ในความหมายที่รูปแบบทางการเมืองดังกล่าวคือ

ความสามารถทีจ่ะเป็นตวัแทนเพือ่ก�าหนดระเบยีบทางกฎหมายและมสีภาพเป็น

รัฐซึ่งมีรัฐธรรมนูญของตนเองได้	(Schmitt,	1996:	25)	

อย่างไรก็ตาม	หากเราย้อนกลับไปพิจารณาในช่วงต้นของบทความ

ด้วยข้อสงัเกตของชมทิท์ทีว่่า	จากประวตัศิาสตร์ยโุรปซึง่ถกูครอบง�าด้วยอารมณ์

ของความกลวัทีร่ปูธรรมของมนักค็อืการต่อต้านจกัรวรรดโิรมนัด้วยการครอบง�า

ของวิธีคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์แล้ว	 อารมณ์ดังกล่าวยังได้ส่งผลให้ความ

สามารถในการเป็นตัวแทนของศาสนจักรโรมันคาทอลิกซึ่งสามารถเป็นตัวแทน

ในทุกๆ	 รูปแบบทางการเมืองไม่สามารถปรากฏตัวเอง	 (disappear)	 ได้	 ทั้งนี้	 

ของนิโคลาสแห่งคูซ่า	คือ	ความพยายามที่จะอธิบายถึงความเป็นเอกภาพของคู่ขั้วขัดแย้ง
ที่สามารถบรรจบกันได้ภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นองค์อนันต์อันอุตรภาพของ 
พระผู้เป็นเจ้า	 (the	 transcendent	 infinitude	 of	 God)	 ที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย	์ 
ในทางกลับกัน	complexio oppositorum	ที่ชมิทท์ใช้เป็นความพยายามที่จะอธิบายเฉพาะ
โลกของปรากฏการณ์ที่จ�ากัด	(the	finite	world	of	phenomena)	ที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้
เท่านั้น	 ดังนั้น	 แม้ว่าชมิทท์จะได้แจกแจงเอาไว้ในความเรียง	Roman Catholicism and 
Political Form ว่า	 มโนทัศน์	 complexio oppositorum	 ของตนเองเป็นมโนทัศน์ในเชิง
เทววิทยา	(Schmitt,	1996:	7)	แต่ทว่า	เราควรพิจารณาความเป็นเทววิทยาของ complexio 
oppositorum	 ในความหมายของอัพภันตรภาพ	 (immanence)	 หรือการเชื่อมโยงเข้ากับ
สภาวะในโลก	(this-worldly)	เท่านั้น	(ผู้สนใจโปรดดู	Weber,	2005:	27-28)
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โดยอาศัยการส�ารวจวรรณกรรมทางการเมืองและรัฐธรรมนูญในช่วงศตวรรษที	่

19	ต่อต้นศตวรรษที	่20	ท�าให้ชมทิท์ถงึขนาดกบักล่าวว่า	กระทัง่หลกัการพืน้ฐาน

ของรฐัสภาทีโ่ดยสมมตฐิานและโดยทฤษฎแีล้ว	มหีลกัใหญ่ใจความอยูท่ีห่ลกัการ

ว่าด้วยความเป็นตัวแทน	 แต่ทว่าหลักการดังกล่าวของรัฐสภากลับเป็นเพียงแค่

รปูปรากฏของความเป็นตวัแทนเพยีงรปูแบบเดยีว	นัน่คอื	ความเป็นตวัแทนของ

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง	(the	electorate)	หรือความเป็นตัวแทนของ	“ประชาชาติ”	(the	

people)9	เท่านั้น	ซึ่งนั่นหมายความต่อไปอีกว่าความสามารถในการคิดถึงความ

เป็นตัวแทนในแบบอื่นๆ	ที่นอกเหนือไปจากความเป็นตัวแทนที่มาจากผู้มีสิทธ์ิ

เลือกตั้งนั้น	[เช่น	ความเป็นตัวแทนของกษัตริย์ที่เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชาติ

แล้วกค็อืความเป็นตวัแทนของ	“ชาต”ิ	(the	nation)	เช่นเดยีวกนั]	กลับหายไปหรอื

ไม่ปรากฏตวัเองในประวตัศิาสตร์ภมูปัิญญาทางการเมืองยโุรปนบัตัง้แต่ศตวรรษ

ที	่19	อารมณ์ความกลวัทีขั่บเคลือ่นให้เกดิประวตัศิาสตร์ดงักล่าวจงึส่งผลทางการ

เมืองให้ศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิไม่มสีถาบนัอนัเป็นตวัแทนของตวัเองเพราะเมือ่

ศาสนจกัรไม่ได้มรีฐัสภาและตวัแทนทีอ่าศยัและส่งผ่านอ�านาจมาจากประชาชาติ

แล้ว	มโนทัศน์ว่าด้วยรัฐและสถาบันสาธารณะซึ่งมีนัยประหวัดไปถึงรูปแบบทาง

กฎหมายแบบจกัรวรรดโิรมนัเมือ่เปรยีบเข้ากบัมาตรฐานของประวตัศิาสตร์ยโุรป

สมัยใหม่จึงกลายเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผล	 และเมื่อเป็นเช่นนี้	 การคิดถึงความสัมพันธ์

ของความเป็นตวัแทนโดยผกูโยงเข้ากบัศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิจงึถกูท�าให้เหลอื

เพียงแค่เป็นความเป็นตัวแทนที่อาศัยและแอบอิงอยู่กับอ�านาจที่	 “มาจากเบื้อง

บน”	(from	above)	โดยไม่มฐีานรากทีม่เีหตผุลตามมาตรฐานสมัยใหม่ในการแยก

การเมืองออกจากศาสนาอื่นใดรองรับ	(Schmitt,	1996:	25-26)	และนี่เองที่เป็น

เหตุผลส�าคัญซ่ึงผลักดันให้ศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้น�าพาตนเองเข้าร่วมเป็น

พันธมิตรกับฝักฝ่ายทางการเมืองต่างๆ	 ในหลายวาระ	 จนกระทั่งได้รับเสียงก่นด่า

9	 ชมิทท์ได้รับอิทธิพลทางความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความเรียง	 “What	 is	 the	 Third	
Estate?”	ของ	(Emmanuel	Joseph	Sieyes)	ไม่น้อย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเรื่อง	“the	
people”	และ	“constituent	power”	 (pouvior constituant)	ซึ่งทั้งนี้ส�าหรับซีเยส์แล้ว	“the	
people”	 นั้นเป็นสิ่งเดียวกับ	 “nation”	 ผู้เขียนจึงแปลค�าว่า	 “the	 people”	 ด้วยค�าว่า	
“ประชาชาต”ิ	เพือ่ความครอบคลุมในการสือ่ความหมาย	(ส�าหรบัอทิธิพลของซเียส์ต่อชมทิท์	
โปรดดู	Kelly,	2004a:	118-127;	Kelly,	2005:	205-208)
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และถูกประนามจากฝักฝ่ายต่างๆ	 ว่าเป็น	 “ลัทธิฉวยโอกาสที่ไร้ขอบเขต”	 และ

ท�าให้สถานภาพของศาสนจักรโรมันคาทอลิก	 (ซึ่งมีหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ความ

สามารถในการก�าหนดรูปแบบทางกฎหมาย)	 ที่มีต่อรูปแบบทางการเมืองอ่ืนใด

นั้นมีลักษณะที่	“คลุมเครือ”	(ambiguous)	(Schmitt,	1996:	5;	8)	ชมิทท์ได้ขยาย

ความรายละเอียดในประเด็นนี้ไว้ว่า

 นติปิรชัญาได้สญูเสยีทัง้ความหมายและมโนทศัน์

ว่าด้วยความเป็นตวัแทนอนัมลีกัษณะพเิศษของตวัเอง

ในระหว่างการต่อสูข้องประชาชาตกิบักษตัรย์ิเพือ่ให้ได้

มาซึ่งคุณสมบัติของความเป็นตัวแทนในศตวรรษที่ 

สบิเก้า	โดยเฉพาะอย่างยิง่ทฤษฎว่ีาด้วยรฐัของเยอรมนี

ได้พัฒนามายาคติทางวิชาการซึ่งทั้งน่ากลัวและสร้าง

ความสับสนในเวลาเดียวกัน	กล่าวคือ	รัฐสภาในฐานะ

ทีเ่ป็นองคาพยพทางการเมอืงทตุยิภมูไิด้เป็นตวัแทนอกี

องคาพยพหนึ่งนั่นคือองคาพยพปฐมภูมิ	(ประชาชาติ)	

ทว่า	 องคาพยพปฐมภูมิไม ่มีเจตจ�านงที่แยกจาก

องคาพยพทุติยภูมิ	 แม้ว่ามันเป็นโดย	 “บทบัญญัติ

พิเศษ”	ทั้งสองนิติบุคคลนี้	(ทั้งรัฐสภาและประชาชาติ–  

ผู ้เขียน)	 เป็นแต่เพียงบุคคลเดียวกันได้ก่อต้ังสอง

องคาพยพที่เป็นเพียงแต่บุคคลเดียวกัน	ฯลฯ	 เป็นการ

เพียงพอท่ีจะอ่านบทหนึ่งในหนังสือ	 Allegemeine 

Staatslehre ของเกออร์ก	 เยลลิเน็ค	 (Georg	 Jell-

inek)10	ซึง่เป็นบททีน่่าฉงนว่าด้วย	“ความเป็นตัวแทน

10	เกออร์ก	เยลลิเน็ค	(Georg	Jellinek)	(1851-1911)	เป็นนักกฎหมายมหาชนชาวออสเตรีย
คนส�าคัญที่มีอิทธิพลทางความคิดในปรัสเซีย/เยอรมนีในช่วงก่อนสาธารณรัฐไวมาร์	 มี 
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในสายกฎหมายมหาชน	 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐและ
สิทธิมนุษยชน	งานชิ้นส�าคัญ	2	ชิ้นของเยลลิเน็คซึ่งอ่านกันทั่วไปในสาขากฎหมายมหาชน
ในเยอรมนีร่วมสมัยก็คือ	The Declaration of the Rights of Man and the Citizen	และ	
Allegemeine Staatslehre	หรือ	“ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยรัฐ”	(ทั้งนี้	สามารถดูความส�าคัญและ
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และองค์กรตวัแทน”	ความหมายง่ายๆ	ของหลกัการว่า

ด้วยความเป็นตัวแทนคือ	 สมาชิกของรัฐสภานั้นเป็น

ตวัแทนของประชาชาตทิัง้หมดและดังน้ันจงึมีอ�านาจที่

เป็นอิสระจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง	 แทนที่จะได้อ�านาจของ

ตัวเองมาจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนใดคนหน่ึง	 สมาชิก

รฐัสภาได้รบัอ�านาจนัน้จากประชาชาต	ิ(ดงัข้อความของ

เยลลิเน็คที่ว่า– ผู้เขียน)	“สมาชิกรัฐสภาไม่ได้ผูกพันกับ

ข้อสั่งการและค�าสั่ง	 แต่รัฐสภาผูกพันเพียงแค่การ

สามารถตอบค�าถามท่ีมีต่อมโนธรรมส�านึกของตนเอง

เพียงเท่านั้น”	 นี่หมายความว่า	 การท�าให้ประชาชาติ

กลายเป็นบุคคลและความเป็นเอกภาพของรัฐสภาใน

ฐานะตัวแทนของประชาชาติอย่างน้อยที่สุดน้ันมีนัย

ประหวัดไปถึงความคิดว่าด้วยศูนย์รวมของขั้วขัดแย้ง

รูปแบบหนึ่ง (acomplexio oppositorum) นั่นคือ	

ความเป็นเอกภาพของความหลากหลายในบรรดาผล

ประโยชน์และฝักฝ่ายต่างๆ	นั่นเอง11 (Schmitt, 1996: 

26 เน้นข้อความโดยผู้เขียน)

อิทธิพลของเยลลิเน็คได้ใน	 Kelly,	 2004b:	 493-529)	 ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์สุทธิชัย	
งามชืน่สวุรรณ	แห่งคณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ส�าหรบัการช้ีให้เหน็ความ
ส�าคัญของเยลลิเน็คในการศึกษาสาขากฎหมายมหาชนในเยอรมนีไว้ในที่นี้

11	ต้นฉบับแปลภาษาอังกฤษมีข้อความว่า	“Jurisprudence	lost	both	its	meaning	and	the	
specific	 concept	 of	 representation	 during	 the	 popular	 struggle	 with	 the	 king	 for	
representation	in	the	nineteenth	century.	The	German	theory	of	the	state,	in	particular,	
developed	a	scholarly	mythology	at	once	monstrous	and	confused:	parliament	as	a	
secondary	political	organ	represents	another,	primary	organ	(the	people),	but	this	
primary	organ	has	no	will	apart	from	the	secondary	organ,	unless	it	be	by	“special	
proviso”;	the	two	juridical	persons	arebut	one,	constitute	two	organs	but	only	one	
person,	and	so	on.	 It	 is	enough	 to	 read	 the	curious	chapter	 in	Gerog	Jellinek’s	
Allegemeine Staatslehre on	“Representation	and	Representative	Organs.”	The	simple	
meaning	of	 the	principle	of	 representation	 is	 that	 the	members	of	parliament	are	
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จากข้อความข้างต้น	 โดยการอ้างอิงกลับไปที่นักกฎหมายมหาชน

คนส�าคัญอย่าง	เกออร์ก	เยลลิเน็ค	(Georg	Jellinek)	ในประเด็นว่าด้วยตัวแทน

และองค์กรตวัแทน	แม้ว่าชมทิท์จะได้ชีใ้ห้เหน็ว่า	เอาเข้าจรงิแล้ว	กระทัง่หลกัการ

ว่าด้วยความเป็นตวัแทนโดยเฉพาะอย่างทีป่รากฏในรปูแบบของรฐัสภานัน้จะ	“มี

นยัประหวดัไปถงึความคดิว่าด้วยศนูย์รวมของขัว้ขดัแย้งรปูแบบหนึง่	นัน่คอื	ความ

เป็นเอกภาพของความหลากหลายในบรรดาผลประโยชน์และฝักฝ่ายต่างๆ”	แต่

ทว่าหลักการความเป็นตัวแทนของรัฐสภาดังกล่าวก็มีลักษณะที่คลุมเครือและ	

“สับสน”	 อยู่ไม่น้อยความคลุมเครือและความสับสนดังกล่าวนี่เองที่ต่อมาใน 

ปีเดียวกันกับ	 Roman Catholicism and Political Form ชมิทท์ได้ชี้ให้เห็น 

ใน	The Crisis of Parliamentary Democracy12	ว่าคือความสับสนที่เป็นผลมา

จากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างความเป็นตัวแทนที่ด�ารงอยู่ในพื้นที่ของ	

“ประชาธปิไตย”	(democracy)	ในฐานะทีเ่ป็นรปูแบบทางการเมอืงทีเ่น้นถงึความ

เป็นเอกพันธุ์	(homogeneity)	และความเป็นสิ่งเดียวกันระหว่างผู้ถูกปกครองกับ

การปกครอง	(identity	of	the	governed	and	governing)	(Schmitt,	1985:	15)	

ออกจาก	“เสรีนิยม”	(liberalism)	ในฐานะการคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์ออก

จากกันได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชมิทท์ได้ชี้ให้เห็นว่า	 หากการเปิดกว้าง	

representatives	of	the	whole	people	and	thus	have	an	independent	authority	vis-à-vis	
the	voters.	Instead	of	deriving	their	authority	from	the	individual	voter,	they	continue	
to	derive	it	from	the	people.	“The	member	of	parliament	is	not	bound	by	instructions	
and	commands	and	is	answerable	to	his	conscience	alone.”	This	means	that	the	
personification	of	the	people	andthe	unity	of	parliament	as	their	representative	at	
least	implies	the	idea	of	a	complexio oppositorum, that	is,	the	unity	of	the	plurality	
of	interests	and	parties.”

12	ข้อที่น่าสังเกตก็คือ	ชื่อหนังสือ	The Crisis of Parliamentary Democracy ในต้นฉบับภาษา
เยอรมนันัน้ชมทิท์ให้ชือ่ว่า	Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus 
ซ่ึงสามารถแปลตรงตัวได้ว่า	 The Intellectual and Historical Plight of Contemporary 
Parliamentarism	หรอื	“สถานการณ์ทางภมูปัิญญาและประวตัศิาสตร์ของอดุมการณ์รฐัสภา
ร่วมสมัย”	 ซึ่งในความเห็นของผู้เขียนแล้ว	 น่าจะสื่อความหมายตรงตัวและสอดคล้องกับ 
ข้อเสนอของชมิทท์มากกว่า	 “วิกฤตของประชาธิปไตยแบบรัฐสภา”	 ดังในฉบับแปลภาษา
อังกฤษ	(McCormick,	1997:	157)
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(openness)	และการถกเถยีง	(discussion)	ซึง่เป็นอดุมการณ์เสรนียิมนัน้ได้กลาย

สถานภาพมาเป็นหลักการอันเป็นสารัตถะของรัฐสภา	 (ในฐานะที่เป็นองค์กร

ตัวแทนของประชาชาติ)	(Schmitt,	1985:	2)

ในขณะเดียวกัน	 หากพิจารณาจากข้อความของชมิทท์ที่ว่า	 เม่ือ		

“สมาชิกของรัฐสภานั้นเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมด	และดังนั้นจึงมีอ�านาจ

ที่เป็นอิสระจากผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง”	 แล้ว	 รัฐสภาในฐานะองค์กรตัวแทนเจตจ�านง

ของประชาชาติจึงไม่ได้อยู่ในสถานะที่สามารถเป็นตัวแทนอันแท้จริงได้	 เพราะ

ด้วยอิทธิพลของการคิดในเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์	 (อันเป็นอุดมการณ์ของ

เสรีนิยม)	ที่วางอยู่บนหลักการของการท�าให้สิ่งเฉพาะเจาะจง	(particularity)	ถูก

ดูดกลืนเข้าไปอยู่ในลักษณะอันเป็นรูปแบบ	 (formality)	 และไม่สามารถรักษา

คุณสมบัติและคุณค่าของสิ่งเฉพาะเจาะจงได้นั้น	ได้ส่งผลท�าให้รัฐสภากลายเป็น

อกีองค์กรหนึง่	กลายเป็นอกีบคุคลหนึง่ทีม่อี�านาจซึง่เป็นอสิระจากเจตจ�านงของ

สิ่งที่ถูกแทนไปโดยปริยาย	 ดังข้อสังเกตของเยลลิเน็คที่ว่า	 เมื่อ	 “สมาชิกรัฐสภา 

ไม่ได้ผูกพันกับข้อสั่งการและค�าสั่ง	 (ของเจตจ�านงของประชาชาติ–ผู้เขียน)	 แต่

รัฐสภาผูกพันเพียงแค่การสามารถตอบค�าถามที่มีต่อมโนธรรมส�านึกของตนเอง

เพียงเท่านั้น”	 ซึ่งมโนธรรมส�านึกดังกล่าวปฏิบัติการอยู่ภายใต้การเปิดกว้างและ

การถกเถียงอันเป็นหลักการของเสรีนิยมนั่นเอง

ดงันัน้	เมือ่พจิารณาในแง่นี	้ค�าถามส�าคญัทีต่ามมากค็อื	หากหลกัการ

ว่าด้วยความเป็นตวัแทนของชมทิท์เป็นเรือ่งของความเป็นการเมอืงทีม่หีลกัใหญ่

ใจความอยู่ที่ความสามารถในการก�าหนดรูปแบบทางกฎหมาย	 (juridical	 form)	

และเป็นตัวแทนของระเบียบทางสังคมของมนุษย์	(civitas humana)	แล้ว	ความ

สัมพันธ์อันสับสนระหว่างองค์กรตัวแทนอย่างรัฐสภาในฐานะที่เป็นองคาพยพ

ทุติยภูมิซึ่งเป็นอิสระจากเจตจ�านงของประชาชาติในฐานะที่เป็นองคาพยพ 

ปฐมภูมินั้นสามารถแก้ไขลงไปได้อย่างไร?	ด้วยข้อเสนอแบบใด?	ซึ่งจากค�าถาม

เหล่านี้เองที่ได้น�ามาสู่ข้อสังเกตในประเด็นที่สอง	กล่าวคือ

ประเด็นที่สองซ่ึงเชื่อมโยงเข้ากับข้อเสนอของชมิทท์ในการมอง

ศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิในฐานะบทแย้งทีม่ต่ีอการคิดในเชิงเทคนคิเศรษฐศาสตร์

ที่ก�าลังครอบง�าโลกการเมืองร่วมสมัยและมีสถานะที่เหนือกว่าการคิดในเชิง

เทคนิคเศรษฐศาสตร์ซึ่งถูกครอบง�าด้วยการเมืองแบบเสรีนิยม	 ด้วยเหตุผลที่ว่า



46

ศาสนจักรโรมันคาทอลิกด�ารงอยู่ในฐานะที่	 “เป็นตัวแทนระเบียบทางสังคมของ

มนุษย์”	 ข้อสังเกตตรงนี้	 ชมิทท์ก�าลังฉายภาพที่ขัดแย้งกันระหว่างฐานรากของ

ศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิใน	“ความสามารถทีจ่ะรบัเอารปูแบบทางกฎหมาย”	และ

ด�ารงอยู่ในปริมณฑลสาธารณะ	(public	sphere)	เข้ากับรากฐานของเสรีนิยมใน

ปริมณฑลส่วนตัว	 (private	 sphere)	 กล่าวในรายละเอียดก็คือ	 เม่ือความเป็น

ตัวแทนของศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้รับพิจารณาในฐานะที่เป็นมโนทัศน์ทาง 

การเมืองซึ่งเป็นผลพวงของพัฒนาการของสังคมยุโรปสมัยใหม่ที่ถูกท�าให้ปลอด

จากศาสนาและปฏิบัติการอยู่ในพ้ืนที่ของความเป็นการเมืองและกฎหมายแล้ว	

ในประเดน็นีช้มทิท์ได้ย้อนรอยเข้าไปไต่สวนถงึระเบยีบวธิคีดิดงักล่าวของเสรนียิม

โดยชี้ให้เห็นว่า	 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการแพร่กระจายความคิดว่า

ด้วยความเป็นส่วนตัว/ส่วนบุคคล	(privatization)	และระเบียบของโลกทางสังคม

ในปัจจบุนันัน้	มรีากเหง้ามาจากเสรภีาพในการนบัถอืศาสนา	โดยถอืว่าการนบัถอื

ศาสนานัน้เป็นเรือ่งส่วนบคุคล	(private	matters)	และขยบัขยายเสรภีาพในความ

เป็นส่วนตวัดงักล่าวไปสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ	เช่น	เสรภีาพทางด้านความเชือ่และมโนธรรม

ส�านกึ	เสรีภาพในการสมาคมและรวมตวั	เสรภีาพการค้าและธรุกจิ	และโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง	 เสรีภาพในกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินส่วนบุคคล	 (private	 property)	

(Schmitt,	 1996:	 28-29)	 ที่ต่อมาได้กลายเป็นหมุดหมายส�าคัญของพัฒนาการ

โลกเสรีนิยมและทุนนิยม

อย่างไรก็ตาม	 แม้ชมิทท์จะได้ชี้ให้เห็นว่า	 อิทธิพลของเสรีนิยมที่มี

ต่อพื้นที่ทางกฎหมายก็มีอยู่ไม่น้อย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายว่าด้วย

ทรัพย์สนิและกฎหมายว่าด้วยเอกเทศสญัญาต่างๆ	แต่ทว่า	ความสมัพนัธ์ดงักล่าว

เป็นความสัมพันธ์ที่ชมิทท์เรียกโดยรวมๆ	 ว่า	 “นิติปรัชญาทางโลกย์”	 (secular	

jurisprudence)	ทีไ่ว้จดัการในเรือ่งส่วนบคุคล	และเอาเข้าจรงิแล้วบรรดากฎหมาย

เหล่านั้นไม่มีสารัตถะของ	“ความเป็นกฎหมาย”	(the	juridical)	ที่มีแกนกลางอยู่

ที่ความเป็นเทววิทยาของรัฐในฐานะ	“ความเป็นบุคคล”	(the	person)	กับความ

สัมพันธ์ที่มีต่อองคาพยพต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นตัวแทนในฐานะ 

ทีเ่ป็นบคุคลทีท่รงไว้ซึง่สทิธอิ�านาจในการก�าหนดรปูแบบทางการเมืองและรปูแบบ

ทางกฎหมาย	(Schmitt,	1996:	28-34)
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ซึง่ทัง้นี	้หากพจิารณาไปพร้อมๆ	กบัข้อสงัเกตของชมทิท์ว่า	“ผลผลติ
อันเป็นแบบฉบับของศาสนจักรนั้นคือความเป็นตัวแทนเชิงบุคคลที่เป็นรูปธรรม
ของบุคลิกลักษณะที่เป็นรูปธรรม”	 แล้ว	 ความเป็นตัวแทนดังกล่าวแสดงออกใน
รูปของความเป็นนิติบุคคล	(juridical	person)	และความเป็นนิติบุคคลนั้นปรากฏ
อยู่ในรูปของความสามารถที่จะเป็นตัวแทนของบุคคลที่เป็นรูปธรรม	 (concrete	
person)	ทีพ่ร้อมจะเป็นตวัแทนคณุค่าของสิง่ทีถ่กูแทนนัน้ด้วย	ชมิทท์กล่าวขยาย
ความในประเด็นนี้ไว้ในบริบทที่พิจารณาเทียบเคียงกับวิธีคิดในเชิงเทคนิค
เศรษฐศาสตร์ของเสรีนิยมไว้ว่า

	 ในการแยกแยะความแตกต่างที่ขัดแย้งกัน	 (กับ
เสรนียิม)	ความคดิว่าด้วยตวัแทนถกูก�ากบัโดยสมบูรณ์
ด้วยบรรดามโนภาพว่าด้วยสิทธิอ�านาจเชิงบุคคลที่
ตัวแทนเช่นเดียวกับบุคคลผู้ถูกแทนจ�าต้องธ�ารงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีส่วนบุคคลนั้น	 -	 ดังนั้นจึงไม่ใช่มโนทัศน์ที่เป็น
วตัถสุภาพ	เพือ่ทีจ่ะเป็นตวัแทนในความหมายทีเ่ด่นชดั
สามารถท�าได้เพียงแต่โดยบุคคลเท่าน้ัน	 น่ันคือ	 ไม่ใช่
เพียงแค่	 “ผู้รักษาการแทน”	 แต่เป็นบุคคลผู้ทรงสิทธิ
อ�านาจหรือความคิดที่ซึ่งหากได้เป็นตัวแทนแล้วได้
กลายเป็นสภาพเป็นบคุคล	พระเจ้าหรอื	“ประชาชาต”ิ	
ในอดุมการณ์ประชาธปิไตยหรอืความคดินามธรรมเช่น
เสรภีาพและความเสมอภาคล้วนแล้วแต่ได้ก่อร่างสร้าง
ความเป็นตัวแทน	 แต่ความเป็นตัวแทนน้ีเป็นการไม ่
ถูกต้องหากพิจารณาว่าเป็นเรื่องของการผลิตและการ
บริโภค
 ความเป็นตัวแทนได้อุทิศบุคคลผู ้แทนด้วย
เกียรติศักดิ์ศรีอันพิเศษเพราะตัวแทนของคุณค่าอันสูง
ศกัดิน์ั้นไม่สามารถแทนได้โดยไมแ่ทนคุณคา่อนัสงูศักดิ์
นั้น	 ไม่เพียงแต่ตัวแทนและบุคคลผู้ถูกแทนเท่าน้ัน 
ที่เรียกร้องคุณค่าดังกล่าว	 หากแต่ยังรวมไปถึงฝ่าย 
ทีส่ามทีผู่แ้ทนนัน้ได้แทนด้วย	เราไม่สามารถเป็นตวัแทน
ตวัเราเองต่อหุน่ยนต์หรอืเครือ่งจักรได้…	เมือ่รฐัได้กลาย
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เป็น	 leviathan (อสุรกายท่ีผุดมาจากท้องทะเลซึ่ง

ปรากฏในพระคัมภีร์เก่า - ผู้เขียน) รัฐจึงได้สาบสูญไป

จากโลกของความเป็นตัวแทน	 โลกของความเป็น

ตัวแทนดังกล่าวมีล�าดับชั้นคุณค่าและมนุษยภาพของ

ตัวมันเอง	 มันส�าคัญต่อความคิดทางการเมืองของ

ศาสนจักรคาทอลิกและความสามารถของความคิด

ทางการเมืองดังกล่าวท่ีจะสร้างตรีเอกานุภาพของ 

รปูแบบอนัยิง่ใหญ่ให้เป็นรปูธรรมขึน้มา	นัน่คอื	รปูแบบ

สุนทรียศาสตร์ของศิลปะ	 รูปแบบทางกฎหมายของ 

กฎเกณฑ์ต่างๆ	และท้ายทีส่ดุ	คอืความส�าเรจ็อนัรุง่โรจน์

ของรูปแบบอันเป็นประวัติศาสตร์สากลทางอ�านาจ13 

(Schmitt, 1996: 21 เน้นข้อความโดยผู้เขียน)

เมื่อพิจารณาจากข้อความข้างต้นแล้ว	 ค�าตอบของชมิทท์ที่มีต่อ

ค�าถามทีว่่า	“ความสมัพนัธ์อนัสบัสนระหว่างองค์กรตวัแทนอย่างรฐัสภาในฐานะ

13	ต้นฉบับแปลภาษาอังกฤษมีข้อความว่า	“In	contradistinction,	the	idea	of	representation	
is	so	completely	governed	by	conceptions	of	personal	authority	that	the	representative	
as	well	 as	 the	person	 represented	must	maintain	 a	personal	 dignity-	 it	 is	 not	 a	
materialist	concept.	To	represent	in	an	eminent	sense	can	only	be	done	by	a	person,	
that	 is,	 not	 simply	 a	 “deputy”	 but	 an	 authoritative	 person	 or	 an	 idea	 which,	 if	
represented,	also	becomes	personified.	God	or	“the	people”	in	democratic	ideology	
or	 abstract	 ideas	 like	 freedom	 and	 equality	 can	 all	 conceivably	 constitute	 a	
representation.	But	this	is	not	true	of	production	and	consumption.	

	 	 Representation	invests	the	representative	person	with	a	special	dignity	because	
the	 representative	 of	 a	 noble	 value	 cannot	 be	 without	 value.	 Not	 only	 do	 the	
representative	and	the	person	represented	require	a	value,	so	also	does	the	third	
party	whom	they	address.	One	cannot	represent	oneself	to	automatons	and	machines,	
...	Once	the	state	becomes	a	leviathan,	it	disappears	from	the	world	of	representations.	
This	world	has	its	own	hierarchy	of	values	and	its	own	humanity.	It	is	home	to	the	
political	idea	of	Catholicism	and	its	capacity	to	embody	the	great	trinity	of	form:	the	
aesthetic	form	of	art;	the	juridical	form	of	law;	finally,	the	glorious,	achievement	of	a	
world-historical	form	of	power.”
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ทีเ่ป็นองคาพยพทตุยิภมูซิึง่เป็นอสิระจากเจตจ�านงของประชาชาตใินฐานะทีเ่ป็น

องคาพยพปฐมภูมินั้นสามารถแก้ไขลงไปได้อย่างไร?	 ด้วยข้อเสนอแบบใด?”	 

นัน่คอื	ชมทิท์ได้เสนอค�าตอบเอาไว้ว่า	ความสมัพนัธ์อนัสร้างความสบัสนดงักล่าว

ของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซ่ึงเป็นความสับสนที่มาจากอิทธิพลของเสรีนิยม

ซึ่งมีการคิดเชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังนั้น	 สามารถแก้ไขได้

โดย	 “การท�าให้ประชาชาติกลายเป็นบุคคล”	 ซึ่งทั้งนี้	 ความเป็นบุคคลดังกล่าว

สามารถย้อนกลับไปยืนยันถึงข้อเสนอซ่ึงชมิทท์ได้เสนอไว้ก่อนหน้าความเรียง	

Roman Catholicism and Political Form เพียง	2	ปี	ใน	“The	Dictatorship	of	

the	Reich	president	according	to	Art	48	of	the	Reich	Constitution”	(Schmitt,	

2011:	299-323;	Kennedy,	2011:	284-297)	นั่นคือ	สภาวะของการเรียกร้อง	

“ความเป็นผูบ้งการ”	(Dictatorship)	ซึง่ความเป็นบคุคลดงักล่าวคอืความเป็นบคุคล

ที่มีความสามารถของการเป็นตัวแทนหรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ที่เป็นองค์อธิปัตย์	

(Sovereign)	ทีม่อี�านาจในการก�าหนด	(dictate)	รปูแบบทางกฎหมายและการเมอืง	

(juridical	and	political	form)	ได้นั่นเอง

บทสรุป
มโนทศัน์ว่าด้วยความเป็นตวัแทนในข้อเสนอของชมทิท์ใน	Roman 

Catholicism and Political Form นั้น	ถึงที่สุดแล้วเป็นความพยายามที่จะท�าให้

ความเป็นตัวแทนกลายสภาพเป็นบุคคลผู ้ทรงอ�านาจจริง	 (authoritative	 

person)	 บุคคลผู้ทรงอ�านาจดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการเป็น

ตัวแทน	 “ประชาชาติ”	 และด�ารงอยู่ในสถานะของ	 “ความเป็นผู้บงการ”	 	 (Dic-

tatorship)	และด้วยเหตุผลนี้เองที่ท�าให้	“ความเป็นผู้บงการ”	ซึ่งกลายเป็นบุคคล

รูปธรรมไม่ว่าจะในแง่ของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานั้น	สามารถด�ารงอยู่ภาย

ใต้รปูแบบทางการเมอืงชนดิใดกไ็ด้	จะอยูภ่ายใต้รปูแบบทางการเมอืงแบบฟาสซสิม์	

(Fascism)	แบบบอลเชวิค	 (Bolshevism)	หรือในรูปแบบทางการเมืองอื่นใดก็ได้	

เพราะส�าหรับชมิทท์แล้วรูปแบบทางการเมืองเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องเป็นปฏิปักษ์

กับประชาธิปไตยหรือเป็นปฏิปักษ์	 “ประชาชาติ”	 แต่อย่างใด	 (Schmitt,	 1985:	

15-17)	อรรถาธิบายรัฐธรรมนูญไวมาร์มาตรา	48	ของชมิทท์นั้นเป็นตัวอย่างที่ดี	

(Schmitt,	2011:	299-323;	Kennedy,	2011:	284-297)
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ของตนให้กับนักปรัชญาอีกผู้หนึ่ง	 อิทธิพลดังกล่าวก็กลับมิได้วางอยู่

บนอะไรเลยนอกจากความงอกงามของการอ่านผิด”

สลาวอย ซิเซค, 2004

รัฐศาสตร์สาร  ปีที่ 35  ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557): หน้า 52-92

จากสภาวะยกเว้นถึงพระเจ้าบนดิน:

โทมัส ฮอบส์ในทฤษฎีการเมือง

ของคาร์ล ชมิทท์*

อรรถสิทธิ์ สิทธิด�ารง**

*	 ความเรียงชิ้นนี้คงไม่สามารถเสร็จสิ้นสมบูรณ์หากปราศจากความเคร่งครัดในฐานะ
บรรณาธิการของ	รศ.ธเนศ	วงศ์ยานนาวา	รวมทั้งมิตรภาพจากสุรัช	คมพจน์ที่ให้ค�าปรึกษา
ในการถอดความข้อเขียนบางส่วนของชมิทท์มาเป็นภาษาไทย	 จึงขอขอบคุณมาในโอกาส
นี	้แน่นอนความผดิพลาดใดๆ	ท่ีเกิดข้ึนกับเนือ้หาในความเรยีงชิน้นีล้้วนอยูภ่ายใต้ความรบั
ผิดชอบของผู้เขียนทั้งสิ้น	

**	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
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	 ในค�าน�าของหนังสือที่ตัวเขาเขียนขึ้นเพื่อวิพากษ์นักปรัชญานาม

กระเดื่องแห่งยุค	สลาวอย	ซิเซค	(Slavoj	Zizek)	นักปรัชญาจิตวิเคราะห์ชื่อดังได้

ชี้ให้เห็นว่าที่สุดแล้วพัฒนาการของปรัชญาหาได้เป็นผลจากการสนทนาถกเถียง

มากเท่ากบัความบกพร่องในการอ่านและท�าความเข้าใจงานเขยีนของนกัปรชัญา

ก่อนหน้านั้น-ความบกพร่องซ่ึงผลักให้นักปรัชญาต้องเผชิญหน้ากับค�าถามและ

แง่มุมใหม่ๆ	 ที่คงมิอาจเป็นไปได้หากตัวเขาประสบความส�าเร็จสามารถเข้าถึง

เจตนาของผู้เขียนต้ังแต่ต้น	 เพราะถ้าเขา	 “อ่านถูก”	 สามารถเข้าถึงเจตนาของ 

นักปรัชญาก่อนหน้าได้อย่างถ่องแท้	 ค�าถามอันหลากหลายที่เคยสร้างชีวิตชีวา

ให้กบัปรชัญากค็งต้องหายสาบสญูตามไปด้วย	ประวตัศิาสตร์ของปรชัญาจงึเป็น

ประวัติศาสตร์ของการ	“อ่านผิด”	เป็นประวัติศาสตร์ที่ความบกพร่องในการอ่าน

คอืหวัใจขบัเคลือ่นและก�าหนดทศิทางทีป่รชัญามุง่ไป1	แน่นอน	การกล่าวว่าความ

บกพร่องในการอ่านคือหัวใจส�าคัญต่อพัฒนาการของปรัชญา	 ย่อมทิ่มแทงจริต

ของนกัเรยีนปรชัญาจ�านวนมากผูเ้ชือ่ว่าการเข้าถงึเจตนาอนัแท้จรงิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั

งานเขียนทางปรัชญาต่างๆ	คือเป้าหมายส�าคัญสูงสุด	กระนั้น	ก็คงปฏิเสธไม่ได้

ว่าทุกๆ	 การอ่านและตีความงานเขียนของนักปรัชญาก่อนหน้า	 ไม่ว่าจะมาก 

หรือน้อย	รู้ตัวหรือไม่ตัวรู้ตัว	ก็ล้วนขึ้นอยู่กับประสบการณ์	ทัศนคติและโลกทัศน์

ทีผู่อ่้าน-ภายใต้เส้นขอบฟ้าทีต่นใช้ชวีติอยู-่สนใจ2	ด้วยเหตนุีก้ารอ่านและตคีวาม

งานเขียนของนักปรัชญาก่อนหน้าจึงอาจมิได้เกี่ยวข้องกับนักปรัชญาเจ้าของ 

ผลงานทีถ่กูอ่านมากเท่ากบัตวัผูอ่้านผลงานชิน้นัน้เอง	ตวัผูอ่้านผูท้�าให้งานเขยีน

ทางปรัชญาภายใต้โลกทัศน์ของยุคสมัยหนึ่งๆ	 สามารถข้ามเส้นขอบฟ้ากลับมา

มีชวีติ	มีอทิธพิลในอกียคุสมยัหนึง่ได้	(แม้อทิธพิลดงักล่าวอาจวางอยูบ่นการอ่าน

และตีความที่	“ผิด”	ก็ตาม)	

	 และหากจะมตีวัอย่างเพือ่ยนืยนัข้อสรปุข้างต้น	ทฤษฎกีารเมอืงของ

คาร์ล	 ชมิทท์	 (Carl	 Schmitt)	 นักนิติปรัชญาชาวเยอรมันอดีตมือกฎหมายคน

1	 Slavoj	Zizek, Organs without Bodie: On Deleuze and Consequences. (New	York:	
Routledge,	2004),	p.	ix.	

2	 Charles	Taylor,	“Interpretation	and	the	Science	of	Man”,	Interpretative Social Science: 
A Reader, Paul	 Rabinow	 and	William	M.	 Sullivan	 (Edited)	 (Berkley:	 University	 of	
California	Press,	1979),	pp.	37-8.	
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ส�าคัญของพรรคนาซี	 ก็คงเข้าข่ายอย่างไม่ต้องสงสัย	 ทั้งนี้	 ผู ้สนใจปรัชญา	 

รัฐศาสตร์และทฤษฎีการเมืองในปัจจุบัน	 คงตระหนักดีถึงอิทธิพลต่างๆ	 จาก

แนวคิดและค�าสอนของเขาไม่ว่าจะเป็น	 ข้อวิพากษ์ต่อระบอบเสรีประชาธิปไตย	

อิทธิพลที่ศาสนา	 (และเทววิทยา)	 มีต่อการเมือง	 บทบาทขององค์อธิปัตย์ผู้อยู่

เหนือกฎหมาย	 และความเป็นศัตรูในฐานะหัวใจส�าคัญของความเป็นการเมือง3 

ถงึอย่างนัน้	ข้อเสนอทางทฤษฎขีองเขากย็งัยนือยูบ่นการอ่านและท�าความเข้าใจ

งานเขียนของนักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างโทมัส	 ฮอบส์	

(Thomas	 Hobbes)	 ดังที่	 เฮลมุท	 รัมพฟ์	 (Helmut	 Rumpf)	 ศาสตราจารย์ชาว

เยอรมันผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีการเมืองของชมิทท์เคยกล่าวยกย่องว่าชมิทท์คือ 

โทมสั	ฮอบส์แห่งศตวรรษทีย่ีส่บิ4	แต่ค�ายกย่องดงักล่าวคงเป็นคนละเรือ่งกบัการ

เป็นนักวิชาการที่มุ่งมั่นตีความงานเขียนของ	 ฮอบส์จนเข้าถึงเจตนาของผู้เขียน

อย่างทะลุปรุโปร่ง	 ย่ิงถ้าเทียบกับนักวิชาการท่านอื่นๆ	 ผู้อุทิศชีวิตให้กับการ 

ตีความทุกๆ	ค�าสอนของฮอบส์ในขณะที่ชมิทท์กลับดูเหมือนมุ่งความสนใจไปที่

งานเขยีนอย่าง	Leviathan	แต่เพยีงชิน้เดยีวด้วยแล้ว	กย็ิง่ชดัว่าค�ายกย่องดงักล่าว

หาได้เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเจตนาอันแท้จริงในงานเขียนของฮอบส์แต่อย่างใด5 

3	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน	Jan-Werner	Muller,	A Dangerous Mind: Carl Schmitt in 
Post-War European Thought.	(New	Haven:	Yale	University	Press,	2003)	

4	 อ้างใน	 George	 Schwab,	 “Introduction”,	 in	 Carl	 Schmitt,	Political Theology: Four 
Chapters on the Concept of Sovereignty, George	Schwab.	(Translated)	(Massachu-
setts:	The	MIT	Press,	1988),	p.	xiv.

5 โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับผลงานของนกัวิชาการท่ีศกึษาความคดิของฮอบส์อย่างจรงิจังอาทิ
เช่น	Quentin	Skinner,	Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes	(Cambridge:	
Cambridge	University	Press,	1996);	Michael	Oakeshott,	Hobbes on Civil Association 
(Indianapolis:	Liberty	Fund,	2000);	Leo	Strauss,	The Political Philosophy of Hobbes: 
Its Basis and Its Genesis (Chicago:	The	University	of	Chicago	Press,	1963);	Richard	
Tuck,	Hobbes: A Very Short Introduction	 (Oxford:	Oxford	University	Press,	1989);	
Jean	Hampton,	Hobbes and the Social Contract Tradition	(Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	1986);	Noel	Malcolm,	Aspects of Hobbes	(Oxford:	Clarendon	Press,	
2002);	 A.P.	 Martinich, The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on  
Religion and Politics	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1992);	Samuel	I	Mintz,	
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การยกย่องชมิทท์ว่าคือโทมัส	 ฮอบส์แห่งศตวรรษที่ยี่สิบจึงสัมพันธ์กับการ

ถ่ายทอดจิตวิญญาณแบบฮอบส์มากกว่า	 เพราะแม้เยอรมันในสมัยสาธารณรัฐ

ไวมาร์	 (อันเป็นยุคของชมิทท์)	 อาจแตกต่างจากอังกฤษเมื่อกลางศตวรรษที่ 

สิบเจ็ด	 (ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ฮอบส์มีชีวิต)	 แต่บรรยากาศของความวุ่นวายแตกแยก

และการจลาจลต่างๆ	ทีพ่ร้อมปะทไุด้ทกุเมือ่กก็ลบัเป็นเนือ้ดนิชัน้ดทีีช่่วยบ่มเพาะ

ให้ชมิทท์มีจิตวิญญาณแบบฮอบส์	 จิตวิญญาณที่โหยหาความม่ันคงและรัฐอัน

เต็มไปด้วยเอกภาพปราศจากความขัดแย้ง	 จิตวิญญาณซึ่งถึงที่สุดแล้วคงไม่ใช่

อะไรเลยนอกจากความปรารถนาในการสถาปนาอ�านาจอนัไร้ขอบเขตให้กบัองค์

อธปัิตย์	แต่จติวญิญาณดงักล่าวมอีทิธพิลอย่างไรต่อทฤษฎกีารเมอืงของชมทิท์?	

และในทางกลบักนัชมทิท์ดดัแปลงค�าสอนของฮอบส์เพือ่เป็นแนวทางตอบสนอง

บริบททางการเมืองที่รายล้อมตัวเขาอย่างไร?	

	 เพื่อตอบค�าถามดังกล่าวความเรียงช้ินนี้จึงถูกเขียนขึ้นมาภายใต ้

เป้าหมายส�าคัญคือการชี้ให้เห็นอิทธิพลที่ปรัชญาค�าสอนของฮอบส์มีต่อชมิทท์

พร้อมๆ	 กับแนวทางการตีความของชมิทท์ที่ท�าให้ปรัชญาของฮอบส์สามารถ 

ตอบสนองบริบททางการเมืองของเขาได้	โดยความเรียงชิ้นนี้จะแบ่งเนื้อหาออก

เป็นสามส่วนด้วยกัน	 ส่วนแรกจะกล่าวถึงอิทธิพลที่ปรัชญาค�าสอนของฮอบส์มี

ต่อแนวคิดเรื่ององค์อธิปัตย์ในฐานะผู้ประกาศสภาวะยกเว้น	 ส่วนที่สองจะมี

เนือ้หาว่าด้วยข้อวพิากษ์ของลโีอ	สเตร๊าส์ซึง่เป็นข้อวพิากษ์ส�าคญัต่อการตคีวาม

ฮอบส์ของชมิทท์	 และส่วนสุดท้ายจะเป็นการตอบสนองข้อวิพากษ์ดังกล่าวของ

ชมิทท์ผ่านการตีความงานเขียนชิ้นส�าคัญของฮอบส์อย่าง Leviathan 

The Hunting of Leviathan: Seventeenth-Century Reaction to the Materialism and 
Moral Philosophy of Thomas Hobbes	 (Cambridge:	 Cambridge	 University	 Press,	 
2010);	Thomas	A.	Spagens,	The Politics of Motion: The World of Hobbes (London:	
The	 University	 of	 Kentucky	 Press,	 1973);	 John	 Bowle,	Hobbes and His Critics  
(London:	 Jonathon	Cape,	 1951);	 Howard	Warrender,	The Political Philosophy of 
Hobbes: His Theory of Obligation	 (London:	 Clarendon	 Press,	 1957);	 John	W.N.	
Watkins,	Hobbes’s System of Idea: a Study in the Political Significance of Philo-
sophical Theories (New	York:	Barnes	and	Noble,	1965)	เป็นต้น	
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ฮอบส์ในเทววทิยาการเมอืง: ชมทิท์กบัการตีความองค์อธิปัตย์ของฮอบส์ 
	 ส�าหรับนักปรัชญา	 (และทฤษฎี)	การอ่านและตีความงานเขียนของ

นักปรัชญาคนอ่ืนคือลมหายใจ	 คือสิ่งที่สร้างภูมิหลัง	 นิยามตัวตนและก�าหนด 

เป้าหมายของนักปรัชญาผู้น้ัน	 หลายคร้ัง	 การอ่านงานเขียนของนักปรัชญาคน

อื่น	 นอกจากช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้ว	 ยังท�าให้นักปรัชญาผู้อ่านมองเห็น

หนทางคลี่คลายโจทย์ทางวิชาการที่ตนก�าลังเผชิญอยู่	 การอ่านของนักปรัชญา

จึงมิใช่เพียงการอ่านที่มุ่งสั่งสมข้อมูลหรือฝึกฝนปฏิภาณ	 แต่คือการอ่านเพื่อน�า

เอาบางแง่มมุจากงานเขียนดงักล่าวมาตอบปัญหาแห่งยคุสมยัทีน่กัปรชัญาผูน้ัน้

ก�าลังประสบ	การอ่านฮอบส์ของชมิทท์ก็เช่นกัน	ส�าหรับนักเรียนและนักวิชาการ

คนอืน่ๆ	โทมสั	ฮอบส์คอืชือ่ของนกัปรชัญาการเมอืงผูย้ิง่ใหญ่	บางท่านถงึกบัชืน่

ชมว่าฮอบส์คอืบรรพชนผูบ้กุเบกิการศกึษาด้านการเมอืงภายใต้ศาสตร์สมยัใหม่6 

เช่นเดียวกับอีกหลายท่านที่ต่างก็ยกย่อง Leviathan	งานเขียนชิ้นเอกของฮอบส์

ว่าเป็นหนึง่ในต�าราปรชัญาการเมอืงสมยัใหม่ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกภาษาองักฤษ7 

แต่ส�าหรับชมิทท์	 ชื่อเสียงดังกล่าวอาจไม่ได้สลักส�าคัญเท่าคุณูปการที่งานเขียน

ของฮอบส์มต่ีอสงัคมเยอรมนั	 (ซึง่เป็นสงัคมทีร่ายล้อมการใช้ชวีติของตวัชมทิท์เอง) 

สงัคมซึง่-หากกล่าวอย่างถงึทีส่ดุเตม็ไปด้วยความวุน่วาย	โกลาหล	ไร้ระเบยีบและ

ปราศจากเอกภาพอย่างสิ้นเชิง	

	 ทั้งนี้	 ในสายตาชมิทท์	 ความวุ่นวาย	 ไร้ระเบียบของสังคมเยอรมัน

ดังกล่าว	 คือผลลัพธ์โดยตรงจากความพ่ายแพ้ที่เยอรมันได้รับจากสงครามโลก

ครั้งที่หนึ่ง	 ความพ่ายแพ้ซึ่งมิเพียงท�าลายศักดิ์ศรีความเป็นชาติจักรวรรดินิยม 

ของเยอรมัน	 หากแต่ยังเปิดประตูให้คุณค่า/ค่านิยมอันแปลกปลอมจากชาต ิ

ผู้ชนะสงคราม	 (อย่างการเชื่อในสังคมพหุลักษณ์ที่อ้างเสรีภาพแต่ปราศจาก 

6	 เช่น	Georg	H.	Sabine, A History of Political Theory	(Third	Edition)	(New	York:	Holt,	
Rinehart	 and	Winston,	 1961),	 pp.	 455-76	 และ	 C.B.	 Macpherson,	Democratic  
Theory: Essays in Retrieval (Oxford:	Clarendon	Press,	1973),	pp.	238-50.

7	 ดู	 John	Rawls,	Lectures on The History of Political Philosophy,	Samuel	Freeman	
(Edited)	(Cambridge:	The	Belknap	Press	of	Harvard	University	Press,	2007),	p.	23	
และ	 Michael	 Oakeshott,	 Rationalism in Politics and Other Essays	 (New	 and	 
Expanded	Edition)	(Indianapolis:	Liberty	Fund,	1968),	p.	223.	
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แก่นสารและความมัน่คง)	ได้เข้ามาสัน่คลอนแก่นแกนความเป็นเยอรมนัทีย่ดึมัน่

กบัระเบยีบอนัเตม็ไปด้วยเอกภาพภายใต้การควบคมุจากรฐัส่วนกลาง	ชมทิท์เอง

นัน้ถงึกบักล่าวว่าเยอรมนัหลงัสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่คอืเยอรมนัทีป่ราศจากความ

เป็นรฐั	แต่เตม็ไปด้วยกลุม่ก้อนการเมอืงอนัอสิระทีพ่ร้อมท้าทายอ�านาจรฐัทัง้ใน

ขณะนั้นและตามขนบจารีตเยอรมันก่อนหน้าทั้งหมด8	 ในแง่นี้	 การอ่านฮอบส์

ของชมิทท์-การอ่านภายใต้บรรยากาศทางสังคมดังกล่าว	 จึงมิใช่การอ่านเพื่อ

เข้าใจและเข้าถงึเจตนาของฮอบส์	แต่คอืการอ่านเพือ่ดงึเอาเนือ้หาในปรชัญาของ

ฮอบส์มาสร้างแนวทางร้ือฟื้นเอกภาพของเยอรมัน	 แนวทางซึ่งคงมิใช่อื่นใด

นอกจากการกอบกูส้ถานะให้กบัแนวคดิเรือ่งรฐัอกีครัง้	แต่เหตใุดต้องเป็นฮอบส์?	

ปรชัญาการเมอืงของฮอบส์มส่ีวนช่วยให้ชมทิท์กอบกูส้ถานะของแนวคดิเรือ่งรฐั

ได้อย่างไร?	ที่ส�าคัญ	ถ้าการกอบกู้สถานะให้กับแนวคิดเรื่องรัฐคือเป้าหมายของ	

ชมิทท์	 เหตุใดตัวเขาจึงเลือกอ่านงานเขียนของนักปรัชญาชาวอังกฤษ	ทั้งๆ	 ที่

เยอรมันคอืประเทศอนัเป่ียมด้วยจารตีของความภกัดต่ีออ�านาจรฐัชนดิทีย่ากจะ

มีประเทศใดเทยีบได้	ก�าเนดิของ	Staatslehre	ซึง่จะพฒันาต่อมาเป็นวชิารฐัศาสตร์

ภายใต้ความเชื่อว่ารัฐคือหัวใจส�าคัญในการน�าพามนุษย์ชาติไปสู่ความก้าวหน้า

คือหลักฐานอันชัดเจนในกรณีนี้9 

	 ถงึตรงนี	้การท�าความเข้าใจจารตีการศกึษารฐัของเยอรมนัตลอดจน

ทัศนะที่ชมิทท์มีต่อจารีตดังกล่าวจึงกลายเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงไปได้	ทั้งนี้	แม้

อาจได้ชือ่ว่าเป็นประเทศทีห่มกมุน่อยูก่บัความเป็นรฐัและความเป็นชาต	ิแต่ความ

เข้าใจเรื่องรัฐแบบเยอรมัน	 (อย่างน้อยก็กระทั่งถึงยุคของชมิทท์)	 ก็กลับแยก 

ไม่ออกจากพัฒนาการของศาสตร์ทางกฎหมายซึ่งพิจารณาการด�ารงอยู่ของ

8	 Carl	Schmitt,	“Ethic	of	State	and	Pluralistic	State”, in The Challenge of Carl Schmitt, 
Chantal	Mouffe	(Editid)	(London:	Verso,	1961)	

9	 Kenneth	H.F.Dyson,	The State Tradition in Western Europe: A Study of Idea and 
Institution (Oxford:	Martin	Robertson,	1980),	pp.	181-182.	ที่ส�าคัญ	การศึกษาดังกล่าว
นัน้จะขยายตวัและกลายเป็นรากฐานให้กบัพฒันาการด้านรฐัศาสตร์ของอเมรกิาซึง่จะกลาย
เป็นต้นแบบของวิชารัฐศาสตร์ทั่วโลกไปอีกหลายทศวรรษ	ดู	Dennis	J.	Mahony,	Politics 
and Progress: The Emergence of American Political Science (Lanham:	Lexington	
Books,	2004)	
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กฎหมายภายใต้อิทธิพลของอิมมานูเอล	 ค้านท์	 (Immanuel	 Kant)	 นักปรัชญา 

ผูเ้ชือ่ว่าภารกจิหลกัของรฐัในยคุรูแ้จ้งคอืการส่งเสรมิสทิธ	ิ เสรภีาพและทรพัย์สนิ

ของปัจเจกชนผ่านการจรรโลงระบอบกฎหมายอันเป็นสากลให้ใช้ได้กับทุกคน

อย่างเสมอภาคและถ้วนหน้าจนท�าให้รัฐกลายเป็นเพียงเครื่องมือซ่ึงเคล่ือนไหว

ไปตามปทัสถานทางกฎหมาย	 (ที่มุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในระดับปัจเจกชน)	

เท่านั้น10	 และถึงแม้อาจมีข้อโต้แย้งอยู่บ้าง	 โดยเฉพาะ	 จากเฮเกล	 (Hegel)	 

นกัปรชัญาผูย้ิง่ใหญ่ไม่แพ้กนั	แต่ข้อเสนอของค้านท์ข้างต้นกก็ลับทรงอทิธิพลต่อ

ศาสตร์ทางกฎหมายในเยอรมันอย่างมหาศาลผ่านนักวิชาการยุคต่อมาไม่ว่าจะ

เป็นซาวิญญี่	 (Savigny),	 จอร์จ	 พุชต้า	 (Georg	 Puchta),	 เบอร์นาร์ด	 วินด์ไชด	์

(Bernard	Windscheid)	และฮานส์	เคลเซ่น	(Hans	Kelsen)	ซึ่งล้วนแต่เชื่อมั่นต่อ

ความสัมบูรณ์ของปทัสถานทางกฎหมายที่ท�าให้รัฐมีสถานะไม่ต่างไปจากนาย

หน้าผู ้น�าเสนอ	 ส่งเสริมและขยายขอบเขตของกฎหมายให้ครอบคลุมทุกๆ	

องคาพยพในสังคมการเมือง	ด้วยเหตุนี้	รัฐโดยตัวมันเองภายใต้จารีตการศึกษา

ของเยอรมัน	จึงมิได้มีฐานะทางความคิดอันสูงส่ง	เด็ดขาด	หากแต่เป็นเพียงแค่	

“สมุน”	ของกฎหมาย	สมุนผู้ต้องคอยปฏิบัติตามบัญชาของกฎหมายโดยไม่อาจ

ขัดขืน	สมุนผู้ปราศจากพลังอ�านาจที่จะเสกสรรสิ่งต่างๆ	ให้เป็นไปตามเจตจ�านง

ของตน11 

	 รัฐภายใต้จารีตทางภูมิปัญญาของเยอรมันในสายตาของชมิทท	์ 

จึงเป็นรัฐที่มิได้ทรงอ�านาจอย่างที่ตัวรัฐเองควรมี	เพราะความเข้าใจเรื่องรัฐแบบ

เยอรมนัคอืความเข้าใจทีป่ราศจากแกนกลางซึง่คอยรองรบัการด�ารงอยูอ่นัแท้จรงิ

ของรัฐ	แกนกลางทีค่งเป็นอย่างอืน่ไปไม่ได้นอกจากอ�านาจอธิปไตย	รฐัตามจารตี

ทางภูมิปัญญาของเยอรมันจึงเป็นรัฐที่ไม่มีความเป็นรัฐ	 เป็นรัฐที่ไร้อ�านาจ 

อธปิไตยทัง้ๆ	ทีอ่�านาจอธปิไตยคอืหวัใจส�าคญัต่อการด�ารงอยูข่องรฐั	ชมทิท์เอง

เคยกล่าวว่าแม้ปัญญาชนเยอรมันอาจให้ความส�าคัญกับแนวคิดเรื่องรัฐ	 แต่

ปัญญาชนเหล่านั้นภายใต้เงื่อนไขจากโครงสร้างทางการปกครองของเยอรมัน	 

10	 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ใน	Ellen	Kennedy,	Constitution Failure: Carl Schmitt in Weimar 
(Durham	and	London:	Duke	University	Press,	2004),	pp.	56-9.	

11 Ibid., pp.	60-4.
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ก็กลับแยกการด�ารงอยู่ของรัฐออกจากการด�ารงอยู่ของอ�านาจอธิปไตยราวกับ

ว่าอ�านาจอธิปไตยคือสิ่งแปลกปลอม	คือสิ่งที่ไม่สมควรอยู่คู่กับรัฐ12	จริงอยู่	แม้

เมือ่เทยีบกบัจารตีทางความคดิของชาตอิืน่	เยอรมนัอาจเป็นชาตทิีใ่ห้น�า้หนกักบั

สถานะอนัสงูส่งของรฐัส่วนกลางอย่างทีไ่ม่มชีาตใิดเทยีบได้	แต่นัน่ย่อมเป็นคนละ

เรื่องกับการเป็นชาติที่รัฐมีพลานุภาพอย่างสมบูรณ์แบบ	 ในแง่นี้	 ถ้าเป้าหมาย 

ของชมิทท์คือการร้ือฟื้นเอกภาพทางสังคมให้กับชนชาติเยอรมันผ่านการกอบกู้

แนวคิดเรื่องรัฐ	 การรื้อฟื้นดังกล่าวก็ไม่ควรที่จะถูกเหนี่ยวรั้งไว้ด้วยระเบียบ

การเมืองแบบเดิมๆ	 ซึ่งแม้อาจดูมีความหนักแน่นม่ันคง	 (เม่ือเทียบกับชาติอ่ืน)	

แต่กห็าได้หนกัแน่นมัน่คงอย่างแท้จรงิ	ตรงกนัข้าม	การรือ้ฟ้ืนดงักล่าวควรเริม่ต้น

จากฐานรากที่มั่นคงที่สุด	 ฐานรากที่จะผสานอ�านาจอธิปไตยเข้ากับตัวรัฐเพื่อ

สร้างความชอบธรรมอย่างสมบรูณ์ให้กบัการรวมศนูย์อ�านาจอนัเบด็เสรจ็ของรฐั	

ฐานรากซึ่งคงไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการกลับไปหาปรัชญาค�าสอนของฮอบส์	

	 น่ันจึงไม่แปลกที่ใน	Political Theology: Four Chapters on the 

Concept of Sovereignty งานเขียนที่ตัวเขาเริ่มต้นตีความ	Leviathan	ของฮอบส์

เป็นครั้งแรก	 ชมิทท์จะเลือกไม่กล่าวถึงเนื้อหาของบทที่สิบสามซ่ึงว่ากันว่าเป็น

หัวใจของงานเขียนดังกล่าวทั้งความกลัวต่อความตายอย่างโหดเหี้ยมในฐานะ 

แรงผลักที่ท�าให้มนุษย์จ�าต้องอาศัยร่วมกันภายใต้กฎหมาย	 หรือบ่อเกิดของ

อ�านาจอธปิไตยและองค์อธปัิตย์ผูท้รงสทิธิใ์นการใช้อ�านาจดงักล่าวต่อผูใ้ต้บญัชา

อย่างเดด็ขาด	แต่กลบัเลอืกกล่าวถงึเนือ้หาในบทที	่26	แทน	โดยเฉพาะการยกย่อง

ฮอบส์ว่าคือต้นแบบของศาสตร์ทางกฎหมายที่มุ่งเน้นการตัดสินใจของบุคคล 

ผู้เป็นองค์อธิปัตย์ว่าเป็นหัวใจส�าคัญสูงสุด13	 ทั้งนี้	 ใน	 Leviathan	 บทดังกล่าว	 

ฮอบส์จะชี้ให้เห็นว่าสารัตถะอันแท้จริงของกฎหมายนั้นที่สุดแล้วก็คือค�าสั่งของ

องค์อธปัิตย์ทีผู่อ้ยูใ่ต้บญัชาจ�าเป็นต้องปฏบิตัติามอย่างไร้การขดัขนืและปราศจาก

ข้อยกเว้น14	กฎหมายส�าหรบัฮอบส์จึงไม่ใช่อะไรเลยนอกจากค�าสัง่อนัเกดิมาจาก

12 Schmitt,	Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty,	p.	17.
13 Ibid., p.	33.	
14	 Thomas	Hobbes, Leviathan	(Oxford:	Oxford	University	Press,	1996),	ch.	26.
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การตัดสินขององค์อธิปัตย์15	 การตัดสินที่น�ามาซึ่งค�าสั่งที่ทุกคนภายในรัฐต้อง
ปฏิบัติตาม	 การตัดสินที่จะก�าหนดว่าอะไรคือความยุติธรรม	 อะไรคือความผิด/
ถูก	 และอะไรคือภยันตรายที่อาจส่งผลต่อสวัสดิภาพขององค์อธิปัตย์	 อันย่อม
หมายความถึงสวัสดิภาพของสังคมการเมืองนั้นเอง16	 ค�าสั่งขององค์อธิปัตย์ 
จงึเป็นหวัใจส�าคญัของกฎหมาย	องค์อธปัิตย์คอืผูค้�า้จนุของกฎหมาย	คอืผูห้ล่อเลีย้ง
ชีวิตของกฎหมาย	 คือผู้สรรสร้างความน่าเกรงขามอันไม่มีใครกล้าขัดขืนให้กับ 
กฎหมาย	หากปราศจากค�าสัง่ขององค์อธปัิตย์กฎหมายคงมอิาจเป็นกฎหมายได้	
ในแง่นี	้เง่ือนไขทีท่�าให้ผูค้นเคารพกฎหมายจงึมใิช่เรือ่งของความถกูต้องชอบธรรม
ภายในตวับทกฎหมาย	แต่คอืก�าลงัขององค์อธปัิตย์ผูเ้ป็นคนออกกฎหมาย	ก�าลงั
ซึ่งพร้อมจะแปลงเป็นโทษทัณฑ์ส�าหรับผู้ขัดขืนกฎหมาย	 ก�าลังที่ในทางกลับกัน
สามารถยกเว้นหรือล้มล้างกฎหมายได้ทุกเมื่อ	 หากองค์อธิปัตย์เห็นว่าเป็นสิ่งที่
ขัดกับเจตจ�านงของตน17	การเคารพกฎหมายจึงไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการยอม
ศโิรราบต่อก�าลงัขององค์อธปัิตย์ผูอ้ยูเ่หนอืกฎหมายและเป็นอสิระจากเจตจ�านง
ของผู้อื่นดังที่ฮอบส์ได้กล่าวเอาไว้ว่า:

 “องค์อธปัิตย์......หาใช่บรวิารผูอ้ยูภ่ายใต้กฎหมาย
ในสงัคมการเมอืงทีต่นเป็นผูป้กครอง ด้วยอ�านาจในการ
บัญญัติและเพิกถอนกฎหมาย หากองค์อธิปัตย์พอใจก็
สามารถปลดเปลื้องตนเองจากข้อจ�ากัดทางกฎหมาย
โดยการเพกิถอนกฎหมายดงักล่าวและบญัญตักิฎหมาย
ขึ้นใหม่ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่าองค์อธิปัตย์เป็นอิสระ 
ต่อกฎหมายทั้งปวง ทั้งนี้การเป็นอิสระขององค์อธิปัตย์
คอืการเป็นอสิระสามารถท�าอะไรกไ็ด้ตามเจตจ�านงของ
ตนและคงเป็นไปไม่ได้เช่นกนัทีเ่ขาจะต้องอ้างองิอ�านาจ
จากบุคคลอ่ืน เพราะองค์อธิปัตย์ในฐานะผู้สร้างกฎ 
ย่อมสามารถปลดเปลื้องกฎดังกล่าวได้เอง ดังน้ันองค์

15 Ibid., p.137.	
16 Ibid.
17 Ibid., pp.138-40.	
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อธปัิตย์ผูอ้ยูภ่ายใต้เจตจ�านงของตนเองจงึไม่อยูภ่ายใต้
อ�านาจของใครทั้งสิ้น18 

	 แทบไม่ต้องสงสัยว่าสถานะของกฎหมายในงานเขียนของฮอบส ์
ข้างต้นย่อมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานะของกฎหมายที่ปรากฏในจารีตการ
ศึกษารัฐของเยอรมัน	 เพราะในขณะที่ฝ่ายหลังจะมองกฎหมายว่าเป็นเจ้านาย 
ผู้ก�ากับบงการหน้าที่การท�างานของรัฐ	 ฝ่ายแรกกลับมองว่ารัฐและองค์อธิปัตย์
ต่างหากทีเ่ป็นนายเหนอืผูค้วบคมุกระทัง่สามารถยกเลกิกฎหมายได้	การทีช่มทิท์
เลือกอ้างอิงถึงเนื้อหาในบทที่	 26	 ของ	 Leviathan	 (โดยแทบไม่กล่าวถึงบทอื่น)	
จึงเป็นภาพสะท้อนเป้าหมายของตัวชมิทท์ท่ีต้องการรื้อฟื้นความส�าคัญของรัฐ
ผ่านการสถาปนาบทบาทขององค์อธิปัตย์ผู้เป็นนายเหนือของกฎหมาย	 และ 
ดงัทีไ่ด้ชีใ้ห้เหน็ไปแล้วเช่นกนัว่าหวัใจส�าคญัเบือ้งหลงับทบาทขององค์อธปัิตย์คอื
ความสามารถในการตัดสิน	ดังนั้น	การรื้อฟื้นความส�าคัญของรัฐ	ส�าหรับชมิทท์
จงึแยกไม่ออกจากการยนืยนัถงึความส�าคญัของการตดัสินในฐานะหวัใจหลักของ
อ�านาจอธปิไตย	เพราะทีส่ดุแล้วอ�านาจอธปิไตยกค็อือ�านาจของรฐัในการตดัสนิ	
การตัดสินที่จะบ่งบอกว่าการกระท�าใดผิดจากปทัสถานทางกฎหมาย	 (และการ 
กระท�าใดไม่ผดิ)	การตดัสนิซึง่มเิพยีงยนืยนัว่าอ�านาจของผูต้ดัสนิเป็นอ�านาจเหนอื
ปทัสถานทางกฎหมาย	 หากแต่ยังยืนยันถึงสถานะอันสูงส่งของรัฐในฐานะองค์
อธปัิตย์ผูค้�า้จนุการด�ารงอยูข่องกฎหมาย	(และปทสัถานทางกฎหมาย)	ทัง้หมด19 
ดังที่ชมิทท์เคยกล่าวว่า:	

 “กฎหมายทั้งปวงล้วนแต่เป็น ‘กฎหมายตาม
สถานการณ์’ ซึ่งองค ์อธิป ัตย ์จะผลิตและยืนยัน

18	 แปลจากภาษาอังกฤษที่ว่า	 “The sovereign……is not subject to the civil laws. For 
having power to make, and repeal laws, he may when he pleaseth, free himself 
form that subjection, by repealing those laws that trouble him, and making of new; 
and consequently he was free before. For he is free, that can be free when he will: 
nor is it possible for any person to be bound to himself; because he that can bind, 
and therefore he that is bound to himself only, is not bound”, Ibid,	p.	138.	

19	 Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty,	pp.	12-3.
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สถานการณ์ดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จ เพราะองค์อธิปัตย์
คือผู ้ครอบครองเอกสิทธิ์ในการตัดสินครั้งสุดท้าย  
ในแง่นี ้ทีด่�ารงอยูก่บัสารตัถะในอ�านาจอธปิไตยของรฐั
ซึ่งต้องนิยามทางกฎหมายอย่างถูกต้องจึงมิใช่การ
ผกูขาดการบบีบงัคบัหรอืผกูขาดการปกครองแต่คอืการ
ผูกขาดการตัดสิน20

	 องค์อธิปัตย์ในสายตาชมิทท์	 จึงไม่ใช่ใครเลยนอกจาก	 “ผู้ที่ตัดสิน 
ในสภาวะยกเว้น”21	 เป็นผู้ตัดสินที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์หรือปทัสถานต่างๆ	 
โดยอาศยัพละก�าลงัของตนคอยบบีบงัคบัให้ผูถ้กูตดัสนิยอมรบัค�าตดัสนิเหล่านัน้	
อย่างไรก็ตาม	 หากการตัดสินมิใช่เรื่องของปทัสถานทางกฎหมาย	 การตัดสินดัง
กล่าวก็ย่อมจะต้องเป็นเรื่องของบุคคล	(Person)	บุคคลผู้สามารถรับมือ	โต้ตอบ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริงได้ทุกเมื่อ	บุคคลผู้นอกจากครอบครองก�าลัง
อันสงูสดุแล้วยงัสามารถสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูถ้กูปกครอง	การตดัสิน	ส�าหรบั
ชมิทท์	จึงต้องเป็นเรื่องของบุคคลผู้มากบารมี	ผู้สามารถท�าให้ประชาชนเชื่อมั่น
ในวจิารณญาณของเขาได้	 มแีต่บคุคลผูม้ากบารมเีท่านัน้ทีส่ามารถท�าการตดัสนิได้ 
เพราะนอกจากจะตระหนกัถงึความหนกัเบา	ละเอยีดอ่อน	ลกึซึง้ของสถานการณ์
ต่างๆ	ทีร่องรบัการใช้ชวีติของมนษุย์แล้ว	บคุคลดงักล่าวยงัสามารถโน้มน้าว	สร้าง
ความประทับใจกระทั่งเคารพเทิดทูนจากผู้คนรอบข้าง	 เง่ือนไขส�าคัญของการ
ตัดสิน	ในฐานะหัวใจของอ�านาจอธิปไตย	จึงมิได้ตั้งอยู่บนเนื้อหา	และความสม
เหตุสมผลของการตัดสินเท่ากับบารมีและความน่าเช่ือถือของผู้ตัดสิน22	 ยิ่งผู้
ตัดสินมีบารมีและความน่าเชื่อถือมากเท่าใด	 การตัดสินก็ยิ่งจะมีความศักดิ์สิทธิ์
มากเท่านั้น

20	 ถอดความจากภาษาอังกฤษที่ว่า	“All Law is situational law.” The sovereign produces 
and guarantees the situation in its totality. He has the monopoly over his last deci-
sion. Therein resides the essence of the state’s sovereignty, which must be juristi-
cally defined correctly, not as the monopoly to coerce or to rule, but as the mo-
nopoly to decide. Ibid.,	p.	13.	การเน้นข้อความเป็นของผู้เขียน	

21 จากภาษาอังกฤษที่ว่า	“Sovereign is he who decides on the exception”, Ibid.,	p.	5.
22 Ibid.,	pp.	34-5.	
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	 แต่จะมอีะไรทีส่ามารถสร้างบารมีและความน่าเช่ือถอืให้กบัผูต้ดัสิน

ได้มากเท่ากับการเชื่อว่าผู้ตัดสินเป็นบุคคลศักด์ิสิทธ์ิ	 เต็มไปด้วยกฤษฎาภินิหาร

ก้าวข้ามกฎเกณฑ์ทีก่�ากบัธรรมชาตขิองมนษุย์?	จะมอีะไรทีท่รงอ�านาจและท�าให้

คนทั่วไปเคารพบูชาผู้ตัดสินได้เท่ากับการท�าให้ผู้ตัดสินเป็นผู้สืบเช้ือสายที่ได้

สบืทอดอ�านาจจากองค์พระผูเ้ป็นเจ้าทีพ่วกเขาเทดิทนู?	นัน่จงึไม่แปลกทีน่อกจาก

บทที่	 26	 แล้ว	 ชมิทท์ยังอ้างถึงบทที่	 42	 ใน Leviathan ของฮอบส์ซึ่งมีเนื้อหา 

ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอ�านาจอธิปไตยกับอ�านาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์ 

พระผู้เป็นเจ้า23	โดยในบทดังกล่าวนั้น	ฮอบส์จะชี้ให้เห็นว่า	แม้แต่กฎหมายที่ได้

รับการประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงอย่างบัญญัติสิบประการ	 (Ten	

Commandment)	 เอง	 ก็อาจไม่สามารถบังคับใช้กับมนุษย์ได้หากปราศจากบุญ

บารมีของโมเสส	(Moses)	ประกาศกผูท้�าหน้าทีถ่่ายทอดพระบญัญตัดิงักล่าว	เช่น

เดียวกับเนื้อหาค�าสอนของพระเยซูที่จะไม่ได้มีสภาพบังคับในฐานะกฎหมาย

จนกว่าจะได้รบัการยอมรบัจากองค์อธปัิตย์24	เพราะในสายตาของฮอบส์	อ�านาจ

ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่มนุษย์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครอง	

หาใช่ตัววจนะค�าสอนที่ถูกบัญญัติขึ้นแต่คืออ�านาจในรูปบุคลาธิษฐาน	(Personi-

fication)	ทีถ่่ายทอดจากบคุคลหนึง่ไปสูอ่กีบคุคลหนึง่ต่างหาก	อ�านาจซึง่ทีส่ดุแล้ว

หาได้ด�ารงอยู่ในพระบัญญัติแต่สถิตอยู่กับโมเสสผู้ที่ก่อนส้ินอายุขัยได้ส่งต่อให้

กบัผูส้บืทอดในฐานะองค์อธปัิตย์ผูถ้อืครองอ�านาจการตดัสินทกุอย่างไว้แต่เพยีง

ผู้เดียว25	 ด้วยเหตุนี้	 การอ่านฮอบส์ของชมิทท์การอ่านซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อสร้าง

เอกภาพให้กับสังคมเยอรมันในขณะนั้น	 จึงมิใช่เพียงการอ่านที่มุ่งสร้างความ

แขง็แกร่งให้รฐัผ่านการเน้นย�า้บทบาทขององค์อธปัิตย์ผูอ้ยูเ่หนอืกฎหมายทัง้ปวง	

23 Ibid.,	p.	35.	
24	 การที่ฮอบส์ตีความว่าค�าสอนของพระเยซูหาใช่กฎหมายที่ใช้บังคับได้นั้น	เนื่องจากตัวเขา

มองว่าภารกิจส�าคัญของพระเยซูตามเนื้อหาของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญา
ใหม่จะไม่ใช่การสร้างอาณาจักรแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าบนโลกที่มนุษย์อาศัย	แต่คือการสั่ง
สอนเพื่อเตรียมตัวให้มนุษยชาติมีความพร้อมรับบททดสอบต่างๆ	 ก่อนขึ้นไปอยู่ร่วมกับ
พระองค์ภายหลงัจากทีม่นษุย์ผูน้ัน้สิน้อายขุยัไปแล้วค�าสอนของพระเยซจึูงมสีถานะไม่ต่าง
ไปจากคู่มือการปฏิบัติตนของคริสต์ชน	แต่ย่อมไม่มีสภาพบังคับหรือเกี่ยวพันกับระเบียบ
กฎเกณฑ์ทางโลกดงัค�าสัง่ขององค์อธปัิตย์แต่ประการใด	ด	ูHobbes,	Leviathan,	pp.282-6.	

25 Ibid.,	pp.	267-9.	
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แต่ยังเป็นการอ่านซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐานที่รองรับความแข็งแกร่งดังกล่าว	

รากฐานซึ่งคงเป็นอย่างอ่ืนไปไม่ได้นอกจากการเชื่อในองค์พระผู ้เป็นเจ้า	 

ผู้สามารถบันดาลปาฏิหาริย์เหนือกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติได้เสมอ26 

	 แทบไม่ต้องสงสัยว่าการอ่านฮอบส์ของชมิทท์ข้างต้น	 คือภาพ

สะท้อนอิทธิพลที่เทววิทยามีต่อทฤษฎีตลอดจนข้อเสนอทางการเมืองของเขา	

ไฮน์ริช	 ไมเออร์	 (Heinrich	 Meier)	 หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญความคิดของชมิทท์เคย 

ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายอันแท้จริงของชมิทท์คือการรื้อฟื้นฐานะทางการเมือง 

อันศักดิ์สิทธิ์ให้กับความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านข้อเสนอซ่ึงเผยให้เห็น 

ความส�าคัญที่แนวคิดทางเทววิทยามีต่อโลกทัศน์และระเบียบทางการเมืองของ

มนุษย์27	 นั่นจึงไม่แปลกที่ในสายตาของชมิทท์	 “มโนทัศน์ส�าคัญเกี่ยวกับทฤษฎี

สมัยใหม่ของรัฐล้วนแต่เป็นมโนทัศน์ทางเทววิทยาที่ถูกท�าให้เป็นเรื่องทางโลก

แล้วทั้งสิ้น....”28	 ไม่เว้นแม้แต่มโนทัศน์ที่ดูเหมือนปฏิเสธกระทั่งต่อต้านบทบาท

ทางการเมอืงของเทววทิยาและความเชือ่ในองค์พระผูเ้ป็นเจ้าเอง	ดงัเนือ้หาตอน

หนึง่ในความเรยีง	“The	Age	of	Neutralization	and	Depoliticizations”	ทีต่วัชมิทท์

ได้ชี้ให้เห็นว่าการสถาปนาระเบียบทางการเมืองบนฐานซึ่งปฏิเสธการด�ารงอยู่

ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเทววิทยาน้ัน	 แท้จริงแล้วกลับวางอยู่บนแนวคิดทาง

เทววิทยาส�านักธรรมชาตินิยม	 (Natural	 Theology)	 ซึ่งมองว่าการด�ารงอยู่ของ

องค์พระผู้เป็นเจ้าหาใช่อะไรเลยนอกจากกฎเกณฑ์ที่ก�ากับปรากฏการณ์ต่างๆ	

ตามธรรมชาต	ิซึง่สดุท้ายแล้วจะถกูค้นพบด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์จนไม่หลง

เหลอืมนตราความเร้นลบัใดๆ	อกีต่อไป29	ในแง่นี	้จารตีการศึกษารฐัแบบเยอรมัน

26	 Schmitt,	Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty,	p.	36.
27	 ดู	Heinrich	Meier,	The Lesson of Carl Schmitt: Four Chapters on the Distinction 

between Political Theology and Political Philosophy, Marcus	Brainard	(Translated)	
(Chicago:	The	University	of	Chicago	Press,	1998)	

28	 จากภาษาอังกฤษที่ว่า	“All significant concepts of the modern theory of the state are 
secularized theological concepts…”	ดู	Schmitt,	Political Theology: Four Chapters on 
the Concept of Sovereignty, p.	36.

29	 Schmitt,	“The	Age	of	Neutralizations	and	Depoliticizations”,	Telos, 96 (Summer	1993),	
pp.	132-3.
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ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการพทิกัษ์และขยายขอบเขตอ�านาจทางกฎหมายดงัทีค่วาม

เรียงได้กล่าวถึงก่อนหน้าน้ี	 จึงเป็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทาง

เทววทิยาข้างต้น	ผลลพัธ์ทีส่่งผลให้การด�ารงอยูข่ององค์พระผูเ้ป็นเจ้า	(ตามส�านกึ

แห่งยุคสมัย)	ในขณะนั้นหาใช่การด�ารงอยู่แบบอุตรภาพ	(Transcendence)	ที่พ้น

สภาวะ	พ้นขอบเขตการรบัรูข้องโลก	แต่คอือพัภนัตรภาพ	(Immanence)	หรอืการ

ด�ารงอยู่ซึ่งหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกับโลกและธรรมชาติที่ห่อหุ้มการใช้ชีวิต 

ของมนุษย์ทุกคน	 การด�ารงอยู่ซ่ึงจะส่งผลท�าให้มนุษย์เช่ือว่าปทัสถาน	 กฎและ 

เจตจ�านงของประชาชนคือภาพแทนการด�ารงอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่

สภาวะยกเว้นเหนือกฎเกณฑ์ต่างๆ	คือสิ่งที่มิอาจเป็นไปได้30 

	 ด้วยเหตุน้ี	 ฮอบส์ในสายตาของชมิทท์จึงเป็นนักปรัชญาผู้น�าเสนอ

ทฤษฎีการเมืองภายใต้โลกทัศน์ทางเทววิทยาแบบอุตรภาพ	 เพราะการให้ความ

ส�าคญักบัลกัษณะขององค์อธปัิตย์ซึง่วางน�า้หนกัอยูบ่นการตดัสนิของบคุคลผูม้าก

บารมีตามที่ฮอบส์มุ่งเน้นนั้น	คงเป็นไปไม่ได้หากตัวฮอบส์ยึดมั่นอยู่กับโลกทัศน์

ทางเทววิทยาแบบอัพภันตรภาพซึ่งถือกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าด�ารงอยู่ในทุกๆ	

สรรพสิง่	จนไม่อาจจ�าแนกบคุลกิ	ลกัษณะอนัโดดเด่นและแยกขาดจากประชาชน

ทัว่ไปของบคุคลผูเ้ป็นองค์อธปัิตย์31	ส�าหรบัชมทิท์	การเน้นย�า้ว่าหวัใจของอ�านาจ

อธิปไตยคือการตัดสินที่อยู่เหนือกฎหมายต่างๆ	 คือหลักฐานบ่งชี้ว่าฮอบส์คือ 

นักเทววิทยาการเมืองแบบอุตรภาพ	 มีแต่การเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าด�ารงอยู่

อย่างแยกขาดจากการรับรู้ของโลกเท่านั้น	ที่จะท�าให้ลักษณะ	“พิเศษ”	เหนือข้อ

จ�ากัดทางกฎหมายขององค์อธิปัตย์เป็นไปได้	 ฮอบส์จากมุมของชมิทท์จึงไม่เคย

เป็นนักปรัชญาที่ด่ืมด�่าไปกับการสถาปนาทฤษฎีการเมืองภายใต้วิธีการทาง

วทิยาศาสตร์	แต่คอืผูส้บืสานแนวพนิจิทีม่องว่าผูป้กครองคอืบคุคลผูท้รงมหทิธา

นภุาพสามารถก้าวข้ามข้อจ�ากดัต่างๆ	เฉกเช่นเดยีวกบัองค์พระผูเ้ป็นเจ้า	(ซึง่ด�ารง

อยู่อย่างแยกขาดจากการรับรู้ของโลก)32 

	 เพราะฉะนั้น	 แม้ฮอบส์อาจได้ชื่อว่าเป็นนักปรัชญาผู้สถาปนา

ระเบียบการเมืองภายใต้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ดังที่นักเรียนและนักวิชาการ 

30	Schmitt,	Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty,	pp.	48-51.
31 Ibid.,	pp.	47-9.
32 Ibid.,	pp.	46-8.	
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ด้านปรัชญาการเมืองมักถือกัน	 แต่หากพิจารณาจากสายตาของชมิทท์	 การที ่

ฮอบส์ให้ความส�าคัญกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวก็กลับมิใช่อะไรเลย

นอกจากจดุเริม่ต้นของความล้มเหลวทีต่วัฮอบส์เองไม่สามารถผสมผสานวธิกีาร

ทางวทิยาศาสตร์ซึง่ตนชืน่ชมให้กลมกลนืเป็นเนือ้เดยีวกบัมโนทศัน์ทางการเมอืง

ที่อยู่ภายใต้โลกทัศน์ทางเทววิทยาแบบอุตรภาพ	จนอาจกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่

ท�าให้ความส�าคัญของแนวคิดเรื่องรัฐ	 (และองค์อธิปัตย์)	 ในยุคของชมิทท์ถูก 

กดทบัและแทนทีด้่วยหลกัการและปทสัถานทางกฎหมาย	(ดงัทีค่วามเรยีงได้แสดง

ให้เหน็ไปแล้วก่อนหน้านี)้	ในแง่นี	้การอ่านฮอบส์ของชมทิท์การอ่านซึง่ย้อนกลบั

ไปหาโลกทัศน์ทางเทววิทยาแบบอุตรภาพ	 จึงมิเพียงแต่เป็นการอ่านเพื่อรื้อฟื้น

เอกภาพของชนชาติเยอรมัน	 หรือแสดงความส�าคัญที่เทววิทยามีต่อมโนทัศน์

ทางการเมือง	 หากแต่คือการอ่านเพื่อเปิดแนวรบกับแวดวงการศึกษารัฐและ 

กฎหมายในขณะนัน้ซึง่ในสายตาของเขาแล้วล้วนพจิารณาสังคมการเมืองภายใต้

โลกทัศน์ทางเทววิทยาแบบอัพภัณตรภาพทั้งสิ้น33 

	 นัน่จงึไม่แปลกทีแ่นวทางการตคีวามฮอบส์ของชมิทท์จะได้รบัความ

สนใจน้อยกว่าข้อเสนอทีต่วัเขาพฒันาต่อยอดมาจากการตคีวามดงักล่าว	โดยเฉพาะ

ข้อเสนอต่อการตีความตัวบทมาตราที่	 48	 ของธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไวมาร์	

33 โดยเฉพาะการโต้ตอบอิทธิพลของแมกซ์	เวเบอร์	(Max	Weber)	เจ้าของแนวคิดที่พิจารณา
สังคมการเมอืงสมยัใหม่ภายใต้พฒันาการขัน้สงูของโลกทศัน์ทางเทววทิยาแบบอัพภนัตรภาพ
อย่างจิตวิญญาณตามค�าสอนของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสเตนต์	 (ดูรายละเอียดได้ใน	 
Catherine	 Colliot-Thelene,	 “Carl	 Schmitt	 versus	Max	Weber:	 Juridical	 Rationality	 
and	Economic	Rationality”,	in	The	Challenge	of	Carl	Schmitt,	pp.	138-54.)	นี่จึงอาจ
เป็นสาเหตุที่นอกจากจะตีความเนื้อหาใน	Leviathan	ของฮอบส์แล้ว	ชมิทท์ยังได้กล่าวถึง
เหล่าปัญญาชนฝ่ายคาทอลกิในศตวรรษทีส่บิเก้า	ไม่ว่าจะเป็น	โบนลัด์	(Bonald),	เดอแมสเตอระ 
(De	 Mastre)	 และ	 โดโนโซ่	 คอร์เตส	 (Donoso	 Cortes)	 ซึ่งล้วนแล้วแต่ยังคงยึดมั่นกับ 
โลกทัศน์ทางเทววิทยาแบบอุตรภาพ	ทั้งๆ	 ที่โลกในศตวรรษที่สิบเก้าคือโลกที่อยู่ภายใต้
ก�ากับของเทววิทยาแบบอัพภันตรภาพ	 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการกล่าวถึง
แนวคิดทางการเมืองท่ีวางอยู่บนโลกทัศน์ทางเทววิทยาแบบอุตรภาพ	 แม้ว่ากระแสการ
ศึกษารัฐและกฎหมายโดยท่ัวไปอาจหลงไปกับมุมมองทางเทววิทยาแบบอัพภันตรภาพ
ก็ตาม	ดู	Schmitt,	Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, 
Ch.4.
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จนน�ามาสู่วิวาทะที่ตัวเขามีกับฮานส์	 เคลเซ่น	 นักนิติปรัชญาสายเสรีนิยมใน 

ขณะนั้น34	 ด้วยเหตุน้ี	 แม้ชมิทท์อาจให้ความส�าคัญกับงานเขียนของฮอบส์	 แต่

การให้ความส�าคัญดังกล่าวก็กลับดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจจากวงวิชาการ 

ขณะนั้นเท่าที่ควร	ความเป็นฮอบส์ของชมิทท์จึงดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจ	

ใส่ใจ	 หรือกระทั่งกล่าวถึงในวงกว้าง	 จนเมื่อตัวเขาได้เผชิญหน้ากับนักวิชาการ

ด้านเทววทิยารุน่น้องผูโ้ต้แย้งการตคีวามฮอบส์ของเขาอย่างเฉยีบคม	นกัวชิาการ

ผู้ซึ่งในเวลาต่อมาจะกลายเป็นครูสอนปรัชญาการเมืองคนส�าคัญแห่งศตวรรษ 

ที่ยี่สิบ	นักวิชาการที่ชื่อลีโอ	สเตร๊าส์	

ฮอบส์ในความเป็นการเมืองและข้อโต้แย้งการตีความฮอบส์จาก 

ลีโอ สเตร๊าส์
	 ว่าไปแล้ว	คงยากทีจ่ะปฏเิสธว่าจดุเริม่ต้นของการพจิารณาแนวทาง

การตีความฮอบส์ของชมิทท์และอิทธิพลที่ชมิทท์ได้รับจากฮอบส์	 (ซึ่งตัวเขา

ตีความ)	นั้น	คือเรื่องตลกร้ายเรื่องหนึ่ง	เรื่องตลกร้ายที่จุดเริ่มต้นดังกล่าวกลับมา

จากบุคคลผู้ไม่เห็นด้วยกับการตีความของชมิทท์เอง	บุคคลซึ่งก็คือลีโอ	สเตร๊าส์	

แน่นอน	 เน้ือหาในข้อเสนอของชมิทท์ซ่ึงเร่ิมต้นจากการตีความฮอบส์นั้นได้รับ

การกล่าวถึง	 ชื่นชมและสร้างข้อถกเถียงจากแวดวงวิชาการขณะนั้นไม่น้อย	 แต่

ด้วยวิธีการน�าเสนอประเด็นของชมิทท์ที่ไม่ได้เน้นย�้าไปที่การตีความฮอบส์มาก

เท่ากับร้อยเรียงการตีความดังกล่าวเข้ากับชุดข้อถกเถียงที่ตัวเขาจัดวางเพื่อ 

น�าเสนอประเดน็ของตน	ความโดดเด่นในการตคีวามฮอบส์ของชมิทท์จงึถกูหนัเห

ด้วยข้อเสนอทางทฤษฎีที่ตัวเขาพัฒนาขึ้นมาจากการตีความดังกล่าว	 จนท�าให้

การตีความฮอบส์ของเขาถูกมองข้ามไปโดยปริยาย	 นั่นจึงไม่แปลกที่จุดเริ่มต้น

34	 ผู้สนใจรายละเอียดการตีความตัวบทธรรมนูญดังกล่าวตลอดจนข้อวิวาทะระหว่างชมิทท์
กับเคลเซ่นสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน	 Peter	 Caldwell,	 Popular Sovereignty and the  
Crisis of German Constitutional Laws: The Theory and Practice of Weimar Consti-
tutionalism	(Durham:	Duke	University	Press,	1997),	Ch.4	และ	Schwab,	“Introduction”,	
pp.	xv-xxvi.	
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ของการพิจารณาแนวทางการตีความฮอบส์ของชมิทท์จะเริ่มจากงานเขียนที	่ 

(เชือ่กนัว่า)	พฒันาต่อยอดมาจากการตคีวามฮอบส์ของชมทิท์อย่าง	The Concept 

of the Political (แม้ชมิทท์อาจแทบไม่ได้กล่าวถึง	ฮอบส์ในต้นฉบับร่างแรกของ

งานเขียนชิ้นนี้ก็ตาม)	 และคงไม่น่าแปลกใจเช่นกันที่การพิจารณาแนวทางการตี

ความฮอบส์ของเขาจะเป็นผลมาจากข้อวิพากษ์โดยตรงต่อเนื้อหาในงานเขียน 

ชิ้นนี้	แต่อะไรคือเนื้อหาหลักใน The Concept of the Political ? เนื้อหาดังกล่าว

สัมพันธ์กับการตีความฮอบส์ของชมิทท์อย่างไร?

	 อย่างเห็นได้ชัด	แทบไม่ต้องสงสัยว่า	The Concept of the Political 

คืองานเขียนที่สานต่อเนื้อหาจาก	Political Theology	 เพราะแม้ประเด็นที่กล่าว

ถึงจะแตกต่างกัน	 แต่งานเขียนทั้งสองชิ้นต่างก็มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน	 ทิศทาง

ซึง่ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการสร้างเอกภาพให้สังคมการเมืองผ่านการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับรัฐ	เพียงแต่ขณะที่ชมิทท์ใน	Political Theology	จะให้ความส�าคัญ

กับการถกเถียงในพื้นที่ของศาสตร์ทางกฎหมายเพื่อจัดวางแนวคิดเรื่ององค ์

อธิปัตย์	ชมิทท์ใน The Concept of the Political กลับมุ่งเน้นไปที่นิยามของสิ่งที่

เรียกว่าความเป็นการเมือง	(The	Political)	ดังเนื้อหาส่วนแรกของงานเขียนที่ตัว

เขาได้ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่ตนหันมาสนใจประเด็นเรื่องความเป็นการเมืองนั้นก็

เพราะมองเหน็ว่าความเป็นการเมอืงคอืสารตัถะอนัแท้จรงิในการด�ารงอยูข่องรฐั	

ส�าหรบัชมทิท์	ทกุๆ	“มโนทศัน์ทีว่่าด้วยรฐัล้วนวางอยูบ่นมโนทศัน์ทีว่่าด้วยความ

เป็นการเมือง”	 ทั้งสิ้น35	 ไม่มีรัฐไหนที่ปราศจากความเป็นการเมืองเพราะหาก

ปราศจากความเป็นการเมอืงรฐักจ็ะไม่สามารถด�ารงอยูใ่นฐานะรฐัได้อกีต่อไป36 

ด้วยเหตุนี้	 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐ	 การกล่าวถึง	 (และท�าความเข้าใจ)	

ความเป็นการเมืองในสายตาชมิทท์	 จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ไม่สามารถปฏิเสธได้	

แน่นอน	 ความเป็นการเมืองดังกล่าวย่อมเป็นคนละเรื่องกับส่ิงที่เรียกว่า	

35 ถอดความจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ว่า	“The Concept of the State presuppose the 
Concept of the Political” ใน	Schmitt, The Concept of The Political, George	Schwab	
(Translated)	(Chicago:	The	University	of	Chicago	Press,	1996)	,	p.	19.	

36	 Ibid.,	pp.	19-20.	
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37	 จากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ว่า	 “The specific political distinction to which political  
actions and motives can be reduced is that between friend and enemy”,	ใน	Ibid., 
p.	26.	

38	 Ibid.,	pp.	26-7.	

“การเมือง”	 ตามความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป	 (ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวคิด

แบบเสรนียิม)	เนือ่งจากในขณะทีก่ารเมอืงตามความหมายโดยทัว่ไปคอืกจิกรรม

การถกเถียงของเหล่าผู้แทนในสภา	 ความเป็นการเมืองของชมิทท์	 กลับคือ

กิจกรรมที่วางอยู่บนการแบ่งแยกมิตร/ศัตรูอย่างเด็ดขาด	 ชัดเจน	 ดังที่ตัวเขาได้

กล่าวว่า “ความแตกต่างโดยเฉพาะส�าหรบัการเมอืงทีซ่ึง่การกระท�าและแรงจงูใจ

ทางการเมืองสามารถสืบสาวไปถึงก็คือความแตกต่างระหว่างมิตรและศัตรู”37 

ทั้งนี้	 เพราะการแยกมิตรและศัตรูดังกล่าวคือการแสดงให้เห็นถึงระดับความเข้ม

ข้นขั้นสูงสุดของการเข้าร่วมหรือธ�ารงเอกภาพในสังคมการเมืองควบคู่ไปกับการ

แบ่งแยกหรือท�าลายเอกภาพดังกล่าว38 

	 ความเป็นการเมืองของชมิทท์	 ความเป็นการเมืองที่คอยสร้าง

รากฐานอันแขง็แกร่งให้กบัแนวคดิเรือ่งรฐั	จงึเป็นกจิกรรมทีม่ไิด้มุง่เน้นการโต้เถยีง

พดูคยุตามจารตีทางความคดิแบบเสรนียิม	แต่คอืกจิกรรมทีว่างอยูบ่นการตดัสนิ

ว่าใครคอืศตัรทูีแ่ท้จรงิ	ศตัรซูึง่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนเลวบกพร่องทางศลีธรรมหรอื

อัปลักษ์ติดลบในทางสุนทรียศาสตร์	 แต่คือตัวตนที่การด�ารงอยู่ของมันสามารถ

ท�าร้าย	ท�าลายชีวิตของสมาชิกในสังคมการเมืองได้ทั้งหมดเพราะ:

 “ศัตรูทางการเมืองไม่จ�าเป็นต้องชั่วร้ายตาม

เกณฑ์ทางศีลธรรมหรืออัปลักษณ์ตามเกณฑ์ทาง

สุนทรียศาสตร์ทั้งยังไม่จ�าเป็นต้องด�ารงสถานะคู่แข่ง 

ในทางเศรษฐกิจ กระทั่งอาจเป็นประโยชน์ด้วยซ�้าหาก

ร่วมมือในทางธุรกิจกับเขา ถึงกระนั้นศัตรูก็ยังเป็น 

คนอ่ืน เป็นผู้แปลกหน้าท่ีโดยธรรมชาติตามแนวทาง 

อนัเข้มข้นอย่างจ�าเพาะเจาะจงแล้ว เป็นบางสิง่ทีแ่ปลก

แยกและแตกต่างจากการด�ารงอยู่ (ของเรา) ดังน้ัน  
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ในกรณทีีร่นุแรงทีส่ดุ ความขดัแย้งกบัเขาจงึย่อมเป็นไป

ได้เสมอ”39 

 

	 ศัตรู	 (ทางการเมือง)	 ส�าหรับชมิทท์จึงไม่ต่างอะไรกับข้าศึก	 เพราะ

ศัตรูดังกล่าวหาใช่คู่อริในระดับปัจเจกชน	ส�าหรับปัจเจกชน	พวกเขาอาจปฏิเสธ

กระทัง่ต่อต้านบคุคลผูม้คีณุสมบตัแิตกต่างจากค่านยิมทีต่วัเขายดึถอื	แต่นัน่มไิด้

ท�าให้บุคคลที่เขาปฏิเสธไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางศีลธรรม	 สุนทรียศาสตร์หรือ

เศรษฐกิจกลายเป็นศัตรู	 เพราะศัตรูในสายตาชมิทท์คือผู้ที่เป็นภัยต่อสังคม

การเมืองโดยรวมเท่านั้น	 ชมิทท์ถึงกับกล่าวในส่วนที่สามของงานเขียนชิ้นนี้ 

ว่า	 “ศัตรูหาได้เป็นเพียงคู่แข่งหรือคู่ขัดแย้ง และมิได้เป็นคู่ปรับส่วนตัวของคน 

ที่เกลียดเขา”

 “เพราะศัตรูจะด�ารงอยู่อย่างน้อยก็ในระดับของ

ความเป็นไปได้เมื่อกลุ่มก้อนของประชาชนที่จับอาวุธ

เผชิญหน้ากับอีกกลุ่มก้อนหนึ่ง ศัตรูในที่นี้จึงเป็นศัตรู

ของสาธารณชนเท่านั้น...”40 

	 ศตัรสู�าหรบัชมทิท์จงึไม่ใช่อะไรเลยนอกจากข้าศึกในสนามรบ	ข้าศึก

ที่แม้อาจงดงามเปี่ยมด้วยความดีอันสูงส่งแต่ก็พร้อมจะเข่นฆ่า	 ประหัตประหาร	

39	 จากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ว่า	 “The political enemy need not be morally evil or  
aesthetically ugly; he need not appear to as an economic competitor, and it may 
even be advantageous to engage with him in business transactions. But he is, 
nevertheless, the other, the stranger; and it is sufficient for his nature that he is,  
in specially intense way, existentially something different and alien, so that in the 
extreme case conflicts with him are possible”	ใน Ibid.,	p.	27.	ขยายความในวงเล็บ
โดยผู้เขียน	

40	 จากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ว่า “The enemy is not merely any competitor or just any 
partner of a conflict in general. He is also not the private adversary whom one hates. 
An enemy exits only when, at least potentially, one fighting collectivity of people 
confronts a similar collectivity. The enemy is solely public enemy...”	ใน Ibid., p.	28.
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ท�าลายการด�ารงอยู่ของสมาชิกหรือตัวสังคมการเมืองทั้งหมด	ด้วยเหตุนี้	ความ

เป็นการเมืองของชมิทท์	ความเป็นการเมืองที่คอยสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้

กบัรฐั	จงึเป็นสิง่ทีแ่ยกไม่ขาดจากการด�ารงอยูข่องสงคราม	เพราะสงครามคอืห้วง

เวลาเดียวที่จะท�าให้สมาชิกในสังคมการเมืองตระหนักถึงการมีอยู่ของศัตรู	มีแต่

สงครามเท่าน้ันที่จะท�าให้การแบ่งแยกมิตร/ศัตรูในฐานะแก่นแท้ของความ

เป็นการเมืองปรากฏข้ึนอย่างชัดเจน41	 แน่นอน	 นั่นมิได้หมายความว่าความ

เป็นการเมืองคือกิจกรรมการสัประยุทธ์ในสนามรบ	เพราะอย่างไรเสีย	สงคราม

ก็ยังเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางทหารอย่างการวางแผนต้ังรับ/โจมตีข้าศึก	 การ

ล�าเลียงเสบียง	 การปลุกปลอบก�าลังขวัญพลทหาร	 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรม

เฉพาะทางเทคนิคทั้งสิ้น42	 กระน้ัน	 แม้กิจกรรมในสภาวะสงครามจะมีลักษณะ

เฉพาะ	แต่กค็งไม่มใีครปฏเิสธได้ว่าเป้าหมายของกจิกรรมดงักล่าว	ต่างกม็ขีึน้เพือ่

ท�าลายล้างข้าศึก	ข้าศึกซึ่งไม่ใช่อะไรเลยนอกจากศัตรูที่การด�ารงอยู่ของมันย่อม

ส่งผลต่อความมั่นคงของสังคมการเมืองทั้งหมด43	การให้ความส�าคัญกับสภาวะ

สงครามในการนิยามความเป็นการเมืองของชมิทท์จึงมิได้หมายความว่าตัวเขา

ก�าลังเหมารวมให้สภาวะสงครามกลายเป็นสิ่งเดียวกับความเป็นการเมือง	 หาก

แต่ตัวเขาก�าลังหยิบใช้คุณสมบัติของสงครามโดยเฉพาะบรรยากาศความคับขัน

ในการรักษาชีวิตมาเป็นกระจกสะท้อนด้านกลับของตัวมันเองอย่างสภาวะปกติ

ให้ได้รับการตระหนักอย่างสมบูรณ์	ด้านกลับซึ่งจะส่งผลรื้อฟื้นความเข้มแข็งของ

รัฐตลอดจนเอกภาพของสังคมการเมืองทั้งหมดตามไปด้วย44 

	 นั่นจึงไม่แปลกที่เนื้อหาของ	 The Concept of the Political	 จะมี

ลกัษณะสานต่อจากเนือ้หาใน The Political Theology เพราะถ้าการด�ารงอยูข่อง

ความเป็นการเมืองเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากสงคราม	ซึ่งท�าให้การแบ่งแยกมิตร/

ศัตรูปรากฏอย่างเด่นชัด	 ความเป็นการเมืองก็ย่อมจะต้องสัมพันธ์กับการด�ารง

อยู่ขององค์อธิปัตย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงไปได้	 เพราะองค์อธิปัตย์คือผู้ตัดสินใจ 

41	 Ibid.,	pp.	32-3.	
42	 Ibid.,	pp.	33-4.	
43	 Ibid.,	p.	34.	
44	 Ibid.,	p.	35.	
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สูงสุด	 ผู้ที่การตัดสินใจของเขามิเพียงอยู่เหนือปทัสถานและกฎหมายของสังคม

การเมอืงทัง้หมด	หากแต่ยงับ่งบอกว่าใครคอืสมาชกิและใครคอืศตัร	ู“ข้าศกึ”	ของ

สังคมการเมืองที่ต้องถูกก�าจัดให้สิ้นซาก	ยิ่งกว่านั้น	เนื้อหาของ	The Concept of 

the Political	 ยังช่วยเติมเต็มช่องว่างในค�าอธิบายของ The Political Theology 

ตามไปด้วย	 โดยเฉพาะเงื่อนไขที่รองรับการตัดสินขององค์อธิปัตย์	 ซึ่งขณะที่ใน	

The Political Theology	 ชมิทท์จะไม่ได้กล่าวถึงเงื่อนไขอะไรมากไปกว่าสภาพ

ความเป็นจริงอันจับต้องได้	(Concrete	Situation)	แต่ตัวเขาใน	The Concept of 

the Political	 กลับชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วสภาพความเป็นจริงดังกล่าวคือความ

เป็นการเมืองหรือสภาวะสงครามที่ความเป็นศัตรูผู้พร้อมเข่นฆ่า	 ท�าลายล้าง	 

“พวกเรา”	ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน45	ในแง่นี้	ถ้าสุดท้ายหัวใจส�าคัญต่อนิยาม

ความเป็นการเมืองของชมิทท์คือการตัดสินแบ่งแยกมิตร/ศัตรูขององค์อธิปัตย	์

และถ้าฐานรากของแนวคดิเรือ่งองค์อธปัิตย์ดงักล่าวคอืสิง่ทีต่วัเขาพฒันาต่อยอด

มาจากฮอบส์	ประเด็นเนื้อหาใน The Concept of the Political ประเด็นซึ่งมุ่ง

เน้นการแบ่งแยกมติร/ศตัร	ูจงึไม่ใช่อะไรเลยนอกจากภาพสะท้อนอทิธพิลทีฮ่อบส์ 

มีต่อทฤษฎีการเมืองของชมิทท์	ภาพสะท้อนที่ท�าให้ตัวชมิทท์ถูกเปรียบเทียบว่า

คือโทมัส	ฮอบส์แห่งศตวรรษที่ยี่สิบ	ดังข้อสังเกตของจอห์น	แม็กคอร์มิก	(John	

McCormick)	 ศาสตราจารย์ด้านทฤษฎีการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกที่ช้ีให้

เห็นว่า	เป้าหมายส�าคัญของชมิทท์ใน The Concept of the Political นั้นจะไม่ใช่

อะไรเลยนอกจากตอกย�า้แนวทางการเมอืงของโลกสมัยใหม่ทีฮ่อบส์เป็นผูบ้กุเบกิ	

แนวทางซึง่กค็อืการชีใ้ห้เหน็ว่าฐานรากทีร่องรบัรฐัและการเมอืงของโลกสมยัใหม่

นั้นคือความกลัวของมนุษย์ที่จะต้องตายอย่างทารุณ46 

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ทฤษฎีการเมืองของเขาอาจได้รับอิทธิพลจาก

ปรัชญาค�าสอนของฮอบส์	แต่ชมิทท์เองก็ดูเหมือนจะไม่เคยยอมรับอย่างชัดเจน

ว่าตนรับอิทธิพลดังกล่าวจริง	 จนเมื่อตัวเขาถูกวิจารณ์จากนักวิชาการด้าน

เทววทิยารุน่น้องทีช่ือ่ลโีอ	สเตร๊าส์ผูซ้ึง่แม้ในขณะนัน้อาจไม่มชีือ่เสยีงมากนกัแต่

45	 Ibid. 
46	 John	 P.	 McCormick,	Carl Schmitt’s Critique of Liberalism: Against Politics as  

Technology	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1997),	pp.	250-8.
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ในภายหลังจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในครูปรัชญาการเมืองคนส�าคัญแห่ง

ศตวรรษที่ย่ีสิบ	 โดยเฉพาะการชี้ให้เห็นจุดอ่อนของเขาทั้งความก�ากวม	 ลักลั่น

กระทั่งบิดเบือนเน้ือหาในปรัชญาค�าสอนของฮอบส์	 ชมิทท์จึงได้ตระหนักถึง

อิทธิพลที่ตัวเขาได้รับจากฮอบส์	 แต่อะไรคือข้อวิจารณ์ที่สเตร๊าส์มีต่อชมิทท์?	 

ข้อวิจารณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชมิทท์กลับมาตระหนักถึงความส�าคัญที่ทฤษฎีของ 

ฮอบส์มีต่อตัวเขาเองอย่างไร?	

	 ส�าหรับสเตร๊าส์	 ชมิทท์คือ	 “นักคิดสกุลฮอบส์ผู้ต่อต้านฮอบส์”	 

(Anti	 Hobesian-Hobesian	 Thinker)	 หรือนักคิดผู้ปรับใช้ค�าสอนของฮอบส์เพื่อ

ต่อต้านผลลัพธ์ทางการเมืองจากค�าสอนของฮอบส์เอง	ทั้งนี้	ในบทวิจารณ์	The 

Concept of the Political	ของชมทิท์	สเตร๊าส์ได้ช้ีให้เหน็อย่างถกูต้องว่าเป้าหมาย

ทีช่มทิท์ต้องการปะทะคอืระเบยีบวธิคีดิทีพ่จิารณาการเมอืงในแบบเสรนียิมซึง่มิ

เพยีงแต่แบ่งแยกการเมอืงออกจากการใช้ชวีติประจ�าวนัของผูค้นหากยงัเป็นฐาน

รองรับความเชื่อว่ามนุษย์สามารถเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆ	 ได้47 

การกล่าวถงึสารตัถะในความเป็นการเมอืงอย่างการแบ่งแยกมติร/ศตัรขูองชมทิท์

จากสายตาของสเตร๊าส์	จงึเป็นการกล่าวภายใต้ความเป็นการเมอืงเช่นกนั	ความ

เป็นการเมอืงซึง่ศตัรคูงมใิช่อืน่ใดนอกจากวธิคีดิแบบเสรนียิม48	ถงึตรงนี	้สเตร๊าส์

ก็ได้ชี้ให้เห็นต่อว่าฐานรากที่รองรับทฤษฎีและข้อถกเถียงอันเป็นปฏิปักษ์ต่อ

เสรีนิยมของชมิทท์นั้นที่สุดแล้วก็คือแนวคิดเรื่องสภาวะธรรมชาติตามค�าสอน 

ของฮอบส์	 ซ่ึงก็คือสภาวะก่อนก�าเนิดของสังคมการเมืองที่มนุษย์ทุกคนต่าง 

เห็นแก่ตัว	 ชั่วร้ายและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอยู่เสมอว่าตนเองอาจถูกฆ่า

จากน�า้มอืของมนษุย์คนอืน่จนต้องรวมตวัมอบอ�านาจทัง้หมดให้แก่องค์อธปัิตย์

เพื่อพิทักษ์ชีวิตของตนพร้อมๆ	 กับสร้างสังคมการเมืองขึ้นมา	 โดยเฉพาะการ

ตอกย�้าถึงการด�ารงอยู่ของศัตรูในทฤษฎีการเมืองของชมิทท์	 ศัตรูซึ่งในมุมมอง

ของสเตร๊าส์แล้วหาใช่อะไรเลยนอกจากการตอกย�า้ถงึการด�ารงอยูส่ภาวะธรรมชาติ

แบบฮอบส์ทีม่องว่าพ้นไปจากพรมแดนซึง่ขดีคัน่ขอบเขตของสงัคมการเมอืง	(และ

47	 Leo	Strauss,	“Note	on	Carl	Schmitt,	The Concept of the Political”, in	Schmitt,	Schmitt,	
The Concept of The Political,	pp.	83-4.	

48	 Ibid.,	pp.	84-5.	
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อ�านาจขององค์อธิปัตย์)	 แล้วก็คือการด�ารงอยู่ของสภาวะธรรมชาติเท่านั้น49 

กระนั้น	แม้จะได้รับอิทธิพลจากค�าสอนของฮอบส์	แต่สเตร๊าส์ก็ไม่ลืมชี้ให้เห็นว่า

ทฤษฎีการเมืองของชมิทท์กลับวางอยู่บนเป้าหมายที่แตกต่างจากเป้าหมายใน

ค�าสอนของฮอบส์อย่างสิ้นเชิง	 เพราะในขณะที่ค�าสอนของฮอบส์จะมีเป้าหมาย

ในการลบล้างสภาวะธรรมชาต	ิผ่านการสร้างสงัคมการเมอืงและสถาปนาอ�านาจ

ขององค์อธิปัตย์	 จนเป็นหัวใจส�าคัญต่อพัฒนาการของแนวคิดแบบเสรีนิยมซึ่ง

เน้นความส�าคญัไปทีส่ทิธขิัน้พืน้ฐานของมนษุย์	ชมิทท์	โดยการยนืยนัถงึการด�ารง

อยูข่องศตัรกูลบัตอกย�า้ว่าสภาวะธรรมชาตคิอืสภาวะอนัเป็นนรินัดร์ทีไ่ม่สามารถ

ลบล้างการด�ารงอยู่ของมันไปได้50	ในแง่นี้	สเตร๊าส์จึงมองว่าการที่ชมิทท์ปรับใช้

ค�าสอนของฮอบส์นั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นการปรับใช้เพื่อโต้แย้งกับทิศทางในค�าสอน 

ของฮอบส์เอง	ถ้าเป้าหมายในค�าสอนของฮอบส์ไม่ว่าตัวฮอบส์จะเจตนาหรือไม่

คือการจัดวางระเบียบการเมืองแบบเสรีนิยมที่มุ ่งพิทักษ์ชีวิตของประชาชน

ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองซ่ึงไม่เสรี	 เป้าหมายในทฤษฎีการเมืองของ

ชมิทท์	ซึ่งพัฒนาจากค�าสอนของฮอบส์ก็คือการน�าเสนอระเบียบการเมืองที่ก้าว

ข้ามเสรีนิยมในยุคสมัยที่บรรยากาศทางการเมืองตกอยู ่ภายใต้วิธีคิดแบบ

เสรีนิยม51 

	 นัน่จึงไม่แปลกทีค่วามแตกต่างในเป้าหมายดงักล่าวจะท�าให้สเตร๊าส์

พิจารณาว่าชมิทท์นั้นหากไม่เข้าใจค�าสอนของฮอบส์คลาดเคล่ือน	 ก็ต้องแอบ

บิดเบือนค�าสอนดังกล่าวอย่างแยบยล	โดยเฉพาะการพิจารณาถึงธรรมชาติของ

มนุษย์ที่แม้โดยผวิเผินแล้วอาจมองมนุษย์ว่าเห็นแก่ตัวและชั่วร้ายเหมือนกัน	แต่

สเตร๊าส์ก็ไม่พลาดที่จะแสดงให้เห็นว่าเอาเข้าจริงความช่ัวร้ายของมนุษย์ตาม

สายตาของชมทิท์กลบัแตกต่างจากการพจิารณาความช่ัวร้ายของมนษุย์จากสาย

ตาของฮอบส์เพราะในขณะทีช่มทิท์จะมองว่าการเหน็แก่ตวัและช่ัวร้ายของมนษุย์

คอืธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถเปลีย่นแปลงได้	ฮอบส์ในสายตาของสเตร๊าส์กลับถอืว่า

การเหน็แก่ตวัและชัว่ร้ายของมนษุย์เป็นผลจากความโฉดเขลาเบาปัญญาของตวั

49	 Ibid.,	pp.	89-90.	
50	 Ibid.,	pp.	90-1.	
51 Ibid.,	pp.	92-3.	
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มนุษย์ซึ่งพร้อมจะแปรเปลี่ยนหากมนุษย์ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่	 จนท�าให้

ทัศนะต่อความชั่วร้ายของมนุษย์ระหว่างชมิทท์และฮอบส์แตกต่างกันอย่าง 

สิ้นเชิง52	 ดังน้ัน	 ส�าหรับสเตร๊าส์	 การที่ชมิทท์อ่านและจัดวางทฤษฎีของตัวเขา 

ภายใต้ค�าสอนของฮอบส์จึงเป็นเพียงการฉวยใช้อาภรณ์ทางความคิดของฮอบส์

มาปกปิดเป้าหมายแท้จรงิของตน	เป้าหมายซึง่ปราศจากอทิธพิลความเป็นฮอบส์

แต่เต็มไปด้วยแรงผลักทางศีลธรรมซ่ึงต่อต้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

เสรีภาพส่วนบุคคลจนหลงลืมประโยชน์ของสังคมการเมืองโดยรวม53 

	 ที่ส�าคัญ	 แม้อาจดูเหมือนเหมาะเจาะสอดคล้องกับเป้าหมายของ

ชมทิท์	แต่อาภรณ์ทางความคดิทีช่มทิท์หยบิยมืมาจากฮอบส์นัน้กใ็ช้ว่าจะเหมาะสม

เข้ารูปกับเป้าหมายของชมิทท์เสียทั้งหมด	 โดยเฉพาะเม่ือสเตร๊าส์ได้พิจารณา 

ถงึความลกัลัน่ในทฤษฎขีองชมทิท์ทีต้่องการข้ามพ้นระเบยีบของสงัคมการเมอืง

แบบเสรนียิมโดยอาศยัแนวคดิเรือ่งองค์อธปัิตย์ในฐานะผูต้ดัสนิสงูสดุของฮอบส์	

ทัง้ๆ	ทีก่ารตดัสนิดงักล่าว	ไม่ว่าจะรูต้วัหรอืไม่กว็างอยูบ่นแนวคิดเสรนียิมเช่นกนั	

เพราะการตัดสินนั้นหาได้พิจารณาผ่านผลประโยชน์ของสังคมการเมืองโดยรวม

มากเท่ากับสวัสดิภาพและความพอใจส่วนตัวขององค์อธิปัตย์เองจนกลายเป็น

ภาพสะท้อนว่าการเป็นปฏิปักษ์ต่อเสรีนิยมของชมิทท์นั้นแท้จริงแล้วก็ยังวางอยู่

บนหลกัการแบบเสรนียิมทีแ่ยกพืน้ทีส่่วนตวัออกจากพืน้ทีส่าธารณะเหมอืนเดมิ54 

อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงไปได้	 ทฤษฎีการเมืองของชมิทท์ส�าหรับสเตร๊าส์	 จึงเป็น

ทฤษฎีซึ่งมิเพียงแต่เต็มไปด้วยองค์ประกอบอันลักลั่น	 ขัดแย้งกับฐานคิดและ 

เป้าหมายที่ตัวชมิทท์ต้องการ	 หากแต่ยังเป็นทฤษฎีที่สะท้อนถึงความไร้น�้ายา 

ของชมทิท์	ความไร้น�า้ยาซึง่หาใช่เรือ่งของการอ่านและท�าความเข้าใจค�าสอนของ	 

ฮอบส์หากแต่คือความไร้น�้ายาที่ชมิทท์ไม่สามารถแสวงหาอาภรณ์ทางความคิด

ทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายทีต่นต้องการ	อาภรณ์ซึง่ย่อมไม่ใช่ความคดิแบบเสรนียิม

แต่คือแนวคิดที่อยู่เหนือกระทั่งเป็นปฏิปักษ์กับแนวคิดแบบเสรีนิยมต่างหาก55 

52 Ibid.,	pp.	98-100.	
53 Ibid.,	pp.	100-3.	
54	 Ibid.,	pp.	104-5.
55 Ibid.,	p.	107.	
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	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อวิจารณ์ที่สเตร๊าส์มีต่อการอ่านและตีความฮอบส์

ของชมิทท์นั้น	 เป็นข้อวิจารณ์ที่ด้านหนึ่งพัฒนามาจากแนวทางการอ่านและ

ท�าความเข้าใจฮอบส์ของตวัสเตร๊าส์เอง	ทัง้นี	้ในผลงานก่อนหน้าทีต่วัเขาจะเขยีน

บทวิจารณ์งานเขียนของชมิทท์ชิ้นนี้	สเตร๊าส์ได้เคยชี้ให้เห็นว่า	ฮอบส์คือนักคิดที่

ปฏิเสธความส�าคัญของเทววิทยาอย่างสิ้นเชิง56	 โดยในงานเขียนช้ินดังกล่าว	 

สเตร๊าส์ได้ชีใ้ห้เหน็ว่าเทววทิยาตามความคดิของฮอบส์นัน้หาใช่อะไรเลยนอกจาก

จินตนาการที่ปัจเจกชนแต่ละคนมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของตนซึ่งนอกจากจะไม่

สามารถพสิจูน์หรอืยนืยนัว่าเป็นจรงิได้อย่างสากลแล้วยงัท�าให้มนษุย์มองไม่เหน็

ฐานรากที่คอยค�้าจุนศาสนาซ่ึงจะไม่ใช่อะไรเลยนอกจากความกลัวต่อการถูก

ลงโทษโดยผู้ปกครองสังคมการเมืองที่รองรับความเชื่อดังกล่าว57	 นี่จึงอาจเป็น

เหตผุลทีช่่วยอธบิายว่าแม้จะเตม็ไปด้วยความแหลมคมและลุม่ลกึ	แต่ข้อวจิารณ์

ชมิทท์ของสเตร๊าส์ข้างต้นก็กลับมองไม่เห็น	 ไม่เข้าใจกระทั่งไม่ยอมรับแง่มุม 

ความเป็นนักเทววิทยาในตัวฮอบส์	 (เหมือนกับที่ชมิทท์ตีความ)	 จนน�ามาสู ่

ข้อสรปุทีส่เตร๊าส์มองว่าชมทิท์คอืนกัคดิผูใ้ช้ค�าสอนของฮอบส์มาต่อต้านผลลพัธ์

จากค�าสอนของฮอบส์เสยีเอง	กระนัน้	แม้ข้อวจิารณ์ของสเตร๊าส์อาจดไูม่ยตุธิรรม

กับตัวชมิทท์	แต่ชมิทท์ก็กลับโอนอ่อนต่อข้อวิจารณ์เหล่านั้นอย่างเต็มที่	เห็นได้

จากการปรับปรุงเนื้อหาของ The Concept of the Political	 ฉบับต่อๆ	 มาซึ่ง

ชมิทท์จะมิเพียงแค่แก้ไขหลายๆ	ประโยคตามข้อชี้แนะของสเตร๊าส์เท่านั้น	หาก

ยงัผนวกเอาบทวจิารณ์ทัง้หมดของสเตร๊าส์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการตพีมิพ์ฉบบั

ปรับปรุงใหม่ของงานเขียนชิ้นนี้อีกด้วย58	ในแง่นี้	ความไม่ยุติธรรมที่ชมิทท์ได้รับ

จากข้อวิจารณ์ของสเตร๊าส์จึงอาจไม่ส�าคัญเท่าประโยชน์ที่ตัวเขาได้รับประโยชน์

ซึ่งคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการตระหนักถึงอิทธิพลที่ตนได้รับจากค�าสอน 

56	 Strauss,	Spinoza’s Critique of Religion, E.M.Sinclair	 (Translated)	 (Chicago:	 The	
University	of	Chicago	Press,	1965),	p.	98.	

57	 Ibid.,	pp.	97-100.	
58	 ผู้สนใจสามารถดรูายละเอยีดทีข้่อวจิารณ์ของสเตร๊าส์มต่ีอการปรบัปรงุเนือ้หาในงานเขียน

ของชมิทท์ดังกล่าวได้ใน	Heinrich	Meiere,	Carl Schmitt and Leo Strauss: The hidden 
Dialogue,	J.	Harvey	Lomax	(Translated)	(Chicago:	The	University	of	Chicago	Press,	
1995)	
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ของฮอบส์	 ประโยชน์ซ่ึงแม้อาจมาจากจุดยืนที่มีลักษณะตรงข้ามกับแนวทาง 

ของชมิทท์	 แต่ก็ช่วยส่งเสริมให้ตัวเขาเข้าใจแง่มุมด้านเทววิทยาการเมืองที่ตน 

ใช้ตีความฮอบส์ได้ถ่องแท้มากขึ้น59

	 อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากการอ่านและท�าความเข้าใจค�าสอนของ 

ฮอบส์ดังกล่าว	 ส�าหรับชมิทท์มิเพียงแต่เป็นแค่วิถีของการตีความนักคิดคนหนึ่ง	

หากแต่คือรากฐานต่อแนวทางทฤษฎีตลอดจนข้อเสนอทางการเมืองของเขา	 

การที่ชมิทท์โอนอ่อนต่อข้อวิจารณ์ของสเตร๊าส์	 จึงมิได้หมายความว่าชมิทท์

ยอมรับเนื้อหาในข้อวิจารณ์ของสเตร๊าส์ทั้งหมด	 เพราะหากเป็นเช่นนั้นตัวเขาก็

คงจะต้องยอมรบัถงึความลกัลัน่กระทัง่ไร้น�า้ยาในทฤษฎกีารเมอืงของตนตามไป

ด้วย	ดังนั้น	เพื่อป้องกันทฤษฎีการเมืองของตน	การปกป้องแนวทางการตีความ

ฮอบส์จากข้อวิจารณ์ของสเตร๊าส์จึงกลายเป็นส่ิงที่ชมิทท์ไม่อาจหลีกเล่ียงไปได้	

การปกป้องซึง่จะน�ามาสูก่ารตคีวามงานเขยีนชิน้ส�าคญัของฮอบส์อย่าง	Leviathan 

เลอไวธนัในฮอบส์: พระเจ้าบนดินของชมทิท์กบัการยนืยนัอทิธพิล

ทางเทววิทยาในทฤษฎีของฮอบส์ 
	 คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าหากเอ่ยถึงผลงานส�าคัญที่สร้างช่ือเสียง 

ให้กับฮอบส์	Leviathan	 ก็คือผลงานชิ้นนั้นอย่างแทบไม่ต้องสงสัย	 เพราะถึงแม้ 

ฮอบส์อาจไม่ได้คาดหวังผลส�าเร็จจากงานชิ้นนี้	 แต่ความโด่งดังของ	 Leviathan  

59	 ในทางกลับกัน	แม้อาจด�ารงอยู่ในฐานะผู้วิจารณ์	แต่สเตร๊าส์เองก็ได้รับประโยชน์จากการ
วิจารณ์งานเขียนและการตีความฮอบส์ของชมิทท์เช่นกัน	 ไม่ว่าจะเป็นแนวพินิจในการ
วิพากษ์จุดอ่อนของสังคมการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยตลอดจนแนวคิดแบบเสรีนิยม	
หรือแรงบันดาลใจที่ส่งผลให้ตัวเขาหันมาศึกษาปรัชญาค�าสอนของฮอบส์จนมีส่วน 
ผลักดันให้ตนเองเคลื่อนความสนใจทางวิชาการจากเทววิทยาแบบยิวและปรัชญาของ 
นักคิดมุสลิมสมัยกลางมาสู่ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่และประวัติศาสตร์ของปรัชญา
การเมืองโดยรวม	ดู	Catherine	Zuckert	and	Michael	Zuckert, The Truth about Leo 
Strauss: Political Philosophy and American Democracy (Chicago:	The	University	of	
Chicago	Press,	2006),	pp.	186-7	และ	Daniel	Tanguay,	Leo Strauss: An Intellectual 
Biography, Christopher	Nadon	(Translated)	(New	Haven:	Yale	University	Press,	2007),	
Ch	3.
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กท็�าให้ตวัเขาได้รบัการยกย่อง	พดูถงึจนกลายเป็นหนึง่ในนกัปรชัญาการเมอืงคน

ส�าคัญที่นักเรียนตลอดจนผู้สนใจปรัชญาการเมืองต้องรู้จัก	 โดยเฉพาะค�าสอน

เรือ่งรฐัและอ�านาจอธปิไตยสมยัใหม่ซึง่ยงัคงมอีทิธิพลตราบจนถงึทกุวนันี	้นัน่จงึ

ไม่แปลกทีห่ากการปกป้องทฤษฎกีารเมอืงรวมทัง้การตคีวามฮอบส์ของชมิทท์จะ

ต้องการจุดเร่ิมต้น	 จุดเร่ิมต้นดังกล่าวก็คงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากงานเขียน

ส�าคัญของฮอบส์ชิ้นนี้	งานเขียนซึ่งจะกลายเป็นฐานที่มั่นให้ชมิทท์ใช้แสดงความ

ถูกต้องในการตีความค�าสอนของฮอบส์	 งานเขียนที่จะช่วยให้ชมิทท์ยืนยันว่า 

ฮอบส์นัน้หาได้เป็นเพยีงแค่นกัปรชัญาการเมอืงสมยัใหม่อย่างเดยีว	(ดงัทีส่เตร๊าส์

ตีความ)	แต่ยังเป็นนักสร้างต�านานปกรณัมสมัยใหม่	(The	Modern	Mythmaker)	

ผู ้เชื่อมั่นว่าองค์ประกอบส�าคัญของการจรรโลงระเบียบการเมืองคือความ

ศักดิ์สิทธิ์จากต�านานปกรณัมต่างๆ	 จนกลายเป็นหลักฐานยืนยันถึงอิทธิพลที่ 

ค�าสอน/ความเชื่อทางเทววิทยามีต่อฮอบส์	 ต�านานปกรณัมซึ่งคงเป็นอย่างอื่น 

ไปเสียไม่ได้นอกจากภาพลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่า	“เลอไวธัน”

	 ทั้งนี้	 คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เมื่อเอ่ยถึงเลอไวธัน	 นักเรียนปรัชญา

การเมอืงผูไ้ม่ได้คุน้เคยกบัเนือ้หาในพระคมัภร์ีของศาสนายวิและครสิต์อาจนกึถงึ

แต่เพียงภาพคนยักษ์/หุ่นยักษ์	 ผู้เป็นผลรวมจากการรวมร่างของผู้คนสามัญ

จ�านวนนับไม่ถ้วน	 ซ่ึงกลายเป็นหน้าปกเครื่องหมายการค้า	 ให้กับงานเขียน	 

Leviathan	 ในทุกฉบับตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งแรกในปี	ค.ศ.	1651	จนถึงฉบับพิมพ์

ล่าสุดในปัจจุบันราวกับว่าตัวเลอไวธันคือคนยักษ์/หุ่นยักษ์ผู้มีลักษณะตามที่

ปรากฏในหน้าปกดังกล่าวเท่านั้น	อย่างไรก็ตาม	ดังที่ชมิทท์ได้ชี้ให้เห็นว่าแท้จริง

แล้วตัวเลอไวธันคือสัตว์ประหลาดตามต�านานปกรณัมซึ่งปรากฏในพระคริสต์

ธรรมภาคพันธสัญญาเดิม	(Old	Testament)	โดยเฉพาะในพระธรรมโยบ	(Book	

of	Job)	บทที่	41	ซึ่งมักถูกตีความจากบาทหลวงในยุคกลางว่าคือสัตว์ประหลาด

ยักษ์ใต้ท้องมหาสมุทรผู้มีพละก�าลังมหาศาล	 ดุร้ายและเป็นตัวแทนของความ 

ชั่วช้าต่างๆ60	 ในแง่น้ี	 การที่ฮอบส์เลือกเอาค�าว่า	 “เลอไวธัน”	 มาตั้งเป็นชื่อ 

หนังสือพร้อมๆ	กับผูกโยงชื่อดังกล่าวเข้ากับภาพคนยักษ์/หุ่นยักษ์ส�าหรับชมิทท์	

60	 Schmitt,	 The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and  
Failure of a Political Symbol (Connecticut:	Greenwood	Press,	1996),	pp.	7-10.	
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จึงสะท้อนความสามารถของฮอบส์ในฐานะนักสร้างต�านานปกรณัมที่เลือกฉวย

ใช้ภาพลกัษณ์ของสตัว์ประหลาดตามต�านานมาสร้างความน่าเกรงขาม	สะพรงึกลวั

ให้กบัภาพคนยกัษ์/หุน่ยกัษ์ทีต่นใช้ได้อย่างแยบคาย	 เลอไวธนัของฮอบส์	 เลอไวธนั

ที่ผ่านการผสมผสานภาพลักษณ์ต่างๆ	 จากฮอบส์มาเป็นอย่างดี	 จึงมิใช่แค่คน

ยักษ์หรือหุ่นยักษ์หากแต่ยังเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ตามต�านานผู้เปี่ยมไปด้วย

มหิทธานุภาพในการท�าลายล้างสิ่งต่างๆ	 ดังที่ฮอบส์เคยชี้ให้เห็นในค�าน�าของ	

Leviathan	 ว่าส�าหรับเขาแล้วตัวเลอไวธัน	 ซึ่งอาจเปรียบได้ถึงสาธารณชนและ

สังคมการเมืองนั้น	 คือผลจากองค์ประกอบของร่างกายสามแบบที่ซ้อนทับกัน	

คือร่างของพระมหากษัตริย์	(สะท้อนผ่านภาพคนยักษ์)	ร่างของมหาชน	(สะท้อน

ภาพปก Leviathan	ฉบับพิมพ์ครั้งแรก	ค.ศ.	1651

ออกแบบโดย	อับราฮัม	โบสส์	(Abraham	Bosse)	
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ผ่านอีกด้านหนึ่งในภาพคนยักษ์ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายหุ่นที่ถูกมหาชนขับเคล่ือน

จากภายใน)	 และร่างศักดิ์สิทธิ์	 (ซึ่งสะท้อนผ่านรูปสัตว์ประหลาดยักษ์ตามความ

เชื่อในต�านานปกรณัมของคริสต์ศาสนา)61 

    

ภาพแกะสลักชื่อ “The Destruction of Leviathan”	ของกุสตาร์ฟ	ดอร์	(Gustave	Dore)	

มีเนื้อหาบรรยายถึงเลอไวธันในพระธรรมโยบบทที่	41

	 การสร้างภาพลักษณ์เลอไวธันดังกล่าวในสายตาชมิทท์	 จึงเป็น

หลักฐานยืนยันถึงอิทธิพลที่เทววิทยามีต่อค�าสอนของฮอบส์	อิทธิพลที่สามารถ

สบืย้อนกลบัไปได้ถงึเนือ้หาในพระธรรมโยบ	โดยเฉพาะการกล่าวถงึความยิง่ใหญ่

ของตัวเลอไวธันผู้ทรงพลังไม่ต่างไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้า	 ดังเนื้อหาที่ปรากฏ

ใน Leviathan บทที่	17	และ	28	โดยในบทที่	17	นั้น	จะกล่าวถึงลักษณะของการ

รวมตัวเพื่อสร้างองคาพยพทางการเมืองอันเป็นเอกภาพผ่านการท�าสัญญาของ

61	 Ibid., p.	19.
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มนุษย์ซึ่งฮอบส์จะอธิบายว่าการรวมตัวดังกล่าว	 ในทางทฤษฎีแล้วคือการผนวก
ฝูงชน	 (Multitude)	 อันหลากหลายให้อยู่ภายใต้ร่างกายของบุคคลเพียงคนเดียว	
ร่างกายที่จะถูกเรียกว่าเครือจักรภพแห่งประชาชาติ	 (Common	Wealth)	 หรือ	
“เลอไวธัน”	ผู้ทรงพละก�าลังมหาศาลไม่ต่างไปจากพระเจ้าบนดิน	 (Mortal	God)	
ที่มนุษย์ทุกคนล้วนแต่ต้องก้มหัวคุกเข่ายอมรับอ�านาจของมันด้วยความหวาด
กลัว62	 เฉกเช่นเดียวกับในบท	28	ที่ฮอบส์จะแสดงเจตนาซึ่งต้องการเทียบเคียง
ร่างกายอันเกิดจากการผนวกฝูงชนตามค�าอธิบายในบทที่	17	ก่อนหน้านี้เข้ากับ
เลอไวธันผู้เป็นสัตว์ในต�านานทางเทววิทยาท่ีได้รับการประทานอ�านาจจากองค์
พระผู้เป็นเจ้าดังข้อความที่ว่า:

 “จนกระทัง่บดันี ้ข้าพเจ้าได้จดัวางธรรมชาติของ
มนุษย์...ไว้ด้วยกันกับอ�านาจอันยิ่งใหญ่ของผู้ปกครอง
ผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้เทียบเข้ากับเลอไวธันตามที่ปรากฏใน
พระธรรมโยบบทท่ี 1 และ 41 โดยมีเน้ือหากล่าวถึง 
การทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้าได้มอบอ�านาจอนัยิง่ใหญ่ให้กบั
เลอไวธนั และเรยีกมนัว่ากษตัรย์ิผูง้ามสง่า บนแผ่นโลก
ไม่มีอะไรเหมือนมัน เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างไม่ให้รู้จักความ
กลัว มันเห็นทุกสิ่งที่อยู่สูง มันเป็นราชาเหนือบรรดา
สัตว์ที่สง่า”63	  

	 ซึ่งข้อความในประโยคที่ถูกขีดเส้นใต้ข้างต้นที่ว่า	 “บนแผ่นโลกไม่มี
อะไรเหมือนมัน เป็นสิ่งที่ถูกสร้างไม่ให้รู้จักความกลัว มันเห็นทุกสิ่งที่อยู่สูง  

62	 Hobbes,	Leviathan,	88.
63	 จากต้นฉบับภาษาอังกฤษคือ	“Hitherto I have set forth the nature of man,…,together 

with the great power of his governor whom I compared to Leviathan, taking that 
comparison out of the two last verses of one-and- fortieth of Job; where God hav-
ing set forth the great power of Leviathan, Called him King of the Pround. There is 
nothing, saith he, on earth, to be compared with him. He is made so as not to be 
afraid. He seeth every high thing below him; and is king of all the children of pride. 
ใน Ibid.,	p.167	การเน้นข้อความเป็นของผู้เขียนเอง
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มันเป็นราชาเหนือบรรดาสัตว์ที่สง่า”	 นั้น	 จะเป็นประโยคที่ฮอบส์อ้างอิงมาจาก

ช่วงท้ายของบทที่	41	ในพระธรรมโยบเอง64	นี่จึงอาจเป็นเหตุผลที่ท�าให้ชมิทท์

พิจารณาว่าการกล่าวถึงเลอไวธันของฮอบส์	 การกล่าวที่สืบย้อนกลับไปถึง

ข้อความในพระธรรมโยบข้างต้น	จะมิใช่อะไรเลยนอกจากหลักฐานที่ช่วยยืนยัน

ว่าฮอบส์เองก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของต�านานทางเทววิทยาต้ังแต่ต้น	 ต�านาน 

ซึง่ส่งผลให้ชมทิท์ตคีวามฮอบส์ว่าแม้อาจได้รบัการยกย่องให้เป็นผูบ้กุเบกิเส้นทาง

ของปรชัญา/ทฤษฎกีารเมอืงสมยัใหม่ซึง่รวมศนูย์อยูท่ีก่ารยกย่องสตปัิญญาและ

ความสามารถของมนษุย์	แต่กก็ลบัมไิด้แตกต่างจากนกัเทววทิยาผูเ้ชือ่มัน่ในพลงั

ของ	(คริสต์)	ศาสนาแต่อย่างใด65 

	 นั่นจึงไม่แปลก	ที่แม้โดยทั่วไปเลอไวธันของฮอบส์อาจถูกตีความว่า

เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านอ�านาจและอิทธิพลที่เทววิทยาและศาสนามีต่อ

ระเบยีบทางการเมอืง	แต่ส�าหรบัชมทิท์	ตวัเลอไวธนัดงักล่าวกลบัคอืภาพสะท้อน

ความเหนือชั้นของฮอบส์ในการหยิบยืมพลังของคู่ต่อสู้	 ซึ่งก็คือศาสนจักรและ

นครรัฐวาติกันมาใช้ปะทะกับตัวคู่ต่อสู้	 ด้วยการชี้ให้เห็นว่าตัวแทนผู้รับสืบทอด

อ�านาจอนัยิง่ใหญ่ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าในโลกมนษุย์นัน้หาใช่องค์พระสนัตะปาปา	

แต่คือเลอไวธันผู้มีสถานะไม่ต่างไปจากพระเจ้าบนดิน	เลอไวธันซึ่งถึงที่สุดแล้วก็

คอืองค์อธปัิตย์ผูเ้ป่ียมไปด้วยบารมใีนการตดัสนิต่างๆ	ภายใต้สภาวะยกเว้น	ด้วย

เหตุนี้	นอกจากจะมีนัยของการโต้ตอบกับสเตร๊าส์แล้ว	การตีความเลอไวธันข้าง

ต้นของชมิทท์ยังกลับมาตอกย�้าข้อสรุปเดิมจากการตีความฮอบส์ใน Political 

Theology ที่มองว่าสถานะขององค์อธิปัตย์ในทฤษฎีการเมืองของฮอบส์นั้น	คือ

สถานะที่เลียนแบบการด�ารงอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าภายใต้โลกทัศน์ทาง

เทววิทยาแบบอุตรภาพ	ซึ่งจัดวางการด�ารงอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้อยู่เหนือ

การรับรู้ของโลก	 จนท�าให้องค์อธิปัตย์มีสถานะพิเศษอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งปวง

รวมทั้งไม่ตกอยู่ภายใต้บงการของผู้ใดทั้งสิ้น

64	 โปรดดู	พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ (ฉบับ	 1971)	
(กรุงเทพฯ:	สมาคมพระคริสตธรรมไทย,	2543),	โยบ	41:	33-4.	

65	 Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure 
of a Political Symbol, p.	19.



83

	 ดังนั้น	 ภายใต้การตีความดังกล่าวของชมิทท์	 เลอไวธันจึงไม่เคยมี

พันธะผูกพันกับผู้ท�าสัญญาโอนอ�านาจให้กับตัวมัน	 เพราะถ้าการด�ารงอยู่ของ

เลอไวธนัคอืการด�ารงอยูข่ององค์อธปัิตย์ตามโลกทศัน์ทางเทววทิยาแบบอตุรภาพ	

การด�ารงอยูข่องเลอไวธนักย่็อมจะตอ้งเป็นการด�ารงอยูท่ีม่ีลกัษณะเชงิอตุรภาพ

เหนือผู้กระท�าสัญญาเช่นกัน	ดังค�ากล่าวของชมิทท์ที่ว่า:	

 “การชุมนุมของผู้คนซึ่งมารวมตัวกันด้วยความ

หวาดกลัวต่อหายนะย่อมมิได้ท�าให้พวกเขา...ก้าวข้าม

ความบาดหมางระหว่างกัน...เพียงแค่ใช้มโนทัศน ์

เชงิวเิคราะห์ ‘สภาวะธรรมชาต’ิ ซึง่มลีกัษณะแบบพหนุี้ 

กค็งมอิาจโยกย้ายถ่ายเทไปสูเ่งือ่นไขอกีแบบหนึง่ซึง่เน้น

เอกภาพและสันติสุขไปได้ กระทั่งต่อให้ทุกคนมีฉันทา-

มติร่วมกัน แต่ข้อตกลงดังกล่าวก็คงเป็นเพียงแค่พันธ-

สัญญาทางสังคมแบบอนาธิปัตย์ หาใช่พันธสัญญาที่

เกี่ยวข้องกับรัฐ สิ่งท่ีตามมาราวกับเป็นผลลัพธ์ของ 

ข้อตกลงทางสังคมนี้ ซึ่งก็คือผู้ค�้าประกันสันติสุขเพียง

หนึ่งเดียวหรือก็คือบุคคลผู้เป็นตัวแทนอ�านาจอธิปไตย

จึงมิได้มาในฐานะผลลัพธ์แต่คือสาเหตุของฉันทามติ 

ดงักล่าวต่างหาก บคุคลผูเ้ป็นตวัแทนแห่งอ�านาจอธปิไตย

จึงมีฐานะเหนือกว่าผลรวมจากเจตจ�านงเฉพาะของผู้

ท�าสัญญาทุกคน แน่นอน ความปวดร้าวที่สั่งสมมา

ตลอดของปัจเจกชนผูก้ลวัสญูเสยีชวีตินัน้ได้เปิดให้เหน็

ภาพของอ�านาจแบบใหม่ซึ่งคือเลอไวธัน แต่นั่นก็หาได้

เกีย่วข้องกบัการสร้างพระเจ้าองค์ใหม่นีห้ากแต่เป็นแค่

การยืนยันถึงการด�ารงอยู่ของพระองค์เท่านั้น”66 

66	 จากภาษาอังกฤษที่ว่า “The assemblage of men gather together by the fright of  
fiend cannot, …, overcome hostility. The pluralistic “state of nature” can not be 



84

transferred, …, to an entirely different condition of unity and peace. Even though a 
consensus of all with all has been achieved, this agreement is only an anachico-
social, not a state, covenant. What come about as a result of this social covenant, 
the sole guarantor of peace, the sovereign-representative person, does not come 
about as a result but because of this consensus. The sovereign-representative 
person is much more than the sum of total of all participating particular wills. To be 
sure, the accumulated anguish of individuals who fear for their lives brings a new 
power into the picture: leviathan. But that affirms rather than creates this new god”.	
ใน Ibid, p.	33	การเน้นข้อความเป็นของผู้เขียน	

67 Ibid.,	pp.	32-3.
68 Ibid.,	p.	41.	

	 ในสายตาชมิทท์	 การด�ารงอยู่ของเลอไวธันผู้อยู่เหนือพันธสัญญา

ต่างๆ	 จึงเป็นภาพสะท้อนอิทธิพลที่เทววิทยามีต่อทฤษฎีของฮอบส์	 อิทธิพล	 

ซึง่จะปรากฏผ่านการผสานร่างคนยกัษ์/หุน่ยกัษ์เข้ากบัร่างของสตัว์ประหลาดยกัษ์

ตามต�านานปรัมปราในพระคริสต์ธรรมภาคพันธสัญญาเดิม	ที่จะกลับมาตอกย�้า

ว่าแม้อาจได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซ่ึงมองโลกอย่างเป็นกลไก	 

แต่ฮอบส์	 (ตลอดจนทฤษฎีของเขา)	ก็ยังคงอยู่ภายใต้โลกทัศน์แบบปกรณัมตาม

ความเชื่อทางศาสนาในยุโรปสมัยกลางที่รวมศูนย์อยู่กับแนวคิดเทวสิทธิ์	ซึ่งมอง

ว่าความชอบธรรมทางการเมืองหาได้มาจากผู้อยู่ใต้การปกครองหากแต่มาจาก

การประทานขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าเท่านัน้67	ท่ีส�าคัญ	แม้ฮอบส์อาจมองโลกอย่าง

เป็นกลไก	แต่ชมทิท์กไ็ม่ลมืทีจ่ะชีใ้ห้เหน็ว่า	ทศันะต่อสิง่ทีเ่รยีกว่า	“กลไก”	ในสมยั

ดงักล่าวกก็ลบัเป็นคนละเรือ่งกบัทศันะทีม่ต่ีอ	“กลไก”	ตามความเข้าใจของคนใน

ยคุปัจจบุนั	(หรอือย่างน้อยกใ็นยคุของชมทิท์เอง)	เพราะในขณะทีท่ศันะต่อกลไก

ในแบบหลัง	 จะเป็นทัศนะที่ได้รับการสั่งสม	 ต่อยอดและคลี่คลายผ่านอิทธิพล 

ขององค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์อย่างเป็นขัน้เป็นตอน	ทศันะต่อกลไกในยคุสมยั

ของฮอบส์	 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งเริ่มก่อตัว	

กลบัเป็นทศันะทีย่งัคงอยูภ่ายใต้อทิธพิลของต�านานปกรณมัต่างๆ	ในสมยัโบราณ	

โดยเฉพาะปกรณมัแบบวญิญาณนยิม	(Animistic	Mythology)	ซึง่เช่ือว่ามีวญิญาณ

สถิตอยู่ในธรรมชาติและจักรวาล68	 การตีความฮอบส์ของชมิทท์	 การตีความที่

แสดงให้เห็นอิทธิพลทางเทววิทยาและมิติความเป็นผู้สร้างปกรณัมสมัยใหม่ใน
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ทฤษฎีของฮอบส์	 จึงเป็นการตีความที่มุ่งเปิดให้เห็นเนื้อหาอันลับเฉพาะ	 (Eso-

teric	Meaning)	 ที่การตีความแบบอื่นๆ	 (อาจ)	 มองไม่เห็น69	 เป็นการตีความที่

เน้นพจิารณาทฤษฎขีองฮอบส์ภายใต้โลกทศัน์และเส้นขอบฟ้าทางความคดิทีต่วั

ฮอบส์เองใช้ชวีติอยู	่นัน่จงึไม่แปลกทีส่�าหรบัชมทิท์	ความเข้าใจฮอบส์ว่าเป็นเพยีง

นักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ผู้ให้ความส�าคัญกับความชอบธรรมทางการเมือง

ผ่านเหตุผลและการท�าพันธสัญญาของผู้ถูกปกครองแต่เพียงอย่างเดียวหรือคือ

ความเข้าใจเลอไวธนัชนดิทีก่ดทบัร่างของสตัว์ประหลาดยกัษ์และมุง่เน้นร่างของ

หุน่ยกัษ์	จงึมไิด้เป็นความเข้าใจทีม่าจากเจตนาอนัแท้จรงิของฮอบส์	แต่คอืความ

เข้าใจภายใต้อิทธิพลการตีความ	ฮอบส์ในสมัยต่อมาที่วิทยาศาสตร์เริ่มสถาปนา

เป็นกระบวนทัศน์หลักพร้อมๆ	 กับปฏิเสธบทบาทของเทววิทยาและศาสนาใน

ประเดน็ทีข้่องเกีย่วกบัการถกเถยีงทางการเมอืงต่างหาก	ความเข้าใจทีเ่ริม่ต้นจาก

การรื้อสร้างเนื้อหาบางส่วนในค�าสอนของฮอบส์เอง

	 ทั้งนี้ส�าหรับชมิทท์	 แม้อาจไม่ได้ตั้งใจ	 แต่เนื้อหาในค�าสอนของ 

ฮอบส์ก็กลับแฝงฝังเชื้อมูลที่จะกลับมาบ่อนท�าลายเป้าหมายของตัวฮอบส์เอง	

เชือ้มลูซึง่รวมศนูย์อยูท่ีก่ารตคีวามบทบาททางการเมืองของแนวคิดทีเ่รยีกกนัว่า	

“ปาฏิหาริย์”	 (Miracle)	 ซึ่งเดิมทีเป็นแนวคิดท่ีมุ่งตอกย�้าถึงการด�ารงอยู่ของพลัง

เหนือธรรมชาติต่างๆ	ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้	แต่ฮอบส์กลับชี้ให้เห็น

ว่าการด�ารงอยูข่องพลงัเหนอืธรรมชาตดิงักล่าวนัน้	แท้จรงิแล้วคอืการด�ารงอยูท่ี่

มอิาจพสิจูน์ให้เหน็เป็นประจกัษ์	ในแง่นีป้าฏหิารย์ิซึง่อ้างสถานะอนัสูงส่งผ่านการ

ด�ารงอยูข่องพลงัเหนอืธรรมชาต	ิจงึอาจไม่ได้มสีารตัถะอะไรในตวัมนัเองมากไป

กว่าการเป็นค�าสั่งสาธารณะที่มุ่งให้สานุศิษย์หรือผู้อยู่ใต้บัญชาต้องเชื่อ	 ต้องถือ

ปฏบิตัโิดยไม่อาจแสดงความเหน็ต่างต่อค�าสัง่ดงักล่าว70	ปาฏหิารย์ิในทศันะของ 

ฮอบส์	 ปาฏิหาริย์ซ่ึงแท้จริงแล้วคือค�าสั่งบังคับให้ผู้อยู่ใต้บัญชาต้องปฏิบัติตาม	

จงึไม่ต่างไปจากค�าสัง่ขององค์อธปัิตย์	ค�าสัง่ซึง่มเิพยีงแต่ตอกย�า้ยนืยนัถงึสถานะ

ความเป็นพระเจ้าบนดินขององค์อธิปัตย์ผู้มีอ�านาจปกเกล้า	 ปกแผ่เหล่าผู้ถูก

ปกครองอย่างสัมบูรณ์เด็ดขาด	หากแต่ยังส่งผลเปลี่ยนแปลงสารัตถะส�าคัญของ

69 Ibid.,	p.	26.	
70 Hobbes,	Leviathan., ch.37.	
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แนวคิดเรื่องปาฏิหาริย์ด้วยการล้างคุณสมบัติด้านความเชื่อออกมาก่อนจะสวม

ใส่สถานะความเป็นค�าสั่งเข้าไปแทน71	 นั่นจึงไม่แปลกที่ชมิทท์จะมองว่าฮอบส์	

โดยผ่านการตคีวามแนวคดิเรือ่งปาฏหิารย์ิดงักล่าว	ได้สร้างฐานทีม่ัน่ให้กบัแนวคดิ

เสรีนิยมที่เน้นความเป็นอิสระในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างไม่ได้ตั้งใจ	 เพราะในขณะ

ที่ความเชื่อถูกแยกออกมาจากปาฏิหาริย์	พร้อมๆ	กับที่ปาฏิหาริย์กลายเป็นค�า

สัง่ขององค์อธปัิตย์ทีผู่ถ้กูปกครองทกุคนต้องปฏบิตัติามในพืน้ทีส่าธารณะ	ความ

เชื่อก็กลับยึดฐานที่มั่นในพื้นที่ส่วนบุคคลแทน	ฐานที่มั่นซึ่งจะกลายเป็นปราการ

ส�าคัญต่อการสลายอิทธิพลของเทววิทยาและศาสนาในโลกทางการเมือง72 

	 แน่นอน	 ส�าหรับตัวฮอบส์เองนั้นอย่างน้อยก็จากสายตาชมิทท	์ 

แทบจะไม่ได้ตระหนักหรือสนใจเนื้อหาในส่วนดังกล่าวแม้แต่น้อย	เพราะเนื้อหา

ทีต่วัเขามุง่เน้นเป็นด้านหลกัคอืการแสดงความจงรกัภกัดต่ีอองค์อธปัิตย์ในพืน้ที่

สาธารณะโดยไม่สนใจความเห็นส่วนตัวของผู้ถูกปกครองแต่ละคนจนอาจท�าให้

ตัวฮอบส์เองมองไม่เห็นอิทธิพลด้านลบในเนื้อหาดังกล่าว73	 กระนั้น	 ก็คงเป็น

เรื่องยากหากจะปฏิเสธอิทธิพล	 (อย่างไม่ตั้งใจ)	 ที่ฮอบส์มีต่อพัฒนาการของ

แนวคิดเสรีนิยมซึ่งเน้นหนักที่การเชิดชูเสรีภาพส่วนบุคคลผ่านอิทธิพลของ 

นักปรัชญาในยุคต่อมา	โดยเฉพาะสปิโนซ่า	(Spinoza)	นักปรัชญาชาวยิวผู้อาศัย

เนื้อหาในค�าสอนของฮอบส์ข้างต้นมาเป็นฐานส�าหรับข้อเสนอทางปรัชญาและ

การเมืองของตน	 ข้อเสนอซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้ปาฏิหาริย์อาจกลายเป็นเพียงค�าสั่ง

ขององค์อธิปัตย์ที่ผู้ถูกปกครองทุกคนต้องปฏิบัติตาม	 แต่เนื่องจากความเชื่อ 

ได้ถกูแยกออกจากปาฏหิารย์ิพร้อมกบัเคลือ่นฐานทีม่ัน่มาอยูใ่นพืน้ทีส่่วนบคุคล	

ซึ่งในทางหลักการแล้วไม่มีใครสามารถรุกล�้าเข้าไปได้นอกจากตัวบุคคลผู้เป็น

เจ้าของพื้นที่ส่วนบุคคลนั้นเอง	 แต่ละบุคคลจึงย่อมมีเสรีภาพในการถกเถียง	 

ตั้งค�าถามกระทั่งสงสัยต่อความเชื่อขององค์อธิปัตย์	 (ตราบใดก็ตามที่การใช้

เสรภีาพเหล่านัน้ไม่ได้มนียัของการขดัขนืค�าสัง่ขององค์อธปัิตย์ในพืน้ทีส่าธารณะ)	

เสรภีาพซึง่มเิพยีงแต่มอบอสิระทางความคดิให้มนษุย์ทกุคนสามารถมคีวามเชือ่

71 Schmitt,	The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure 
of a Political Symbol,	pp.	54-5.	

72 Ibid.,	pp.	55-6.	
73 Ibid.,	p.	56.	
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อันแตกต่างหลากหลายหากแต่ยังเป็นเกราะป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงจาก

ทั้งรัฐและองค์อธิปัตย์เอง74	 กล่าวอีกนัยหน่ึง	 ในขณะที่ฮอบส์จะไม่ได้ให้ความ

ส�าคญักบัเสรภีาพในพืน้ทีส่่วนบคุคลมากไปกว่าการเคารพกฎระเบยีบซึง่ออกมา

จากค�าสัง่ขององค์อธปัิตย์	สปิโนซ่าโดยอาศยัเนือ้หาในค�าสอนดงักล่าวของฮอบส์	

กลบัเลอืกเน้นย�า้ความส�าคญัไปทีเ่สรภีาพส่วนบคุคลทีร่ฐัจะต้องปกป้องคุม้ครอง

ไม่ให้มีการล่วงละเมดิก้าวก่ายไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างใดๆ	กต็าม75	การตคีวามฮอบส์

ของสปิโนซ่า	การตีความที่ส่งผลกลับหัวกลับหางเป้าหมายทางทฤษฎีของฮอบส์

เองจึงไม่ต่างอะไรไปจากการช่วงชิงต�าแหน่งแห่งที่อันโดดเด่นภายในร่างของ 

เลอไวธัน	การช่วงชิงซึ่งจะค่อยๆ	กลบทับร่างสัตว์ประหลาดตามต�านานปกรณัม

ด้วยการขับเน้นร่างของหุ่นยักษ์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้เจตนารมณ์ของประชาชน 

ขึ้นมาแทนที่	

	 ในแง่นี	้ส�าหรบัชมทิท์	หากความเข้าใจทีม่องว่าฮอบส์คือนกัปรชัญา

การเมืองสมัยใหม่คือความเข้าใจภายใต้อิทธิพลการตีความที่มุ่งสลายพลังของ

เทววทิยา	ความเข้าใจดงักล่าวกค็งเป็นอย่างอืน่ไปไม่ได้นอกจากมรดกการตคีวาม

ที่สืบทอดต่อมาจากสปิโนซ่า	 มรดกซึ่งนอกจากจะยืนยันถึงบาปของสปิโนซ่า 

ในฐานะนกัปรชัญาชาวยวิผูเ้ริม่ต้นชกัน�ามนษุยชาตใิห้หนัเหออกจากเส้นทางของ

เทววิทยาและองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว76	 ยังอยู่เบื้องหลังการก่อตัวของจารีตการ

74 Ibid.,	pp.	57-8.	
75 Ibid. 
76 แน่นอน	การ	“โยนบาป”	ให้สปิโนซ่าข้างต้น	ย่อมสะท้อนทัศนะเหยีดยิวของตัวชมิทท์เอง	

โดยเฉพาะการสื่อเป็นนัยว่าชนชาติยิวคือสาเหตุส�าคัญที่เบี่ยงเบนมนุษยชาติให้ออกจาก
ทิศทางอันควรจะเป็น	 นอกจากนี้	 การโยนบาปให้สปิโนซ่าดังกล่าวยังเป็นการตอบโต้กับ
การตีความของสเตร๊าส์ใน Spinoza’s Critique of Religion ที่มองว่าข้อวิพากษ์ทางศาสนา
ของสปิโนซ่านั้นเป็นการสานต่อจารีตทางภูมิปัญญาที่ถูกบุกเบิกโดยฮอบส์	เพราะส�าหรับ	
ชมทิท์แล้ว	 ฮอบส์ไม่แม้แต่จะเรยีกได้ว่าเป็นผูว้างรากฐานให้กับจารตีทางความคดิทีส่ปิโนซ่า
สานต่อ	ปรชัญาค�าสอนของสปิโนซ่า	ปรชัญาค�าสอนอนัเป็นต้นก�าเนดิของแนวคดิเสรนียิม
จึงเป็นปรัชญาค�าสอนท่ีสะท้อนความ	 “ผิดพลาด”	 ของชาวยิวอย่างสปิโนซ่าโดยไม่ได ้
เกี่ยวข้องกับฮอบส์แต่อย่างใด	ดูเพิ่มเติมได้ใน	Miguel	Vatter,	“Strauss	and	Schmitt	as	
Readers	of	Hobbes	and	Spinoza:	On	the	Relation	between	Political	Theology	and	
Liberalism”,	CR: The New Centennial Review, 4:3	(Winter	2004)	
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พิจารณารัฐแบบเยอรมันที่กดทับการด�ารงอยู่ของรัฐไว้ภายใต้หลักการเรื่อง 

สทิธเิสรภีาพและทรพัย์สนิของปัจเจกชน	ผ่านปัญญาชนอย่างครสิเตยีน	โทมาสอิสุ 

(Christian	 Thomasius)	 ผู้น�าทฤษฎีของสปิโนซ่า	 (และฮอบส์)	 เข้าสู่เยอรมัน	 

รวมทั้งโครงการทางปรัชญาและการเมืองของค้านท์77	 ตลอดไปจนถึงแนวทาง

การบริหารบ้านเมืองของพระเจ้าเฟรเดอริคมหาราช	(Frederick	the	Great)	แห่ง	 

ปรัสเซียผู้ถือตนว่าคือองค์อธิปัตย์ที่อยู่เหนือความขัดแย้งและความเชื่อทาง

ศาสนาอันแตกต่างหลากหลายของผู้ถูกปกครองไม่ต่างไปจากร่างหุ่นยักษ์ในตัว

เลอไวธันที่ความเป็นจักรกลของตัวมันได้ผลักดันให้ตัวมันเองมีฐานะอยู่เหนือ

ความขัดแย้งทั้งปวง78 

	 นัน่จงึไม่แปลกทีส่ดุท้ายชมทิท์จะมองว่าพฒันาการของแนวพจิารณา

รฐัภายใต้การก�ากบัทางกฎหมายของเยอรมนันัน้หาใช่อะไรเลยนอกจากผลลพัธ์

อนัมสีาเหตมุาจากการตคีวามฮอบส์ของสปิโนซ่า	ซึง่เป็นการตคีวามทีท่�าให้ร่างคน/

สตัว์ประหลาดยกัษ์ในตวัเลอไวธนัถกูท�าลายหลงเหลอืแต่เพยีงร่างหุน่ยกัษ์เท่านัน้	

ผลลัพธ์ที่ท�าให้รัฐกลายเป็นกลไกทางกฎหมายที่ปราศจากเจตจ�านงของตัว 

มันเอง79	 ด้วยเหตุนี้	 การอ่านฮอบส์ของชมิทท์	 การอ่านที่มุ่งเปิดเผยแง่มุมทาง

เทววทิยาในค�าสอนของฮอบส์	จงึมเิพยีงแต่เป็นการอ่านทีช่่วยเสรมิสร้างรากฐาน

ทางทฤษฎใีห้กบัข้อเสนอของชมทิท์	แต่ยงัเป็นการอ่านทีก่ลบัมาบ่อนท�าลายแนว

พจิารณารฐัของเยอรมนัอกีครัง้	 ควบคูไ่ปกบัการน�าเสนอหนทางออกอนัหนกัแน่น 

เหมาะสมภายใต้การก�ากับของเทววิทยา	 (แบบอุตรภาพ)	 และความเชื่อทาง

ศาสนา	หนทางซึ่งจะไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการกลับมาไตร่ตรองถึงสารัตถะอัน

แท้จริงของเลอไวธัน	 ซึ่งจะไม่ใช่แค่หุ่นยักษ์ท่ีถูกเชิดชักโดยผู้ถูกปกครองของตน	

หากแต่คือสัตว์ประหลาดยักษ์ตามปกรณัมทางศาสนาที่ได้รับการประทานพลัง

จากองค์พระผู้เป็นเจ้า	 ไม่ต่างไปจากพระเจ้าบนดินผู้มีอ�านาจอันล้นพ้น	 ไม่อยู่

77 Schmitt,	The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure 
of a Political Symbol,	pp.	58-9.	

78 Ibid.,	pp.	43-4.	
79 Ibid.,	ch.6.	
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ภายใต้บัญชาของใครทั้งสิ้น	 กระน้ัน	 ค�าถามที่คงไม่อาจหลีกเลี่ยงไปได้ก็คือ	 

การอา่นฮอบส์ดงักลา่วมคีวามถกูต้องแม่นย�าแค่ไหน?	เนือ่งจากความหนกัแน่น

มัน่คงในทฤษฎขีองชมทิท์ย่อมเป็นสิง่ทีแ่ยกไม่ออกจากการตคีวามฮอบส์ของตวั

เขาเอง	 ในแง่น้ี	 เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลลัพธ์จากการอ่านและตีความฮอบส์

ดงักล่าวจะเป็นผลลพัธ์ทีถ่กูต้องน่าเชือ่ถอื	ไม่ตกอยูภ่ายใต้อคตขิองตวัชมทิท์เอง	

อคติซึ่งสุดท้ายแล้วอาจไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการยอมรับว่าฮอบส์ที่ผ่านการ

ตีความจากชมิทท์นั้นเป็นแค่ฮอบส์ที่ถูกชมิทท์ปั้นแต่งขึ้นโดย	(อาจ)	ไม่เกี่ยวข้อง

กับเจตนาอันแท้จริงของตัวฮอบส์เลยก็เป็นได้	

สรุป: การอ่านฮอบส์ของชมทิท์ และความเป็นอมตะของ 

 งานเขียนอันยิ่งใหญ่

	 “การสร้างตัวบทขึ้นมาใหม่ในฐานะที่เป็นองค์

รวมทั้งหมดจ�าเป็นต้องใช้ลักษณะแบบเวียน	 ในความ

หมายที่ว ่าข้อสันนิษฐานบางอย่างถึงลักษณะของ 

องค์รวมภายในตัวบทนั้นจะถูกใช้เพื่อไตร่ตรองถึง 

ส่วนประกอบต่างๆ	 ภายในตัวบทเอง	 ในทางกลับกัน

เมือ่อยู่ในขณะตคีวามรายละเอยีดต่างๆ	ของตวับทกจ็ะ

เท่ากบัว่าเราได้ตคีวามองค์รวมของตวับทนัน้ๆ	ตามไป

ด้วย	 จึงย่อมจะไม่มีข้อบังคับหรือเครื่องพิสูจน์ว่า 

อะไรมีความหมาย	 อะไรไม่มีความหมายกระทั่งอะไร

ส�าคัญและอะไรท่ีไม่ส�าคัญ	 ซึ่งการประเมินว่าอะไร 

มีความหมายนั้นที่สุดแล้วก็คือการคาดเดา”	

ปอล ริเกอร์ 1971, 1979
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	 ในเนื้อหาช่วงหนึ่งของความเรียง	“The	Model	of	the	Text:	Mean-

ingful	Action	Considered	as	a	Text”	ปอล	ริเกอร์	(Paul	Ricoeur)	นักปรัชญา

ฝรัง่เศสชือ่ดงัเจ้าของความเรยีงดงักล่าวได้ชีใ้ห้เหน็ว่าธรรมชาตขิองการอ่านและ

ตคีวามงานเขยีนหรอืตวับทต่างๆ	นัน้ถงึทีส่ดุแล้วหาได้วางอยูบ่นหลกัการอนัหนกั

แน่นใดๆ	 มากไปกว่าการคาดเดา	 เพราะเงื่อนไขของภาษาเขียนที่บรรจุลงใน 

ตัวบท/งานเขียนเป็นสิ่งที่โดยตัวมันเองหลุดลอยออกจากบริบทและช่วงเวลาที่

ภาษานั้นถูกใช้สื่อความ	ต่างจากความหมายที่ออกจากการสนทนาระหว่างผู้พูด

และผูฟั้งทีภ่าษาและความหมายจะมบีรบิทรองรบัอย่างชดัเจน	ความหมายในตวั

บทหรอืงานเขยีนต่างๆ	เนือ่งจากการทีต่วัมนัเองหลุดออกจากบรบิททีต่วัมันเอง

ได้รับการให้ก�าเนิด	จึงไม่เคยมีความแน่นอน	ชัดเจน	ตายตัว	หากแต่เต็มไปด้วย

ช่องว่าง	 ทั้งช่องว่างทางประวัติศาสตร์	 ช่องว่างทางวัฒนธรรม	 กระทั่งช่องว่าง

ของการด�ารงอยูท่ีผู่อ่้านไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนกไ็ม่สามารถสวมวญิญาณให้

ตนเองสามารถคดิ	ส�านกึและมคีวามรูส้กึเหมอืนกบัผูเ้ขยีนได้	การอ่านและตคีวาม

ตัวบท	 ส�าหรับริเกอร์	 จึงไม่ต่างไปจากการคาดเดา	 เป็นการคาดเดาจิตใจของ 

ผูเ้ขยีน	เป็นการคาดเดาด้วยหวงัว่าความหมายทีต่นเองได้รบัจะต้องตรงกบัเจตนา

ของผูเ้ขยีน	เป็นการคาดเดาซึง่แท้จรงิแล้วมไิด้ขึน้อยูก่บัผูเ้ขยีนหากแต่วางอยูบ่น

คุณลักษณะ	พื้นเพและความสนใจของผู้อ่านต่างหาก80 

	 ในแง่นี้	การอ่านและตีความตัวบท/งานเขียนต่างๆ	จึงมิได้แตกต่าง

ไปจากการเขยีน	เพราะในขณะทีผู่เ้ขยีนอาจก�าหนดโครงสร้างและเงือ่นไขพืน้ฐาน

ให้กบัผลงานของตน	ผูอ่้านกลบัคอืผูเ้ตมิเตม็ความหมายต่างๆ	ให้งานเขยีนเหล่านัน้ 

ผู้อ่านคือผู้เขียนความหมายใหม่ให้กับตัวบท/งานเขียนที่ตนอ่าน	นั่นจึงไม่แปลก

ที่ทุกๆ	 การอ่าน/ตีความไม่ว่าจะมากหรือน้อย	 รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว	 ล้วนแต่เป็นผล 

80 กระนั้น	ริเกอร์ก็ไม่ได้ไปไกลถึงขั้นที่มองว่า	ผู้อ่านสามารถตีความและคาดเดาความหมาย
ในตัวบท/งานเขียนได้ตามอ�าเภอใจ	เพราะถึงที่สุดแล้วทุกๆ	การตีความย่อมต้องผ่านการ
ประเมินค่าตลอดจนพิจารณาถึงความหนักแน่นในการใช้หลักฐานเพื่อตีความเสมอ	ในแง่
นี้	 แม้ในตัวมันเองอาจเป็นการคาดเดา	 แต่ทุกๆ	 การตีความตัวบท/งานเขียนย่อมมีการ 
จดัล�าดบัชัน้	ให้ค่าว่าการตคีวามของใครเข้าท่าและการตคีวามของใครไม่เข้าท่าตลอดเวลา	
ดู	Paul	Ricoeur,	“The	Model	of	the	Text:	Meaningful	Action	Considered	as	a	Text”,	
Interpretative Social Science: A Reader, pp.	88-91.
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มาจากโลกทัศน์และความสนใจของผู้อ่านอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปได้	 การ

อ่าน/ตีความ	ฮอบส์ของชมิทท์เองก็เช่นกัน	ดังเนื้อหาทั้งหมดในความเรียงชิ้นนี้

ที่แสดงให้เห็นว่าการอ่าน/ตีความฮอบส์ของชมิทท์นั้นนอกจากจะเป็นการอ่าน

ภายใต้โลกทัศน์	 ภูมิหลังและความสนใจของชมิทท์แล้ว	 ยังเป็นการอ่านที่ช่วย

เสริมสร้างฐานรากทางทฤษฎีอันหนักแน่นให้กับข้อเสนอของเขา	 ไม่ว่าจะเป็น

แนวคิดเรื่ององค์อธิปัตย์ในฐานะผู้ตัดสินในสภาวะยกเว้น,	การเชื่อมโยงแนวคิด

เรือ่งองค์อธปัิตย์เข้ากบัค�าสอนทางเทววทิยาแบบอตุรภาพหรอืการแบ่งแยกมิตร/

ศัตรูในฐานะหัวใจส�าคัญของความเป็นการเมืองตลอดไปจนถึงการตีความภาพ-

ลกัษณ์ของเลอไวธนั	จนไม่เกนิเลยไปแม้แต่น้อยหากจะกล่าวว่าการอ่าน/ตคีวาม

ค�าสอนของฮอบส์คอืหวัใจส�าคญัในทฤษฎกีารเมอืงของชมทิท์	อย่างไรกต็าม	พ้น

ไปจากการเป็นฐานรากทางทฤษฎอีนัหนกัแน่นของชมทิท์	การอ่าน/ตคีวามฮอบส์

ของชมิทท์การอ่านที่	(ชมิทท์เชื่อว่า)	เปิดเผยเนื้อหาอันลับเฉพาะภายในค�าสอน 

ของฮอบส์	 ได้สร้างคุณูปการต่อแวดวงการศึกษาและตีความปรัชญาค�าสอน 

ของฮอบส์บ้างหรือไม่?	ถ้าค�าสอนของฮอบส์คือสิ่งที่ช่วยสร้างรากฐานอันมั่นคง

แข็งแกร่งให้กับทฤษฎีของชมิทท์	ในทางกลับกัน	ผลตอบแทนที่แวดวงการศึกษา

ท�าความเข้าใจค�าสอนของฮอบส์ได้รับจากการตีความดังกล่าวของชมิทท์คือ

อะไร?	 ที่สุดแล้ว	 หากงานเขียนอันยิ่งใหญ่คือเสาหลักที่ช่วยค�้าจุนและสรรสร้าง

ค�าสอนทางปรัชญาและทฤษฎีในยุคต่อๆ	 มา	 ค�าสอนทางปรัชญาและทฤษฎ ี

เหล่านัน้จะมส่ีวนช่วยในการเข้าถงึเจตนาของผูเ้ขยีนดงักล่าวมากขึน้แค่ไหน?	หรอื

เอาเข้าจริง	ทุกๆ	การอ่าน/ตีความก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผู้อ่าน/ตีความ

ซึ่งอาจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเจตนาของผู้เขียนแม้แต่น้อย

	 ในความเรยีงซึง่มเีนือ้หากล่าวถงึความส�าคญัของงานเขยีนอนัยิง่ใหญ่	

ลีโอ	 สเตร๊าส์	 อดีตคู่วิวาทะของชมิทท์	 เคยช้ีให้เห็นถึงแง่มุมด้านบวกที่ช่องว่าง

ระหว่างเจตนาของผู้เขียนกับการอ่าน/ตีความของผู้อ่านมีต่อพัฒนาการของ

แวดวงการศึกษาค�าสอนทางปรัชญาและทฤษฎี	 ด้วยการชี้ให้เห็นว่าแม้ผู้อ่าน/

ตีความอาจไม่สามารถเข้าถึงเจตนาของผู้เขียนได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง	แต่ความ

ไม่สมบรูณ์เหล่านัน้กก็ลบัสร้างเงือ่นไขให้การอ่าน/ตคีวามงานเขยีนมคีวามคกึคกั	

มีชีวิตชีวา	 หลากหลาย	 เพราะความไม่สมบูรณ์ในการเข้าถึงเจตนาของผู้เขียน

ย่อมหมายความว่าการผูกขาดความเข้าใจในงานเขียนด้วยแนวทางการตีความ
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แบบใดแบบหน่ึงคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้	 จนน�ามาสู่การเปิดพื้นที่ให้ทุกๆ	 การอ่าน	

ทกุๆ	การตคีวามสามารถน�าเสนอแนวทางของตนออกมาได้อย่างเสรี81	แน่นอน	

นัน่ย่อมมไิด้หมายความว่าสเตร๊าส์จะเชือ่ว่าทกุๆ	การอ่าน/ตคีวามมีความถกูต้อง	

แม่นย�าเท่ากนัไปเสยีทัง้หมด	เพราะผูอ่้าน/ตคีวามแต่ละคนย่อมมคีวามสามารถ	

อุตสาหะและทุ่มเทให้กับงานเขียนที่ตนอ่านไม่เท่ากัน	 กระนั้น	 สิ่งที่อาจส�าคัญ

กว่าก็คือความคึกคัก	หลากหลายในการตีความ	เพราะความคึกคักดังกล่าวย่อม

ตอกย�า้ถงึความยิง่ใหญ่	ทรงพลงัตลอดไปจนถงึมนต์เสน่ห์ของงานเขยีนเหล่านัน้	

มนต์เสน่ห์ที่ท�าให้งานเขียนอันยิ่งใหญ่ยังคงเป็นอมตะได้รับการอ่าน	 ตีความ	 

ถกเถียงแม้ว่าบุคคลผู้รจนางานเขียนดังกล่าวอาจล้มหายตายจากไปแล้วก็ตาม	

ด้วยเหตุนี้	 คุณูปการที่การอ่าน/ตีความฮอบส์ของชมิทท์มีต่อแวดวงการศึกษา

ปรัชญาค�าสอนของฮอบส์จึงไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่

ของฮอบส์เอง	ความยิ่งใหญ่ที่แม้จะข้ามบริบท	ข้ามห้วงเวลาทางประวัติศาสตร์	

แต่ผลงานของเขาก็ยังคงได้รับการกล่าวถึงซ�้าแล้วซ�้าเล่าอยู่เสมอ	 ความย่ิงใหญ่

ซึ่งจะกลับมาตอกย�้าถึงมนต์เสน่ห์ในผลงานของเขา	 ที่ยังคงมีชีวิตชีวา	 เป็นแรง

บนัดาลใจให้กบัผูค้นรุน่หลงัทกุครัง้	ความยิง่ใหญ่ทีส่ดุท้ายแล้วดงัทีป่รากฏในกรณี

ของชมิทท์คือเบ้าหลอมที่คอยหล่อหลอมนักคิด	 นักทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ในกาลสมัย

ต่อมา	ทัง้ยงัยนืยนัถงึความเป็นอมตะทีแ่ม้สงัขารทางกายอาจท�าให้มนษุย์ไม่อาจ

อยูไ่ด้ชัว่ฟ้าดนิสลาย	แต่กก็ลบัฝากชือ่ของมนษุย์ผูน้ัน้ให้คงอยูใ่นความทรงจ�าของ

โลกนี้ตราบนานเท่านาน...

81 ผู้สนใจสามารถดูเพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวได้ใน	อรรถสิทธิ์	 สิทธิด�ารง	 “การศึกษาแบบเสรี
ของลโีอ	สเตร๊าส์”,	บทความน�าเสนอในงานประชมุวชิาการรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์
แห่งชาติครั้งที่	12	หัวข้อ	“โลกเล็กลงแต่ความแตกต่างมากขึ้น:	รัฐศาสตร์ให้ค�าตอบอะไร?,	
8-9	ธันวาคม	2554,	หน้า	402-26.	



	 Carl	Schmitt	เริ่มต้นศึกษากฎหมายที่	Berlin	ในปี	1906	จากนั้นได้
ศึกษากฎหมายต่อที่	 Strasbourg	 ซึ่งตอนนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนี	 ในปี	
1910	ด้วยวัย	22	ปี	Schmitt	ได้เสนอสารนิพนธ์ชิ้นแรก	คือ	Über	Schuld	und	
Schuldarten	 เก่ียวกับข้อความคิดเร่ืองความผิดในกฎหมายอาญา	 พร้อมกับ
ฝึกงานที่ศาลเมือง	Düsseldorf	จากนั้น	เขาผลิตงานเขียนชิ้นแรกในปี	1912	เรื่อง	
Gesetz	und	Urteil	ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตีความกฎหมายโดยศาล	ต่อมาเขา
จบการศึกษาปริญญาเอกในปี	 1914	 โดยท�าวิทยานิพนธ์เรื่อง	 Der	Wert	 des	
Staates	und	die	Bedeutung	des	Einzelnen	 เกี่ยวกับคุณค่าและความส�าคัญ
ของรัฐและปัจเจกบุคคล	

รัฐศาสตร์สาร  ปีที่ 35  ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557): หน้า 93-125

“ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ”

ของ Carl Schmitt

ปิยบุตร แสงกนกกุล*

*	อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1	 ในส่วนนี้ผู้เขียนค้นคว้าจาก	Jean-Cassien	BILLIER	et	Agalé	MARYIOLI,	Histoire de la 
philosophie du droit, Armand	Colin,	2001,	pp.170-178;	Jean-François	KERVEGAN,	
«	La	critique	schmittienne	du	normativisme	kelsénien	»	in	Le droit, Le politique autour 
de Max Weber, Hans Kesen, Carl Schmitt, L’Harmattan,	1995,	pp.229-241;	Carl	
SCHMITT,	Les trois types de pensée juridique, traduction	de	Über	die	drei	Arten	des	
rechtswissenschaftlichen	Denkens	(1934)	par	M.	Köller	et	D.	Séglard,	PUF,	1995.

	 Verfassungslehre	 หรือ	 “ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ”	 ตีพิมพ์ครั้งแรก 
ในปี	 1928	 ในขณะที่	 Schmitt	 อายุได้	 40	 ปี	 ช่วงเวลานั้น	 Schmitt	 ถือได้ว่า 
เป็นหนึ่งในนักกฎหมายเยอรมันรุ่นใหม่ที่ชาญฉลาดและน่าจับตามอง	 อย่างไร
ก็ตาม	 กิตติศัพท์ของเขาก็ยังห่างจากนักกฎหมายที่ฝึกฝนและเติบโตมาจากช่วง
อาณาจักรไรช์ที่	2	เช่น	Anschütz,	Thoma,	Triepel,	Kauffmann	หากวัดกันที่ชื่อ
เสียงเรียงนามและการยอมรับนับถือจากแวดวงนิติศาสตร์เยอรมันในเวลานั้น	
Schmitt	คงเป็น	“นักกฎหมายชายขอบ”	
	 ในช่วงเวลานั้น	 วิชานิติศาสตร์ในเยอรมนีได้แยกการศึกษาวิชา 
ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยรัฐ	 (allgemeine	 Staatslehre)	 และวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ	
(Staatsrecht)	ออกจากกัน	ซึ่ง	Schmitt	ไม่เห็นด้วย	เขาจึงเขียนต�าราชื่อ	Verfas-
sungslehre	หรือ	“ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ”	เพื่อเชื่อมเอาสองวิชาดังกล่าวเข้าไว้ด้วย
กันในชื่อของ	 “ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ”	 โดยมุ่งหมายวิจารณ์พัฒนาการของลัทธิ
วิชาการกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ครอบง�าเยอรมนีอยู่ในเวลานั้น	 และน�าเสนอ
ข้อความคิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่แตกต่างออกไป	ซึ่ง	“ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ”	
ของ	Schmitt	ได้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมในแวดวงนิติศาสตร์เยอรมัน	
	 ในบทความนี้จะน�าเสนอความคิดของ	Schmitt	ที่ปรากฏอยู่ในงาน	
“ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ”	(2.)	ข้อวิจารณ์ต่อรัฐธรรมนูญไวมาร์	และระบบรัฐสภา	(3.)	
ตลอดจนข้อเสนอว่าใครคือผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ	(4.)	อย่างไรก็ตาม	เพื่อให้เข้าใจ
พื้นฐานความคิดของ	Schmitt	 ในเบื้องต้น	จ�าเป็นต้องอธิบายถึงพื้นฐานทฤษฎี
กฎหมายของเขาโดยสังเขป	(1.)	

1.  พื้นฐานทฤษฎีกฎหมายของ Carl Schmitt โดยสังเขป1 
	 โครงความคิดทางทฤษฎีกฎหมายของ Carl	 Schmitt	 ตั้งอยู่บนพื้น

ฐานของทฤษฎี	“อ�านาจตัดสินใจนิยม”	(décisionnisme)	ใน	Gesetz	und	Urteil.	
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Eine	 Untersuchung	 zum	 Problem	 der	 Rechtspraxis	 หรือ	 “กฎหมายและ 

ค�าพิพากษา:	บทวิเคราะห์ปัญหาของการปฏิบัติของศาล”	(1912)	ซึ่งเป็นงานชิ้น

ส�าคญัชิน้แรกของเขา	Schmitt	ได้ปฏเิสธความคดิทีว่่ากฎหมายคอืการแสดงออก

ซึ่งเจตจ�านงของฝ่ายนิติบัญญัติและไม่เห็นด้วยกับวิธีการปรับใช้กฎหมายที่เป็น

นามธรรมทัว่ไปเข้ากบัข้อเทจ็จรงิทีเ่ป็นรปูธรรมโดยน�าวธิมีาจากวชิาตรรกศาสตร์

ที่เรียกว่า	 Syllogism	 มาใช้	 Schmitt	 เห็นว่าในทุกการตัดสินใจใดๆ	 ของการ 

กระท�าที่มีลักษณะทางตุลาการ	 เป็นห้วงเวลาของดุลพินิจซึ่งท�าให้การตัดสินใจ

แต่ละครั้งมีเนื้อหาแตกต่างกันไปตามแต่เจตจ�านงของผู้ใช้และตีความกฎหมาย	

	 งานของ	 Schmitt	 ตอบโต้ความคิดที่ครอบง�าวงการนิติศาสตร์ของ

เยอรมนีในเวลานั้น	เขาเห็นว่า	ประเด็นปัญหาใจกลางของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ไม่ได้เกีย่วอะไรแม้แต่น้อยกบัเรือ่งความเป็นกฎเกณฑ์ของเนือ้หาทีม่ผีลบงัคบัใน

ทางกฎหมายหรือศีลธรรม	แต่อยู่ที่	“ใครเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจ”	ต่างหาก

	 ทฤษฎีกฎหมายของ	 Schmitt	 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยก

ระหว่าง	“กฎหมาย”	กบั	“การสร้างกฎหมาย”	ซึง่เป็นทฤษฎทีีต่รงกนัข้ามกบัทฤษฎี

ดัง้เดมิทีแ่บ่งแยกเป็นกฎหมายทีร่ฐัไม่ได้ตราขึน้	(เช่น	กฎหมายธรรมชาต	ิกฎหมาย

ของพระเจ้า)	กับกฎหมายที่รัฐตราขึ้น	(positive	law)	

	 ความคดิของ	Schmitt	ในหลายส่วนเป็นผลจากข้อวจิารณ์ทีเ่ขาต้อง 

การตอบโต้พุ่งตรงไปที่ความคิดแบบ	 “กฎเกณฑ์นิยม”	 (Normativisme)	 และ 

นิติรัฐ-เสรีนิยมของ	 Hans	 Kelsen	 ซึ่งเป็นศัตรูคู่แข่งร่วมสมัยของเขา2	 พื้นฐาน

ความคิดของ	 Schmitt	 ในเร่ืองกฎหมาย	 คือ	 การน�า	 “ความเป็นการเมือง”	 

เชื่อมต่อกับ	“ความเป็นกฎหมาย”	โดยที่	“ความเป็นการเมือง”	อยู่เหนือ	“ความ

เป็นกฎหมาย”	 ซึ่งพวกกฎเกณฑ์นิยมไม่ยอมรับเด็ดขาด	 เพราะพวกเขาเห็นว่า	

2	 ความขัดแย้งของทั้งคู่เริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปี	1920	เรื่อยมาจนกระทั่งเผยให้เห็นชัดเจนที่สุด
เมือ่	Schmitt		ปฏเิสธไม่ร่วมลงชือ่ในค�าร้องของนกัวชิาการทีไ่ม่เหน็ด้วยกบัการปลด	Kelsen	
ออกจากต�าแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย	 Cologne	 ในปี	 1933	 ไม่เพียงแต่	 Schmitt	
แสดงออกให้เห็นถึงการไม่ปกป้องเสรีภาพทางวิชาการของ	 Kelsen	 เท่านั้น	 ในปี	 1936 
เขายงัได้เผยจดุยนืต่อต้านยวิอย่างชัดแจ้งในงานประชมุวชิาการของสนันบิาตนกักฎหมาย
ชาติสังคมซึ่งเขาเป็นประธาน	Schmitt	ยืนยันว่า	“ส�าหรับเราแล้ว	ผู้เขียนชาวยิวไม่มีอ�านาจ
ใด	แม้จะเป็นอ�านาจทางวิชาการอันบริสุทธิ์ก็ตาม”
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“ความเป็นการเมอืง”	ไม่ใช่เรือ่งของกฎเกณฑ์	แต่อยูใ่นส่วนของ	“สิง่ทีค่วรจะเป็น”	

(Sein)	 ในขณะที่ระบบกฎหมายน้ันเป็นระบบปิดซึ่งตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์	 (norm)	 

ซึ่งเป็น	“สิ่งที่เป็นอยู่”	(Sollen)	

	 Schmitt	 เห็นว่า	 กฎหมายไม่อาจบังคับใช้ได้ด้วยตัวของมันเอง	

กฎหมายไม่สามารถตคีวามหรอืก�าหนดนยิามหรอืบงัคบัการได้ด้วยตวัของมนัเอง	

กฎเกณฑ์	 (norm)	 ไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากปราศจากซึ่งอ�านาจในการ	 “ตัดสินใจ”	

เข้าไปสร้าง	 ก�าหนด	 ให้ความหมาย	 และบังคับใช้กฎเกณฑ์	 Schmitt	 จึงไม่เห็น

ด้วยกับความคิดของ	 Kelsen	 ที่เสนอว่าความสมบูรณ์ของกฎเกณฑ์หนึ่ง	 (เช่น	 

กฎเกณฑ์	B)	ตั้งอยู่บนอีกกฎเกณฑ์หนึ่ง	(เช่น	กฎเกณฑ์	A)	ที่ก�าหนดวิธีการเกิด

ขึ้นและด�ารงอยู่ของกฎเกณฑ์นั้น	(กฎเกณฑ์	B)	ไว้	เช่น	ค�าพิพากษาของศาลเกิด

จากการปรบัใช้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย	และเนือ้หาของกฎหมายกเ็กดิจากการปรบั

ใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	กฎเกณฑ์นิยม	(Normativisme)	แบบ	Kelsen	จึงเป็น

รูปแบบพรีะมดิทีก่�าหนดว่าการสร้างกฎเกณฑ์ทัง้หลายเกดิจากการปรบัใช้สืบสาย

มาจากกฎเกณฑ์ที่อยู่ในล�าดับชั้นสูงกว่า	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้อ�านาจและ 

ผู้พิพากษาตัดสินคดีโดยปรับใช้-สืบสายจากกฎหมาย	 รัฐสภาตรากฎหมายโดย

การปรบัใช้-สบืสายมาจากรฐัธรรมนญู	และผูส้ถาปนารฐัธรรมนญูตรารฐัธรรมนญู

โดยการปรับใช้-สืบสายมาจากกฎเกณฑ์สูงสุดในจินตภาพที่	 Kelsen	 เรียกว่า	

Grundnorm	 หรือ	 “กฎเกณฑ์พ้ืนฐาน”	 Schmitt	 วิจารณ์ว่า	 โดยธรรมชาติ	 ตัว

กฎหมายไม่อาจบงัคบัใช้ได้ด้วยตนเอง	องค์กรผูบ้งัคับใช้กฎเกณฑ์ทีเ่ป็นนามธรรม

ทั่วไปให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะรูปธรรม	จะสามารถกระท�าเช่นนั้นได้	ก็เพราะ

มีองค์ประกอบ	2	ประการ	คือ	กฎเกณฑ์	และการตัดสินใจขององค์กรผู้มีอ�านาจ

บังคับใช้กฎเกณฑ์	 ดังนั้น	 “อ�านาจตัดสินใจ”	 จึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้

กฎเกณฑ์บังเกิดผลเป็นรูปธรรม	 หาใช่กฎเกณฑ์ในล�าดับสูงกว่าแบบที่	 Kelsen	

เสนอไม่	Schmitt	เห็นต่อไปว่า	ฐานของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งหลายจึงไม่ใช่

กฎเกณฑ์ทางกฎหมายด้วยกัน	 แต่เป็นอ�านาจ	 ดังที่เขายืนยันว่า	 “ระเบียบทาง

กฎหมายก็เหมือนกับระเบียบอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจ ไม่ใช่ตั้ง

อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์” 3

3	 Carl	SCHMITT,	Théologie politique, Gallimard,	1988,	p.20.
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2.  รัฐธรรมนูญและอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
 2.1. ความหมายของรัฐธรรมนูญ 
	 ในส่วนแรกของ	Verfassungslehre	ตั้งแต่บทที่	1	ถึงบทที่	4	Schmitt	
ได้อธิบายการนิยาม	“รัฐธรรมนูญ”	ในหลายความหมาย	ตั้งแต่ความหมายอย่าง
กว้าง	ความหมายอย่างแคบ	ความหมายในทางปฏฐิาน	และความหมายอดุมคติ	
	 รฐัธรรมนญูในความหมายอย่างกว้าง	ซึง่	Schmitt	เรยีกว่า	“ข้อความ
คิดสัมบูรณ์ของรัฐธรรมนูญ” หรือ	“รัฐธรรมนูญในฐานะทั้งหมดทั้งมวลอัน
เป็นเอกภาพ”	นั้น	 เขาอธิบายว่ารัฐธรรมนูญนัยนี้	อาจแบ่งได้สองความหมาย	
ในความหมายแรก	รฐัธรรมนญู	คอื	โครงสร้างอย่างกว้างของหน่วยทางการเมือง
และระเบยีบทางการเมอืง	ซึง่รฐัธรรมนญูในความหมายนีก้ค็อืรฐันัน่เอง	อกีความ
หมายหนึ่ง	 รัฐธรรมนูญ	 คือ	 ระบบปิดของกฎเกณฑ์ทั้งหลาย	 เป็นกฎหมายพื้น
ฐานทีว่างหลกัเกณฑ์ให้แก่กฎหมายอืน่ๆ	หรอืเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎเกณฑ์นัน่เอง	
ในความหมายนี้	จึงขึ้นกับความเป็นกฎเกณฑ์และล�าดับชั้นของกฎหมาย4

	 Schmitt	เรยีกรฐัธรรมนญูในความหมายอย่างแคบว่า	“ข้อความคดิ
สัมพัทธ์ของรัฐธรรมนูญ” หรือ “รัฐธรรมนูญในฐานะความหลากหลายของ
กฎหมายเฉพาะ” รัฐธรรมนูญ	คือ	การรวมกันของบรรดากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ทัง้หลายเข้าไว้ด้วยกนั	ในความหมายนี	้เป็นการพจิารณาลักษณะของรฐัธรรมนญู
ในทางรูปแบบซ่ึงแตกต่างจากการพิจารณาในทางเนื้อหา	 บรรดากฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่น�ามารวมกันนั้นจะมีเนื้อหาอย่างไรก็ได้ขอเพียงแค่น�ามารวมกัน
เป็นรัฐธรรมนูญตามรูปแบบเกิดเป็นรัฐธรรมนูญหนึ่งเดียวก็เพียงพอแล้ว	 “รูป
แบบ”	ที่ว่าแสดงออกได้ในสองลักษณะ	ลักษณะแรก	ความเป็นลายลักษณ์อักษร	
รัฐธรรมนูญต้องเป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อความแน่นอนชัดเจนว่าบทบัญญัติใด
ที่เป็น	 “รัฐธรรมนูญ”	 และทราบได้ว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่	ลักษณะที่สอง	กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบแก้ไขยาก
กว่ากฎหมายอืน่	เพือ่ประกนัให้รฐัธรรมนญูมสีถานะทีม่ัน่คงและมรีะยะเวลาการ
บังคับใช้ที่ยาวนาน	จึงต้องก�าหนดให้แก้ไขได้ยากกว่าการแก้ไขกฎหมายอื่นๆ5 

4	 Carl	 SCHMITT,	 Théorie de la constitution,	 traduction	 de	 Verfassungslehre	 par 
Lilyane	DEROCHE,	PUF,	1993,	pp.	131-139.

5 Ibid., pp.141-150.
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	 ในส่วนของรัฐธรรมนูญในความหมายอุดมคติ	 Schmitt	 เห็นว่า	

รัฐธรรมนูญในความหมายน้ีเป็นการน�าความคิดทางการเมืองเข้าไปผสมกับ

รัฐธรรมนูญ	 โดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญที่แท้จริงต้องตอบสนองต่ออุดมการณ์ทาง 

การเมอืง	แต่ละฝ่ายต่างพยายามช่วงชงิการนยิามว่ารฐัธรรมนญูคืออะไร	โดยน�า

อุดมการณ์ทางการเมอืงของฝ่ายตนเข้าไปเป็นส่วนผสม	หากรฐัธรรมนญูใดทีไ่ม่มี

บทบัญญัติที่สะท้อนถึงอุดมการณ์ของฝ่ายตน	 ก็ถือว่ารัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่

รัฐธรรมนูญที่แท้จริง	ดังปรากฏให้เห็นจากการต่อสู้กันระหว่างกระฎุมพีเสรีนิยม

กบัสมบรูณาญาสทิธริาชย์	ฝ่ายกระฎุมพเีสรนียิมจ�าเป็นต้องสร้างข้อความคดิหรอื

หลักการพื้นฐานเพื่อเป็นปัจจัยในการจ�าแนกรัฐธรรมนูญที่แท้จริง	 ได้แก่	 การ

รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	และการแบ่งแยกอ�านาจ	ดังนั้น	รัฐธรรมนูญ

ในความหมายอุดมคติของพวกนิติรัฐแบบกระฎุมพีจึงต้องมีบทบัญญัติที่

รับรองหลักการแบ่งแยกอ�านาจและรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน6

	 Schmitt	ไม่เหน็ด้วยกบัการให้ความหมายรฐัธรรมนญูทัง้แบบอย่าง

กว้าง	 อย่างแคบ	 และแบบอุดมคติ	 ส�าหรับ	 Schmitt	 แล้วการให้นิยามแก่

รัฐธรรมนูญต้องเป็นความหมายแบบปฏิฐานหรือ	positive	เท่านั้น	รัฐธรรมนูญ

ในความหมายแบบปฏิฐาน มีสององค์ประกอบ ได้แก่ การกระท�าอันเกิด

จากอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir constituant) และการตัดสินใจ

ของผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญในการก�าหนดรูปแบบและประเภท

ของหน่วยทางการเมือง จะเห็นได้ว่า	 Schmitt	 ให้ความส�าคัญกับ	 “อ�านาจ

สถาปนารัฐธรรมนูญ”	และ	“การตัดสินใจของผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ”	

ดงันัน้	รฐัธรรมนญูจงึไม่อยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ใดๆ	ทัง้สิน้	ทกุอย่างขึน้กบัการตดัสนิ

ใจของผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	 ซึ่งอาจเป็นประชาชนในกรณีที่เป็น

ประชาธิปไตย	และเป็นกษัตริย์ในกรณีที่เป็นราชาธิปไตย	

	 Schmitt	 ยึดถือความหมายของรัฐธรรมนูญในทางปฏิฐานหรือ	

positive	 และการแบ่งแยก	 “รัฐธรรมนูญ”	 (Verfassung)	 ออกจาก	 “กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ”	 (Verfassungsgesetz)	อย่างยิ่ง	 ดังนั้น	 เมื่ออ่านงานของ	Schmitt	

โดยเฉพาะอย่างยิง่	“ทฤษฎรีฐัธรรมนญู”	หรอื	Verfassungslehre	แล้ว	หากปรากฏ

6 Ibid.,	pp.167-172.	
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ค�าว่า “รฐัธรรมนญู” (Verfassung) เมือ่ไร ย่อมหมายถงึ รฐัธรรมนญูในฐานะ

เป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญในการ

ก�าหนดประเภทและรูปแบบของหน่วยทางการเมืองเสมอ ไม่ใช่หมายถึง

รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรแต่ละฉบับดังเช่นที่ใช้กันในประเทศต่างๆ 

เท่านั้น 

 2.2. รูปแบบการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ
	 ใน	 Verfassungslehre	 (1928)	 หรือ	 “ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ”	 Schmitt	
แบ่งรูปแบบการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญออกเป็น	 2	 รูปแบบ	 ได้แก่	 รัฐธรรมนูญ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการกระท�าหลายฝ่าย	 และรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผลมาจากการ 
กระท�าฝ่ายเดียว
 รฐัธรรมนญูซึง่เป็นผลมาจากการกระท�าหลายฝ่าย	เป็นข้อตกลง
สรุปร่วมกันระหว่างบรรดาหน่วยทางการเมืองผู้ถืออ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน	 รัฐธรรมนูญจะก�าหนดสถานะทางการเมืองของแต่ละหน่วย
ทางการเมอืงทีเ่ข้าร่วมตกลงกนั	ลกัษณะของรฐัธรรมนญูในรปูแบบนีจ้ะแตกต่าง
กันไป	เราเรียกว่า	Convention	ในกรณีที่เป็นการจัดระเบียบของฐานันดร	(Stän-
destaat)	 ข้อตกลงที่เป็นรัฐธรรมนูญก็เป็นการเจรจาตกลงกันระหว่างฐานันดร 
ทั้งสาม	ได้แก่	ขุนนาง	พระ	และฐานันดรที่สาม	ส่วนกรณีที่แต่ละรัฐซึ่งเป็นอิสระ
ได้เข้ามาร่วมตกลงรวมตวักนัเป็นสหพนัธ์อย่างถาวรอนัประกอบด้วยรฐัทีล่งนาม 
ตกลงร่วมกัน	 ข้อตกลงที่เป็นรัฐธรรมนูญน้ัน	 เรียกว่า	 Pact	 รัฐธรรมนูญซึ่งเป็น 
ผลมาจากการตกลงกันของหลายฝ่ายน้ีอาจเป็นการ	 “ประนีประนอมทาง
รัฐธรรมนูญ”	 ของบรรดาพลังทางการเมืองทั้งหลายเพื่อรักษาสถานะดังเดิม	
(statu quo)	 ของตนให้ได้ในห้วงเวลาที่ยังไม่มีพลังทางการเมืองใดชนะแบบ
เบ็ดเสร็จ7 
	 Schmitt	 ได้ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นผลมา 
จากการกระท�าหลายฝ่ายไว้	ได้แก่	รัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐเยอรมนีเหนือใน

ปี	1867	และรัฐธรรมนูญอาณาจักรไรช์ในปี	1871	ตามรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ

7	 Renaud	BAUMERT,	La découverte du juge constitutionnel, entre science et politique. 
Les controverses doctrinales sur le contrôle de la constitutionnalité des lois dans les 
Républiques française et allemand de l’entre- deux-guerres, LGDJ,	2009,	p.454.
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นี	้เกดิจากข้อตกลงซ้อนกนัสองกรณ	ีข้อตกลงแรก	คอื	ข้อตกลงระหว่างรฐัสมาชกิ	

ข้อตกลงที่สอง	 คือ	 ข้อตกลงระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภา	 Schmitt	 เห็นว่า	 ถ้าข้อ

ตกลงใดข้อตกลงหนึ่งเป็น	“ข้อตกลงอย่างแท้จริง”	อีกข้อตกลงที่เหลือก็ต้องเป็น	

“ข้อตกลงทางรฐัธรรมนญูปลอม”	ทกุหน่วยการเมือง	ย่อมมีผูท้รงอ�านาจสถาปนา

รัฐธรรมนูญได้เพียงหนึ่งเดียว	ดังนั้น	รูปแบบคู่กันระหว่าง	“กษัตริย์-รัฐสภา”	จึง

ไม่อาจก่อตั้งการตัดสินใจทางการเมืองอย่างแท้จริงได้	 แต่เป็นเพียง	 “การ

ประนีประนอมเพื่อประวิงเวลา”	เลื่อนการตัดสินใจทางการเมืองอย่างแท้จริง

 รฐัธรรมนญูซึง่เป็นผลมาจากการกระท�าฝ่ายเดยีว	คือ	รฐัธรรมนญู

ที่เกิดจากการตัดสินใจทางการเมืองฝ่ายเดียวของผู ้ทรงอ�านาจสถาปนา

รัฐธรรมนูญ	 รัฐธรรมนูญในรูปแบบน้ีจึงเป็นการกระท�าตามเจตจ�านงของผู้ทรง

อ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูในการก�าหนดรปูแบบให้แก่หน่วยทางการเมอืง	การ

ด�ารงอยู่ของรัฐธรรมนูญนี้เป็นไปตามการตัดสินใจทางการเมืองนั่นเอง

 2.3. อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
	 Verfassungslehre	(1928)	ของ	Schmitt	ให้ความส�าคัญกับ	“อ�านาจ

สถาปนารัฐธรรมนูญ”	 (Pouvoir	 constituant)	อย่างมาก	จะเห็นได้จากเขาอุทิศ

หนึ่งบทให้แก่เรือ่งดงักล่าว	และยงัได้กล่าวถงึอกีหลายครัง้ในบทอืน่ๆ	Schmitt	น�า

ความคดิเรื่อง	“อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ”	(Pouvoir	constituant)	ของ	Sieyès	

กลับมาพิจารณาใหม่8	 และด้วยลักษณะสูงสุด	 เด็ดขาด	 และไม่มีข้อจ�ากัดใดๆ	

ของอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญน้ีเอง	 Schmitt	 ได้น�ามาใช้เชื่อมโยงเข้ากับ	

“รัฐธรรมนูญ”	 (Verfassung)	 และอธิบายว่าในห้วงเวลาที่ผู้ทรงอ�านาจสถาปนา

รัฐธรรมนูญได้ใช้อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อก่อต้ังสถาปนารัฐธรรมนูญนั้น

เป็น	“ห้วงเวลาทางการเมืองของกฎหมาย”9 

8	 งานของ	Sieyès	ที่ได้น�าเสนอความคิดเรื่อง	“อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ”	(Pouvoir	con-
stituant)	มีอยู่สองชิ้น	ได้แก่	Essai	sur	les	privilèges	และ	Qu’est-ce	que	le	Tiers	état	?	
ซึง่พอสรปุอย่างกระชับได้ว่า	อ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูซึง่ไม่อาจถกูจ�ากดัได้ด้วยกฎเกณฑ์
ใดๆ	 ต้องใช้ท้ังเพื่อท�าลายระเบียบซึ่งด�ารงอยู่	 (ระเบียบของสังคมฝรั่งเศสในเวลานั้นที่ให้
อภิสิทธิ์แก่ชนชั้นพระและขุนนาง)	 และทั้งเพื่อสร้างระเบียบใหม่	 (ก่อตั้งระเบียบใหม่ที่ให้
ประโยชน์แก่	“ชาติ”	ซึ่งได้แก่ฐานันดรที่สาม)	

9	 Jean-François	KERVEGAN,	Que faire de Carl Schmitt ?,	Gallimard,	2011,	p.189.	
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	 Schmitt	อธิบายว่า	“อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ”	(Pouvoir	consti-
tuant)	 คือ	 เจตจ�านงทางการเมืองซึ่งอ�านาจของมันได้กระท�าการตัดสินใจอย่าง
เป็นรูปธรรมถงึประเภทและรปูแบบของการด�ารงอยูท่างการเมอืงโดยเฉพาะ	การ
ตัดสินใจตามเจตจ�านงทางการเมืองดังกล่าวนี้ได้สร้างความสมบูรณ์ต่อบรรดา 
กฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญทั้งหลายที่ต่อเนื่องตามมา10 
	 รฐัธรรมนญูไม่ได้ตัง้อยูบ่นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหรอืหลกัการใดๆ	
ที่มีมาก่อนหน้านั้น	 เมื่อไม่ได้ขึ้นกับกฎเกณฑ์ใดๆ	 การตัดสินใจทางการเมืองที่
ปรากฏออกมาในรปูของรฐัธรรมนญูจงึเป็นการแสดงให้เหน็ถงึความสามารถของ
ผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญในการเปิดเผยเจตจ�านงของตนให้ปรากฏ
เป็นการก่อรปูข้ึนขององค์กรทางการเมอืง	อ�านาจสงูสดุจะทรงอ�านาจและมพีลงั
ได้กด้็วย	“การตดัสนิใจ”	ซึง่เป็นการตดัสนิใจ	“ให้สิง่หนึง่ด�ารงอยู”่	ท�านองเดยีวกนั
กับที่	 Schmitt	 เคยเสนอไว้ใน	 Politische	 Theologie	 -	 เทววิทยาทางการเมือง	
(1922)	ว่า	องค์อธิปัตย์เป็นผู้ตัดสินใจว่าเมื่อไรเป็นสภาวะยกเว้น	Schmitt	 เห็น
ว่าความสมบูรณ์ทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็น
กฎเกณฑ์	 หรือล�าดับชั้นของกฎหมาย	 ไม่จ�าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ใดๆ	 มาเป็น	
“มาตรวัด”	 ว่ารัฐธรรมนูญสมบูรณ์หรือไม่	 เพราะ	รัฐธรรมนูญสมบูรณ์โดยตัว
ของมันเองเน่ืองจากเกิดจากการตัดสินใจและเจตจ�านงทางการเมืองของ
ผู้ทรงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญู	ดงันัน้การตดัสนิใจของผูท้รงอ�านาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญสูงสุดที่ก่อตั้งรัฐธรรมนูญ	 (Verfassung)	
โดยตรง11 
	 ในส่วนของผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูนัน้	Schmitt	อธบิาย
ว่ามีได้หลายรูปแบบตามแต่ละยุคสมัย	 ในยุคกลาง	 พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ทรง
อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	 ต่อมาในยุคปฏิวัติฝรั่งเศส	 Sieyès	 ได้สร้างทฤษฎี
อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของชาติ	 (Nation)	 ซึ่งชาติในความหมายนี้ก็คือ
ประชาชนนัน่เอง	นบัตัง้แต่ศตวรรษที	่18	เป็นต้นมา	กษตัรย์ิไม่ได้กลายเป็นผูท้รง
อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญอีกต่อไป	 แต่เป็นมนุษย์ทั้งหลายที่มีอ�านาจในการ

10	 Carl	SCHMITT,	Théorie de la constitution,	traduction	de	Verfassungslehre	par	Lilyane	
DEROCHE,	PUF,	1993,	pp.211-212.

11 Ibid,	p.212.
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ตัดสินใจก�าหนดประเภทและรูปแบบของหน่วยทางการเมือง	 ต่อมา	 ในยุคการ
ฟื้นฟูกษัตริย์ของฝรั่งเศส	(La	Restauration)	ตั้งแต่ปี	1815-1830	กษัตริย์กลับมา
เป็นผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูอกีครัง้	กษตัรย์ิเป็นผูท้รงอ�านาจเตม็ในการ
ก�าหนดรปูแบบของหน่วยทางการเมอืงและก่อตัง้รฐัธรรมนญูขึน้	 แม้รฐัธรรมนญูนี้
จะจ�ากัดอ�านาจกษัตริย์บางประการ	แต่กษัตริย์ก็เป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญนี้ขึ้น
เอง	ในบางกรณี	คนส่วนน้อยอาจเป็นผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็ได้	รัฐ
ที่ถือก�าเนิดขึ้นจากการใช้อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญของคนส่วนน้อยอาจเป็น
อภิชนาธิปไตย	(aristocracy)	หรือคณาธิปไตย	(oligarchy)	ก็ได้

	 ผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูอาจใช้อ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญู

ในรปูแบบแตกต่างกนัไป	ในกรณทีีก่ษตัรย์ิเป็นผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญู	

กษตัรย์ิกม็อี�านาจเตม็ในการตดัสนิใจตรารฐัธรรมนญูและพระราชทานให้	ซึง่การ

ตัดสินใจของกษัตริย์ดังกล่าวเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียว	 ในบางกรณีกษัตริย์อาจ

ให้สภาหรือประชาชนมีส่วนร่วมในการตรารัฐธรรมนูญ	 หรือกษัตริย์อาจ

พระราชทานรฐัธรรมนญูให้เพราะประชาชนเรยีกร้องหรอืถกูกดดนัทางการเมือง	

แต่ไม่ว่าอย่างไรกต็าม	เมือ่กษตัรย์ิเป็นผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูอยู	่การ

พระราชทานรฐัธรรมนญูของกษตัรย์ิจะเกดิจากปัจจยัใดหรอืด้วยวธิกีารใด	กถ็อืว่า

เป็นการใช้อ�านาจตดัสนิใจฝ่ายเดยีวของกษตัรย์ิผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญู

ในเวลานั้นแต่เพียงผู้เดียว12 

	 ในกรณีที่ประชาชนเป็นผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	 รูปแบบ

การใช้อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญย่อมสลับซับซ้อนขึ้น	 เพราะประชาชนเป็น 

องค์อธิปัตย์ที่ไม่ได้ถูกก่อตั้งอย่างเป็นระบบระเบียบ	และเป็นเอกภาพ	เจตจ�านง

ของประชาชนแต่ละคนไม่มทีางสอดคล้องต้องกนัได้ทัง้หมด	ดงันัน้การแสดงออก

ซึ่งการใช้อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชน	จึงต้องออกแบบให้เกิดการ

ตัดสินใจฝ่ายเดียวให้ได้	ได้แก่	การให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็น

ชอบรัฐธรรมนูญ	หรือการให้ประชาชนเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปท�าหน้าที่ยกร่างและ

ให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญ13 

12 Ibid,	p.218.
13 Ibid,	pp.220-222.
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 2.4. “รัฐธรรมนูญ” (Verfassung) กับ “กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ” (Verfassungsgesetz)
	 ในหนังสือ	 Verfassungslehre	 (1928)	 Schmitt	 ให้ความส�าคัญกับ

ข้อความคิดแบบปฏิฐานของรัฐธรรมนูญมากที่สุด	 เพราะเป็นการอธิบาย

รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นการเลือกรูปแบบและชนิดของหน่วยทางการเมือง	

Schmitt	 เห็นว่าต้องแบ่งแยกเด็ดขาดระหว่าง “รัฐธรรมนูญ” (Verfassung) 

กับ “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” (Verfassungsgesetz) ออกจากกัน	 ส�าหรับ	

Schmitt	แล้ว	การถอดรือ้	“รฐัธรรมนญู”	ออกเป็น	“กฎหมายรฐัธรรมนญู”	หลายๆ	

ส่วน	หรอื	“กฎหมายรฐัธรรมนญู”	ต่างๆ	ประกอบกนัขึน้กลายเป็น	“รฐัธรรมนญู”	

นั้น	เป็นความคิดที่ไม่อาจยอมรับได้14

 รัฐธรรมนูญ (Verfassung)	ในความหมายแบบปฏิฐาน	 (positive)	

ก�าเนิดจากการใช้อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	(Pouvoir	constituant)	เพื่อกระท�า

การที่เรียกว่า	 “การกระท�าทางสถาปนารัฐธรรมนูญ”	 (Verfassungsgebung)	 

ซึ่งโดยตัวของมันเองแล้วไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ใดๆ	แต่เป็นการก�าหนดรูปแบบของ

หน่วยทางการเมืองโดยอาศัยการตัดสินใจเดี่ยว	 การกระท�านี้ก่อตั้งสถาปนา 

รูปแบบและชนิดของหน่วยทางการเมือง	 และเบื้องหลังของการกระท�าทาง

สถาปนารัฐธรรมนูญก็คือองค์ประธานผู้สามารถก่อตั้งรัฐธรรมนูญซึ่งก�าหนด 

รปูแบบหน่วยทางการเมอืงตามเจตจ�านงของตน	รฐัธรรมนญูจงึเป็นตวัเลอืกตาม

จิตส�านึกของผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งท�าให้หน่วยทางการเมือง

สมบูรณ์เพื่อตัวของมันเองและด้วยตัวของมันเอง15 

	 ในส่วนของ	 “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” (Verfassungsgesetz)	 นั้น

จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อตั้งอยู่บนฐานของ	“รัฐธรรมนูญ”	(Verfassung)	อีกทอดหนึ่ง	

ดังที่	Schmitt	สรุปให้เข้าใจโดยง่ายว่า	“กฎหมายรัฐธรรมนูญ สมบูรณ์ได้ต่อเมื่อ

อยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและในกรอบของรัฐธรรมนูญ ส่วนรัฐธรรมนูญ

สมบูรณ์ได้บนพื้นฐานของเจตจ�านงของอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ”16 

14 Ibid,	p.151.
15 Ibid,	p.152.
16 Ibid,	p.224.
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ผู้ทรงอ�ำนำจสถำปนำรัฐธรรมนูญ

ใช้

อ�ำนำจสถำปนำรัฐธรรมนูญ (Pouvoir constituant) 

กระท�ำ

กำรกระท�ำทำงสถำปนำรัฐธรรมนูญ (Verfassungsgebung)

เพื่อก่อตั้งสถำปนำ

รัฐธรรมนูญ (Verfassung) --- รูปแบบของหน่วยทำงกำรเมือง

เพื่อไปก�ำหนด

กฎหมำยรัฐธรรมนูญ (Verfassungsgesetz)

	 การแบ่งแยกระหว่าง	 “รัฐธรรมนูญ”	 (Verfassung)	 กับ	 “กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ”	 (Verfassungsgesetz)	แบบ	Schmitt	นี้ส่งผลถึงข้อจ�ากัดการแก้ไข

รฐัธรรมนญู	ด้วย	Schmitt	เหน็ว่า	การกระท�าทางแก้ไขรฐัธรรมนญู	(Verfassung-

sänderung)	 มีสถานะต�่ากว่าการกระท�าทางสถาปนารัฐธรรมนูญ	 (Verfas-

sungsgebung)	 ดังน้ัน	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 (ändern)	 จึงกระท�าได้เฉพาะการ

แก้ไขในส่วนของกฎหมายรฐัธรรมนญู	(Verfassungsgesetz)	เท่านัน้	ไม่อาจแก้ไข

ในส่วนของรัฐธรรมนูญ	(Verfassung)	ได้	กฎหมายรัฐธรรมนูญ	(Verfassungsge-

setz)	 อาจถูกแก้ไขหรือยกเลิกได้ด้วยการกระท�าทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 (Verfas-

sungsänderung)	แต่รัฐธรรมนูญ	(Verfassung)	ซึ่งเป็นการตัดสินใจทางการเมือง

ของผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญู	อาจถกูแก้ไขหรอืยกเลิกได้กด้็วยการตดัสิน

ใจทางการเมืองของผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญเท่านั้น17 

	 Schmitt	อธิบายต่อไปว่า	รัฐธรรมนูญอยู่ในสถานะที่ไม่อาจละเมิด

ได้	 ในขณะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญอาจถูกประกาศงดเว้นการใช้บังคับได้ในกรณี

สถานการณ์ยกเว้นหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน	ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติว่า

ด้วยการสาบานของประมุขของรัฐหรือองค์กรของรัฐอื่นๆ	ให้เคารพรัฐธรรมนูญ

นัน้	ย่อมหมายถงึการสาบานต่อรฐัธรรมนญู	ไม่ใช่สาบานต่อกฎหมายรฐัธรรมนญู

หรือสาบานต่อบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 การสาบานใน

17 Ibid,	p.229-230.
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ความหมายนี้	 เป็นการแสดงให้เห็นว่าประมุขของรัฐและบรรดาองค์กรของรัฐ

อื่นๆ	 ยอมรับใน	 “รัฐธรรมนูญ”	 หรือการตัดสินใจของผู้ทรงอ�านาจสถาปนา

รัฐธรรมนูญในการก�าหนดรูปแบบของหน่วยทางการเมือง	หากเป็นเช่นนี้	ความ

ผิดฐานทรยศชาติที่ประมุขของรัฐอาจถูกกล่าวหาและด�าเนินคดี	 ก็คือความผิด

ฐานละเมิดรัฐธรรมนูญเท่านั้น	 ไม่รวมถึงการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 เช่น	

รัฐธรรมนูญไวมาร์	 ประกอบไปด้วยการตัดสินใจของผู้ทรงอ�านาจสถาปนา

รัฐธรรมนูญใน	5	ลักษณะได้แก่	ประชาธิปไตย	สาธารณรัฐ	สหพันธรัฐ	ผู้แทน

แบบรฐัสภา	นติริฐั	ถ้าประมขุของรฐัละเมดิลกัษณะการตดัสินใจทัง้ห้านี	้กเ็ท่ากบั

ว่าประมุขของรัฐละเมิดรัฐธรรมนูญและอาจถูกกล่าวหาและด�าเนินคดีฐาน 

ทรยศชาติ

	 จากการแบ่งแยก	 “รัฐธรรมนูญ”	 ออกจาก	 “กฎหมายรัฐธรรมนูญ”	

ดังกล่าว	ท�าให้	Schmitt	เห็นต่อไปว่า	ในกรณีที่รัฐธรรมนูญดับสูญอย่างสมบูรณ์	

(Verfassungsvernichtung)	หรือรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกทั้งฉบับ	(Verfassungsbe-

seitgung)	 ย่อมไม่กระทบต่อผลบังคับทางกฎหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ	

กล่าวคือ	 กฎหมายรัฐธรรมนูญยังคงมีผลต่อไปเหมือนกฎหมายอื่นๆ	 โดยที่ไม่

จ�าเป็นต้องตรากฎหมายใหม่เพื่อรับรองกฎหมายรัฐธรรมนูญ	นอกจากนี้	ความ

ขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญ	(Verfassungsstreitigkeiten)	จึงไม่ใช่กรณีที่ขัดแย้งกันใน

ระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญ	การโต้แย้งว่ามีการกระท�าที่กระทบต่อบทบัญญัติใน

ส่วนที่เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงยังไม่ถือเป็นความขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญใน

ความหมายนี	้เช่น	กฎหมายทีต่ราโดยรฐัสภาขดัหรอืแย้งกบักฎหมายรฐัธรรมนญู	

เป็นต้น	

 2.5. การเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญู และความชอบธรรม

ของรัฐธรรมนูญที่สถาปนาขึ้นใหม่
	 Schmitt	ได้แบ่งแยกการเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญูออกเป็น	5	ประเภท	

ดังนี้18 

 ประเภทแรก การดบัสญูอย่างสมับรูณ์ของรฐัธรรมนญู (Verfas-

sungsvernichtung, Constitutional Annihilation)	คือ	การยกเลิกรัฐธรรมนูญ	

18 Ibid,	p.237-239.
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(Verfassung	-	การตัดสินใจทางการเมืองของผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ)	

ที่ใช้บังคับอยู่	 พร้อมเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญด้วย	 ได้แก่	

การปฏิวัติซ่ึงไม่เพียงแต่สามารถยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Verfas-

sungsgesetz) และรัฐธรรมนูญ (Verfassung) เท่านั้น แต่ยังสามารถ

เปลี่ยนแปลงประเภทของอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรือผู้ทรงอ�านาจ

สถาปนารัฐธรรมนูญได้อีกด้วย	 การปฏิวัติประชาธิปไตยอาจยกเลิกกษัตริย์

ผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูแล้วเปลีย่นเป็นประชาชนผูท้รงอ�านาจสถาปนา

รัฐธรรมนูญ	ในทางกลับกัน	การปฏิวัติแบบกษัตริย์ก็อาจยกเลิกประชาชนผู้ทรง

อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญแล้วเปลี่ยนเป็นกษัตริย์ผู ้ทรงอ�านาจสถาปนา

รัฐธรรมนูญแทน

 ประเภทท่ีสอง การยกเลิกรัฐธรรมนูญ (Verfassungsbeseit-

gung, Constitutional Abrogation) คือ	การยกเลิกรัฐธรรมนูญ	 (Verfassung	

-	การตดัสนิใจทางการเมอืงของผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญู)	ทีใ่ช้บงัคบัอยู	่

โดยไม่เปลี่ยนแปลงผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	เช่น	เหตุการณ์ในฝรั่งเศส

เมื่อปี	 1848	 1851	 1852	 1870	 เป็นการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญแบบยกเลิก

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยไม่เป็นไปตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญก�าหนด	แต่ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	ยังคงรักษาให้ประชาชนเป็น

ผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูต่อไป	กรณเีหล่านีจ้งึไม่มปัีญหาเกีย่วกบัความ

ต่อเนื่องของรัฐ19 

 ประเภทที่สาม การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (Verfassungsanderung, 

Constitutional Revision) คือ	 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในบทบัญญัติของ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 ด้วยการยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญบาง

ส่วน	และเพิม่เตมิบทบญัญตัขิองกฎหมายรฐัธรรมนญูใหม่เข้าไปแทน	แบ่งได้เป็น	

 การแก้ไขรฐัธรรมนญูซึง่ขดัแย้งกบัรฐัธรรมนญู (Verfassungmis-

sachtende) คอื	การแก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมายรฐัธรรมนญูโดยไม่เป็นไปตาม

กระบวนการที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

19 Ibid,	p.231.
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 การแก้ไขรฐัธรรมนญูซึง่สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญู (Verfassun-

gachtende)	 คือ	 การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเป็นไปตาม

กระบวนการที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญตาม

ความหมายทีถ่กูต้องและใช้อยูก่นัในปัจจบุนั	กล่าวคือ	รฐัธรรมนญูก�าหนดหมวด

ว่าด้วยการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูเพือ่ก�าหนดกระบวนการและขัน้ตอนตลอดจน

ข้อจ�ากัดต่างๆ	ไว้	และการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ได้ด�าเนินการตามกระบวนการนั้น

 ประเภทที่สี่ การยกเว้นรัฐธรรมนูญ (Durchbrechung, Statu-

tory Constitutional Violation) คือ	การกระท�าที่กระทบต่อบทบัญญัติในส่วน

ของกฎหมายรฐัธรรมนญู (Verfassungsgesetz)	ทีส่�าคัญซึง่มีผลต่อความสมบรูณ์

ของกฎหมายรฐัธรรมนญูเอง	กรณนีีแ้ตกต่างจากสามประเภทแรก	กล่าวคอื	ไม่ใช่

การยกเลิกหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ	(Verfassung)	แต่เป็นการกระท�าที่ส่งผลกระทบ

ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Verfassungsgesetz)	ในส่วนที่ส�าคัญ	แบ่งได้เป็น	

 การยกเว้นรฐัธรรมนญูซึง่ขดัแย้งกบัรฐัธรรมนญู	คอื	การกระท�า

ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญในส่วนส�าคัญ	

โดยไม่ใช้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามท่ีก�าหนดไว้	 เช่น	 รัฐประหารของ	

Louis-Napoléon	 Bonaparte	 ในวันที่	 2	 ธันวาคม	 1851	 เหตุการณ์ครั้งนั้น	 

เริ่มต้นจาก	 Louis-Napoléon	 Bonaparte	 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี	

เขาขัดแย้งกับสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้ง	 และต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบาง

ประเด็นแต่รัฐธรรมนูญ	 1848	 ก�าหนดให้รัฐธรรมนูญเป็นแบบแก้ไขยาก	 ครั้น

ต้องการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่	 ก็ไม่มีบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจแก่ประธานาธิบดีในการยุบสภาผู้แทนราษฎรอีก	 ต่อมา	

มีการสร้างสถานการณ์ให้เกดิความวุน่วาย	บคุคลส�าคญัถกูฆ่า	เพือ่ให้สถานการณ์

ถึงทางตัน	 และ	 Louis-Napoléon	 ก็ออกมาฉวยโอกาสแสดงตนเป็นวีรบุรุษ 

ผู้คลี่คลายปัญหาด้วยการประกาศใช้รัฐกฤษฎีกา	4	ฉบับซึ่งมีผลเป็นการยุบสภา

ผูแ้ทนราษฎร	จะเหน็ได้ว่าประธานาธบิดใีช้อ�านาจจนส่งผลให้สภาถกูยบุไป	ทัง้ๆ	

ทีร่ฐัธรรมนญูไม่อนญุาตให้ยบุสภาได้	ตวัอย่างอกีกรณ	ีกเ็ช่น	รฐัธรรมนญูก�าหนด

วาระของรัฐสภาไว้	แต่รัฐสภาตรารัฐบัญญัติเพื่อขยายวาระของตนออกไป

 การยกเว้นรฐัธรรมนญูซึง่สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญู	คอื	การกระท�า

ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญในส่วนส�าคัญ	
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โดยใช้กระบวนการตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้	 เช่น	 รัฐธรรมนูญก�าหนดวาระ

ของรัฐสภาไว้	 ก่อนที่รัฐสภาจะหมดวาระ	 รัฐสภาก็อาศัยช่องทางการแก้ไข

รฐัธรรมนญูตามทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนดไว้	เพือ่ขยายวาระออกไป	หรอื	ในเยอรมนี

สมัยไวมาร์	รฐัธรรมนญูก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของประธานาธบิดไีว้	เมือ่

ใกล้จะหมดวาระ	รัฐสภาได้ตรารัฐบัญญัติลงวันที่	27	ตุลาคม	1922	ก�าหนดให้	

“ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกจากสภาแห่งชาติให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนถึงวันที่	

30	 มิถุนายน	 1925”	 โดยรัฐบัญญัติดังกล่าวตราขึ้นโดยใช้กระบวนการแก้ไข

รัฐธรรมนูญซึ่งก�าหนดไว้ในมาตรา	76	ของรัฐธรรมนูญไวมาร์

 ประเภทที่ห้า การงดบังคับใช้รัฐธรรมนูญ (Suspension, Con-

stitutional Suspension)	 คือ	 การงดบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 (Verfas-

sungsgesetz)	ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนเป็นการชั่วคราว	แบ่งได้เป็น

 การงดบังคับใช้รัฐธรรมนูญโดยขัดกับรัฐธรรมนูญ	ได้แก่	การงด

บังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญอนุญาตให้

ท�าได้หรือการงดบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นไปตามกระบวนการที่

รัฐธรรมนูญก�าหนด	

 การงดบังคับใช้รัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 ได้แก	่

การงดบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอนุญาตให้

ท�าได้และการงดบังคับใช้นั้นเป็นไปตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญก�าหนด	 เช่น	

รัฐธรรมนูญไวมาร์	มาตรา	48	วรรคสองก�าหนดให้ในกรณีความมั่นคงหรือความ

สงบเรยีบร้อยถกูกระทบกระเทอืนอย่างร้ายแรง	ประธานาธบิดอีาจออกมาตรการ

อันจ�าเป็นเพื่อฟื้นฟูความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกลับมาใหม่ได้	 ในการนี้	

ประธานาธิบดีอาจงดบังคับใช้รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่

รบัรองไว้ในมาตรา	114	มาตรา	115	มาตรา	117	มาตรา	118	มาตรา	123	มาตรา	

124	และมาตรา	153	ได้	

	 การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนแปลง

ในรปูแบบของการดบัสญูอย่างสมับรูณ์ของรฐัธรรมนญู	(Verfassungsvernich-

tung,	Constitutional	Annihilation)	ทีย่กเลกิรฐัธรรมนญู	พร้อมเปล่ียนแปลงผูท้รง

อ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูด้วย	หรอืการเปลีย่นแปลงในรปูแบบของการยกเลกิ

รัฐธรรมนูญ (Verfassungsbeseitgung,	 Constitutional	 Abrogation) ที่ยกเลิก
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รฐัธรรมนญูแต่ไม่เปลีย่นแปลงผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญู	ย่อมเกดิปัญหา

ตามมาว่ารฐัธรรมนญูใหม่ทีม่าแทนทีร่ฐัธรรมนญูเก่าทีถ่กูยกเลกิไปนัน้จะมคีวาม

ชอบธรรมหรือไม่	

	 ต่อประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้	 Schmitt	 อธิบายว่า	 รัฐธรรมนูญ 

ชอบธรรมเมื่อ	 “อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งการตัดสินใจของมันได้ก่อตั้ง

รัฐธรรมนูญนั้นได้เกิดขึ้น”	 หมายความว่า	 ผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้

ตัดสินใจก่อต้ังรัฐธรรมนูญขึ้นมาและการตัดสินใจนั้นได้ปรากฏขึ้น	 การตัดสินใจ

ทางการเมอืงเพือ่ก�าหนดประเภทและรปูแบบของการด�ารงอยูข่องหน่วยทางการ

เมืองผ่านการก�าหนดลงไปเป็นเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญย่อมสมบูรณ์	 (valid)	

เพราะหน่วยทางการเมอืงได้ด�ารงอยู	่และเพราะผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญู

ได้ก�าหนดการด�ารงอยู่น้ัน	 ความสมบูรณ์ของรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้ขึ้นกับ 

กฎเกณฑ์ทางศลีธรรม ทางสนุทรยีศาสตร์ หรอืทางกฎหมายใดๆ ทัง้สิน้ แต่

ความสมบรูณ์ของรฐัธรรมนญูขึน้กบัการปรากฏและด�ารงอยูข่องรฐัธรรมนญู 

ในความเห็นของ	 Schmitt	 แล้ว	 การพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญใหม่ที่มาแทนที่

รัฐธรรมนูญเก่าที่ถูกยกเลิกไปนั้นชอบธรรมหรือไม่จึงไม่มีความจ�าเป็น	และไม่มี

ทางเป็นไปได้	 เพราะเมื่อห้วงขณะที่ผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญตัดสินใจ

ก�าหนดรปูแบบและประเภทของหน่วยทางการเมอืง	แล้วหน่วยทางการเมอืงนัน้

ได้ปรากฏขึน้และด�ารงอยู	่กย่็อมมคีวามสมบรูณ์ชอบธรรมอยูใ่นตวัเอง	เนือ่งจาก

เป็นการตัดสินใจที่มาจากอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ20 

	 Schmitt	เหน็ว่าการประเมนิความชอบธรรมของรฐัธรรมนญูใหม่

โดยพจิารณาว่ารฐัธรรมนญูใหม่ได้เกดิขึน้มาตามกระบวนการทีร่ฐัธรรมนญู

เก่าก�าหนดไว้ เป็นเกณฑ์การประเมินที่ไร้สาระและไม่สมเหตุสมผล	 เพราะ	

รัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญเก่าเสียก่อน	 จึงไม่มี

ทางเป็นไปได้เลยที่รัฐธรรมนูญใหม่	(ซึ่งเป็นการตัดสินใจทางการเมืองชุดใหม่ใน

การก�าหนดรูปแบบและประเภทของหน่วยทางการเมือง)	จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

ของรัฐธรรมนูญเก่า	

20 Ibid,	p.225.	
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	 อย่างไรก็ตาม	 ในความเห็นของ	 Schmitt	 แล้ว	 การพิจารณา

รัฐธรรมนูญชอบธรรมหรือไม่เกิดขึ้นได้ในกรณีเดียวเท่านั้น	 คือ	 พิจารณาจาก

ผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	ในสายธารของประวัติศาสตร์	มีผู้ทรงอ�านาจ

สถาปนารัฐธรรมนูญอยู่	 2	ประเภท	คือ	กษัตริย์	 และประชาชน	ดังนั้น	 เราจึง

สามารถแยกความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญออกเป็น	 2	 ประเภทตามผู้ทรง

อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	ได้แก่	ความชอบธรรมแบบราชวงศ์	และความชอบ

ธรรมแบบประชาธปิไตย	การพจิารณาความชอบธรรมของรฐัธรรมนญูจะเกดิขึน้

ได้ในความหมายนี้เท่านั้น	 หากผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นกษัตริย	์

รฐัธรรมนญูทีเ่กดิจากการพระราชทานของกษตัรย์ิย่อมขาดความชอบธรรมแบบ

ประชาธปิไตย	เช่นเดยีวกนั	รฐัธรรมนญูไวมาร์เกดิจากการใช้อ�านาจของประชาชน

ในฐานะผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	 โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญ	 1871	 ไป	 

ซึ่งหากพิจารณาจากมุมมองของกษัตริย์	 รัฐธรรมนูญแบบไวมาร์ก็ขาดความ 

ชอบธรรมแบบราชวงศ์21 

3. การวิจารณ์รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐไวมาร์ 

 เสรีประชาธิปไตย และระบบรัฐสภา
	 Schmitt	 ได้อธิบายไว้ว่ารัฐธรรมนูญสาธารณรัฐไวมาร์ของเยอรมนี	

ลงวันที่	11	สิงหาคม	1919	มีผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	คือ	ประชาชน	

จะเห็นได้จากถ้อยค�าที่ปรากฏในค�าปรารภว่า	 “ประชาชนชาวเยอรมันมอบ

รัฐธรรมนูญน้ี”	 และในมาตรา	 1	 วรรคสองบัญญัติว่า	 “อ�านาจอธิปไตยมาจาก

ประชาชน”	ประชาชนชาวเยอรมันในฐานะผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้

ใช้อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญตัดสินใจฝ่ายเดียวแสดงออกซ่ึงการกระท�าทาง

สถาปนารัฐธรรมนูญ	 (Verfassungsgebung)	 ก�าหนดรูปแบบของหน่วยทางการ

เมืองให้แก่เยอรมนีไว้ใน	5	ลักษณะ	ได้แก่	ลักษณะแรก ประชาธิปไตย	เห็นได้

จากประชาชนเป็นผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญู	และเมือ่ใช้อ�านาจสถาปนา

รฐัธรรมนญูแล้วกก็�าหนดให้เป็นระบอบประชาธปิไตยด้วยการให้อ�านาจอธปิไตย

21 Ibid,	pp.	225-226.
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มาจากการใช้ของประชาชน	 ลักษณะที่สอง สาธารณรัฐ	 รูปของรัฐไรช์เป็น

สาธารณรัฐไม่ใช่ราชอาณาจักร	 ลักษณะที่สาม สหพันธ์	 ก�าหนดให้โครงสร้าง

ของรัฐไรช์เป็นแบบสหพันธ์	ลักษณะที่สี่ ผู้แทนแบบรัฐสภา	และลักษณะที่ห้า 

นิติรัฐแบบกระฎุมพี	 เป็นระบบเสรีนิยมซ่ึงแสดงออกโดยการแบ่งแยกอ�านาจ

และการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน22 

	 ลกัษณะทัง้ห้าเกดิจากการตดัสนิใจห้าชดุ	และการผสมการตดัสนิใจ

ทั้งห้านี้เข้าเป็นรูปแบบของรัฐ	ท�าให้รัฐนั้นเป็นรัฐที่มีรูปแบบผสม	การผสมผสาน

ของรัฐธรรมนูญไวมาร์มีสองรูปแบบ	 รูปแบบแรกเป็นการผสมเอานิติรัฐแบบ

กระฎุมพีหรือเสรีนิยมเข้าไปกับรูปแบบของหน่วยทางการเมือง ซึ่ง	Schmitt	

เห็นว่ารัฐธรรมนูญแบบสมัยใหม่นิยมเอาความเป็นนิติรัฐหรือเสรีนิยมเข้าไป

ปะปนกับรูปแบบทางการเมืองเสมอ	 นิติรัฐแบบกระฎุมพีอาจเกิดขึ้นได้ทั้งใน 

รูปแบบการเมืองแบบเอกาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิ	 (Monarchy)	 แบบ 

อภิชนาธิปไตย	 (Aristocracy)	หรือแบบประชาธิปไตย	 (Democracy)	แต่ในส่วน

ของรัฐธรรมนูญไวมาร์นั้นเป็นการน�าเอานิติรัฐแบบกระฎุมพี	 (ลักษณะที่ห้า)	ไป

ผสมกับประชาธิปไตย	 (ลักษณะแรก)	 และสหพันธ์	 (ลักษณะที่สาม)	 จนเกิดเป็น

สาธารณรฐัแบบเสรนียิม-ประชาธปิไตย	การน�าองค์ประกอบแบบนติริฐักระฎุมพี

หรือเสรีนิยมเข้าไปผสมผสานน้ันก็เพ่ือป้องกันมิให้องค์กรผู้ใช้อ�านาจมหาชนใช้

อ�านาจเดด็ขาดแบบสมบรูณาญาสทิธ	ิดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องก�าหนดรบัรองสทิธขิัน้

พื้นฐานของบุคคลและการแบ่งแยกอ�านาจ	 รูปแบบที่สองเป็นการผสมเอา

ระบบผู้แทนแบบรัฐสภาเข้าไปกับรูปแบบการเมืองแบบประชาธิปไตย	 ซึ่ง

โดยธรรมชาตแิล้ว	ระบบรฐัสภาจะเข้าไปบดิผนัประชาธปิไตย	Schmitt	เหน็ว่ารปู

แบบการเมืองของหน่วยทางการเมืองต้องถูกก�าหนดแต่แรกว่าจะตั้งอยู่บน	

“เอกลักษณ์”	 หรือ	 “ผู้แทน”	 หากหน่วยทางการเมืองตั้งอยู่บนพื้นฐานของ	

“เอกลกัษณ์”	ประชาชนย่อมสามารถกระท�าการในทางการเมอืงได้ในฐานะทีเ่ป็น

ผู้ทรงอ�านาจอย่างแท้จริง	 ซึ่งนี่คือการแสดงออกอย่างยอดเยี่ยมของรูปแบบ

ทางการเมืองประชาธิปไตยนั่นเอง	 เพราะ	 ประชาชนในฐานะผู้ทรงอ�านาจของ

หน่วยทางการเมืองย่อมกระท�าการทางการเมืองได้ด้วย	 “เอกลักษณ์”	 ของ

22 Ibid,	pp.	154-155.
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ประชาชนเอง	 ตรงกันข้ามกับหลักการแบบ	 “ผู้แทน”	 ซึ่งอธิบายว่าประชาชน 

ไม่สามารถแทนหน่วยทางการเมืองได้ด้วยเอกลักษณ์ของตนเอง	 แต่ต้องอาศัย 

ผู้แทน	 ดังเช่นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กล่าวอ้างให้กษัตริย์เป็นผู้แทนของ

หน่วยทางการเมือง	ในความเห็นของ	Schmitt	แล้ว	รัฐธรรมนูญไวมาร์น�าระบบ

ผูแ้ทนแบบรฐัสภาเข้าไปใช้	ทัง้ๆ	ทีร่ะบบผูแ้ทนแบบรฐัสภาตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ	

“ผู้แทน”	 ไม่ใช่	 “เอกลักษณ์”	ระบบรัฐสภาจึงไม่สนับสนุนให้ประชาชนได้กระท�า

การทางการเมืองได้ด้วยเอกลักษณ์ของตนเองตามรูปแบบประชาธิปไตย23 

	 Schmitt	สรปุว่าการผสมผสานในรฐัธรรมนญูไวมาร์เป็นลักษณะของ

พวกกระฎุมพี	 รัฐธรรมนูญแบบกระฎุมพีต้องผสมผสานเอาหลายองค์ประกอบ

เข้าไว้ด้วยกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกระฎุมพีเอง24 

	 เหตุใดพวกกระฎุมพีจึงนิยมระบบรัฐสภา?	Schmitt	วิเคราะห์ว่ารัฐ

ทีม่สีถาบนักษตัรย์ิในศตวรรษที	่19	เป็นสถานทีแ่ห่งการต่อสูร้ะหว่างพลงัทางการ

เมอืงสองขัว้ทีเ่ป็นคูส่ญัญาของรฐัธรรมนญูแบบข้อตกลง	(pacte	constitutionnel)	

ได้แก่	 สถาบันกษัตริย์	 (ซ่ึงเป็นพลังทางการเมืองผู้ทรงอ�านาจเดิม)	 กับชนช้ัน

กระฎุมพ	ี(ซึง่เป็นพลงัทางการเมอืงใหม่)	ซึง่การต่อสูน้ีก้เ็ป็นไปอย่างไม่เสมอภาค

โดยสถาบนักษตัรย์ิได้เปรยีบกว่า	และในทีส่ดุการต่อสูก้จ็บลงด้วยชยัชนะของพลงั

ฝ่ายสถาบนักษตัรย์ิ	(กล่าวเฉพาะกรณขีองเยอรมนนีัน้	ชยัชนะของสถาบนักษตัรย์ิ

เกิดขึ้นจากนโยบายทางการเมืองของบิสมาร์ค)	 ฝ่ายกระฎุมพีเสรีนิยมจึงต้อง

พยายามค้นหาวิธีการในการสร้างสมดุลทางอ�านาจด้วยการผสมผสานเอาการ

กล่าวอ้างทางจรยิธรรมและความเป็นจรงิทางวตัถแุละเศรษฐกจิ	ชนชัน้กระฎุมพี

ได้คิดค้นระบบการเมืองที่ท�าลายศัตรูทั้งสองของตน อันได้แก่ ศัตรูเก่า 

(กษัตริย์, ขุนนาง, พระ) และศัตรูใหม่ (ชนชั้นล่าง-ไพร่) โดยระบบการเมือง

ที่ว่า คือ ระบบรัฐสภา (Parliamentary System)25 

	 ระบบรฐัสภาทีผู่แ้ทนมาจากการเลอืกตัง้คอืกลไกทีพ่วกกระฎุมพคีดิ

ขึน้มาเพือ่ป้องกนัและต่อสูก้บัศตัรเูก่าและศตัรใูหม่ไปพร้อมกนั	ในด้านการต่อสู้

23	 Renaud	BAUMERT,	Op.cit., pp.	458-461.
24	 Carl	SCHMITT,	Op.cit.,	p.	339.
25 Ibid,	pp.	454-466.
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กับศัตรูเก่า (กษัตริย์)	 กระฎุมพีเข้าไปแบ่งอ�านาจในการตรากฎหมายมาจาก

กษตัรย์ิ	จะเหน็ได้จากภายหลงัการปฏวิตัฝิรัง่เศส	1789	พวกกระฎุมพไีด้สถาปนา

สภาแห่งชาติขึ้นเพื่อใช้อ�านาจนิติบัญญัติ	จากเดิมในระบอบเก่าที่การแสดงออก

ซึ่งอ�านาจสูงสุดของกษัตริย์	 คือ	 การตราและประกาศใช้กฎหมายให้มีผลบังคับ

ทั่วดินแดน	 เมื่ออ�านาจนิติบัญญัติเป็นของสภาแห่งชาติแล้ว	 ก็ตามมาด้วยการ

สร้างลัทธิ	(cult)	เคารพบูชากฎหมายในฐานะเป็นการแสดงออกซึ่งการใช้อ�านาจ

ของประชาชน	 ในด้านการต่อสู้กับศัตรูใหม่ (ชนชั้นล่าง) ระบบรัฐสภาและ

ประชาธิปไตยแบบผู้แทนสนับสนุนการกีดกันชนชั้นล่างออกไปจากการตัดสินใจ

ทางการเมือง	Schmitt	วิจารณ์ระบบรัฐสภาและประชาธิปไตยแบบผู้แทนว่าเป็น

ที่ซ่องสุมทางการเมืองของบรรดาชนชั้นน�าทางการเมืองทั้งหลายในสภา	 ไม่มี

ความเสมอภาค	ถึงแม้จะมีกฎหมายรับรองว่าบุคคลมีสิทธิเลือกตั้งและมีสิทธิลง

สมัครรับเลือกตั้ง	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ผู้ที่จะเข้าไปลงสมัครรับเลือกตั้งและมี

โอกาสชนะการเลือกต้ังน้ัน	 ได้แก่	 ผู้ที่มีศิลปะในการพูดให้ผู้อื่นประทับใจ	 ผู้ที่มี

ทรพัย์สนิ	ผูท้ีม่กีารศกึษาด	ีระบบผูแ้ทนจงึเป็นการแอบอ้างของพวกกระฎุมพโีดย

น�าเสรีนิยมของพวกกระฎุมพีไปผสมกับประชาธิปไตย	 แล้วกล่าวอ้างว่าตนมา

จากการเลอืกตัง้	แต่แท้จรงิแล้วเป็นการน�าประชาธิปไตยมาบงัหน้า	แท้ทีจ่รงิแล้ว

เป็นเพยีงการรวมตวักนัของบรรดาชนชัน้น�า	และถงึแม้ในวนัหนึง่	ชนช้ันล่างอาจ

ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้แทน	 วัฒนธรรมชนช้ันน�าในรัฐสภาก็จะท�าให้พวกเขา

กลายเป็นชนชั้นน�าอยู่ดี26

	 กระฎุมพีเสรีนิยมอ้างว่ารัฐสภาแทนชาติทั้งหมด	 ด้วยสถานะและ

คุณสมบัติดังกล่าวท�าให้รัฐสภากลายเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนของชาติได ้

ถกเถียงกันเพื่อหามติ	ภายหลังการถกเถียงกันในรัฐสภาอย่างเปิดเผย	รัฐสภาก็

จะตรากฎหมายข้ึน	 ซ่ึงกฎหมายน้ันมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลทั่วไป	 มีเหตุ 

มีผล	และเป็นธรรมเพื่อก�าหนดและจัดการชีวิตทั้งปวงของรัฐ	กฎหมายที่รัฐสภา

ตราขึ้นจึงตรงกันข้ามกับการใช้อ�านาจอ�าเภอใจของฝ่ายบริหาร	เพราะกฎหมาย

เป็นผลผลิตของการถกเถียง	 ซึ่งแสดงออกโดยลักษณะของความเป็นผู้แทนของ 

ผูอ้ภปิรายในสภา	ลกัษณะของความเป็นเหตเุป็นผล	ลกัษณะของการแลกเปลีย่น

26 Ibid,	pp.	462-463.
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อย่างเปิดเผย	 ลักษณะเหล่านี้สร้างความหวังว่าจะน�ามาซ่ึงการแข่งขันทางการ

เมืองอย่างเสรีและสันติระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ	จนเกิดการประสานประโยชน์ได้

อย่างดุลยภาพ27

	 Schmitt	 ได้วิจารณ์ไว้ใน	 “Die	 geistesgeschichtliche	 Lage	 des	

heutigen	 Parlamentarismus”	 หรือ	 “ประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาของระบบ

รัฐสภา”	เอกสารแผ่นพบัทีเ่ผยแพร่ในปี	1923	ว่า	ระบบรฐัสภาและนติริฐักระฎุมพี

ที่วาดฝันไว้นั้นถูกพรรคการเมืองและกลุ ่มผลประโยชน์ยึดเอาไป	 ท�าให้

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้กลายเป็นองค์กรหลักของรัฐแทน

รัฐสภา	สมาชิกรัฐสภาที่เป็นผู้แทนของชาติ	เอาเข้าจริงแล้วกลับกลายเป็นผู้แทน

ของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์	 พวกเขาไม่ใช่ผู้แทนแต่เป็นเจ้าหน้าที่

ระดบัสงูของพรรค	ดงันัน้	หลกัการเรือ่งความเป็นผูแ้ทนทีร่ะบบรฐัสภาอ้างจงึไม่มี

ความหมาย	เมื่อหลักการผู้แทนล้มเหลว	การถกเถียงของบรรดาผู้แทนที่คาดว่า

จะเป็นการถกเถียงที่มีเหตุมีผลก็ล้มเหลวตามไปด้วย	 การตัดสินใจหรือมติใดๆ	 

ที่เกิดจากการถกเถียงน้ันก็เป็นกลไกของฝักฝ่ายซึ่งผ่านจากคิดค�านวณด้วยเล่ห์

อุบาย	แผนการชั่วช้า	และการประนีประนอมที่ขัดกับธรรมชาติ	แม้การถกเถียง

จะเปิดเผยแต่ก็เป็นการเปิดเผยในทางรูปแบบพิธีเท่านั้น	 เพราะการตัดสินใจใน

เรื่องใดๆ	 มีการตกลงกันมาก่อนแล้วใน	 “หลังประตูที่ปิดตาย”	 ของกรรมการ

บริหารพรรค	 Schmitt	 สรุปว่า	 พื้นที่สาธารณะและการถกเถียงในกิจกรรมของ

รฐัสภากลายเป็นเพยีงรปูแบบอนัว่างเปล่าและไม่มผีลในความเป็นจรงิ	รฐัสภาที่

ถูกพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่	19	จึงไม่มีความหมายใดอีกต่อไป28 

	 Schmitt	เหน็ว่าต้องแยกแยะประชาธิปไตยกบัระบบรฐัสภาออกจาก

กัน	เขายืนยันว่า	 “ความเชื่อในการปกครองโดยการถกเถียงในระบบรัฐสภาเป็น 

กรอบความคิดของเสรีนิยม ไม่ใช่ประชาธิปไตย เสรีนิยมและประชาธิปไตยต้อง

ถูกพิจารณาแยกจากกันเพื่อท�าความกระจ่างชัดเจนให้แก่โครงสร้างซึ่งก่อตั้ง

ประชาธิปไตยของมหาชนสมัยใหม่”29	 เขายังเห็นต่อไปอีกว่าระบบรัฐสภาได้

27 Ibid,	p.	464.
28 Ibid.
29	 Carl	SCHMITT,	Parlementarisme	et	démocratie,	Paris,	Seuil,	1988,	p.	105.	
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ท�าลายความเป็นการเมือง	 เพราะการตัดสินใจทางการเมืองจะต้องเด็ดขาด	แต่

การตัดสินใจทุกๆ	เรื่องของรัฐสภานั้นมาจากการถกเถียง	(government	by	dis-

cussion)	 จนได้มติออกมา	ซึ่งมติที่ได้นั้นไม่มีทางเป็นการตัดสินใจทางการเมือง

ได้เลย	เพราะเป็นผลจากการประนีประนอมเท่านั้น

	 พวกกระฎุมพีเสรีนิยมพยายามสร้างดุลยภาพกับศัตรูทั้งสอง	 โดย

การท�าลายศัตรูทั้งสองด้วยการสร้างสถาบันที่เรียกว่า	“รัฐสภา”	ขึ้นมา	เสรีนิยม

เป็นมะเร็งร้ายของประชาธิปไตย	 ความเชื่อแบบ	 government	 by	 discussion	

เป็นการพยายามท�าให้สิง่ทีเ่ข้ากนัไม่ได้เลยให้เข้ากนั	อ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญู

ของประชาชนถกูพวกกระฎุมพเีสรนียิมยดึเอาไป	ระบบรฐัสภาเป็นชนชัน้น�านยิม	

(elitist)	 เพราะผูกขาดการถกเถียงเอาไว้ที่รัฐสภาซึ่งสมาชิกรัฐสภามีแต่เจ้าสมบัติ

และผู้มีการศึกษา	รัฐสภาจึงเป็นรัฐสภาอภิชนาธิปไตย	(aristocracy)	ที่มีลักษณะ

แบบผู้แทน	และรัฐสภาแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคณาธิปไตย	(oligarchy)	

ได้ตลอดเวลา

	 เสรีนิยมอ้างว่าบุคคลมีเสรีภาพในการเลือกผู้แทน	แต่	Schmitt	โต้

แย้งว่า	 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 ไม่ใช่การเลือกในทางการเมือง	แต่เป็นการ

เลือกตัวบุคคลและคุณสมบัติของบุคคลนั้น	เช่น	เลือกบุคคลที่มีวาทศิลป์	มีการ

ศึกษาดี	บุคลิกดี	แม้จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นพรรคที่มีนโยบาย	แต่สุดท้ายการ

ลงสมัครก็มีความเป็นปัจเจกของแต่ละคนอยู่	 จึงไม่ใช่การตัดสินใจทางการเมือง

อย่างแท้จริง	 หลักการเสียงข้างมากท�าให้การถืออ�านาจของประชาชนเป็นเพียง

สิ่งลวงตา	(illusion)	และท�าให้การตัดสินใจทางการเมืองอย่างแท้จริงไม่เกิดขึ้น30

	 ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น	 รัฐสภามีอ�านาจแก้ไข

ได้เพียงแต่	 “กฎหมายรัฐธรรมนูญ”	 (verfassungsgesetz)	 แต่ไม่สามารถเข้าไป 

แตะต้อง	“รัฐธรรมนูญ”	(verfassung)	ได้	อย่างไรก็ตาม	รัฐธรรมนูญก็ก�าหนดให้

รัฐสภาเท่าน้ันเป็นผู้มีอ�านาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งรัฐสภาก็จะหวงกัน

อ�านาจนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว	 แม้รัฐสภาจะมีอ�านาจแก้ไขได้เฉพาะในส่วนของ	

“กฎหมายรฐัธรรมนญู”	แต่หลายกรณ	ีรฐัสภากพ็ยายามรกุคืบเข้าไปแก้ไขยงัแดน

30	 Carl	SCHMITT,	Théorie de la constitution, traduction	de	Verfassungslehre	par	Lilyane	
DEROCHE,	PUF,	1993,	pp.	424-425.
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ของ	“รัฐธรรมนูญ”	(verfassung)	รัฐสภาไม่เพียงแต่ดึงเอา	“อ�านาจนิติบัญญัติ”	

ของประชาชนไป	 แต่ยังพยายามเข้าไปคุกคาม	 “อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ”	 

ที่เป็นของประชาชนอีกด้วย	 นอกจากนี้	 หากประชาชนต้องการใช้	 “อ�านาจ

สถาปนารัฐธรรมนูญ”	 รัฐสภาก็จะหวงกันโดยอ้างว่าอ�านาจแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภา	 และเมื่อรัฐสภาเป็นผู ้มีอ�านาจแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ	 ก็ไม่มีทางที่รัฐสภาจะแก้ไขจนกระทบต่อระบบรัฐสภาแบบผู้แทน	

โดยอ้างว่าระบบรัฐสภาอยู่ในแดนของ	“รัฐธรรมนูญ”	ซึ่งไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้	

จะเห็นได้ว่า	 ด้วยระบบรัฐสภาแบบผู้แทนที่เป็นอยู่	 ท�าให้อ�านาจสถาปนา

รัฐธรรมนูญของประชาชนถูกริบไปโดยรัฐสภาโดยปริยาย	

	 ในความเห็นของ	 Schmitt	 ในเยอรมนีสมัยที่ยังเป็นราชอาณาจักร

นั้น	 ได้มีการแบ่งรัฐกับสังคมจากกัน	 รัฐน้ันมีตัวแทนคือกษัตริย์และมีกลไกทาง

ทหารและทางการปกครอง	 ส่วนสังคมนั้นคือตัวสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการ

เลือกตั้ง	เมื่อฝ่ายสภาต้องการจัดการกับกษัตริย์ก็ต้องน�าสภาเข้าไปแทนกษัตริย์

ให้ได้	 ด้วยการรวมเอาคนจ�านวนมากที่มีผลประโยชน์ต่างกันให้เข้ามารวมกัน	

สังเกตได้ว่าในประเทศที่เปลี่ยนแปลงจากระบอบกษัตริย์เป็นสาธารณรัฐได ้

ไม่นานจะมกีารแบ่งผลประโยชน์กนัมาก	เพราะบรรดาผูท้ีร่่วมมอืกนัโค่นกษตัรย์ิ

ลงนั้นมีความคิดและผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน	 รัฐสภาโดยธรรมชาติจึงเติบโต

จากกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามารวมกัน	 แม้กระทั่งขุนนางในระบอบเก่าก็อาจเข้า

มาร่วมในสภาของระบอบใหม่เพราะประเมินว่าตนไม่สามารถเติบโตในระบอบ

เก่าได้	 และคาดหวังว่าตนอาจจะเติบโตได้ในระบอบใหม่	 การเปล่ียนจากราช-

อาณาจักรเป็นสาธารณรัฐก็คือฝ่ายสังคมต้องการขึ้นมาครอบรัฐเป็นผู้ใช้อ�านาจ

รฐั	ซึง่ต้องอาศยัพละก�าลงัมหาศาลของคนในชาต	ิระบบรฐัสภาทีเ่ตบิโตขึน้มาจงึ

ผสมกลุ่มประโยชน์ต่างๆ	เข้ามาหมด	Schmitt	เรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า	Etat	

total	คอืรัฐสมับรูณ์	แต่เป็นความสมับรูณ์ในเชงิปรมิาณ	เพราะได้เพยีงแต่รวบรวม

คน	Schmitt	เสนอว่ารฐัทีส่มับรูณ์ต้องเป็นความสมับรูณ์เชงิคณุภาพด้วย	โดยการ

คัดสรรบุคคลขึ้นมาเป็นผู้น�าตัดสินใจทางการเมืองเด็ดขาด

	 การตัดสินใจในสภาเกิดจากการประนีประนอมต่อรอง	เมื่อสมาชิก

สภาต้องการรกัษาสถานภาพเดมิของตนเอง	หรอืปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง	

การตัดสินใจหรือมติของสภาก็ย่อมเกิดจากการตกลงประนีประนอมกัน	 ท�าให้ 
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ไม่เกิดการตัดสินใจทางการเมืองอย่างแท้จริง	 Schmitt	 จึงเสนอต�าแหน่ง	

ประธานาธิบดีแห่งจักรวรรดิ	 หรือ	 Reichspräsident	 ขึ้นมาโดยอธิบายว่า	 การ

ตัดสินใจทางการเมืองที่ทรงอานุภาพและเป็นการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐ

อย่างแท้จริงน้ันต้องเป็นอ�านาจของ	 Reichspräsident	 ในเมื่อยุคสมัยปัจจุบัน 

ไม่อาจปฏิเสธประชาธิปไตยได้	 และเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปหากษัตริย์อีก	

ต�าแหน่ง	Reichspräsident	จึงต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งหมดและ

เป็นต�าแหน่งที่มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับฝักฝ่ายทางการเมืองใดทั้งสิ้น

4.  ใครคือผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ?31 
	 “ใครคือผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ”	 เป็นปัญหาใจกลางส�าคัญที่เกิดขึ้น 

ในช่วงทศวรรษที่	1920	เป็นต้นมา	เมื่อรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเกิดขึ้นและ

ได้รบัการยอมรบัในนานาประเทศภายหลงัสงครามโลกครัง้ที	่1	จงึเกดิปัญหาตาม

มาว่าท�าอย่างไรจึงเกิดหลักประกันว่ารัฐธรรมนูญจะได้รับการเคารพ	 หาก

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้ว	 กฎหมายอ่ืนๆ	 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ

จะเกิดผลประการใด	 และองค์กรใดจะเป็นผู้มีอ�านาจช้ีขาดว่ากฎหมายอ่ืนๆ	 

ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่	

	 Schmitt	 เร่ิมต้นวิจารณ์ว่าการที่ต้องถกเถียงว่าใครเป็นผู้พิทักษ์

รฐัธรรมนญูนัน้แสดงให้เหน็ถงึความล้มเหลวและแสดงให้เหน็อาการของโรคของ

ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม	 เขาอธิบายว่าในระบบรัฐสภานั้นฝ่ายนิติบัญญัติ 

เป็นใหญ่	 เป็นองค์กรผู้ตรากฎหมาย	 เป็นผู้ให้ความเห็นชอบและความไว้วางใจ

รัฐบาลในการบริหารประเทศ	 เริ่มแรก	 รัฐในรูปแบบนี้จึงเป็นรัฐแบบนิติบัญญัติ	

ต่อมา	เมือ่ฝ่ายบรหิารเริม่มอี�านาจมากขึน้และเกดิความขดัแย้งจากการทีต้่องถกู

ควบคุมโดยฝ่ายนิติบัญญัติ	 รัฐแบบบริหารเป็นใหญ่จึงขึ้นมาสู้กับรัฐแบบ

นติบิญัญตัเิป็นใหญ่	ฝ่ายสภามเีครือ่งมอืในการต่อสู้	คือ	การกล่าวหาว่ารฐัมนตรี

31 Renaud	BAUMERT,	Op.cit.,	pp.	473-509;	Stanley	Paulson,	«Arguments	«conceptuels»	
de	Schmitt	à	 l’encontre	du	contrôle	de	constitutionnalité	et	réponse	de	Kelsen»,	 
in	Le droit, Le politique autour de Max Weber, Hans Kesen, Carl Schmitt, L’Harmattan,	
1995,	pp.243-259.
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ละเมิดรัฐธรรมนูญ	 หรือทุจริต	 ซึ่งการทะเลาะกันของสองฝ่ายท�าให้การบริหาร

ประเทศไม่มีเสถียรภาพ	 ในการต่อสู้กับระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

นั้นก็จะเป็นการกล่าวหาว่าอีกฝ่ายกระท�าการขัดรัฐธรรมนูญ	จึงเกิดประเด็นว่า

ใครจะเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ	 ซึ่งเป็นการแสดงออกของอาการของโรคที่ต่าง

ฝ่ายต่างใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับอีกฝ่าย

	 หากรักษา	“ความเป็นการเมือง”	โดยใช้การตัดสินใจฝ่ายเดียวอย่าง

เด็ดขาดตามแนวคิดของ	 Schmitt	 ปัญหาเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น	 แต่เม่ือบรรดา 

ชนชัน้น�าทางการเมอืงซึง่มผีลประโยชน์ไม่ตรงกนัไปรวมตวักนัอยูท่ีส่ภา	วนัหนึง่

เมื่อเกิดความขัดแย้งกันขึ้น	 รัฐธรรมนูญก็จะถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือโจมตี 

อีกฝ่าย	 ด้วยการกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดรัฐธรรมนูญ	 ท�าให้การเมืองไม่มี

เสถียรภาพ	ซึ่งวิธีการดังกล่าวย่อมไปผลักดันให้เกิดรัฐตุลาการ	 ด้วยหวังว่าฝ่าย

ตุลาการจะเป็นคนกลางเข้ามาจัดการปัญหาเหล่านี้ได้

	 แนวคิดในการต้ังศาลเฉพาะข้ึนมาเพื่อพิจารณาว่ามีการละเมิด

รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น	 Schmitt	 เห็นว่าเป็นการลากเอาผู้พิพากษาเข้ามายุ่ง 

เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการเมือง	อย่างไรก็ตาม	การปฏิเสธไม่ให้ศาลเข้ามา

ยุง่กบัประเดน็ปัญหาทางรฐัธรรมนญูนัน้	Schmitt	ได้ปฏเิสธการจดัตัง้ศาลเฉพาะ

ขึน้ท�าหน้าทีค่วบคมุความชอบด้วยรฐัธรรมนญู	ซึง่เป็นระบบรวมศูนย์การควบคุม

ไว้ที่ศาลเฉพาะศาลเดียวตามความคิดของ	 Kelsen	 แต่ในกรณีที่เป็นประเด็นว่า

กฎหมายทีจ่ะน�ามาใช้แก่ในคดขีดัรฐัธรรมนญูหรอืไม่นัน้	Schmitt	เหน็ว่าศาลแห่ง

คดีนั้นสามารถพิจารณาประเด็นดังกล่าวได้	เพราะลักษณะของข้อพิพาทในศาล

ปกตกิบัศาลพเิศษนัน้ไม่เหมอืนกนั	กล่าวคอื	เมือ่เกดิประเดน็ในศาลว่ากฎหมาย

ทีใ่ช้แก่คดขีดัรฐัธรรมนญูหรอืไม่นัน้	ศาลแห่งคดจีะพจิารณาว่ารฐับญัญตั	ิ(gesetz)	

ทีใ่ช้แก่คดขีดักบักฎหมายรฐัธรรมนญู	(verfassungsgesetz)	หรอืไม่	ไม่ใช่ประเดน็

ว่ารัฐบัญญัติ	(gesetz)	ที่ใช้แก่คดีขัดกับรัฐธรรมนูญ	(verfassung)	ดังนั้น	ศาลแห่ง

คดีจึงไม่มีทางเข้าไปแตะต้องถึงรัฐธรรมนูญ	(verfassung)	ศาลท�าได้แต่เทียบรัฐ

บัญญัติ	(gesetz)	เข้ากับกฎหมายรัฐธรรมนูญ	(verfassungsgesetz)	เท่านั้น	แต่

หากตั้งศาลเฉพาะกิจขึ้นมาพิจารณาว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่	ย่อมเกิด

ปัญหาตามมา	 เพราะในการพิจารณาคดีของศาล	 ผู้พิพากษาได้ตัดสินใจและใช้

ดลุพนิจิแท้ๆ	ทัง้สิน้	ค�าพิพากษาหาได้เกดิจากการน�ากฎหมายมาสกดัให้เป็นรปูธรรม
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แก่คดไีม่	ในการพจิารณาคดรีฐัธรรมนญู	ศาลกม็โีอกาสใช้และตคีวามรฐัธรรมนญู	

เพื่อบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร	กรณีเช่นนี้	ย่อมท�าให้ได้เข้าไปแตะต้องแก่น

ของรัฐธรรมนูญ	 (verfassung)	 ศาลกลายเป็นผู ้มีอ�านาจในการก�าหนดว่า

รฐัธรรมนญู	(verfassung)	คอือะไร	ท�าให้ศาลเข้ามาอยูใ่นแดนทางการเมอืง	และ

อยู่เหนือกฎหมายทั้งหมดผ่านการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญ

	 ความขดัแย้งระหว่างฝ่ายบรหิารและฝ่ายนติบิญัญตัซิึง่แสดงออกใน

รปูของคดโีต้แย้งว่ากฎหมายทีร่ฐัสภาตราขึน้นัน้ขดัหรอืแย้งกบัรฐัธรรมนญู	หรอื

แสดงออกในรปูของคดคีวามขดัแย้งในอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างฝ่ายบรหิารและฝ่าย

นิติบัญญัติ	 ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองทั้งส้ิน	 เม่ือมีปัญหา

ทางการเมืองเกิดขึ้น	แต่ละฝ่ายมุ่งเสนอปัญหานั้นไปสู่ศาลเพื่อให้ศาลได้วินิจฉัย

ชีข้าด	หากให้ศาลลงมาตดัสนิโดยผ่านการใช้และตคีวามรฐัธรรมนญู	ย่อมเป็นการ

ลากศาลลงมาสู่การเมือง	 การขยายแดนอ�านาจของศาลออกไปโดยปราศจาก

เบรกห้ามล้อ	 ไม่ใช่เป็น	 “การท�าให้ประเด็นการเมืองกลายเป็นประเด็นทาง

กฎหมายทีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจศาล”	(Judicialization	of	politics)	แต่ตรงกนัข้าม	กลับ

เป็น	“การท�าให้ศาลกลายเป็นการเมือง”	 (Politicization	of	 juridical	power)	ซึ่ง

เป็นสภาพที่ไม่พึงประสงค์	Schmitt	ยังได้อ้างค�าของ	François	Guizot	ว่า	“หนึ่ง

ในภาพแทนของนติริฐัแบบกระฎุมพซีึง่ต้องมศีาลเข้ามาตรวจสอบนัน้	ศาลจะเสยี

ไปหมดทุกอย่างและการเมืองจะไม่ได้อะไรเลย”

	 นอกจากนี้	 Schmitt	 ยังเห็นว่าการจัดตั้งศาลเฉพาะเพื่อท�าหน้าที่

พทิกัษ์รฐัธรรมนญูเป็นแนวคดิทีต่่อต้านประชาธปิไตย	เพราะเปิดโอกาสให้องค์กร

ตุลาการซึ่งประกอบด้วยข้ารัฐการอาชีพที่อยู่ในต�าแหน่งโดยไม่อาจถูกโยกย้าย	

ได้ใช้อ�านาจโต้แย้งกับสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน	 ผู้พิพากษา

ตุลาการเสมือนเป็น	 “อภิชนซึ่งสวมเสื้อครุยเข้ามาใช้อ�านาจในการควบคุมตรวจ

สอบองค์กรทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากเสยีงข้างมากของประชาชน” เม่ือศาลตรวจ

สอบความชอบด้วยรฐัธรรมนญู	ศาลไม่ได้เข้าไปควบคมุตรวจสอบกฎหมายทีต่รา

โดยฝ่ายนิติบัญญัติว่าจัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น	 แต่ศาลได้เข้าไป

ก�าหนดว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรด้วย	 ในเมื่อ	 “รัฐธรรมนูญ”	 หรือ	 verfassung	

เป็นการตดัสนิใจของผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนญูในการก�าหนดรปูแบบของ

หน่วยทางการเมือง	 หากปล่อยให้ศาลเฉพาะอยู่เหนือองค์กรอื่นๆ	 เพื่อพิทักษ์
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รัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าศาลเฉพาะนั้นได้เข้าไปแตะต้องการตัดสินใจของ

ผู้ทรงอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญแล้ว	ซึ่ง	“เมื่อใดที่ศาลลงไปตัดสินเรื่องในทาง

รัฐธรรมนูญ เมื่อนั้นศาลจะหมดสภาพความเป็นศาลทันที” 

	 Schmitt	 เห็นว่าสถาบันการเมืองซ่ึงเหมาะสมที่สุดในการท�าหน้าที่

พิทักษ์รัฐธรรมนูญก็คือ	 “ประธานาธิบดีแห่งไรช์”	 หรือ	 Reichspräsident	 โดย	

Schmitt	ได้หยบิยมืความคดิของ	Benjamin	Constant	ซึง่เป็นเสรนียิมผูส้นบัสนนุ

ให้มีระบอบกษัตริย์ในฝร่ังเศส32	 Constant	 สนับสนุนการมีกษัตริย์ผ่านสูตร	

“กษัตริย์ครองราชย์	แต่ไม่ได้ปกครอง”	(Le	roi	règne	mais	ne	gouverne	pas)	

เมื่อไม่ได้มีอ�านาจในการปกครองประเทศแล้ว	 บทบาทของกษัตริย์ที่เหลืออยู่ 

ก็คือ	“อ�านาจที่เป็นกลางและประสาน”	(pouvoir	neutre	et	intermédiaire)	Con-

stant	 อธิบายว่าความเป็นกลางของกษัตริย์เกิดขึ้นจากการครองราชย์โดยผ่าน

การสืบทอดทางสายโลหิต	ไม่ได้เกิดจากการต่อสู้และแข่งขันทางการเมือง	จึงอยู่

ในต�าแหน่งทีเ่ฉพาะและฝ่ายทางการเมอืงทัง้หลายไม่อาจโจมตไีด้	อย่างไรกต็าม	

ต�าแหน่ง	Reichspräsident	มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	เช่นนี้แล้ว

จะอธิบายความเป็นกลางได้อย่างไร	 Schmitt	 อธิบายว่า	 วิธีการในการสรรหา 

ผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่เหมาะสม	 อาจมีได้	 2	 วิธี	 วิธีแรก	 คือ	 สรรหาบุคคล 

ที่สามซึ่งอยู่เหนือองค์กรที่ขัดแย้งกันอยู่	 (höherer	Dritte)	 วิธีที่สอง	คือ	สรรหา

บคุคลทีส่ามซึง่มคีวามเป็นกลาง	(neutraler	Dritte)	หากให้กษตัรย์ิในฐานะคนกลาง

เป็นผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาน้ัน	 กษัตริย์จะเป็นคนกลางที่อยู่เหนือกว่าองค์กรที่เป็นคู่

ขดัแย้งกนัอยู่	(höherer	Dritte)	ในขณะที่	Reichspräsident	นัน้เป็นคนกลางซึง่อยู่

เคียงข้างกับสถาบันการเมืองอื่นๆ	(neutraler	Dritte)	

	 การที่	 Schmitt	 หยิบยืมความคิดของ	 Constant	 เรื่อง	 “อ�านาจ 

เป็นกลาง”	(Pouvoir	neutre)	ของกษัตริย์มาใช้กับต�าแหน่ง	Reichspräsident	นั้น	

คือ	การน�าองค์ประกอบของ	monarchy	มาใส่ในต�าแหน่ง	Reichspräsident	ให้

สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูสมยัใหม่	เพือ่ให้	Reichspräsident	ท�าหน้าทีห่าดลุยภาพ

ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซ่ึงอาจขัดแย้งกันได้ตลอดเวลาภายใต้

32	Constant	เติบโตมาในสมัย	Monarchie	de	Juillet	ซึ่งกษัตริย์มาจากราชวงศ์	Orléans	ใน
ช่วงนี้ฝรั่งเศสได้เริ่มหันไปใช้ระบอบกษัตริย์ที่มีอ�านาจจ�ากัดแบบอังกฤษ
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ระบบรัฐสภา	 Reichspräsident	 มีความชอบธรรมในหน้าที่ดังกล่าว	 เพราะเป็น

บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญไวมาร์ก�าหนดให้	

Reichspräsident	มาจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวเยอรมันทั้งหมด

	 Reichspräsident	ไม่ได้มีบทบาทเพียงตัวแทนของรัฐหมายเลขหนึ่ง	

และเป็นต�าแหน่งที่แสดงถึงความต่อเนื่องของรัฐเท่านั้น	 แต่	 Reichspräsident	 

ยงัเข้าไปจดัการปัญหาในยามทีฝ่่ายนติบิญัญตัแิละฝ่ายบรหิารขดัแย้งกนั	โดยเข้า

มาในฐานะ	“อ�านาจเป็นกลาง”	และในนามของคนเยอรมันทั้งหมด	บทบาทของ	

Reichspräsident	เช่นนี้ท�าให้ความเป็นการเมืองเกิดเอกภาพขึ้นได้

	 ต�าแหน่ง	Reichspräsident	เป็นอสิระจากฝ่ายการเมืองทัง้หมด	ไม่มี

ใครโยกย้ายได้	มเีอกสทิธิค์วามคุม้กนัจากการถกูด�าเนนิคด	ีในทางกลบักนักม็ข้ีอ

ห้ามด�ารงต�าแหน่งอื่นด้วย	แม้	Reichspräsident	 เป็นอิสระจากฝักฝ่ายทางการ

เมือง	 แต่ก็ไม่ท�าลายความเป็นการเมือง	 ในกรณีปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้	 Reich-

spräsident	 อาจใช้วิธีเรียกหาประชาชนด้วยการยุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง

ใหม่หรือจัดให้มีการออกเสียงประชามติ	

	 นกัคดิฝ่ายตรงข้าม	Schmitt	ตัง้ค�าถามว่า	Schmitt	อธิบายว่าต�าแหน่ง	

Reichspräsident	 มีความเป็นกลางเพราะว่ามาจากการเลือกตั้ง	 แต่	 Schmitt	 

ก็วิจารณ์บรรดาผู้แทนในสภาซึ่งก็มาจากการเลือกต้ังว่าเป็นพวกชนช้ันน�าทาง

การเมือง	 Schmitt	 ตอบค�าถามเหล่านี้ว่าผู้แทนในสภานั้นเป็นผู้แทนจากหลาย

ผลประโยชน์	แต่	Reichspräsident	เป็นผู้แทนของผลประโยชน์หนึ่งเดียว	Reich-

spräsident	จึงเป็นเหมือนร่างจ�าแลงของประชาชนทั้งปวง	

บทสรุป
	 หากพิจารณาความคิดของ	Schmitt	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแล้ว	จะเห็นได้ว่า	เขาได้น�า	“ความเป็นการเมือง”	เข้ามาเชื่อมต่อกับ	

“รัฐธรรมนูญ”	ก่อนหน้านั้น	 Sieyès	 ได้สร้างทฤษฎีอ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	

(Pouvoir	 constituant)	 เพื่อท�าลายระบอบเก่าและสร้างระบอบใหม่	 ในขณะที่	

Schmitt	 น�าทฤษฎีดังกล่าวมาพัฒนาต่อ	 ท�าให้รัฐธรรมนูญและวิชากฎหมาย

รัฐธรรมนูญมีลักษณะความเป็นการเมือง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ค�านิยามแก่	
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“รัฐธรรมนูญ”	 ให้มีลักษณะเป็นการเมืองว่า	 รัฐธรรมนูญ คือ การตัดสินใจ 

ฝ่ายเดยีวของผูท้รงอ�านาจสถาปนารฐัธรรมนูญในการก�าหนดประเภทและ

รปูแบบของหน่วยทางการเมอืง	การอธบิายว่ารฐัธรรมนญูเกดิจากสญัญาหรอื

ตกลงกันนั้นได้ท�าลาย	 “ความเป็นการเมือง”	นอกจากนี้	 Schmitt	 ยังได้วิจารณ์

เสรีประชาธิปไตย	และระบบรัฐสภาอย่างถึงแก่นด้วย	

	 ความคิดของ	Schmitt	หลายเรื่องได้น�ามาใช้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน	

เช่น	การแบ่งแยก	“รัฐธรรมนูญ”	(Verfassung)	ออกจาก	“กฎหมายรัฐธรรมนูญ”	

(Verfassungsgesetz)	 ท�าให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันมีสถานะไม่

เท่ากัน	 บทบัญญัติที่เป็น	 “แก่น”	 หรือ	 “หัวใจ”	 ของรัฐธรรมนูญนั้น	 คือ	

“รัฐธรรมนูญ”	(Verfassung)	ซึ่งเกิดจากการใช้อ�านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ	ส่วน

บทบัญญัติอื่นๆ	 ในรัฐธรรมนูญเป็นเพียง	 “กฎหมายรัฐธรรมนูญ”	 (Verfas-

sungsgesetz)	ที่ตั้งอยู่บนฐานของ	“รัฐธรรมนูญ”	(Verfassung)	ดังนั้น	การแก้ไข

รัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถเข้าไปแตะต้องในส่วนของ	“รัฐธรรมนูญ”	(Verfassung)	

ได้	ความคิดของ	Schmitt	ในเรื่องนี้ได้แสดงออกให้เห็นในรัฐธรรมนูญของหลาย

ประเทศที่ก�าหนดบทบัญญัติเก่ียวกับข้อจ�ากัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไม่อาจท�าได้หากการแก้ไขนั้นไปกระทบต่อหลัก

การพื้นฐานของรัฐ	เช่น	นิติรัฐ	ประชาธิปไตย	สหพันธ์	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

สาธารณรัฐ	เป็นต้น	

	 ในส่วนของความคิดของ	Schmitt	ที่ไม่ได้การยอมรับในปัจจุบัน	แต่

ก็ยังถือว่ามีคุณูปการอย่างย่ิง	 ก็เช่น	 ข้อเสนอให้ประธานาธิบดีเป็นผู้พิทักษ์

รัฐธรรมนูญ	 และข้อคัดค้านการสร้างศาลรัฐธรรมนูญเพื่อท�าหน้าที่พิทักษ์

รฐัธรรมนญู	แม้ในปัจจบุนันี	้ข้อเสนอการควบคมุความชอบด้วยรฐัธรรมนญูแบบ

รวมอ�านาจไว้ที่ศาลเฉพาะของ	Hans	Kelsen	จะเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ

และแผ่ขยายไปพร้อมๆ	กบัอดุมการณ์แบบนติริฐั-เสรปีระชาธปิไตย	แต่ความคดิ

ของ	Schmitt	เกีย่วกบัผูพ้ทิกัษ์รฐัธรรมนญูกน็บัว่าเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ

และวจิารณ์ศาลรฐัธรรมนญู	ในการตดัสนิคดรีฐัธรรมนญูนัน้	ศาลรฐัธรรมนญูไม่มี

ทางหน	ี“ความเป็นการเมอืง”	ได้พ้น	ศาลรฐัธรรมนญูจงึไม่ใช่องค์กรทีส่งูเด่นหรอื

ไม่เกี่ยวข้องกับ	 “การเมือง”	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาและวิจารณ์ศาล

รัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรที่อยู่ใน	“การเมือง”	ด้วย	
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	 อีกเร่ืองหน่ึงที่น่าสนใจอย่างย่ิงในการอ่านงานของ	 Schmitt	 คือ	

ศิลปะในการเขียนและโน้มน้าว	 งานของเขาหลายชิ้นได้สอดแทรกความคิด

ทางการเมืองของตนเข้าไป	รวมทั้ง	“ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ”	ที่แม้จะใช้ชื่อว่า	“ทฤษฎี

รัฐธรรมนูญ”	และมีเนื้อหาที่อธิบายถึงทฤษฎีกฎหมายต่างๆ	แต่เอาเข้าจริงแล้ว	

Schmitt	 ได้สอดแทรกความคิดทางการเมืองเข้าไปได้อย่างแนบเนียนโดย

แสดงออกให้เห็นในนามของ	“ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ”

	 แม้	 Schmitt	 ถูกจัดกลุ่มเข้าเป็นนักคิดฝ่ายขวา	 แต่ปัจจุบัน	 นักคิด

ฝ่ายซ้ายจ�านวนมากได้น�างานของเขามาตคีวามใหม่เพือ่วจิารณ์เสรปีระชาธปิไตย	

รวมทั้งท�าความเข้าใจการท�างานของระบบเผด็จการและสภาวะยกเว้น	(State	of	

Exception)	 อาจกล่าวได้ว่า	 Schmitt	 เป็นนักกฎหมาย-นักปรัชญาฝ่ายขวา

อนุรักษนิยม	 ที่ฝ่ายซ้ายน�ามาศึกษามากในล�าดับต้นๆ	 ความคิดของ	 Schmitt	 

น่าสนใจจนเกินกว่าที่จะปฏิเสธละทิ้งไม่ศึกษามันเพียงเพราะเหตุผลว่าเขาเป็น 

ผู้สนับสนุนนาซี	
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	 การสถาปนาอ�านาจทางศาสนาเกิดขึ้นจากผู้น�าทางศาสนาเป็น

หลัก	ไม่ว่าจะเป็นการสถาปนาศาสนาของ	Akhenaten	จนถึง	St.	Paul	และคน

อ่ืนๆ	ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่นยิมการใช้ผูน้�าเป็นหวักระบวนของการเปลีย่นแปลงกย่็อมไม่
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Carl Schmitt และเอกเทวนิยม:  

ต�ำนำนแห่งควำมเป็นรัฐ/กำรเมือง

ธเนศ วงศ์ยานนาวา*

รัฐศำสตร์สำร  ปีที่ 35  ฉบับที่ 3 (กันยำยน-ธันวำคม 2557): หน้ำ 126-160

*	 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



127

1	 Carl	Schmitt, Political Theology II The Myth of the Closure of any Political Theology, 
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ได้	 อ�านาจแบบนี้จึงท�าให้ผู้มีอ�านาจเป็นข้อยกเว้นที่สร้างกฎ	 โดยกฎนี้จะบังคับ

ใช้กับผู้อื่นมากกว่าที่จะเป็นผู้ออกกฎเอง	 โดยความพิเศษของผู้น�าเทพประทาน 

จึงเปรียบได้กับการเกิดขึ้นของสิ่งมหัศจรรย์ในศาสนา	 ผู้น�าเทพประทานจะน�า

ความส�าเร็จมาสู่การสถาปนาอ�านาจทางศาสนาใหม่และการถือครองอ�านาจ	

ผู้น�าเทพประทานจึงเป็น	“กฎที่มุ่งหมายให้มวลสมาชิกปฏิบัติตาม”2	ได้ในตัวเอง

	 ส�าหรับในทางศาสนาผู ้น�าเทพประทานได้อ�านาจนี้แต่ใดมา?	

รากฐานของคริสต์ศาสนาอ�านาจพิเศษแบบนี้ก็ต้องได้มาจากพระผู้เป็นเจ้า	 แต่

พระผู้เป็นเจ้า	 (God)	 ได้อ�านาจน้ีมาจากที่ใด?	 ค�าตอบก็สามารถที่จะย้อนกลับ

ไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	 (infinite	 regression)	 ดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องเป็น 

ค�าตอบสุดท้ายและถือเป็นที่สิ้นสุด	 น่ีเป็นสภาวะแห่งสรรพสิ่งที่ต้อง	 “ยุติ”	 

หรือเป็นสภาวะปกติที่ต้องการการ	“ยุติ”	ภายใต้กรอบคิดแบบนี้การ	“ยุติ”	 โดย

พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่อยู่บนรากฐานของสิ่งใด	 พระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ได้มีสาเหตุ

มาจากอะไรอ่ืน	 พระผู้เป็นเจ้าเป็นสาเหตุในตัวเอง	 (causa	 sui)	 หรือถือก�าเนิด

ได้ในตวัเอง	(sui	generis)	รากฐานของพระผูเ้ป็นเจ้าจงึไม่มแีละต้องการอะไรเลย	 

พระผู้เป็นเจ้าจึงพอเพียงในตนเองแบบสัมบูรณ์	 พระผู้ที่เป็น	 “เจ้า”	 จึงแสดง

ความเป็น	“เจ้า”	เหนอืสรรพสิง่ต่างๆ	ในท�านองเดยีวกนักบักษตัรย์ิผูเ้ป็นเจ้าแห่ง 

ผืนแผ่นดิน
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พระเจ้ำผู้น�ำพิเศษที่แปลกปลอม
	 สภาวะของพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นสภาวะของการเป็นอะไรที่แปลก
ปลอม	พระผูเ้ป็นเจ้าจงึเปรยีบประหนึง่ของทีม่าจากต่างแดนหรอืมาจากนอกโลก	 
ครั้นถ้าพิจารณาในทางประวัติศาสตร์กรอบความคิดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้
เป็นของท้องถิ่นดั้งเดิมเสียเป็นส่วนใหญ่	 เหล่าพระผู้เป็นเจ้าก็มักจะเป็นพระเจ้า
จากต่างแดน	เช่น	Yahweh	 เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ยิวรับเอามาจากดินแดนแถบไซ
นาย	(Sinai)	อีดอม	(Edom)	เป็นต้น	โดย	Yahweh	นั้นเทพเจ้านักรบ3	สภาวะของ
ความเป็นต่างแดนหรอืสภาวะทีไ่ม่ใช่มนษุย์ของพระผูเ้ป็นเจ้ากท็�าให้พระองค์อยู่
เหนอืหลกัและกฎทกุชนดิ	เช่น	หลกัของสาเหต	ุเป็นต้น	ฐานคตทิางศาสนาแบบนี	้ 
เมื่อน�าไปใช้กับฐานทางการเมืองก็ท�าให้การกระท�าหรือการตัดสินใจทางการ
เมอืงกไ็ม่ได้มาจากอะไร	ดงันัน้	Carl	Schmitt	จงึเสนอว่าการตดัสนิใจของอ�านาจ
ทางการเมืองหรือองค์อธิปัตย์จึงมาจากการไม่มีอะไร	 (nothingness)4	 กรอบคิด
แบบนี้ถือก�าเนิดมาจากความคิดเรื่องการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์สร้าง
สิ่งต่างๆ	 มาจากความว่างเปล่า	 (ex	 nihilo)	 การสร้างไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีอะไร
เป็นฐานรองรับ	ผู้น�าพิเศษทางศาสนาสามารถสร้างอะไรบางอย่างมาจากความ
ว่างเปล่า	แต่ส�าหรบัมนษุย์ทีท่กุอย่างมอียูอ่ย่างจ�ากดัจะสร้างอะไรบางอย่างจาก
สิ่งที่ไม่มีได้อย่างไร?	เช่น	สร้างรัฐธรรมนูญจากไม่มีรากฐานหรือความว่างเปล่า
ได้อย่างไร?
	 กรอบความคิดของ	 “ผู้น�าเทพประทาน”	 เปิดทางให้กับสิ่งพิเศษ
พสิดาร	“ผูน้�าเทพประทาน”	เป็นอะไรทีพ่เิศษจนท�าให้การเมอืงภายใต้การมผีูน้�า
แบบนี้มีแต่ความพิิเศษ	ไม่ว่าความพิเศษเหล่านี้จะเป็นกรอบความคิดที่เยอรมัน
หวังว่าจะมีผู้น�าทางการเมืองและการศาสนาแบบ	Martin	 Luther	 ก็ดีหรือจะ
เป็นการเมอืงแบบ	Otto	Von	Bismarck	กต็าม	เส้นทางของผูน้�าพเิศษกบัการเมอืง
แบบพเิศษของเยอรมนั	การเมอืงเยอรมนัทีปั่ญญาชนก่อนสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่
จ�านวนมากตกอยู่ภายใต้กระแสชาตินิยมที่เน้นถึงความพิเศษของรัฐประชาชาติ

3	 Mark	S.	Smith,	The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient 
Israel,	Second	Edition,	(Grand	Rapids:	Wm	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	2002),	
p.	32.

4	 Carl	 Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty,  
p.	32.
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ของตน	แม้กระทัง่นกัวชิาการทีด่รูาวกบัว่ามคีวามเป็นเสรนียิมอย่าง	Max	Weber	
เองกห็นกีรอบคดิทางการเมอืงทีต้่องการผูน้�าทีเ่ข้มแขง็เป็นพเิศษไปไม่พ้น5	เพยีง
แต่กรอบคิดของ	Weber	 ไม่ได้ต้องการผู้น�าพิเศษตามกรอบคิดของศาสนา	 ใน
ขณะที่	Carl	Schmitt	เองยังต้องการความต่อเนื่องของศาสนาในฐานะรากฐาน
ทางการเมืองมากกว่าความไม่ต่อเนื่องทางความคิดระหว่างศาสนากับการเมือง
ของสภาวะสมัยใหม่	(modernity)6 
	 อย่างไรกด็ภีายใต้เงือ่นไขของสภาวะสมยัใหม่การหาผูน้�าพเิศษแบบ	
“ผู้น�าเทพประทาน”	ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก	พลังของศาสตร์และ	Rationality	
ของเหล่ากระฎุมพีย่อมท�าให้	 “ผู้น�าเทพประทาน”	 เป็นอะไรที่ไม่พึงปรารถนา	 
ถึงกระนั้น	 Max	Weber	 เองก็ยังปรารถนาที่จะเห็นการเมืองเยอรมันด�าเนินไป
ตามกรอบการเมอืงทีม่ผีูน้�าแบบประธานาธบิดสีหรฐัเป็นผูม้อี�านาจ	กรอบความ
คิดแบบนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักคิดนักกฎหมายเยอรมัน	Hugo	Preuss	ผู้มีบทบาท
ส�าคัญต่อรัฐธรรมนูญไวมาร์นั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดี	 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกโจมตีว่า
เขยีนโดยยวิทีเ่ป็นเสรนียิมปีกซ้าย7	นอกจากนัน้กย็งัถกูโจมตว่ีาเป็นรฐัธรรมนญูที่
รบัเอาอทิธพิลต่างชาตเิข้ามามาก	ไม่ว่าจะเป็นฝรัง่เศสหรอือเมรกินัซึง่กถ็กูโจมตี
ว่าไม่เหมาะสมกับเยอรมนี8  
	 ถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องการผู้น�าทางการเมืองท่ี่เข้มแข็ง	 กรอบ
คิดของ	Preuss	เองก็ไปด้วยกันไม่ได้กับความคิดของ	Weber	ที่ต้องการให้มีผู้น�า
ทางการเมืองทีเ่ข้มแขง็และมอี�านาจมากทีส่ามารถถ่วงดลุกบัรฐัสภาได้	ในขณะที	่

5	 Fritz	K.	Ringer, Max Weber: An Intellectual Biography,	(Chicago:	University	of	Chicago	
Press,	2004),	pp.	48-49.

6	 Giorgio	Agamben,	The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of 
Economy and Government, translated	by	Lorenzo	Chiesa	(with	Mattro	Mandarini),	
(Stanford:	Stanford	University	Press,	2011),	pp.	3-4.

7	 Christopher	 Schoenberger,	 “Hugo	Preuss:	 Introduction”	 in	 Arthur	 J.	 Jacobsen	 &	
Bernhard	Schlink,	 edited.,	Weimar: A Jurisprudence Crisis, translated	by	Belinda	
Cooper	with	Peter	C.	Caldwell,	and	et	al.,	(Berkeley:	University	of	California	Press,	
2002),	p.	110.

8	 Peter	Caldwell, Popular Sovereignty and the Crisis of German Constitutional Law: 
The Theory & Practice of Weimar Constitutionalism, (Durham:	Duke	University	Press,	
1997),	p.	ix.
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Preuss	เหน็ว่าอ�านาจในการยบุสภากเ็ป็นอ�านาจมากพอทีจ่ะถ่วงดลุกบัรฐัสภาได้
แล้ว	กรอบความคดิเรือ่งการมผีูน้�าทีม่อี�านาจมากของเยอรมนย้ีอนกลบัไปสูผู่น้�า
ทางการเมอืงแบบ	Bismarck	ทีท่�าให้ผูค้นเหน็ว่ารฐัธรรมนญูไม่สามารถทีจ่ะแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้	 ดังน้ันกษัตริย์ในฐานะที่ด�ารงอยู่ก่อนการมี
อยู่ของรัฐธรรมนูญก็ท�าให้กษัตริย์จ�าเป็นที่จะต้องเข้ามาท�าหน้าที่ที่กฎหมายไม่
ได้ระบุเอาไว้9	รากฐานของความต้องการอ�านาจที่เข้มแข็งก็ด�าเนินไปพร้อมการ
ขยายตัวของความเป็นจักรวรรดิของเยอรมันนับตั้งแต่การขึ้นมามีอ�านาจของ	
Bismarck	 เป็นอย่างน้อย	แต่เส้นทางของการใช้อ�านาจแบบจักรวรรดิของเหล่า
จกัรวรรดนิยิมของยโุรปตะวนัตกและอเมรกิาเหนอืกส็ามารถทีจ่ะย้อนกลบัไปถงึ
จักรวรรดิโรมันได้
	 อย่างไรก็ดีในสภาวะสมัยใหม่ก็ไม่มีใครคิดอีกต่อไปว่ากษัตริย์เป็น
บุคคลพิเศษหรือมีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นๆ	 นอกจากนั้นภายใต้กรอบคิด
ทางเทววิทยาแล้วอย่างน้อยๆ	 มนุษย์ทุกๆ	 คนในกรอบคิดของคริสต์ศาสนาก็
ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีบาปอย่างเท่าเทียมกัน	 สถานะของ	 “บาปก�าเนิด”	 (original	
sin)	เป็นอะไรที่ท�าให้มนุษย์เป็นมนุษย์มากกว่าที่จะเป็นองค์เทวะ	(divine)	และก็
ยังไม่มีใครที่จะย่ิงใหญ่ต่อกรกับพระผู้เป็นเจ้า	 เทววิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
เหนือกว่าอะไรอ่ืนๆ	 รวมทั้งปรัชญาและประวัติศาสตร์ที่มีสถานะเป็นเพียงแค	่
“คนรับใช้”	 ของเทววิทยาเท่าน้ัน	 อย่างไรก็ดีเส้นทางของการต่อสู้เพื่อสถาปนา
ความเป็นเอกเทศของปรัชญาและประวัติศาสตร์ก็ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดใน
ศตวรรษที่สิบเก้า	 ปรัชญาสามารถสถาปนาความยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยการเบียด
ขบัเทววทิยาให้ตกอนัดบัไป	เมือ่ประวตัศิาสตร์กลายมาเป็นศนูย์กลางของมนษุย์
ศาสตร์เร่ืองราวของ	historia	sacra	ได้กลายมาเป็นเรือ่งราวของประวตัศิาสตร์โลก	
(world	history)	เช่น	ผลงานของ	Johann	Christoph	Gatterer	และ	August	Ludwig	
von	 Schlozer	 ในศตวรรษท่ี่สิบแปด	 เป็นต้น10	 ด้วยเงื่อนไขของประวัติศาสตร์

9	 Peter	Caldwell,	Popular Sovereignty and the Crisis of German Constitutional Law: 
The Theory & Practice of Weimar Constitutionalism, p.	18.

10	Thomas	Albert	Howard, Religion and the Rise of Historicism W. M.L. de Wette, Jacob 
Burckhardt, and the Theological Origins of Nineteenth-Century Historical Conscious-
ness, (Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2000),	p.	2.
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ตามกรอบคดิแบบเยอรมนัทีป่ฏเิสธกรอบคดิแบบมอีะไรก�าหนดอยูล่่วงหน้าแล้ว
เหมือนกับ	 “พระประสงค์”	ของพระผู้เป็นเจ้าก็ท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่

เงื่อนไขของกาลเวลา	 ไม่มีสิ่งใดที่เป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้ถูกก�าหนด

จากเวลา	หรือถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆ	ก็คือประวัติศาสตร์ย�้าถึงความส�าคัญของ

สัมพัทธนิยม	(relativism)11  

	 ความต้องการทีจ่ะยกระดบัให้มนษุย์ปกตมิคีวามพเิศษกเ็ป็นสิง่ทีเ่หน็

ได้นบัตัง้แต่เทววทิยาต้องแบ่งปันอ�านาจไปให้กบัอะไรอืน่ๆ	แต่กใ็ช่ว่าอ�านาจของ

เทววทิยาจะหมดไปแต่อย่างใด	ในเยอรมนัตัง้แต่ทศวรรษที	่1880-1920	ความขดั

แย้งทางความคิดเก่ี่ยวกับกรอบความคิดทางประวัติศาสตร์ของเยอรมันเกิดขึ้น

จากกระแสธารของความคิดทางเทววิทยาที่เห็นว่าการขึ้นมาของประวัติศาสตร์

บั่นทอนพลังอ�านาจของเทววิทยาในฐานะวิชาการในมหาวิทยาลัย	 เพราะเส้น

ทางของประวัติศาสตร์เองก็เป็นเรื่องราวของเทววิทยาจากการก�าเนิดมนุษย์

มาสู่ประวัติศาสตร์ในเรื่องราวของพันธะสัญญาใหม่	 นี่เป็นปัญหาภายในของ

กรอบคดิของโปรเตสแตนต์เอง	โดยเฉพาะถ้าหันมาพจิารณาสถานะของพระเยซู 

ในฐานะที่เป็นมนุษย์และพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า	สถานะที่เป็นทั้งมนุษย์และ

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นการน�าเสนอที่ไร้ซึ่งตรรกะว่ามนุษย์จะต้องเป็น

อย่างใดอย่างหนึง่	ไม่สามารถเป็นทัง้สองอย่างได้ในเวลาเดยีวกนั12	อ�านาจแบบ	

“ผู้น�าเทพประทาน”	ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือส�าคัญในการที่จะท�าให้คนอื่นๆ	

เห็นว่าแนวทางหรือสิ่งที่ผู้น�าน�าเสนอและความเป็นผู้น�าของตัวเองทางศาสนา

หรือการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง	

	 แต่สถานะพิเศษของพระเยซูที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระบุตรของ 

พระผู้เป็นเจ้าในกรอบคิดแบบวิทยาศาสตร์	 แต่พระเยซูก็เป็นผู้น�าที่มีความเป็น

ผู้น�าเทพประทาน	 (charismatic	 leader)	 ผู้น�าเทพประทานจะพาให้เขาหลุดพ้น	

11	 Georg	Iggers,	The German Conception of History: The National Tradition of Historical 
Thought from Herder to the Present, Revised	Edition,	(Middletown,	CT:	Wesleyan	
University	Press,	1983)

12	 Thomas	Albert	Howard, Religion and the Rise of Historicism W. M.L. de Wette, 
Jacob Burckhardt, and the Theological Origins of Nineteenth-Century Historical 
Consciousness, pp.	14-15.
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(salvation)	 จากความทุกข์ยากในโลกนี้	 ส�าหรับในสภาวะสมัยใหม่โครงการของ

สภาวะสมัยใหม่นั้นก็ต้องการน�าพาทุกคนให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ	 หรือ

พันธนาการต่างๆ	 ส�าหรับ	 “ผู้น�าพิเศษ”	 ที่ไม่ได้มุ่งหวังให้ผู้คนไปสู่สรวงสวรรค์	

แต่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีความสุขในแบบที่เป็นไปได้นั้นก็จะต้อง

ท�าให้คนอื่นๆ	ยอมรับและเชื่อในสิ่งที่ตนเองน�าเสนอ	 โดยผู้น�าเองก็ต้องการค�า

ตอบหรือค�าอธิบายว่าตนเองนั้นมีความสามารถพิเศษ	ท�าอะไรพิเศษๆ	หรือค้น

พบสิง่พเิศษๆ	เหล่านัน้จรงิๆ	ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆ	ทัง้ผูน้�าและผูต้ามต่างกต้็อง

ไม่มีช่องว่างระหว่างกัน	ความเชื่อในตัวผู้น�าจะต้องเกิดขึ้นทั้งในทุกระดับ	เพราะ

ถ้าเกิดขึ้นแต่ในระดับของผู้ตามหรือประชาชนโดยผู้น�าเองไม่ได้เชื่อก็จะเปิดทาง 

ไปสู่การถดถอยของความเชื่อและน�าไปสู่ปัญหาของการครองอ�านาจของผู้น�า

ในท้ายที่สุด	 โดยในกรณีก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องกล่าวถึงความส�าคัญของความเชื่อ

ของผู้ตาม	

	 เมือ่ทกุๆ	คนเชือ่กท็�าให้การกระท�าใดๆ	กต็ามทีเ่กดิขึน้กจ็ะเป็นการ

ตัดสินใจของกลุ่ม	 ไม่มีใครที่จะต้องไม่มีความรับผิดชอบ	แม้ว่าความรับผิดชอบ

แบบมวลรวมจะไม่ได้เกิดขึ้นในท้ายที่สุดก็ตาม	 เพราะความเป็นมวลรวม	ความ

เป็นประชาชน	ไม่สามารถทีจ่ะท�าให้เกดิความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการ 

กระท�าใดๆ	 ได้	 แต่กลับจะต้องหาใครสักคนมาเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะที่เป็น

ตัวแทนของทั้งหมด	ส่วนจึงเท่ากับทั้งหมด	ทั้งนี้ความเป็นรูปธรรมของความเป็น

ประชาชนจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่ประชาชนหรอืมวลรวมนัน้ๆ	มคีวามเป็นเอกภาพ	

นอกจากนัน้เมือ่มกีารลงโทษในฐานะการทดแทนการกระท�าทีไ่ด้กระท�าลงไปนัน้

ไม่สามารถจะเกดิขึน้ได้ในทางปฏบิตั	ิในท้ายทีส่ดุผูน้�าทีม่อี�านาจ	อ�านาจของผูน้�า

เทพประทานจึงเป็นอ�านาจที่ท้าทายอ�านาจดั้งเดิม	เช่น	St.	Paul	ท้าทายอ�านาจ

ของศาสนายิวและโรมัน	 St.	 Paul	 ผู้สร้างความเป็นสากลและท�าลายลักษณะ

เฉพาะและความพิเศษของยิวให้กลายเป็นอะไรที่ใครๆ	 ก็เข้าถึงได้โดยไม่ต้อง

พจิารณาจากอตัลกัษณ์เฉพาะตวั	[หรอืการเมอืงของอตัลกัษณ์แบบกรอบคดิของ

เสรนียิมทีเ่น้นความหลากหลายทางวฒันธรรม	ความเป็นพหนุยิม	และอตัลกัษณ์

ของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ	 เช่น	ส�านึกในการสร้างตัวตน	 (self-formation)	 ในแบบ

ของการตกเป็นเหยื่อ	 (victimization)	 เหยื่อที่สามารถจะฟ้องร้องผ่านทนายเพื่อ

รบัเงินชดเชย	อนัเป็นกรอบคดิของการเมอืงเสรนียิมแบบอเมรกินัทีเ่น้นการเมอืง
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ผ่านขบวนการทางสังคม	(social	movement)	เป็นต้น]	การเมืองแบบ	St.	Paul	จึง

แสดงลักษณะของความเป็นสากลที่เน้นการต่อสู้	(militant)	ในแง่นี้	Slavoj	Zizek	

จึงเห็นว่าการเมืองแบบ	Schmitt	จึงเป็นอะไรที่มีความหมายในการต่อสู้13 

	 	ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่า	Schmitt	นอกจากจะเป็นคาทอลิก

แล้วก็ยังมีตราบาปส�าคัญที่แก้ไม่ได้เช่นเดียวกันกับ	Martin	Heidegger	ก็คือตรา

ประทับของสายสัมพันธ์กับนาซี	 ดังนั้นกรอบความคิดเรื่อง	 “เทววิทยาทางการ

เมือง”	 ของเขาจึงเป็นกรอบคิดที่แสดงความเป็นคาทอลิก	 กรอบคิดที่แสดงให้

เห็นสภาวะที่เป็นรูปธรรมของการเป็นน�าหรือผู้น�า	กรอบคิดของ	Schmitt	ก็เป็น

อะไรที่ตอบสนองกรอบความคิดของจักรวรรดินาซีหรืออาณาจักร	 “Reich”	 ที่

สามที่เชื่อมต่อกับ	Holy	Roman	Empire	ดังนั้นความเป็นจักรวรรดิและเทววิทยา

ทางการเมืองของ	 Schmitt	 จึงไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้	 กรอบความ

คิดเรื่อง	 Katechon	 แสดงให้เห็นถึงกรอบความคิดของเทววิทยาของจักรวรรดิ	

(imperial	theology)	และเทววิทยาทางประวัติศาสตร์ของ	Schmitt14	สถานะของ

จักรวรรดิ	 (ที่อยู่ในโครงสร้างของระเบียบทางศาสนา)	จะมีความส�าคัญในฐานะ

ของการปราบปราม	“พวกชั่วร้ายที่ต้านพระเยซู”	หรือ	“Anti-Christ”	ทั้งหลาย	ใน

ขณะเดยีวกนักพ็ร้อมทีจ่ะรกัษาพืน้ทีข่องพระเยซหูรอืฝ่ายทีอ่ยูข้่างพระองค์เอาไว้	 

ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆ	กรอบคิดท้องถิ่นก็คือการปกป้องพื้นที่แห่งความถูกต้อง

และคุณธรรมเอาไว้	 ใครจะเป็นผู้พิทักษ์?	 ใครจะเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อไม่ท�าให้เวลา 

แห่งมนุษย์ต้องจบสิ้นลง?	

	 ส�าหรับ	Schmitt	เมื่อใดก็ตามที่เกิดสภาวะความวุ่นวายการตีความ

ภายใต้กรอบคิดของคริสต์ศาสนาในการตีความเรื่องการกาลวิบัติจากเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ	(Christian	eschatological	interpretation	of	current	events)	

จะยิ่งทรงพลังมากขึ้น	กรอบความคิด	Schmitt	วางอยู่บนฐานความคิดของการ

เป็นผู้หยุดย้ังกาลวิบัติ	 ทั้งน้ี	 “ยุคของคริสต์ศาสนา	 (Christian	 aeon)	 นั้นไม่ใช่

การเดินทางระยะไกล	 แต่เป็นการรอคอยเพียงครั้งเดียวที่ยาวนาน	 ระยะเวลา

13	 Slavoj	Zizek,	“A	Leftist	Plea	for	Eurocentrism”, Critical Inquiry,	Vol.	24,	No.	4,	(Sum-
mer,	1998),	p.	1002.

14	 Julia	Hell,	“Katechon:	Carl	Schmitt’s	Imperial	Theology	and	the	Ruins	of	the	Future”,	
The Germanic Review, Vol.	84,	No.	4	(2009),	pp.	283-326.
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ระหว่างสองเหตุการณ์ก็คือ	การปรากฏตัวของพระบุตรในช่วงเวลาของ	Roman	

Caesar	Augustus	กบัการกลบัมาของพระบตุรเม่ือถงึวนัส้ินสุดแห่งกาล	(the	end	

of	time)”15 แต่ปัญหาก็คือว่าอะไรและเมื่อใดจะเป็น	Eschaton	หรือจะเป็นเวลา

คับขัน	 เวลาแห่งหายนะ	 เวลาแห่งการสิ้นสุดเวลา?	 เพราะทุกๆ	 เวลาสามารถ

ที่จะเป็นวันสิ้นสุด	 เวลาแห่งความหายนะได้ตลอด	 ดังนั้นทุกๆ	 เวลาก็จะต้องมี	

Katechon	หรืิอ	“ผู้หยุดยั้ง”	ได้เสมอ	ส�าหรับกรอบคิดของคริสต์ศาสนาไม่ว่าจะ

เป็น	“จกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ”์	มาถงึ	Adolf	Hitler	Winston	Churchill	Georges	

W.	Bush	Jr.	ไล่มาจนถึงผู้น�าต่างๆ	ในประเทศต่างๆ	ที่ทั้งหมดก็มักจะต้องการ

พาผู้คนหรือประชาชนผ่านพ้นหรือฝ่า	“วิกฤติ”	ก้าวข้ามพ้นกาลวิบัติ16	ด้วยการ

ระบุว่าอะไรเป็นวิกฤติและตนเองจะเป็นผู้น�าพาผู้คนฝ่าวิกฤติไป	คนเหล่านี้ก็คือ	

Katechon	(Kat-Echon)	ที่จะสู้กับ	Anti-Christ	อันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจดหมาย

ของ	 St.	 Paul17	 ในฐานะของนักปฏิวัติกรอบความคิดของคริสต์ศาสนาจากยิว	 

ในแง่จดหมายของ	St.	Paul	จงึถอืได้ว่าเป็นจดหมายแห่งปฏบิตักิารทางการเมือง

เพื่อการต่อสู้จาก	 Carl	 Schmitt	 มาสู่	 Jean-Luc	 Nancy	 Alain	 Badiou	 จนถึง	

Paolo	Virno	Giorgio	Agamben	หรือแม้กระทั่ง	Slavoj	Zizek	ก็ล้วนแล้วแต่ปลุก

วิญญาณของ	St.	Paul	ท�าหน้าที่ในการเป็นแสงสว่างของ	Katechon	ในการต่อสู้

หยุดยั้งกาลวิบัติ

กำรแข่งขันต่อสู้เพื่อเป็นหนึ่งเดียว
 ส�าหรับในการต่อสู้อย่างเข้มข้น	 สายสัมพันธ์ระหว่างอ�านาจของผู้น�า

ใหม่และโครงสร้างอ�านาจเก่าก็จะเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่น�าไปสู่การท�าลาย

ล้างและการสร้างความไม่ชอบธรรมและการสถาปนาความชอบธรรมของแต่ละ

ฝ่าย	พลงัแห่งศรทัธาเท่านัน้ทีท่�าให้ชมุชนทีม่คีวามเช่ือและกฎเกณฑ์แบบใหม่เกดิ

15	 Carl	Schmitt,	Political Theology II The Myth of the Closure of any Political Theology, 
p.	86.

16	 Michael	Dillon,	“Specters	of	Biopolitics:	Finitude,	Eschaton	and	Katechon”,	South 
Atlantic Quarterly, Vol.	110,	No.	3	(2011),	pp.	780-792.

17	 Carl	Schmitt,	Political Theology II The Myth of the Closure of any Political Theology, 
p.	92.
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ขึ้น	(covenant)	และเป็นอะไรที่แตกต่างไปจากชุมชนเดิม	สายสัมพันธ์ที่แสดงถึง

พันธสัญญาเป็นสิ่งใหม่	พันธสัญญาใหม่แสดงให้เห็นระหว่างเมียของ	Abraham	

เมื่อได้รับประทานพรจากพระผู้เป็นเจ้าว่าเธอจะมีลูกได้	ทั้งที่เธอมีอายุมากแล้ว

ก็ตาม	แต่เมื่อเป็นพระผู้เป็นเจ้าอะไรก็เป็นไปได้	เมื่อมีการสถาปนาพันธสัญญา

ระหว่าง	Sarai	กับพระผู้เป็นเจ้าโดยให้	Sarai	มีลูกกับ	Abraham	ได้เมื่ออายุ	90	

ก็ท�าให้พระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนชื่อเธอเป็น	 Sarah	 ช่ือใหม่ภายใต้สายสัมพันธ์แบบ

ใหม่	 โดยพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าเป็นสัญญาที่เลิกไม่ได้	สายสัมพันธ์ที่ไม่มี

ใครสามารถที่จะมีอะไรที่เป็นส่วนตัวกับพระผู้เป็นเจ้าได้	(impersonal	relation)

	 อ�านาจพิเศษที่พระเจ้าเป็นผู้เลือกสรรเองย่อมมีแต่ความพิเศษ	 

แต่ส�าหรับผู้สงสัยความพิเศษน้ีก็จ�าเป็นต้องตอบค�าถามว่า	 “อ�านาจนี้ท่านได ้

แต่ใดมา?”	 ย่อมเป็นค�าถามส�าคัญ	 เพราะอ�านาจไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของ

ความเท่าเทยีมกนั	ในโครงสร้างอ�านาจทีจ่ะก่อให้เกดิการตดัสินใจจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

มีอ�านาจสุดท้ายทีี่จะตัดสิน	 เพราะถ้าเท่าเทียมกันอ�านาจก็จะต้องเหลือแต่การ 

ถ่วงดลุอนัเป็นสภาวะของการไม่เคลือ่นทีไ่ปไหน	สภาวะดงักล่าวไม่ได้เป็นสภาวะ

ของการกระท�าที่แสดงความเหนือกว่า	 ทั้งน้ีก็เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรบางอย่าง	

ดังเช่น	ถ้าพระบิดา	พระบุตร	และพระจิต	เกิดความขัดแย้งกัน	โดยแต่ละฝ่ายมี

อ�านาจเท่าเทียมกัน	 การกระท�าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างพันธมิตรต่อกัน

หรืิอประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน	

	 ความไม่เท่าเทียมในโครงสร้างอ�านาจท�าให้ผู้น�าได้รับความผิดและ

ความชอบในระดบัทีต้่องมากกว่าคนอืน่ๆ	แต่ความรบัผดิและชอบทางการกระท�า

ของเหล่าศาสดาเป็นสิ่งที่หาไม่ได้	 เพราะยากที่จะไปโยนความผิดให้มากกว่า

ความชอบให้กับเหล่าศาสดา	 เช่น	 ความรับผิดชอบต่อความรุนแรง	 เป็นต้น	 

ดังนั้นศาสดาเองจึงเป็นผู้ที่อยู่เหนือความผิด	 สถานะของศาสดาจึงมีแต่ความ

สัมบูรณ์	 (absolute)	 ในความถูกต้องและความดี	 ส�าหรับในสภาวะสมัยใหม่ที่

มีแรงปรารถนาที่จะแยกการเมืองออกจากศาสนาก็ท�าให้พื้นที่ทางการเมือง	

เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	ศาสนา	และศิลปะ	ฯลฯ	เป็นอะไรที่ต้องแยกออก

จากกัน	 แต่กรอบความคิดดังกล่าวเป็นความคิดที่ทรงพลังของศตวรรษที่ยี่สิบ	 

นับตั้งแต่การเกิดขึ้นรัฐอิสลามอิหร่านในปี	 ค.ศ.	 1979	 ไล่มาจนถึงกรณี	 9/11	 

จึงท�าให้กรอบคิดเร่ือง	 “ความเป็นฆราวาส”	 (secularization)	 ถูกส่ันคลอน 
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อย่างมาก	 แม้ว่าเส้นทางของ	 “ความเป็นฆราวาส”	 อาจจะเป็นอะไรที่ผู้คนสมัย

ใหม่จ�านวนหนึ่งต้องการอยู่ดังเดิมก็ตาม

	 สภาวะก่อนสมัยใหม่และสภาวะของสังคมโบราณเป็นสภาวะที่ไม่

ได้แยกการเมืองออกจากศาสนา	กรอบคิดปรากฏให้เห็นได้ในงานของ	Georges	

Dumezeil	 กับการศึกษาต�านานของพวกอินโด-ยุโรเปี่ยน18	 ให้ภาพของการเป็น

หนึ่งเดียวกันของการเมืองและศาสนา	 ไปจนถึงท�าให้เห็นได้ว่าไม่มีการแยกกัน

ระหว่างตะวันออกและตะวันตก	 ครั้นถ้าใช้ค�าของนักมานุษยวิทยาอย่าง	 Mar-

shall	Sahlins	แล้ว	การเมือง	ศาสนา	และระบบเครือญาติ	(kinship)	ทั้งเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกัน19	 แต่ส�าหรับสภาวะสมัยใหม่สถานะของความเป็นปัจเจกชน	

(individual)	 ย่อมท�าให้สถานะของมนุษย์ในฐานะเครือข่ายของเครือญาติไม่ได้มี

บทบาทส�าคัญ	 คร้ันถ้าพิจารณาตามกรอบคิดของนักมานุษยวิทยาก็ท�าให้เห็น

ถงึสถานะของความเป็นศาสนาการเมอืงมากกว่าทีจ่ะเป็นปรชัญา	เพราะปรชัญา

เองมีสถานะที่ต�่าต้อยอย่างน้อยๆ	ก็ถึงประมาณศตวรรษที่สิบแปด	แม้ว่าความ

พยายามในการต่อสู้เพ่ือความเป็นเอกเทศของปรัชญาจะพบได้ตั้งแต่ศตวรรษที่

สิบหก	 อย่างไรก็ดีความส�าเร็จของการสถาปนาอ�านาจของปรัชญาก็ท�าให้มีการ

สร้างความต่อเนื่องระหว่างยุโรปกับกรีกเป็นความพยายามของยุคฟื้นฟูศิลปะ

วิทยาการ	 น่ีเป็นความพิสดารของสิ่งที่เรียกว่าตะวันตกที่ให้ความส�าคัญกับส่ิง

แปลกปลอมทีก่ลบัถกูผนวกให้กลายเป็นสารตัถะหรอืแก่นของตน	อย่างไรกต็าม

การแสดงตัวกับสิ่งแปลกปลอมเพื่อยกสถานะของตนเองให้สูงส่งขึ้นก็ย่อมไม่ใช่

เรื่องแปลกแต่อย่างใด	 เพราะโดยทั่วๆ	 ไปแล้วความยิ่งใหญ่ย่อมอยู่ที่ห่างไกล	

เช่นเดียวกันกับกษัตริย์/ศาสดา	ผู้มาจากแดนไกล	

	 ดังน้ันถ้าการเมือง/ศาสนา/เครือญาติ	 (ครอบครัว)	 ทั้งหมดเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ท�าให้ภาพของการเป็นผู้น�าทางศาสนาและผู้น�าทางการ

เมืองตลอดจนความเป็นเครือญาติเป็นอะไรที่แยกจากกันยาก	 สถานะของการ

เป็นผู้น�าทางศาสนาและการเมืองเป็นของเหล่าคนที่มีสถานภาพหรือมี	 Status	

18	 Georges	Dumezil,	Mitra-Varuna: An Essay on Two Indo-European Representations 
of Sovereignty,	translated	by	Derek	Coltman,	(New	York:	Zone	Books,	1988).

19	 Marshall	 Sahlins,	 “The	 Stranger-King,	 or	 Elementary	 Forms	 of	 Politics	 of	 Life”,  
Indonesia and the Malay World, Vol.	36,	Issues.	105	(July,	2008),	pp.	177-199.
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หรือ	E/state	ผู้น�าทางศาสนาและการเมืองอย่าง	Akhenaten	รากฐานทางชนชั้น

ของผูน้�าทางศาสนาและศาสดากม็าจากชนชัน้กษตัรย์ิ	รากฐานทางชนชัน้ดงักล่าว

จงึเป็นอะไรทีแ่ตกต่างไปจาก	Jesus	หรอื	Mohamed	แม้กระทัง่ผูน้�าอย่าง	Moses	

เองก็แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเมืองของ	 Moses	 ไล่มาจนถึง	 Mohamed	 

ที่ตอกย�้าให้เห็นถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันของศาสนา	 การเมือง	 และการทหาร	

ไล่ไปจนถึงเครือญาติ

	 ส�าหรับศาสนาแบบเอกเทวนิยม	(monotheism)	ที่เน้นถึงความเป็น

หนึ่งเดียวภาวะแห่งความเป็นเอกเทวะน้ีย่อมดีกว่าการมีอะไรที่มากมายหลาก

หลาย	สภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวแห่งเทวนี้ก็ท�าให้มีแต่สัมบูรณ์	 (absolute)	

หรอื	Potentia	Absoluta	อนัเป็นอ�านาจทีไ่ม่มใีครแทรกแซงได้	สภาวะทีไ่ม่มอีะไร

แทรกแซงได้ก็ท�าให้เจตจ�านงของพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นอะไรก็ได้	 นี่เป็นพลังของ 

พระผู้เป็นเจ้าที่จะท�าอะไรก็ได้	 (voluntarism)	 ด้วยความสัมบูรณ์ก็ย่อมท�าให้

การเมืองแบบทีอ่งิกบัศาสนาเป็นหนึง่เดยีวและสมับรูณ์	ศาสนาคอืการเมอืงและ

การเมืองคือศาสนาก็ท�าให้ความดีและความช่ัวของศาสนาเป็นอะไรที่สัมบูรณ์	

แม้ว่าความสัมบูรณ์ดังกล่าวจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในระดับวัตถุ	 (immanent)	 ก็ตาม	

แต่ส�าหรับเป้าหมายของสิ่งสูงส่งก็จ�าเป็นที่จะต้องเลียนแบบ	เพราะอย่างน้อยๆ	

วิถีแห่ง	Imitato	Christi	ก็เป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนา	ถึงแม้ว่ามนุษย์เองจะไม่มี

วันท่ี่จะเข้าใจหรือเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าก็ตาม	 ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวก็หมายถึง 

ความแตกต่างทางคุณภาพระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์	 สรรพส่ิงต่างๆ	 ที่

พระเจ้าสร้างขึ้นมาจึงแตกต่างอย่างสัมบูรณ์กับพระผู้เป็นเจ้า	ถึงแม้ว่าธรรมชาติ

จะเป็นผลิตผลของพระผู้เป็นเจ้า	 แต่ก็แตกต่างอย่างสัมบูรณ์จากพระผู้เป็นเจ้า	

ดังนั้นด้วยกรอบคิดแบบ	Nominalism	 เช่น	กรอบคิดของ	William	of	Ockham	

ก็ท�าให้ความแตกต่างของสรรพสิ่งที่ปรากฏมีแต่ความเป็นปัจเจก	 (individual)	 ที่

ปราศจากความสากล20 

	 ด้วยคุณลักษณะของความเป็นปัจเจกก็ท�าให้คุณลักษณะของส่ิง

พิเศษต่างๆ	 เหล่านี้จะต้องไม่มีการผสมปนเปอะไรกับสิ่งอื่นๆ	นอกจากนั้นการ

20	 John	Millbank, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason,	 (Oxford:	
Blackwell,	1990).
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ผสมปนเปก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้	 ความพยายามในการรักษาพื่้นที่ที่แสดงความ

เป็นปัจเจกเป็นอะไรพเิศษปรากฏให้เหน็ได้จากความพยายามในการรกัษาความ

เป็นศาสนายิวและความเป็นศาสนาคริสต์ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามตรวจสอบและ

ควบคุมให้	 “เส้นเขตแดน”	 ของความแตกต่างนี้ด�ารงอยู่21	 สภาวะที่ปราศจาก

ความบริสทุธิท์�าให้ความเป็นเอกพนัธุ์	(homogenization)	เกดิขึน้ไม่ได้	เมือ่สภาวะ

แห่งความเป็นเอกพนัธุท์ีบ่รสิทุธิเ์กดิขึน้ไม่ได้กท็�าให้การตดัสินใจโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งอ�านาจอธิปัตย์เป็นไปได้ล�าบาก	 ดังนั้นการตรวจสอบเพื่อรักษาความบริสุทธ์ิ 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	 การตรวจสอบของแต่ละฝ่ายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ 

ค�้าประกันความบริสุทธิ์ของศาสนาและพระผู้เป็นเจ้า	 ส�าหรับในส่วนของพื้นที่

ของสรรพสิ่งต่างๆ	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีแต่ความบริสุทธ์ิ	 การรักษาหรือน�าพา 

ทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ความบริสุทธิ์จึงเป็นเป้าหมายและวิถีปฏิบัติที่ส�าคัญ	 เช่น	 

การสร้างกฎหมายท่ี่บริสุทธิ์โดยปราศจากกฎระเบียบอื่นๆ	ที่จะท�าให้แปดเปื้อน	

เช่น	การเมืองและเศรษฐกิจ	เป็นต้น

	 ภายใต้พลงัของพระผูเ้ป็นเจ้าแบบเอกเทวนยิมทีไ่ม่มสีิง่มชีวีติใดเข้า

ถึงได้ก็ท�าให้มนุษย์ไม่สามารถต่อรองกับพระผู้เป็นเจ้าได้	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

พระผู้เป็นเจ้ากับสิ่งมีชีวิตจึงเป็นความสัมบูรณ์	 แม้ว่าความสัมบูรณ์ที่มนุษย์ 

เข้าถงึพระผูเ้ป็นเจ้าไม่ได้จะท�าให้มนษุย์มแีต่ความสิน้หวงักต็าม	การสวดอ้อนวอน

ตามกรอบคดิแบบคาทอลกิเป็นการกระท�าทีไ่ม่ได้ผล	เป็นต้น	ด้วยความแตกต่าง

ของสรรพสิ่งต่างๆ	แต่ละอย่างตามกรอบคิดแบบ	Nominalism	ที่กรอบคิดแบบ

สากลเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็ท�าให้ความสัมบูรณ์ในทางการเมืองจึงเป็นส่ิงที่หลีก

เลี่ยงไม่ได้	 โดยความสัมบูรณ์น้ีก็จะต้องรักษาความบริสุทธิ์ของสรรพสิ่งต่างๆ	

เหล่านีเ้อาไว้	การรกัษาความบรสิทุธิท์างการเมอืงกเ็ป็นรปูแบบหนึง่ของการรกัษา

ความบริสุทธิ์	หนทางส�าคัญของการรักษาความบริสุทธิ์ก็คือ	การสร้างตรรกะให้

เกิดความแตกต่างในลักษณะของขั้วแห่งความขัดแย้ง	 เช่น	 ดีและชั่ว	 ส�าหรับใน

การเมอืงกเ็ป็นเรือ่งของมติรและศตัร	ูภายใต้ประวตัศิาสตร์และฐานคดิของครสิต์

ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาทอลิกแล้วยิวก็ต้องเป็น	“ศัตรู”	อันดับต้นๆ	โดยใน

21	 Daniel	 Boyarin,	Border Lines: The Partition of Judeo-Christianity,	 (Philadelphia:	 
University	of	Pennsylvania	Press,	2004).
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ทางกลับกันกรอบคิดของยิวที่เป็นคนที่ได้รับเลือกจากพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องเผชิญ

หน้ากับศัตรูมาตลอดระยะเวลาแห่งความทรงจ�าของยิว	ความเป็นมิตรและศัตรู

แสดงให้เห็นถึงความสัมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากการเมือง	โดยการปกครองโดยสภาวะ

ตามธรรมชาติอันเป็นอะไรที่สัมบูรณ์	เพราะเป็นผลิตผลของพระผู้เป็นเจ้า	

กำรอวตำรของพระผู้เป็นเจ้ำ
	 แต่การปกครองของมนุษย์ก็เป็นการปกครองด้วยคนคนเดียวหรือ 

คนหลายๆ	คน	หรือแม้กระทั่งการปกครองโดยไม่ใช่มนุษย์จริงๆ	แต่ถ้าพิจารณา

ตามกรอบคิดของ	Thomas	Hobbes	แล้วก็เป็นการปกครองโดย	“มนุษย์เทียม”	

(artificial	person)	เพียงแต่	“มนุษย์เทียม”	นี้ก็ประกอบกิจกรรมทุกอย่างได้ด้วย

ตนเองประหนึง่เครือ่งจกัรทีท่�างานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึง่กลไกอืน่ๆ	ความ

เป็น	“มนุษย์เทียม”	จึงแสดงการไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว	ความสัมพันธ์ระหว่าง

พลเมืองกับรัฐจึงเปรียบเสมือนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าที่มี

พนัธสญัญาต่อกนั	แต่ไม่มคีวามสมัพนัธ์ส่วนตวั	รากฐานทางความคดิของศาสนา

ยิวเรื่อง	 Covenant	 ที่แสดงถึงพันธสัญญาที่มวลสมาชิกมีต่อพระผู้เป็นเจ้า22 

เมื่อสถานะของ	State	ที่เชื่อมอยู่กับ	Estate	และ	Status	 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

กรอบคิดแบบสัญญาประชาคมก็ท�าให้รัฐจึงเป็นรัฐที่ไม่ได้เป็นของใครและไม่มี

ความเป็นส่วนตัว	(impersonal	state)	เมื่อไม่มีความเป็นส่วนตัวรัฐก็แสดงความ 

เป็นกลาง	(neutral	state)	ไม่ได้อยู่กับใครหรือเป็นพวกใคร	

	 ส�าหรับ	 “มนุษย์เทียม”	 หรือ	 “รัฐ”	 นั้นไม่ได้ต้องการอ�านาจจาก 

พระผู้เป็นเจ้าอีกต่อไป	 แต่เป็นอ�านาจที่ได้มาจากการรวมตัวกันของมนุษย ์

ที่มี	 Rationality	 และยังเป็น	 Instrumental	 Rationality	 ด้วย	 เพียงแต่มนุษย์ได	้

Rationality	 น้ีมาจากไหน?	 ค�าตอบก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสภาวะการด�ารงอยู่

ของรัฐ	นี่เป็นสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ต้องมี	Rationality	โดยไม่ต้องถามว่า	

Rationality	นี้มีหรือได้มาได้อย่างไร?	สภาวะที่ส�าคัญก็คือสภาวะแห่งการสร้างที่

22 Anthony	D.	Smith, Chosen	Peoples:	Sacred	Sources	of	Natianal	Identity (Oxford:	
Oxford	 University	 Press,	 2003);	 The Cultural Foundation of Nations Hierarchy,  
Covenant, and Republic,	(Oxford:	Blackwell	Publishing,	2008).
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ได้มาจากประสทิธภิาพของ	Rationality	ทีม่ลีกัษณะแบบเดยีวกนักบัพระผูเ้ป็นเจ้า 

ที่มี	 “Logos	 of	 Creation”	 สภาวะแห่งความเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาของรัฐนี ้

ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องรู ้ว่าสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่ตาม

ธรรมชาติหรือไม่	 เพราะถ้าพิจารณาจากกรอบคิดของ	 Thomas	 Hobbes	 แล้ว	

รัฐเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือสภาวะธรรมชาติ	 (state	 of	 nature)	สภาวะที่อยู่เหนือ

ธรรมชาติและการครอบง�าธรรมชาติเป็นรากฐานส�าคัญของพระผู้เป็นเจ้า	 เช่น	

Yahweh	เป็นต้น	

	 อย่างไรก็ดีการสถาปนาอ�านาจของ	 Yahweh	 ที่ไม่ได้เป็นเทพเจ้า

องค์เดียวของยิวแต่เริ่มแรกนั้นก็สามารถสถาปนาอ�านาจเด็ดขาดออกมาในรูป

ของเอกเทวนิยมได้ด้วยพลังของราชาธิปไตย	 (monarchy)23	 ความยิ่งใหญ่ของ

อ�านาจทางการเมืองและศาสนาที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันท�าให้แต่ละอาณาเขตไม่

สามารถครองความเป็นเอกเทศ	 เพราะสถานะของพระผู้เป็นเจ้ามีแต่ความเป็น

เอกเทศ	 ในขณะเดียวกันสภาวะตกสวรรค์ของเหล่ามนุษย์ตั้งแต่อดัมและอีฟก็

ท�าให้การคอยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นส่ิงที่ไร้ประโยชน์	 ดังจะเห็น

ได้จากกรอบคิดการช่วยเหลือตนเองมากกว่าที่จะคอยพระผู้เป็นเจ้าช่วย	 “Help	

yourselves	first,	and	God	will	help	you”	เป็นต้น	ดังนั้นตราบใดก็ตามที่มนุษย์

มีความเป็นเอกเทศโดยเงื่อนไขจ�ายอมหลังจากหลุดสวนสวรรค์หรือ	Garden	of	

Eden	 มาแล้ว	 สภาวะตามธรรมชาติที่เป็นผลิตผลของพระผู้เป็นเจ้าจึงต้องการ

อะไรอื่นที่จะมาช่วยครอบง�าและควบคุมสภาวะตามธรรมชาติ

	 ครั้นเมื่อสถานะของสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ด�ารงอยู่นอก

เหนือธรรมชาติแล้ว	สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เหมือนกับเครื่องมือนี้ไม่ต้องการการ

ด�ารงอยูเ่ชงิอภปิรชัญา	ถ้าจะกล่าวอกีนยัหนึง่สิง่ประดษิฐ์อนันีไ้ม่ได้เกีย่วข้องกบั

ความจริงที่ต้องการการยืนยันจากพระผู้เป็นเจ้า	เป้าหมายของรัฐในฐานะที่เป็น

เครื่องมือและเกิดขึ้นโดย	 Instrumental	 Rationality	 จึงไม่ได้ต้องการความจริง	 

ถ้าจะกล่าวอกีนยัหนึง่การด�ารงอยูข่องรฐักบัความจรงิเป็นสิง่ทีไ่ม่ได้เกีย่วข้องกนั	

กรอบความคิดแบบ	Auctoritas non veritas facit legem	หรือ	“อ�านาจเป็นสิ่ง

23	 Mark	S.	Smith,	The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient 
Israel, pp.	153-158.
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ที่สร้างกฎหมาย	 ไม่ใช่ความจริง”	 ได้รับการสนับสนุนจาก	Carl	 Schmitt	 ดังนั้น	

Auctoritas, non Veritas:	Nothing	here	 is	 true:	everything	 is	command	จึง

เป็นอะไรทีส่�าคญั	ความจรงิไม่ใช่รากฐานของรฐั	ค�าส่ังต่างหากทีเ่ป็นรากฐานรฐั24  

ค�าสั่งมากกว่าความจริงคือหลักการส�าคัญทางการเมือง	 นอกจากนั้นรากฐาน

ของรัฐก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกลุ่มคนฉลาด25	 หรือรากฐานของรัฐไม่ได้มาจาก 

การปกครองโดยคนฉลาด	ทัง้นีภ้ายใต้พืน้ทีข่องรฐัทกุเรือ่งเป็นของการออกค�าสัง่

แบบเดยีวกนักบัอ�านาจของพระเจ้าในเอกเทวนยิม	ค�าสัง่ทีไ่ม่เกีย่วข้องแม้กระทัง่

ความยุติธรรม	 แต่ค�าสั่งของพระเจ้ามีแต่ความสัมบูรณ์	 ในแง่นี้รัฐจึงไม่ต้องการ

ปรชัญาหรอืภปิรชัญาในฐานะวถิแีห่งการมุง่ไปสูค่วามจรงิ	จากมมุมองของความ

เป็นมนษุย์เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพระผู้เป็นเจ้าแล้วกท็�าให้การกระท�าของพระผูเ้ป็นเจ้า

เป็นอะไรที่สัมบูรณ์	(absolute)	ซึ่งก็เป็นจุดยืนส�าคัญที่	Schmitt	นิยมใช้

	 ส�าหรับแม้กระทั่งในสภาวะสมัยใหม่โดยความสัมบูรณ์รัฐดังกล่าว

แสดงออกมาในรปูของ	“Reason	of	the	State”	ในขณะทีท่างเศรษฐกจิกแ็สดงออก

มาใน	“Rationality	of	the	Market”	อย่างไรก็ดีความสัมบูรณ์ยังปรากฏออกมาใน

ความเป็นเอกเทศ	(autonomy)	ของปัจเจกชนที่มี	Rationality	สภาวะของความ

เป็นเอกเทศแบบนี้เปรียบได้กับสภาวะของพระผู้เป็นเจ้าที่มีแต่ความเป็นตัวของ

ตัวเอง	 ความเป็นตัวเองที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร	 หรือความพิเศษท่ี่

ยนืยนัได้ด้วยการตรวจดเีอน็เอ	(DNA)	เพราะในพระคมัภร์ีไบเบิล้ส่วนพนัธสญัญา

เก่า	ภาค	Genesis	พระผู้เป็นเจ้าเป็น	“I	am	who	I	am”	อันเป็นค�าตอบที่พระเจ้า

มีให้กับ	Moses	เมื่อ	Moses	ถามชื่อพระองค์ว่าชื่ออะไร	ความเป็นสรรพสิ่งและ

ความเป็นอัตตบุคคลจึงไม่มีวันที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้	 เพียงแต่สถานะของการ

เป็น	“I	am	what	I	am”	นัน้เป็นคณุสมบตัขิองพระผูเ้ป็นเจ้าทีม่นษุย์มวีนัทีจ่ะเป็นได้ 

คณุสมบตัทิีไ่ม่ต้องการแม้กระทัง่ชือ่	 เพราะไม่มใีครหรอือะไรทีซ่�า้กบัพระผูเ้ป็นเจ้า

อีกแล้วตามกรอบคิดของเอกเทวนิยม	

24 Carl	Schmitt,	The	Leviathan	in	the	State	Theory	of	Thomas	Hobbes	Meaning	and	
Failure	 of	 A	 Political	 Symbol,	 translated	 by	George	 Schwab	 and	 Erna	 Hilfstein,	
Foreword	by	Tracy	B.	Strong,	(Chicago:	University	of	Chicago	Press,	2008),	p.	55.

25	 Carl	Schmitt,	Constitutional	Theory,	translated	and	edited	by	Joffrey	Seitzer,	(Durham:	
Duke	University	Press,	2008),	p.	182.
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	 ฐานคติที่มาจากเอกเทวนิยมจึงมีแต่ความสัมบูรณ์ที่ท�าให้ศาสนา	

การเมือง	 เศรษฐกิจ	 และปัจเจกชนมีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวในตัวเอง	 เพียงแต่

ความเป็นเอกเทศหรือความเป็นหน่ึงอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของแต่ละอันนั้น 

ก็เกิดขึ้นมาจากการต่อสู้ผ่านการครอบครองและการใช้	Rationality	หรือ	Logos 

เช่น	 ความเหนือกว่าของอภิปรัชญาต่อเทววิทยา	 หรือในทางกลับกัน	 เป็นต้น	

สภาวะและสถานะของ Logos	 เป็นสิง่ทีอ่ยูก่บัและเป็นเครือ่งมอืของพระผูเ้ป็นเจ้า 

ใน	 St.	 John’s	 Gospel	 เมื่อพระเจ้าสร้างสรรพส่ิงต่างๆ	 ด้วย	 Logos	 ก็ท�าให้	 

Logos เป็นอะไรทีป่กครองสรรพสิง่ต่างๆ	ในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า	แต่การ

ปกครองสรรพสิ่งต่างๆ	ที่มีคุณลักษณะของความเป็นวัตถุนั้นเกิดขึ้นจาก	Logos  

ที่มีแต่ความเป็นนามธรรม	 การปกครองที่สูงสุดจึงเป็นการปกครองโดยกฎ

นามธรรม	 หรือถ้าจะพิจารณาผ่านมาตรฐานโลกแห่งวัตถุก็คือ	 กฎหมาย	

รัฐธรรมนูญ	ท่ี่มีคุณลักษณะของความเป็นสากลครอบคลุมกฎ	ระเบียบ	และวิถี

ปฏิบัติอื่นๆ	 ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆ	 คุณสมบัติที่อยู่เหนือกาลเวลา	 (transcen-

dentalism)	

	 แต่ความสากลของพระผูเ้ป็นเจ้าเป็นสิง่ทีไ่ม่มใีครเข้าถงึ	ความสากล

ของมนุษย์เป็นอะไรที่ไม่มีวันที่จะเป็นสากลได้	 เพราะมนุษย์ไม่ได้มีความเป็น

อมตะ	 ความรู้ในการเข้าถึงสิ่งสากลที่เป็นผลิตผลของพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นสิ่งที่

เป็นไปไม่ได้	 สภาวะของความไม่เป็นอมตะจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงความเป็น

อมตะ	 อย่างไรก็ตามกรอบคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับกันอีกต่อไปในสภาวะ

สมัยใหม่	 ส�าหรับในโลกของมนุษย์ที่ไม่มีความเป็นอมตะทุกอย่างก็จะต้องปรับ

เปลี่ยน	Rationality	ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย	กรอบความคิดของความเป็น

อมตะหรือไม่เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนออกมาในข้อถกเถียงเศรษฐศาสตร์

จุลภาคและมานุษยวิทยาเศรษฐกิจว่ากรอบความคิดเรื่อง	 Rationality	 ใช้ได้กับ

สังคมก่อนสมัยใหม่หรือทุนนิยมได้หรือไม่	 นอกจากนั้น	 Rationality	 สามารถที่

จะใช้กับสังคมที่ไม่ใช่สังคมตะวันตกได้หรือไม่?
	 	อย่างไรกด็กีารใช้หลกัการของ	Rationality	ในฐานะความเป็นมนษุย์
ไม่สามารถใช้ไดก้ับทุกๆ	สถานที่และเวลากท็�าให้สถานะของ	Rationality	มคีวาม
เป็นอภิปรัชญามากกว่าคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เชิงประจักษ์	 หรือการ
โจมตว่ีาปัจเจกชนไม่ได้ด�ารงอยูแ่บบตวัละครในนยิายอย่างโรบนิสนั	ครโูซ	มนษุย์ 
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ที่อยู่บนเกาะไม่ได้ยุ่งอะไรกับใคร	 มนุษย์แบบนี้จะมีอยู่แต่ในจินตนาการเท่านั้น	
การจ�าแนกแจกแจงให้อาณาเขตต่างๆ	(social	differentiation)	ตามหลักการของ
สภาวะสมัยใหม่จาก	Max	Weber	สู่	Carl	Schmitt	มาถึง	Talcott	Parsons	ไล่มา
สู	่Niklas	Luhmann	นัน้เป็นเพยีงแค่แรงปรารถนา	(desire)	ทีจ่ะเป็นพระผูเ้ป็นเจ้า
หรือการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า	ถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งนี่ก็คือความต้องการที่จะเข้า
ถึง	The	Real	ในกรอบคิดแบบ	Lacanian	แต่	The	Real	เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเข้าถึงได้	 
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าแรงปรารถนาที่จะเข้าถึง	 “thing-in-itself”	 หรือ	 das	
Ding	 an	 sich	 จะหมดไป	 ในขณะเดียวกันสภาวะของการแบ่งแยกอาณาเขต
ต่างๆ	 ตามหลักการของสภาวะสมัยใหม่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจนท�าให้สภาวะสมัยใหม่
ยังไม่ได้เกิดขึ้น26 
	 ดงันัน้ข้อถกเถยีงในเรือ่งของการด�ารงอยูข่องรากฐานหรอืการแสวง	
The	Real	ทีม่ไีว้เพือ่การรองรบัหรอืสร้างความชอบธรรมให้กบัโครงสร้างทางการ
เมืองหรือเศรษฐกิจจึงไม่ได้น�าไปสู่ข้อสรุปใดๆ	หรือสร้างความถูกต้องชอบธรรม
ให้กับสิ่งใด	 เพราะปัญหาทางอภิปรัชญาไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้	 ความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาอภปิรชัญากส็ามารถแก้ไขได้ด้วยการละทิง้อภปิรชัญา
ในประเด็นที่ต้องการวิถีแห่งการปฏิบัติมากกว่าอภิปรัชญา	 เมื่อการเมืองเป็น
เรื่องของการแสวงหาหนทางแห่งการปฏิบัติที่เป็นไปได้ก็ท�าให้นักคิดบางคนเห็น
ว่าอภิปรัชญาไม่มีความจ�าเป็นแต่อย่างใด	 การเมืองจึงเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนข้อ
เสนอทางปรัชญา27 

      

ควำมเป็นฆรำวำส (secularized) กับควำมเป็นอมตะของ

ศำสนำและ ‘ต�ำนำน’ (myth)
	 แต่ด้วยพลงัของศาสนาทีไ่ม่ได้หดหายไปไหนตามกรอบคิดของเหล่า
ผูค้นทีต้่องการและส่งเสรมิความเป็นฆราวาสและความต้องการอยากจะให้มแีละ

26	 Bruno	 Latour,	We have never been modern,	 translated	 by	 Catherine	 Porter,	 
(Cambridge:	Harvard	University	Press,	1993).

27 ดู	 Richard	 Rorty,	 “The	 Priority	 of	 Democracy	 to	 Philosophy”,	 and	 “Postmodern	
Bourgeois	 Liberalism”,	 in Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Paper  
Vol. I,	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1991).
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เป็นฆราวาส	 (secularization)	 โดยมุ่งหวังที่จะสร้างรัฐฆราวาส	 (secular	 state)	
พลังของกรอบคิดเรื่องความเป็นฆราวาสเป็นประเด็นส�าคัญของความคิดของ 
นักคิดที่ยิ่งใหญ่ของเยอรมันจ�านวนหนึ่งนับตั้งแต่	Max	Weber	ไล่มาจนถึง	Karl	
Lowith,	Walter	 Benjamin,	Carl	 Schmitt,	 Hans	Blumenberg	 และ	Reinhart	
Koselleck	 เป็นต้น	 การหลุดออกจากกรอบคิดทางศาสนาเป็นไปได้มากน้อย 
แค่ไหนส�าหรับกรอบคิดที่อยู่กับคริสต์ศาสนามาเกือบสองพันปี?	 ส�าหรับมนุษย์ 
ผู้ก�าหนดชะตาชีวิตตนเองได้ก็ท�าให้เงื่อนไขของการมีบาปก�าเนิดเป็นอะไรที่นัก
คดิในสภาวะสมัยใหม่ยากที่จะยอมรับได้	 เพราะนั่นเท่ากับว่าสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ 
หลีกเลี่ยงไม่ได้	 แม้ว่ากรอบคิดที่มาจากฐานความชั่วของมนุษย์อาจจะให้ภาพ
ที่มีความเป็นสัจจนิยม	 (realism)28	แต่อะไรเล่าคือภาพที่สัจจนิยมอ้างว่าสมจริง
มากกว่า	 เช่น	สงคราม	ความรุนแรง	ส�าหรับผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับความฝันอัน
ต้องล่มสลายของเสรีนิยมไปกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองไล่มาจนถึง
สงครามเย็นก็ย่อมท�าให้สงครามเป็นรากฐานของความเข้าใจแบบเดียวกันกับ
กรอบคิดของ	Thomas	Hobbes	กรอบคิดของสงครามของ	Carl	Schmitt	 วาง
รากฐานให้กบัองค์อธปัิตย์เท่านัน้	แต่ยงัครอบคลมุไปถงึกฎหมายระหว่างประเทศ	
ส�าหรับ	Schmitt	“ประวตัศิาสตร์ของกฎหมายระหว่างประเทศกค็อืประวตัศิาสตร์
ของแนวความคดิของสงคราม”29	สงครามทีด่จูะหลอกหลอนผูค้นในสภาวะสมยั
ใหม่อย่างหนกัจนท�าให้ผูค้นจ�านวนมากโหยหาอดตีและคดิว่าสภาวะสมยัใหม่เตม็
ไปด้วยความรุนแรง	 แต่ถึงกระนั้นก็ดีปริมาณของความรุนแรงในประวัติศาสตร์
ของส�านกึแบบกระฎุมพทีีก่ลวัการตายโหงและความรนุแรงกไ็ด้รบัการปฏเิสธจาก	
Steven	Pinker	นักประชานศาสตร์	(cognitive	science)	ผู้เสนอว่าประวัติศาสตร์
จากอดีตมาสู่ปัจจุบันและอนาคตของโลกในเรื่องของความรุนแรงนั้นลดระดับ
ลงเรื่อยๆ30 

28	 Thomas	Albert	Howard,	Religion and the Rise of Historicism W. M.L. de Wette, 
Jacob Burckhardt, and the Theological Origins of Nineteenth-Century Historical 
Consciousness,	p.	165.

29 Carl	Schmitt,	 “The	Turn	 to	 the	Discriminating	Concept	of	War”,	 in Carl Schmitt, 
Writing On War,	translated	and	edited	by	Timothy	Nunan,	(Cambridge:	Polity	Press,	
2011),	p.	31.

30	 Steven	Pinker,	The Better Angel of Our Nature: Why Violence Has Declined, (New	
York:	Viking,	2011).
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	 กรอบความคิดเร่ืองอ�านาจอธิปไตยที่ควบคุมการใช้ความรุนแรง
จ�ากัดความรุนแรงให้กลายเป็นวัฒนธรรมอันชั่วร้ายของชนชั้นสูงที่มีแต่รัฐเอง
เท่านั้นที่จะกระท�าได้	 ความชั่วร้ายของการใช้ความรุนแรงของรัฐเป็น	 “ปิศาจ
ร้ายที่จ�าเป็น”	 เพียงแต่ความชั่วร้ายแบบอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	การเล่นชู้	 การดวล
ดาบ	ดวลปืน	การฆ่าตัวตาย	และการพนัน	อันเป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงนิยมกระท�านั้น
เป็นสิ่งไม่จ�าเป็น	 เมื่อไม่จ�าเป็นก็ย่อมท�าให้อ�านาจรัฐจ�าเป็นต้องควบคุมความ
ชัว่ร้ายต่างๆ	เหล่านีไ้ด้ด้วยพลงัทางความคดิและปฏบิตักิารของกระฎุมพแีละรฐั
แบบกระฎุมพีโดยกระฎุมพีเพ่ือกระฎุมพี	 โดยการควบคุมของรัฐกระฎุมพีก็ทรง
ประสิทธิภาพมากกว่าการปฏิบัติการของศาสนา31	 แต่ในขณะเดียวกันความต่อ
เนือ่งทางความคดิระหว่างครสิต์ศาสนาหรอือ�านาจทีไ่ด้รบัมาจากพระผูเ้ป็นเจ้าที่
มีแต่ความสัมบูรณ์ย่อมสถาปนาอ�านาจที่มั่นคงให้กับสภาวะสมัยใหม่ย่อมท�าให้
อ�านาจรฐัมคีวามมัน่คงประดจุพระผูเ้ป็นเจ้าในกรอบคดิแบบเอกเทวนยิม	ดงันัน้
ปัญหาส�าคัญของสภาวะสมัยใหม่ก็คือ	ประเด็นเรื่องของความต่อเนื่องกับความ
ไม่ต่อเนื่อง	สภาวะของขั้วปฏิปักษ์ตรง	(binary	opposition)	เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยง
ได้ยาก	 สภาวะของความไม่ต่อเน่ืองเป็นฐานคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์
ของสภาวะสมยัใหม่ทีไ่มไ่ด้มรีากเหง้าของอดตีหลงเหลอือยู่แต่อย่างใด	ถงึแมว่้า
ภาษาอาจจะเป็นภาษาเก่า	 แต่เน้ือหาเป็นของใหม่	 กรอบความคิดของ	 Hans	
Blumenberg	พยายามทีจ่ะปฏเิสธสายสมัพนัธ์ระหว่างศาสนากบัสภาวะสมยัใหม่
เพือ่ท�าให้สภาวะสมยัใหม่ม	ี“ความชอบธรรม”	ได้ด้วยตนเอง32	ถงึแม้ว่าความคดิ
เรื่องต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องกับศาสนาจะเป็นปัญหาส�าคัญของ	 Blumenberg	 
ในขณะที่	 Schmitt	 ต้องการให้ความส�าคัญกับความต่อเนื่องของเทววิทยาต่อ
การเมือง	แต่ส�าหรับ	Blumenberg	นี่เป็นเพียงแค่ความต่อเนื่องของการใช้ภาษา
เพื่อน�ามาใช้ประกอบการสร้างความชอบธรรมเท่านั้น	 ถ้าจะกล่าวอีกแบบหนึ่ง 
ก็คือ	ภาษาไม่สามารถที่จะท�าอะไรหรือสร้างอะไรขึ้นมาได้33 

31	 Donna	T.	Andrew,	Aristocratic Vice The Attack on Dueling, Suicide, Adultery, and 
Gambling in Eighteenth-Century England,	(New	Haven:	Yale	University	Press,	2013).

32	 Hans	Blumenberg,	The	Legitimacy	of	Modern	Age,	translated	by	Robert	M.	Wallace.	
(Cambridge:	MIT	Press,	1985).

33	 Timo	Pankakoski,	“Reoccupying	Secularization:	Schmitt	and	Koselleck	on	Blumen-
berg’s	Challenge”, History and Theory, Vol.	52,	Issue.	2	(May,	2013),	p.	223.	
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	 	 ส�าหรับกรอบคิดเร่ืองภาษาในฐานะของการปฏิบัติการและการ

สร้างนัน้กแ็สดงให้เหน็ถงึพลงัของ	Logos	of	Creation	อนัเป็นกรอบคิดของครสิต์

ศาสนาเป็นอย่างมาก	 คร้ันถ้าภาษาสามารถที่จะ	 “สร้าง”	 ส่ิงต่างๆ	 ขึ้นมาได้ก็

ย่อมท�าให้ภาษาทางเทววทิยาคอื	“เครือ่งมอื”	ส�าคญัของการทีจ่ะท�าให้เทววทิยา

สามารถบรรลเุป้าหมาย	(เฉกเช่นเดยีวกนักบั	Instrumental	Rationality)	แต่สถานะ

ของเทววิทยาตามประวัติศาสตร์ของศาสนาแล้วจะต้องเผชิญกับสงครามและ

ความขัดแย้งของการตีความศาสนาระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์	เงื่อนไข

ของการท�าให้เทววิทยาไม่อยู่ในพื้นที่ทางการเมืองจึงเป็นกลไกส�าคัญในการ

ลดความขัดแย้งทางศาสนา	 สภาวะของการที่การเมืองไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา

ก็คือการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของการเมือง	 รัฐจะไม่เลือกข้างว่าอยู่กับศาสนาใด34 

สถานะของ	“ความเป็นส่วนตัว”	(private)	ของศาสนาในโลกเสรีนิยมขยายตัวไป

พร้อมกบัการขึน้มามอี�านาจพวกกระฎุมพทีีเ่น้นความส�าคญัของความเป็นกลาง	

เมื่อศาสนาเป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้	 เช่น	 

ความทุกข์	ความสุข	เป็นต้น	เมื่อศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวก็ท�าให้สิ่งอื่นๆ	ที่เป็น

ผลิตผลของศาสนาก็ย่อมไม่มีความจ�าเป็นใดๆ	 ที่จะแสดงออกถึงค่านิยมใดๆ	

หรือการประเมินค่าใดๆ	

	 	 แต่การเมืองที่แยกศาสนาออกจากการเมืองถึงแม้ว่าจะท�าให้เกิด

ความสงบด้วยการสร้างความเป็นกลาง	(neutralization)	ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ

ของการใช้	 Rationality	 ในกระบวนการทางกฎหมาย	ทั้งนี้ถึงแม้ว่าการสร้างให้

กฎหมายมี	 Rationality	 ก็ย่ิงท�าให้รากฐานทางการเมืองของกฎหมายหายไป	

กระบวนการก่อให้เกิด	 Rationality	 ในกฎหมายจึงเป็นการท�าลายฐานทางการ

เมืองของกฎหมาย	แต่การใช้	Rationality	ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเรื่องศีลธรรม

ทางการเมืองไปได้	 ศีลธรรมไม่ได้หายไปจากการเมือง	 พลังของการวิพากษ	์ 

(critique)	 คือกลไกส�าคัญของการต่อสู้ทางการเมือง	 เส้นทางของการอธิบาย

การเมืองในลักษณะแบบนี้ปรากฏอยู่ในผลงานของ	 Reinhart	 Koselleck	 นัก

ประวัติศาสตร์เยอรมันผู้สถาปนาส�านัก Begriffsgeschichte หรือ	“Conceptual	

34	 Carl	Schmitt,	“The	Age	of	Neutralizations	and	Depoliticizations”,	Telos, No.	96	(1993),	
pp.	130-142.
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History”	 ผู้ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก	 Carl	 Schmitt	 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

ของ	Koselleck	มี	Schmitt	เป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ	นี่ก็เป็นจุดส�าคัญ

ที่	Jurgen	Habermas	ไม่นิยมชมชื่นผลงานของ	Koselleck	ที่ได้รับอิทธิพลจาก	

“บุคคลอันตรายผู้เชิดชูนาซี”	อย่าง	Schmitt	

	 วทิยานพินธ์ของ	Koselleck	ทีเ่สรจ็ปี	ค.ศ.	1954	และได้รบัการตพีมิพ์

ในปี	195935	และแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษในปี	1988	ชื่อว่า	Critique and 

Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society	ชี้ให้เห็นถึง 

พลังของการเปลี่ยนแปลงสภาวะของความเป็นฆราวาสจากศาสนามาสู่เรื่อง

ของ	 “การวิพกาษ์”	 ที่เชื่อมต่อเข้ากับปรัชญาประวัติศาสตร์และความก้าวหน้า

ตอบกรอบของพวกยุคภูมิธรรม	 (Enlightenment)	 ส�าหรับกรอบความคิดเรื่อง	

“กระบวนการเป็นฆราวาส”	 ก็เป็นอิทธิพลของ	 Karl	 Lowith	 ที่มีต่อความคิด

ของ	Koselleck	 เพียงแต่เขาไม่ได้โหยหาความดีงามจากอดีตแบบ	Lowith	และ	

Schmitt	โดยความเชื่อเรื่องความก้าวหน้าของพวกกระฎุมพีเกิดได้จากการเมือง

มีเสถียรภาพเพราะไม่มีความขัดแย้งทางศาสนา36	 แต่ในขณะเดียวกันเส้นทาง

ของความก้าวหน้าทางประวัติศาสตร์หรืิอปรัชญาประวัติศาสตร์อันเป็นสิ่งที่อยู่

ในอนาคตกพ็ร้อมเสมอทีจ่ะไปด้วยกนักบัความเป็นจรงิทางประวตัศิาสตร์	สภาวะ

ของวิกฤติ37	 (crisis)	และปรัชญาประวัติศาสตร์จึงเชื่อมเข้าหากัน38	กรอบความ

คดิการมวีกิฤตขิอง	Koselleck	เป็นเงือ่นไขส�าคญัทีน่�าไปสูส่ภาวะทางประวตัศิาสตร์

ที่จะต้องมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาอันเป็นความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงพลังทาง

35	 Timo	Pankakoski,	“Reoccupying	Secularization:	Schmitt	and	Koselleck	on	Blumen-
berg’s	Challenge”,	pp.	234-235;	Niklas	Olsen,	“Carl	Schmitt,	Reinhart	Koselleck	and	
the	foundations	of	history	and	politics”, History of European Ideas,	Vol.	37,	(2011),	
p.	198.

36	 Reinhart	 Koselleck,	Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of 
Modern Society,	(London:	Berg,	1988),	p.	49.

37	 ประสบการณ์จากสงครามและการถกูจบัเป็นเชลยโดยรสัเซยีท�าให้	Koselleck	สนใจเกีย่วกบั
เรือ่ง	วิกฤติ	ความตาย	ความขัดแย้ง	แผ่นดินพ่อ	ลัทธินิยมวีรบุรุษ	ดู	Niklas	Olsen,	“Carl	
Schmitt,	Reinhart	Koselleck	and	the	foundations	of	history	and	politics”,	p.	198.

38	 Reinhart	 Koselleck,	Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of 
Modern Society, p.	12.
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ความคดิเก่ียวกบัการเมืองแบบ	 “มิตรและศัตรู”	 ของ	Schmitt	 โดยมีเงื่อนไขทาง

ประวตัศิาสตร์ของสงครามเยน็เป็นตวัก�ากบั	สงครามเยน็เป็นสงครามทีร้่อนระอุ

อยู่ในหัวสมองของปัญญาชนที่สอดรับกับกรอบคิดของ	Schmitt	เป็นอย่างดี

	 ถ้าพิจารณาตามกรอบของสายสกุลทางความคิดแบบ	 Schmittian	

แล้วการไม่ประเมนิค่าใดๆ	กเ็พือ่หลกีเลีย่งความขดัแย้งโดยเฉพาะอย่างยิง่สภาวะ

สงคราม	การขยายตวัของอ�านาจของความเป็นส่วนตวัท�าให้รฐัในฐานะกลไกของ

การท�าสงครามไม่สามารถที่จะปฏิบัติการได้อีกต่อไปภายในรัฐ	 ดังนั้นสงคราม

ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองตามแบบสภาวะตามธรรมชาติ	(state	of	nature)	ตาม

กรอบคดิแบบ	Hobbesian	เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถเกดิขึน้ได้อกีต่อไป	สงครามเป็นการ

กระท�านอกพืน้ทีข่องรฐั	สงครามเป็นการกระท�ากบัรฐัอืน่ๆ39	และจะกระท�าได้ก็

แต่ยามจ�าเป็น	เช่น	กรอบความคดิทีว่่าประเทศเสรปีระชาธปิไตยจะต้องไม่เลอืก

สงคราม	ยกเว้นแต่จะเป็นทางเลือกสุดท้าย	เป็นต้น	แต่ภายใต้โครงสร้างอ�านาจ

สูงสุดของรัฐสามารถที่จะท�าให้ความสงบเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความขัดแย้ง

ทางการเมอืงทีพ่ร้อมจะเป็นสงครามกลางเมอืง	แต่กใ็ช่ว่าความขดัแย้งจะหมดไป	

เพราะความขัดแย้งในกรอบคิดของเสรีนิยมก็ยังกระท�าในรูปแบบอื่นๆ	ที่แม้น

ว่าจะไม่ปรากฏรูปในของศาสนาก็ตาม	 ถ้าพิจารณาอย่างง่ายๆ	 ก็จะพบได้จาก 

เครื่องมือทางการเมืองที่อาจจะดูไร้ซึ่งศาสนา	 เช่น	 “ความก้าวหน้า”	 “ศิวิไลซ์”	

หรือแม้กระทั่ง	“ทัดเทียมต่างประเทศ”	และ	“โลกาภิวัฒน์”	เป็นต้น	จากความคิด	

Blumenberg	มาถงึกรอบคดิของ	Schmitt	การอธบิาย	“ความต่อเนือ่ง”	ของศาสนา

และ	“ความไม่ต่อเนื่อง”	ของศาสนามาสู่การเมืองเสรีนิยมนั้นแบบใดเป็นแบบที่

ถูกต้อง?	 อย่างไรก็ดีเป้าหมายใหม่ของสภาวะสมัยใหม่ก็คือการให้ความส�าคัญ

กับประสิทธิภาพมากกว่าที่จะเป็นการแสวงหาความรู้สมบูรณ์แบบพระผู้เป็น

เจ้า	แต่ดูเหมือนว่าส�าหรับการเมืองแบบ	Schmitt	ความนิยมทางสายกลางแบบ	 

“เอาตรงกลางไม่เอาแบบสุดขั้วข้างใดข้างหนึ่ง”	หรือจะเป็นแบบ	“ไม่เอาทั้งสอง”	

แล้วมีทางเลอืกนัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่พงึปรารถนา	แนวทางเลือกแบบนีเ้ป็นสภาวะความ

ไม่เป็นการเมือง	เพราะไม่มี	“สภาวะมิตรและศัตรู”	

39	 Reinhart	 Koselleck,	Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of 
Modern Society,	p.	44.
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	 	 สภาวะที่แยกขาดออกจากกันหรือไม่ต่อเนื่องเป็นปัญหาใหญ่ของ

สภาวะสมยัใหม่เอง	เพราะ	“สถานะของความไม่ต่อเนือ่ง”	และ	“การแบ่งยคุสมยั”	

(periodization)	 ก็เป็นสิ่งจ�าเป็น	 ประวัติศาสตร์ในฐานะการแบ่งยุคสมัยจึงเป็น

กลไกส�าคัญของสภาวะสมัยใหม่40	จากข้อถกเถียงของ	Blumenberg	Koselleck	

และ	Schmitt	ในประเดน็เรือ่งของความต่อเนือ่งหรอืไม่ต่อเนือ่งของการใช้กรอบ

คิดของเทววิทยาว่ามีส่วนส�าคัญต่อความเข้าใจทางการเมืองและประเด็นอื่นๆ	

นั้นได้กลายเป็นปัญหาส�าคัญทางกรอบคิดของการท�าความเข้าใจสภาวะสมัยใหม	่

นับตั้งแต่	 Friedrich	 Nietzsche	 และ	Max	Weber	 เป็นต้นมาความพยายามที่

จะยืนยันว่าสภาวะสมัยใหม่ตัดขาดออกจากอดีตกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะ

กล่าวได้อย่างง่ายๆ	อีกต่อไป41	 โดย	Schmitt	 และ	Koselleck	 ก็ตอกย�้าความ

ไม่ต่อเนื่องดังกล่าว	 ในขณะที่ข้อโต้แย้งกันระหว่าง	Blumenberg	และ	Schmitt	 

ก็พยายามท่ีจะยืนยันว่าน่ีเป็น	 “เหล้าใหม่ในขวดเก่า”	 เป็นความพยายามที่จะช้ี

ให้เหน็ถงึความไม่ต่อเนือ่งทีจ่ะท�าให้สภาวะสมยัใหม่เป็นเอกเทศและไม่มอีะไรที่

เป็นเชือ้ของครสิต์ศาสนาอยู่	การต่อสูเ้รือ่งความต่อเนือ่งของครสิต์ศาสนาแสดง

สะท้อนจากปัญหาส�าคัญของมหาวิทยาลัยในเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่

หนึ่ง	 เพราะมีความพยายามที่จะปิดวิชาเทววิทยา	 เพราะปริมาณของการเรียน

ปรชัญาเพิม่มากข้ึนกว่าวชิาเทววทิยานบัตัง้แต่ปลายศตวรรษทีส่บิเก้าเป็นต้นมา42 

อย่างไรกด็สี�าหรบั	Blumenberg	กย็งัมส่ีวนส�าคญัทีจ่ะต้องต่อเนือ่งกค็อื	ประเดน็	

“ปัญหา”	และ	“หน้าที”่	ทีจ่ะต่อเนือ่งและต้องมคี�าตอบแบบใหม่	อะไรอาจจะเคย

40	 Kathleen	Davis, Periodization and Sovereignty How Ideas of Feudalism and Secular-
ization Govern the Politics of Time. (Philadelphia:	University	of	Pennsylvania	Press,	
2008).

41 Pini	 Ifergan,	“Cutting	through	the	Chase:	Carl	Schmitt	and	Hans	Blumenberg	on	
Political	Theology	and	Secularization”,	New German Critique,	Vol.	37,	No.	3	(2010),	
pp.	150-151.

42 Thomas	Albert	Howard,	Religion and the Rise of Historicism W. M.L. de Wette, 
Jacob Burckhardt, and the Theological Origins of Nineteenth-Century Historical 
Consciousness, p.	19.
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เป็นสิ่งเลวร้ายแต่ในปัจจุบันกลับไม่ใช่	เพราะอาจจะกลายเป็นคุณธรรมส�าคัญ43	

เช่น	การขยันท�างาน	เป็นต้น	

	 ส�าหรบัความพยายามแบบกระบวนการฆราวาสทีต่ดัศาสนาออกจาก

การเมอืงเป็นกรอบความคดิทีไ่ด้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก	ส�าหรบัปรากฏการณ์

แบบฆราวาสนิยม	 (secularism)	 หรือกระบวนการท�าให้ศาสนาแยกออกจาก

การเมืองจนเป็นเพียงแค่เรื่องส่วนตัว	 (secularization)	 นั้นไม่ได้เกิดขึ้น	 เช่น	 ใน 

ลาตินอเมริกาที่ถูกจัดโดย	 Benedict	 Anderson	 ว่าเป็นฐานกระจายตัวส�าคัญ 

ของขบวนการชาตินิยมไปสู่ดินแดนต่างๆ	 แม้ว่ากรอบคิดเรื่องความเป็นชาติใน 

ลาตินอเมริกากลับเก่ียวข้องโดยตรงกับศาสนามากกว่าที่จะเป็นกระบวนการ

แบบฆราวาสนิยม	 ทั้งน้ี	 Claudio	 Lomnitz	 นักมานุษยวิทยาชาวเม็กซิกันกลับ

เห็นว่า	 ความเป็นชาติของลาตินอเมริกาเก่ียวข้องโดยตรงกับศาสนาคาทอลิก	

กรอบคดิของ	Anderson	นัน้อาจจะสามารถใช้ได้กบัประสบการณ์ขององักฤษและ

เนเธอร์แลนด์	 แต่ไม่ใช่กับสเปนและการขยายตัวไปสู่โลกใหม่หรือทวีปอเมริกา	

การสร้างความชอบธรรมของการขยายตัวของคาทอลิกยุโรปหรือสเปนด�าเนิน

ไปพร้อมกับศาสนาและการเมือง	 นอกจากนั้นกรอบคิดของคาทอลิกสเปนก็ยัง

ยนืยนัความส�าคญัของภาษาสเปนธรรมดาๆ	ในฐานะทีเ่ป็นศาสนาทีจ่ะใกล้ชดิกบั 

พระผู้เป็นเจ้าได้โดยไม่ต้องยึดภาษาสากลชั้นสูงอย่างละติน	 ฐานคิดของศาสนา

จึงเป็นสิ่งส�าคัญในกระบวนการชาตินิยมของลาตินอเมริกา44	 ฐานคิดของการ 

ยดึม่ันในกรอบความคดิ	เช่น	ฆราวาสนยิม	กจ็ะเป็นกรอบคดิส�าคญัในการก�าหนด

เส้นทางของการใช้และร้อยเรยีงข้อมลูเพือ่การอธิบายปรากฏการณ์มากเสียยิง่กว่า

ข้อมูลล้วนๆ

	 กรอบคิดแบบแยกศาสนาออกจากการเมืองและเป็นเรื่องส่วนตัว 

กเ็ป็นกรอบความคดิในท�านองเดยีวกนักบั	Rationality	ทีก่ลบัถกูมองว่าเป็นผลติผล

ของตะวันตกนิยม	(Occidentalism)	เท่านั้น	โดยการเกิดขึ้นของ	Rationality	เป็น

43	 Martin	Jay,	“Blumenberg	and	Modernism:	A	Reflection	on	The	Legitimacy	of	Modern	
Age”,	in Fin de Siecle Socialism and Other Essays, (New	York:	Routledge,	1988),	 
p.	151.

44 Claudio	 Lomnitz,	Deep Mexico Silent Mexico An Anthropology of Nationalism,  
(Minneapolis:	University	of	Minnesota	Press,	2001),	pp.	14-18.
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ไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งการบ�าเพ็ญตบะของคริสต์ศาสนา	 แต่
ส�าหรับ	 Schmitt	 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนตัวไปสู่กรอบคิดของ
การตดัศาสนาออกจากการเมอืงเป็นอะไรทีเ่กดิขึน้ในต�าแหน่งเฉพาะทีเ่หน็ได้จาก
กฎหมายและการจัดระเบียบการเมืองระหว่างประเทศ	 ในขณะที่	 Blumenberg	
พยายามที่จะยืนหยัดในเรื่องประวัติศาสตร์	 (ของยุโรป)	 มากกว่าที่จะเป็นเรื่อง
ความเป็นกฎหมาย	 (legality)45	ความพยายามของ	Schmitt	 ในการหารากฐาน
ของเทววิทยาในกฎหมายแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างศาสนาที่สภาวะ
สมัยใหม่ยังตัดสายใยนี้ไม่ขาด	โดยสายใยของเทววิทยากับการเมืองนี้ไม่ไช่เรื่อง
ของ “Theologia Civilis”	 ที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ทางการเมืองเข้ากับเมืองหรือ
ชุมชนให้ทุกๆ	 ส่วนมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	พิธีกรรมทางศาสนาจะเป็น
พิธีของชุมชน	 โดยคนในชุมชนจะเชื่อหรือไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้มีความ
สัมพันธ์อย่างไร	แต่การประกอบพิธีกรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นพวกเดียวกัน
เป็นพันธมิตรกัน	 นอกจากนั้นเทววิทยาทางการเมืองของ	 Schmitt	 ก็ไม่ได้เป็น
เรื่องของบทบาทของศาสนจักร	 และก็ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการแสวงหาความ
ชอบธรรมของการเมืองสมัยใหม่จากฐานทางเทววิทยา	
	 การเมืองก็ไม่ได้เดินตามแนวทางของค�าสอนและเป้าหมายของ
ศาสนา	 ในความเห็นของ	 György	 Geréby	 กรอบเทววิทยาทางการเมืองของ	
Schmitt	 นั้นคือการน�าเอา	 “ศาสนาไปเทียบเคียงกับการเมือง”46	 ส�าหรับการ
แยกศาสนาออกจากการเมืองนั้นเป็นผลิตผลของเง่ือนไขทางประวัติศาสตร	์
(พิเศษ)	ของยุโรป	เมื่อมีการแยกการเมืองออกจากศาสนาก็ท�าให้เกิดสภาวะของ
เทววิทยาทางการเมือง	(political	theology)	ขึ้นได้	แต่ประวัติศาสตร์ของศาสนา
เองก็กลับไม่ได้มีการแยกการเมืองออกจากศาสนา	ประวัติศาสตร์ของการเมือง
และศาสนาน้ันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้	 การเป็นผู้น�าและการเป็น
ศาสดาไม่มกีารแยกออกจากกนั47	ประเดน็ของเทววทิยาทางการเมอืงเป็นผลติผล

45	 Pini	 Ifergan,	“Cutting	through	the	Chase:	Carl	Schmitt	and	Hans	Blumenberg	on	
Political	Theology	and	Secularization”,	p.	159.

46	 György	Geréby,	“Political	Theology	versus	Theological	Politics:	Erik	Peterson	and	
Carl	Schmitt”, New German Critique, Vol.	35,	No.	3.,	(2008),	pp.	9-10.

47 Georges	Dumezil,	Mitra-Varuna: An Essay on Two Indo-European Representations 
of Sovereignty,	translated	by	Derek	Coltman,	(New	York:	Zone	Books,	1988).
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และปัญหาของสภาวะสมัยใหม่	 ในความเห็นของ	 Eric	 Peterson	นักเทววิทยา

เยอรมันผู้ร่วมสมัยและเป็นเพื่อนกับ	 Schmitt	 แต่ไม่เห็นด้วยกับ	 Schmitt	 นั้น

เห็นว่า	สถานะของการเป็นเอกเทวนิยม	(monotheism)	นั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้น

ก�าเนิดของกฎหมาย	เช่น	บัญญัติสิบประการ	สถานะของศาสนาและพระผู้เป็น

เจ้าก็เป็นการเมืองไปในตัวอยู่แล้ว	 เพียงแต่สถานะของความเป็นหนึ่งของพระผู้

เป็นเจ้าของเอกเทวนิยมตามกรอบของ	 Schmitt	 ที่จะวางรากฐานให้กับการขึ้น

มาเป็นผู้น�าการเมืองเยอรมันในขณะนั้นกลับละเลยประเด็นเรื่อง	 “Trinity”	หรือ	

“ตรีเอกภาพ”	ไป	การเมืองของนาซีท�าให้เอกเทวนิยมเป็นองค์ประกอบที่ขาดไป

ไม่ได้	(imperative)	ในการเมืองของอาณาจักรไร้สซ์	(Reichspolitik)48	ถ้าจะกล่าว

อีกนัยหนึ่งการสถาปนา	 “เทววิทยาทางการเมือง”	 ของ	 Schmitt	 เป็นการสร้าง

ความชอบธรรมให้กบัอ�านาจดบิๆ	ด้วยการอ้างองิกบัเทววทิยา	ทัง้นีอ้ย่างน้อยๆ	

สถานะของ	“ตรีเอกภาพ”	เป็นอะไรที่ต่อต้านความเป็น	“เอกของผู้น�า”	สถานะ 

ของ	 “ตรีเอกภาพ”	 คือการต่อต้านเผด็จการและรวมไปถึงรูปแบบทางการเมือง

แบบอืน่ๆ	ทีแ่ม้กระทัง่เน้นถงึความหลากหลายหรอืแบบพนัธุผ์สม	โดย	Peterson	 

ผู้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกกล่าวว่า	“การเชื่อมต่อโดยผ่านการกล่าวอ้าง 

กับคริสต์ศาสนา	 (Christian	 proclamation)	 กับอาณาจักรโรมันนั้นจริงๆ	 แล้ว

เป็นการสูญสลายเชิงเทววิทยา	(theologically	dissolved)”	เนื่องด้วยสถานะของ	

“ตรีเอกภาพ”49 

	 กรอบความคดิทีไ่ม่ได้ต้องการให้เทววทิยาของครสิต์ศาสนาเป็นหนึง่

กเ็ป็นกลไกส�าคญัในการปฏเิสธการสร้างความชอบธรรมของรฐัเผดจ็การทีแ่สดง

ความเป็นหนึง่เดยีวของทกุสิง่ทกุอย่างโดยเฉพาะอย่างผูน้�า	ส�าหรบัในเงือ่นไขทาง

ประวัติศาสตร์ของการต่อแย้งดังกล่าวก็คือการปฏิเสธความสุดยอดที่เป็นหนึ่ง

เดียวที่สุดของผู้น�านาซี	หรือการปฏิเสธสถานะของเอกเทวนิยมที่น�าไปสู่สภาวะ

ของการเป็นแบบกษัตริย์ผู้มีอ�านาจสูงสุด	 (monarchical	 monotheism)	 ส�าหรับ

กรอบความคิดแบบน้ีก็ยังเป็นฐานคิดส�าคัญของจักรวรรดิโรมันที่ผนวกเข้ากับ 

48	 Eric	Peterson,	“Monotheism	as	a	Political	Problem”, Theological Tracatates, edited,	
translated,	and	with	an	 Introduction	by	Michael	H.	Hollerich,	 (Stanford:	Stanford	
University	Press,	2011),	p.	102.

49 Eric	Peterson,	“Monotheism	as	a	Political	Problem”,	p.	103.
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เอกเทวนยิมของครสิต์ศาสนาในการขยายอ�านาจออกไปยงัดนิแดนต่างๆ	ดงันัน้

ในความเห็นของ	 Peterson	 การสถาปนาสภาวะแห่งความเป็น	 “หนึ่งเดียวของ

องค์อธิปัตย์”	ก็คือการต่อต้านคริสต์ศาสนา	เพราะสถานะของเทววิทยาทางการ

เมอืงทีเ่ป็นหนึง่เดยีวจะเป็นอะไรทีป่รากฏอยูไ่ด้แค่แต่ในความคดิของพวกยวิและ

นอกรตีของครสิต์ศาสนาเท่านัน้	เทววทิยาทางการเมอืงจงึเป็นเพยีงแค่	“เทววทิยา

ทางการเมืองแบบการโฆษณาชวนเชื่อ”	 เท่านั้น50	 การอ้างอิงกับองค์เทวเป็น

เพียงการใช้	 “อุปลักษณ์”	 ดังน้ันความต่อเน่ืองของการเมืองกับเทววิทยาแบบ 

เอกเทวนิยมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ด�ารงอยู่51 

		 อย่างไรก็ดี	 “ความเป็นหน่ึงเดียว”	 (the	 One)	 ของกรอบคิดแบบ 

เอกเทวนิยมที่ต้องการความเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นรากฐานให้กับอะไรอื่นๆ	 อีก

50	 Eric	Peterson,	“Monotheism	as	a	Political	Problem”,	pp.	104-105.
51	 ความสัมพันธ์ระหว่างเทววิทยากับการเมืองเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับคริสต์ศาสนากับ

การเมืองมาโดยตลอด	 การเปิดเส้นทางเทววิทยาทางการเมืองของ	 Schmitt	 เป็นปัญหา	
เพราะเชื่อมโยงกับสถานะของนาซี	 ครั้นถ้าไม่มีนาซีเทววิทยาทางการเมืองเป็นสิ่งที่เป็น
ปัญหาหรอืไม่?	แน่นอนเทววทิยากบัการเมอืงของ	Schmitt	ผกูพนัอยูก่บัการเมอืงในกรอบ
ของรัฐ	การเมืองกับรัฐในทัศนะของ	Schmitt	 เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้	แน่นอนส�าหรับ
นกัการศาสนากม็กัจะตคีวามและจดัระเบยีบให้เหล่าบรรดาศาสดาทัง้หลายสอดคล้องกับ
อุดมคติของช่วงเวลาแห่งความเป็นปัจจุบัน	 เช่น	 พระเยซูต่อต้านกรอบคิดทางการเมือง 
ทุกรูปแบบหรือต่อต้านการเมือง	 ดังนั้นเทววิทยาจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐ	 แต่เทววิทยา
ของคริสต์ศาสนาเป็นอะไรที่มีเป้าหมายอยู่ที่คนจนหรืออะไรที่ตรงกันข้ามกับ	“State”	ใน
ส�านกึร่วมกบัการมสีถานะหรอื	“Status”	และ	“Strata”	ทีแ่สดงสถานะของความเป็นชนช้ัน
สูง	 เทววิทยาทางการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐปรากฏให้เห็นได้จากกรอบคิดของนัก
เทววิทยาเยอรมันอย่าง	Johann	Baptist	Metz	และที่ยิ่งชัดเจนมากก็คือ	“เทววิทยาแห่ง
การปลดปล่อย”	(Theology	of	Liberation)	ของ	Gustavo	Guiterrez	จากเปรผููเ้น้นถงึสถานะ
ของพระเยซใูนฐานะคนยากจนกบัวถิทีางทางศาสนาทีเ่อือ้ต่อคนยากจน	สถานะทางชนชัน้
ของพระเยซูสะท้อนกรอบคิดที่เป็นไปเพื่อคนยากจนมากกว่าที่จะเป็นศาสนาจากชน 
ชั้นสูง	เช่น	กษัตริย์	 เป็นต้น	นอกจากกรอบคิดของพวกคาทอลิกที่กล่าวมาแล้วสองคนนี้
ก็ยังมีกรอบคิดตามแนวทางโปรเตสแตนต์	เช่น	เฟมินิสต์เทววิทยาอย่าง	Dorothee	Solle	
และเทววิทยาโปรเตสแตนต์	Jurgen	Moltmann	เป็นต้น	Amos	Young,	 In the Days of 
the Caesar Pentocostalism and Political Theology,	 (Grand	Rapid,	Michigan:	Wm.	 
E.	Eerdmans	Publishing,	2010),	pp.	77-78.
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มากมายในกรอบคิดของยิวคริสต์ศาสนา	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีกษัตริย์	 

(monarchy)	 ที่ปกครองแต่เพียงผู้เดียวตามกรอบคิดของความเป็นหนึ่งเดียวอัน

เป็นอะไรท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนๆ	 ไปไม่ได้	 แบ่งแยกไม่ได้	 (เช่นเดียวกับ

กรอบคิดของอ�านาจอธิปไตยในแบบที่แบ่งแยกไม่ได้)	 มีความสมบูรณ์แบบใน 

ตัวเอง	และเป็นอะไรที่เป็นอมตะ	เป็นต้น	ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นความคิดที่พบ

ได้ในกรอบคดิแบบเอกเทวนยิมทีผ่นวกรวมเข้ากรอบคดิเอกนยิม	(monism)	ของ

กรีกโบราณที่ทั้งหมดต่างวางรากฐานให้กับระบบวิธีคิดแห่งความเป็นหนึ่งเดียว

ของคริสต์ศาสนาจนกระทัง่ถงึการพฒันาการของกรอบคดิวทิยาศาสตร์	กรอบคดิ 

ที่สะท้อนให้ถงึความเป็น	“เอก”	จกัรวาล	 (uni-verse)	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึสถานะแห่ง 

ความจริงของสรรพสิ่งต่างๆ	 ที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้าง	 เพียงแต่กรอบคิดของ

ความเป็นหน่ึงเดียวน้ีก็ไม่ใช่กรอบคิดของศาสนจักรฝั่งตะวันออกที่รับกระแส 

ความคดิแบบแอฟรกินัตลอดจนกรอบความคดิของฝ่ังตะวนัออกอืน่ๆ	ทีย่อมรบั

ความหลากหลาย	แต่การตดัขาดความคดิแบบแอฟรกินัเป็นอะไรทีร่ะบบคดิของ

ครสิต์ศาสนาปฏบิตักิารมาโดยตลอดจนท�าให้ประวตัศิาสตร์ของความไม่ต่อเนือ่ง

เป็นระบบคิดที่ส�าคัญ

	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าประเด็นเรื่องการตัดขาดหรือไม่ต่อเนื่องของ	

Blumenberg	นัน้ไม่ได้มลีกัษณะแบบสมับรูณ์	(non-absolute)	เพราะมแีต่บางส่วน

เท่านั้นที่ตัดขาด	เพียงแต่ข้อถกเถียงระหว่าง	Schmitt	กับ	Blumenberg	นั้นฝ่าย	

Schmitt	 เห็นว่าสภาวะที่ไม่ได้สัมบูรณ์นี้เองที่	 Blumenberg	 กลับต้องการท�าให้

สัมบูรณ์52	 ส�าหรับการศึกษาทางประวัติศาสตร์ยุโรปเองประเด็นเรื่องของความ

ไม่ต่อเนื่องหรือกระบวนการแยกศาสนาออกจากการเมืองกลับถูกตอบโต้จาก 

ผลงานของนกัประวตัศิาสตร์รุน่ใหม่จ�านวนมากว่าไม่ได้มกีารตดัขาดศาสนาออก

จากการเมืองแต่อย่างใด	แม้กระทั่งในศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบ	 ในทางตรงกัน

ข้ามศาสนากลับยิ่งมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นต้ังแต่ศตวรรษที่สิบเก้าเป็นต้นมา	

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ของพลังของศาสนาในยุโรปที่ศึกษากันในรอบหลายปีที่

ผ่านมาก็ชี้ให้เห็นถึงพลังของศาสนาที่กลับปฏิเสธกรอบความคิดของนักวิชาการ 

52	 Carl	Schmitt, Political Theology II The Myth of the Closure of any Political Theology, 
p.	117.
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รุ่นเก่าที่สร้างกรอบคิดเรื่องการหมดบทบาทของศาสนาในทางการเมืองและ

สาธารณะ53	 ครั้นเมื่อด้วยพลังของอาณานิคมและจักรวรรดินิยมของพวก

คริสเตียนผิวขาวก็ท�าให้กรอบคิดแบบฆราวาสนิยม	(secularism)	กลายเป็นเส้น

ทางที่ใครๆ	ในโลกจะต้องเดินตามเฉกเช่นเดียวกันกับเสรีประชาธิปไตย	แต่การ

ขึน้มามีอ�านาจของรฐัอสิลามอหิร่านในปลายทศวรรษที	่1970	มาจนถงึเหตกุารณ์	

9/11	กท็�าให้กรอบคดิแบบฆราวาสกลายเป็นแค่ความต้องการของเหล่าปัญญาชน 

ผิวขาว	 หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ก็ท�าให้หลักการของการเป็นฆราวาสกลาย

เป็นเส้นทางพิเศษของฝร่ังคริสเตียนผิวขาว	 ถ้าจะกล่าวด้วยภาษาของ	 Jurgen	

Habermas	 ก็คือ	 ตะวันตกเท่าน้ันที่เป็น	 “Sonderweg”	 หรือตะวันตกเท่านั้นที่

ออกนอกเส้นทางหรือผิดปกติ54 

	 คุณลักษณะพิเศษของตะวันตกหรือ	 “ความพิสดารของตะวันตก”	 

ไม่ว่าจะเป็นการแยกศาสนาออกจากการเมือง	ความเป็นเอกเทศของปริมณฑล

ต่างๆ	 ไปจนถึงความเป็นเอกชน	 ฯลฯ	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้เป็นการปฏิบัติการของ

ความเชื่อที่ท�าหน้าที่ไม่แตกต่างไปจากเทพปกรณัมหรือต�านาน	 (myth)	 ต�านาน 

ท่ี่ไม่สามารถแยกออกจากปฏิบัติการทางต�านานของเทววิทยาของเอกเทวนิยม	

รากฐานทางการเมืองเมื่อมีเทววิทยารองรับก็ท�าให้ต�านานมีบทบาทส�าคัญ	การ

หนัไปสู	่“เทววทิยา”	และ	“ศาสนา”55		ไม่ว่าจะเป็นมติทิางการเมอืงหรอืปัจเจกชน

ก็คือการหันไปสู่	 “ต�านาน”	ทางการเมือง	เพราะอย่างน้อยๆ	ที่สุดรากฐานของ

ยิว-คริสต์ศาสนาก็มีรากฐานของต�านาน	เพียงแต่	“ต�านาน”	ไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่ใน	

“เอกเทวนิยม”	 เท่านั้น	ส�าหรับความเห็นของนักเทววิทยาอย่าง	Erik	Peterson	 

ผูต่้อต้านความคดิเรือ่งเทววทิยาทางการเมอืงของ	Schmitt	นัน้เหน็ว่า	เทววทิยา

53	 J.	 C.	 D.	 Clark,	 “Historiographical	 Review	 Secularization	 and	 Modernization:	 
The	Failure	of	the	Grand	Narrative”,	Historical Journal, Vol.	55,	No.	1	(March,	2012),	
pp.	161-194.

54	 Jurgen	Habermas,	“Notes	on	a	Post-Secular	Society”,	http://www.signandsight.com/
features/1714.html.	Retrieved	5	March	2013.

55	 Jacques	 Derrida,	 “Faith	 and	 Knowledge:	 The	 Two	 Sources	 of	 ‘Religion’	 at	 the	 
Limits	of	Reason	Alone,”	in,	Religion,	edited	by	Jacques	Derrida	and	Gianni	Vattimo,	
translated	by	Samuel	Weber	(Cambridge:	Polity,	1998).



156

กับต�านานเป็นอะไรที่มีความแตกต่างกัน	 เพราะเทววิทยามีการเปิดเผยตัว 

ของพระผู้เป็นเจ้า	เทววิทยามีศรัทธา	เทววิทยาเป็นอะไรที่ต้องการการเชื่อฟัง56  

แต่	 “ต�านาน”	 ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกหนแห่งโดยไม่ต้องมีคุณสมบัติทั้งสามข้อ 

ที่กล่าวมาน้ี	 ส�าหรับฝ่ายเสรีนิยมแล้ว	 “ต�านาน”	 ย่อมเป็นอะไรที่ตรงกันข้าม

กับ	Rationality	การยอมรับแต่	“ต�านาน”	ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบอบเสรี

ประชาธิปไตย	แต่	“ต�านาน”	หรือ	“เทพปกรณัม”	กลับเป็นอะไรที่มีความส�าคัญ

ต่อรฐั	โดยรฐัจะเป็นพืน้ทีท่ีร่ะบอบเสรปีระชาธปิไตยในฐานะหน่วยย่อยด�ารงอยู่

เพือ่ก�ากบัความเป็นไปและการปฏบิตักิารของรฐั	เพยีงแต่ส�าหรบั	Schmitt	ความ

เป็นการเมืองไม่ได้มีรากฐานจากการเป็นรัฐอีกต่อไปแล้ว57

	 ส�าหรับเรื่อง	“ต�านาน”	หรือ	“เทพปกรณัม”	นั้นเป็นฐานคิดที่ฝังราก

ลึกอยู่ในกรอบของพวกเยอรมัน	 ไม่ว่าจะมีจุดยืนทางการเมืองและปรัชญาแบบ

ไหนประเด็นเรื่อง	“ต�านาน”	หรือ	“เทพปกรณัม”	ก็ยังเป็นอะไรที่นักคิดเยอรมัน

มักจะมีร่วมกัน	 พลังของต�านานน้ันก็คือประสิทธิภาพในการควบคุมความคิด 

ทีส่ามารถทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการอธบิายว่าความเป็นมาเป็นไปมาอย่างไร	พร้อมกนั

นั้นก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร	 กรอบคิดของพวกค้านเที่ยน

ใหม่	 (Neo-Kantian)	 อย่าง	 Ernst	 Cassirer	 เองก็ให้ความส�าคัญกับ	 “ต�านาน”	 

ในฐานะความสามารถของมนุษย์ในการแสดงศักยภาพเรื่อง	“สัญลักษณ์”	ที่อาจ

จะไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่ในสังคมบรรพกาลเท่าน้ัน	 ในสังคมสมัยใหม่ก็ใช้	 “ต�านาน”	

ด้วยเช่นกัน	 แม้ว่า	 Cassirer	 เองจะเชื่อมั่นในความเคร่งครัดของปรัชญาในการ 

น�าเสนอความจริง	 แต่ในท้ายที่สุดผลงาน	The Myth of State58	 ก็ได้พิสูจน์ว่า 

พลังทางการเมืองภายในเยอรมนีและความระส�่าระสายทางการเมืองของยุโรป

ย่อมท�าให้	 “ต�านานทางการเมือง”	 เป็นเรื่องที่หลีกเล่ียงไม่ได้	 หรือถ้าจะกล่าว

อย่างง่ายๆ	 ความยิ่งใหญ่ของปรัชญาในแบบที่รัดกุมแบบศาสตร์ตามกรอบคิด

ของเหล่านีโอค้านเที่ยน	 (Neo-Kantian)	 ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกับพลังทาง 

56	 György	Geréby,	“Political	Theology	versus	Theological	Politics:	Erik	Peterson	and	
Carl	Schmitt”,	New German Critique,	Vol.	35,	No.	3	(Fall,	2008),	p.14.

57	 Carl	Schmitt,	Political	Theology	II	The	Myth	of	the	Closure	of	any	Political	Theology,	
p.	45.

58	 Ernst	Cassirer,	The Myth of the State, (New	Haven:	Yale	University	Press,	1946).
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การเมืองได้	 การเมืองภายใต้การชี้น�าของ	 “ต�านาน”	 ย่อมท�าให้การเมืองของ

เสรีนิยมภายใต้การชี้น�าของ	 Rationality	 ประสบปัญหา	 สถานะของปัจเจกชน 

ที่มีความเป็นเอกเทศ	(autonomy)	และมีจริยธรรมที่ก�าหนดความรับผิดชอบต่อ

การกระท�าของตนเองย่อมเกิดปัญหา	

	 ส�าหรับนักปรัชญาอย่าง	 Martin	 Heidegger	 นั้นเห็นว่า	 “ต�านาน”	

เป็นส่วนส�าคัญของการด�ารงอยู่ของความเป็น	 “มนุษย์”	ที่ด�ารงชีวิตอยู่ในความ

เป็นชีวิตประจ�าวัน	 โดยกรอบคิดของ	 Heidegger	 ในเรื่องของ	 “ต�านาน”	 ก็มี

ลักษณะคล้ายคลึงกับค�าอธิบายแบบหน้าที่นิยมของ	 Bronislaw	 Malinowski	

ทัง้นีก้ารท�างานของต�านานกเ็ป็นเรือ่งของวถิปีฏบิตัขิองมนษุย์อนัเป็นหลกัส�าคญั

ของชุมชน59	 ส�าหรับ	 Blumenberg	 ประเด็นเรื่องต�านานได้กลายเป็นผลงาน 

ชิ้นงามของ	 Logos60	 เพียงแต่เป็นการสร้างที่มาจาก	 Logos	 of	 Creation	 ซึ่ง

กระท�าผ่านภาษานั้นเป็นของมนุษย์เท่านั้น	กรอบความคิดเรื่อง	“ต�านาน”	หรือ	

“เทพปกรณัม”	 ไม่ได้เป็นสิ่งที่แยกออกจาก	 “Logos”	แบบการเปลี่ยนแปลงของ

พัฒนาการจาก	“Mythos”	มาสู่	 “Logos”	 เป็นขั้นตอนของการพัฒนาการและมี

ลักษณะของวิวัฒนาการ	ในขณะที่	Cassirer	ยึดมั่นในการแบ่งแยกขั้นตอนของ

พฒันาการจาก	“Mythos”	มาสู	่“Logos”	และรวมไปถงึการแบ่งแยกโลกแห่งความ

ศักดิ์สิทธิ์และโลกแห่งโลกียะ	(profane)	ส�าหรับกรอบคิดที่ส�าคัญของการท�าลาย

บทบาทของ	“ต�านาน”	ทีส่�าคญักค็อืกรอบคดิทางการเมอืงแบบสญัญาประชาคม

ที่ให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้กระท�าที่กระท�าส่ิงต่างๆ	 ไปอย่างเสรี	 ดังนั้น

การหันกลับไปสู่ฐานคิดแบบ	 Hobbesian	 ในลักษณะที่ขาดส�านึกแบบการเป็น 

ผู้กระท�าที่มีการตัดสินใจอย่างเสรีภายใต้การชี้น�าของ	 Rationality	 ก็ท�าให้เส้น

ทางทางการเมืองที่หันไปสู่	“ต�านาน”	มีแต่ความพิศดารมหัศจรรย์	(miracle)	แต่ 

ภายใต้วิกฤติก็ทางการเมืองต�านานกลับเป็นอะไรที่ไม่ได้แปลกประหลาดเหนือ

ความคาดหมาย	 เพราะต�านานเองก็เป็นกลไกของการคาดการณ์ไปในตัวเอง

อยู่แล้ว

59	 Peter	E.	Gordon, Continental Divide Heidegger, Cassirer, Davos	(Cambridge:	Harvard	
University	Press,	2010),	pp.	237-238.

60	 Hans	Blumenberg,	Work on Myth,	translated	by	Robert	M.	Wallace,	Cambridge:	MIT	
Press,1985),	p.12.
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	 กรอบการอธิบายเส้นทางของ	“Mythos”	มาสู่	“Logos”	นั้นเป็นการ
อธิบายที่ด�าเนินไปตามแนวทางแบบวิวัฒนาการอันเป็นกรอบคิดที่ได้รับความ
นิยมมากนับต้ังแต่ปลายศตวรรษที่สิบเก้ามาจนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง	 
เส้นทางดงักล่าวท�าให้ความคดิเรือ่งววิฒันาการอย่างก้าวประสบปัญหาทีจ่ะย้อน
รอยกลับไปสู่ต�านาน	การกลับคืนมาของต�านานของศาสนาก็ไม่ได้ท�าให้เส้นทาง
ของกรอบคิดทางวิวัฒนาการไม่ได้มีความก้าวหน้า	 (progress)	 ศาสนาแต่เดิม
จะเป็นฉากหลังที่ส�าคัญส�าหรับต�านานแต่ในท้ายที่สุดศาสนาก็แยกตัวออกจาก	
“ต�านาน”	 ส�าหรับการวิวัฒนาการที่เป็นฐานคิดส�าคัญก็ท�าให้ทุกๆ	 อย่างถูกน�า
ไปเชื่อมโยงกับวิวัฒนาการ	 เช่น	วิวัฒนาการของภาษาจากการเป็นเพียงการน�า
เสนอความจริงภายนอกมาสู่การแสดงออกของจิตส�านึก	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม
การแสดงออกของจิตส�านึกผ่านต�านานของการเมืองสมัยใหม่แบบในเยอรมนี
ก่อนสงครามโลกคร้ังที่สองย่อมไม่ใช่ปรากฏการณ์ของต�านานแบบในสังคม 
บรรพกาลตามแบบที่นักมานุษยวิทยาน�าเสนอ
	 ศาสนาแบบเอกเทวนิยมเองก็ยังหันมาให้ความส�าคัญกับประเด็น
เรื่อง	“จริยธรรม”	โดยหันหลังให้กับ	“ต�านาน”	โดย	Cassirer	เห็นว่ากระบวนการ
ของการสร้าง	“ต�านาน”	ทางการเมืองเป็นกลไกส�าคัญของนาซีในการโจมตีพวก
ยวิ	เพราะยวิเป็นพวกทีต่่อต้าน	“ต�านาน”61	ในประเดน็นี	้Cassirer	จงึมีความเหน็
ไปในทิศทางเดียวกันกับ	 Eric	 Peterson	 ในแง่ที่ว่าสถานะของต�านานเป็นอะไร
ที่มีความเป็นเอกเทศในตัวเองไม่สามารถที่จะอธิบายแบบลดระดับ	 (reduction)	 
ไปเป็นแบบอื่นได้	 ความพยายามในการรักษาความแตกต่างระหว่างต�านาน
และอะไรอื่นๆ	 ยังคงด�ารงอยู่โดยเฉพาะอย่างย่ิงประวัติศาสตร์	 แต่การแยกกัน
ระหว่างประวัติศาสตร์และต�านานเป็นเพียงความแตกต่างที่ไม่มีความหมายเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกอย่างถูกน�าเข้าไปสู่เรื่องของการเล่าเรื่อง	 (narration)	
และเป็นส่วนหน่ึงของความทรงจ�าที่ถูกถักทอให้ปรากฏอยู่แต่ในที่นี้เดี่๋ยวนี้และ 
ขณะนี้	 (present)	 โดยทั้งหมดไม่มีความหมายอะไรที่ต้องข้องเกี่ยวกับความเป็น
จรงิ	เพราะในพืน้ทีแ่ห่งความทรงจ�าและต�านานไม่มกีารแยกกนัระหว่างความจรงิ
และความลวงหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นจริง62

61	 Peter	E.	Gordon,	Continental Divide Heidegger, Cassirer, Davos, pp.	244-245.
62	 Jan	Assmann,	Moses the Egyptian The Memory of Egypt in Western Monotheism, 

(Cambridge:	Harvard	University	Press,	1997),	p.	14.
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	 ถึงแม้ว่าการหันไปสู่	 “ต�านาน”	ในศาสนาหรือตัวบทของ	“ศาสนา”	

เองนัน้กเ็ป็นอะไรทีพ่บได้จากพระคมัภร์ีในศาสนาแบบเอกเทวนยิม	นี่่เป็นจดุยนื

ที่ชัดเจนของ	Schmitt	ที่แสดงคุณลักษณะที่ต่อต้านกรอบคิดแบบโปรเตสแตนต์	

แต่ส�าหรับ	 Schmitt	 แล้วก็จะมีแต่คริสต์ศาสนาเท่านั้นที่จะมี	 “เทววิทยา”	 ได้	 

ในขณะทีศ่าสนาอืน่ๆ	กจ็ะมไีด้แค่ต�านานและอภปิรชัญา	กรอบคดิแบบนีต้อกย�้า

ให้เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของคริสต์ศาสนาที่ศาสนาอื่นๆ	มีไม่ได้	 สภาวะแห่ง

ความพเิศษทีไ่ม่มใีครเหมอืนและไม่เหมอืนใคร	ส�าหรบัยวิกจ็ะมีได้แค่การตคีวาม

ตรวจสอบอย่างละเอยีดพระคมัภร์ี	(exegesis)	เท่านัน้	โดยสิง่ที	่Schmitt	ต้องการ

ชีใ้ห้เหน็ถงึนัน้ไม่ใช่เรือ่งของหลกัการในทางเทววทิยา	แต่เป็นเรือ่งญาณวทิยาและ

ประวัติศาสตร์ความคิดซ่ึงน่ันก็คืออัตลักษณ์ที่ร่วมกันเชิิงโครงสร้าง	 (structural	

identity)	 ระหว่างเทววิทยากับแนวความคิดทางกฎหมายและรูปแบบในการน�า

เสนอข้อโต้แย้งและความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้	(insight)63 

	 จุดยืนทางศาสนาเป็นจุดยืนที่	Cassirer	เห็นว่า	Martin	Heidegger	

ก็ด�าเนินตามเส้นทางของปรัชญาศาสนา	 โดยเส้นทางแบบนี้ก็เป็นเรื่องของ 

จิตวิญญาณภายในความเป็นส่วนตัวของมนุษย์64	 นี่เป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้

ศาสนาเป็นเพียงแค่เรื่องอัตวิสัย65	 แต่ศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่นั้นก็เป็น

ปัญหาส�าคัญ	 เพราะถ้าศาสนาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็ย่อมท�าให้ศาสนามีความเป็น

อะไรอื่นๆ	 มากกว่าที่จะเป็นเร่ืองส่วนตัว	 ความไม่เป็นส่วนตัวของศาสนาเป็น

รากฐานของสิ่งต่างๆ	 ที่ไม่ใช่ศาสนาแต่ก็แตกหน่อมาจากศาสนา	 เส้นทางของ

การศึกษาทฤษฎีการเมืองสังคมในต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดจึงเป็นเส้นทางของ	

“ศาสนา”	 ประหนึง่ว่าเพือ่รอใครสกัคนมาโปรด	 เส้นทางของการรอคอยทีก่ย็งัไม่มี

อะไรมาถึง	เมื่อรอคอยการกลับมาของพระเยซูกับประโยค	“ฉันจะมาอีก”	I	will	

come	again	แต่กย็งัไม่หรอืยงัมาไม่ถงึ	ดงันัน้ส�าหรบัแนวทางแบบภมูธิรรมสถานะ

ของการเป็นผู้ก�าหนดชะตาชีวิตตนเองก็เป็นอะไรที่ส�าคัญกว่าการยอมรับชะตา

กรรมหรือต�านานอันเป็นอะไรที่เชื่อถือไม่ได้	 แต่ถึงกระนั้นนั่นก็ใช่ว่าจะท�าให้

63	 Carl	Schmitt,	Political Theology II The Myth of the Closure of any Political Theology, 
p.	42.

64	 Peter	E.	Gordon,	Continental Divide Heidegger, Cassirer, Davos,	p.	286.
65	 Peter	E.	Gordon,	Continental Divide Heidegger, Cassirer, Davos, p.	288.
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กรอบคิดแบบภูมิธรรมและพลังของปรัชญาจะสามารถเอาชนะเหนือ	 “ต�านาน

ทางการเมือง”	ได้	เพราะ	“ต�านานทางการเมือง”	ก็ยังเป็นประเด็นที่หลอกหลอน

รัฐประชาชาติจ�านวนมาก	

	 ส�าหรบัเยอรมนัจากการเมอืงสูศ่ลิปะทัง้หมดกช็ีใ้ห้เหน็ว่า	“ต�านาน”	

เป็นสิ่งที่	Rationality	ไม่สามารถจะก้าวข้ามพ้นไปได้	Rationality	ไม่ได้ด�าเนินไป

ในฐานะกลไกแห่งการควบคุม	แต่ต�านานต่างหากที่ท�าหน้าที่ดังกล่าว	ถ้าไม่เช่น

นั้นศิลปินเยอรมันอย่าง	Anslem	Kiefer	คงจะไม่ได้มี	“ห้องใต้หลังคา”	ที่มี	“หอก

ศักดิ์สิทธิ์”	ปักเอาไว้กลางห้อง	ในผลงานชุด	Parsifall	หรือจะเป็น	Man	Under	 

a	 Pyramid	 ส�าหรับ	 Kiefer	 “มนุษย์ต้องการที่จะท�าให้โลกมีความหมายเพราะ 

ในโลกไม่ได้มีความหมายอะไร”	และ	“ต�านานพยายามที่จะอธิบายโลกในแบบที่

มีความเกี่ยวพันกันเป็นเอกภาพ	(coherence)	ในแบบที่วิทยาศาสตร์ท�าไม่ได้”66 

ผลงานของ	 Kiefer	 ก็ด�าเนินตามรอยเส้นทางทางความคิดที่สร้างข้อถกเถียง 

โต้แย้งไปถึงความรังเกียจเดียดฉันในลักษณะแบบเดียวกันผู้คนอย่าง	 Friedrich	

Nietzsche	 มาจนถึง	 Carl	 Schmitt	 เพียงแต่เส้นทางของเทพปกรณัมที่ว่านี้วาง

รากฐานไม่เพยีงแค่ความคดิของพวกเยอรมนัเท่านัน้	แต่ยงัมอีงค์ประกอบส�าคญั

ของศาสนาคริสเตียนเยอรมันอันเป็นศาสนาของผู้ชนะ	 ศาสนาของผู้แข่งแกร่ง

ไม่ใช่ศาสนาอ่อนแอแบบคริสต์ศาสนา	 กรอบความคิดแบบนี้เป็นรากฐานของ

ชาตนิยิมเยอรมนัในปลายศตวรรษทีส่บิเก้าจนสงครามโลกครัง้ทีส่อง	ศาสนาแห่ง

แสงสว่างนีเ้ป็นศาสนาของนกัรบไม่ใช่ศาสนาของคนขีข้ลาด	โลกของนกัรบจงึเป็น

โลกทีส่งูส่งมากกว่าโลกของกระฎุมพทีีก่ลวัความตายทีม่าจากความรนุแรง	ความ

เป็นการเมืองทีแ่บ่งแยกมติรและศตัรกูค็อืฐานของการต่อสูท้างการเมอืงในระดบั

ต่างๆ	จากการเมอืงระหว่างประเทศไปจนถงึการท�าสงครามปลดแอก	(partisan)67 

 

 

 

 66	 http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/videos/268
67	 Carl	Schmitt,	Theory of the Partisan Intermediate Commentary on the Concept of 

the Political,	translated	by	G.L.Ulmen,	(New	York:	Telos	Press	Publishing,	2007),	 
p.	95.



จาก “มหการเมือง” สู่ 

“ต้นแบบความคิดคอมมิวนิสต์” 

ในความคิดของ Alain Badiou

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ* 

ท่ีมา: วิกฤตของคอมมิวนิสต์ และการเมืองที่ปราศจาก 

 ความเป็นการเมือง
	 วิกฤตของทฤษฎีมาร์กซิสต์และการส้ินสุดของกระแสการปฏิวัติ
สังคมนิยมในทศวรรษ	1980	ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับของการคิด
เกีย่วกบัการเมอืงเพือ่การปลดปล่อยมนษุย์อย่างถอนรากถอนโคน	วกิฤตดงักล่าว
ได้น�ามาสู่การเกิดขึ้นของกระแสความคิดหลังมาร์กซิสต์	 (Post-Marxism)	 หลัง 
เลนินนิสต์	 (Post-Leninism)	 และการเมืองแบบอัตลักษณ์	 (identity	 politics)
ตัวอย่างส�าคัญของการเมืองแบบนี้ก็คือ	การเมืองแบบสิทธิมนุษยชน	การเมือง

รัฐศาสตร์สาร  ปีที่ 35  ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557): หน้า 161-191

*	 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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แบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่	 และแนวทางแบบอนาธิปัตย	์
ลักษณะร่วมของแนวทางเหล่านี้คือ	 การปฏิเสธความเป็นไปได้ของการเมือง 
ของการปลดปล่อย	 และความเป็นไปได้ของการก้าวให้พ้นระบบทุนนิยมและ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา1	 โดยหันไปยอมรับว่า	 คอมมิวนิสต์ได้พ่ายแพ้แล้ว 
อย่างราบคาบ	สิ่งที่ท�าได้ก็คือการอยู่กับซากปรักหักพังของความพ่ายแพ้	ซึ่งเรา
ท�าได้เพียงแค่ปรับปรุงให้ทุนนิยมเอาเปรียบกดขี่ครอบง�าน้อยลงเท่าที่จะเป็นไป
ได้เท่านั้น	 ไม่ใช่การโค่นล้มมันแบบในอดีต	 การเมืองแบบปฏิรูประบบทุนนิยม
และระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาถูกเรียกในหลายชื่อตั้งแต่	 ประชาธิปไตย
ทางตรง	 (direct	 democracy)	 ประชาธิปไตยแบบถอนรากถอนโคน	 (radical	 
democracy)	 ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ	 (deliberative	 democracy)	 หรือ
แม้แต่ความคิดแบบสากลโลกนิยม	(cosmopolitanism)	เป็นต้น2 
	 อย่างไรก็ตาม	 การระเบิดขึ้นของความขัดแย้งทางการเมืองโดย 
ผู้คนธรรมดาๆ	 ในหลายประเทศทั่วโลกเมื่อย่างเข้าศตวรรษที่	 21	 ท�าให้นักคิด
ฝ่ายซ้ายต้องกลับมาคิดใหม่เก่ียวกับการเมืองเพื่อการปลดปล่อย	 มีงานเขียน
หลายชิน้ทีห่นักลบัมาทบทวนวกิฤตของมาร์กซสิต์	ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์การเมือง	
และยุทธศาสตร์การปฏิวัติสังคมนิยมเสียใหม่	เช่น	งานเขียนของ	Goran	Therborn,3 

Terry	Eagleton4	และ	Jacques	Bidet5	พร้อมๆ	กันก็มีงานอีกจ�านวนมากที่กลับ

1	 Alberto	Toscano,	“Marxism	Expatriated:	Alain	Badiou’s	Turn,”	in	Jacques	Bidet	and	
Stathis	Kouvelakis	eds.,	Critical Companion to Contemporary Marxism (Leiden	and	
Boston:	BRILL,	2008),	pp.	529-548.	และดูงานที่รวบรวมข้อถกเถียง	พัฒนาการใหม่ๆ
ของมาร์กซิสต์ได้ในเล่มนี้	

2	 ผู้เขียนคิดว่างานท่ีพัฒนาความคิดว่าด้วยการปรับปรุงประชาธิปไตยแบบทุนนิยมที่ไปไกล
ที่สุดน่าจะเป็นงานของ	Chantal	Mouffe, On the Political	(New	York:	Routledge,	2005)	
รวมถึงงานของนักสังคมวิทยาสายมาร์กซิสต์อย่าง	Erik	Olin	Wright	ที่เสนอโปรเจคที่ชื่อว่า	
Real	Utopias

3	 Goran	Therborn,	From Marxism to Postmarxism (London	and	New	York:	Verso,	2008)
4	 Terry	 Eagleton,	Why Marx Was Right (New	 Haven	 and	 London:	 Yale	 University	 

Press,	2011)
5	 Jacques	Bidet	and	Stathis	Kouvelakis	eds.,	Critical Companion to Contemporary 

Marxism (Leiden	and	Boston:	BRILL,	2008);	Jacques	Bidet,	Exploring Marx’s Capital 
(Leyden	and	Boston:	Brill,	2006)
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ไปขุดรื้อและตีความใหม่ต่องานของมาร์กซ์และนักคิดมาร์กซิสต์ก่อนหน้านี้เพื่อ

หาทางพัฒนาให้ความคิดเร่ืองการปฏิวัติและทฤษฎีมาร์กซิสต์ยังสามารถใช้การ

ได้ในปัจจุบัน	โดยเฉพาะงานเขียนที่ส่งผลสะเทือนมากที่สุดในโลกภาษาอังกฤษ

ทัง้ในทางทฤษฎแีละในการเคลือ่นไหวทางสงัคมกค็อื	งานของกลุม่	Autonomism	

ในอิตาลี	 โดยมีนักคิดคนส�าคัญคือ	Antonio	Negri	ที่เขียนงานร่วมกับ	Michael	

Hardt	 เพื่อวิเคราะห์ระบบทุนนิยม	 ความเป็นไปได้ของการต่อสู้	 และปัดฝุ่น	

แนวคิดคอมมิวนิสต์ใหม่6

	 ส�าหรับจารีตแบบฝ่ายซ้าย	 การประเมินถึงความเป็นไปได้ของ

การเมอืงแบบอืน่ๆ	ทีน่อกเหนอืจากการเมอืงแบบประชาธปิไตยในระบบทนุนยิม

ก็มีความส�าคัญ	 และน่ีคงจะเป็นภารกิจหลักของนักคิดฝ่ายซ้ายทั่วโลกที่ยังคง

ต้องการความเปลีย่นแปลงแบบถอนรากถอนโคน	ผูเ้ขยีนเหน็ว่า	เราสามารถแบ่ง

ประเภทนักคิดฝ่ายซ้ายในศตวรรษที่	 21	 ออกได้เป็น	 3	 พวกจากฐานความคิด 

ที่พวกเขาใช้	 คือ	 (1)	 สายปรัชญาและการเมือง	 ซึ่งมี	 Badiou	 และ	 Jacques	 

Ranciere	 เป็นคนส�าคัญ	 แนวทางเช่นนี้จะกลับไปท�าความเข้าใจการเมืองผ่าน 

มุมมองทางปรัชญา	 และปฏิเสธการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองและ

สังคมวิทยา	 ซึ่งมีรากฐานมาจากความคิดของมาร์กซ์	 (2)	 สายวัฒนธรรมและ

การเมือง มี	Slavoj	Zizek,	Fredric	Jameson	และ	Terry	Eagleton	เป็นตัวอย่าง

ที่ชัดเจน	และ	(3)	ที่อยู่ในจารีตแบบมาร์กซ์มากที่สุด	คือ	สายวิพากษ์เศรษฐกิจ

การเมือง (critiques	of	political	economy)	คือ	งานที่เริ่มจากวิเคราะห์ลักษณะ

ของระบบทุนนิยมและการผลิตในแต่ละช่วงเวลา	เพื่อก�าหนดแนวทางการต่อสู้/

ต่อต้านระบบทุนนิยมและปฏิวัติสังคมนิยม	ซึ่งมี	Michael	Hardt	และ	Antonio	

Negri	ผู้เขียนหนังสือไตรภาค	Empire,	Multitude	และ	Commonwealth	รวมถึง

นักวิชาการมาร์กซิสต์อย่าง	David	Harvey	และ	Jacques	Bidet	เป็นต้น-ค�าถาม

ที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการประเมินทั้งหมดก็คือ	“การเมืองเพื่อการปลดปล่อยและ

คอมมิวนิสต์ยังมีความจ�าเป็นและเป็นไปได้หรือไม่ในโลกปัจจุบัน”	

6	 Michael	 Hardt	 and	 Antonio	 Negri,	 Empire (Cambridge	 and	 London:	 Harvard	 
University	Press,	2000);	Multitude	(New	York:	Penguin	Books,	2004);	Commonwealth 
(Cambridge:	The	Belknap	Press	of	Harvard	University	Press,	2009)
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	 การกลับมาทบทวนความคิดว่าด้วยการเมืองเพื่อการปลดปล่อย	

และคอมมิวนิสต์มีความส�าคัญอย่างมาก	 โดยเฉพาะในหมู่ปัญญาชนฝ่ายซ้าย 

หันกลับมาตีความคอมมิวนิสต์ใหม่	ตัวอย่างเช่น	การที่ส�านักพิมพ์	Verso	ผลิต

ชุดงานเขียนเกี่ยวกับความคิดคอมมิวนิสต์ขึ้น	 เช่น	Boris	Groy	 เขียนเรื่อง	The	

Communist	 Postscript	 (2009),	 Alain	 Badiou	 เรื่อง	 The	 Communist	 

Hypothesis,	 Bruno	 Bosteels	 เรื่อง	 The	 Actuality	 of	 Communism	 (2011), 

Jodi	 Dean	 เร่ือง	 The	 Communist	 Horizon	 (2012),	 Commonwealth	 ของ	 

Hardt	และ	Negri	รวมถึง	Living	in	the	End	Times	(2010)	ของ	Slavoj	Zizek	

เป็นต้น

	 ในปี	 2009	 ได้มีงานสัมมนาเรื่อง	 The	 Idea	 of	 Communism7	 ที่	

Birkbeck	 Institute	 for	 the	 Humanities	 ซ่ึงมีนักคิดฝ่ายซ้ายคนส�าคัญ	 2	 คน 

เป็นตัวตั้งตัวตี	คือ	Slavoj	Zizek	และ	Alain	Badiou	งานสัมมนานี้มีความส�าคัญ

อย่างมากในการปลุกความคิดคอมมิวนิสต์ให้ฟื้นจากหลุมศพทั้งจากหลุมที่ 

ฝ่ายซ้ายขุดไว้เองและที่ฝ่ายขวาช่วยกันขุดและถมดิน	 งานสัมมนาครั้งนี้ยังเป็น

ความพยายามที่จะตีความใหม่ว่า	 “คอมมิวนิสต์คืออะไร”	 จากหลายมุมมอง	 

ทัง้จากมุมมองแบบปรชัญา	วฒันธรรม	ประวตัศิาสตร์	และเศรษฐศาสตร์การเมอืง

เป้าหมายส�าคญัเพือ่ท้าทายข้อเสนอของฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาทีเ่หน็พ้องต้องกนั

ว่า	 การเมืองแบบคอมมิวนิสต์ได้จบสิ้นลงแล้วนับตั้งแต่ปี	 1989	 ในงานสัมมนา

ครั้งนี้มีนักคิดฝ่ายซ้ายคนส�าคัญของโลกเข้ามาร่วมแลกเปล่ียน	 เช่น	 Judith	 

Balso,	 Bruno	 Bosteels,	 Susan	 Buck-Morss,	 Contas	 Douzinas,	 Terry	 

Eagleton,	Peter	Hallward,	Michael	Hardt,	Jean-Luc	Nancy,	Antonio	Negri,	

Jacques	 Ranciere,	 Allessandro	 Russo,	 Alberto	 Toscano	 และ	 Giovanni	 

Vattimo	 และแม้ว่านักคิดฝ่ายซ้ายที่เข้าร่วมจะเห็นต่างกันในหลายเรื่องเกี่ยวกับ

ความหมายของคอมมวินสิต์	การเมอืงเพือ่การปลดปล่อย	และกรอบการวเิคราะห์

ระบบทุนนิยมและรัฐทุนนิยมแต่	Badiou	ชี้ว่า	ฝ่ายซ้ายทั้งหมดที่เข้าร่วมสัมมนา

7	 บทความที่น�ามาเสนอในงานถูกตีพิมพ์รวมเล่มใน	Costas	 Douzinas	 and	 Slavoj	 Zizek	
eds.,	The Idea of Communism (London	and	New	York:	Verso,	2010)
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ต่างเหน็พ้องกนัในหลกัการพืน้ฐานทีว่่า	“ความคดิแบบคอมมวินสิต์ยงัคงมคีณุค่า

ในเชิงบวก”8 

	 ในบทความนี้	ผู้เขียนจะน�าเสนอเฉพาะความคิดของ	Alain	Badiou	

นักปรัชญามาร์กซิสต์ชาวฝร่ังเศสซ่ึงเป็นผู้เปิดประเด็นเกี่ยวกับสถานะของความ

คิดเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ให้กับงานสัมมนาครั้งนี้	 และที่ส�าคัญกว่านั้น	 เมื่อเทียบ

กับนักคิดท่ีกล่าวถึงข้างต้น	 Badiou	 ดูจะเป็นนักคิดเพียงคนเดียวที่ยืนยันหนัก

แน่นถึงความจ�าเป็นของการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติและความคิดคอมมิวนิสต์ 

มาอย่างยาวนานท่ามกลางการบอกลาการปฏิวัติและคอมมิวนิสต์ของนักคิด 

ฝ่ายซ้ายคนอื่นๆ	 โดยบทความนี้จะน�าเสนอใน	 3	 ประเด็น	 คือ	 (1)	 นิยาม	

“การเมือง”	ซึ่ง	Badiou	มองว่าการเมืองเพื่อการปลดปล่อยมนุษย์ต้องมีลักษณะ

เป็น	 “มหการเมือง”	 (metapolitics)	 (2)	 การประเมิน	 “ความล้มเหลว”	 ของ	

“การเมือง”	 ขบวนการฝ่ายซ้ายที่ผ่านมา	 ซึ่งผูกติดอยู่กับการเมืองแบบยึดติดกับรัฐ 

(statism)	และการทีก่ารเมอืงของฝ่ายซ้ายละเลยการมต้ีนแบบความคดิของตนเอง	

และ	(3)	ข้อเสนอเรื่อง	“ต้นแบบความคิดคอมมิวนิสต์”	 (Idea	of	Communism)	

ในฐานะที่เป็นทางออกจากปมปัญหาของความล้มเหลวข้างต้น

1. “มหการเมือง”: จากการเมืองแบบพหูพจน์/เฉพาะไปสู่

การเมืองแบบเอกพจน์/สากล
	 ในทรรศนะของ	Slavoj	Zizek	งานเขยีนของ	Badiou	เป็นงานทีป่ฏเิสธ

การเริม่ต้นแบบการวพิากษ์เศรษฐกจิการเมอืง	แต่ให้ความส�าคญักบัการวเิคราะห์

แบบการเมืองบริสุทธิ์	 (pure	 politics)	 มากกว่า9	 Peter	 Hallward	 ชี้ไปในทาง

เดียวกันว่า	ส�าหรับ	Badiou	แล้ว	การเมืองที่แท้คือการเมืองที่ถอยห่างหรือถอน

8	 Alain	Badiou, The Communist Hypothesis (London	and	New	York:	Verso,	2010),	 
p.	37.

9	 ดูที่	Zizek	วิจารณ์	Badiou	ใน	Slavoj	Zizek, In Defense of Lost Causes (London	and	
New	York:	Verso,	2007),	pp.	381-419.
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ตัวจากเศรษฐกิจหรือการคิดค�านึงถึงเรื่องเศรษฐกิจ10	 Badiou	 ได้กลับไปหา 

ความคิดทางปรัชญาและการท�าความเข้าใจในระดับภาววิทยา	 (ontology)	 ซึ่งไม่ได้

เริ่มต้นจากการท�าความเข้าใจลักษณะความเป็นไปของระบบทุนนิยมและความ

สัมพันธ์ทางการผลิตด้วยลักษณะเช่นน้ีท�าให้	 Badiou	 ถูกมองว่าไม่ใช่มาร์กซิสต์

แต่ในทรรศนะของ	Jason	Barker	แล้ว	Badiou	ไม่ได้ปฏิเสธมาร์กซิสต์	แต่ปฏิเสธ

การมองโลกแบบเน้นข้อเท็จจริงทางสังคมเชิงวัตถุวิสัย	 (objective	 social	 facts)	

ของมาร์กซิสต์มากกว่า	 น่ันคือ	 ปฏิเสธการมองหาพลังของการเปล่ียนแปลง 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคมแบบสังคมวิทยา	

โดยเฉพาะการหาชนชั้นปฏิวัติจากการพิจารณาความสัมพันธ์ทางการผลิต	 

แต่	 Badiou	 ให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางการเมือง	 ซึ่งเป็นเรื่องของจิตส�านึก	

(subjective)	ของผู้คนที่เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงมากกว่า	หมายความว่า	Badiou	

มองว่าแก่นแท้ของมาร์กซิสต์คือ	 ความเป็นทฤษฎีการเมือง	 (political	 theory)	

มากกว่าที่จะเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง	(political	economy)

	 Badiou	 ปฏิเสธการมองว่า	 เศรษฐกิจจะเป็นตัวก�าหนดจิตส�านึก 

แบบตายตัว	 หากแต่ผู้คนที่กลายมาเป็นพลังของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง

นั้นมีความหลากหลายขององค์ประกอบต่างๆ	 (multiple)	 ภายในตัวเองและ 

หลากหลายในรปูแบบความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน่และโลกอย่างไม่สิน้สดุ	(infinite)	

และความหลากหลายดงักล่าวกเ็ตม็ไปด้วยความตงึเครยีดขดัแย้งอยูภ่ายใน	โดย

เฉพาะความตึงเครียดขัดแย้งที่มีต่อการกดข่ีของระบบชนชั้นและล�าดับชั้นที่ไม่

เท่าเทียมในสังคม	 เมื่อความตึงเครียดขัดแย้งดังกล่าวเขม็งตึงหรือเข้มข้นขึ้นก็

กลายมาเป็นแรงระเบิดที่น�าไปสู่การแตกหักกับสภาพการณ์ที่ด�ารงอยู่	 (state	of	

situation)11	(ค�าว่า	state	ในที่นี้มีความหมาย	2	ชั้น	คือ	รัฐ	และสภาพการณ์	ซึ่ง

ในทรรศนะของ	Badiou	รฐัท�าหน้าทีก่มุและก�าหนดสภาพการณ์ของสงัคมทีก่ดขี่

ทีด่�ารงอยู)่	ดงันัน้	การต่อสูร้วมถงึการปฏวิตัจิงึหมายความถงึการต่อต้านท�าลาย

10	Peter	Hallward,	Badiou: A Subject to Truth (Minneapolis	and	London:	University	of	
Minnesota	Press,	2003),	pp.	237-238.

11	ดูการขยายความมโนทัศน์	 Situation	 ของ	 Badiou	 ใน	 Peter	 Hallward,	 “Translator’s	 
Introduction,”	in	Alain	Badiou,	Ethics: An Essay on the Understanding of Evil	(London	
and	New	York:	Verso,	2001),	pp.	vii-xlvii.
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โครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมและกดขี่	และหมายถึงการสร้างความเท่าเทียมผ่านการ
เข้าร่วมการต่อสูท้างการเมอืงของผูค้นธรรมดาๆ	ในฐานะองค์ประธาน	(subject)	
ของการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งก็คือการปฏิเสธรัฐและสภาพการณ์
	 องค์ประธาน	(Subject)	ในความหมายของ	Badiou	จึงไม่ใช่ผลผลิต
ของข้อเทจ็จรงิทางวตัถวุสิยั	แต่เป็นผลของแรงระเบดิในหลมุหรอืช่องว่าง	(site)12 
ในสภาพการณ์ทีป่รากฏในระดบัของจิตส�านกึตวัตน	และมวลชนได้เปลีย่นตวัเอง
จากวัตถุ	(object)	อันเฉื่อยชา/สมยอม/ไร้ตัวตนให้กลายมาเป็นองค์ประธานของ
ความเปลีย่นแปลง	พร้อมกนันัน้กเ็ปลีย่นตวัตนของตวัเองจากการเป็นเพยีงชนชัน้
แรงงานหรอืคนสลมัในกระบวนการผลติให้กลายมาเป็นองค์ประธานทีอ่ยูเ่หนอื/
เลยพ้นจากกรอบก�าหนดทางวัตถุวิสัยที่กดทับอยู่ในชีวิตประจ�าวัน	การกลายมา
เป็นองค์ประธานจึงหมายถึงการกลายเป็นพลังสากล	(universal)	ที่เลยพ้น/หลุด
ออกจากข้อเท็จจริงทางสังคมเชิงวัตถุ	และกลายเป็นส่วนหนึ่ง/ตัวแทนของความจริง 
(truth)	 ของสังคมในขณะนั้นๆ	 ไม่ใช่เป็นเพียงฟันเฟืองตัวหนึ่งแบบทั่วไป	 (general)  
ดังเช่นมโนทัศน์แบบประชาชนหรือมวลชน	 หรือแบบเฉพาะ	 (particular)	 เช่น	 
การมองคนแบบแบ่งงานกันท�าหรืออาชีพที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์รวมทาง
สงัคมทัง้หมด	และนีค่อืเหตผุลว่า	Badiou	แยกตวัเขาออกจากนกัคดิฝ่ายซ้ายร่วม
สมัยไปสู่การเมืองแบบใหม่ที่เขาเรียกว่า	 “มหการเมือง”	 (metapolitics)	 ซ่ึงมอง
การเมืองในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความจริง	 และการปลดปล่อย
มนุษย์ออกจากสิ่งลวง
	 การเมืองที่แท้	หรือ	“มหการเมือง”	ต้องท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือของ

การสร้างความจรงิ	(truth	procedure)13	ซึง่หมายความว่า	การเมืองคือปฏบิตักิาร

12	Site	หมายถึง	หลุม/ช่องว่าง	(void)	ที่อยู่ใน	สภาพการณ์	(situation)	และ	site	ท�าหน้าที่เป็น
จุดตั้งต้นของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์	 ดู	 Peter	 Hallward,	 “Translator’s	 Introduction,”	 
in	Alain	Badiou,	Ethics, p.	xxxi.

13	Badiou	มองว่า	ความจริง	(truth)	ไม่ได้เกิดขึ้นจากการค้นพบ	แต่ความจริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นผ่าน	“เครื่องมือในการแสวงหาความจริง”	(truth	procedure)	ซึ่งมีอยู่	4	เครื่องมือ	คือ	
ความรัก	(love)	ศิลปะ	(art)	วิทยาศาสตร์	(science)	และการเมือง	(politics)	โดยที่การเมือง
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความจริงเพียงอย่างเดียวที่สมาชิกหรือซับเจคของความจริง
ต้องมีลักษณะแบบรวมหมู	่ (collective	 subject)	 ดูรายละเอียดใน	 Alain	 Badiou, Infinite 
Thought: Truth and the Return to Philosophy	(London	and	New	York:	Continuum,	
2005)	และ	Peter	Hallward,	Badiou: A Subject to Truth, pp.	185-242.
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ของการแยกระหว่างความจริง	(truth)	ออกจากความเห็น	(opinion)	ไม่ว่าจะเป็น

ความเห็นของคนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยก็ตาม	(Badiou	วิจารณ์ทฤษฎีรัฐศาสตร์

แบบพหุนิยม-Pluralism	 ที่มองว่า	 การเมืองคือเวทีของการต่อรองผลประโยชน์

และความเหน็ทีแ่ตกต่างหลากหลาย)14	และหากการเมืองเป็นเรือ่งของความจรงิ	

การเมอืงกต้็องการการตดัสนิใจ	(decision)	และการเลือกข้างว่าจะอยูก่บัการเมือง

หรอืจะปฏเิสธการเมอืง	ระบอบประชาธปิไตยแบบทนุนยิมมกัจะอ้างว่าการเมอืง

แบบนีเ้ปิดให้ประชาชนมเีสรภีาพในการมแีละแสดงออกซึง่ความเหน็ของตนเอง

ได้	 ซึ่งจบลงด้วยการแสวงหาฉันทามติผ่านระบบรัฐสภา	 โดยที่ไม่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอะไร	 Badiou	 นิยาม	 “มหการเมือง”	 โดยชี้ให้เห็นว่ามหการเมือง	

แตกต่างจากการเมืองแบบอื่นๆ	 โดยเฉพาะการเมืองแบบรัฐสภาทุนนิยมใน	 5	

ประเด็นส�าคัญ15	คือ

 ประการแรก การมองมนษุย์แบบพหนุยิมมนักว้างเกนิไป	และดเูหมอืน

การมองมนุษย์เช่นนี้จะยอมรับความหลากหลาย	 แต่เอาเข้าจริงก็ลดทอนตัวตน

ของมนุษย์ให้มีลักษณะทั่วไป	 (general)	 มากกว่าที่จะยอมรับความหลากหลาย

จริง	 ซึ่งความหลากหลายต่างๆ	 ล้วนมีความเฉพาะเจาะจง/เอกพจน์	 (singular)	

มากกว่าจะเป็นพหูพจน์	(plural)	ที่นับได้ในเชิงปริมาณ

 ประการทีส่อง การเมอืงของความเฉพาะ	(particular)	ซึง่เป็นคุณสมบตัิ

ของการเมืองแบบรัฐสภามีลักษณะอนุรักษนิยมหรือต่อต้านความเป็นการเมือง	

แต่มหการเมืองมีลักษณะที่เน้นความเฉพาะเจาะจงหรือเอกพจน์อย่างสัมบูรณ์	

โดยเฉพาะการที่ตัวมันต้องยึดโยงกับเหตุการณ์	(event)	ที่มันเกี่ยวข้อง	โดยที่เรา

ไม่สามารถพดูถงึการเมอืงแบบข้ามพ้นเวลาสถานทีไ่ด้	แต่การเมอืงทีเ่ป็นเอกพจน์

มนัด�ารงอยูใ่นช่วงเวลาเฉพาะของมนั	หากมองในแง่นี	้การลดทอนให้มนษุย์เป็น

ประชาชนหรือพลเมืองแบบทั่วไป	 เฉพาะ	 และเป็นพหูพจน์จึงเป็นการท�าลาย

ความเป็นการเมืองที่ต้องการการแตกหักกับความเป็นทั่วไปและความเฉพาะ

 ประการที่สาม	Badiou	ไม่เห็นด้วยกับการมองการเมืองในฐานะที่

เป็นเครื่องมือแสวงหาความเห็นพ้องต้องกัน	 (consensual	 vision	 of	 politics)	

14	Alain	Badiou,	Metapolitics	(London	and	New	York:	Verso,	2005),	pp.	15-16.
15	Alain	Badiou,	Metapolitics, pp.	21-24.
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เพราะความจริงที่ระเบิดขึ้นในเหตุการณ์ไม่ได้ต้องการการเห็นพ้อง	 แต่ต้องการ

การแตกหกัและการตดัสนิใจของคนว่าจะเข้าร่วมหรอืไม่เข้าร่วมกบัการแตกหกัที่

เกิดขึ้น	

 ประการที่ส่ี Badiou	 เสนอให้แยกการเมืองแบบรัฐสภาออกจาก

การเมืองที่แท้	 (real	 politics)	 ในขณะที่การเมืองรัฐสภาวางอยู่บนพหุนิยมหรือ

พหูพจน์ของความเห็น	 แต่การเมืองที่แท้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	 สิ่งที่

เราต้องท�าความเข้าใจคือ	ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ	“วิถีการต่อสู้ทางการ

เมือง”	(mode	of	politics)	ที่ในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์	วิถีการต่อสู้แบบ

หนึ่งจะเป็นสากลของการต่อสู้	 และเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อเกิดการแตกหักของ

เหตุการณ์รอบใหม่	วิถีการต่อสู้แบบใหม่ก็เกิดขึ้นและกลายมาเป็นวิถีการต่อสู้ที่

เป็นสากลใหม่	รูปแบบหรือวิถีการต่อสู้จึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นนิรันดร	แต่เปลี่ยนแปลง

และเกดิขึน้จากการลองถกูลองผดิของคนทีเ่ข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของมัน	(จะขยาย

ความต่อไปในส่วนที่	3	ของบทความ)

 และประการสดุท้าย	มหการเมอืงเรยีกร้องต้องการมากไปกว่าการ

แสดงความคิดเห็นผ่านสภา	 สถาบันสื่อมวลชน	 หรือแม้แต่โลกออนไลน์16 แต ่

มหการเมืองเรียกร้องต้องการ	“การกระท�า”	(action)	ของผู้คนที่เข้าร่วม	ไม่ว่าจะ

เป็นการประกาศหรือการกลายมาเป็นประกาศกให้กับความจริงที่ระเบิดขึ้น	การ

เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของปฏิบัติการทางการเมืองที่เกิดขึ้น	 และการจัดองค์กร

ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ

	 ในทีน่ี	้Badiou	ให้ความส�าคญักบัคณุลกัษณะส�าคญัของมหการเมอืง

คือ	ความเป็นสากล	(universal)	ซึ่งหมายถึง	ความจริง	(truth)	ที่ระเบิดขึ้นมาใน

เหตกุารณ์และสถานการณ์หนึง่ๆ	นัน้	ความเป็นสากลของความจรงิทางการเมอืง

16	โดยเฉพาะใน	 “ระบบทุนนิยมการสื่อสาร”	 (communicative	 capitalism)	 ซึ่งลดทอนการ
ปฏิบัติการทางการเมืองให้กลายเป็นแค่การแสดงความเห็นในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ	
ดู	 Jodie	 Dean,	 The Communist Horizon	 (London	 and	 New	 York:	 Verso,	 2012),	 
pp.	119-156.–	ข้อเสนอของ	Dean	ต่างอย่างสิ้นเชิงจากข้อเสนอของ	Hardt	และ	Negri	 
ที่มองการเกิดข้ึนของระบบทุนนิยมแบบโลกาภิวัตน์หรือระบบทุนนิยมที่เน้นการเชื่อมต่อ
กันผ่านการสื่อสารและการสร้างความหมายในแง่ดี	 ดูได้จากงานไตรภาคทั้ง	 3	 ชิ้น	 คือ	
Empire, Multitude	และ	Commonwealth



170

ดังกล่าวยังหมายถึง	การเปิดให้ผู้คนธรรมดาๆ	“ทุกคน”	สามารถเข้าถึงหรือเป็น

ส่วนหนึ่งของความจริงทางการเมืองแบบน้ีได้	 ไม่ใช่เรื่องของความเฉพาะกลุ่ม

เฉพาะพวก	 เฉพาะชนชั้น	 หรือเฉพาะประเด็นแบบในการเมืองแบบขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมหรือการเมืองแบบอัตลักษณ์มองว่าประเด็นของการต่อสู้

ของต่างกลุม่ต่างอตัลกัษณ์มนัหลากหลาย	หาจดุเชือ่มต่อกนัอย่างวตัถวุสิยัไม่ได้	

แต่การเชื่อมต่อก็จะเกิดขึ้นผ่านสายโซ่ของสัญญะต่างๆ	 ที่มาร้อยรัดกันของ 

วาทกรรมหนึ่งๆ	 ในแต่ละช่วงขณะ	 ดังที่ปรากฏในความคิดของนักคิดสายหลัง

มาร์กซิสต์อย่าง	Ernesto	Laclau	และ	Chantal	Mouffe17	ดังที่	Hallward	ชี้ว่า	

การเมืองแบบอัตลักษณ์มีความขัดแย้งภายในตัวเอง	ในขณะที่ต้องการเปิดพื้นที่

ให้กับความหลากหลาย	 แต่กลับไม่พุ่งเป้าไปที่การต่อต้านอ�านาจรัฐและระบบ

ทุนนิยม	 การเมืองแบบอัตลักษณ์กลับมีเป้าหมายเพื่อการกลายเป็นส่วนหนึ่ง 

ของระเบียบทางสัญลักษณ์	สภาพการณ์	หรือรัฐเท่านั้น18

 มหการเมืองจึงไม่ใช่การเมืองของปัจเจกบุคคลหรือมวลชนที่กระจัด-

กระจายตัวใครตัวมันที่อ้างอิงกับความเป็นส่วนตัว	 (private)	 หรือการเมืองแบบ

ที่ขึ้นอยู่กับอ�านาจศูนย์กลางแบบรัฐหรือพรรคซึ่งอ้างความเป็นตัวแทนของ

สาธารณะ	(public)	แต่เป็นการเมอืงทีว่างอยูบ่นการเปิดให้ทกุคนสามารถเข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของมันได้	 หรือที่เรียกว่า	 “ส่วนร่วม”	 (common)19	 เป้าหมายของ 

มหการเมอืงจงึเป็นการรวมเอาคนจ�านวนมากเข้ามายดึโยงกนัผ่านความคดิบาง

อย่างที่เป็นสากลที่คนทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของมันได้เท่าๆ	 กัน	 หากเขา

คนนั้นตัดสินใจกลายมาเป็นซับเจคของความจริงของการเมืองที่ระเบิดขึ้นนี้	 

เป้าหมายดงักล่าวจงึแตกต่างอย่างสิน้เชงิกบัการเมอืงเพือ่ให้เกดิการยอมรับ	(politics 

of	 recognition)	 หรือการเมืองแบบพหุวัฒนธรรม	 (multicultural	 politics)	 ที่ 

มุ่งเน้นการรักษาความแตกต่างหลากหลายยิบย่อยในรูปแบบต่างๆ

17	Ernesto	 Laclau	 and	 Chantal	 Mouffe,	Hegemony and Socialist Strategy	 (London	 
and	New	York:	 Verso,	 1985);	 Ernesto	 Laclau,	On Populist Reason	 (London	 and	 
New	York:	Verso,	2005)

18	Peter	Hallward,	Badiou: A Subject to Truth,	p.	229.
19	ลองดูการขยายความมโนทัศน์	 “ส่วนร่วม”	 (common)	 ใน	Michael	 Hardt	 and	 Antonio	

Negri,	Commonwealth, pp.	131-188.
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	 นอกจากนี้มหการเมืองยังมีลักษณะส�าคัญคือ	 ความเป็นเอกพจน	์

(singularity)	คือ	วางอยู่บนตัวมันเอง	ไม่สามารถถูกนับรวมกับสิ่งอื่นๆ	ได้ในเชิง

ปรมิาณ	ความเป็นเอกพจน์ของการเมอืงเช่นนีท้�าให้เราไม่สามารถลดทอนความ

เป็นการเมอืงหรอืความจรงิทางการเมอืงหรอืองค์ประธานของความจรงิทางการ

เมืองให้เป็นส่วนหนึ่ง/องค์ประกอบหนึ่ง	 (part/particular)	 ขององค์รวม/ความ

ทั่วไป	 (whole/general)	 ของสังคมได้แบบการเมืองแบบพรรคการเมืองหรือ

การเมืองแบบรฐัสภานายทนุทีล่ดทอนหรอืผนวกอ้างการต่อสูข้องมวลชนให้เป็น

เพยีงส่วนต่อขยายหรอืส่วนหนึง่ของนโยบายของพรรคการเมอืงหรอืชนชัน้หนึง่ๆ

ในทางวัตถุวิสัยได้	 มหการเมืองจึงไม่ใช่การเมืองของมวลชนที่เป็นเพียงสมาชิก

พรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหนึง่ในสภา	แต่เป็นองค์ประธานของความเปลีย่นแปลง

ที่ถือเอาหลักการว่าด้วยความเท่าเทียมเป็นต้นแบบความคิดของตนเองและ

ปฏิเสธการขึ้นต่อพรรคการเมืองหรือรัฐ	 ดังท่ี	 Badiou	 ช้ีว่า	 “การเมืองแห่งการ

ปลดปล่อยทั้งหมดต้องเป็นการท�าให้ตัวแบบการเมืองแบบพรรค	 ไม่ว่าจะพรรค

เดยีวหรอืหลายพรรคสิน้สดุลง	โดยการยนืยนัถงึการเมอืงแบบ	‘ปราศจากพรรค’	

ในขณะเดียวกันก็ไม่ตกอยู่ในความคิดแบบอนาธิปัตย์ที่ไม่เคยท�าอะไรได้มากไป

กว่าการวิพากษ์วิจารณ์”20

	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ใช่ว่าทุกๆ	 การต่อสู้จะน�าไปสู่ความเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองได้แบบที่นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์อ้างการเมืองของคนตัวเล็ก

ตัวน้อย/คนชายขอบที่ต่อสู้ต่อรองอัตลักษณ์พื้นที่	 ฯลฯ	แต่การต่อสู้ที่ระเบิดขึ้น 

จะน�าไปสูก่ารสร้างความเปลีย่นแปลงทัง้ในระดบัโครงสร้างและในระดบัจติส�านกึ

ของผูค้นจนกลายเป็นองค์ประธานได้กต่็อเมือ่ความเป็นเอกพจน์ดงักล่าวมคีวาม

เข้มข้นเพียงพอ	 (strong	 singularity)	 โดยไม่ถูกท�าลาย/สลายให้กลายเป็นเพียง

ส่วนย่อยหรอืพหพูจน์ของสถานการณ์	(de-singularization)	ไปในระหว่างการก่อ

ตวัไม่ว่าจะโดยอ�านาจของฝ่ายรฐัหรอืความอ่อนแอภายในของขบวนการทางการ

เมอืงเอง	ความเฉพาะเจาะจงทีเ่ข้มข้นเพยีงพอของการต่อสูด้งักล่าวจะพฒันาตวั

กลายมาเป็น	“เหตุการณ์”	(event)	ที่ก�าหนดความจริงในขณะนั้นๆ	เช่น	การยึด

โรงงานของกรรมกรในฝรั่งเศสในปี	1968	การยึดเมืองปารีสของคนงานในกรุงปารีส

20	Alain	Badiou, The Communist Hypothesis, p.155.
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ในเหตุการณ์คอมมูนปารีส	 การลุกขึ้นท้าทายพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงการ

ปฏิวัติวัฒนธรรม	การโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการในโลกอาหรับ	เป็นต้น21

	 ความเป็นเอกพจน์ในที่น้ียังมีมิติทางประวัติศาสตร์ด้วย	 คือ	 การ

ปรากฏขึ้นของเหตุการณ์จะกลายมาเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ที่ท�าลาย

ระบบเวลาแบบไล่จากอดตี-ปัจจบุนั/อนาคตแบบประวตัศิาสตร์นยิม	(Historicism)	

นัน่คอื	เราไม่สามารถเล่นถงึทีม่าของเหตกุารณ์ได้จากเรือ่งเล่าในแบบเดมิทีม่แีต่

เรือ่งของชนชัน้น�าทางการเมอืงเป็นพระเอกของประวตัศิาสตร์	การระเบดิขึน้ของ

ความเฉพาะเจาะจงของเหตกุารณ์จะมพีลงัในการย้อนเวลากลบัไปสร้าง/เปิดโปง/

เผยแสดงความจรงิในอดตีทีเ่คยถกูกดทบัไว้เสยีใหม่จากมมุมองของปัจจบุนัขณะ	

(now	time)	การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์ประธานของการเปลี่ยนแปลง

ถอนตัว/ถีบตัวเองออกจากการจัดล�าดับเวลาแบบเส้นตรง	 และก�าหนดจังหวะ

เวลาของตนเอง	 พร้อมกับย้อนกลับไปก�าหนด/เล่าอดีตเสียใหม่และเปิดให้เห็น

ความเป็นไปได้ของอนาคตที่ตนเองเป็นองค์ประธานของการเปลี่ยนแปลงได้22

	 ความจริงจึงเป็นเร่ืองที่เก่ียวพันหรือยึดโยงกับการระเบิดขึ้นของ

เหตุการณ์	ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงแบบเอกพจน์	เป็นสิ่งใหม่	และคาดเดาไว้

ก่อนไม่ได้มากกว่าจะเป็นความจรงิแบบทัว่ไปข้ามพ้นเวลาและยคุสมยัทีค่าดเดา

ได้หรือเป็นความจริงที่รู้อยู่แล้วแบบท่องจ�าว่าใครท�าอะไรที่ไหนอย่างไร	 แต่การ

เสนอเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า	 ไม่มีความจริงอยู่แบบพวกที่มองว่าความจริงเป็น

เรื่องสัมพัทธ์	(relativism)	เราสามารถกล่าวได้ว่า	ในช่วงเวลาหรือในสภาพการณ์หนึ่ง

นั้น	 ความจริงคืออะไร	 ความจริงจึงเป็นสิ่งที่ทั้งข้ามพ้นกาลเทศะ	 (transcendental) 

พร้อมๆ	กับที่มันเป็นผลิตผลของสภาพการณ์หรือบริบทที่ด�ารงอยู่การเมืองของ

ความจรงิหรอืมหการเมอืงจงึมลีกัษณะทีใ่นด้านหนึง่กถ็อนตวัออกจากข้อเทจ็จรงิ

ของสภาพการณ์	พอๆ	กับที่มันก็ยึดโยงกับสภาพการณ์ที่มันถือก�าเนิด	แต่เป็น	

21	ดูการวิเคราะห์ตัวอย่างเหตุการณ์เหล่านี้ใน	Alain	Badiou,	The Communist Hypothesis, 
pp.	101-228.

22	ลองดูความคิดเวลาแบบนี้ได้ในงานของ	Giorgio	Agamben,	“Time	and	History:	Critique	of	
the	 Instant	 and	 the	 Continuum,”	 Infancy and History: On Destruction of Experience  
(London	and	New	York:	Verso,	2007),	pp.	97-116.;	Walter	Benjamin,	“Theses	on	the	 
Philosophy	of	History,”	Illuminations (New	York:	Schoken,	1968),	pp.	253-264.
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การยึดโยงในลักษณะที่ต่อต้าน/สร้างความแตกหักต่อสภาพการณ์และเป็นการ

กระท�าที่ต้องการจะถอนตัวเองออกจากระบบระเบียบที่ด�ารงอยู่ในสภาพการณ์

ดังกล่าวไปพร้อมๆ	กัน23	หรือที่	Badiou	ชี้ว่า	“ทุกๆ	การต่อต้านล้วนแล้วแต่เป็น	

การแตกหักกับสิ่งที่เป็นอยู่...	 และทุกๆ	 การแตกหักล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากการ

แตกหักกับตัวเอง”24

 ค�าถามต่อมาซึ่งกวนใจฝ่ายซ้ายตลอดมาก็คือ	ใคร	 (ชนชั้นใด)	 เป็น

องค์ประธานของการปฏิวัติ	โดยเฉพาะส�าหรับ	Badiou	แล้ว	ใครคือองค์ประธาน

ของมหการเมือง	 Badiou	 มีข้อเสนอคล้ายกับ	 Ranciere25	 และ	 Zizek26	 ว่า	 

องค์ประธานหมายถึง	ผู้คนธรรมดาๆ	ที่มีชีวิตอยู่จริง	ในภาษาของ	Zizek	ก็คือ	

ใจกลางที่อยู่นอกใจกลาง	 (decentred	 center)	 หรือส่วนที่ไม่ถูกนับทั้งๆ	 ที่เป็น

ส่วนส�าคัญที่ก�าหนดความเป็นไปของโครงสร้างสังคมขณะนั้น	เช่น	คนงาน	และ

คนสลัม	ซึ่งเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนสังคม	แต่กลับไม่ถูกรับรู้หรือไม่ถูกนับ

รวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สาธารณะต้องคิดถึง	มหการเมืองของใจกลางที่อยู่

นอกใจกลางจงึหมายถงึ	การดงึเอาส่วนเกนิหรอืสิง่ทีไ่ม่เคยปรากฏ/ไม่ถกูนบั/ไม่มี

ตัวตน/ถูกกดทับไว้ให้กลับมาปรากฏขึ้น/นับ/มีตัวตนและกลายมาเป็นความจริง

แบบสากลที่เลยพ้น/ก่อกวน/ท�าลายความรับรู้/ความเข้าใจ/ข้อเท็จจริงของ 

สภาพการณ์ที่ด�ารงอยู่เดิมที่ปิดก้ันการปรากฏตัวดังกล่าวไว้27	 องค์ประธานจึง

ไม่ใช่ใครก็ได้แบบที่	Laclau	และ	Mouffe	เสนอ	และก็ไม่จ�าเป็นต้องกลับไปเริ่ม

หาองค์ประธานจากความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบที่	 Hardt	 กับ	 Negri	 ท�าใน 

งานของเขา

23	ดูบทสัมภาษณ์ของ	Badiou	ใน	Alain	Badiou,	 “Politics	and	Philosophy:	An	 Interview	
with	Alain	Badiou,”	in Ethics,	pp.	122-123.

24	Alain	Badiou,	Metapolitics,	p.	7.
25	Jacques	Ranciere,	Disagreement: Politics and Philosophy (London	and	New	York:	

Verso,	1998):	The Politics of Aesthetics (Continuum,	2004)
26	Slavoj	Zizek,	Parallax View	(Cambridge:	MIT	Press,	2006);	The Ticklish Subject: The 

Absent Centre of Political Ontology	(London	and	New	York:	Verso,	1999)
27	Alain	Badiou,	Metapolitics	(London	and	New	York:	Verso,	2005)
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	 Badiou	 เสนอว่า	 เราจ�าเป็นต้องกลับไปหา	 “ผู้คนจริงๆ”	 (the	 real	 

of	 people)	 หรือ	 “คนธรรมดาๆ”	 (ordinary	 people)	 ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกดขี่/กดทับ/ 

ไร้ตวัตน28	ทีร่ฐัและการควบคมุทางสงัคมทัง้หมดถกูออกแบบมาเพือ่กดทบั/กดขี/่

ขูดรีด	 คนเหล่านี้	 (นึกถึงงานของ	 Lenin	 ที่เสนอว่า	 รัฐคือผลผลิตของความ

ประนีประนอมไม่ได้ทางชนชั้น)	มุมมองเช่นนี้สอดคล้องกับข้อเสนอของ	David	

Harvey29	 ท่ีวิเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจการเงินของโลกที่ผ่านมาว่า	 ปัญหาที่แท้ 

ของวิกฤตก็คือการที่ระบบทุนนิยมกดขี่และเอารัดเอาเปรียบคนธรรมดาอย่าง

สาหสัสากรรจ์	สภาวะทีค่นธรรมดาไม่สามารถจ่ายหนีไ้ด้มนัเกดิขึน้จากรายได้จรงิ

ของพวกเขาลดลงอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของการสะสมทุนของระบบ

ทุนนิยมโลกในปลายศตวรรษที่	 20	 ในขณะที่ระบบทุนนิยมขยายตัวอย่างมาก

ผ่านอัตราก�าไรที่เพิ่มขึ้น	 แต่รายได้จริงของชนชั้นแรงงานกลับลดลง	 ส่งผลให้ 

เกิดสภาวะที่เรียกว่า	 การผลิตล้นเกิน	 (overproduction)	 และความไม่สามารถ

บริโภคได้	 (underconsumption)	 คือ	 ก�าไรมหาศาลถูกน�าไปลงทุนในการผลิต 

อย่างบ้าคลั่ง	 แต่ผู้บริโภคคือคนส่วนใหญ่ของสังคมกลับไม่สามารถซื้อสินค้า 

ที่ตนเองผลิตขึ้นมาได้	 การกดขี่ขูดรีดอย่างมหาศาลเช่นนี้คือสาเหตุหลักของ 

วิกฤตเศรษฐกิจโลก	 ดังนั้นการจะเข้าใจความจริงจึงต้องกลับมาที่ชีวิตของผู้คน 

ธรรมดาๆ	 มากกว่าการหลอกชนชั้นกรรมกรว่า	 ชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นถ้า 

รัฐบาลมีธรรมาภิบาล	 พร้อมๆ	 กับน�าสมบัติส่วมรวมของสังคมไปอุ้มสถาบัน

ทางการเมืองที่ก�าลังจะล้มละลาย30 

	 แม้ว่าปัญญาชนฝ่ายขวา	 (รวมถึงฝ่ายซ้ายกลาง)	 ได้ประกาศอย่าง

ชดัเจนว่า	ประวตัศิาสตร์ของความขดัแย้งทางชนชัน้ได้ถงึกาลอวสานแล้ว	เราอยู่

ในยุคสิ้นสุดประวัติศาสตร์	 สิ้นสุดความขัดแย้งทางอุดมการณ์	 ฯลฯ	 แต่ความ 

ขดัแย้งทางสงัคมและการเมอืงทีไ่ด้ระเบดิข้ึนเป็นระลอกๆ	โดยเฉพาะคนในระดบั

28	Alain	Badiou, The Communist Hypothesis, p.	100.
29	David	 Harvey,	 Enigma of Capital: And the Crisis of Capitalism	 (London:	 Profile	 

Books,	2010)
30	ดูงานที่ให้ภาพนี้ได้ดีมากคือ	 John	 Bellamy	 Foster	 and	 Fred	 Magdoff,	 The Great  

Financial Crisis (New	York:	Monthly	Review	Press,	2009),	pp.	



175

ล่างของสังคม31	 จนสั่นคลอนความเชื่อดังกล่าว	 แม้ว่าความขัดแย้งที่ระเบิดขึ้น

จะสะท้อนความล้มเหลวของระบบทุนนิยม	 ลัทธิเสรีนิยมใหม่	 และระบอบเสรี

ประชาธิปไตย	แต่ความขัดแย้งกลับเผชิญหน้ากับข้อจ�ากัดคือไม่สามารถพัฒนา

ไปสูก่ารท้าทายระบบทนุนยิมได้อย่างถอนรากถอนโคน32	นัน่คอื	การทีเ่รายงัอยู่

บนซากปรักหักพังของ	 “ความล้มเหลว”	 ของความคิดและการจัดรูปขบวนทาง 

การเมืองของ	 “ฝ่ายซ้าย”	 เราไม่มีทางเลือกในการจัดรูปแบบของการเมืองที่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการฉกฉวยโอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลง	 และนี่คือสิ่งที่	

Badiou	 เสนอว่าหากต้องการความเปลี่ยนแปลงที่ถอนรากถอนโคน ฝ่ายซ้าย

จ�าเป็นอย่างยิง่ยวดทีต้่องกลบัมาทบทวนกนัใหม่ว่า	“ความล้มเหลว”	ของ	“การเมอืง” 

ของตนเองดังกล่าวว่ามีที่มาและที่ไปอย่างไร	

2. “ความล้มเหลว” และการกลับมาทบทวนการเมืองของ 

“รัฐ”
	 ส�าหรับ	Badiou	(รวมถึง	Zizek	ซึ่งมีความคิดที่ใกล้เคียงกันที่สุดใน

บรรดานักคิดฝ่ายซ้ายร่วมสมัยทั้งหมด)	 ปัญหาของการเมืองท่ีปราศจากความเป็น 

การเมือง	หรือ	post-political	politics	ซึ่งเป็นการเมืองกระแสหลักของฝ่ายซ้าย 

ในปัจจุบันก็คือ	 เป็นการเมืองที่ปราศจากต้นแบบทางความคิด	 (Idea)	ที่เลยพ้น

ไปจากระบบทุนนิยมและการเมืองแบบรัฐ-พรรคการเมือง	 เป็นการเมืองที่ยอม

จ�านนต่อข้อเสนอของฝ่ายขวาที่ว่าเราอยู่ในยุคสิ้นสุดอุดมการณ์	 (end	of	 ideology) 

ที่เชื่ออย่างสนิทใจว่า	 ระบบทุนนิยมจะไม่มีวันล่มสลาย	 และเราไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนได้	 นอกเสียจากยอมรับสภาวะที่เป็นอยู่	 

เราท�าได้เพยีงแค่ปรบัปรงุเลก็ๆ	น้อยๆ	ให้มนัดขีึน้เท่านัน้กล่าวสรปุกค็อื	การเมอืง

ของฝ่ายซ้ายในปัจจุบันเป็นการเมืองที่ปฏิเสธความเป็นการเมือง	 เป็นการเมือง

ที่ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับ	“มหการเมือง”	

31	ดู	 ทอม	 เมอร์ติส	 บก., ขบวนการในความเคลื่อนไหว: อีกโลกหนึ่งจะเป็นจริงได้หรือไม่?
(นนทบุรี:	ฟ้าเดียวกัน,	2555)	

32	ดูที่	Zizek	ประเมิน	Occupy	Wall	Street
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	 Slavoj	 Zizek	 ได้จ�าแนกการเมืองแบบยอมจ�านนเช่นนี้ออกเป็น	 8	

ประเภท	คอื	(1)	แนวทางแบบสงัคมนยิมประชาธปิไตย/ทางเลอืกทีส่าม	ซึง่ยอมรบั

อย่างเต็มที่ว่าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้	และถ้าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ต้องอยู่ในรัฐสภา

เท่านัน้	(2)	การเมอืงแบบทีย่อมรบัว่าสิง่ทีเ่ป็นอยูมั่นจะเป็นอยูต่ลอดไป	เราท�าได้

แค่หาช่องว่าง	(interstices)	เล็กๆ	น้อยๆ	ที่ระบบมันทิ้งเอาไว้เพื่อต่อต้าน	(เช่น 

งานของ	Simon	Critchley)	(3)	ยอมรับว่าเราต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆ	กับระบบทั้งหมด

เท่าทีจ่ะเป็นไปได้	เพือ่รอการระเบดิขึน้ของความบงัเอญิ	(เช่น	Giorgio	Agamben)	

(4)	ยอมรับว่าต้องมีการต่อสู้	แต่การต่อสู้ทั้งหมดเป็นเรื่องชั่วคราว	สิ่งที่เราท�าได้

ระหว่างรอคอยการเปลี่ยนแปลงคือ	 การปกป้องรัฐสวัสดิการซึ่งเป็นมรดกของ

ฝ่ายซ้ายไว้	 และในทางวิชาการก็หันไปสนใจด้านวัฒนธรรมศึกษา	 มากกว่าจะ

สนใจความเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ	 (5)	 การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นได้ยาก	 เพราะ

ระบบทุนนิยมครอบง�าเราผ่านเทคโนโลยีแบบที่	 Theodor	 Adorno	 และ	Max	

Horkheimer	 เรียกว่า	 “การใช้เหตุผลในฐานะที่เป็นเครื่องมือ”	 (instrumental	 

reason)	 (6)	 พวกที่เชื่อว่าเราสามารถต่อสู้กับรัฐและทุนได้ผ่านการต่อสู้แบบ 

บ่อยเซาะท�าลายอ�านาจรฐัในชวีติประจ�าวนัเช่น	ขบวนการซาปาตสิตา	และขบวน

การอนาธิปัตย์	(7)	พวกมาร์กซิสต์แบบหลังสมัยใหม่ที่ละทิ้งการต่อต้านทุนนิยม

ไปเป็นการต่อสู้เพ่ือประกอบสร้างอัตลักษณ์ใหม่ที่หลากหลาย	 โดยเฉพาะการ

ต่อสู้ต่อรองในปริมณฑลของอุดมการณ์และการช่วงชิงวาทกรรมหลักของสังคม	

เช่นงานของ	Laclau	และ	Mouffe	และ	(8)	พวกที่เชื่อว่าคอมมิวนิสต์ด�ารงอยู่ใน

ทนุนยิมแบบโลกาภวิตัน์ทีเ่ป็นทนุนยิมความรู	้โดยทนุนยิมหรอืจกัรวรรด	ิ(empire)	

ได้สร้างประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์ข้ึนมาแล้ว	 เพียงแต่เรากลับหัวกลับหางการ

ควบคมุของจกัรวรรดใิห้เป็นการปกครองตนเอง	เช่นงานของ	Hardt	และ	Negri33 

	 Badiou	 (และ	 Zizek34)	 ชี้ว่า	 การเมืองแบบนี้ล้วนแล้วแต่ล้มเหลว	 

สาเหตสุ�าคญัเกดิจากการปฏเิสธการม	ี“ต้นแบบความคดิ”	(Idea)	ทีไ่ปไกลกว่าการ

33	ดู	 Slavoj	 Zizek,	 In Defense of Lost Causes, pp.	 337-338.;	 และดู	 Alain	 Badiou,	 
The Communist Hypothesis,	pp.	56,	100.	

34	ดูเนื้อหาส่วนท่ีช่ือว่า	 “What	 is	 to	 be	 done?”	 ใน	 Slavoj	 Zizek, In Defense of Lost  
Causes,	pp.	337-461.
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ยอมจ�านน	จบลงที่บ้างก็ยอมรับอ�านาจรัฐ	บ้างก็ปฏิเสธการจัดการกับอ�านาจรัฐ	

บ้างก็เชื่อว่าคอมมิวนิสต์ได้ถือก�าเนิดขึ้นแล้วเพราะรัฐชาติได้หมดอ�านาจลง	 

ทั้งๆ	 ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร	 การปลดล็อกปัญหาเหล่านี้ก็คือ	 การกลับไป

ทบทวนประสบการณ์ของความล้มเหลวทางการเมืองในอดีตของฝ่ายซ้าย	 และ

ขบวนการคอมมิวนิสต์ซึ่งมีรัฐ	(state)	เป็นองค์ประกอบส�าคัญของปัญหา	

	 “ความล้มเหลว”	ของการเมอืงเพือ่การปลดปล่อยทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อื	

การถกูท�าให้ไม่มทีางเลอืกอืน่นอกจากกลบัไปสูร่ะบอบการเมอืงแบบรฐัสภาและ

การพึง่พารฐัแบบพรรคการเมอืง	(party-state)	นอกจากนี	้การปราศจากทางเลือก

มีสาเหตุที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ	การปราศจาก	“ต้นแบบความคิด”	ที่เป็นเครื่องมือ

ในการเข้าถึงความจริงและความเปลี่ยนแปลง	 ในที่นี้	 Badiou	 เสนอให้คิดใหม่

เกี่ยวกับ	 “ความล้มเหลว”	 โดยเสนอว่า	 สิ่งท่ีล้มเหลวของคอมมิวนิสต์ในอดีต 

ที่ผ่านมาไม่ใช่ความล้มเหลวของ	 “ต้นแบบความคิดแบบคอมมิวนิสต์”	 (Idea	 of	

Communism)	 แต่เป็นความล้มเหลวของ	 “รูปแบบหนึ่งข้อเสนอพื้นฐานของ

คอมมิวนิสต์”	 (a	 form	of	 communist	hypothesis)	หรือ	 “วิถีของการต่อสู้ทาง 

การเมือง”	(mode	of	politics)	แบบหนึ่งเท่านั้น35 

	 ความล้มเหลวของข้อเสนอของคอมมิวนิสต์ในอดีตจึงสัมพันธ์กับ	

“ความเป็นประวัติศาสตร์”	 (historicity)	เฉพาะของช่วงเวลาหนึ่งๆ	ของการต่อสู้

และความขัดแย้งเท่านั้น	เราอาจมองว่ามันเป็นความล้มเหลวของการอ้างอิงกับ

ชื่อเฉพาะ	(proper	name)	เช่น	Leninism,	Maoism	หรือ	Trotskyism	และการ

อ้างองิกบัชือ่ร่วม	(common	name)	อย่าง	มโนทศัน์ชนชัน้กรรมาชพี	พรรคปฏวิตั	ิ

หรือการยดึอ�านาจรฐั	เท่านัน้	พดูให้ง่ายกว่านัน้กคื็อ	การเมืองเพือ่การปลดปล่อย

ในปัจจุบันไม่สามารถกลับไปอ้างอิงชื่อเฉพาะและช่ือร่วมที่ถูกใช้โดยขบวนการ

คอมมิวนิสต์ในอดีตได้อีกต่อไป	 การจะเข้าใจอนาคตของการเมืองแบบคอมมิวนิสต์

ต้องข้ามพ้นการเมืองแบบในอดีตที่ยึดเกาะกับรัฐแบบพรรคการเมือง	 โดย 

เสนอรูปแบบของข้อเสนอพ้ืนฐานของคอมมิวนิสต์แบบใหม่	 (new	 communist	 

hypothesis)36

35	Alain	Badiou,	The Communist Hypothesis,	p.	5.	
36	Alain	Badiou,	The Communist Hypothesis,	p.	7.
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	 ในที่น้ี	 Badiou	 พยายามแยกให้เห็นว่า	 “ต้นแบบ”	 ความคิด

คอมมิวนิสต์	ไม่ใช่สิ่งที่สามารถลดทอนให้เป็นเพียง	“รูปแบบ”	หนึ่งของข้อเสนอ

พื้นฐานของคอมมิวนิสต์ได้	ในขณะที่หลักการหรือข้อเสนอพื้นฐานว่าด้วยความ

เท่าเทียมและการถอนตัวจากรัฐ-พรรคการเมืองเป็นข้อเสนอที่เป็นสากลของ

การเมืองหรือ	“มหการเมือง”	เพื่อการปลดปล่อย	แต่รูปแบบของการต่อสู้	หรือ

ที่เรียกรวมๆ	 ว่า	 “วิถีของการต่อสู้ทางการเมือง”	 ที่รวมเอาการจัดองค์กร	 การ

วเิคราะห์ประธานของการปฏวิตั	ิและการวเิคราะห์สงัคมผ่านมโนทศัน์ต่างๆ	เป็น

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้	 ขึ้นกับความเฉพาะเจาะจงทางประวัติศาสตร์ของยุคสมัย

หนึ่งๆ37 ความล้มเหลวจึงเป็นเรื่องของวิถีของการต่อสู้ทางการเมือง	 (mode	 of	

politics)	 แบบใดแบบหนึ่ง	 การพิจารณาเกี่ยวกับความล้มเหลวจึงเป็นการคิดถึง

การเมืองผ่านประวตัศิาสตร์เฉพาะ	ซึง่อาจน�าไปสูก่ารท�าความเข้าใจอดตีเสยีใหม่	

พร้อมๆ	กับที่ความเข้าใจดังกล่าวจะมีส่วนก�าหนดอนาคตของประวัติศาสตร์38

	 “ความล้มเหลว”	 จึงไม่ใช่เป็นเพียงการพิสูจน์ผิดส่ิงที่ล้มเหลวใน 

อดีต/ผ่านมา	แต่ความล้มเหลวมีสถานะเป็น	 “จุดเริ่มต้น”	 ให้คิดถึงความเป็นไป

ได้ของสิ่งใหม่ๆ	หรือการคิดถึงความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้	

(possibility	of	 impossibility)	และยิ่งไปกว่านั้นความล้มเหลวยังเป็นบทเรียนส�าหรับ

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของความเปลี่ยนแปลงด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ 

ล้มเหลวท�าให้เราต้องกลับมาทบทวนนิยามของ	“การเมือง”	เสียใหม่	(ดังที่กล่าว

แล้วในส่วนแรก)	 นี่คือเป้าหมายของการกลับมาคิดใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างการเมือง	ความล้มเหลวและต้นแบบความคิดทางการเมือง

	 ในที่น้ี	 Badiou	 เสนอว่า	 สาเหตุความล้มเหลวของการเมืองแบบ

คอมมิวนิสต์หรือการเมืองเพ่ือการปลดปล่อยมี	 3	 ประเภท	 คือ	 (1)	 ขบวนการ

ปฏิวัติถูกท�าลายลงด้วยกองก�าลังของฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติ	 ในความหมายที่ว่า	 

ฝ่ายปฏิปักษ์มีความเข้มแข็งทางอ�านาจสูงกว่าฝ่ายปฏิวัติ	บทเรียนจากความล้มเหลว

ประเภทนีก้ค็อื	การต้องคดิใหม่เกีย่วกบัการจดัองค์กรและการสร้างความเข้มแขง็

ภายในองค์กรปฏิวัติ	 (2)	 ขบวนการปฏิวัติที่แม้จะมีก�าลังมากแต่กลับพ่ายแพ้ 

37	Alain	Badiou,	The Communist Hypothesis, p.	8.
38	Alain	Badiou,	The Communist Hypothesis, p.	16.
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เพราะไม่มีเป้าหมายชัดเจน	คือ	 เมื่อยึดอ�านาจได้แล้ว	กลับไม่รู้ว่าจะจัดการกับ

ระเบยีบสงัคมเก่าและสร้างสงัคมใหม่ขึน้ได้อย่างไร	และ	(3)	ขบวนการปฏวิตัทิีไ่ด้

รับชัยชนะแล้วกลับไม่ยอมถอนตัวออกจากโครงสร้างพื้นฐานของสังคมเก่า	 แต่

กลบัผนวกตวัเองเข้ากบัระเบยีบเก่า	โดยไม่ยอมน�าชยัชนะทีเ่กดิขึน้มาสร้างสงัคม

ใหม่ที่เท่าเทียม39  

	 ความล้มเหลวประเภทที่สามนี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุด	

เพราะมันไม่ได้เกิดข้ึนจากฝ่ายปฏิวัติขาดมวลชนหรืออ่อนแอกว่าฝ่ายปฏิปักษ์

ปฏิวัติ	แต่เป็นความล้มเหลวอันเกิดจากการไม่มี	“ต้นแบบความคิด”	(Idea)	ที่พร้อม

ส�าหรับการปลดปล่อยผูค้น	ซึง่หมายถงึหลกัการเรือ่งความเท่าเทยีม	(egalitarianism) 

และการถอยห่างออกจากรัฐ	(distancing	from	the	state)	คือแม้ว่าความขัดแย้ง

ที่สามารถยกระดับให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว�่าแผ่นดินหรือที	่

Badiou	เรยีกว่า	“เหตกุารณ์”	(event)	ได้ระเบดิตวัขึน้แล้ว	ขบวนการต่อสูก้ลบัไม่มี

ต้นแบบความคดิทีส่ามารถใช้ในการผลกัดนัหลกัการเรือ่งความเท่าเทยีมและการ

เป็นอสิระจากรฐั	แต่กลบัท�าให้การปฏวิตัไิปเพิม่อ�านาจให้กบัรฐัหรอืผนวกตนเอง

อยู่ภายใต้โครงสร้างของพรรคปฏิวัติและกลไกอ�านาจรัฐท้ังท่ีเป็นรัฐใหม่และรัฐเก่า 

ผลของมนักค็อื	โครงสร้างอ�านาจภายหลงัการปฏวิตัติกอยู่ในมอืของรฐั-พรรคปฏวิตัิ 

ไม่ใช่ในมือของผู้คนธรรมดาๆ	และน�ามาซึ่งความล้มเหลวในที่สุด40  

	 ภายหลังจากยุคทองของคอมมิวนิสต์ล้มเหลวลงในทศวรรษ	 1980	

อันเป็นผลจากความพ่ายแพ้ในปี	 1968	 และการปฏิวัติวัฒนธรรม	 “วิถีของการ

ต่อสู้ทางการเมือง”	(mode	of	politics)	ของฝ่ายซ้ายแบบ	“เก่า”	ที่อิงกับรัฐและ

พรรคที่น�าการปฏิวัติ	 หรือแบบ	 Leninism	 ได้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิง	 และฝ่ายที่ 

ได้รับชัยชนะก็คือระบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่ที่มีประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

เป็นรูปแบบหลักทางการเมือง	ส่งผลให้การเมืองฝ่ายซ้ายเหลือเพียง	2	รูปแบบ

เท่านั้น	 คือ	 (1)	 การเมืองแบบขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม	 ซึ่งเน้นการต่อสู้ใน

ประเด็นเฉพาะ	 (particular)	 หรือที่เรียกว่า	 “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบ

39	Alain	Badiou,	The Communist Hypothesis, pp.	32-35.	
40	Alain	Badiou,	“The	Idea	of	Communism,”	in	Costas	Douzinas	and	Slavoj	Zizek	eds.,	

The Idea of Communism (London	and	New	York:	Verso,	2010),	p.	12.
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ใหม่”	 (new	 social	 movements)	 ซ่ึงมุ่งเน้นการต่อสู้ในเรื่องอัตลักษณ์	 ตันตน	 

และการปกป้องวฒันธรรมดัง้เดมิ	และ	(2)	การเมอืงแบบพรรคการเมอืงในรฐัสภา	

(parliamentary	politics)	ซึง่เราจะเหน็ได้จากพรรคการเมอืงแนวสงัคมนยิมในโลก

ตะวันตกที่มุ่งเน้นการเล่นการเมืองในรัฐสภาและการปฏิรูประบบทุนนิยมเป็นหลัก

	 ในการวิเคราะห์เร่ือง	 “รัฐ”	 Badiou	 เสนอว่า	 อ�านาจรัฐและพรรค	

การเมืองใช้กลไก	3	มิติในการท�าให้กรรมาชีพขึ้นต่อรัฐ	คือ	(1)	มิติทางเศรษฐกิจ	

ซึง่ท�าให้มองว่า	รฐัเป็นกลไกส�าคญัทีส่ดุในการรบัรองคุม้ครองการกระจายความ

มั่งคั่งของสังคม	 (2)	 มิติของความเป็นชาติ	 ซึ่งท�าให้รัฐกลายมาเป็นตัวแทนของ

ความเป็นชาติที่อ้างความเป็นเอกราช/อิสระ	และผลประโยชน์แห่งชาติ	และ	(3)	

ประชาธิปไตย	ที่หมายถึงการชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยถูกท�าให้ขึ้นต่อรัฐและ

การท�างานของรัฐ	 โดยเฉพาะการเอาค�าว่าประชาธิปไตยและค�าว่าเผด็จการไป

ผูกกับรัฐทุนนิยมส่งผลให้เราหลงเช่ือว่า	 รัฐสามารถเป็นกลไกแบบประชาธิปไตยได้ 

ซึ่ง	Badiou	เรียกอุดมการณ์เช่นนี้ว่า	“ระบอบรัฐสภานิยมของทุนนิยม”	(capital-

parliamentarism)41	การครอบง�าของการเมืองแบบรัฐและพรรคการเมืองเช่นนี้

ท�าให้ขบวนการฝ่ายซ้ายมองไม่ออกว่าจะน�าการต่อสู้และความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ไปให้พ้นจากระบอบรัฐสภานิยมของทุนนิยมได้อย่างไร	 นอกจากเลือกที่จะเข้าร่วม

กบัการเมอืงแบบรฐัสภาหรอืเลอืกทีจ่ะถอยห่างจากรฐัโดยการเปล่ียนแปลงเล็กๆ

น้อยๆ	เฉพาะประเด็น	โดยไม่แตะต้องกับรัฐ

	 ในทีน่ี	้Badiou	(ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอของนกัคดิฝ่ายซ้ายจ�านวน

หนึ่ง	เช่น	Zizek)42	เสนอว่า	มโนทัศน์ว่าด้วย	“ประชาธิปไตย”	ไม่สามารถกลายเป็น

ตวัแทนของความเป็นการเมอืงในความหมายสากลได้	พดูอกีอย่างกคื็อ	ประชาธปิไตย

ไม่มีวันเป็น	 “ต้นแบบความคิด”	 (Idea)	 ของการเมืองเพื่อการปลดปล่อยได้	

ประชาธปิไตยเป็นเพยีงโวหารหรอืเครือ่งมอืในการหลอกลวงให้มวลชนขึน้ต่อรฐั	

พรรคการเมอืง	และระบอบรฐัสภาของทนุนยิมเท่านัน้	แต่การเมอืงเพือ่การปลดปล่อย

41	Alain	Badiou,	Metapolitics, pp.	83-84.
42	Zizek	เสนอไปไกลกว่านัน้ว่า	โวหารว่าด้วย	“ประชาธปิไตย”	ท�าให้เราหยดุ/ลมืคดิ	(stopgap)	

ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้ของความไม่มีประชาธิปไตย	ดู	Slavoj	Zizek,	Did Somebody Say 
Totalitarianism?: Five Interventions in the (Mis)Use of a Notion (London	and	New	 
York:	Verso,	2001),	p.	3.
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ในทรรศนะของ	Badiou	หมายถึง	การเคลื่อนไหวของความคิดและผู้คนเพื่อการ
ปลดปล่อยตนเองออกจากการกดข่ีของรัฐ	 (statism)	 “การเมืองเป็นปฏิบัติการ
ร่วมกนัทีเ่ฉพาะเจาะจงของผูค้นโดยมเีป้าหมายเพือ่การปลดปล่อยหรอืถอยห่าง
จากรฐั...	พดูอกีอย่างกค็อื	การเมอืงไม่ใช่สิง่ทีร่องรบักจิกรรมของรฐัหรอืระเบยีบ
ของรัฐ	 แต่การเมืองคือการขยับขยายพัฒนาของการยืนยันหลักการที่เป็นไปได้
ในฐานะมิติของเสรีภาพร่วมกันของผู้คนซึ่งถอนตัวเองออกจากฉันทามติเชิง
คุณค่าที่อยู่รอบๆ	/เป็นของรัฐ”43  
	 ความล้มเหลวของวถิกีารต่อสูท้างการเมอืงของฝ่ายคอมมวินสิต์ใน
อดีตนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของชนชั้นกรรมาชีพในคอมมูนปารีส	 จนถึงเหตุการณ์
พฤษภา	1968	และการปฏวิตัวิฒันธรรมกค็อื	การทีข่บวนการต่อสูจ้บลงด้วยความ
พ่ายแพ้	 ไม่ถูกปราบปรามโดยฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติ	 ก็หลีกไม่พ้นที่จะถูกผนวกเข้า 
ไปในการเมืองแบบรัฐและพรรคการเมืองแบบประชาธิปไตยรัฐสภา	 (และที่เรา 
จะเห็นได้จากข้อเสนอของฝ่ายซ้ายจ�านวนมากภายหลังความพ่ายแพ้ท่ีไปไกลท่ีสุด	
แค่รูปแบบประชาธิปไตยแบบต่างๆ	 ภายใต้ทุนนิยมและระบอบรัฐสภาเท่านั้น	 เช่น	
ประชาธิปไตยแบบถอนรากถอนโคน	ของ	Laclau	และ	Mouffe	ประชาธิปไตย
ทางตรงแบบพวกอนาธปัิตย์	และประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอื	ซึง่ได้รบัอทิธิพล
จากความคิดของ	Jurgen	Habermas)	กล่าวดังนี้แล้ว	หาก	“ประชาธิปไตย”	ไม่
สามารถเป็นต้นแบบความคดิของการเมอืงเพือ่การปลดปล่อยได้แล้ว	อะไรเล่าที่
จะเป็นต้นแบบความคิดหรือ	 Idea	 ของการปลดปล่อยมนุษย์	 ค�าตอบของ	 Badiou  
ก็คือ	“ต้นแบบความคิดคอมมิวนิสต์”	(Idea	of	Communism)

3. คอมมิวนิสต์ในฐานะ “ต้นแบบความคิด” (Idea) 
	 ดังที่กล่าวแล้วว่า	Badiou44 เสนอให้มองความคิดคอมมิวนิสต์	หรือ

ที่เขาเรียกว่า	“ต้นแบบความคิดคอมมิวนิสต์”	 (Idea	of	communism)	แยกออก

จากรปูแบบทางการเมอืง	หรอื	“วถิขีองการต่อสูท้างการเมอืง”	แบบคอมมวินสิต์	

43	Alain	Badiou,	Metapolitics, p.	85.	
44	Alain	Badiou,	“The	Idea	of	Communism,”	in	The Idea of Communism, pp.	1-14.	และ	

The Communist Hypothesis	(London	and	New	York:	Verso,	2010)
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(communist	modes	of	politics)	ในขณะที่	“ต้นแบบความคิด”	มีลักษณะที่เป็น
สากล	(universal)	คอื	ข้ามพ้นความเฉพาะทัว่ไปของสถานการณ์ทางสงัคมหนึง่ๆ	
แต่เป็นผลผลิตของโลกทุนนิยมที่คอมมิวนิสต์มีฐานะเป็นต้นแบบความคิดที่วาง
อยู่บนหลักการเรื่องความเท่าเทียมและการถอนตัวจากรัฐซ่ึงเป็นปฏิปักษ์กับระบบ
ทุนนิยม	 “วิถีของการต่อสู้”	 กลับเป็นเร่ืองที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นเอกพจน์ใน
แต่ละช่วงเวลา	ซึ่งหมายถึงรูปแบบ	(ทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธี)	การต่อสู้เคลื่อนไหว
หรือการคิดเก่ียวกับการต่อสู้เคลื่อนไหวซ่ึงยึดโยงกับชื่อบางชื่อ	 มโนทัศน์บาง 
มโนทัศน์	แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน	วิถีการต่อสู้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วย	ความ
เปลีย่นแปลงเกดิขึน้จากความล้มเหลวของวถิขีองการต่อสูใ้นแบบเก่า	รวมถงึการ
ทดลอง/ลองผิดลองถูกในการสร้างวิถีหรือรูปแบบใหม่ๆ	ของการต่อสู้และวิธีคิด
เกี่ยวกับการต่อสู้
	 ในส่วนนี้จะอธิบายถึงคอมมิวนิสต์ในความหมายแรก	คือ	ในฐานะ	
“ต้นแบบความคิด”	(Idea)	Badiou	ได้เสนอข้อเสนอที่ส�าคัญที่สุดคือคอมมิวนิสต์	
(communism)	มีสถานะเป็น	“ต้นแบบความคิด”	หรือ	Idea	ซึ่งใช้	(I)	ตัวใหญ่	ที่มา
จากรากฐานทางปรชัญาแบบ	Plato	ซึง่มองว่า	ในโลกของความรูค้วามเข้าใจของ
มนุษย์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่อ้างอิงตนเองกับ	“ต้นแบบความคิด”	อยู่เสมอ	หรือที่
เรียกกันว่า	“โลกของแบบ”	หรือ	Form	เช่น	การที่เราเรียกม้าแต่ละตัวซึ่งมีสีสัน	
ลักษณะภายนอก	 หรือรูปทรงผิดแผกจากกัน	 เช่น	 หางส้ันหางยาว	 ต่างกันว่า	 
“ม้า”	ได้นั้น	เพราะเราอ้างอิงกับโลกของแบบหรือ	“ต้นแบบ”	บางอย่างว่า	“ม้า”	
ที่เป็นสากลคืออะไร	ม้าที่เป็นสากลจึงไม่ใช่สิ่งที่ด�ารงอยู่จริงในตัวเองในโลกทาง
วตัถ	ุแต่ด�ารงอยูใ่นโลกของความคดิ/การคดิเกีย่วกบัความเป็นสากลของม้า	ทีต่่อ
ให้ม้าจะมีหน้าตาต่างกัน	สีสันต่างกัน	เผ่าพันธุ์ต่างกัน	เราก็ยังคงเรียกและเข้าใจ
ร่วมกันว่านี่คือ	“ม้า”
	 “ต้นแบบความคิด”	หรือ	Idea	จึงมีลักษณะที่เป็นสากล	(universal)	
ข้ามพ้นกาลเทศะ	 (transcendental)	 มีความเป็นนามธรรม	 (abstract)	 และมัน 
ก็มีความเฉพาะเจาะจงในตัวมันเองโดยไม่ต้องอิงกับสิ่งใดนอกจากตัวมันเอง	 
(singularity)	นอกเสยีจากความเป็นประวตัศิาสตร์ของแต่ละช่วงเวลา	(historicity)	
โดย	“ต้นแบบความคดิ”	มอียู	่3	องค์ประกอบทีข่าดองค์ประกอบใดองค์ประกอบ 

หนึ่งไม่ได้45 คือ 

45	Alain	Badiou,	“The	Idea	of	Communism,”	in	The Idea of Communism,	pp.	1-3.
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	 (1)	 การเมอืงซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัของการเข้าถงึความจรงิ	(truth	

procedure)	 ซ่ึงเป็นความจริงท่ีเราคิดถึงหรือมองเห็นแบบตรงไป

ตรงมาด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าไม่ได้	หรือที่	Jacques	Lacan	

เรียกว่า	the	Real46 โดยในทรรศนะของ	Badiou	นั้น	the	Real	

หมายถงึ	ความขดัแย้งทีด่�ารงอยูใ่นชวีติของผูค้นจรงิๆ	(the	real	

people)	ส่วนในทรรศนะของ	Zizek	หมายถึง	ความขัดแย้งทาง

ชนชั้น	(class	contradiction)	แต่ส�าหรับ	Badiou	ความขัดแย้ง

เช่นนีไ้ม่ใช่ความขดัแย้งทีม่าจากความต่างในระบบการผลติหรอื

ความสัมพันธ์ทางการผลิต	 (นี่ท�าให้	 Badiou	 ถูกมองว่าไม่ใช ่

มาร์กซิสต์	 เพราะเขาละทิ้งหรือไม่สนใจการวิพากษ์เศรษฐกิจ

การเมืองซ่ึงเป็นจารีตแบบมาร์กซิสต์)	 แต่เป็นความขัดแย้ง 

ที่ปรากฏในระดับของการแสดงออกทางการเมือง	 (political	

expression)	ที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้แบบวัตถุวิสัย

แบบทีเ่ราวเิคราะห์หรอืจ�าแนกชนช้ันในทางสังคมวทิยา	แต่เป็น

ความขัดแย้งที่แม้จะด�ารงอยู่	แต่เราจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมัน

ปรากฏในระดับของการเกิดปฏิบัติทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ 

(political	practice)47  

 (2)	 ประวตัศิาสตร์ อนัเนือ่งมาจากความขดัแย้งมสีถานะเป็น	the	Real	

หรือความจริง	 (truth)	 หรือส่ิงที่ไม่ปรากฏอย่างตรงไปตรงมา	 

ดงันัน้เราจะเหน็มนัได้กต่็อเมือ่มนัปรากฏในโลกของสญัลกัษณ์	

(symbolic	order)	เช่น	การรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรหรือแถลงการณ์

เป็นต้น	 ลักษณะเช่นนี้จึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และช่วง

เวลา	ที่มีความเป็นเฉพาะท้องถิ่น	(local)	อยู่มาก	ดังเช่นที่	Susan 

Buck-Morss	 พูดถึงต้นแบบความคิดคอมมิวนิสต์ที่อยู ่ใน 

ปัญญาชนอิสลาม	ที่แม้ในการเคลื่อนไหวต่อสู้จะใช้ภาษาหรือ

46	ดู	ชญาทัตน์	ศุภชลาศัย,	ฌ๊าค ลากอง: 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต	 (กรุงเทพฯ:	TEXT,	
2555)

47	Alain	Badiou,	“The	Idea	of	Communism,”	in	The Idea of Communism,	p.	9.
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อ้างองิตวับคุคลหรอืใช้ค�าทีอ่ยูใ่นคัมภร์ีอลักรุอานกต็าม	แต่นัน่
เป็นเพยีงรปูแบบเท่านัน้	ในขณะทีเ่นือ้หากลบัเป็นคอมมวินสิต์	
คือ	 วางอยู่บนการท้าทายล�าดับชั้นทางสังคมและพูดถึงความ
เท่าเทยีมกนั48 ดงันัน้	การจะเข้าใจการท�างานของต้นแบบความ
คิดหรือการเมืองจึงต้องศึกษามันผ่านความเป็นประวัติศาสตร์
ที่เฉพาะเจาะจงที่มีเรื่องของพื้นที่และเวลาเฉพาะท้องถิ่นด้วย	

	 (3)	 จติส�านกึตวัตน (subjective)	นัน่คอื	มติขิองการทีปั่จเจกบคุคล
ตัดสินใจหรือเลือกที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงทาง	
การเมอืงในพืน้ทีแ่ละเวลาหนึง่ๆ	ของประวตัศิาสตร์	ซึง่เราอาจ
จะต้ังชื่อเก่ียวกับความจริงนั้นๆ	 ได้หลายแบบ	 (แบบที่นัก
รฐัศาสตร์มกัจะเรยีกว่า	อดุมการณ์ทางการเมอืง	หรอืเหตกุารณ์
ทางการเมอืง)	เช่น	Leninism,	Maoism,	Paris	Commune,	May’	
1968	หรือ	Post-Maoism	กล่าวในภาษาของ	Badiou	มันคือ	
การที่ปัจเจกบุคคลตัดสินใจที่จะเป็น	“ก�าลังพล”	ของความจริง
ทางการเมืองชุดนั้นๆ	 (militant	 of	 political	 truth)	 โดยไม่ได้ 
เป็นเพยีงแค่ปัจเจกบคุคลทีแ่ยกขาดจากบคุคลอืน่หรอืเป็นเพยีง
ส่วนหนึ่งเล็กๆ	ที่ขึ้นต่อสภาพการณ์ที่ด�ารงอยู่	(state	of	situation) 
แบบตั้งรับ	(passive)	แต่ผู้คนที่ยึดโยงตนเองกับความจริงกลับ
ลกุขึน้มาเข้าร่วมกบัเหตกุารณ์	(event)	ทางการเมอืงทีร่ะเบดิขึน้
ในฐานะทีเ่ป็นองค์ประธานของความจรงิและองค์ประธานของ
ประวัติศาสตร์ในขณะนั้นๆ	ในทรรศนะของ	Badiou	นี่คือ	มิติ
ที่ส�าคัญมากของต้นแบบความคิด	 คือ	 การที่ต้นแบบความคิด
ซึง่เป็นนามธรรมกลายมาเป็นรปูธรรมในเชงิวตัถ	ุกล่าวโดยสรปุ
แล้ว	 “ความจริง”	หรือ	 truth	 จึงต้องมีองค์ประธานของความจริง 
(Subject	of	truth)	ด้วยเพื่อท�าให้ความจริงนั้นปรากฏเป็นไปได้

ในโลกของมนุษย์

48	Susan	Buck-Morss,	“The	Second	Time	as	Farce	…	Historical	Pragmatics	and	the	
Untimely	Present,”	in	Costas	Douzinas	and	Slavoj	Zizek	eds.,	The Idea of Communism 
(London	and	New	York:	Verso,	2010),	pp.	67-80.
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	 ต้นแบบความคดิจงึเป็นการท�าให้เป็นองค์รวมทัง้หมด	(totalization)	

ของทั้ง	 3	 องค์ประกอบข้างต้น	 คือ	 หนึ่ง	 การเมือง/ความจริง/the	 Real	 สอง	

ประวัติศาสตร์/โลกของระเบียบสัญลักษณ์	และ	สาม	จิตส�านึกตัวตน/อุดมการณ์

ยิ่งไปกว่านั้น	Badiou	เสนอว่า	ใน	3	องค์ประกอบนี้	การเมืองและประวัติศาสตร์

เป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันมากที่สุด	 ในขณะที่การเมือง/the	Real	ดูจะเป็นเรื่อง

ของความจริงที่ไม่ขึ้นต่อกาละและเทศะ	 แต่ประวัติศาสตร์/symbolic	 กลับเป็น

เรือ่งทีจ่�ากดัเฉพาะของเวลาและสถานที	่ส่วนทีน่่าสนใจทีส่ดุในสามองค์ประกอบ

ก็คือ	 มิติของจิตส�านึกตัวตน/ideology	 ที่	 Badiou	 ชี้ว่า	 เป็นมิติที่เลื่อนไหลอยู่

ระหว่างสองขั้วสุดด้านของการเมืองและประวัติศาสตร์49 ถ้าจิตส�านึกตัวตน

องิแอบอาศยัอยูก่บัความจรงิสมับรูณ์ไม่เปลีย่นแปลงทีไ่ม่เกีย่วข้องอะไรกบัพืน้ที่

และเวลา	 จิตส�านึกนั้นก็จะคล้ายกับจิตส�านึกแบบศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าที่

สมับรูณ์ในตวัเองไม่เปลีย่นแปลงหรอืกฎแห่งกรรมทีเ่ราเปล่ียนแปลงหรอืคิดเกีย่ว

กับมันไม่ได้แบบที่พุทธศาสนาเรียกว่า	 “อจินไตย”	 แต่ถ้าจิตส�านึกของเราขึ้นกับ

ความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ทั้งหมด	 มนุษย์จะกลายเป็นเพียงทาสของ

ข้อเท็จจริง	(facts)	ของปรากฏการณ์เฉพาะหน้าประจ�าวัน	โดยไม่สามารถคิดถึง

ความเปลี่ยนแปลงที่ไปไกลกว่าชีวิตประจ�าวันเฉพาะหน้าได้	 ซ่ึงทั้งสองรูปแบบ

ล้วนแล้วแต่กดทับศักยภาพทางการเมืองของผู้คนเอาไว้ให้เป็นเพียงทาสของ

พระเจ้าหรือไม่ก็ยอมจ�านนต่อสภาพเฉพาะหน้า	 แต่กระบวนการก่อตัวของ

จิตส�านึกตัวตนมีทั้งที่ขึ้นอยู่กับความเฉพาะกาละและเทศะของท้องถิ่นของ

ประวตัศิาสตร์	พร้อมๆ	กบัทีผู่ค้นกลายมาเป็นองค์ประธานโดยการกระโดดเข้าไป

หายึดโยงตนเองกับความจริงทางการเมืองที่เป็นสากล	 เพื่อน�าความจริงหรือ

การเมืองมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความจริงในสภาพการณ์ที่ตน

อาศัยอยู่ด้วย	

	 ต้นแบบความคิดจึงมีความส�าคัญในฐานะที่ท�าให้ปัจเจกบุคคล

สามารถรบัรูค้วามเป็นไปในประวตัศิาสตร์ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองทีเ่ป็นสากล

ได้โดยไม่จมอยู่ในกองพะเนินเทินทึกของข้อเท็จจริงเฉพาะหน้า	 และก็ไม่อยู่ใน

โลกของความเพ้อฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงของพระเจ้า	 ต้นแบบความคิดที่ท�างาน 

49	Alain	Badiou,	“The	Idea	of	Communism,”	in	The Idea of Communism, pp.	7-9.
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บนโลกของมนุษย์จึงต้องมีมิติของอุดมการณ์ที่มีแฟนตาซีฉาบเคลือบ	เช่น	เรื่อง

เล่าที่เชิดชูวีรกรรมของนักต่อสู้	 นักปฏิวัติ	 และต�านานของการเสียสละของผู้คน	

ด�ารงอยูด้่วย	พร้อมๆ	กบัทีม่นักเ็ป็นเรือ่งของข้อเสนอพ้ืนฐานบางอย่าง	(hypothesis) 

ที่เป็นสากลข้ามพ้นกาละและเทศะ

	 คุณสมบัติส�าคัญของ	 “ต้นแบบความคิด”	 จึงมีความเฉพาะเจาะจง

ไม่ขึ้นกับอะไรนอกจากตัวมันเอง	 (singularity)	 ความเฉพาะเจาะจงจึงต่างกับ 

ความทั่วไป	(general)	ที่เหมารวมว่าทุกคนเหมือนกัน	และต่างจากความเฉพาะ	

(particular)	 ที่แต่ละคนเป็นเพียงส่วนหนึ่งย่อยๆ	 ของภาพรวมทั้งหมดที่ยึดโยง 

กบัอะไรบางอย่างทีเ่ราควบคมุไม่ได้เปลีย่นแปลงไม่ได้	ดงันัน้ความเฉพาะเจาะจง

จึงขึ้นกับตัวมันเองเท่านั้นผ่านการผูกโยงทั้ง	3	องค์ประกอบเข้ามาหากัน	โดยไม่

สามารถลดทอนความเฉพาะเจาะจงดังกล่าวให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาพ-

การณ์ที่ด�ารงอยู่ได้	 ดังที่	 Badiou	 เล่าถึงการยึดกรุงปารีสของชนชั้นกรรมกรใน

เหตกุารณ์คอมมนูปารสีว่า	เราไม่สามารถลดทอนการลุกฮอืของชนช้ันกรรมาชีพ

ให้เป็นส่วนหน่ึงของฝ่ายซ้ายในรัฐสภาได้	 และเมื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ไม่

สามารถเล่าเร่ืองทางประวัติศาสตร์ในแบบเดิมที่ว่าชนช้ันกรรมกรโง่เขลาและ

อ่อนแอได้ในแบบทีป่ระวตัศิาสตร์ของชนชัน้น�านยิมเล่าได้อกีต่อไป	แต่การระเบดิ

ขึ้นของความขัดแย้งที่เข้มข้นจนกลายเป็นการยึดเมืองทั้งเมืองจะกลายมามี

สถานะทางประวตัศิาสตร์ของตวัมนัเอง	และเป็นความจรงิทีไ่ม่สามารถถกูท�าให้

เป็นส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เฉพาะหน้าได้50  

	 เป้าหมายส�าคญัทีส่ดุของต้นแบบความคดิจงึเป็นการท�าสิง่ทีไ่ม่เคย

ปรากฏ/ด�ารงอยู่	 (inexistent)	 ให้ปรากฏ/ด�ารงอยู่	 (to	 exist)	 และการท�าส่ิงเคย 

เป็นเพียง	“ข้อเท็จจริง”	หนึ่ง	(a	fact)	ที่ไม่มีความหมายให้กลายเป็น	“ความจริง”	

(truth)	51	ซึง่	Badiou	เรยีกการปรากฏ/ระเบิดขึน้ของสิง่ทีไ่ม่เคยมตีวัตนว่า	“เหตกุารณ์” 

(event)	 ซึ่งหมายถึง	 การแตกหักกับระเบียบปกติที่ด�ารงอยู ่หรือที่เรียกว่า	 

“สภาพการณ์ที่ด�ารงอยู่”	ซึ่งในตัวมันเองก็หมายถึงการแตกหักกับ	“รัฐ”	ด้วย	นั่น

ก็หมายความว่า	 การระเบิดข้ึนของเหตุการณ์มีนัยของการต่อต้านและถอนตัว	

50	Alain	Badiou,	The Communist Hypothesis, pp.	169-227.	
51	Alain	Badiou,	The Communist Hypothesis, p.	215.
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(subtraction)	 ออกจากรัฐและโครงสร้างอ�านาจ	 รวมทั้งพรรคการเมือง	 (โดยเฉพาะ
พรรคการเมืองของฝ่ายซ้ายในสภาด้วย)	 พร้อมๆ	 กับการคิดค้นสร้างสรรค์รูปแบบ
การเมืองและการจัดการสังคมแบบใหม่ให้เกิดขึ้นได้	(แม้จะล้มเหลว)	การปรากฏ 
ของการเมืองหรือความขัดแย้งหรือ	the	Real	จึงไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เป็นอยู่แล้ว/
มีอยู่แล้ว/จ�ากัด	 (finitude)	 แต่เป็นเรื่องของความเป็นไปได้ของเรื่องเล่าในอดีต
ฉบับใหม่และความเป็นไปได้ของอนาคตที่ไม่จ�ากัดและไม่สิ้นสุด	(infinitude)52 
	 ธรรมชาตปิระการหนึง่ของการเมอืงทกุประเภท	รวมถงึการเมอืงเพือ่
การปลดปล่อยก็คือ	 ในขณะที่ชีวิตของผู้คนมันหลากหลายไม่สิ้นสุด	 (infinite/
multiple)53 ซ่ึงต่างจากรัฐและพรรคการเมืองที่เป็นหนึ่งเดียวและจ�ากัด	 (finite/ 
unitary)	 (ที่นอกเหนือจากจะจ�ากัดการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่มีตัวตนแล้วยัง 
จ�ากัดการคิดถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ของการเกิดส่ิงใหม่ด้วย)	 
แต่การเมืองของผู้คนที่เข้าร่วมการเมืองเพื่อการปลดปล่อยก็ต้องการชื่อเฉพาะ 
ที่เป็นหนึ่งเดียว	 (proper	 name)	 เพื่อรวบรวมผู้คนเข้ามา	 เช่น	 Spartacus,	
Munzer,	Robespierre,	Lenin,	Luxemburg	หรือ	Mao	เพื่อเป็นชื่อเรียกความจริง
ทางการเมอืงในประวตัศิาสตร์เฉพาะนัน้ๆ	ชือ่เฉพาะจงึท�าหน้าทีย่ดึโยงความจรงิ
ทางการเมืองกับผู้คนหรือจิตส�านึกตัวตนเข้ามาหากัน	 “ชื่อเฉพาะ”	 จึงเป็นทั้ง 
ตัวเชื่อมต่อ	 (mediation)	 และเป็นกลไกให้เกิดการแบ่งปันความคิด/ความ 
เข้าใจ/ความจรงิระหว่างปัจเจกบคุคลต่างๆ	ทีก่ระโดดเข้ามาเป็นองค์ประธานของ
ความจริง
	 ในการสร้างจิตส�านึกตัวตน/องค์ประธาน	 (Subject)	 ซึ่งหมายถึง 
การท�าให้ส่ิงที่ไม่ปรากฏให้ปรากฏในด้านหนึ่งนอกจากจะเป็นการปรากฏของ 
สิ่งใหม่แล้ว	 ยังหมายถึงการท�าลายสิ่งเก่าด้วย	 ที่นอกเหนือจากการที่โครงสร้าง
สังคมเก่าถูกท�าลาย	 ยังหมายถึงการท�าลายตัวตนเก่าของผู้คนที่รับรู้ตัวเองใน
ฐานะคนที่โง่เขลาอ่อนแอหรือเป็นเพียงแรงงาน	คนชายขอบ	ซากเดนของสังคม	

ซึ่งขึ้นต่ออ�านาจของรัฐและระบบทุนนิยมให้กลายเป็นตัวตนที่มีความกล้าหาญ/

52	Alain	Badiou,	“The	Idea	of	Communism,”	in The Idea of Communism,	p.7.	
53	ดูมโนทัศน์เรื่อง	 multiple	 ของ	 Badiou	 และข้อวิจารณ์ที่	 Badiou	 มีต่อ	 Giles	 Deleuze 

เรื่อง	 multiplities	 ใน	 Alain	 Badiou,	DeLeuze: The Clamor of Being	 (Minneapolis	 
and	London:	University	of	Minnesota	Press,	1999)	
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กล้าตัดสินใจที่จะเข้าเป็นองค์ประธานของประวัติศาสตร์	หรือที่	Badiou	เรียกว่า	
“การสร้างตัวตนใหม่”	 (existential	 transfiguration)	 พร้อมกับขยายจิตส�านึก 
ตัวตนดังกล่าวให้เข้มข้นและลงลึกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 (maximal	 
intensity)	 ผ่านการเข้าร่วมใน	 “เหตุการณ์”	 โดยท่ีเป้าหมายสุดท้ายคือ	 การกลับหัว
กลับหางเส้นแบ่งของความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้	และเส้นแบ่งของที่ปรากฏ
และไม่ปรากฏซ่ึงเป็นเส้นแบ่งที่ถูกลากขึ้นโดยสังคมเก่าได้	 เพื่อเปิดให้ความ 
หลากหลายทกุประเภทเป็นไปได้	และเปิดให้การคดิถงึการเมอืงเป็นสิง่ทีผู่ค้นทกุ
คนเข้าถึงได้	(open	for	all)54 (นี่เป็นสาเหตุที่	Badiou	ปฏิเสธ	“ปรัชญาการเมือง”	
หรือ	 political	 philosophy	 เพราะปรัชญาการเมืองมักจะเป็นเรื่องของชนชั้นน�า
หรอืผูรู้	้แต่การคดิถงึการเมอืงในระดบัปรชัญากลบัต้องเปิดกว้างให้คนทกุคนเข้า
ถึงได้แบบไม่จ�ากัด	 นี่คือเหตุผลที่เขามองว่า	 “การเมือง”	 มีคุณสมบัติของความ
เป็นคอมมิวนิสต์ในตัวเอง	 คือ	 ไม่กีดกันใครออกจากการเข้าถึง	 ขอเพียงมี 
ความกล้าหาญที่จะละทิ้งตัวตนเดิมและเข้าร่วมเป็นก�าลังพลของความจริงทาง	
การเมืองนั้นๆ)
	 กล่าวโดยสรุปแล้ว	 ในการเปลี่ยนแปลงโลก	หากปราศจากต้นแบบ
ความคิดซึ่งมี	 3	 องค์ประกอบส�าคัญที่แยกขาดจากกันไม่ได้นั้น	 ต่อให้มีความ 
ขัดแย้งเฉพาะหน้าที่รุนแรงแค่ไหนก็ตาม	ความเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติสร้าง
สังคมใหม่จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้	 เพราะผู้คนที่เข้าร่วมจะไม่มีวันจินตนาการหรือ
มองโลกไปได้ไกลกว่าสิ่งที่สัมผัสจับต้องได้ต่อหน้าต่อตา	และต่อให้มีความจริงที่
ไปไกลกว่าข้อเทจ็จรงิเฉพาะหน้า	แต่หากไม่มปีฏบิตักิารหรอืการตดัสินใจเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึง่ของความจรงิเพือ่เปลีย่นแปลงโลกของผูค้น	การปฏวิตักิไ็ม่อาจเกดิ
ขึ้นได้	ค�าถามที่	Badiou	ทิ้งท้ายไว้ก็คือ	ถ้าเหตุการณ์เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และ
ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้น	 แต่มันก็มักจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว	 หนทางที่ดี
ที่สุดจึงต้องไม่ใช่การอยู่แบบสิ้นหวัง	 แต่เป็นการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาซ่ึง
หมายถงึ	เราต้องตระเตรยีม/มต้ีนแบบความคดิคอมมวินสิต์ไว้ให้พร้อมรอรบัการ

เปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะมา	“หากปราศจากต้นแบบความคิดแล้วไซร้	ความสับสน

ไร้ทิศทางของมวลมหาชนก็ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก”55 ดังนั้น	 ต้นแบบ 

54	Alain	Badiou,	The Communist Hypothesis, pp.	222-223.
55	Alain	Badiou,	“The	Idea	of	Communism,”	in	The Idea of Communism, p.	13.
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ความคิด	หรือ	Idea	จึงท�าหน้าที่ยึดโยงทั้งสามองค์ประกอบเข้ามาหากันเพื่อท�า 
ให้โลกใหม่สามารถเกิดขึ้นได้แทนที่โลกใบเก่า	 ดังที่	 Badiou	 กล่าวว่า	 “ต้นแบบ
ความคิดหนึ่งๆ	มักจะต้องเสนอว่า	ความจริงแบบใหม่เป็นไปได้ในประวัติศาสตร์”56 
	 มาถึงตรงนี้	Badiou	สรุปว่า	ข้อเสนอแบบคอมมิวนิสต์	(communist	
hypothesis)	เป็น	“ต้นแบบความคิด”	(Idea)	หนึ่งและเป็นต้นแบบความคิดเดียว
ของการเมอืงเพือ่การปลดปล่อย	เนือ่งด้วยมนัวางอยูบ่นหลกัการเรือ่งความเท่าเทยีม 
(egalitarianism)	 และการถอยห่าง/ถอนตัวออกจากรัฐ	 (distancingand	 subtracting 
from	 the	 state)57 ซ่ึงเป็นหลักการพื้นฐานที่สุดของต้นแบบความคิดคอมมิวนิสต์	 
และท�าให้คอมมวินสิต์แตกต่างไปจากต้นแบบความคดิประเภทอืน่ๆ	โดยเฉพาะ
ความคดิแบบเสรนียิมและประชาธปิไตยแบบรฐัสภาซึง่เป็นเพยีงโวหารทางอดุมการณ์
ของระบบทุนนิยม	 รวมถึงความคิดแบบสังคมนิยมที่ปรากฏในระบอบสตาลิน 
และพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลก	 ส่วนรูปแบบของการต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายซ้าย 
ไม่ว่าจะอยูใ่นชือ่ของ	Lenin	หรอื	Mao	ล้วนแล้วแต่เป็นเพยีงรปูแบบหนึง่	(a	form)	
ของต้นแบบความคิดคอมมิวนิสต์ที่มีจุดเริ่มต้น	 ความล้มเหลว	 และจุดจบใน 
ตัวมันเองเท่านั้น	และเมื่อมันล้มเหลว	นั่นก็หมายความว่า	มีความเป็นไปได้ของ
รปูแบบหรอืวถิขีองการต่อสูท้างการเมอืงแบบอืน่ๆ	ก�าลงัถอืก�าเนดิขึน้มาแทนที	่
และก็เช่นเดียวกับการเมืองทุกประเภทที่ต้องอาศัยการทดลอง/ลองผิดลองถูก	
และอาศัยเวลา	รวมถึงการพิสูจน์ตัวเองในโลกของความเป็นจริง	ตราบใดที่การ
กดขีข่ดูรดียงัมอียู	่ต้นแบบความคดิคอมมวินสิต์กจ็ะด�ารงอยู	่สิง่ทีเ่ปลีย่นไปกค็อื	
การทดลองรูปแบบการต่อสู้ใหม่ๆ	ภาษาที่ใช้ในการเคลื่อนไหวต่อสู้	และการจัด
องค์กรแบบใหม่ๆ	เท่านั้น	

ที่ไป: ภารกิจของนักปรัชญา
	 ข้อเสนอตอนท้ายของ	 Badiou	 เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ก็คือภารกิจ 
ของฝ่ายซ้ายในปัจจบุนัคอื	(1)	การถอนตวัออกจากรฐัและการพึง่พงิกลไกรฐั	และ	

(2)	 การสร้าง/คิดค้น/ทดลองรูปแบบการต่อสู้ทางการเมืองใหม่ๆ	 ที่ไม่ใช่การ 

56	Alain	Badiou,	“The	Idea	of	Communism,”	in	The Idea of Communism, p.	12.	
57	Alain	Badiou,	“The	Idea	of	Communism,”	in	The Idea of Communism, p.	13.
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กลับไปหารัฐ-พรรค58 ดังที่	Jason	Barker	สรุปรวบยอดภารกิจนี้ว่า	“ยุคสมัยของเรา
คือช่วงเวลาแห่งการทดลองและการสร้างสิ่งใหม่ในกระบวนการของการคิดผ่าน
ความคิดทางการเมืองแบบน้ี”59	 ซ่ึงการคิดถึงการเมืองเช่นที่ว่านี้หมายถึง	 การ 
คิดถึงการเมืองเสียใหม่ที่ไม่ใช่การเมืองแบบพหุนิยม	 แต่เป็นมหการเมืองที่ถูก 
คิดผ่านต้นแบบความคิดคอมมิวนิสต์ซ่ึงเป็นต้นแบบสากล	 ซึ่งต้นแบบความคิด
คอมมวินสิต์วางอยูบ่นข้อเสนอพืน้ฐานว่าด้วยความยตุธิรรมและความเท่าเทยีม	
และการปกป้องข้อเสนอพื้นฐานของคอมมิวนิสต์	 (communist	 hypothesis)	 
โดยการท�าให้มันมีสถานะเป็นต้นแบบความคิดสากล	 (universal	 Idea)	 ของการ
ปลดปล่อยมนุษย์	จึงสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของ	Slavoj	Zizek	ที่เสนอให้เรา
ต้องปกป้องมลูเหตพุืน้ฐานทีห่ายไป	(in	defense	of	lost	causes)	นัน่คือ	“ต้นแบบ
ความคิดอันเป็นนิรันดรว่าด้วยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม”	(the	eternal	Idea	
of	egalitarian	justice)60 
	 งานของ	 Badiou	 จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเมืองเพื่อการ 
ปลดปล่อย	 โดยเฉพาะการกลับมาทบทวนนิยามของ	 “การเมือง”	 เสียใหม่ผ่าน	
“มหการเมือง”	 ที่เป็นการเมืองแบบเอกพจน์	 และเป็นการเมืองที่ไม่ยินยอมให้ 
ลดทอนหรอืย่อยสลายมนษุย์ให้กลายเป็นเพยีงฟันเฟืองเฉพาะและทัว่ไปภายใต้
ระเบียบสัญลักษณ์หรือสภาพการณ์ที่ด�ารงอยู่	และในการกลับมาทบทวนนิยาม
ของการเมือง	Badiou	ยังโยงให้เห็นว่า	ที่ผ่านมาฝ่ายซ้ายล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงใน
การต่อสู้ทางการเมืองและปกป้องการเมืองของตนเอง	 พร้อมๆ	 กับชี้ว่า	 การเมือง
ทีแ่ท้หรอื	“มหการเมอืง”	จะมพีลงัได้กต่็อเมือ่สามารถยดึโยงตนเองเข้ากบัต้นแบบ
ความคิดคอมมิวนิสต์	 ซึ่งเป็นต้นแบบความคิดประเภทเดียวที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับ
รฐัและระบบทนุนยิม	คอื	เป็นต้นแบบความคดิทีย่นืยนัหลกัการสากลเรือ่งความ
เท่าเทยีม	และโดยเฉพาะอย่างยิง่	ในการผสานเช่ือมร้อยกนัระหว่างมหการเมือง
กับต้นแบบความคิดคอมมิวนิสต์ดังกล่าวเข้ามาได้ก็คือ	ซับเจค	หรือการตัดสินใจ

ของมนุษย์

58	Alain	Badiou, The Communist Hypothesis,	p.	227.	
59	Jason	Barker,	“Translator’s	Introduction,”	in	Alain	Badiou, Metapolitics,	p.	xix.	
60	Slavoj	Zizek,	“How	To	Begin	From	the	Beginning,”	in	Costas	Douzinas	and	Slavoj	

Zizek	eds.,	The Idea of Communism, p.	216.: In Defense of Lost Causes, p.	460.
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	 Alain	 Badiou	 กล่าวทิ้งท้ายการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของ

การเมืองแบบใหม่และการร้ือฟื้นความคิดคอมมิวนิสต์ของเขาว่า	 “เราต้อง

ประกาศว่า	 เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากต้นแบบความคิด	 เราต้อง

กล่าวอีกว่า	 ‘จงกล้าที่จะสนับสนุนความคิด	 และความคิดที่ว่าคือต้นแบบความ

คิดคอมมิวนิสต์...	 การมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความคิดเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะ 

ทนได้	คนจ�านวนมากในปัจจบุนัคดิว่าเราไม่มทีางเลอืกอืน่นอกจากอยูก่บัตวัเอง

และท�าทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตัวเอง	 เราทั้งหลายจงมีความ

กล้าหาญทีจ่ะถอยห่างออกจากคนพวกนัน้	ในฐานะทีเ่ป็นนกัปรชัญา	ฉนัจะบอก

คุณอีกครั้งและอีกสักครั้งแบบที่	Plato	เคยท�าในยุคสมัยของเขา...	ว่า	เราต้องมี

ชีวิตอยู่โดยมีต้นแบบความคิด	 และนี่คือเงื่อนไขอันเดียวที่ท�าให้การเมืองที่แท้ 

เกิดขึ้นได้”	
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