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THE GREAT CHAOS OF CHRISTENDOM 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องราวความเปนมาของคริสตศาสนาในยุคกลาง

ในกรณีการคุมขังแหงบาบิโลนจนถึงมหาศาสนเภท ผลของการศึกษาพบวานับจากการคุมขังแหง 

บาบิโลน ณ เมืองอาวิญองในฝรั่งเศสจนถึงยุคมหาศาสนเภททำใหคริสตจักรซึ่งเปนสถาบันท่ีเขมแข็ง

ที่สุดในสังคมเสื่อมลงตามลำดับ นับแตการคุมขังแหงบาบิโลนมีอำนาจทางการเมืองเขาแทรกแซง

อำนาจของพระสันตะปาปาเปนอยางมาก สถานภาพของพระองคจึงดูไมตางจากหุนเชิดของกษัตริย

ฝรั่งเศสเทาใดนัก กลาวไดวาการคุมขังแหงบาบิโลนบั่นทอนความศักด์ิสิทธ์ิของพระสันตะปาปา 

ผูเปนจอมราชันในยุโรป ในยุคของมหาศาสนเภทยังทำใหเกิดการแบงขางออกเปนสองฝาย ฝายแรก

เปนอาณาจักรที่ยังคงนับถือพระสันตะปาปาแหงกรุงโรมและเปนสายของความภักดีโรม ฝายหลัง

เปนอาณาจักรท่ีนับถือพระสันตะปาปาแหงอาวิญองและเปนสายของความภักดีในอาวิญองทำให

วิกฤตการณคร้ังนี้เปนการแบงแยกทางการเมืองไปโดยปริยาย อีกท้ังยังมีขบวนการตอตานการใช

อำนาจเผด็จการของพระสันตะปาปาอีกดวย แมวาภายหลังการแตกแยกคร้ังนี้จะยุติลงซึ่งเปนผล 

มาจากมติการประชุมแหงคอนสแตนซ แตทวาการประชุมก็ไมสามารถแกไขปญหาท่ีเรื้อรังมานานได

จนในที่สุดการปฏิรูปทางคริสตศาสนาโดยมารติน ลูเธอร ไดเกิดขึ้นในเวลาตอมา 

 
คำสำคัญ : การคุมขังแหงบาบิโลน  มหาศาสนเภท  อาวิญอง  โรม  พระสันตะปาปา 

 

ABSTRACT 
This  article  has  a purpose  to  study  the status  of  papacy  in  the  late  middle  

ages since the event of  the Babylonian Captivity to the Great Schism. The findings  
showed  that the  period from the time of Babylonian  Captivity to  the Great  Schism  

continuously caused  the christendom decline. The Babylonian Captivity was  the  result from  

intervention  of  French  monarch, and  papacy  seemed  to be the  puppet  of the  French   
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king. This  event also undermined  the  holiness  of  the  pope who was  the King of  kings  

in  Europe.  

The Great  Schism  also  divided  Europe  into  two  sides  :  one  side  still  respected  

the pope of  Rome  or  held  the  Rome  Obedience  doctrine, while the other  side  respected  

the pope of Avignon or held the Avignon Obedience doctrine. Moreover, while these  

crises are implicitly concerned with  the politic, there were movements resisting the  

absolute  power of  the pope all over Europe.  Even  after the deterioration of Christianity  

had been stopped because of the council of Constance. That council however, could  not  

resolve  the  temporary problems  and  the  discontent  toward  the pope still go on.  At  last 

the Christian  Reformation by Martin  Luther took place.     

 

Keywords : Babylonian  Captivity, Great  Schism,  Avignon, Rome, Papacy 

 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษาวิกฤตการณทางสถาบันทางศาสนาคริสตนับตั้งแตการคุมขังแหงบาบิโลน

จนถึงยุคมหาศาสนเภท 

2. เพ่ือศกึษาความสมัพันธตอเนือ่งนบัจากกรณกีารคุมขงัแหงบาบโิลนจนถงึสมยัมหาศาสนเภท

ซึ่งนำมาสูการปฏิรูปศาสนาคริสตในเวลาตอมา 

 

วิธีดำเนินการศึกษา 
การศึกษาบทความเร่ืองน้ีอาศัยหลักฐานช้ันทุติยภูมิซึ่งไดแกหนังสือภาษาตางประเทศ

เน่ืองจากไมมีหนังสือภาษาไทยเร่ืองใดท่ีศึกษาประเด็นเร่ืองน้ีในเชิงลึก การศึกษาบทความเร่ืองน้ี 

ผูเขียนศึกษานับแตการเส่ือมอำนาจของพระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 8 ซึ่งเปนประมุขศาสนจักรท่ีทรง

อำนาจสูงสุดจวบจนการยายศาสนสถานไปสูเมืองอาวิญองแทนกรุงโรม การแทรกแซงทางการเมือง

ทำใหสถาบันคริสตศาสนาเส่ือมลงมาก แมภายหลังพระสันตะปาปาองคสุดทายจะยายมาพำนัก 
ที่โรมแตก็เปนเพียงระยะเวลาส้ัน จากน้ันไมนานความแตกแยกคร้ังใหญของสถาบันศาสนาก็อุบัติขึ้น  

การเส่ือมครั้งน้ียังทำลายพระเกียรติภูมิของพระสันตะปาปาอยางมากดวย ผูเขียนนำขอมูลตางๆ 

จากเอกสารตางประเทศท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษาอยางละเอียด รวมท้ังวิเคราะหขอมูลและนำมาเรียบเรียง
พรรณนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจทางประวัติศาสตร 
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บทนำ 
ในชวงปลายยุคกลางเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมครั้งใหญในยุโรป เมื่อศาสนจักรซึ่งแต

กอนมอีำนาจสูงสดุคอยๆ หมดบทบาทลง ในขณะท่ีแนวคิดของรัฐชาติโดยเฉพาะแนวคิดราชาธิปไตย

ไดกอตัวข้ึนและทำใหเกิดการเผชิญหนาระหวางพระสันตะปาปากับกษัตริย เหตุการณนี้นำไปสูความ

ขัดแยงระหวางสถาบันทางศาสนาและสถาบันทางการเมืองรวมท้ังยังกลายเปนจุดเร่ิมตนคร้ังสำคัญ

ของความตกต่ำทางคริสตศาสนาเร่ือยมา 

เหตุการณความขัดแยงท่ีสำคัญเกิดข้ึนเม่ือพระเจาฟลิปท่ี 4 หรือฟลิปผูทรงสงา (Philip the 

Fair ค.ศ.1285–1314) แหงฝรั่งเศสทรงทำสงครามติดพันกับอังกฤษจนนำไปสูสงครามรอยป 

(Hundred Years’ War ค.ศ.1337-1453) ในเวลาตอมา การทำสงครามท่ียาวนานคร้ังน้ีทำใหมีความ

จำเปนตองใชงบประมาณเปนจำนวนมาก พระองคทรงเรียกเก็บภาษีจากเหลานักบวชในฝรั่งเศส 

ซึ่งประเด็นน้ีกลายเปนชนวนใหเกิดความขัดแยงกับพระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 8 (Boniface VIII ค.ศ. 

1235 –1303) ซึ่งประกาศบัพพาชนียกรรมพระองคพรอมทั้งทรงประกาศเจตจำนงวาทรงอยูในฐานะ

อำนาจสูงสุดเหนือกษัตริยทุกพระองคในยุโรป เหตุการณรุนแรงมากข้ึนเม่ือพระเจาฟลิปทรงสงกอง

ทหารเขาจับกุมพระสันตะปาปาโบนิเฟซจนนำไปสูการทำสงครามระหวางกันพระเจาฟลิปทรงไดรับ

ชัยชนะเหนือพระสันตะปาปาโบนิเฟซ อีกท้ังความพายแพของพระสันตะปาปายังนำมาสูยุคสมัย 

“การคุมขังแหงบาบิโลน” ในเวลาตอมาดวย 

 

ยุคสมัยการคุมขังแหงบาบิโลน : สายสัมพันธระหวางกษัตริยฝรั่งเศสและพระสันตะปาปา  

สมัยการคุมขังแหงบาบิโลนเร่ิมตนข้ึนภายหลังจากพระสันตะปาปาเบเนดิกตท่ี 11 ส้ินพระชนม

ลงท่ีเมืองเพรูเกีย (Perugia) ในอิตาลีเม่ือ ค.ศ. 1304 หลังจากทรงครองตำแหนงประมุขแหงศาสนจักรได

เพียง 9 เดือนเทาน้ัน เก่ียวกับการส้ินพระชนมของพระองคมีขาวลือวานายทหารชาวฝร่ังเศสเปน 

ผูลอบวางยาพิษปลงพระชนม ทำใหทีป่ระชมุแหงพระคารดนิลัมกีารประชุมลบั (conclave) ทีเ่มอืงเพรู

เกียเพ่ือเลือกต้ังพระสันตะปาปาองคใหม ที่ประชุมมีมติเลือกอารชบิชอปแหงบอรโด (archbishop of 

Bordeaux) ซึ่งเปนชาวฝร่ังเศสดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 (Clement V 
ค.ศ. 1264-1314) ในค.ศ. 1305 โดยมีพระเจาฟลิปแหงฝร่ังเศสใหการสนับสนุนอยูเบ้ืองหลัง   

ภายหลังจากไดรับตำแหนงทรงประกอบพิธีทางศาสนาท่ีเมืองลียองในฝรั่งเศส ขณะเดียวกัน

ทรงเลือกประทับอยูที่อาวิญองแทนโรม ทั้งนี้ เนื่องจากในโรมยังคงเกิดการแกงแยงตำแหนง 

พระสันตะปาปาระหวางตระกูลโคลอนนา (Colonna) กับออรซินี (Orsini) ทั้งสองตระกูลตางผูกขาด

ตำแหนงพระสันตะปาปามาอยางยาวนาน (Rollo-Knoster, Izbicki 2009: 61) นอกจากน้ียังมี
ปญหาการทำสงครามแยงชิงอำนาจระหวางพรรคเกลฟ (Guelphs) กับพรรคกิเบลลีนส (Ghibellines) 

โดยท้ังสองพรรคพยายามคุกคามเสถียรภาพอำนาจดินแดนรัฐแหงพระสันตะปาปา (Papal States) 
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ในกรุงโรม และท่ีสำคัญคือความปลอดภัยในพระพลามัยเน่ืองจากโรมยังคงเกิดปญหาโรคระบาด

มาลาเรียอีกดวย  (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 37) 

ดังน้ันการยายพระราชฐานจากกรุงโรมมาสูเมืองอาวิญองจึงกลายเปนยุคเส่ือมของศาสนจักร

คาทอลิกในฐานะท่ีพระสันตะปาปาทรงเปนศูนยกลางสากลแหงยุโรปท้ังยังทำใหชาวโรมเกิดการขาด

ผูนำทางจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันอาวิญองยังถูกใชเปนท่ีพำนักของ 

พระสันตะปาปาตอเนื่องถึง 7 องคนับแตค.ศ. 1305-1378 การท่ี 

พระสันตะปาปาเสด็จมาประทับยังอาวิญองจึงทำใหเกิดการเรียกยุคสมัย

น้ีวา “การคุมขังแหงบาบิโลน” (Babylonian Captivity) ซ่ึงถูกใชเปรียบเทียบ

เม่ือครั้งท่ีชาวยิวถูกกักขังไวเปนทาสในอาณาจักรบาบิโลนตามบันทึกของ

พระคัมภีรไบเบิล คำเรียกขานน้ีฟรานเชสโก เพตราก (Francesco Petrarch  

ค.ศ. 1304–1374) บัญญัติขึ้นเพ่ือเปนการหวนรำลึกถึงสัญลักษณที่เมืองอาวิญองเปนนครบาบิโลน

แหงยุโรปน่ันเอง (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 43) 

แตเดิมกอนหนาท่ีพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 จะมาประทับยังอาวิญองน้ัน อาวิญองเปน

เพียงสวนหน่ึงของดินแดนกองตา เวเนแซง (Comtat Venaissin) ซึ่งรวมคารปองตรา (Carpentras) 

และเวซอง ลา โรแมง (Vaison la Romaine) เขาไวดวยกัน โดยผูปกครองดินแดนกองตา เวเนแซงคือ

เคาทอัลฟองส (Count Alphonse) เจาผูครองเคาทีแหงตูลูส (County of Toulouse) ซึ่งตอมาไดเสีย

ชวิีตลงโดยปราศจากทายาทในสมยัสงครามครเูสดเมือ่ ค.ศ. 1271 ทำใหตอมาดนิแดนแหงน้ีตกไปอยู

ในอำนาจของราชวงศอองจู (House of Anjou) ซึ่งปกครองดัชชี่แหงโปรวองซ (Duchy of Provence) 

และมีสายสัมพันธใกลชิดกับราชสำนักฝรั่งเศสดวย   

พระสันตะปาปาคลีเมนตทรงเลือกอาวิญองเปนท่ีพำนักรวมท้ังยังใชเปนสันตะสำนักบริหาร

แหงพระสันตะปาปา (papal curia) เชนเดียวกับกรุงโรมเน่ืองจากทรงเล็งเห็นวาอาวิญองเปนดินแดน
ที่สงบรวมท้ังปลอดภัยจากการสูศึกแยงชิงระหวางเจาครองรัฐดวยกัน ตอจากน้ันมาพระสันตะปาปา

อีกหลายองคก็ประทับในนครแหงนี้นับต้ังแตพระสันตะปาปาจอหนท่ี 22 (Pope John XXII 1316–

1334) เบเนดิกทที่ 12 (Pope Benedict XII 1334–1342) คลีเมนตที่ 6 (Pope Clement VI 1342–
1352) อินโนเซ็นตที่ 6 (Pope Innocent VI 1352–1362) เออรบันท่ี 5 (Pope Urban V 1362–1370) 

และพระสันตะปาปาเกรเกอร่ีที่ 11 (Pope Gregory XI 1370–1378) ซึ่งเปนประมุขแหงคริสตจักร

อาวิญององคสุดทายกอนยายสำนักกลับสูกรุงโรมอีกคร้ัง   
นอกจากน้ีที่สำคัญพระสันตะปาปาซ่ึงพำนักในอาวิญองท้ัง 7 องคตางลวนเปนชาวฝร่ังเศส 

ทั้งส้ินแสดงใหเห็นวาอำนาจของศาสนจักรในอาวิญองตกอยูภายใตอิทธิพลของราชสำนักฝร่ังเศส

เปนอยางย่ิง (Rollo-Knoster, Izbicki 2009: 46) อีกท้ังในเวลาเดียวกันการยายท่ีประทับจากโรมมา

สูอาวิญองยังกลายเปนชองวางใหนักเทววิทยารวมท้ังนักปฏิรูปทางศาสนาใชเปนขออางกลาวโจมตี 
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สถาบันครสิตจกัรท่ีเร่ิมตกตำ่ลง โดยเฉพาะอยางย่ิงพฤติกรรมของพระสันตะปาปาท่ีอาวิญอง 

มีสวนสำคัญทำใหศาสนจักรหมนหมองมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความประพฤติทางโลกของ 

พระสันตะปาปาเองนับแตการขึ้นครองบัลลังกอาวิญองของพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 พระองค

ทรงเคยดำรงตำแหนงเปนอารชบิชอปแหงบอรโดในฝรั่งเศสมากอน ดวยเหตุนี้จึงทรงมีสายสัมพันธ

อันดีกับราชสำนักฝรั่งเศสโดยเฉพาะในรัชสมัยพระเจาฟลิปเปนอยางดี (Ullmann, 1967: 161) ใน  

ค.ศ. 1305  หลังจากข้ึนดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาไมนานทรงประกาศยกเลิกโองการ Unam 

Sanctam ของพระสันตะปาปาโบนิเฟสท่ี 8 ที่มีตอพระเจาฟลิปทั้งยังประกาศปลดปลอยพระเจาฟลิป

จากการบัพพาชนียกรรม ในสมัยพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 ราชสำนักฝร่ังเศสยังคงมีอิทธิพล 

อยูเหนือคริสตจักรอาวิญองอยางมากจนกลาวไดวาพระเจาฟลิปเองทรงใชราชสำนักแหงอาวิญอง

เปนเคร่ืองมือสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไดอยางชอบธรรม ดังเห็นไดจากกรณีที่ 

พระเจาฟลิปทรงมีรับสั่งออกโองการยึดทรัพยสินของชาวยิวรวมท้ังยังทรงขับไลชาวยิวออกจาก

ฝรั่งเศสใน ค.ศ.1306 แมวาพระสันตะปาปาคลีเมนตจะไมทรงเห็นดวยแตทวาพระองคก็ไมไดแสดง

ปฏิกิริยาตอการกระทำของพระเจาฟลิปแตอยางใด   

แมกระท่ังในปถัดมาคือใน ค.ศ. 1307 พระเจาฟลิปทรงนำทหารเขาจับกุมปราบปรามเหลา

อัศวินเทมพลาร (Templar) ในฝรั่งเศส ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากในสมัยสงครามครูเสด พระองคทรงกูยืมเงิน

จากเหลาอัศวินเทมพลารเปนจำนวนมาก อัศวินเหลาน้ีสวนใหญเปนนายธนาคารท่ีสำคัญเชนเดียว

กับชาวยิว พระเจาฟลิปทรงใชขออางลัทธินอกรีต (heresy) ยุบองคกรอัศวินเทมพลารเพ่ือเปนการ

ปลดภาระหน้ีสินของพระองค ตอมาพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 ทรงมีรับส่ังวาอัศวินเทมพลารนี้

เปนองคกรนอกรีตของศาสนจักรเชนเดียวกับลัทธิคาทาร (Catharianism) ในฝรั่งเศสทางตอนใตซึ่ง

ถูกปราบปรามไปกอนหนาน้ี ทำใหชวงเวลาดังกลาวอัศวินเทมพลารฝร่ังเศสจำนวนมากถูกประหารชีวิต  

(Smith, 1970: 123-125) แมกระท่ังหัวหนาอัศวินเทมพลารคือจาคก เดอ โมเลย (Jacques de 
Molay) ซึ่งถูกเผาท้ังเปน 

สายสัมพันธอันแนบแนนระหวางพระเจาฟลิปกับพระสันตะปาปาคลีเมนตยังเห็นไดจาก

กรณีที่พระองคทรงประสบปญหาทางดานการคลัง พระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 ทรงนำทรัพยสิน
พระคลังในอาวิญองมาชวยเหลือพระองค สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 

ทรงมีความสัมพันธกับราชสำนักฝร่ังเศสมากเพียงใด จวบจนกระท่ังพระสันตะปาปาคลีเมนตส้ินพระชนม

ใน ค.ศ. 1314 เชนเดียวกับพระเจาฟลิปที่สวรรคตในปเดียวกัน 
ความตกต่ำของศาสนจักรแหงอาวิญอง 

สมัยการปกครองคริสตจักรแหงอาวิญองน้ันยังคงเต็มไปดวยเร่ืองอื้อฉาวอยางตอเน่ือง โดย

เฉพาะการใชอำนาจสิทธิของพระสันตะปาปารวมท้ังพระคารดินัลชั้นสูงในการแตงตั้งควบคุมดำรง

ตำแหนงทางศาสนาและการซื้อขายตำแหนงผลประโยชนจากศาสนา (simony) การซื้อขาย 
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ตำแหนงสมณศักด์ิชั้นสูงสวนใหญเปนการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลหรือญาติที่ใกลชิด นอกจากน้ียัง

รวมถึงการท่ีพระสันตะปาปาทรงเขามามีสวนเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีทศางค (tithes)2 ซึ่ง

ราชสำนักพระสันตะปาปาในอาวิญองเขาไปเปนผูดแูลในการจัดเก็บภาษดีงักลาวโดยตรง การกระทำ

ในรูปแบบตางๆ เหลาน้ีนำความม่ังคั่งมาสูราชสำนักอาวิญองเปนอยางมาก   

นับแตสมัยพระสันตะปาปาจอหนท่ี 22 เปนตนมา พระสันตะปาปายังทรงพัวพันกับราชสำนัก

ฝรั่งเศสอยางตอเน่ือง ทรงสานความสัมพันธที่ดีกับราชสำนักฝร่ังเศสในสมัยพระเจาชารลที่ 4 

(Charles IV 1294-1328) ซ่ึงไดรับการสถาปนาเปนกษัตริยพรอมกับพระองค ดังน้ันอิทธิพลราชสำนัก

ฝรั่งเศสจึงหลั่งไหลเขาสูสำนักพระสันตะปาปาแหงอาวิญองอยางตอเนื่องนับจากพระสันตะปาปา

พระองคกอน ศาสนจักรในอาวิญองใชเงินจำนวนมากสำหรับการตกแตงประดับประดาพระตำหนัก

ของพระสันตะปาปา (Rollo-Knoster, Izbicki, 1979: 70-72) การจัดงานเล้ียง แมกระท่ังเคร่ืองจานชาม

สวนพระองคที่ใชในพระตำหนักอาวิญองก็ลวนทำมาจากเงินและทองคำท้ังสิ้น  เวลาน้ันราชสำนัก

สันตะปาปาจึงดูไมตางจากวิถีของบรรดาเจามากนัก ขณะเดียวกันราชสำนักอาวิญองดูเหมือนวาจะ

ตกต่ำกวาเมื่อครั้งที่พระสันตะปาปาประทับอยูในกรุงโรมเสียอีก นักบวชเถระชั้นสูงในอาวิญองยังคง

ใชชีวิตที่ฟุงเฟอและทุจริตตอหนาท่ี ศาสนจักรคาทอลิกในยุคสมัยอาวิญองจึงเต็มไปดวยการมุงหวัง

ตอทรัพยสินเงินทองมากกวาการประพฤติตามหลักคำสอนของศาสนาโดยเฉพาะการยึดถือความ

ยากจนเปนสรณะ สิ่งเหลาน้ีเปดชองทางใหบรรดานักเทววิทยาตางวิจารณสถาบันสันตะปาปาแหง

อาวิญองอยางหนักโดยเฉพาะมาซิลิอุสแหงปาดัว (Marsilius of Padua) และวิลเลียม ออคคัม 

(William Ockham) ซึ่งตางก็วิจารณถึงความตกต่ำของสถาบันพระสันตะปาปาในอาวิญอง 

ขณะเดียวกันยังเกิดขบวนการตอตานคริสตจักรแหงอาวิญอง เชน ขบวนการฟราติเซลลี (Fraticelli 

Movement) และขบวนการวัลเดนเซียน (Waldensian Movement) ในอิตาลี เปนตน 

พระสันตะปาปาคลีเมนตที ่ 6 ทรงพยายามฟนฟูอำนาจของสถาบันพระสันตะปาปาข้ึนอกีคร้ัง
ดวยการประกาศโองการ Unigenitus ใน ค.ศ. 1343 โองการฉบับนี้เปนความพยายามท่ีจะร้ือฟน

อำนาจของพระสันตะปาปาใหเทียบเทาเม่ือคร้ังสมัยพระสันตะปาปาองคกอนๆ ซึ่งยืนยันอำนาจ

สูงสุดของประมุขแหงคริสตจักรคาทอลิกเหนือกษัตริยท้ังปวง แตถึงกระน้ันก็ตามเจาผูปกครองหลาย 
พระองคตางก็เพิกเฉยตอโองการฉบับนี้รวมท้ังมองวาพระองคทรงเปนเพียงหุนเชิดของราชสำนัก

ฝรั่งเศสเทาน้ัน ขณะเดียวกันพระเกียรติภูมิของราชสำนักแหงอาวิญองก็เส่ือมลงอยางตอเน่ือง 

 
 

2ภาษีทศางคเปนพระราชบัญญัติของพระเจาสำหรับชาวยิวนับแตสมัยโมเสส ชาวยิวถวายผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังปศุสัตวเปน

จำนวน 1 ใน 10 แดพระเจา สำหรับคริสตชนทุกคนตองถวายทาน 1 ใน 10 ใหแกศาสนจักรเพ่ือใชในกิจการตางๆ ตลอดจนชวยเหลือ

ผูคนท่ียากแคนในสังคม 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงการท่ีพระองคทรงประกาศสนับสนนุการขายใบพระการุญคุณ (Indulgences)3 

สำหรับบุคคลท่ัวไปท่ีตองการไดรับการอภัยบาป (Creighton, 2004: 71) สิ่งน้ีกลายเปนชองทาง 

ใหเหลานักบวชแสวงหาผลประโยชนจากคริสตชนเปนอยางมาก การประกาศขายใบพระการุญคุณ 

ของพระองคยังทำใหศาสนจักรอาวิญองถูกโจมตีอยางหนักย่ิงขึ้น   

ทรัพยสินจำนวนมากจากการขายใบพระการุญคุณทำใหพระองคสามารถซ้ือที่ดินอาวิญอง

จากสมเด็จพระราชินีนาถโจแอนนาที่ 1 แหงเนเปลส (Joanna I of Naples ค.ศ. 1328-1382) ซึ่ง

ดำรงตำแหนงเปนเคาทเตสแหงโปรวองซ (Countess of Provence) ดวย พระนางทรงขายอาวิญอง

ใหพระสันตะปาปาคลีเมนตเปนจำนวนเงิน 80,000 ฟลอรินส  การขายท่ีดินอาวิญองใหพระสันตะปาปา

คลีเมนตยังเปนการขายท่ีดินในฐานะทรัพยสินตางตอบแทนซึ่งกอนหนาน้ีพระสันตะปาปาคลีเมนต 

ที่ 6 ทรงมีสวนชวยพระราชินีโจแอนนาซึ่งถูกกลาวหาวามีสวนรูเห็นเก่ียวกับการส้ินพระชนมของ 

พระเชษฐาพระองค เมื่อพระนางถูกเรียกตัวมาสอบสวนยังราชสำนักอาวิญองแลวปรากฏวาทรงได

รับการปลอยตัว เพ่ือเปนการตอบแทนความชวยเหลือครั้งน้ี ราชินีโจแอนนาจึงทรงขายอาวิญองให

พระสันตะปาปา ทำใหอาวิญองกลายเปนธรณีสงฆแหงสันตะปาปาอยางสมบูรณรวมทั้งยังเปน

เขตแดนอสิระจากการปกครองของเจาราชรฐัทัง้ปวงดวยซึง่กอนหนาน้ีเพียง 4 ป พระสันตะปาปาคลเีมนต

ทรงซื้อที่ดินรอบกองตา เวเนแซงเพ่ิมเติมจากเคาทฮัมเบิรตท่ี 2 (Humbert II) แหงตระกูลอัลบอง 

(Albon House) ดวยเชนกัน 

อยางไรก็ตาม ใน ค.ศ. 1367 นิมิตหมายท่ีดีแหงการส้ินสุดยุคสมัยแหงอาวิญองเกิดขึ้นใน

สมัยพระสันตะปาปาเออรบันท่ี 5 ซึ่งมีพระประสงคเสด็จกลับยังกรุงโรม พระดำริของพระองคไดรับ

การตอตานอยางหนักจากพระคารดินัลฝรั่งเศสรวมท้ังพระเจาชารลที่ 5 (Charles V ค.ศ. 1364-

1380) เปนอยางย่ิง แตกระน้ันก็ตามพระองคยังทรงยืนกรานพระดำริเดิม การเสด็จนิวัติกลับครั้งน้ีได

รับการตอนรับอยางย่ิงใหญจากประชาชนในกรุงโรมแตถึงกระน้ันก็ตามเจานครรัฐอีกหลายแหงตาง

ไมพอใจในการเสด็จกลบัครัง้น้ี  โดยเฉพาะเจานครรัฐแหงฟลอเร็นสซึง่หวาดเกรงวาจะสูญเสียอำนาจไป 
อยางไรก็ตามการพำนักของพระองคก็เปนไปเพียงระยะส้ันๆ เทาน้ัน ใน ค.ศ. 1370 พระองคก็เสด็จ

กลับคืนสูอาวิญองอีกคร้ังเน่ืองจากบรรดาพระคารดินัลในอาวิญองวิงวอนใหพระองคเสด็จกลับอีกท้ัง
ปญหาการเกิดสงครามระหวางรัฐในอิตาลีทางตอนเหนือซึ่งลวนตองการครอบครองดินแดนธรณีสงฆ

ในกรุงโรมของพระองค 

3ใบพระการุญคุณเปนการกำหนดการบริจาคทรัพยสินเพ่ือสาธารณกุศลแกคริสตศาสนาเพราะถือวาการใหทานเปนการเสียสละ 

อยางหน่ึง อยางไรก็ดีตามหลักเทววิทยากุศล กุศลกรรมมากนอยขึ้นอยูกับความตั้งใจในการสละทรัพย อยางไรก็ดีในเวลาตอมา 

ใบพระการุญคุณกลายเปนชองทางใหกับเจาหนาท่ีทางศาสนาแสวงหาผลประโยชนจากผูตองการไดบุญ 
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การสิ้นสุดแหงการคุมขังบาบิโลน 

ความพยายามท่ีจะเสด็จกลับกรุงโรมเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 ซึ่ง

เปนหลานลุงของพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 6 พระองคทรงมีดำริเชนเดียวกับพระสันตะปาปา

พระองคกอนท่ีตองการยุติการพำนักในอาวิญอง อีกท้ังยังทรงไดรับการโนมนาวจากแคทเทอรีน 

แหงเซียนา (Catherine of Siena) ซึ่งไดติดตอผานทางพระลิขิตกับพระสันตะปาปาเกรกอร่ี 

มายาวนาน (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 43) โดยมุงหวังใหพระองคเสด็จกลับมาประทับยังโรม

แทนอาวิญองเพ่ือฟนฟูความเปนเอกภาพแหงศาสนจักรในยุโรป การเสด็จกลับสูโรมของพระองค 

ตองพบกับอุปสรรคทั้งจากการตอตานของกษัตริยแหงฝรั่งเศสและพระคารดินัลแหงราชสำนัก 

อาวิญอง โดยเฉพาะอยางย่ิงแรงตอตานจากเจารัฐในอิตาลีที่มีตอพระองคในการเสด็จกลับครั้งน้ี 

สงครามคร้ังสำคัญระหวางพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 กับเจานครรัฐอิตาลีอุบัติขึ้นเม่ือ 

เจาผูครองนครรัฐฟลอเร็นสแหงพรรคเกลฟตองการรักษาอำนาจของตนในอิตาลีตอนกลางทำใหเกิด

การขัดแยงกับพระสันตะปาปาในโรมอยางหลีกเล่ียงไมได การเสด็จนิวัติกลับของพระสันตะปาปา

ยอมเปนการส่ันคลอนอำนาจฐานท่ีม่ันทางตอนกลางท่ีพรรคเกลฟมีอยูอยางมาก เจานครรัฐฟลอเร็นส

หว่ันเกรงวาพระสันตะปาปาเกรกอร่ีอาจยึดแนวพรมแดนบริเวณลูนิเกียนา (Lunigiana) ผนวกเขากับ

ดินแดนรัฐของพระองคซึ่งพ้ืนท่ีดังกลาวเปนดินแดนท่ีนครรัฐฟลอเร็นสอางสิทธ์ิครอบครองอยู ทำให

เจานครรัฐฟลอเร็นสจำตองสกัดก้ันการขยายอำนาจของพระองคไว  

ขณะเดียวกันพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 ยังทรงไมพอพระทัยเจานครรัฐฟลอเร็นส เมื่อ

ฟลอเร็นสปฏิเสธชวยพระองคทำสงครามกับตระกูลวิสคอนติ (Visconti) แหงมิลาน ตระกูลวิสคอนติ

ตอตานไมใหพระองคกลับมายังโรมเชนกันอีกท้ังเจานครรัฐมิลานยังพยายามรุกล้ำดินแดนรัฐของ

พระสันตะปาปาในโรมอีกดวย สงครามระหวางโรมกับเจานครรัฐมิลานส้ินสุดลงใน ค.ศ. 1375 โดย

พระองคไดรับความชวยเหลือจากเจานครรัฐหลายแหงโดยเฉพาะเมืองตางๆ ที่เปนพันธมิตรกับพรรค
กิเบลลีนซึ่งเปนอริกับพรรคเกลฟ นครรัฐเหลาน้ีตองการใหพระองคกลับมาพำนักในโรมรวมท้ังยัง

เปนการคานอำนาจระหวางอิทธิพลท้ังสองพรรคไวดวย ชัยชนะคร้ังน้ีของพระองคทำใหเจานครรัฐ 

 

การเสด็จกลับคืนสูโรมของพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 
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ฟลอเร็นสคิดวาพระสันตะปาปาเกรเกอรรี่อาจรองขอใหบรรดานครรัฐพันธมิตรในอิตาลียกกองทัพมา

โจมตีฟลอเร็นส   

ดังน้ันใน ค.ศ. 1375 นครรัฐฟลอเรนสจึงสงทูตไปยังเมืองตางๆ ในอิตาลีเพ่ือรวมตัวจัดตั้ง

เปนสันนิบาตกับพรรคเกลฟ มีนครรัฐที่เขารวมทั้ง โบโลญญา เพรูเกีย ปซา ลคุคา และเจนัว เพ่ือสูกับ

กองกำลังทัพของพระสันตะปาปาเกรกอร่ี ขณะเดียวกันเจานครรัฐฟลอเร็นสยังสงจดหมายสนเทห 

ไปทั่วนครรัฐอิตาลีเพ่ือปลุกระดมและโจมตีปญหาการเกิดฉอราษฎรบังหลวงรวมทั้งการใชอำนาจ

เผด็จการของพระสันตะปาปานับแตสมัยอาวิญองเร่ือยมา  

นอกจากน้ีนครรัฐฟลอเร็นสยังมีการมอบหมายแตงตั้งคณะมนตรีที่ปรึกษา 8 คนเพื่อทำ

หนาท่ีตอบโตการกระทำของพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 มนตรีที่ปรึกษาน้ีมาจากการแตงตั้งของ 

รัฐบาลในฟลอเร็นสดวยเหตุนี้สงครามครั้งนี้จึงไดชื่อวา “สงครามแหงนักบุญท้ังแปด” (The War of 

the Eight Saints) (Smith, 1970: 118-121) มนตรีที่ปรึกษาท้ังแปดในรัฐบาลฟลอเร็นสจะทำหนาท่ี

บังคับเก็บเงินจากนักบวชในทองที่ทั้งบิชอป เจาอาวาส และอารามทั่วท้ังฟลอเร็นส รวมทั้งตอบโต

พระสันตะปาปาดวยการไมเก็บภาษีใหกับศาสนจักร นอกจากน้ียังมีการจัดเตรียมกองกำลังทหาร

และทูตเพ่ือใชติดตอระหวางสมาชิกในสันนิบาต  

เหตุการณนี้ทำใหพระองคตกอยูในสถานภาพท่ีเสียเปรียบฝายสันนิบาตฟลอเร็นสเปน 

อยางย่ิง คณะมนตรีที่ปรึกษาท้ังแปดในฟลอเร็นสยังย่ัวยุการกอกบฏในเมืองตางๆ ที่อยูใตการ

ปกครองของดินแดนรัฐแหงพระสันตะปาปาในโรม แตปรากฏวาเมืองหลายแหงในดินแดนของ

พระองคตางยอมจำนนตออำนาจพระองค ใน ค.ศ. 1376 พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 จึงทรง

ประกาศบัพพาชนียกรรมเจาผูครองฟลอเร็นสรวมทั้งคณาเปหิกรรมสมาชิกสันนิบาตท่ีกบฏตอ

พระองค    

พระสันตะปาปาเกรกอรี่ท่ี 11 ยังทรงประกาศหามนักบวชของคริสตศาสนารับใชนครรัฐ

ฟลอเร็นสรวมท้ังสมาชิกในสันนิบาต ดวยเหตุนี้นครรัฐฟลอเร็นสจึงตอบโตการกระทำของพระองค
โดยพยายามปลุกปนองคกรใตดินโดยเฉพาะขบวนการฟราทิเซลลีซ่ึงพระองคประณามวาเปนขบวนการ

นอกรีต คณะมนตรีทั้งแปดยังออกกฎหมายริบทรัพยของนักบวชเขาเปนทรัพยสินของหลวงจำนวน
มากรวมท้ังยังมีการทำลายศาสนกรรมอินควิสิชั่น (inquisition) หรือการเผาท้ังเปนซึ่งถูกประณามวา

เปนเคร่ืองมือรับใชพระสันตะปาปาอีกดวย แมวารัฐบาลฟลอเร็นสจะบังคับใหเหลานักบวช 

เขาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แตนักบวชจำนวนมากตางเกรงกลัวพระบัญชาและไมให
ความรวมมือ บางสวนไดหลบหนีออกจากฟลอเร็นสเพราะปรารถนาใหพระองคกลับมาพำนักยังโรม

แทนอาวิญอง 
ใน ค.ศ. 1377 สถานการณเร่ิมเปลี่ยนไป พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 ทรงใชมาตรการท่ี

หนักข้ึนโดยการเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจดวยการส่ังหามนครรัฐตางๆ ในอิตาลีรวมท้ังดินแดนตางๆ  
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ในศาสนจักรติดตอกับพอคาฟลอเร็นสทำใหพอคาชาวฟลอเร็นสซึ่งสวนมากเปนพอคา เดินทาง

คาขายตางแดนไดรับผลกระทบอยางย่ิง นอกจากน้ีกองกำลังทหารของพระสันตะปาปายังสามารถ

ยึดเมืองโบโลญญาพันธมิตรท่ีสำคัญของฟลอเร็นสไวได ขณะเดียวกันรอเบิรตแหงเจนีวา (Robert  

of Geneva) ซึ่งเปนพระคารดินัลที่ใกลชิดรวมท้ังยังเปนญาติกับตระกูลซาวอยไดใชนโยบายตอบโต

อยางแข็งกราวตอสันนิบาตฟลอเร็นส รอเบิรตเปนผูที่อยูเบื้องหลังในการจางทหารรับจางชาวเบรตัน 

(Breton) ปราบจลาจลในเมืองเซเซนา (Cesena) ซึ่งเปนพันธมิตรของฟลอเร็นสทำใหประชาชน 

ในเซเซนาถูกฆาตายเปนจำนวนหลายพันคน เหตุการณการนองเลือดท่ีเซเซนาทำใหประชาชนรูสึก

ตอตานพระสันตะปาปาชาวฝร่ังเศสองคนี้อยูไมนอย 

กอนสงครามท้ังสองฝายจะยุติลงไมนาน พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 ทรงโดยสารทางเรือ

จากทาเรือมารเซยล (Marseille) ทางตอนใตของฝรั่งเศสและเสด็จเขาสูกรุงโรมใน ค.ศ. 1377 ขณะ

เดียวกันสงครามที่บานปลายกลายเปนผลเสียตอทั้งสองฝาย ในที่สุดท้ังสองฝายตางยินยอมยุติการ

ทำสงครามระหวางกันโดยตางฝายยอมรับสถานภาพอำนาจท่ีมีอยูเดิม ฟลอเร็นสยินยอมจายคา

ปฏิกรรมสงคราม ขณะท่ีพระสันตะปาปาทรงยอมยกเลิกการบัพพาชียกรรมรวมท้ังใหนักบวชใน

ศาสนาปฏิบัติศาสนกิจในฟลอเร็นสไดตามปกติ   

การเสด็จกลับคืนสูกรุงโรมคร้ังน้ีของพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 11 พรอมดวยบรรดา 

พระคารดินัลจึงถือเปนการปดฉากสมัยแหงการคุมขังแหงอาวิญองท่ียาวนานกวา 72 ป (Rollo-Knoster, 

Izbicki, 2009: 9) รวมทั้งยังเปนการสลัดออกจากอิทธิพลราชสำนักฝรั่งเศสเชนกัน  แตอยางไรก็ตาม

หลังจากพระองคพำนักท่ีกรุงโรมไดเพียงปเดียวก็สิ้นพระชนมลง ชาวโรมันจำนวนมากซึ่งกลัววา

บรรดาพระคารดินัลซึ่งสวนมากเปนชาวฝร่ังเศสอาจเลือกพระสันตะปาปาชาวฝรั่งเศสใหมอีกคร้ังและ

อาจทำใหพระองคหวนเสด็จกลับคืนสูอาวิญองซึ่งเร่ืองน้ีกลายเปนชนวนใหญคร้ังใหมของความ

ตกต่ำแหงคริสตจักรตอจากสมัยแหงการคุมขังบาบิโลน  
 

การอุบัติของมหาศาสนเภท: ความแตกแยกของคริสตศาสนา 

การประชุมลับเพ่ือเลือกพระสันตะปาปาองคใหมเกิดขึ้นใน ค.ศ.1378 โดยขณะน้ันเกิด
สถานการณความตึงเครียดคร้ังใหญในกรุงโรม ฝูงชนชาวโรมันซึ่งตองการเรียกรองใหพระคารดินัลท่ี

สวนใหญเปนชาวฝร่ังเศสเลือกพระสันตะปาปาชาวอิตาลีรวมทัง้ยังตองพำนักในกรุงโรมดวย การรวมตัว

ครั้งใหญสรางความกดดันแกบรรดาพระคารดินัลซึ่งตางเกรงกลัวภัยจากการจลาจลคร้ังน้ี ดวยเหตุนี้
ที่ประชุมจึงมีมติเลือกอารชบิชอปแหงบารี (Archbishop of Bari) บารโทโลมิว พริกนาโน 

(Bartholomew Prignano) ดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาเออรบันท่ี 6 (Urban VI ค.ศ. 1318-
1389) (Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 2) อยางไรก็ดีพระองคทรงมีความหางเหินกับบรรดา 

พระคารดินัลชาวฝรั่งเศสเปนอยางย่ิง 
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เพียงหกเดือนหลังจากการข้ึนครองตำแหนงประมุข พระองคมีดำริจะปฏิรูปศาสนาจักร

คาทอลิกใหมโดยเฉพาะในยุคสมัยพระสันตะปาปาแหงอาวิญองท่ีทำใหพระเกียรติภูมิแหงประมุข 

คริสตจักรมัวหมองอยางมาก ทรงเปนผูสนับสนุนสำคัญท่ีตองการใหพระสันตะปาปาองคตอไป 

ตองพำนักท่ีกรุงโรมอยางถาวร พระองคยังแสดงความเปนปฏิปกษตอพระคารดินัลชาวฝรั่งเศส 

อยางเปดเผยดวยการแตงต้ังพระคารดินัลชาวอิตาลีเพ่ิมมากข้ึน ทำใหพระคารดินัลสายฝร่ังเศส 

ไมพอใจพระองคซึ่งเร่ิมเปนผูลุแกอำนาจ (Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 4) นอกจากน้ียังมีขาวลือ

วาพระองคทรงมีพระสติวิปลาศโดยสั่งประหารพระคารดินัลจำนวนมากที่ไมเห็นดวยกับพระองค  

สถานการณที่เลวรายน้ีทำใหพระคารดินัลฝรั่งเศสรวมตัวกันท่ีเมืองฟอนดี (Fondi) ใน ค.ศ. 1378 

(Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 13) และประกาศการเลือกต้ังพระสันตะปาปาคร้ังกอนเปนโมฆะ 

รวมท้ังมีมติเลือกต้ังพระสันตะปาปาองคใหมคือรอเบิรตแหงเจนีวาซ่ึงเปนผูท่ีใกลชิดกับพระสันตะปาปา 

เกรกอร่ีที่ 11 ขึ้นดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7 และเม่ือทรงเขารับตำแหนงประมุข

ศาสนาจึงมีพระดำริยายท่ีประทับมายังกรุงอาวิญองอีกเปนคร้ังท่ีสองใน ค.ศ. 1379 เวลาน้ีคริสตจักร

คาทอลิกจึงมีพระสันตะปาปาดวยกันถึงสององคที่ตางพำนักในองคละแหง ทั้งยังกลายเปนชนวนให

เกิดมหาศาสนเภท หรือ Great Schism การแตกแยกคร้ังใหญในคริสตศาสนาดำเนินเร่ือยมานับ

ตั้งแต ค.ศ. 1379 -1417   

เหตุการณมหาศาสนเภทท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากพระสันตะปาปาท้ังสององคซึ่งดำรง

ตำแหนงประมุขสูงสุดของคริสตจักรตางอางความชอบธรรมปกครององคกรศาสนาดวยกันท้ังคู  

ขณะเดียวกันการแตกแยกของพระสันตะปาปาท้ังสองพระองคยังทำใหเกิดความราวฉานระหวาง 

ดินแดนท่ีตางยอมรับพระสันตะปาปาของแตละองคขึ้น โดยท่ีอังกฤษ เดนมารก แฟลนเดอร ฮังการี 

ไอรแลนด นอรเวย โปแลนด สวีเดน จักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ รวมท้ังนครรัฐทางตอนเหนือในอิตาลี

ยังคงสนับสนุนพระสันตะปาปาเออรบันที่ 6 และยังเปนสายของ “การภักดีแหงกรุงโรม” (Roman 
obedience) ในขณะท่ีฝรัง่เศส เบอรกันดี ซาวอย สกอตแลนด กาสตีล อารากอน นาวาร และโปตุเกส 
ซิซีลีและเนเปลสใหการสนับสนุนพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7 รวมท้ังยังกลายเปนสายของ 

“การภักดีแหงอาวิญอง”  (Avignon obedience) (Blumenfeld-Kosinski, 2006: 61) 

การเสด็จกลับยังอาวิญองของพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7 ไดรับการสนับสนุนจากพระเจา-
ชารลที่ 5 แหงฝรั่งเศส ดังนั้นการแตกแยกทางศาสนาจึงกลายเปนการแตกแยกทางการเมืองไปโดย

ปริยาย (Rollo-Knoster, Izbicki, 2009: 2-3) อีกท้ังการแตกแยกทางศาสนาในครั้งนี้ยังเปนผล
สืบเน่ืองจากการแตกแยกทางการเมืองมากกวาขอพิพาททางแนวคิดศาสนา ยุคมหาศาสนเภท 

ในคร้ังนี้ยังถือเปนการทำลายช่ือเสียงของศาสนจักรคาทอลิกเพ่ิมขึ้นไปอีกไมตางจากสมัยยุคการ 

คุมขังแหงบาบิโลน  ขณะเดียวกันความขัดแยงท้ังสองสายยังทำใหเกิดความสับสนท่ัวท้ังอารามยุโรป

เน่ืองจากสถาบันโครงสรางทางศาสนาตลอดจนถึงนิกายอาราม นักบวชตางไมแนใจวาพระสันตะปาปา 
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ภาพลอเลียนการแยงตำแหนงพระสันตะปาปาท้ังสององค 

องคใดเปนผูที่ชอบธรรมสูงสุดในคริสตศาสนา การอยูภายใตความกดดันทางการเมืองทำใหสถาบัน

ทางศาสนาในแตละดินแดนจำเปนตองเลือกภักดีตอพระสันตะปาปาเพียงองคเดียว มหาศาสนเภท

ดำเนินไปเปนเวลาเกือบสี่ทศวรรษ โดยมีพระสันตะปาปาสายโรมัน 4 องคและพระสันตะปาปา 

สายอาวิญองอีก 2 องค   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความขัดแยงของศาสนจักรท้ังสองยังคงดำเนินตอไป แมเมื่อพระสันตะปาปาคลีเมนตที่ 7 

สิ้นพระชนมลง อารชบิชอปแหงเบเนเว็นโต (archbishop of Benevento) ขึ้นดำรงตำแหนงเปน 

พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญององคใหมใน ค.ศ. 1394 เชนเดียวกับพระสันตะปาปา 
โบนิเฟซท่ี 9 ซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนประมุขคริสตจักรแหงโรมหลังจากพระสันตะปาปาเออรบันท่ี 6 
สิ้นพระชนม  ศาสนจักรท้ังสองฝายตางยังคงประกาศอัปเปหิกรรมตอกัน การวุนวายท่ีเกิดขึ้นเชนน้ีย่ิง

ทำใหคริสตศาสนาหมนหมองเหมือนดังเชนยุคการคุมขังบาบิโลน แมวาเจาผูปกครองบางองค

พยายามท่ีจะประนีประนอมการแตกแยกดังเชนกรณีพระเจาริชารดท่ี 2 แหงอังกฤษท่ีทรงออนวอน
พระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 9 ใหสละบัลลังก แตก็ทรงไดรับการปฏิเสธหรือแมกระท่ังในท่ีประชุมสภา

แฟรงเฟรต (Diet of Frankfurt) แหงจักรวรรดิแหงโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิใน ค.ศ. 1397 พระเจา 
เวนเชสเลาส (Wenceslaus) ดุกโบฮีเมียรวมท้ังยังทรงเปนจักรพรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิพยายาม 

เปนตัวกลางไกลเกล่ียเจรจายุติความบาดหมางกับทั้งสองฝาย แตทวาใน ค.ศ. 1400 เกิดปญหา

ทางการเมืองเยอรมันนับตั้งแตขุนนางในเแควนบาวาเรียของพระองคกอการกบฏคร้ังใหญ  

ขณะเดียวกันพระองคยังทรงมคีวามขัดแยงกับเจารัฐเยอรมนัในแควนอืน่ๆ ดวย ทำใหบรรดาอเิล็กเทอร 
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ของเยอรมันตั้งขอหาในกรณีที่พระองคไมสามารถสรางความเปนเอกภาพของดินแดนเยอรมันได ที่

ประชุมของเหลาอิเล็กเทอรจึงมีมติเลือกรูเปรตท่ี 3 ดุกแหงบาวาเรีย (Rupert III Duke of Bavaria) 

ขึ้นดำรงตำแหนงจักรพรรดิแหงโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิแทนพระเจาเวนเชสเลาส (Swanson, 1979: 18) 

ดวยเหตุนี้พระสันตะปาปาโบนิเฟซทรงถือโอกาสน้ีอนุมัติและยินยอมตามโองการของบรรดาเจาอิเล็ก

เทอร        

ในรัชสมัยของพระสันตะปาปาท้ังโรมและอาวิญองตางเกิดความอ้ือฉาวและทำใหเกิดการ

ตอตานข้ึนท่ัวยุโรป กรณีสำคัญเกิดข้ึนเม่ือพระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 9 แหงโรมทรงแตงต้ัง 

พระคารดินัลจำนวนมากซ่ึงสวนใหญเปนผูใกลชิดกับพระองคโดยตรง ขณะเดียวกันยังทรงนำภาษี

ชนิดใหมที่เรียกวา annates perpetu โดยเงินเดือนคร่ึงหน่ึงของปแรกท่ีนักบวชในคริสตจักรไดรับน้ัน

จะตองจายใหกับราชสำนักของพระสันตะปาปาในโรม นอกจากน้ีนักบวชสมณศักด์ิชั้นสูงยังทำเร่ือง

เส่ือมเสียดวยการขายตำแหนงสมณศักด์ิรวมท้ังมีการฉอราษฎรบังหลวงในวงการนักบวชเชนเดียว

กับเมือ่ครัง้อดตีพระสันตะปาปาองคเกาแหงอาวิญอง การซ้ือขายตำแหนงสมณศกัด์ิในยุคมหาศาสนเภท

จึงกลายเปนหนทางในการกอบโกยผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวาไดมาดวยความสามารถทั้ง 

ยังทำใหเกิดการโจมตีอยางกวางขวาง โดยขบวนการตอตานความประพฤติมิชอบของพระสันตะปาปา 

ในโรมปรากฏเพิ่มมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอยางย่ิงการเคลื่อนไหวของจอหน วิกลิฟฟ (John 

Wycliff ค.ศ.1328–1384) ซ่ึงกลาวโจมตีพระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 9 รวมท้ังประจานความเหลวแหลก 

ที่เกิดข้ึนในคริสตจักรอยางตอเน่ือง การกระทำของเขามีทั้งกษัตริยและนักบวชช้ันสูงเปนจำนวนมาก 

ที่ใหการสนับสนุนอยูเบ้ืองหลัง (Swanson, 1979: 20) 

เชนเดียวกับพระเกียรติภูมิแหงราชสำนักอาวิญองท่ีเส่ือมลงตามลำดับ ใน ค.ศ. 1398 ความ

วุนวายท่ีเกิดขึ้นระหวางราชสำนักท้ังที่โรมและอาวิญองทำใหราชสำนักฝรั่งเศสประกาศถอนตัวจาก

การเปนพันธมิตรกับพระสันตะปาปาแหงอาวิญอง แตถึงกระน้ันก็ไมเขารวมกับกรุงโรมแตอยางใด
และในปเดียวกันกองทัพท่ีนำโดยจีออฟฟรีย บูซิโกท (Geoffrey Boucicaut) ฉวยโอกาสเม่ือฝรั่งเศส

ประกาศความเปนกลางจากราชสำนักอาวิญองนำกองทัพบุกยึดเมืองอาวิญองรวมทั้งพระตำหนัก

พระสันตะปาปาทำใหพระสันตะปาปาเบเนดิกตตองเสด็จลี้ภัยไปยังดินแดนของพระเจาหลุยสที่ 2 
แหงอองจู ดวยเหตุนี้อำนาจของพระองคในอาวิญองจึงหมดส้ินลง อำนาจของพระองคในตอนน้ีไมได

รับการยอมรับจากฝรั่งเศส โปรตุเกส หรือนาวารอีกตอไป มีเพียงอาณาจักรสกอตแลนด ซิซีลี 

อารากอน และคาสตีลเทาน้ันท่ียังยอมรับอำนาจของพระองค 
นอกจากภัยคุกคามทางการเมืองที่ทำใหคริสตจักรแหงอาวิญองเสื่อมลงแลวท่ีคริสตจักร 

แหงโรมก็ประสบชะตากรรมเชนเดียวกัน  หลังจากท่ีพระสันตะปาปาโบนิเฟซท่ี 9 สิ้นพระชนมลงใน 
ค.ศ. 1404 พระคารดินัลแหงโรมตางมีมติเลือกอารชบิชอปแหงราเว็นนา.(archbishop of Ravenna) 

ขึ้นดำรงตำแหนงเปนพระสันตะปาปาอินโนเซ็นท่ี 7 แหงโรม ในสมัยพระองค พระเจาลาดิสเลาส 

(Ladislaus) แหงเนเปลสทรงฉวยโอกาสขณะท่ีกรุงโรมออนแอขยายอิทธิพลทางการเมืองครอบงำ 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 
Vol.2 No. 1 January - June 2011 18

ศาสนจักรกรุงโรม พระเจาลาดิสเลาสทรงใชขอตอรองมิใหพระสันตะปาปาอินโนเซ็นทที่ 7 ทรง

ประนีประนอมกับพระสันตะปาปาเบเนดิกทที่ 13 รวมท้ังใหพระองคยืนยันสิทธิการปกครองใน

เนเปลสดวย  อยางไรก็ดีดินแดนเนเปลสยังคงเปนกรณีพิพาทซ่ึงพระเจาหลุยสที่ 2 แหงอองจูทรงอาง

สิทธิในบัลลังกเชนกันอีกท้ังพระสันตะปาปาเบเนดิกทแหงอาวิญองก็ทรงรับรองดวย ความขัดแยง

ทางศาสนจักรในชวงเวลาน้ีจึงมีเรื่องทางการเมืองเขาไปเกี่ยวของ เหตุการณบานปลายยิ่งขึ้นเมื่อ 

พระสันตะปาปาอินโนเซ็นทที่ 7 ทรงแตงตั้งนัดดาเปนพระคารดินัลในสันตะสำนักแหงโรมจึงทำให 

ถูกโจมตีอยางหนัก เพ่ือหลบหนีความวุนวายและขอครหาพระองคจึงตัดสินพระทัยล้ีไปพำนักยังเมือง

วิเทอโบ (Viterbo) อยูพักใหญ ตอมาชาวโรมรองขอใหพระองคเสด็จกลับมาประทับยังโรมอีกคร้ัง 

ใน ค.ศ. 1406 แตถึงกระน้ันการคุกคามทางการเมืองรวมท้ังการแตงตั้งเครือพระญาติพระองค 

ไดทำใหพระเกียรติยศลดลงอยางมาก 

ความพยายามท่ีจะแกไขปญหาศาสนเภทเกิดขึ้นอีกคร้ังเม่ือพระคารดินัลทั้งสองฝายตาง

พยายามจัดการประชุมโดยมีมติใหพระสันตะปาปาเบเนดิกตและพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 ซึ่ง

ดำรงตำแหนงประมุขศาสนจักรหลังจากพระสันตะปาปาอินโนเซ็นทที่ 7 สิ้นพระชนมเพียง 1 ปเขา

รวมประชุมพรอมกัน การประชุมเจรจารวมมือเพ่ือหาขอยุติเกิดขึ้นท่ีเมืองซาโวนา (Savona) ในแควน

ลิกูเรีย (Liguria) เม่ือค.ศ. 1407 แตในท่ีสุดท้ังสองพระองคก็ไมไดเสด็จมาในท่ีประชุมแตอยางใด

เน่ืองจากตางฝายเกรงวาจะไมไดรับความปลอดภัย 

 

ขบวนการประนีประนอมแหงคริสตจักร: จากการประชุมแหงปซาถึงคอนสแตนซ 

ยุคสมัยแหงมหาศาสนเภทดำเนินไปอยางยาวนานรวมท้ังยังบอนทำลายเสถียรภาพความ

มั่นคงของคริสตจักรคาทอลิกเปนอยางย่ิง ขณะเดียวกันประชาชนทั่วยุโรปตางเอือมระอาตอความ

ประพฤติมิชอบของประมุขศาสนจักร พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 12 ทรงมีขอครหาในเร่ืองการแตงต้ัง

ระบบเครือญาติ เชนเดียวกับพระสันตะปาปาเบเนดิกตที ่13 ทียั่งทรงใชชวิีตฟุงเฟอในราชสำนักเชนกัน    
เหตุการณเชนน้ีสงผลกระทบตอภาพลักษณของศาสนจักรเปนอยางมากทำใหบรรดาเจาผู

ปกครองในดินแดนตางๆ พากันหว่ันวิตกเชนกัน ความพยายามท่ีจะแกไขปญหาเกิดข้ึนอีกคร้ังใน
รัชสมัยพระเจาชารลที่ 6 (Charles VI ค.ศ. 1368-1422) ของฝรั่งเศส พระองคทรงประกาศความ

เปนกลางดวยการไมเขาขางใดเชนเดียวกับพระเจาชารลท่ี 5 พระบิดา ขณะเดียวกันเพ่ือเปนการ

แกไขปญหาศาสนเภทท่ีเกิดข้ึน พระองคทรงจัดการประชุมแหงปซา (Council of Pisa) ขึ้นใน ค.ศ. 

1409 เพ่ือใหประมุขท้ังสององคทรงลาออกจากตำแหนงเพ่ือความเปนเอกภาพของคริสตจักรคาทอลิก 

(Smith, 1970: 173-175) การประชุมสภาในเมืองปซามีบรรดาพระเถระช้ันสูงท้ังพระคารดินัล อารช
บิชอปและบิชอปรวมทั้งนักเทววิทยาจากมหาวิทยาลัยปารีส ออกซฟอรดและโคโลญเขารวมประชุม

ดวยกัน ที่ประชุมมีสาสนถึงพระสันตะปาปาท้ังสองพระองคใหเขารวมประชุมครั้งน้ีแตถึงกระน้ัน 

ทั้งสองพระองคตางทรงเพิกเฉย  
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ดังนั้นการประชุมสภาแหงปซาจึงประณามท้ังพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญอง

และพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 12 แหงโรมวาเปนผูที่ทำใหคริสตจักรเกิดการแตกแยกรวมทั้งยังมีมติ

ถอดถอนพระสันตะปาปาท้ังสองพระองค ท่ีประชุมแหงปซามีมติแตงต้ัง

อารชบิชอปปเตอร พิลายี (Peter Philarghi) ดำรงตำแหนงเปนพระสัน- 

ตะปาปาอเล็กซานเดอรท่ี 5 ทำใหเวลาน้ีคริสตจักรยุโรปมีพระสันตะปาปา

เพ่ิมขึ้นอีกองคเปน 3 พระองค 

 แมวาท่ีประชุมแหงปซาจะมีมติถอดถอนพระสันตะปาปา 

ท้ังสองพระองค แตอยางไรก็ดีประมุขคริสตจักรท้ังสององคตางยันยืนยันวา

ตนเปนประมุขที่ชอบธรรมแหงศาสนจักรอยูอยางเชนเดิม ดังนั้น 

การแตงตั้งพระสันตะปาปาองคใหมจึงไมสามารถแกไขปญหาไดเลย 

พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 5 จึงกลายเปนพระสันตะปาปา 

สายปซา (Pisan pope) องคใหมไปโดยปริยายและยังทำใหศาสนจักรในยุโรปเกิดความอลหมาน

เพ่ิมขึ้นอีก พระสันตะปาปาแหงปซาไดรับการรับรองจากฝรั่งเศส อังกฤษ โบฮีเมีย ปรัสเซีย โปตุเกส 

รวมทั้งจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ นครรัฐบางสวนในอิตาลีทางตอนเหนือรวมทั้งฟลอเร็นสและเวนิส

ยอมรับพระองค ในขณะท่ีอารากอน กาสตีล และสก็อตแลนดยังคงสนับสนุนพระสันตะปาปาเบเนดิกต 

ที่ 13 สวนพระสันตะปาปาเกรเกอรรี่ที่ 12 ไดรับการสนับสนุนจากเนเปล บาวาเรีย โปแลนด และ

นครรัฐบางแหงในเยอรมันเทาน้ัน  

กลาวไดวาภายหลังการประชุมแหงปซาสิ้นสุดลง คริสตศาสนายังคงวุนวายหนักย่ิงขึ้น

เน่ืองจากมีพระสันตะปาปาที่อางการปกครองสูงสุดในสถาบันถึงสามพระองคดวยกัน ขณะเดียวกัน

กษัตริยหลายองคตางสนับสนุนพระสันตะปาปาของแตละองคซึ่งทำใหศาสนจักรราวฉานย่ิงขึ้น 

แมวาพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 5 จะไดรับการยอมรับมากกวาแตก็ไมสามารถแกไขความ
แตกแยกท่ีมีอยูได แมภายหลังจากการส้ินพระชนมของพระองคและพระสันตะปาปาจอหนท่ี 23  

ทรงเปนประมุขแหงศาสนจักรองคใหม พระองคทรงยายพระราชฐานมาพำนักท่ีโบโลญญาเปนหลัก  

ขณะเดียวกันพระเจาลาดิสเลาสซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 12  
ยังทรงทำสงครามทางตอนเหนือของอิตาลีอยางตอเนื่องรวมทั้งเขายึดดินแดนรัฐหลายแหง ทั้ง 

ออสเตีย (Ostia) เพรูเกีย รวมท้ังโบโลญญาซึ่งเปนท่ีประทับของพระสันตะปาปาจอหนท่ี 23 แมวา

พระองคจะทรงขอความชวยเหลือจากพระเจาหลุยสที่ 2 แหงอองจูรวมท้ังทรงยืนยันสิทธิในเนเปลส

แตทวาพระเจาหลุยสที่ 2 ก็สิ้นพระชนมเสียกอน ดังน้ันพระองคจึงทรงประกาศสงครามกับพระเจา

ลาดิสเลาส การทำสงครามในครั้งนี้มีการขายใบพระการุญคุณเปนจำนวนมากเพ่ือระดมเงินทุนใชใน
สงครามซึง่สรางความมัวหมองตอครสิตจกัรแหงปซา กรณีการขายใบพระการุญคุณถูกตอตานอยางหนัก

ตลอดเวลาจากเหลานักปฏิรปูทางศาสนาอีกท้ังยังชีใ้หเห็นวาการเลือกต้ังพระสันตะปาปาองคใหมไมได

เปนการแกไขปญหาไดเลย เวลาน้ีพระสันตะปาปาแหงปซายังถูกตอตานจากขบวนการใตดินท่ีตองการ 

พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที ่5 
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ปฏิรูปศาสนาใหมโดยเฉพาะขบวนการฮุสไซท (Hussite movement) ซึ่งมีจอหน ฮุส (Jan Hus/John 

Hus ค.ศ. 1369 – 1415) นักเทววิทยาในเยอรมัน รวมท้ังขบวนการลอลลารด (Lollards movement) 

ในอิตาลีเชนกัน ในที่สุดใน ค.ศ.1413 พระเจาลาดิสเลาสสามารถยึดโบโลญญาไดสำเร็จทำให 

พระสันตะปาปาจอหนตองหลบหนีไปยังฟลอเร็นสซึ่งเปนนครรัฐที่พระเจาลาดิสเลาสยังไมสามารถ

พิชิตได 

อิทธิพลของพระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 12 ซึ่งอยู

ภายใตอำนาจของพระเจาลาดิสเลาสเพ่ิมมากข้ึนทำให

พระสันตะปาปาจอหนท่ี 23 ตัดสินพระทัยล้ีภัยทางการเมือง

จากฟลอเร็นสไปยังเยอรมัน ซึ่งที่นั่นพระเจาซิกิสมุนด 

(Sigismund ค.ศ. 1368-1437) แหงอาณาจักรโรมัน 

อันศักด์ิสิทธ์ิทรงใหการคุมครองพระองค พระเจาซิกิสมุนด

จึงถือโอกาสน้ียุติปญหามหาศาสนเภทซ่ึงเวลาน้ันมีพระสันตะปาปาดวยกันถึงสามองคและทำใหเกิด

ความสับสนอยางหนักท่ัวยุโรป พระดำริของพระองคปรากฏเปนรูปธรรมเม่ือพระเจาซิกิสมุนดทรง

จัดการประชุมแหงคอนสแตนซ (Council of Constance) ขึ้นใน ค.ศ. 1414  โดยมีชอง เกอซัน (Jean 

Gerson) ซึ่งเปนนักเทววิทยาคนสำคัญใหคำปรึกษา การประชุมครั้งน้ีจัดขึ้นท่ีเมืองคอนสแตนซ 

[ปจจุบันคือเมือง Konstanz ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเยอรมัน] โดยมีจุดประสงคสำคัญเพ่ือ

ยุติความแตกแยกท่ีลุกลามมากข้ึน  ขณะเดียวกันการประชุมคร้ังน้ียังถือเปนขบวนการประนีประนอม 

ครั้งท่ีสองตอจากการประชุมที่เมืองปซา เมื่อ ค.ศ. 1409 การประชุมที่คอนสแตนซไดรับความรวมมือ

จากบรรดาพระคารดินัล อารคบิชอปและบิชอป เจาอาวาส รวมท้ังนักเทววิทยาจากมหาวิทยาลัย 

ตางๆ เปนจำนวนมาก ที่ประชุมมีมติเสนอใหปลดพระสันตะปาปาท้ังสามพระองค คือ สันตะปาปา 

เบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญอง พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที ่ 12 แหงโรม และพระสันตะปาปาจอหนท่ี 23 

แหงปซารวมทัง้ใหทีป่ระชมุเลอืกพระสันตะปาปาองคใหม 
มติของท่ีประชุมแหงคอนสแตนซทำใหบรรดาพระสันตะปาปามีปฏิกิริยาตอตานนับตั้งแต

พระสันตะปาปาจอหนท่ี 23 แหงปซาทรงปฏิเสธมติที่ประชุมพรอมทั้งพยายามหลบหนีทำใหสภาท่ี

ประชุมประกาศอัปเปหิกรรมพระองคซึ่งมีผลใหพระองคสิ้นสภาพประมุขแหงศาสนา ขณะท่ีพระสัน

ตะปาปาเบเนดิกตที่ 13 แหงอาวิญองนั้นก็ทรงยืนกรานปฏิเสธเชนกัน ทำใหพระองคทรงถูกอัปเปหิ

กรรมจากท่ีประชุมแหงคอนสแตนซ อยางไรก็ดีพระองคทรงลี้ภัยไปยังอารากอนซ่ึงท่ีนั่นพระเจา 
อัลฟองโซที่ 5 ทรงใหความคุมครองพระองคและอารากอนเปนอาณาจักรเพียงแหงเดียวท่ียังคง

ยอมรับอำนาจพระองคจวบจนกระท่ังพระสันตะปาปาส้ินพระชนมใน ค.ศ. 1423 ในขณะท่ี 
พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 12 ภายหลังจากการส้ินพระชนมของพระเจาลาดิสเลาสใน ค.ศ.1414 

ทำใหพระองคหมดผูคุมครองอำนาจ ดังนั้นพระองคจึงทรงยอมลาออกจากตำแหนงประมุขโดยดี 

 

 

ทีป่ระชมุสภาคอนสแตนซพิจารณาคดีของจอหน ฮสุ 
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ชวงทายสมัยของการประชุมแหงคอนสแตนซ ใน ค.ศ.1417 ที่ประชุมพระคารดินัลมีมติเลือก 

พระสันตะปาปามารตินท่ี 5 เปนประมุขแหงคริสตจักรองคใหมแทนอดีตพระสันตะปาปาท้ังสามองค 

(Swanson, 1979: 8) การข้ึนดำรงตำแหนงของพระองคยังเปนการปดฉากยุคสมยัของมหาศาสนเภท 

ที่ดำเนินมาเปนเวลายาวนานถึง 39 ปอีกดวย 

ในสมัยของการประชุมแหงคอนสแตนซ ศาสนจักรคาทอลิกยังคงถูกโจมตีอยางหนักตลอด

เวลาโดยเฉพาะขบวนการใตดินทางศาสนารวมท้ังเหลานักปฏิรูปศาสนาทำใหศาสนจักรจำเปนตองมี

ปฏิกิริยาโตตอบและปรับตัว เหตุการณสำคัญในสมัยการประชุมแหงคอนสแตนซเร่ิมตั้งแตการ

ประณามจอหน วิกลิฟฟ (John Wycliffe) ซึ่งไดลวงลับไปแลว เหตุการณที่สำคัญคือการเรียกตัว

จอหน ฮุส ใหมาปรากฏตัวในท่ีประชุม ฮุสเปนผูที่ทำใหศาสนจักรเกิดความกังวลเปนอยางมาก

เน่ืองจากเขาเปนผูที่วิจารณสถาบันศาสนาอยางรุนแรง ทายท่ีสุดท่ีประชุมมีมติพิจารณาโทษโดยการ

เผาท้ังเปน (Smith, 1970: 243-235) การประหารฮุสนั้นยิ่งทำใหกระแสความไมพอใจในศาสนจักร

โดยเฉพาะในดินแดนเยอรมันเพ่ิมขึ้นอยางมาก  

 

สรุป 
กลาวไดวาตลอดระยะเวลารอยกวาปนับแตสมัยการคุมขังแหงบาบิโลนจวบจนถึงสมัย 

มหาศาสนเภท คริสตศาสนาประสบกับความตกต่ำคร้ังใหญอยางตอเน่ือง วิกฤตการณทั้งสองเปนผล

จากพฤติกรรมของพระสันตะปาปาท่ีมีสวนสำคัญทำใหศาสนาเส่ือมลงอยางมาก นับแตสมัย 

การคุมขังแหงบาบิโลนท่ีพระสันตะปาปาทรงใชชีวิตหมกมุนในทางโลก การขายตำแหนงสมณศักด์ิ 

รวมทั้งสถาบันศาสนาตกอยูภายใตการครอบงำทางการเมืองซึ่งทำใหนักปฏิรูปทางศาสนาไมพอใจ

และตอตานพระองค ขณะเดียวกันในยุคสมัยมหาศาสนเภทน้ันคริสตศาสนาก็เส่ือมลงมากกวา 

แตกอน การแตกแยกของศาสนจักรยุโรปครั้งนี้เปนเหตุการณที่ไมเคยปรากฏมากอนรวมทั้งยังมีเร่ือง

ทางการเมืองเขามาเก่ียวของอีกดวย แมวาการแตกแยกแหงคริสตจักรจะไดขอยุติเมื่อมีการเลือกต้ัง 

พระสันตะปาปาองคใหม แตถึงกระน้ันก็ตามสถานการณของคริสตศาสนาในสมัยปลายยุคกลาง 
ก็เขาสูจดุวิกฤตเกินกวาท่ีศาสนจกัรจะแกไขไดและการปฏิรปูศาสนาคร้ังใหญก็กำลังจะเกิดขึน้ในไมชา 
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