
 
 

 
 

 
 ยุโรปเปนทวีปที่ไดชื่อวาเปนแหลงของความเจริญ (Civilized) มาแตครั้งประวัติศาสตร 
แมในโลกยุคปจจุบันที่เรียกวา เปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) กลุมประเทศตาง ๆ  ในทวีป
ยุโรป ก็ยังคงรวมผนึกความเปนชนชาติยุโรปใหปรากฏตอสายตาของชาวโลก อาทิ การมี     
สหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) การรวมระบบการเงินเปนสกุลเงินยูโร (Euro)     
การยังคงรักษาความเปนประเทศอุตสาหกรรมหนัก การเปนแมแบบของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (Democracy) ที่เรียกวา “ประชาธิปไตยแบบตะวันตก” รวมทั้งอารยธรรม 
วัฒนธรรม  ระบบการศึกษา  ตลอดจนความรุงเรืองตางๆ ที่ถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร    
หลายเลมวา สิ่งดีงามดานบวก (positive) เหลาน้ี ลวนมีตนตอความคิดมาจากชนชาติยุโรป    
ในอีกมุมมองทางดานลบ (negative) เก่ียวกับยุโรป ไดแก การเขามาแสวงหาอาณานิคม 
(Colonialism) ในทวีปอ่ืน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต *  โดยโปรตุเกสเปนชาติแรก      
ที่เปนผูนําดานการเดินเรือเขามาในทวีปเอเชียใน ค.ศ.1497  ภายใตการสนับสนุนของกษัตริย
โปรตุเกสในเวลานั้น ทําใหวาสโกดากามาเดินทางมาถึงประเทศอินเดียไดสําเร็จ1 และในเวลาตอมา
ชนชาติตะวันตกชาติอ่ืนก็ไดเดินทางเขามายังอีกซีกโลกหนึ่งดวยวัตถุประสงคที่คลายคลึงกัน 
 การเมืองระหวางประเทศของกลุมประเทศในยุโรปตะวันตกที่เก่ียวพันกับกลุม
ประเทศในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (รวมถึงประเทศไทยดวย) ทาทีที่ไดแสดงออกคือ
แสวงหาตลาดการคา ตองการทองคํา ตองการเคร่ืองเทศจากเอเชีย รวมทั้งตองการเผยแพร
ศาสนา แตแทจริงแลวลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) มีเจตนาถึงความตองการผนวกดินแดน
ดังกลาวมาเปนอาณานิคมของชาติตน โดยชนชาติตะวันตกดวยกันเองซ่ึงไดแกโปรตุเกส สเปน 
ฮอลันดา (หรือเนเธอรแลนด) อังกฤษ ฝรั่งเศส ตองใชกลยุทธและช้ันเชิงทุกวิถีทางในเวที
การเมืองระหวางประเทศเพื่อแยงชิงผลประโยชนกันเอง 

                                             
* ชาติตะวันตกท่ีมาแสวงหาอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ไดแก  โปรตุเกส  สเปน  ฮอลันดา  
อังกฤษ   ฝรั่งเศส 
1
 คณะอาจารยภาควิชาประวัติศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, อารยธรรมโลก.   
พ.ศ.2543, หนา 287. 
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 จากการศึกษาวิชาประวัติศาสตรเก่ียวกับยุโรปในอดีตและประวัติศาสตรยุโรปสมัย

ปจจุบัน∗ สามารถสรุปบทบาทของ 5 ชาติมหาอํานาจตะวันตกในยุคน้ันไดดังนี้ คือ 
 สําหรับประเทศโปรตุเกส การยึดชองแคบมะละกาเพียงแคตองการใหเปนเมืองทา
เทาน้ัน และโปรตุเกสก็ไดเขามาในดินแดนกรุงศรีอยุธยาของสยามประเทศ เพ่ือหวังดานการคา 
นอกจากนี้แลว โปรตุเกสยังไดเขาไปในดินแดนของประเทศพมา ซึ่งในยุคนั้นกรุงหงสาวดีและ
กรุงศรีอยุธยามีศึกสงครามกัน โดยทาทีของโปรตุเกสที่ปรากฏ ไดแก การสนับสนุนชวยเหลือ 
ทั้ง 2 ฝาย เพราะไมตองการเปนศัตรูกับฝายใด  ซึ่งก็เปนผลสําเร็จในระดับหน่ึง ผิดแผกจาก
กรณีหมูเกาะบอรเนียว ชวา และสุมาตรา ที่โปรตุเกสไมประสบผลสําเร็จเพราะกลุมน้ีมอง
โปรตุเกสวาเอาเปรียบดานการคาและนําคริสตศาสนาเขามาเผยแพร โดยเปนลัทธิที่ขัดกับ
วัฒนธรรมความเชื่อของคนพ้ืนเมือง 
 สําหรับประเทศสเปน มีนโยบายที่ไมตางไปจากโปรตุเกส ดังน้ันสเปนและโปรตุเกสจึงมี
ความขัดแยงกัน  และในที่สุดสเปนก็สามารถยึดครองประเทศฟลิปปนสได  ซึ่งที่มาของการ     
นับถือคริสตศาสนาของชาวฟลิปปนสสวนใหญก็มาจากการเผยแพรโดยชาวสเปนนั่นเอง 
 สําหรับประเทศฮอลแลนด (เนเธอรแลนดปจจุบัน) มีนโยบายดานการคาอยางเดียว 
แตเม่ือตองเสียผลประโยชนจากการคากับชาวตะวันตกดวยกันเอง คือ โปรตุเกส สเปน รวมทั้ง
อังกฤษดวย จึงทําใหฮอลันดาเปลี่ยนนโยบายจากมุงการคาอยางเดียวมาเปนยึดครองดินแดน
ดวย  และในที่สุดก็ไดประเทศอินโดนีเซียมาเปนของตน  ตอมาเม่ือประเทศฝรั่งเศสมีผูนํา         
ที่ชื่อนโปเลียน  ทําใหฮอลันดาตองตกอยูภายใตอํานาจของฝรั่งเศส  ในชวงน้ีฮอลันดาจึงจํายอม
มอบชวา (อินโดเนเซีย) ใหแกอังกฤษ และเม่ือนโปเลียนแหงฝรั่งเศสหมดอํานาจ ฮอลันดา
พยายามกลับไปยึดครองอินโดเนเซียใหม แตปรากฏวา ชาวอินโดเนเซียพอใจการอยูภายใต
การครอบครองของอังกฤษมากกวา  ฮอลันดาจึงใชวิธีการขยายอิทธิพลไปที่เกาะอ่ืน ๆ 
(นอกเหนือจากชวา) พรอมกับเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนเขตแดนที่ตนยึดไดกับอังกฤษ 
 สําหรับประเทศอังกฤษ เปนชาติตะวันตกที่ไดชื่อวาเปนมหาอํานาจทางทะเลในยุคน้ัน 
และมีประเทศอาณานิคมเปนจํานวนมาก ถึงกับมีคํากลาววา “เปนประเทศที่ดวงอาทิตยไมเคย
ตกดิน” เพราะธงชาติอังกฤษจะปกไวในดินแดนที่เปนอาณานิคม ประเทศทางเอเชียที่ตองตก
เปนของอังกฤษ  ไดแก  ประเทศอินเดีย  (มีการกอตั้งบริษัท  East  India  ของอังกฤษขึ้นเพ่ือ
ประโยชนดานการคา) และยังมีมลายู (นามประเทศในชวงนั้น) สําหรับดินแดนใกลมลายู เชน 
ไทรบุรี ตรังกานู กลันตัน ปะลิศ ทั้ง 4 รัฐน้ี เปนของประเทศไทย วิธีการไดแหลมมลายูทั้งหมด

                                             
∗ โปรดอานเพ่ิมเติมใน : ปราณี  ศิริจันทพันธ,  ประวัติศาสตรยุโรปสมัยปจจุบัน.  พ.ศ.2526,  ท้ังเลม. 
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 สําหรับประเทศฝรั่งเศสใหความสนใจดินแดนแถบอินโดจีน และสามารถยึดครอง
เวียดนาม  ลาว  กัมพูชา  ไดสําเร็จ ดังที่เรียกกันวา “อินโดจีนของฝร่ังเศส” 
 กลาวไดวาไทยเปนประเทศเดียวในภูมิภาคน้ีที่สามารถหลุดพนจากการถูกยึดครอง 
ดินแดนโดยชนชาติตะวันตกที่ยกมาเปนตัวอยางขางตน ทั้งน้ีเพราะผูปกครองแผนดินไทย
ภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Morarchy) ทรงมีพระอัจฉริยภาพ (genius)   
มีพระวิสัยทัศน (vision) และสามารถดําเนินนโยบายตางประเทศกับมหาอํานาจในยุคน้ันไดดี 
 ผูเขียนขอยกสํานวนการสรุปเปรียบเทียบเร่ืองการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
ประเทศมหาอํานาจกับประเทศเล็ก ๆ  ซึ่งอานพบจากเอกสารประกอบคําบรรยายระดับปริญญาโท 
วิชา PS713 (วิชาเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ) โดย ดร.พงษศานต พันธุลาภ2 ที่เขียนไว
ดังน้ี คือ “The Strong does what it wants, the weak suffer what it must” หมายความวา      
ผูที่มีอํานาจหรือรัฐที่มีอํานาจเขมแข็งสามารถทําอะไรไดตามปรารถนา ในขณะที่ผูที่ออนแอกวา
หรือรัฐเล็กตองยอมรับสภาพไปตามยถากรรม โดยอาจถือไดวา เปนหลักสัจธรรมในเวที
การเมืองระหวางประเทศ  ดวยเหตุนี้ประเทศไทยในยุคสงครามโลกคร้ังที่ 2 จึงมีขบวนการ    
เสรีไทยที่เขาฝายสัมพันธมิตร ในขณะที่รัฐบาลยอมรับญี่ปุนที่เขาฝายอักษะ โดยในทายที่สุด
ประเทศไทยก็สามารถเอาตัวรอดไปได ภายใตคําวา “Siamese Talk” ซึ่งเปนความหมายในทางลบ 
แตสิ่งน้ีก็คือหนทางแหงความอยูรอด (survival) ของประเทศเล็ก ๆ ในเวทีการเมืองระหวาง
ประเทศน่ันเอง 
 

                                             
∗ สิทธิสภาพนอกอาณาเขต : เปนกฎหมายของพวกติวตันในสมัยโบราณที่ใชหลักสัญชาติในการตัดสิน แตได
ยกเลิกนานแลว มาเปนใชหลักกฎหมายโรมัน คือ ใชหลักอาณาเขตหรือดินแดนในการตัดสิน 
∗โปรดอานเพ่ิมเติมในวรรณกรรมเรื่อง “พมาเสียเมือง” เขียนโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช, พ.ศ.2529  
2 พงษศานต  พันธุลาภ,  เอกสารประกอบการบรรยายวิชา PS713 เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ. 
พ.ศ.2543, หนา 24. 
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 กลาวโดยสรุป ยุโรปนอกจากจะเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องราวของสงครามโลกทั้ง 2 คร้ัง
แลว ยุโรปในอดีตยังไดนําลัทธิจักรวรรคินิยม (Imperialism) มาเปนขออางในการแสวงหาตลาด
การคา ตลอดจนแหลงวัตถุดิบ และตอมาไดกลายเปนลัทธิการลาอาณานิคม (Colonialism)   
โดยตองการผลประโยชนในดานตาง ๆ จากดินแดนประเทศเหลาน้ัน โดยใชหลักเหตุผลนิยม 
(Rationalism) เปนขออางวา เพ่ือนําอารยธรรมแบบทันสมัยของชนชาติที่เจริญแลวเขาไป
เผยแพรแกชนชาติที่ยังลาหลังอยู แตในที่สุดชนชาติยุโรปผูเจริญแลวน้ีตองปะทะกันเอง มีการ
แยงชิงผลประโยชนกันเอง เกิดความเสื่อมลง และตอมาเม่ือเวทีผูนําการเมืองโลกเปลี่ยนจาก
ยุโรปมาเปนสหรัฐอเมริกา ชนชาติมหาอํานาจเกาดังเชนยุโรปจึงหันมาบูรณาการยุโรป 
(European Integration) เพ่ือฟนฟูเอกลักษณความยิ่งใหญที่เคยมีในยุคอดีตไมใหเงียบหายไป 
ในยุคโลกาภิวัตน  โดยเฉพาะเหตุการณในป ค.ศ.2004 ที่ประวัติศาสตรจะตองจารึกไวอีก       
เม่ืออีก 10 ประเทศ มาเขารวมเปนสมาชิกใหมของสหภาพยุโรป (European Union) รวมแลว
สหภาพยุโรปปจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศ กลายเปนตลาดทางเศรษฐกิจ  
ขนาดใหญมากที่สุดและกลายเปนยุคใหมของยุโรปอีกดวย 
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