
 
 
 
 

 

-  สรุปประวัติยุโรปกอนสงครามโลกครั้งที่ 1  สงครามโลกครั้งที่ 2 
-  กลุมประเทศยุโรปในยุคปจจุบัน 
-  สหภาพยุโรป 

 

สรุปประวัติศาสตรยุโรปกอนสงครามโลกครั้งที่ 1  และสงครามโลกครั้งที่ 2 
 สงครามโลกครั้งที่ 1 (First World War ค.ศ.1914-ค.ศ.1918) และสงครามโลก        
คร้ังที่ 2 (Second World War ค.ศ.1939 – ค.ศ.1945) มีเบื้องหลังเหตุการณและที่มาจาก   
กลุมประเทศในทวีปยุโรปท้ังสิ้น การยุติลงของสงครามโลกทั้ง 2 คร้ัง ประวัติศาสตรจะบันทึก  
ไววา คายสัมพันธมิตร (Alliance) ที่ประกอบดวยอังกฤษ ฝรั่งเศสและรัสเซียเปนฝายชนะ           
โดยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีสหรัฐอเมริกาเขารวมดวย สวนฝายพายแพคือคายอักษะ (Axis)     
ที่ประกอบดวย เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี โดยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีญี่ปุนจากเอเชียมารวม 
อยูดวย 
 หากจะยอนไปถึงความเจริญรุงเรืองมากที่สุดของประเทศในโลกยุคโบราณจนไดชื่อวา
เปนมหาอํานาจ   มีเหตุของความเจริญกับวิธีสรางความยิ่งใหญตาง ๆ กัน  ถาจะกลาวเฉพาะ
ซีกโลกตะวันตกมีลําดับของความรุงเรืองโดยเร่ิมจากยุคกรีกที่เรียกวาเฮเลนนิก (Hellenic)  
กรีกยุคโบราณปกครองแบบนครรัฐ (polis หรือ city-state) มีนักวิชาการตางชาติคือ Perry 
Anderson และ Talcott Parson ไดวิเคราะหไววา3 นครรัฐมีบทบาทและอิทธิพลเหนือประชาชน
แทบทุกดาน คงมีแตเร่ืองครอบครัวและการทํามาหากินของผูคนในบางระดับเทาน้ันที่อยู
นอกเหนือการดูแลของนครรัฐ  คานิยมโดยทั่วไปมีวา  มนุษยจะเปนอารยชนหรือตางจาก     
สรรพสัตวก็เพราะมีชีวิตอยูในนครรัฐเทาน้ัน แตมนุษยตองทําประโยชนใหแกสวนรวมมากกวา
สวนตัวดวย การสรางความสําคัญโดยศูนยรวมของทุกส่ิงทุกอยางคือนครรัฐ การลงโทษโดยการ

                                             
3 อนุสรณ  ล่ิมมณี, รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอํานาจนโยบายและเครือขาย
ความสัมพันธ. พ.ศ.2542, หนา 11-12. 

บทที่ 2 
การเมืองระหวางประเทศในยุโรปตะวันตก 

(International Politics In Western Europe) 
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 กอนหนาการเกิดสงครามเพโลโพนีเชียนระหวางชาวนครรัฐกรีกดวยกันเอง นครรัฐ-
เอเธนสไดทําสงครามกับพวกเปอรเซีย (ประเทศอิหรานปจจุบัน) และแมวานครรัฐสปารตา    
มาชวยเหลือเก้ือกูลพวกเปอรเซีย แตนครรัฐเอเธนสก็เปนฝายชนะ เพราะเอเธนสมี
แสนยานุภาพดานกองทัพเรือ หลังจากนั้นเอเธนสไดกอตั้ง Delian Leaque หรือ The 
Confederation of Delos (เปนลักษณะของสมาพันธรัฐ) โดยเอเธนสตองการเปนผูนํานครรัฐ 

อ่ืน ๆ และเม่ือเพริคลิส (Pericles) ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงเปนหัวหนาคณะสิบนายพล∗ 
(Ten generals) เพริคลิสกลายเปนผูนําที่มีบารมี นครรัฐอ่ืน ๆ เปนเสมือนบริวารของนครรัฐ-
เอเธนส ถานครรัฐใดจะแยกตัวไป ก็ถือวาเปนกบฏ (Rebellion) มีความผิด โดยเอเธนสสามารถ
ปราบนครรัฐอ่ืน ๆ ไดยกเวนสปารตาที่เปนนครรัฐทหาร (Military city-state) สิ่งเหลาน้ี     
สรางความไมพอใจใหแกสปารตาที่มองวาเอเธนสจะมาเปนผูนํานครรัฐกรีกทั้งหมด แตสิ่งที่
สําคัญคือแนวคิดที่แตกตางกัน ในขณะที่สปารตามองวาเอเธนสหยอนในดานระเบียบวินัย    
โดยเอเธนสมองวาสปารตาเปนนครรัฐเผด็จการทหารนิยม5 ดวยปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาเหลาน้ี 
ไดกลายเปนความฝายแพของนครรัฐกรีกทั้งหมด แหลงอํานาจของโลกไดเปลี่ยนมือไปอยูที่
จักรวรรดิโรมัน (Roman Empire)  
 
 

                                             
∗ Civil war : หมายถึงคนในชาติเดียวกัน รบกันเอง 
4 คณะอาจารยภาควิชาประวัติศาสตร. เพิ่งอาง, หนา 35-36 
∗ Pericles : ตําแหนงหัวหนาคณะสิบนายพล อาจเทียบไดกับตําแหนงนายกรัฐมนตรีในปจจุบัน 
5 สุขุม  นวลสกุล, ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง. พ.ศ.2544, หนา 17-18. 
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 ยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจ จะพบกับคํากลาวที่วา “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”      
“กรุงโรมไมไดสรางเสร็จภายในวันเดียว” ฯลฯ แตความเปนชนชาติที่ยิ่งใหญของจักรวรรดิโรมัน
ตางจากนครรัฐกรีก เพราะนโยบายตางประเทศที่สําคัญของโรมันคือการทําสงครามเพ่ือขยาย
เขตแดน  ดวยฝมือการรบตลอดจนอาวุธสงครามที่กาวหนาทันสมัยในยุคน้ัน ทําใหอาณาจักร
โรมันเกือบเปนจาวโลก ประกอบกับการดําเนินนโยบายภายในประเทศที่มีระบบกฎหมาย 
(Roman Law) ที่โลกปจจุบันยอมรับวา โรมันไดทิ้งมรดกไวใหในเร่ืองพัฒนาการดานกฎหมาย 
ในตอนปลายยุคโรมัน คริสตศาสนาเติบโตอยางกวางขวางมาก และเม่ือชนเผาติวตัน (Teuton) 
สามารถรบชนะโรมันได กลายเปนการลมสลายของจักรวรรดิโรมัน (The fall of the Roman 
Empire) 
 โลกเขาสูยุคกลาง  (Middle Age)  ยุคนี้คริสตศาสนามีความเขมแข็งมาก  บรรดา
ปรัชญาเมธีจะเปนนักบวชหรือบาทหลวงในคริสตศาสนา มีการสรางความเชื่อที่วา             
พระสันตะปาปา (Pope) คือผูแทนพระเจา (God) ดังนั้นการใชอํานาจรัฐจึงแบงออกเปน 2 ขั้ว 
คือ ศาสนจักร (Church) ซึ่งมีบาทหลวงเปนผูนําและอาณาจักร (State) โดยมีกษัตริยเปนผูนํา 
ดวยความศรัทธาในคริสตศาสนาของประชาชนสวนใหญทําใหฝายศาสนจักรไดเปรียบ  มีการ
สอนเร่ืองวันสิ้นพิภพหรือวันพิพากษาโลก  ที่เปนคัมภีรทางศาสนา (Bible) การใชอํานาจของ
กษัตริยหรือฝายอาณาจักรกลายเปนเพียงประมุขแตเพียงในนาม บางครั้งแมกษัตริยบางองคจะ
ตอตานประทวง แตก็ตองเปนฝายแพ เพราะฝายสันตะปาปามีอาวุธที่สําคัญคือ “การประกาศ
ปพพาชนียกรรม”  คือขับไลออกจากการเปนคริสตศาสนิกชน  ซึ่งมีผลทางจิตใจอยางมาก    
ดวยเหตุนี้ยุคกลางจึงถูกเรียกวาเปนยุคมืด (Dark Age) เปนยุคที่ศาสนาครอบงําไมให
แสดงออกทางความรูหรือความคิด นอกจากพวกบาทหลวงเทาน้ัน  ที่เลวรายกวาน้ันไดแก   
การที่สันตะปาปา Boniface VIII ประกาศใหอํานาจรัฐตกอยูที่ฝายศาสนจักรเพียงที่เดียว จึงไดมี
การตอตานอยางรุนแรงจากบรรดากษัตริยในยุคนั้น6   คือในตนศตวรรษที่ 14 
 ยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ก็เกิดขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 14 เชนกัน    
เริ่มจากความพยายามตอตานอํานาจของสันตะปาปาแหงกรุงโรม   การไมยอมรับความคิดเร่ือง
อํานาจสูงสุดของจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ (The Holy Roman Empire) ที่บางประเทศ       
ในยุโรปเคยยอมรับ เชน “The Holy Roman Empire For The German Nation” สิ่งที่เขามา
แทนท่ีก็คือรัฐในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) กษัตริยในยุโรปหลาย
ประเทศถือโอกาสผนวกสิ่งที่เปนศาสนจักรมาเปนของรัฐ 

                                             
6  อนุสรณ  ล่ิมมณี,  อางแลว.  หนา 15 
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 Renaissance (อานวา เรอ-เน-ซอง) อยูระหวางชวง ค.ศ.1350 ถึง ค.ศ.1600 
โดยประมาณ เปนยุคแหงการฟนฟูศิลปวิทยาการยุคฟนฟูองคความรูตาง ๆ ทุกเร่ือง โดย
บรรดาปญญาชนในยุคน้ี  หันมาใหความสนใจตออารยธรรมกรีกโบราณและศิลปกรรมโรมันและ
กลายเปนกระแสแพรหลายทางความคิดไปทั่วยุโรป กลาวไดวาอิตาลีเปนประเทศแรกที่เร่ิมตน
ฟนฟูศิลปวิทยาการ  วัฒนธรรมคลาสสิคไดเกิดขึ้นใหมอีก  ลัทธิปจเจกชนนิยมไดกลับเขามา 
โดยปรากฏเปนรูปธรรมใน อัจฉริยภาพของแตละบุคคลในงานสรางสรรคศิลปกรรม วรรณกรรม
ดานตาง ๆ สําหรับประเทศอิตาลีวรรณกรรมที่โดงดังมากคืองานเขียนเรื่อง “The Prince” โดย 
Machiavelli (ยังใชเปนตําราเรียนในปจจุบัน) ถือวายุคมืดไดสิ้นสุดลง ไมมีการปดก้ันการแสดง
วิสัยทัศน (Vision) อีกแลว ผูคนในยุโรปเร่ิมมีโลกทัศน (world view) ที่กวาง มีความสบายใจ   
มีการมองโลกในแงบวก (Positive thinking) ไมมีความกลัวดวยเร่ืองของศาสนาเหมือนในยุคมืด 
เปนการหมดสิ้นอํานาจของฝายศาสนจักร   ในขณะที่ฝายอาณาจักรซ่ึงหมายถึงกษัตริยกลับมี
ความสําคัญขึ้น Renaissance เปนยุคคาบสมัยที่เชื่อมตอยุคกลางเขากับยุคใหม ยุค 
Renaissance มีระยะเวลาประมาณ 200 ป และตองเสื่อมลงเม่ือฝรั่งเศสมาทําสงครามกับอิตาลี 
รวมทั้งปจจัยจากความไมลงตัวเร่ืองผลประโยชนดานการคาของประเทศยุโรปอ่ืน ๆ ในที่สุด 
เม่ือระบบเศรษฐกิจของอิตาลีพังทลายลง ความเจริญเฟองฟูกลับกลายสภาพเปนความลาหลัง 
และเม่ือมีการปฏิรูปศาสนา (Reformation) ในตนศตวรรษที่ 16 ความเจริญแบบ Renaissance 
ไดหยุดชะงักลง 
 การปฏิรูปศาสนา (Reformation หรือ Protestant Reformation) เกิดจากนักบวช 
ชาวเยอรมันชื่อ มารติน ลูเธอร (Martin Luther) ตองการปรับปรุงการบริหารศาสนจักรที่กรุงโรม 
โดยใหนักบวชในระดับสูงซ่ึงคุมอํานาจของศาสนจักรอยู ลดการใชอํานาจตามอําเภอใจและ   
เลิกแสวงผลประโยชนจากการผูกขาดในการประกอบพิธีกรรม7 ตอมาไดเกิดนิกายใหมเรียกวา
โปรเตสแตนท (Protestant) สวนนิกายแบบเดิมของกรุงโรมเรียกวา คาธอลิก (Catholic)     
การปฏิรูปศาสนามีผล เก่ียวโยงทางการเมืองดวย มีผูนํากลุมประเทศยุโรปท่ีเห็นดวยและ
คัดคานมารติน ลูเธอร ถึงกับเกิดสงครามระหวางผูนับถือนิกายคาธอลิกกับนิกายโปรเตสแตนท 
ประเทศฝร่ังเศสกับเยอรมนีสนับสนุนลูเธอร และงานนี้สันตะปาปา (Pope) ถึงกับใหเงิน
ชวยเหลือแกฝายที่มีความคิดตรงกันขามกับลูเธอร  การปฏิรูปศาสนาจึงเปนการตอสูแบบ    
นองเลือด สงครามจบลงโดยมีการแยกนิกายของคริสตศาสนาอยางชัดเจน อาจวิเคราะหไดวา 
อํานาจจากวัด (church) กลับมาเปนของรัฐ (state) หมดยุคการครอบงําโดยศาสนจักร 

                                             
7 อนุสรณ ล่ิมมณี, อางแลว. หนา 18 
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 การสรุปประวัติศาสตรของชาวยุโรป  จึงมีทั้งความรุงเรือง  ความขัดแยง การสราง
ความยิ่งใหญใหแกชาติตน และทายที่สุดไดนํามาซ่ึงการเกิดสงครามโลก สําหรับสงครามโลก
ครั้งที่ 1 นั้น จากตําราประวัติศาสตรหลายเลมบันทึกตรงกันวา ชนวนสงครามโลกครั้งที่ 1     
มาจากเหตุการณลอบปลงพระชนม Archduke Francis Ferdinand ผูเปนองครัชทายาทของ
ออสเตรีย-ฮังการี ในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.1914 ดังนั้น ออสเตรีย-ฮังการี จึงประกาศสงคราม
กับเซอรเบีย ตอมารัสเซียเขาขางเซอรเบีย ประเทศเยอรมันจึงประกาศสงครามกับรัสเซีย     
และตอมาฝร่ังเศสเขาขางรัสเซีย ประเทศเยอรมันจึงประกาศสงครามกับฝรั่งเศสดวย พัวพัน  
กันไปหมด และตอมาเม่ืออังกฤษไดประกาศสงครามกับเยอรมัน เหตุการณจึงใหญโตกลายเปน
สงครามโลกครั้งที่ 1 และในชวงการประกาศสงครามโลกคร้ังที่ 1 นั้น ในประเทศรัสเซียไดเกิดมี
การปฏิวัติขึ้นใน ค.ศ.1917 (The Russian Revolution) ประเทศรัสเซียจึงตองถอนตัว  
สงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงใน ค.ศ.1918 
 สําหรับเหตุการณกอนหนาการเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 อาจกลาวไดวา การเมือง
ภายในของกลุมประเทศในยุโรปตะวันตก มีลักษณะเปนระบอบเผด็จการ (Dictatorship) อาทิ 
ประเทศรัสเซียใชระบอบสังคมนิยม (Socialism หรือที่เรียกกันวา Communism) ประเทศอิตาลี

ภายใตมุสโสลินีใชระบอบเผด็จการฝายขวา∗ (Fascism) ซึ่งประเทศโปรตุเกสและประเทศสเปน 
ระบอบการปกครองก็มีลักษณะในแบบ Fascism ของอิตาลี สวนประเทศโปแลนดเปนการ
ปกครองโดยคณะทหาร (Authoritarianism) สําหรับประเทศเยอรมันปกครองโดยฮิตเลอรภายใต
พรรคนาซี (Nazism)  จึงกลายเปนวาประเทศในยุโรปอื่น ๆ ที่ปกครองแบบประชาธิปไตย 
(Democracy) จะขาดความเขมแข็ง 
 
 

                                             
∗ เผด็จการฝายขวา เปนการเนนท่ีตัวผูนํา โดยอางคําวาชาติ ซึ่งไดแกระบอบฟาสซิสตภายใตมุสโสลินีของ
อิตาลี และระบอบนาซี ภายใตฮิตเลอรของเยอรมัน 
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 ในชวงประมาณ ค.ศ.1934 นโยบายตางประเทศของรัสเซียจะรวมมือกับมหาอํานาจ
ฝายตะวันตก เพราะไมแนใจในนโยบายตางประเทศของเยอรมัน (คือ ฮิตเลอรในเวลานั้น)    
และใน ค.ศ.1936 ไดเกิดมีสงครามกลางเมืองขึ้น (civil war) ภายในประเทศสเปน ระหวาง   
ฝายซายกับฝายขวา (วิเคราะหกันวาทางฝายซายมีรัสเซียหนุนหลังอยูและทางฝายขวาอยู
ภายใตนายพลฟรังโก ไดรับการหนุนหลังจากเยอรมันกับอิตาลี) ผลภายหลังสงครามกลางเมือง
จบลงโดยฝายขวาชนะ ตอมาใน ค.ศ.1939 (ชวงกอนประกาศสงครามโลกครั้งที่ 2) รัสเซียไดมี
ขอตกลงกับเยอรมันเก่ียวกับดินแดนประเทศโปแลนด   โดยขอตกลงมีอยูวาหากเยอรมันจะบุก
โปแลนดประเทศรัสเซียจะไมขัดขวาง  แตมีเง่ือนไขวารัสเซียจะตองไดดินแดนของโปแลนด
คร่ึงหนึ่งซ่ึงก็คือเปนการดําเนินนโยบายตางประเทศในเรื่องของผลประโยชนรวมกัน  การเมือง
ระหวางประเทศในชวงนี้ผูนําฝายรัสเซีย คือ สตาลิน และผูนําฝายเยอรมัน คือ ฮิตเลอร แมจะใช
ระบอบการปกครองแบบอุดมการณเผด็จการเชนกัน แตเปนเผด็จการคนละขั้วกัน กลาวคือ 
Socialism ของรัสเซีย เปนเผด็จการโดยพรรค และ Nazism ของเยอรมัน เปนเผด็จการ      
โดยผูนํา สําหรับระบอบ Fascism ของอิตาลี ก็เปนเผด็จการโดยผูนําเชนกัน โดยมุสโสลินี  
สรางนโยบายแบบชาตินิยม (Nationalism) เพราะตองการอาณานิคม จึงมีกรณีพิทาท         
กับประเทศกรีซ (หรือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเฮเลนนิค) กับประเทศเอธิโอเปย    
(หรือประเทศอบิสซิเนีย นามประเทศในเวลานั้น) ความตึงเครียดในเวทีการเมืองโลกไดเกิดขึ้น
มากขึ้นตามลําดับ องคกรสันนิบาตชาติจึงไดเขามาไกลเกลี่ยและลงโทษอิตาลีในกรณีของ
เอธิโอเปย ดวยวิธีการใหประเทศท่ีเปนสมาชิกองคการสันนิบาตชาติเลิกคาขายดวย (Economic 
Sanction) สําหรับประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกขององคกรสันนิบาติชาติ ไดแก เยอรมัน 
ออสเตรีย ฮังการี (ซึ่งก็คือพันธมิตรของฝายอักษะ) ความไมพอใจในบทบาทขององคกร
สันนิบาตชาติทําใหอิตาลีลาออกจากการเปนชาติสมาชิก อิตาลีทําตนเปนพันธมิตรที่ดีกับ
เยอรมัน เพราะเปนเผด็จการฝายขวาหรือเผด็จการโดยผูนําเหมือนกัน อยางไรก็ตามนโยบาย
ตางประเทศของชาติตะวันตกชวงกอนเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ขาดความชัดเจน เปลี่ยนแปลง
ไปมาเพ่ือผลประโยชน  เพ่ือความอยูรอด  และขาดความจริงใจ 
 สงครามโลกครั้งที่ 2 ประกาศในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.1939 โดยประเทศเยอรมัน
ภายใตอดอลฟ ฮิตเลอร (Adolf  Hitler) ไดฉีกสนธิสัญญาแวรซายสทิ้ง (Versaille Treaty)    
การทําสงครามไดรวมกับฝายอักษะ (Axis) มีประเทศออสเตรีย และฮังการีเปนฝายเดียวกัน 
สงครามโลกครั้งที่ 2  ที่มีเยอรมันเปนผูเร่ิมไดทําสงครามแบบสายฟาแลบ คือสามารถรบชนะ   
ตีดินแดนประเทศตาง ๆ ไดในเวลารวดเร็วมาก  โดยเริ่มตนที่โปแลนดและในวันที่ 3 กันยายน 
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 ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยังดําเนินอยู ประเทศอิตาลีซึ่งเคยประกาศเปนฝาย
เยอรมันเต็มตัวตองลดบทบาทลง   เพราะเกิดการจลาจลทางการเมืองขึ้นภายในประเทศ 
(uprising) ผลที่เกิดภายในอิตาลีก็คือ ผูนําที่ชื่อมุสโสลินีถูกประหารชีวิตในเวลาตอมา ทางดาน
ประเทศรัสเซีย  เม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ใหม ๆ รัสเซียอยูฝายเยอรมัน โดยใหความ
ชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ แตในตอนทายๆ รัสเซียกลับเปนฝายสัมพันธมิตร (Alliance) 
เพราะรัสเซียกับเยอรมันมีอุดมการณทางการเมืองคนละขั้วกัน  คือ  ซายจัดกับขวาจัด ซึ่งเปน
ทิศทางที่ไมอาจเจรจากันรูเร่ือง อยางไรก็ดีแมวารัสเซียมารวมทีมกับฝายสัมพันธมิตรแตรัสเซีย
ใน ค.ศ.ชวงน้ี เปนประเทศในระบอบสังคมนิยม ซึ่งก็มีอุดมการณตรงกันขามกับระบอบ
ประชาธิปไตย  จึงทําใหอังกฤษและฝรั่งเศสไมไววางใจ  สําหรับนโยบายตางประเทศของรัสเซีย
ชวงนี้จึงมีลักษณะกลับไปกลับมาเพ่ือความอยูรอดและเพ่ือผลประโยชน โดยบางชวงมีลักษณะ
ชวยเหลือเก้ือกูลกับเยอรมัน  และบางชวงเปลี่ยนมาทําสัมพันธไมตรีกับอังกฤษ และฝรั่งเศส 
แตในตําราทางประวัติศาสตรตางบันทึกใหรัสเซียวาจัดอยูในคายของฝายสัมพันธมิตร 
 สีสันของสงครามโลกครั้งที่ 2 มีเพ่ิมขึ้น เม่ือประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศ     
ที่อาจเรียกไดวาเปนประเทศเกิดใหม   ไมมีประวัติศาสตรอันยาวนานเหมือนประเทศในทวีป
ยุโรปและทวีปเอเชีย แตกลับมีความสมบูรณพรอมในดานทรัพยากร ผูนํา และระบอบ        
การปกครองที่ลงตัว โดยเฉพาะการมีเศรษฐกิจที่ม่ันคง ม่ังคั่ง และไมไดรับความเสียหายจาก
สงครามโลกครั้งที่ 1 เหมือนชาติอ่ืน ๆ  ฯลฯ เม่ือสหรัฐอเมริกาถูกดึงมาอยูฝายสัมพันธมิตร   
ซึ่งรวมแลวไดแก อังกฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ทันทีที่ฝายสัมพันธมิตร             
มีสหรัฐอเมริกาเขามารวมดวย ยุทธการของการสูรบก็เปลี่ยนทาทีทันที กลาวคือในยกแรกของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ฝายอักษะนําอยู แตยกหลังฝายสัมพันธมิตรชนะดวยความชวยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกา โดยผูนําในขณะนั้นคือประธานาธิบดีโรสเวลท (President Roosevelt) ทางคาย
เอเชียก็มีประเทศญ่ีปุนเปนสีสันของสงครามโลกเชนกัน โดยญ่ีปุนเขากับฝายอักษะ สงครามยุติ
ลงโดยอิตาลีเปนชาติแรกที่ยอมแพ และญ่ีปุนเปนชาติสุดทายที่ยอมแพ โดยฝมือของ
สหรัฐอเมริกาที่ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ เพ่ือยุติการมีอํานาจของ
ญี่ปุนทางเอเชียไดสําเร็จ 
 ทวีปยุโรปภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สรุปไดวามีแตความสูญเสียทั้งฝายชนะและ
ฝายแพ ปญหาที่ตามมามีมากมายมหาศาลและปญหานําไปสูระบบเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกดวย 
มหาอํานาจในชวงตอมาจึงเปนประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศที่เกิดใหม 200 กวาปที่มีความ
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หมายเหตุ :  วีรบุรุษจากสงครามโลกที่เปนที่รูจักดี  ไดแก :-  
  Sir Winston Churchill  –  นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 
  General Charles de Gaulle – ประธานาธิบดีฝรั่งเศส 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา   General Dwight D. Eisenhower – 
  General Mac Arthur – นายพลแม็คอาเธอรของสหรัฐอเมริกาทางดานเอเชีย 
 

กลุมประเทศยุโรปในยุคปจจุบัน 
 ทวีปยุโรปแบงออกเปนยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตก และยุโรปตะวันออก โดยท่ี           
บางประเทศ เชน ไซปรัส (Cyprus) ตุรกี (Turkey) กรีซ (Greece) โปรตุเกส (Portugal)     
สเปน (Spain) ซึ่งมีทําเลท่ีตั้งอยูทางตอนใตของยุโรป แตไมนิยมเรียกวาเปนยุโรปใตหรือ    
บางประเทศ เชน อิสราเอล (Israel) ซึ่งมีทําเลท่ีตั้งอยูที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต แตจัดใหเปน
ยุโรป สําหรับประเทศท่ีมีดินแดนติดตอกัน 2 ทวีป คือ ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ไดแก ตุรกี 
และรัสเซีย กลาวคือดินแดน 2 ใน 3 ของตุรกีอยูในเขตทวีปยุโรป สวนรัสเซียเม่ือคร้ังที่เปน
สหภาพโซเวียตรัสเซีย (U.S.S.R) มีดินแดนอยูติดกัน 2 ทวีป คือทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย  
สวนรัสเซียในปจจุบัน (Russia) มีทําเลที่ตั้งอยูในทวีปยุโรปตะวันออก 
 การแบงกลุมประเทศในยุโรปยุคปจจุบัน โดยแบงตามทําเลที่ตั้ง จึงแบงเปน 3 กลุม
ไดแก 
 1.  ยุโรปเหนือ (Northern Europe) 
 2.  ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe) 
 3.  ยุโรปตะวันตก (Western Europe) 
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หมายเหตุ  :  สําหรับประเทศที่ตั้งอยูตรงยุโรปสวนกลาง (Central Europe or Middle Europe) 
บางคร้ังก็จัดไวในกลุมยุโรปตะวันตกดวย 

รายนามประเทศในยุโรปเหนือไดแก :- (Northern  Europe)  
 1. นอรเวย (Norway) 
 2. ฟนแลนด (Finland, Suomi) 
 3. สวีเดน (Sweden) 
 4. ไอซแลนด (Iceland) 
 5. เดนมารค (Denmark) 
 รายนามประเทศในยุโรปตะวันออกไดแก :- (Eastern Europe) 
 1. สหพันธรัฐรัสเซีย(Russian Federation) 
 2. อัลบาเนีย (Albania) 
 3. บุลกาเรีย (Bulgaria) 
 4. สหพันธสาธารณรัฐเซอรเบียและมอนเตเนโกร  (Federal Republic of Serbia and  
               Montenegro) 
 5. โรมาเนีย (Romania) 
 6. โปแลนด (Poland) 
 7. ฮังการี (Hungary) 
 8. สาธารณรัฐเชค(Czech Republic) 
 9. สาธารณรัฐสลาวัค (Slavak (Slovakia) Republic) 
 10. บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) 
 11. โครเอเทีย (Croatia) 
 12. สโลเวเนีย (Slovenia) 
 13. สาธารณรัฐยูโกสลาเวียแหงมารซีโดเนีย (The Former Yugoslav Republic of  
                  Marcedonia) 
 14. ยูเครน (Ukraine) 
 15. เบลารุส (Belarus, Byelo – Russia) 
 16. มอลโดวา (Moldova) 
 17. จอรเจีย (Georgia) 
 18. อารเซอรไบยัน (Azerbaijan) 
 19. อารเมเนีย (Amenia) 
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 20. เอสโทเนีย (Estonia) 
 21. ลัทเวีย (Latvia) 
 22. ลิทัวเนีย (Lithuania) 
 รายนามประเทศในยุโรปตะวันตก ไดแก :- (Western Europe) 
 1.  แอนดอรา (Andora) 
 2.  ออสเตรีย (Austria) 
 3.  เบลเยี่ยม (Belgium) 
 4. ไซปรัส (Cyprus) 
 5.  ฝรั่งเศส (France)  
 6.  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) 
 7.  จิบรัสตา (Gibralta) 
 8.  กรีซ หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยเฮเลนนิก (Greece, The Hellenic Republic) 
 9.  สาธารณรัฐไอรแลนด (Republic of Ireland, Eire) 
 10. อิตาลี (Italy) 
 11. ลิเคนสไตน (Liechtenstein) 
 12. ลักเซมเบอรก (Luxembourg) 
 13. มัลตา (Malta) 
 14. โมนาโค (Monaco) 
 15. เนเธอรแลนด (The Netherlands, Holland) 
 16. โปตุเกส (Portugal) 
 17. ซานมาริโน (San Marino) 
 18. สเปน (Spain) 
 19. สมาพันธรัฐสวิตเซอรแลนด (Switzerland, Confederation Helvitia) 
 20. ตุรกี (Turkey) 
 21. สหราชอาณาจักร (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 
 22. นครรัฐวาติน (Vatican City-State, The Holy See) 
 หมายเหตุเก่ียวกับประเทศในทวีปยุโรป 
 - ประเทศไซปรัส ตุรกี กรีซ โปรตุเกส และสเปนนั้นมีที่ตั้งอยูตรงยุโรปตอนใต       
แตไมมีการเรียกวาเปนยุโรปใต  โดยนับ 5 ประเทศท่ีกลาวถึงนี้เปนยุโรปตะวันตกดวย 
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 - ประเทศตุรกีและรัสเซีย มีดินแดนติดตอ 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย    
โดยดินแดน 2 ใน 3 ของตุรกีตั้งอยูในทวีปยุโรป สวนรัสเซียเม่ือครั้งสมัยเปนสหภาพโซเวียต    
มีดินแดนติดกันถึง 2 ทวีป แตในปจจุบัน กลายเปนสหพันธรัฐรัสเซีย มีที่ตั้งอยูในทวีปยุโรป
ตะวันออก 
 สําหรับระบอบการปกครองของกลุมประเทศในทวีปยุโรปในปจจุบัน กลาวไดวา        
ทุกประเทศปกครองระบอบประชาธิปไตย (Democratic Regime) เพียงแตใชรูปแบบ (Model)    
ในระบอบประชาธิปไตยที่แตกตางกันไป กลาวคือทุกประเทศในยุโรปเหนือใชระบบรัฐสภา 
(Parliamentary System) เกือบทุกประเทศในยุโรปตะวันตกก็ใชระบบรัฐสภา ยกเวนฝรั่งเศสที่ใช
ระบบก่ึงประธานาธิบดี-ก่ึงรัฐสภา (Semi-Presidential and Semi-Parliamentary System)     
และเกือบทุกประเทศในยุโรปตะวันออกจะใชระบบก่ึงประธานาธิบดี-ก่ึงรัฐสภา ดังน้ันถาจะนับ
ในภาพรวมแลว กลาวไดวา ประเทศสวนใหญในทวีปยุโรปโดยเฉพาะยุโรปตะวันตกมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบที่เรียกวาระบบรัฐสภา (Parliamentarianism in 
Western Europe) 
 

สหภาพยุโรป 
 สหภาพยุโรปเกิดขึ้นใน ค.ศ.1951 การเกิดขึ้นของสหภาพยุโรปสามารถเรียกไดวา
เปนการบูรณาการยุโรป (European Integration) เพราะเปนการมารวมกันเพ่ือผลประโยชน
รวมกันของกลุมประเทศในทวีปยุโรป โดยในระยะเริ่มแรกนั้น ประกอบดวยประเทศสมาชิก 6 
ประเทศ  ไดแก 
 1.  เบลเยี่ยม 
 2.  ฝรั่งเศส 
 3.  เยอรมนี 
 4.  อิตาลี 
 5.  ลักเซมเบอรก 
 6.  เนเธอรแลนด 
ใน ค.ศ.1970 ประเทศสมาชิก มีเพ่ิมเติม ไดแก 
 7.  อังกฤษ 
 8.  ไอรแลนด 
 9.  เดนมารก 
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ใน ค.ศ.1980 ประเทศสมาชิก มีเพ่ิมเติม ไดแก 
 10. กรีซ 
 11. สเปน 
 12. โปรตุเกส 
ใน ค.ศ.1995 ประเทศสมาชิก มีเพ่ิมเติม ไดแก 
 13. สวีเดน 
 14. ฟนแลนด 
 15. ออสเตรีย 
 กลาวไดวาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ E.U. มี 15 ประเทศ แตในป ค.ศ.2004        
สหภาพยุโรปมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก 10 ประเทศ ทําใหสหภาพยุโรปในปจจุบันมีประเทศสมาชิกถึง   
25 ประเทศ  ซึ่งเปนประเทศที่ตั้งอยูในเขตยุโรปตะวันออก  ในยุโรปทางตอนใต รวมทั้งแถบ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
 สําหรับ 10 ประเทศสมาชิกใหม ไดแก 
 1.  สาธารณรัฐเชค 
 2.  เอสโตเนีย 
 3.  ฮังการี 
 4.  ลัตเวีย 
 5.  ลิทัวเนีย 
 6.  โปแลนด 
 7.  สโลวีเนีย 
 8.  สโลวาเกีย 
 9.  ไซปรัส 
 10. มอลตา 
 สิ่งสําคัญที่เก่ียวกับบูรณาการยุโรปอีกประการหนึ่ง ไดแก การสรางสกุลเงินตราที่ใช
รวมกัน ที่เรียกวา “เงินยูโร” (Euro) เม่ือวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2002 
 ในการดําเนินงานของสหภาพยุโรป ก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป โดยสภายุโรป 
มีวาระสมัย 5 ป ซึ่งในป ค.ศ.2004 อันเน่ืองมาจากการมีประเทศสมาชิก 25 ประเทศ จํานวน
ประชาชนผูไปออกเสียงเลือกตั้ง (Voters) จึงมีมากมายมหาศาล เปนลักษณะของมหกรรม   
การเลือกตั้งที่ยิ่งใหญ และสมาชิกสภายุโรปก็จะมีลักษณะของความหลากหลาย แมจะมีการ
วิพากษวิจารณกันวา สหภาพยุโรปท่ีมีประเทศสมาชิกถึง 25 ประเทศ จะทําใหยุโรปมีอํานาจ
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หมายเหตุ : ขอมูลเกี่ยวกบัสหภาพยุโรป สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่ www.europa.eu.int 
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