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ร�ชอ�ณ�จักรสเปน
 สเปน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ราชอาณาจักรสเปน” (Kingdom of Spain) 
หรือในภาษาสเปนเรียกว่า “เรย์โน เด เอสปาญา” (Reino de Espana) ตั้งอยู่บนคาบสมุทร
ไอบีเรียทางตะวันตกสุดของทวีปยุโรป มีอาณาเขตติดกับฝรั่งเศส อันดอร์ราและโปรตุเกส โดย
มีช่องแคบยิบรอลตาร์ (Strait of Gibraltar) ทางใต้สุดของประเทศกั้นขวางอยู่แค่เอื้อมกับ
เขตแดนของประเทศโมร็อกโกในทวีปแอฟริกา
 สเปนมีพื้นที่ราว 504,782 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เกือบเท่าประเทศไทย ถ้าเทียบกับ
ในทวีปยุโรป ก็จะเป็นรองแค่ฝรั่งเศสเท่านั้น มีประชากรประมาณ 46 ล้านคน ส่วนใหญ่ 74 
% มีเชื้อสายผสมระหว่างชาวนอร์ดิกและชาวเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งก็คือชาวสเปนนั่นเอง นอก
นั้นเป็นชาวกาตาลัน กาลิเซียและชาวบาสก์ รวมทั้งชนกลุ่มน้อยอีกมากมายหลายกลุ่ม เช่น 
ชาวละติน ยิปซี แอฟริกา ลูกผสมชาวเอเซียทั้งจีน ฟิลิปินโน ปากีสถาน อินเดีย ที่อพยพเข้า
มาในช่วงยุคล่าอาณานิคม ซึ่งถือว่าสเปนเป็นเจ้าแห่งทะเลในยุคนั้น
 ประชากร/ภาษา 
 ประชากรกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่เหลือนับถือ

นิกายโปรเตสแตนท์และศาสนาอื่น
 ในเรื่องของภาษานั้นก็มีหลากหลายเช่นเดียวกัน โดยภาษาราชการก็คือ ภาษา
สเปน/ภาษากาสตีล ในบางแคว้นก็มีภาษาของตนเอง เช่น ภาษากาตาลันในแคว้นกาตา
ลุนญา ภาษากาลีเซียในแคว้นกาลีเซีย ภาษาบาสก์ในแคว้นบาสก์ เป็นต้น แต่เรื่องดังกล่าว
ไม่ใช่ปัญหาสำาหรับการท่องเที่ยวในสเปน เพราะผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี...
 

รู้หรือไม่
ภาษาสเปนซึ่งหมายถึงภาษาในแคว้นกาสตีล 

เป็นภาษาที่ผู้คนทั่วโลกใช้มากเป็นอันดับ 3 
รองจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษเลยเชียวนะ
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 การปกครอง 
 สเปนมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 ภายหลังสิ้นสุดยุคเผด็จการภายใต้อำานาจของนายพลฟรังโก 
โดย สมเด็จพระราชาธิบดีควน การ์ลอสที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์ และเพิ่งจะสละราชสมบัติให้ 
พระราชโอรสขึ้นครองราชย์แทนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2014 ที่ผ่านมา โดยกษัตริย์
พระองค์ใหม่ทรงมีพระนามว่า สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน 

เขตภ�ษ�ในสเปน
สเปน/กาสตีล (Spanish/Castilian)
กาตาลัน (Catalan)
กาลีเซีย (Galician)
บาสก์ (Basque)
อัสตูเรียส (Austurian)
อารากอน (Aragonese)
อารัน (Occitan)

กษัตริย์ควน การ์โลส (ซ้าย) สมเด็จพระราชินีโซเฟีย (ขวา) 
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 แห่งสเปน และพระชายา ผู้ซึ่งมาจากสามัญชน อดีตนัก

หนังสือพิมพ์และผู้ประกาศข่าว กลายเป็นเจ้าหญิงและพระราชินีเลตีเซียแห่งสเปน
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 สเปน แบ่งการปกครองออกเป็น 17 แคว้นปกครองตนเอง 2 นครปกครองตนเอง   

52 จังหวัด แต่ละแคว้นมีผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางในกรุงมาดริด ด้วยความ

ที่มีหลายเชื้อชาติ หลายภาษา แต่ละแคว้นต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทำาให้มีหลายๆ 

แคว้นพยายามเรียกร้องขอแยกตัวออกจากสเปน เช่น แคว้นบาสก์ กาลีเซีย กาตาโลเนีย เป็น

ปัญหาทางการเมืองอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

 เรามาดูกันว่ามีแคว้นอะไรบ้าง
 1. ม�ดริด (Madrid) เมืองหลวงคือ มาดริด ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศด้วย
 2. อ�ร�กอน (Aragon) เมืองหลวงคือ ซาราโกซา (Zaragoza)
 3. ก�ต�โลเนีย (Catalonia) เมืองหลวงคือ บาร์เซโลนา (Barcelona)
 4. น�บ�ร์ร� (Navarre) เมืองหลวงคือ ปัมโปลนา (Pamplona)
 5. บ�สก์ (Basque) เมืองหลวงคือ บีตอเรีย (Vitoria)
 6. กันต�เบรีย (Cantabria) เมืองหลวงคือ ซันตันเดร์ (Santander)
 7. อัสตูเรียส (Asturias) เมืองหลวงคือ โอเบียโด (Oviedo)
 8. ก�ลีเซีย (Galicia) เมืองหลวงคือ ซันเตียโก เด กอมโปสเตลา (Santiago de 
                Compostela)
 9. กัสตีย� อีเลออง (Castille y Leon) เมืองหลวงคือ บายาโดลิด (Valladolid)
 10. เรียวฆ� (Rioja) เมืองหลวงคือ โลโกรโญ (Logrono)
 11. บ�เลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงคือ บาเลนเซีย
 12. มูร์เซีย (Murcia) เมืองหลวงคือ มูร์เซีย

 13. กัสตีย�-ล�มังช� (Castilla La Mancha) เมืองหลวงคือ โตเลโด (Toledo)
 14. อันด�ลูเซีย (Andalusia) เมืองหลวงคือ เซบีญา (Sevilla) เมืองท่องเที่ยวที่มี 
ชื่อเสียงล้วนตั้งอยู่ในแคว้นนี้ เช่น กอร์โดบา กรานาดา มาลากา อัลเมเรีย กาดิซ เป็นต้น
 15. เอ็กซ์เตรม�ดูร� (Extremadura) เมืองหลวงคือ เมรีดา (Merida)
 16. หมู่เก�ะบ�เลอ�ริก (Balearic Islands) ทางตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน เมืองหลวงคือ ปัลมา (Palma)
 17. หมู่เก�ะก�น�รี (Canary Islands) ในมหาสมุทรแอตแลนติก เมืองหลวงคือ  
ซันตากรูซ เดลาปัลมา (Santa Cruz de la Palma) 

 ส่วนนครปกครองตนเอง 2 เมืองก็คือ เซวต� (Ceuta) และ เมลีย� (Melilla)  
ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ 2 เกาะทางตอนใต้ของประเทศ

เขตการปกครองของสเปน
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ธงชาติสเปน
สีเหลือง หมายถึงชาติ

สีแดง หมายถึง เลือดที่ปกป้องชาติ
ตราตรงกลางคือ พระมหากษัตริย์

 

รู้หรือไม่
สเปนมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชั้นยอดกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
ทั้งปราสาท พระราชวัง โบสถ์วิหาร และสิ่งก่อสร้างต่างยุคสมัย สเปนจึง
เป็นประเทศที่มีมรดกโลกมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอิตาลี คือมี
มากถึง 44 แห่ง โดย 39 แห่งนั้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

 มีอะไรดีที่สเปน 

 สเปนมีดีในเรื่องการท่องเที่ยวแทบทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความหลากหลายของผู้คนในแต่ละแคว้น ก่อให้

เกิดธรรมเนียม งานประเพณีและอาหารที่หลากหลาย 
 โดยรวมอุปนิสัยใจคอของคนสเปนนั้น พวกเขาเป็นคนสบายๆ ใช้ชีวิตเรียบง่าย 
ไม่เร่งรีบ ออกจะเป็นฝรั่งที่ติดดินด้วยซ้ำา...สรุปสิ่งที่สเปนมีดีก็คือ
 1. ที่เที่ยวหลากหลาย สิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่อลังการคุ้มค่าน่าชม หลายแห่งเป็น
มรดกโลก...ภูมิประเทศสวยงามแปลกตา
 2. เมืองเก่าสวยงาม เป็นเมืองเก่าของเก่าจริงๆ ที่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม
 3. พิพิธภัณฑ์ระดับโลก เป็นที่จัดแสดงผลงานของศิลปินสเปนชื่อดัง เช่น โกยา 
ปีกัสโซ เอล เกรโก เป็นต้น
 4. เทศกาลมีให้ชมตลอดทั้งปี 
 5. อาหารการกินหาง่าย ถูกปาก ราคาไม่แพงเกินไป
 6. ที่พักมีมาก หลากหลายระดับราคา
 7. ค่าครองชีพไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปข้างเคียง

 8. การเดินทางสะดวกทั้งในเมืองและระหว่างเมือง ด้วยเครือข่ายรถไฟ และรถ

บัสที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ราคาสมเหตุสมผล
 9. แหล่งช้อปปิ้งทันสมัย สินค้าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อเป็นของสเปน
 10. อากาศดีเกือบตลอดทั้งปี โอกาสเจอฝนมีน้อย 
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กว่าจะมาเป็นประเทศสเปน

 คราวนี้เรามาทำาความรู้จักกับประวัติศาสตร์สเปนพอสังเขปกันก่อน...ขอบอก
ว่าหลายๆ สถานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตอยู่มาก..และประวัติศาสตร์สเปนก็ดูยุ่งเหยิงอยู่
พอสมควร มีผู้ผลัดเปลี่ยนเข้ามาครอบครอง ก่อนที่พวกเขาจะรวมเป็นอาณาเขตประเทศ
สเปนอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

ประวัติศาสตร์แทบจะแยกไม่ออกกับเรื่องการท่องเที่ยว
 เชื่อกันว่าบรรพบุรุษของชาวสเปนคือชาวเคลติเบเรียน (Celtiberian) ที่เข้ามา

ตั้งรกรากบนคาบสมุทรไอบีเรียนแห่งนี้เมื่อราว 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช หลังจากนั้นก็

เป็นชาวฟีนีเซีย ชาวคาร์จเทจเข้ามายึดครองและเริ่มทำาการค้าทางทะเล
 ยุคโรมัน 
 จนเมื่อราว 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชาวโรมันก็แผ่อำานาจเข้ามาและเรียกดิน
แดนนี้ว่า “มณฑลฮิสปาเนีย” (Hispania) ทำาหน้าที่ส่งเครื่องบรรณาการ ข้าวปลาอาหาร 
โลหะวัตถุมีค่าให้กับจักรวรรดิโรมันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมอย่างต่อเนื่องยาวนานจน
กระทั่งจักรวรรดิโรมันล่มสลาย...ชาวโรมันได้พัฒนาสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง เศรษฐกิจ 
การปกครองและระบบชลประทานที่น่าทึ่งทิ้งไว้ให้กับดินแดนแห่งน้ีเช่นเดียวกับอาณาจักร 
อื่นๆ ในยุโรปที่ชาวโรมันเคยเข้าไปครอบครอง

 สิ่งก่อสร้างโรมันที่หลงเหลืออยู่ในสเปนที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือ สะพานส่งนำ้าแห่ง

เมืองเซโกเบีย (Acueducto, Segovia) และกำาแพงเมืองเก่าในบาร์เซโลนา เป็นต้น

สะพานส่งน�า้เมือง
เซโกเบีย

มรดกที่ชาวโรมันท
ิ้งไว้ ต
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พระเจ้าเฟอร์ดินานด์และพระนางอิซาเบลลา ผู้ให้ทุนโคลัมบัส 
จนนำาไปสู่การค้นพบโลกใหม่ และวันที่ 12 ตุลาคม 

ก็ถูกกำาหนดให้เป็นวันโคลัมบัสและวันชาติสเปนด้วย...

 การยึดครองของชาวมุสลิม
 หลังอาณาจักรโรมันล่มสลายในราวศตวรรษ
ที่ 5 ชาววิซิกอท (Visigothic) ก็เข้ามายึดครองและสร้าง
อาณาจักร โดยตั้งเมืองหลวงอยู่ที่โตเลโด (Toledo) แต่ก็
อยู่ได้ไม่นานเมื่อชาวมุสลิมจากแอฟริกาเหนือที่เรียกตัว
เองว่า “ชนชาติมัวร์” บุกเข้าโจมตีในปี ค.ศ.711 และยึด
ครองพื้นที่ 2 ใน 3 ของคาบสมุทรไอบีเรียเอาไว้ได้ และ
ปกครองอยู่นานเกือบ 800 ปี โดยมีพื้นที่ทางเหนือยังคง
อยู่ภายใต้การปกครองของชาวคริสต์
 ยคุน้ีถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองทางด้านศิลปะวิทยาการ 
ท้ังวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะจาก
ภูมิปัญญาของชนชาติมัวร์ ปัจจุบันส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ท้ัง
ปราสาทราชวังของชาวมุสลิมท่ีหลงเหลืออยู่ในสเปนมีอยู่
หลายแห่ง แม้ภายหลังจะถูกชาวคริสต์เข้ายึดคืน ก็ไม่กล้า
ทำาลายให้เสียหาย เพียงแต่ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม
เท่าน้ัน เช่น วังอาลัมบราแห่งกรานาดา (Alhambra) เมซกี
ตาเมืองกอร์โดบา (Mezquita) เป็นต้น

พระราชวังอาลัมบราแห่งกรานาดา

เมซกีตาแห่งกอร์โดบา
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 การพิชิตดินแดนคืนของชาวคริสต์
 ต่อมาชาวคริสต์จากทางเหนือก็เริ่มแผ่อำานาจ ทำาสงครามชิงแผ่นดินคืน เกิดเป็น

อาณาจักรกาสตีล เลออง นาวาร์ อารากอนและกาตาโลเนีย ในที่สุดชาวมัวร์พ่ายแพ้และ

ยอมเสียดินแดนไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือแคว้นอันดาลูเซียในปัจจุบัน
 ปี 1474 พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอารากอน ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จ
พระราชินีอิซาเบลลาที่ 1 แห่งกาสตีล และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิสเปนอันยิ่งใหญ่ 
เมื่อทั้งสองอาณาจักรได้ร่วมกันยึดที่มั่นสุดท้ายของชาวมุสลิมที่เมืองกรานาดาได้ในที่สุด
เมื่อปี ค.ศ.1492 และเป็นปีที่โคลัมบัสค้นพบโลกใหม่ด้วย 

 จักรวรรดิสเปนและการค้นพบโลกใหม่
 วันที่ 12 ตุลาคม 1492 หลังออกจากสเปนได้ 70 วัน โคลัมบัสก็ขึ้นฝั่งที่ซังซัล
บาดอร์ในหมู่เกาะบาฮามาส ซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเป็นอินเดีย และประกาศว่าดินแดนใหม่
แห่งนี้เป็นของกษัตริย์สเปน ทั้ง 2 พระองค์ได้สนับสนุนเงินในการสำารวจครั้งต่อๆ มา จน
ทำาให้สเปนได้ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ พื้นที่ 1 ใน 3 ของแอฟริกาเหนือ
และฟิลิปปินส์ นำาความมั่งคั่งมาสู่สเปน
 ต่อมาราชวงศ์ฮับสบูร์กแห่งออสเตรีย ได้เข้ามามีบทบาทและแสดงอำานาจใน
ราชบัลลังก์สเปน ทำาให้สเปนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามและความขัดแย้งกับอังกฤษ
และฝรั่งเศส การพ่ายแพ้ต่อกองทัพเรือของพระราชินีเอลิซาเบธแห่งอังกฤษ และอีกหลาย
เหตุการณ์ทำาให้สเปนต้องเสียดินแดนไปบางส่วน เช่น ดินแดนที่เป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เบลเยียมและบางส่วนของอิตาลีในปัจจุบัน
 จากนั้นสเปนก็ค่อยๆ เสื่อมอำานาจลง ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เกิดสงครามสืบราช
สมบัติ ศตวรรษที่ 19 ถูกนโปเลียนโจมตี หลายแคว้นขอ

แยกตัว เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตย เกิดพรรคการเมือง 
เกิดจลาจล จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองในที่สุด

พระเจ้าเฟอร์ดินานด์และพระนางอิซาเบลลา ผู้ให้ทุนโคลัมบัส 
จนนำาไปสู่การค้นพบโลกใหม่ และวันที่ 12 ตุลาคม 

ก็ถูกกำาหนดให้เป็นวันโคลัมบัสและวันชาติสเปนด้วย...
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 สงครามกลางเมืองและระบอบฟรังโก
 ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการ ทำาให้สงครามกลางเมือง

ปะทุขึ้นในปี ค.ศ.1936 ประชาชนที่เห็นต่าง ความต้องการปกครองตนเอง เกิดการลอบสังหาร

ไม่เว้นแม้แต่ผู้นำาทางศาสนา โบสถ์และสิ่งก่อสร้างถูกทำาลายเสียหาย กฏหมายไม่มีความหมาย 

เกิดการยึดอำานาจกันหลายครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นสงครามครั้งนี้มีหลายชาติส่งกองกำาลังเข้ามาช่วย

เหลือฝ่ายที่ตัวเองสนับสนุน 
 ในที่สุดโดยไม่มีใครคาดคิด นายพลฟรันซิสโก ฟรังโก ซึ่งตอนนั้นอายุ 44 ปี ประจำา
การอยู่ที่เกาะเมลียา ได้ยกกำาลังเข้ายึดเมืองทางภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนี ซึ่ง
ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกล คือ ฮิตเลอร์นั่นเอง รวมทั้งจอมเผด็จการมุสโสลินีแห่งอิตาลี ว่ากันว่ามีทหาร
เสียชีวิตไปกว่า 5 แสนนาย พลเรือน 3 แสนคน ฝ่ายแพ้ถูกจับเข้าคุกราว 1 แสนคน และถูก
ประหารชีวิต 3 หมื่น 5 พันคน
 หลังจากนั้นสเปนก็อยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการฟรังโก และครองอำานาจ
อยู่ยาวนานถึง 39 ปี เมื่อเขาถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ.1975 ด้วยวัย 83 ปี โดยในช่วงนี้สเปนดู
เหมือนจะสงบเรียบร้อยดี แม้จะมีความพยายามแบ่งแยกดินแดนจากบางแคว้นก็ตาม 
 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นายพลฟรังโกประกาศว่าสเปนวางตัวเป็นกลาง จึง
รอดจากมหาสงครามครั้งใหญ่ของชาวโลกมาได้..ส่งผลให้สเปนมีเมืองเก่าและสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์อยู่ในสภาพดีมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การท่องเที่ยวสเปนบูมมากในวันที่นักท่อง
เที่ยวโหยหาร่องรอยอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองในอดีต
 นายพลฟรังโกได้ตรากฏหมายไว้ว่าหลังเขาถึงแก่อสัญกรรม ให้อัญเชิญเจ้าชายควน 
การ์โลส รัชทายาทสเปนสายราชวงศ์บูร์บงของฝรั่งเศสขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์สเปน หลัง
จากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีควน การ์โลสที่ 1 ทรงร่างธรรมนูญขึ้นมาใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จวบจนถึงปัจจุบันนี้ 

นายพลฟรังโก
แม้เขาจะเป็นผู้นำาเผด็จการ
แต่ก็นำาความสงบมาสู่สเปน
ถือเป็นวีรบุรุษของชาติด้วย
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