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ปัญหาทางเชื้อชาติและภาษาในแคว้น Basque และ Catalonia ในประเทศสเปน 

บทน า 

จากข้อมูลที่มีการค้นคว้าหา เกิดค าถามท าไมถึงเกิดประเด็นปัญหาของ เชื้อชาติและภาษาของแคว้น
บาส์กและคาเทโลเนียในประเทศสเปน เหตุการณ์ของสองแคว้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีการต่อสู้เพ่ือที่จะรักษา
ความเป็นตัวตนของตัวเองไว้ แคว้นบาส์กและคาเทโลเนีย มีเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมและสังคม เป็นของ
ตัวเองประมาณ 1,000 พวกเขาจึงมีความเป็นชาตินิยมสูง คนในแคว้นตั้งสองต่างก็คิดว่าตนเองไม่ได้อยู่ใน
ประเทศสเปนแต่มีความเชื่อว่า ตนเองอยู่ในประเทศบาส์กและประเทศคาเทโลเนีย ท าไมประชาชนในสอง
แคว้นถึงคิดเช่นนี้  

1.ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปัญหาความขัดแย้งโดยสังเขป 

ขอย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งพันปีที่แล้ว ทั้งสองแคว้นนี้เป็นอาณาจักรหนึ่งในแคบสมุทรไอบีเรีย จนกระทั่ง
เมื่อคริสตศวรรษที่ 15 ค าว่า “สเปน”จึงได้ถือก าเนิดขึ้น เมื่อสมัยของสมเด็จพระราชินินาถอิซาบาลลาที่ 1 
แห่งคาสติส เป็นพระราชินิแห่งอาณาจักรคาสติสและเลออน พระนางและพระสวามี คือ พระเจ้าเฟอร์ดินานด์
ที่ 2 แห่งอาณาจักรอารากอน ทั้งสองพระองค์ได้วางรากฐานในการรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว
นั้นคือ สเปน แล้วรวมไปถืออาณาจักรบาส์กและอาณาจักรคาเทโลเนีย ท าให้เกิดความขัดแย้ง ปัญหาเชื้อชาติ 
ภาษา นับตั้งแต่นั้นมาก็ว่าได้ จนมาถงึก่อนการจะเกิดสงครามกลางของสเปน 

ผลพวงของปัญหาทางเชื้อชาติ ภาษามานับตั้งแต่คริสตศวรรษที่ 15 เป็นต้นมา จนถึงยุคของนายพล-
ฟรังโกท่ีมีความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดของสองแคว้นนี้ ก่อนที่จะกล่าวถึงต้องมาดูเหตุการณ์สงครามกลางเมือง
ของสเปนที่นายพลฟรังโกมีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไร ถึงท าให้เกิดปัญหาทางเชื่อชาติ ภาษาของสองแค้วนนี้ จาก
เหตุการณ์ที่ผ่านมา ท าให้เกิดสงครามกลางเมืองในสเปนเป็นการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มสองกลุ่มที่มี
ความคิดความเห็นแตกต่างกันและได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนแต่ละกลุ่มโดยกลุ่ม
แรกคือกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสเปนไปสู่ระบอบสาธารณรัฐซึ่งกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยฝ่ายสังคมนิยมฝ่าย
คอมมิวนิสต์ พวกสายกลางรวมทั้งพวกคาดาลันและบาสก์ที่เรียกร้องการปกครองตนเองส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้น
เป็นกลุ่มชาตินิยม ซึ่งประกอบด้วยพวกที่นิยมกษัตริย์พวกคาทอลิกหัวเก่า และฟาสซิสต์ฟังกิสต์ รวมทั้งกลุ่ม
ฝ่ายขวาต่างๆซึ่งกลุ่มสาธารณรัฐนิยมได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต และเม็กซิโกส่วนกลุ่มกษัตริย์นิยม
ได้รับความสนับสนุนจากฟาสซิสต์อิตาลีและนาซีเยอรมัน 

  ความขัดแย้งระหว่างชาวสเปนสองกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่ยืดเยื้อและมีมานานแล้ว แต่มาปะทุขึ้นอีกครั้งใน
ศตวรรษที่ 19 เมื่อพวกเสรีนิยมได้ก้าวขึ้นสู่อ านาจตามวิถีของรัฐธรรมนูญฉบับปี 1812 และพยายามที่จะโค่น
ล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพ่ือสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ้นแทนท าให้ได้รับการต่อต้านจากพวก

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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อนุรักษนิยมและกลุ่มศาสนารวมทั้งชาตินิยมฟาสซิสต์แต่ในเวลาต่อมากลุ่มเสรีนิยมก็ถูกกลืนและถูกครอบง า
โดยพวกสังคมนิยมสายสหภาพโซเวียต ในปี 1930 ราชวงศ์สเปนก็สิ้นอ านาจและในปี 1931 ก็มีการสถาปนา
สาธารณรัฐขึ้นโดยกลุ่มฝ่ายซ้ายและสายกลางซึ่งลงมือปฏิรูปสังคมและปฏิรูปที่ดินครั้งใหญ่ อันส่งผลกระทบต่อ
พวกเจ้าของที่ดินและศาสนา 

เมื่อสู่สาธารณรัฐสเปนที่ 2 ค.ศ. 1931 ในขณะเดียวกันก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ทหารบางส่วนที่ถูก
ตัดทอนงบประมาณและก าลังพล แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 1931 ซึ่งให้เสรีภาพ
ทางความคิดและการแสดงออกแก่ประชาชนมากขึ้นแต่กีดกันและลดบทบาทของฝ่ายคาทอลิกลงอย่างมาก 
อาทิการให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกนับถือศาสนา การแยกศาสนาออกจากการเมืองห้ามสอนศาสนา
ในโรงเรียนเอกชน  

หลังจากสาธารณรัฐสเปนที่ 2เป็นต้นมา ได้เกิดความวุ่นวายต่างๆมากมาย เมื่อ ปี 1933 พรรค
การเมืองฝ่ายขวาคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง ก็เกิดความวุ่นวายโดยฝ่ายซ้ายท าการก่อกวน โดยเกิดการจลาจลที่
เมืองต่างๆ ท าให้รัฐบาลต้องใช้ก าลังไปปราบปราม และเมื่อฝ่ายซ้ายคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง ก็เกิดปัญหา
จากการก่อกวนของฝ่ายขวา มีการประท้วงหยุดงาน เผาโบสถ์ จนท าให้ทั้งสองฝ่ายจับอาวุธเข้าต่อสู้กันโดยฝ่าย
ชาตินิยมที่น าโดยนายพลฟรานซิสโก ฟรังโกจึงถือเป็นสาเหตุในการท าการปฏิวัติเพ่ือล้มรัฐบาลแต่ก็ได้รับการ
ต่อต้านจากกองก าลังฝ่ายซ้ายกลุ่มต่างๆ จนกลายมาเป็นสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองในสเปนครั้งนั้น 
เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 1936 โดยนายพลฟรังโกน าทหารจากโมร็อกโก ข้ามชายแดนทางตอนใต้เข้ามา
โจมตีสเปนโดยได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนี อิตาลี และโปรตุเกสขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านอาวุธและก าลังคนจากสหภาพโซเวียตเม็กซิโก รวมทั้งกองก าลังอาสาสมัครคอมมิวนิสต์นานาชาติแต่ก็ไม่
สามารถต้านทานกองทัพของนายพลฟรังโกได้และต้องเป็นฝ่ายยอมจ านนในที่สุด 

 

หลังจากนั้น นายพลฟรังโก ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากสาธารณรัฐสเปนเป็น “รัฐสเปน”( Spanish  
state)แยกความแตกต่างระบบปกครองใหม่ออกจากระบบราชาธิปไตยและระบบสาธารณรัฐโดยมีนโยบาย  
“สเปนแห่งเดียว”  คือพยายามรวมหลายแคว้นให้เป็นสเปนเดียวโดยมีจุดมุ่งหมาย คือ  ให้แคว้นมาดริด เป็น
แคว้นสวรรค์ นโยบายพวกนี้เต็มไปด้วยการกดข่ีข่มเห่งประชาชนและการละเมิดสิทธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ห้ามพูดภาษาถิ่นการห้ามใช้ธงประจ าชาติท าให้แคว้นบาส์กและแคว้นคาเทโลเนีย ที่มีความเป็นชาตินิยมสูงอยู่
แล้วเกิดการต่อต้านอย่างหนัก จนกระทั่ง นายฟรังโกถึงแก่อสัญกรรมปี ค.ศ. 1975 ท าให้พระเจ้าควน การ์โลส
ที1่ ขึ้นครองราชสมบัติและการได้เปลี่ยนชื่อจากรัฐสเปน เป็นราชอาณาจักรสเปน( Kingdom of Spain)และ
พระองค์ก็ได้รับสมญานามเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีควน คาร์ลอสที่ 1 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  ซึ่ง.
รัฐธรรมนูญแนวทางประชาธิปไตยฉบับแรกของประเทศสเปนในค.ศ.1978นั้นได้ให้สิทธิการปกครองตนเองของ
แคว้นต่างๆ ท าให้แคว้นต่างๆสามารถบริหารจัดการตนเองได้มากขึ้น 
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2.รายละเอียดความรุนแรง จ านวนผู้เสียชีวิตและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ด้วยนโยบาย “สเปนหนึ่งเดียว” ของนายพล ฟรังโก ที่ต้องการรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ จึงมี

แนวนโยบายปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นต่าง และพยายามเข้าแทรกแซงในกิจการต่างๆของประชาชน แนวนโยบาย
หนึ่งที่ประกาศออกมาเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ภาษาราชการที่ส าคัญ คือ “ให้ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ
เดียวของประเทศ” และ “ยกเลิกการใช้ภาษาอ่ืนๆที่เคยใช้มาก่อน” นั้นคือภาษาคาตาลัน แคว้นคาเทโลเนีย 
เมืองบาร์เซโลนา ภาษาบาสก์ แคว้นบาสก์ และอีกหลายๆแคว้นที่มีภาษาถิ่นเป็นของตัวเอง จึงเกิดการ
รวมกลุ่มต่อต้าน และเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับดินแดน และประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาสเปนเป็นภาษาแม่ เช่น  

แคว้นบาสก์ 
กลุ่มเรียกร้องเอกราชแห่งชาวบาสก์ (ETA) ใช้ความรุนแรงในการต่อต้านเพื่อแบ่งแยกดินแดนแคว้น

บาสก์ออกจากสเปน โดยมีเป้าหมายคือทหารและต ารวจ ตั้งแต่ ค.ศ.1959-2011 จากการก่อการร้ายของกลุ่ม
ETAท าให้มีจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นกว่า 800 ราย กลุ่มETAกว่า 50 ราย 

แคว้นคาเทโลเนีย 
ชาวคาตาลันใช้ “สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่า” เป็นกระบอกเสียงทางการเมืองเพ่ือต่อต้านและ

เรียกร้องอิสรภาพจากรัฐบาลสเปนอย่างสงบ แต่ในรัฐบาลของนายพลฟรังโก มีนโยบายปราบปรามผู้ที่ต่อต้าน
รัฐบาล จึงได้ท าการทิ้งระเบิดลงบริเวณสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา เหตุการณ์ครั้งนั้น ท าให้มีจ านานผู้เสียชีวิต
กว่า 3000 ราย 

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ในช่วงที่มีความขัดแย้งของรัฐบาลนายพลฟรังโก 
 เกิดการอพยพของคนภายในประเทศ(ระดับปัญญาชน) 
 ประเทศต่างๆถอนทูตออกจากกรุงมาดริด 
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3 วิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการแกไ้ขปัญหา และความล้มเหลว/ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา 

3.1 วิธีการแก้ปัญหา 

              3.1.1. ใช้นโยบายการรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ ของนายพลฟรังโก ค.ศ. 1939 – 1973 
นายพลฟรังโกเป็นทั้งผู้น ารัฐบาล และผู้น ารัฐ และให้มีเพียงพรรคเดียวภายในประเทศ และปราบปรามการ
เคลื่อนไหวใดๆ ที่มีลักษณะทางการเมืองอันมีลักษณะต่อต้านรัฐบาล ซึ่งสะท้อนถึงระบอบการปกครองแบบ
เผด็จการทหาร หลักการที่นายพลฟรังโก เน้นหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ลัทธิชาตินิยม
(nationalism)  สังคมสเปนในยุคนี้จึงเป็นสังคมส าเร็จรูปที่รัฐบาลก าหนดรูปแบบและเนื้อหาข่าวสารให้
ประชาชนไว้ และมีนโยบายหนึ่งที่ประกาศออกมาเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ภาษาราชการที่ส าคัญ คือ ประกาศให้
ภาษาสเปนเป็น ภาษาราชการเดียวของประเทศและให้ใช้ภาษาสเปนเพียงภาษาเดียวในระบบการศึกษาของ  
ประเทศ และยกเลิกการใช้ภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษากาตาลันในแคว้นคาเทโลเนีย ภาษาบาสก์ในแคว้นบาสก์ 
เนื้อหาและภาษาท่ีใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้ถูกห้ามและก าหนดบทลงโทษไว้  

             3.1.2. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมยุโรป ประเทศสเปนได้เข้าเป็นสมาชิกประชาคมยุโรปใน
ค.ศ. 1986 ภายหลังการขึ้นมาเป็นรัฐบาลปกครองประเทศน าโดยพรรคสังคมนิยมของนายกรัฐมนตรี        
นายฟิลิปเป้  กอนซาเลซ หลังจากชนะการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 43 ปีของพรรคสังคมนิยม การเข้าร่วมของ
สเปนเป็นสมาชิกประชามคมยุโรปมีส่วนส าคัญต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจและการเมืองของสเปน การเข้าเป็น
สมาชิกของประชาคมยุโรป จึงเป็นเสมือนประตูที่เปิดกว้างให้กับสเปนกลับคืนสู่กิจการระหว่างประเทศอีกครั้ง 

           3.1.3. การเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบเผด็จการเป็นระบอบประชาธิปไตย  การเริ่ม
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแนวทางประชาธิปไตยฉบับแรกของประเทศในค.ศ. 1978 เพ่ือให้ได้รับการยอมรับใน
หมู่ประเทศตะวันตก และให้ประชาชนเห็นคุณค่าของแนวทางประชาธิปไตยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศ  

3.2.อุปสรรคในการแก้ไขปัญหา 

             3.2.1.ลักษณะเฉพาะด้านประวัติศาสตร์และความหลากหลายของประชากรภายในประเทศ          
การปกครองภายในประเทศสเปนประกอบด้วย 17 แคว้น โดย 6 แคว้นประกาศใช้ภาษาอ่ืนนอกเหนือจาก
ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการคู่กัน แคว้นที่มีลักษณะผลักดันอัตลักษณ์ของตนค่อนข้างชัดเจน คือ                
แคว้นคาเทโลเนียและแคว้นบาสก์ 
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3.3.ความล้มเหลว 

            นโยบายการปิดประเทศใน หลังสงครามการเมือง ยิ่งเป็นการตอกย้ าถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของสเปนให้ชะลอตัวลง เกิดการต่อต้านของประชาชนของ 2 แคว้นคือ คาเทโลเนียที่พยายามผลักดัน
การปกครองตนเองในหลากหลายวิธี ทั้งทางการและการรณรงค์ในลักษณะอ่ืนผ่านโครงการ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เพ่ือให้แคว้นมีเสรีภาพและเป็นอิสระจากส่วนกลางที่กรุงมาดริดมากขึ้น และในแคว้นบาสก์ มีขบวนการ
ปลดปล่อยดินแดนแคว้นบาสก์เป็นขบวนการใต้ดินที่เน้นใช้ความรุนแรงที่ก่อตัวเพ่ือต่อต้านนายพลฟรังโก 

3.4.ความส าเร็จ 

           3.4.1. การได้รับสมาชิกภาพในประชาคมยุโรปเป็นหลักประกันต่อความอยู่รอด  ของระบอบการ
ปกครองตามแนวทางประชาธิปไตยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ด้วยหลักประชาธิปไตยของประชาคมยุโรปได้น าไปสู่
แนวทางการสนับสนุนเรื่อง การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น  (decentralization) หลังจากที่การ
ปกครองด้วยระบอบเผด็จการมายาวนาน แต่ในรัฐธรรมนูญ ได้ให้สิทธิในการบริหารแก่รัฐบาลระดับแคว้นเพ่ิม
มากขึ้น เนื่องด้วยนโยบายของประชาคมยุโรป 

           3.4.2. การพัฒนาในประเทศสเปนทุกๆ ส่วนของประเทศได้รับโอกาสและการพัฒนาที่ใกล้เคียงกันใน
ทุกๆ ด้านทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณูปโภค ความเจริญที่เห็นได้ในเมืองหลวงจึงสามารถ
พบได้ในเมืองอ่ืนๆ ซึ่งในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการแข่งขันกันเองระหว่างแต่ละแคว้นในสเปน แต่
เป็นการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งรวมกันแล้วท าให้เกิดความเข้มแข็งภายในประเทศ 
 
           3.4.3. มีสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เกิดจากการขัดแย้งของ 2 แคว้นอย่างทีมรีล มาดริด 
และทีมบาร์เซโลน่า ที่รวมเอานักเตะชั้นน าจากทั้ง 2 แคว้น มารวมกันซึ่ง 2 สโมสรช่วยในทีมชาติสเปนประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆมากมาย 
 

บทสรุป 

หลังจากที่สเปนได้หลุดพ้นจากระบอบเผด็จการของ  นายพลฟรังโก ท าให้สเปนได้รัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตยฉบับแรก ส่งผลให้สเปนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปท าให้เศรษฐกิจของสเปนดีขึ้น

ตามล าดับและปัญหาความขัดแย้งของเชื้อชาติ และภาษาของสองแคว้นเบาบางลงตามล าดับ อันเนื่องมาจาก

แคว้นต่างๆได้รับสิทธิการปกครองตนเองมากขึ้นตามรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย 

 

 

http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=677&sa=X&ei=NS9HUPOKL4PNrQf6p4C4BQ&ved=0CBwQvwUoAQ&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81&spell=1
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