การเดินทางสำรวจครั้งใหญ่ที่สำคัญของชาวยุโรป
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ในยุค 1300 มีอาณาจักรใหญ่และมีอำนาจมากในประเทศตุรกี คือ จักรวรรดิออตโตมัน( det Ottomanske rike)
På 1300-tallet
det นetเข้stort
og mektig rike i อTyrkia
– det Ottomanske
rike. I 1453 tok
และในปี
ค.ศ. 1453oppstod
ชาวออตโตมั
ายึดและครอบครองเมื
ง คอนสแตนติ
โนเปิล(Konstantinopel)
Nå kunne europeerne ikke bruke Silkeveien som
เนื่อottomanene
งจากในปัจจุบkontroll
ันนี้ชาวยุover
โรปไม่Konstantinopel.
สามารถใช้เส้นทางสายไหม(Silkeveien)
เป็นเส้นทางการค้าไปยังเอเชียได้อีก
handelsvei til Asia. Derfor måtte de prøve å finne nye veier. En del europeere ønsket å finne
ดังนัgull
้นพวกเขาต้
องพยายามหาเส้
ทางใหม่
ชาวยุโรปบางส่วนต้องการหาทองและทรัพย์สมบัติต่างๆ
og andre
rikdommer i น
andre
land.
ในประเทศอื่น

เส้Silkeveien
นทางสายไหม

Det
จักOttomanske
รวรรดิออตโตมันriket

วาสโก
ดา da
กา มาGama
ผู้ค้นพบเส้
นทางสูveien
่อินเดีย til India
Vasco
finner

ในปี ค.ศ. 1497 วาสโก ดา กามาได้เดินทางโดยเรือด้วยเรือสี่ลำจากโปรตุเกส ซึ่งในเวลานั้นเป็นประเทศที่มีอำนาจ

I 1497 reiste Vasco da Gama med fire skip fra Portugal som på den tiden var en mektig
และความแข็งแกร่งทางทะเล เขาเดินทางไปทั่วแอฟริกาไปอินเดีย การเดินทางได้รับการต้อนรับด้วยความกรุณา
sjønasjon. Han reiste rundt Afrika til India. Der ble ekspedisjonen vennlig mottatt av den
จากประมุขแห่งอินเดีย วาสโก ดา กามา กลับไปโปรตุเกสในปี 1499 เขาได้นำพริกไทยจำนวนมากไปในการเดิน
indiske fyrste. Vasco da Gama returnerte til Portugal i 1499. Han hadde med seg nok pepper
ทางด้วย เพื่อให้พอจ่ายค่าเดินทางทัtil้งหมด
เขาได้รับเครื่องหมายเกียรติยศเมื่อเขากลับมา
å betale hele reisen og ble mottatt med æresbevisninger da
han kom tilbake.
Nå kunne europeere
frakte og tjene mye
penger på silke,
krydder og andre
varer fra Asia. Disse varene var meget kostbare i
ตอนนี้ชาวยุโรปสามารถขนส่งสินค้าและมีรายได้จำนวน
Europa på denne tiden. Selv om de ikke
มากจากการขายเครื่องเทศและสินค้าอื่นๆจากเอเซีย สินค้า
kontrollerte hele Middelhavet, kunne de tjene
เหล่านี้มีราคาแพงมากในยุโรปในเวลานั้น แม้ว่าพวกเขาจะ
mye penger på handel.

ไม่สามารถควบคุมทั่วทั้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ แต่พวก
ก็มีรายได้เป็นจำนวนมากจากการค้าขาย
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Sjøveien
เส้นทางเดิtilนเรืIndia
อรอบอิrundt
นเดีย
Afrika

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ค้นพบอเมริกา
ในช่วงเวลาที่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เป็นนักเดินทางสำรวจและพ่อค้านั้น มีการเดินทางครั้งใหญ่ที่สำคัญสี่ครั้ง
Christoffer Columbus oppdager Amerika

Oppigjennom sin tid som oppdagelsesreisende og handelsmann
gjorde
ในปี
ค.ศ.Christoffer
1492 พ่อค้Columbus
าชาวอิตาลี คริสโต
fire store reiser.

เฟอร์ โคลัมบัสได้เดินทางโดยเรือ ด้วย
seilte den
italienske
กัIนårทั้ง1492
หมดสามลำ
ออกจากสเปนไปทาง
handelsmannen
Christoffer
ตะวั
นตก เพื่อค้นหาทวี
ปเอเซียโดยไม่
med tre skip fra
เดิColumbus
นทางผ่านทวี
ปแอฟริกา

Spania vestover for å finne
veien til Asia uten å reise rundt Afrika. Det var en farlig
การเดินทางถือว่าอันตรายมาก เนื่องจากพวกเขาไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาในการเดินทางนานแค่ไหน และอาหาร
reise fordi de ikke visste hvor lenge ferden ville vare og om de hadde nok mat og drikke.
กับเครื่องดื่มที่นำไปจะพอหรือไม่
Etter to måneder fant Columbus land. Det var Amerika, men han trodde selv at han hadde
หลังจากการเดิ
นทางได้
สองเดื
อนvisste
โคลัมบัikke
สพบแผ่
นดินซึ่งat
เขาคิ
ดว่าเป็นeksisterte.
ประเทศอินDerfor
เดีย แต่จkalte
ริงๆแล้han
วคือ
kommet
til India.
På den
tiden
europeere
Amerika
อเมริกา ในเวลานั้นชาวยุ
โรปไม่ทราบว่
ามีประเทศอเมริ
กาอยู่
lokalbefolkningen
for indianere
og landet
for Vestindia.

ด้วยเหตุนี้เองเขาจึงเรียกคนในพื้นที่หรือคนพื้นเมืองว่า อินเดียนแดง และเรียกประเทศว่า อินเดียตะวันตก

Columbus hadde med seg tobakksvarer, ananas og hengekøyer tilbake fra øyene Haiti og
โคลัมบัDette
สนำผลิ
ตภัnoe
ณฑ์nytt
ยาสูบogสัsom
บปะรดและเปลญวนจากหมู
่เกาะเฮติและคิวบา ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งใหม่ และเขา
Cuba.
var
han introduserte for europeerne.

แนะนำให้กับชาวยุโรปได้รู้จัก

Den
(1485 - 1493)
การเดิførste
นทางครัreisen
้งแรก(ค.ศ.1484-1493)

Denนandre
(1493 - 1496)
การเดิ
ทางครั้งreisen
ที่สอง(ค.ศ.1493-1496)

Den
(1498)
การเดิtredje
นทางครัreisen
้งที่สาม(ค.ศ.1498)

เราสามารถพู
ดได้ว่าว่าvar
โคลัden
มบัสførste
เป็นคนยุ
โรปคนแรกที
่ได้oppdaget
ค้นพบอเมริAmerika,
กา แต่มีหmen
ลักฐานว่
ไลฟว์ เอริ
คสัน
Vi
sier at Columbus
europeeren
som
detาfinnes
bevis
på
at vikingen
Eriksson
det på่ 900
900-tallet,
altsåปีก
500
år før
ชาวไวกิ
้ง ได้ค้นLeiv
พบมาก่
อนในช่gjorde
วงทศวรรษที
คือเมื่อ 500
่อนโคลั
มบัColumbus.
สจะค้นพบ Kontinentet
ชื่อทวีปอเมริกา
Amerika
harโกfått
navnet
en italiensk
มาจาก อเมริ
เวสปุ
ชชี่ ซึ่งsitt
เป็นetter
ชื่อของชาวอิ
ตาเลียoppdager
นผู้ค้นพบsom het Amerigo Vespucci. Det er
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หลังจากการสำรวจชายฝั่งทะเลในปี ค.ศ. 1500-1501 เขาได้ประกาศว่าอเมริกาเป็นอีกหนึ่งทวีป

nemlig Amerigo Vespucci som i 1500-1501 etter å ha utforsket kysten, hevdet at Amerika var
ซึ่งไม่kontinent
ใช่ประเทศทีog่อยูikke
่ในทวีØst-Asia
ปเอเซียตะวั
ออกตามที่โhadde
คลัมบัสtrodd.
เชื่อแต่อย่างใด
et eget
somนColumbus

เฟอร์
ดินานด์ แมกเจลลั
น - เส้น–ทางรอบอเมริ
กาสู่มหาสมุทรแปซิฟิก
Ferdinand
Magellan
veien til Stillehavet
rundt
Amerika
ในปี
ค.ศ. 1519
เฟอร์ดินานด์ แมกเจลลัน ชาวโปรตุเกส ได้เดินทางโดยเรือ
seilte
portugiseren
FernandoนMagellan
ut บ
for
เพืI ่อ1519
ค้นหาเส้
นทางสู
่เอเชียใต้ แมกแจลลั
ได้รับการสนั
สนุåนfinne
จากกษัตริย์
sjøveien
til Sør-Asia.
fikkสstøtte
spanskekongen
fordi าบอ
สเปน
เพราะกษั
ตริย์โปรตุHan
เกสไม่
นับสนุนfraเพราะคิ
ดว่าเป็นโครงการบ้
den portugisiske kongen ikke ønsket å støtte Magellans
ของแมกเจลลั
น ในเวลานั้นโปรตุเกสเป็นผู้ควบคุมเส้นทางทะเลรอบ
vanvittige prosjekt. På det tidspunktet kontrollerte
แอฟริ
กา ดังนั้นกษัตริย์สเปนจึงถูกกลลวงในข้อเสนอของแมกเจลลันเพื่อ
portugiserne sjøveien rundt Afrika, så spanskekongen var blitt
ค้fristet
นหาเส้นavทางลงใต้
สู่อเมริ
กา om å finne en rute sør for Amerika.
Magellans
tilbud
ทั้งหมดนี้หมายถึงการทำเงินจากเครื่องเทศและสินค้าอื่นๆ จากเอเชีย เช่น
Det handlet om å tjene penger på krydder og andre varer fra
อบเชย,
พริกไทย, กระเทียม เป็นต้น
Asia: kanel, pepper, hvitløk o.s.v.

แม็กเจลลั
นเดิut
นทางโดยเรื
าห้าลำที
ูกใช้งานมานาน
มาถึGuam
งเกาะกวม
และก็
นชาวยุโรปคน
Magellan
seilte
med femอเก่
gamle
og ่ถutslitte
skip. Hanเขาได้
nådde
og var
denเป็første
europeeren
kom
derกhan
selvในเวลานั
ble drept.
detอดออกตามไรฟั
tidspunktet hadde
แรกที่เดินsom
ทางมายั
งฟิfrem
ลิปปินtilส์Filippinene,
ซึ่งเป็นที่ที่เขาถู
สังหาร
้นมีโPå
รคเลื
นเพราะ
skjørbuk,
sykdom
og mytteri
tattซึså
mange
den opprinnelige
de ่ง
ขาดวิตannen
ามินซี โรคอื
่นๆ และการก่
อกบฏ
่งทำให้
ลูกเรืavอหลายคนต้
องทิ้งเรือbesetningen
หนีไปจากเรือat
ลำหนึ
måtte etterlate det ene skipet der.
ระหว่างทางไปมหาสมุทรอินเดียเรือสี่ลำก็จมหายไปในที่สุด เหลือเรือสำรวจเพียงลำเดียว คือ เรือ
Underveis
forliste etter
hvert fire skip. Kun ett skip i ekspedisjonen, Victoria,
วิคทอเรีtilยทีIndiahavet
่กลับมาถึงสเปนในปี
ค.ศ. 1522

kom hjem til Spania. Det var i 1522. Av 235 menn
var
ennå i235
live,คนเท่
menาmed
25
มีเพีbare
ยง 1818คนจาก
นั้นที่มseg
ีชีวhadde
ิตรอดกลัdeบมา
tonn av de ettertraktede krydderne.

พร้อมกับเครื่องเทศที่เป็นที่ต้องการ 25 ตัน

Krydder
เครื
่องเทศ
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Oppdagelsen
av Amerika
การค้นพบอเมริ
กา
Oppdagelsen
Amerika
var ญ
viktig
การค้
นพบอเมริavกาเป็
นเรื่องสำคั
สำหรัfor
บชาวยุโรป
europeerne. Utover 1500-tallet reiste mange
ในศตวรรษที
่ 16 ชาวยุโรปจำนวนมากเดินทางไป
europeere til Amerika. Dette ble begynnelsen
อเมริ
กา นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคแห่งการล่าอาณานิคม
på kolonitiden. Europeerne tok kolonier i
ชาวยุ
โรปได้Afrika
ยึดอาณานิ
คมต่Europa
างๆ ในอเมริ
กา แอฟริ
Amerika,
og Asia.
ble rikere
ogกา
และเอเชี
ย ด้วpåยเหตุ
นี้เองยุ
รปจึงมีความร่ำรวยและมี
mektigere
grunn
av โdette.
อำนาจมากขึ้น

For lokalbefolkningen, blant annet indianere
i Amerika
befolkningen,
ble dette
en katastrofe. Indianerne
สำหรั
บชาวพืog้นเมืden
องซึafrikanske
่งรวมถึงชาวอิ
นเดียนแดงในอเมริ
กา และประชากรในแอฟริ
กาแล้วble
สิ่งdrept
นี้คือภัยeller
พิบัติ
døde av smittsomme sykdommer som europeere brakte med seg. Man regner at i år 1492
ของพวกเขา
ชาวอินเดียนแดงถูกฆ่า หรือไม่ก็ตายเพราะโรคติดต่อต่างๆที่ชาวยุโรปนำเข้ามาแพร่ให้
bodde cirka 50 millioner indianere i Amerika. I år 1650 var folketallet bare 8 millioner.

เราคำนวณได้ว่า มีชาวอินเดียนแดงอาศัยอยู่ในอเมริกาประมาณ 50 ล้านคนในปี ค.ศ. 1492 แต่ในปี ค.ศ.
1650 มีประชากรชาวอินเดียนแดงอยู่เพียง 8 ล้านคน
NØKKELSPØRSMÅL:

คำถามใจความสำคัญของเนื้อหา
1. เส้นทางการค้าจากยุโรปไปเอเชียมีชื่อว่าอะไร?

1. Hva heter handelsveien fra Europa til Asia?

2. Hvorfor
europeerne
forนåทางใหม่
finneไnye
2. ทำไมชาวยุ
โรปถึseilte
งเดินทางโดยเรื
อเพื่อค้นutหาเส้
ปเอเชีveier
ย? til Asia?
3. Hvem fant en sjøvei fra Europa til India? Når skjedde det?

3. ใครที่ค้นพบเส้นทางเดินเรือจากยุโรปไปอินเดีย? และเกิดขึ้นเมื่อไหร่?
4. Beskriv reiseruten fra Portugal til India.

5. Hva
Ferdinand
Magellan
berømt
4. จงอธิ
บายเส้erนทางเดิ
นเรือจากโปรตุ
เกสไปอิ
นเดีย for?
6. Hvem oppdaget Amerika? Når var det?

5. อะไรที่ทำให้ เฟอร์ดินานด์ แมกเจลลัน เป็นที่รู้จัก(มีชื่อเสียง)?

7. Synes du at Vasco da Gama, Columbus, Magellan og andre

6. ใครเป็oppdagelsesreisende
นผู้นพบอเมริกา? เมื่อไหร่?var modige?
8. Hvilken betydning hadde oppdagelsen av Amerika for Europa?

7. นั9.
กเรียHvilken
นคิดว่า วาสโก
ดา กามาhadde
โคลัมบัoppdagelsen
ส, แมกเจลลัน และนั
กเดินทางสำรวจคนอื
่นๆเป็นผู้ที่มีความ
betydning
av Amerika
for indianere?
กล้าหาญหรือไม่ เพราะอะไร?
8. การค้นพบอเมริกามีความหมายกับยุโรปอย่างไร?
9. การค้นพบอเมริกามีผลกับชาวอินเดียนแดงอย่างไร?
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