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การเดินทางส ารวจคร้ังใหญ่ท่ีส าคญัของชาวยโุรป 

ในยคุ 1300 มีอาณาจกัรใหญ่และมีอ านาจมากในประเทศตุรกี คือ จกัรวรรดิออตโตมนั (det 

Ottomanske rike) และในปี ค.ศ. 1453 ชาวออตโตมนัเขา้ยดึและครอบครองเมือง 
คอนสแตนติโนเปิล (Konstantinopel) เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีชาวยโุรปไม่สามารถใชเ้ส้นทางสายไหม 

(Silkeveien) เป็นเส้นทางการคา้ไปยงัเอเชียไดอี้ก ดงันั้นพวกเขาตอ้งพยายามหาเส้นทางใหม่ 
ชาวยโุรปบางส่วนตอ้งการหาทองและทรัพยส์มบติัต่างๆ ในประเทศอ่ืน.  

 

 

 

 

Kart over silkeveiene: Maxin P, Adobe Stock. 

Kart over det ottomanske riket: Peter Hermes Furian, Adobe Stock. 
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วาสโก ดา กา มา ผูค้น้พบเส้นทางสู่อินเดีย 

ในปี ค.ศ. 1497 วาสโก ดา 
กามาไดเ้ดินทางโดยเรือดว้ยเรือส่ีล าจากโปรตุเกส 
ซ่ึงในเวลานั้นเป็นประเทศท่ีมีอ านาจและความแขง็แกร่งทางทะเล 
เขาเดินทางไปทัว่แอฟริกาไปอินเดีย 
การเดินทางไดรั้บการตอ้นรับดว้ยความกรุณาจากประมุขแห่งอินเดีย 
วาสโก ดา กามา กลบัไปโปรตุเกสในปี 1499 

เขาไดน้ าพริกไทยจ านวนมากไปในการเดินทางดว้ย 
เพื่อใหพ้อจ่ายค่าเดินทางทั้งหมด 
เขาไดรั้บเคร่ืองหมายเกียรติยศเม่ือเขากลบัมา  
ตอนน้ีชาวยโุรปสามารถขนส่งสินคา้และมีรายไดจ้ านวนมากจากการขายเคร่ืองเทศและสินคา้อ่ืนๆจากเอเซีย 
สินคา้เหล่าน้ีมีราคาแพงมากในยโุรปในเวลานั้น 

แมว้า่พวกเขาจะไม่สามารถควบคุมทัว่ทั้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได ้
แต่พวกก็มีรายไดเ้ป็นจ านวนมากจากการคา้ขาย  
 

 

Bilde av Vasco da Gama: Popova Olga, Adobe Stock. 

Kart over Vasco da Gamas reise fra Portugal til India: Dimitrios, Adobe Stock. 
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คริสโตเฟอร์ โคลมับสั คน้พบอเมริกา  

ในช่วงเวลาท่ี คริสโตเฟอร์ โคลมับสั 
เป็นนกัเดินทางส ารวจและพ่อคา้นั้น  
มีการเดินทางคร้ังใหญ่ท่ีส าคญัส่ีคร้ัง  
ในปี ค.ศ. 1492 พ่อคา้ชาวอิตาลี คริสโตเฟอร์ 
โคลมับสัไดเ้ดินทางโดยเรือ ดว้ยกนัทั้งหมดสามล า 
ออกจากสเปนไปทางตะวนัตก 
เพื่อคน้หาทวีปเอเซียโดยไม่เดินทางผา่นทวีปแอฟริกา  
การเดินทางถือวา่อนัตรายมาก 
เน่ืองจากพวกเขาไม่รู้วา่ตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางนานแค่ไหน 

และอาหารกบัเคร่ืองด่ืมท่ีน าไปจะพอหรือไม่ หลงัจากการเดินทางไดส้องเดือน 
โคลมับสัพบแผน่ดินซ่ึงเขาคิดวา่เป็นประเทศอินเดีย แต่จริงๆแลว้คืออเมริกา 
ในเวลานั้นชาวยุโรปไม่ทราบวา่มีประเทศอเมริกาอยูด่ว้ยเหตุน้ีเองเขาจึงเรียกคนในพื้นท่ีหรือคนพื้นเมืองวา่ 
อินเดียนแดง และเรียกประเทศวา่ อินเดียตะวนัตก   
โคลมับสัน าผลิตภณัฑย์าสูบ สับปะรดและเปลญวนจากหมู่เกาะเฮติและคิวบา ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงใหม่ 
และเขาแนะน าใหก้บัชาวยโุรปไดรู้้จกั  
 

 

Foto av maleri: caifas, Adobe Stock. 

Kart over Kristoffer Columbus’ reise fra Spania til Det karibiske hav: Dimitrios, Adobe Stock. 
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เราสามารถพูดไดว้า่วา่โคลมับสัเป็นคนยโุรปคนแรกท่ีไดค้น้พบอเมริกา แต่มีหลกัฐานวา่ ไลฟว ์เอริคสัน 
ชาวไวก้ิง ไดค้น้พบมาก่อนในช่วงทศวรรษท่ี 900 คือเม่ือ 500 ปีก่อนโคลมับสัจะคน้พบ ช่ือทวีปอเมริกา 
มาจาก อเมริโก เวสปุชช่ี ซ่ึงเป็นช่ือของชาวอิตาเลียนผูค้น้พบ หลงัจากการส ารวจชายฝ่ังทะเลในปี ค.ศ. 
1500-1501  เขาไดป้ระกาศวา่อเมริกาเป็นอีกหน่ึงทวีป 

ซ่ึงไม่ใช่ประเทศท่ีอยูใ่นทวีปเอเซียตะวนัออกตามท่ีโคลมับสัเช่ือแต่อยา่งใด.  
 

 

 

 

  

Foto av Leiv Eriksson-statue: Bill Perry, Adobe Stock. Illustrasjon av Amergo Vespucci, wowinside, Adobe Stock.  



Europeernes store oppdagelsesreiser – thai 

5 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

nafo.oslomet.no  

เฟอร์ดินานด ์แมกเจลลนั - 

เส้นทางรอบอเมริกาสู่มหาสมุทรแปซิฟิก 

ในปี ค.ศ. 1519 เฟอร์ดินานด ์แมกเจลลนั ชาวโปรตุเกส 
ไดเ้ดินทางโดยเรือเพื่อคน้หาเส้นทางสู่เอเชียใต ้ 
แมกแจลลนัไดรั้บการสนบัสนุนจากกษตัริยส์เปน 
เพราะกษตัริยโ์ปรตุเกสไม่สนบัสนุน 
เพราะคิดวา่เป็นโครงการบา้บอของแมกเจลลนั 

ในเวลานั้นโปรตุเกสเป็นผูค้วบคุมเส้นทางทะเลรอบ แอฟริกา 
ดงันั้นกษตัริยส์เปนจึงถูกกลลวงในขอ้เสนอของแมกเจลลนัเพื่อคน้หาเส้นทางลงใตสู่้อเมริกา 
ทั้งหมดน้ีหมายถึงการท าเงินจากเคร่ืองเทศและสินคา้อ่ืนๆ จากเอเชีย เช่น 
อบเชย, พริกไทย, กระเทียม เป็นตน้  

Foto av maleri av Ferdinand Vespucci: 
Álvaro Germán Vilela, Adobe Stock.  

Illustrasjon av Magellans fem skip: acrogame, Adobe Stock. 
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แมก็เจลลนัเดินทางโดยเรือเก่าหา้ล าท่ีถูกใชง้านมานาน เขาไดม้าถึงเกาะกวม 
และก็เป็นชาวยโุรปคนแรกท่ีเดินทางมายงัฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีเขาถูกสังหาร 
ในเวลานั้นมีโรคเลือดออกตามไรฟันเพราะขาดวิตามินซี โรคอ่ืนๆ และการก่อกบฏ 
ซ่ึงท าใหลู้กเรือหลายคนตอ้งทิ้งเรือหนีไปจากเรือล าหน่ึง 
ระหวา่งทางไปมหาสมุทรอินเดียเรือส่ีล าก็จมหายไปในท่ีสุด เหลือเรือส ารวจเพียงล าเดียว คือ เรือ 
วิคทอเรียท่ีกลบัมาถึงสเปนในปี ค.ศ. 1522 

มีเพียง 18 คนจาก 235 คนเท่านั้นท่ีมีชีวิตรอดกลบัมาพร้อมกบัเคร่ืองเทศท่ีเป็นท่ีตอ้งการ 25 

ตนัแมก็เจลลนัเดินทางโดยเรือเก่าหา้ล าท่ีถูกใชง้านมานาน เขาไดม้าถึงเกาะกวม 
และก็เป็นชาวยโุรปคนแรกท่ีเดินทางมายงัฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีเขาถูกสังหาร 
ในเวลานั้นมีโรคเลือดออกตามไรฟันเพราะขาดวิตามินซี โรคอ่ืนๆ และการก่อกบฏ 
ซ่ึงท าใหลู้กเรือหลายคนตอ้งทิ้งเรือหนีไปจากเรือล าหน่ึง 
ระหวา่งทางไปมหาสมุทรอินเดียเรือส่ีล าก็จมหายไปในท่ีสุด เหลือเรือส ารวจเพียงล าเดียว คือ เรือ 
วิคทอเรียท่ีกลบัมาถึงสเปนในปี ค.ศ. 1522 

มีเพียง 18 คนจาก 235 คนเท่านั้นท่ีมีชีวิตรอดกลบัมาพร้อมกบัเคร่ืองเทศท่ีเป็นท่ีตอ้งการ 25 ตนั  
 

 

Kart over Ferdinand Magellans reise fra Spania til Filippinene. Da Magellan døde, ble Juan Sebastián Elcano sjef om bord 
på det siste av fem skip; Victoria. Elcano seilte skipet hjem til Spania og ble det første som gjennomførte en jordomseiling: 
Dimitrios, Adobe Stock. 
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การคน้พบอเมริกา 

การคน้พบอเมริกาเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับชาวยุโรป ในศตวรรษท่ี 16 

ชาวยโุรปจ านวนมากเดินทางไปอเมริกา น่ีคือจุดเร่ิมตน้ของยคุแห่งการล่าอาณานิคม 
ชาวยโุรปไดย้ดึอาณานิคมต่างๆ ในอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 
ดว้ยเหตุน้ีเองยโุรปจึงมีความร ่ารวยและมีอ านาจมากขึ้น  

ส าหรับชาวพื้นเมืองซ่ึงรวมถึงชาวอินเดียนแดงในอเมริกา 
และประชากรในแอฟริกาแลว้ ส่ิงน้ีคือภยัพิบติัของพวกเขา 
ชาวอินเดียนแดงถูกฆ่า 
หรือไม่ก็ตายเพราะโรคติดต่อต่างๆท่ีชาวยโุรปน าเขา้มาแพร่ให้  
เราค านวณไดว้า่ มีชาวอินเดียนแดงอาศยัอยูใ่นอเมริกาประมาณ 
50 ลา้นคนในปี ค.ศ. 1492 แต่ในปี ค.ศ. 1650 

มีประชากรชาวอินเดียนแดงอยูเ่พียง 8 ลา้นคน 
 

 

Illustrasjon av kolonisering i Afrika: Erica Guilane Bachez, Adobe Stock. Illustrasjon av kolonisering i Sør-Amerika: Juulijs, Adobe Stock.  

Illustrasjon av indianere: анатолий шаповал, Adobe Stock.  
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ค าถามใจความส าคญัของเน้ือหา 

1. เสน้ทางการคา้จากยุโรปไปเอเชยีมชี ือ่ว่าอะไร? 

2. ท าไมชาวยุโรปถงึเดนิทางโดยเรอืเพือ่คน้หาเสน้ทางใหม่ไปเอเชยี?  

3. ใครทีค่น้พบเสน้ทางเดนิเรอืจากยุโรปไปอนิเดยี? และเกดิขึน้เมือ่ไหร?่  

4. จงอธบิายเสน้ทางเดนิเรอืจากโปรตุเกสไปอนิเดยี  

5. อะไรทีท่ าให ้เฟอรด์นิานด ์แมกเจลลนั เป็นทีรู่จ้กั(มชี ือ่เสยีง)? 

6. ใครเป็นผู ้น้พบอเมรกิา? เมือ่ไหร?่ 

7. นักเรยีนคดิว่า วาสโก ดา กามา โคลมับสั, แมกเจลลนั 

และนักเดนิทางส ารวจคนอืน่ๆเป็นผูท้ีม่คีวามกลา้หาญหรอืไม ่เพราะอะไร? 

8. การคน้พบอเมรกิามคีวามหมายกบัยุโรปอย่างไร?  

9. การคน้พบอเมรกิามผีลกบัชาวอนิเดยีนแดงอย่างไร?  

  

 

Illustrasjon av indianere: анатолий шаповал, Adobe Stock.  
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