
เส้นทางทาส 

รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

เส้นทางทาส (The Slave Route) คอืแนวความคดิที่

ประเทศไฮตแิละกล่มประเทศในแอฟริกาโดยการเห็นชอบของุ
ยเนสโกในปี คู .ศ.1994 เสนอโครงการเส้นทางการค้าทาสที ่

 

ประเทศเบนิน                      ยเนสโกกบัการศึกษาเส้นทางค้าทาสู  
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ประเทศเบนิน ความหมายของคาํว่าเส้นทางคอืพลวตัการ
เคลือ่นไหวของประชาชนด้านอารยธรรมและวฒันธรรม คาํว่า
ทาสเกีย่วข้องกบัปรากฏการณ์ทาํให้เป็นทาส โดยเฉพาะอย่างยิง่
การค้าทาสในแอตแลนตกิ มหาสมทรอนิเดยีนและเมดเิตอร์เรุ
เนียน เป้าหมายโครงการเส้นทางค้าทาสเพือ่ศึกษาเส้นทางค้าทาส 
ระบบทาสในมหาสมทรอนิเดยีนและเมดเิตอร์เรเนียนเป็นงุ าน
ทางด้านวชิาการ รวมทั้งเน้นเป้าหมายทางด้านผลกระทบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนในยโรป แอฟุ
ริกาและแคริบเบียน เพือ่ทาํให้เกดิความเข้าใจอนัดเีกีย่วกบั
กจิกรรมการศึกษาเส้นทางค้าทางในโลก เช่น แอฟริกา ยโรป ุ
อเมริกา คาริบเบียน มหาสมทรอนิเดยี เอเชียกลุ างและเอเชีย เพือ่
เข้าใจการเปลีย่นแปลงการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมทีเ่กดิจากผล
ประวตัศิาสตร์ รวมทั้งความเข้าใจวฒันธรรมของสันตภิาพเพือ่
สนับสนนผลกระทบของวฒันธรรมแบบพหนิยมหรือวฒันธรรมุ ุ
ทีห่ลากหลาย (Cultural pluralism) การศึกษาวฒันธรรมข้ามชาติ
และสร้างเอกลกัษณ์และการเป็นพลเมอืงใหม่. 

เป้ามายสําคญัของโครงการนีค้อืบทบาทของสหประชาชาติ
ในการประชมเพือ่ต่อต้านการแบ่งแยกผวิ นอกจากนีใ้นการุ
ประชมในปี คุ .ศ. 2001 เห็นว่าการค้าทาสเป็นอาชญากรรมต่อ
มนษยชาต ิ เพือ่ไม่ให้เกดิโศกนาฏกรรมต่อมนษย์อกีจงึุ ุ
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เห็นสมควรศึกษาวจิยัเพือ่สร้างเครือข่ายสถาบันนานาชาตแิละ
ผ้เช่ียวชาญ สําหรับพฒันาข้อมลด้านการศึกษา เกบ็รวบรวมู ู
ข้อมลประเภทวรรณกรรมตวัอกัษรและประวตัศิาสตร์บอกเล่า ู
สร้างและอนรักษ์สถานทีแ่ละแหล่งทีเ่ป็นสัญลกัษณ์การค้าทาส ุ
ส่งเสริมวฒันธรรมการดาํรงชีวติ ส่งเสริมความหลากหลาย
วฒันธรรม สนับสนนมาตรฐานการดาํุ รงชีวติให้เท่าเทยีมกนั 

 

แหล่งข้อมล ู : http://z.about.com เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 4 พฤษภาคม 2552 
แสดงอตัราร้อยละการค้าทาสในภมิภาคต่าง ๆ ระหว่างปี คู .ศ.1450-
1900 
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แหล่งข้อมล ู : www.history.stir.ac.uk  เข้าถึงเมือ่วนัที ่ 4 พฤษภาคม 2552
แสดงแหล่งค้าทาสในปี ค.ศ. 1500-1870 
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แหล่งข้อมล ู : http://www.radcorp.org เข้าถงึเมื่อวนัที ่4 พฤษภาคม 2552 แสดงการค้า
ทาสในเส้นทางมหาสมทรแอตแลนตคิเส้นทางหลกัและการเคลือ่นย้ายทาสระหว่างปี ุ
ค.ศ. 1502-1870  เส้นทางการค้ากาแฟ ฝ้าย แรงงานเหมืองแร่ ข้าว นํา้ตาล ยาสบู  
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แหล่งข้อมล ู : www.slaverysite.com เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 2 เมษายน 2552 แสดงการค้าทาส
ระหว่างปี ค.ศ.1650 และ 1860 ประชากรประมาณ 10-15 ล้านคนถกจบัเป็นทาสด้วยการู
ขนส่งจากแอฟริกาตะวนัตกไปยงัอเมริกา ส่วนใหญ่จะส่งทางเรือไปยงัอนิดสีตะวนัตก 
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ด้วยการค้ายาสบ กาแฟ ฝ้าย นํา้ตาล เหมืองแร่ และข้าวู  
 

เส้นทางค้าทาสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1650 และ ค.ศ. 1860 มกีารค้าทางใน
เขตการค้าทาสคอืแอฟริกา และอเมริกา มกีารค้าทาสเกอืบ 15 ล้านคน 
จากแอฟริกาตะวนัตกถงึอเมริกา ส่วนใหญ่ใช้การเดนิทางเรือไปถงึอนิดสี
ตะวนัตก อเมริกากลางและอเมริกาใต้ เพือ่กจิกรรมการค้ายาสบ กาแฟ ู
ฝ้าย นํา้ตาล เหมืองแรกและข้าว 
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แหล่งข้อมล ู : http://www.innercity.org เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 2 เมษายน 
2552 ด้วยเส้นทางขององักฤษ อเมริกาเหนือ -สเปน อเมริกา – องักฤษ 
แคริบเบียน –เดนมาร์ค แคริบเบียน –ฝร่ังเศส แคริบเบียน – ดทัช์ 
แคริบเบียน- บราซิล 

 
แหล่งข้อมล ู : http://www.newafricanperspectives.com เข้าถงึเมื่อ
วนัที ่ 30 เมษายน 2552 แสดงการค้าพชืผกั สินค้าหัตถกรรมและการค้า
แรงงานทาส 
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แหล่งข้อมล ู : http://www.montgomeryschoolsmd.org เข้าถงึเมือ่วนัที ่
4 พฤษภาคม 2552 แสดงเส้นทางค้าทาส แหล่งสินค้าหัตถกรรม ทาส 
และวตัถดบิ เช่น นํา้ตาล ฝ้ายและยาสบ ุ ู  

 
แหล่งข้อมล ู : http://www.harryholcroft.com เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 30 
เมษายน 2552 แสดงแหล่งข้อมลการค้าทาสตามแหล่งต่าง ๆ ในแอฟริกา ู
อเมริกาใต้ อเมริกากลางและอเมริกาเหนือ รวมทั้งยโรปุ  
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แหล่งข้อมลู  : http://news.bbc.co.uk เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 30 เมษายน 2552 
แสดงเส้นทางการขนส่งหัตถกรรม การค้าทาส  การค้าวตัถดบิ นํา้ตาลุ
ฝ้าย ยาสบ และโลหู ะ 
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แหล่งข้อมล ู : http://www.iro.umontreal.ca เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 30 
เมษายน 2552 แสดงเส้นทางค้าทางจากแอฟริกา  อเมริกาใต้ อนิดสี
ตะวนัตก อเมริกาเหนือและยโรปุ  

 
แหล่งทีม่า : http://www.irespect.net เข้าถงึเมือ่วนัที ่ 4 พฤษภาคม 
2552 แสดงแหล่งการค้าทาสและแหล่งสินค้าในแอตแลนตกิ วตัถดบิในุ
เมริกา ยโรป และแอฟริกาุ  
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แหล่งข้อมล ู : http://ww1.prweb.com เข้าถงึเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2552 
แสดงสามเหลีย่มค้าทาส 
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แหล่งข้อมล ู : http://upload.wikimedia.org เข้าถงึเมื่อวนัที ่30 เมษายน 
2552 แสดงสามเหลีย่มค้าทาส 

 
แหล่งข้อมล ู : http://www.arbeitssprache-englisch.com เข้าถงึเมือ่
วนัที ่  30 เมษายน 2552 แสดงสามเหลีย่มการค้าทาสระหว่างแอฟริกา 
อเมริกา และยโรปุ  
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แหล่งข้อมล ู : http://upload.wikimedia.org เข้าถงึเมื่อวนัที ่30 เมษายน 
2552 แสดงสามเหลีย่มการค้าทาส 

 สามเหลีย่มค้าทาส (Triangular trade, or Triangle trade) 
คอืการศึกษาเขตเมอืงท่าหรือภมภิาคทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าู
เพือ่ส่งออกและนําเข้าสินค้าทีต้่องการแรงงานจาํนวนมาก
ในช่วงคริสตวรรษที ่ 17  - 18  และ 19 ตอนต้น การค้าทาส 
สินค้าเกษตรและหัตถกรรมระหว่างแอฟริกาตะวนัตก คาริบ
เบียนและอาณานิคมอเมริกาและยโรปุ  ซ่ึงประเทศในยโรปมีุ
บทบาทสําคญั 

 

แหล่งข้อมล ู : http://ritter.tea.state.tx.us เข้าถงึเมื่อวนัที ่2 
พฤษภาคม 2552 แสดงร้อยละของการค้าทาสในภมภิาคู
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แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกากลาง อเมริกาเหนือ แคริบเบียน
และยโรปุ  

 

แหลงขอ้มลู ่ : http://www.uni-due.de เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2552  
แสดงแหลงการคา้ทาสในแอฟริกา เป้าหมายท่ีแคริบเบียน อเมริกาและ่
ภมิูภาคอาณานิคมทวัโลก่  
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ประวตักิารค้าทาส 
        หลกัฐานการค้าทาสมตีั้งแต่ยคประวตัิศาสตร์การสร้างุ
ชมุ ชนเมืองหรืออาณาจกัรตั้งแต่สมยัอยีปิต์ เมือ่มีการทาํ 

 

ทาสในอียปิต ์                           ชาวยวิเป็นทาสในอียปิต ์

สงครามผ้แพ้สงครามจะตกเป็นทาสไม่ว่าจะเป็นทหาร ู
ชาวนา หรือคนในชมชนผ้แพ้สงคราม ผ้ชนะจะนําเอาุ ู ู
ประชาชนไปเป็นทาสและกวาดเอาทรัพย์สินของชมชนไปุ
ยงัอาณาจักรของผ้ชนะตั้งแต่อาณาจกัรอีู ยปิต์โบราณ สเมุ
เรียนบาบิโลเนียน อสัซีเรียน กรีซ และโรม  ในเอเชีย 

 

การใหข้นมปังแกทาสในเมโสโปเตเมีย่       ทาสในเมโสโปเตเมีย 
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ทาสสมยักรีซ 

 
แผนท่ีแสดงการคา้ทาสสมยัโรมนั คริสศตวรรษท่ี 7-11 
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ตลาดคา้ทาสในโรมมนั                                 ประติมากรรมหินออนทาสเดก็สมยัโรมนั่  

 
เชลยสงครามหรือทาสของกมพชูาั                   ทาสในประวติัศาสตร์จีนโบราณ 

 
ประธานาธิบดี ลินคอลน์ผูเ้ลิกทาสในอเมริกา                       รัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเลิกทาสในไทย่  

อาณาจกัรต่าง ๆ ในอนิเดยี จีน เกาหล ีญี่ป่น เอเชียตะวนัออกุ
เฉียงใต้กม็ปีระวตัิศาสตร์เกีย่วกบัทาสทั้งส้ิน ในคมัภีร์
ศาสนาหลายศาสนากก็ล่าวถงึทาสไว้มากมาย ประวตักิารค้า
ทาสรคอืนําเอาทาสไปเป็นแรงงานทีไ่ม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน 
(Unpaid labour) คริสศตวรรษที ่  8-15 ประเทศในยโรป ุ
เช่น พ่อค้าชาวปอร์ตเกส สเปน องักฤษ และดทัช์เร่ิมการค้าุ
ทาสในในแอฟริกาโดยการค้าทาสทางเรือค้าทาสรอบทวปี
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แอฟริกา และค้าทาสไปยงัยโรปและเอเชียุ   ระยะแรกชาว
ยโรปเดนิทางไปแอฟริกาเพือุ่ ค้าทอง โลหะ ขนนกและงาช้าง 
ต่อมาจึงมกีารค้าทาส เมือ่ชาวยโรปไปตั้งอาณานิคมทีุ่
อเมริกาจงึใช้เส้นทางมหาสมทรแอตแลนตกิค้าทาสด้วยุ  
การค้าทาสเส้นทางมหาสมทรแอตแลนติกเร่ิมเมืุ่ อปี ค.ศ. 
1532 มกีารขนส่งทาสด้วยเส้นทางเรือไปยงัอาณานิคมที่
อเมริกาและแคริบเบียน เป็นเส้นทางค้ายาสบ ฝ้าย นํา้ตาู
เรียกว่าเป็นเขตสามเหลีย่มการค้า มีประชากรราว 10-12 
ล้านคนถกขายเป็นทาส จนกระทัง่สงครามกลางเมอืงในู
อเมริกาในปี ค.ศ. 1860-1865 การค้าทาสจงึหมดไป จงึ
ปรากฏเห็นคนที่เป็นเช้ือสายทาสในภมภิาคต่าง ๆ ของู
อเมริกา 
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แหล่งข้อมล ู : www.killeenisd.org เข้าถงึเมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 
2552 

 

ชมชนุ แอฟริกา 
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แหลงขอ้มูล ่ : http://www.yorku.ca เขา้ถึงไดเ้ม่ือวนัท่ี  30 
เมษายน 2552 แสดงความสมัพนัธ์ระหวางการคา้ทาสกบการ่ ั
เขา้มาของศาสนาอิสลามในแอฟริกา 
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แหลงขอ้มูล ่  : http://z.about.com เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2552 แสดงหลงคา้ทาสในแอฟริกา่  
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แหลงขอ้มูล ่ : http://www.ushistory.org เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2552 แสดงแหลงคา้ทาสในแอฟริกา่  

 
 ประวติัการคา้ทาสในชุมชนแอฟริกามีหลกัฐานวาเกด่ ิ
ตงัแตสมยัอียปิตโ์บราณ้ ่ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบเสน้ทางทาสในั
เอเชียกลางหรือเมโสโปเตเมีย รวมทงัการคา้ทาสในยคุเกดรัฐ้ ิ
และศาสนาอิสลาม ชุมชนแอฟริกาคือชุมชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการคา้ทาสมากท่ีสุด ชาวแอฟริกาไดรั้บ
ความเห็นใจจากคนในชุมชนอ่ืน ๆ วาเป็นชุมชนท่ีถูกเอา่
เปรียบในเร่ืองการคา้ทาส ชาวแอฟริกาสวนใหญ่ ่มีการ
ดาํรงชีวิตอยอูยางเป็นอิสระทามกลางธรรมชาติโดยไมมีรัฐ่ ่ ่ ่
คุม้ครองเหมือนกบชุมชนอ่ืน ทาํใหถู้กอาํนาจรัฐภายนอกั
ชุมชนเขา้มาเอาเปรียบโดยนาํเอาชาวแอฟริกาท่ีอยอูยางอิสระ่ ่
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ในธรรมชาติไปเป็นทาสทาํงานใชแ้รงงานและทาํงานใน
ระบบอุตสาหกรรมท่ีชาวแอฟริกาไมคุน้เคยมากอน่ ่  
ชมชนอเมริกาุ  

 

 

สภาพสตรีหมายเลขหน่ึงของอเมริกาท่ีคนอเมริกนรับรับความสามารถั  
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บารัค โอบามาเดนิทางไปยงัเคนยาเม่ือเดอืนสิงหาคม 2006 กบัคณย่าซาราห์ โอบามาุ   

 
ชมชนอเมริกามชีาวพืน้เมืองอาศัยอย่เดมิคอืชาวเอสกโิม ุ ู

อนิเดยีนเผ่าต่าง ๆ ชาวมายาในอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง 
ชาวอนิคาในอเมริกาใต้ ชนเผ่าพืน้เมอืงเหล่านีม้ีประวตักิาร
ตั้งรัฐและชมชนมายาวนาน จนกระทัง่ชาวยโรปได้เข้าไปตั้งุ ุ
รกรากในอเมริกาเหนือและใต้ ชาวยโรปได้ดาํเนินุ ระบบ
เศรษฐกจิแบบอตสาหกรรมุ ในยคเร่ิมแรกจาํเป็นต้องการุ
แรงงานทาสเป็นจาํนวนมากเพือ่ทาํหัตถกรรมและ
อตสาหกรรมสําหรับสินค้าอตสาหกรรมทีส่่งออกไปยงัแอฟุ ุ
ริกา นอกจากนีช้าวยโรปทีอ่พยพเข้าไปตั้งรกรากในอเมริกาุ
ต้องการแรงงานในไร่นาจํานวนมากเพือ่ทาํไร่ยาสบ ฝ้าย ู
อตสาหกรรมนํา้ตาล และเหมอืงแรุ่  
ชมชนยโรปุ ุ  
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 ชาวยโรปเกีย่วข้องกบัการค้าทาสตั้งแต่สมยักรีซุ ผ่าน
ความสัมพนัธ์ทางสังคมและวฒันธรรมในเอเชียกลางและ 
อยีปิต์ สมยัโรมันมหีลกัฐานว่ามกีารค้าทาสแบบต่าง ๆ การค้า
ทาสแพร่กระจายไปยงัยโรป โดยเฉพาะอย่าุ งยิง่หลงัการ
ปฏวิตัอิตสาหกรรม ชาวยโรปได้เดนิทางไปยงัดนิแดนต่าง ๆ ุ ุ
ในแอฟริกาและอเมริกาเพือ่การสํารวจ การค้าและการล่า
อาณานิคม เป็นทีม่าของเส้นทางค้าทาสในแหล่งต่าง ๆ 
ดงักล่าว 
 
ชมชนเอเชียุ  

 
แหลงขอ้มูล ่ : http://news.bbc.co.uk เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 30 
เมษายน 2552  
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 เสน้ทางทาสในเอเชียมีประวติัความเป็นมาจากระบบรัฐ
ท่ีทาํสงครามกนทาํใหป้ระชากรในรัฐท่ีแพส้งครามจะถูกจบัั
มาเป็นทาสแตกตางกบชุมชนอเมริกาและแอฟริกา่ ั  ระบบรัฐ
ในชุมชนเอเชียยงัจาํเป็นตอ้งการแรงงานจาํนวนมากเพ่ือเป็น
กาลงัทหารในกอํ งทพั  เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใหก้บั
รัฐจากหลกัฐานในจีน อินเดีย เกาหลี ญ่ีปุ่นและรัฐตาง ๆ ใน่
เอเชียอาคเนย ์ ปัจจุบนักยงัมีการใชแ้รงงานทาสเป็นจาํนวน็
มากในเอเชียรวมทงัภูมิภาคอ่ืน ๆ ในรูปแบบแรงงานทาสเป็น้
จาํนวนมาก 
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