
เส้นทางสายไหม 
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบ ุ  

 

 
 

  

เส้นทางสายไหมคอืเส้นทางการค้า เส้นทาง
วฒันธรรม การแลกเปลีย่นเทคโนโลยขีองพ่อค้า นักบวช 
มชิชันนารี ทหาร พวกเร่ร่อนและผ้ทีอ่าศัยในเมอืงในจนี ู
อนิเดยี เปอร์เซีย เมดเิตอร์เรเนียนระหว่างทวปีเอเชีย 
เอเชียตะวนัออกกลางและยโรป มกีารใช้เส้นทางนีเ้มือุ่
ประมาณ 2,000 ปีมาแล้วใช้เพือ่การขนส่งสินค้าและ
การค้า เส้นทางคาราวานนีม้คีวามยาวประมาณ 6,400 
กโิลเมตร 
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 ผานทุงหญา้สเตปป์่ ่     ตามเสน้ 
  
แผนท่ีแสดงทุงหญา้สเตปป์่  
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ทุงหญา้สเตปป์และท่ีพกั่  
ทางนียงัผานทะเลทรายโกบีและตาคลา มากลนั้ ่  เง่ือนไขทางดา้น 
 
แผนท่ีแสดงทะเลทรายโกบี 
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แผนท่ีแสดงทะเลทรายทาคลา มากลนั 
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ทะเลทรายตาคลามาคลนัใกลเ้มืองดุนหวง( Dunhuang) 
 

เศรษฐกจิและความปลอดภัยทาํให้ต้องจดัระบบการค้าตาม
แบบคาราวานเมื่อต้องเดนิทางผ่านเมอืงและโอเอซิสต่าง ๆ  

   
แผนท่ีราชวงศฮ์นั                                ่                           เมืองชางอานหรือเสียน 
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แม้ว่าเส้นทางสายไหมจะมคีวามสําคญัเมือ่ประมาณ 
2,000 ปีมาแล้ว คาดว่าเส้นทางนีม้บีทบาทสําคญัในราว 139 
ก่อนคริสตวรรษ ในประเทศจนีตรงกบัสมัยราชวงศ์ฮ่ัน โดย
จดเร่ิมเส้นทางอย่ทีเ่มอืงชางอนัหรือุ ู เสียน( Changan –Xian) 
ไปถงึเมืองคอนสแตนตโินเบิลหรืออสีตนับลผ่านเมอืงุ
พาณชิย์สําคญัเช่น ซามาร์กนั( Samarkand) และคาสการ์ 
(Kashgar) พ่อค้าจะบรรทกสินค้า เช่น ผ้าไหม ทอง หยกุ  
เพชร ชา ค้าทาสและเคร่ืองเทศ เน่ืองจากการขนส่งมข้ีอจาํกดั 
มรีะยะทางไกล และมกัจะไม่ปลอดภัย สินค้าฟ่มเฟือยเป็นุ
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สินค้าหลกัทีนํ่ามาค้าขาย เส้นทางสายไหมยงัเป็นเส้นทาง
แพร่กระจายปรัชญาแนวความคดิศาสนาพทธในระยะุ
เร่ิมแรก ต่อมากค็อืศาสนา 

 
พระพทุธเหรียญทองสมยัอาณาจกัร Kushan,Kanishka circa 100-140 A.D. พบท่ีอฟักานิสถาน 
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แหลงขอ้มูล ่ : http://chsweb.lr.k12.nj.us เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 
2552 

อสิลาม เป็นเส้นทางส่ือสัมพนัธ์อารยธรรมยโรป ตะวนัออกุ
กลางและเอเชีย  
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เสน้ทางสายไหมทางทะเล 

  

เส้นทางสายไหมยุคแรกใช้เส้นทางทะเลเช่ือมระหว่าง
เมดเิตอร์เรเนียนและอนิเดยีในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่าง 
คริสศตวรรษที ่1  และ 6 มเีส้นทางเดนิเรือระหว่างทะเล
แดงและอนิเดยีใช้ลมมรสมฤดร้อนช่วยการเดนิเรือ พ่อค้าุ ู
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บรรทกสินค้าระหว่างเมืองเบเรนนิเกผ่านทะเทแดงและใช้อฐุ ู
บรรทกสินค้าทางบกไปยงัแม่นํา้ไนล์  จากจดนีใ้ช้เรือบรรทุ ุ ุ
สินค้าเส้นแม่นํา้ทางเรือไปยงัอเลก็ซานเดรีย  แล้วจงึขนถ่า
สินค้าไปยงัอาณาจักรโรมัน ในคริสศตวรรษที ่ 9 พ่อค้า
อาหรับเป็นผ้ควบคมเส้นทางเดนิเรือทางทะเู ุ ล เน่ืองการ
ขนส่งทางเรือมศัีกยภาพด้านการบรรทกสินค้าจาํนวนุ
มากกว่าการขนส่งทางคาราวาน การขนส่งทางเรือเร่ิมที่
กวางต้ง ุ  (Canton -Guangzhou),ผ่านเอเชียอาคเนย์ 
มหาสมทรอนิเดยี ทะเลแดงไปยงัอเลก็ซานเดรีุ ย การเดนิทาง
ไปยงัหม่เู กาะเคร่ืองเทศ (the Spice Islands -Moluccas) 
ปัจจบันคอือนิโดนีเซีย การแพร่กระจายของศาสนาอสิลามุ
ไปตามเส้นทางค้าเน้นแนวความคดิทางด้านจริยธรรมและ
การค้าตามแนวความคดิของมสลมิุ  
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มาร์โค โปโลเขา้เฝ้ากบุไบล ขาน่                            กบุไบล ขาน่ (Khublai Khan 1215-1294) 
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เส้นทางสายไหมเจริญสงสดในช่วงระหว่างอาณาจัู ุ กรมอง
โกลคริสศตวรรษที ่ 13 เมือ่มองโกลข่านเข้าควบคมจนีและุ
เอเชียกลางรวมทั้งเส้นทางค้าด้วย ประการสําคญัคอืเกดิ
ความสัมพนัธ์ระหว่างชมชนยโรปและจนีหลงัจากทีม่กีารุ ุ
เดนิทางของมาโค โปโล (Marco Polo 1271-1292).  
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ในช่วงยคุ กลางนครเวนิชและเจนัวควบคมเส้นทางเมดเิตอร์ุ
เรเนียนซ่ึงเช่ือมไปยงัศนย์กลางการค้าไปทีค่อนสแตนตโินู
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เปิล แอนนิโทชและอเลก็ซานเดรีย  เน่ืองจากพลงัอาํนาจของ
ยโรปได้พฒันาเทคโนโลยทีางทะเลตั้งแต่คริสศตวรรษที่ ุ 15 
ความสําเร็จดงักล่าวทาํให้เข้าแทนทีอ่าํนาจของอาหรับซ่ึงได้
กาํไรจากเส้นทางค้านีม้าก่อน เส้นทางเดนิเรือสามารถขนส่ง
สินค้าได้รวดเร็วและมต้ีนทนน้อยทาํให้เส้นทางสายไหมในคุ
ริสศตวรรษที ่ 16 หมดความสําคญัลง 
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เส้นทางสายไหมสายต่าง ๆ  

1. เส้นทางสายเหนือ (The northern route) คือเสน้ทาง
ท่ีเป็นท่ีมาของคาํวาเสน้ทางสายใหมเริมท่ีชางอานปัจจุบนัคือ่ ่
เสียน (Chang'an  -Xi'an)เมืองหลวงของจีนโบราณ 
ความหมายถนนเสน้ทางสายไหมเกดขึนเม่ือคริสศตวรรษท่ี ิ ้ 1 
ในกลุมพวกเรรอ่ ่ ่ น เสน้ทางสายไหมทางเหนือผานจงัหวดั่
ตาง ๆ ของจีน เชนจงัหวดักงสุ่ ่ ั  (Gansu )จากจงัหวดัชานซี 

(Shaanxi )แลว้จึงแยกเป็น 3 เสน้ทาง เสน้ทาง 2 เสน้ทาง
เดินทางไปตามแนวภูเขาไปยงัทางเหนือและทางใตข้อง
ทะเลทรายทาคลามากนไปบรรจบท่ีกาสห์การ์ อีกเสน้ทางั
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หน่ึงไปทางเหนือของภูเขาเทียนชาน (Tian Shan) ผานเมือง่
เทอร์ฟาน ทาลการ์และดลัมาต้ี (Turfan, Talgar and Almaty)
ปัจจุบนัคือคาซคัสถานตะวนัออกเฉียงใต ้ เส้นทางไดแ้บง   ่
กาสห์กาตะวนัตกดว้ยเส้นทางท่ีแยกไปยงัหุบเขาอไลตรงไป
ยงัเทอร์เมซและบาลส์ห์(  Termez and Balkh) ส่วนอกี
เส้นทางหน่ึงเดนิทางผ่านโกแลดในหบเขาเฟอร์กานา ไปยงัุ
ทศิตะวนัตกข้ามทะเลทรายคารากมั (Karakum Desert)ไป 

 

 

แผนทีแ่สดงทะเลทรายคาราคมั 
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ยงัเมร์บไปบรรจบกบัเส้นทางสายใต้ อกีเส้นทางหน่ึงตรงไป
ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลอาราลและคาสเปียน
ตรงไปยงัทะเลดาํ ยงัมอีกีเส้นทางหน่ึง คอืเส้นทางตรงไปยงั
เสียนหรือซีอานผ่านไปยงัแม่นํา้เหลอืง  ซินเจยีง  เฟอร์กาน
ปัจจบันคอือชเบกสิถานตะวนัออก เปอร์เซียุ ุ -อหิร่านและอรัิค
ก่อนจะไปบรรจบกบัพรมแดนตะวนัตกของอาณาจกัรโรมนั
เป็นเส้นทางของคาราวาน เส้นทางสายไหมทิศเหนือส่งผล
อนิทผลมัจากเปอร์เซียไปยงัจนี สินค้าจากโซมาเลยี อนิเดยี 
อยีปิต์ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าราคาแพงและพเิศษจากหลาย
ส่วนในโลกโดยนําไปแลกเปลีย่นสินค้าผ้าไหมและเคร่ือง
เคลอืบจากจนี  
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2. เส้นทางสายใต้ (The southern route)คอืเส้นทางจาก
จนีไปยงัทศิเหนือของอนิเดยี เตร์ิกกนิสถาน-คอร์ราซาน 
เมโสโปเตเมยีไปยงัอนาโตเลยี เส้นทางใต้ไปบรรจบทีเ่ส้นทาง
สายไหมทางทะเล เส้นทางสายใต้ต้องผ่านล่มนํา้สิชวนุ ( the 
Sichuan Basin) ในประเทศจนี เส้นทางผ่านภเขาสงทางทศิู ู  
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ตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียเป็นเสน้ทางคา้ชาโบราณ 
(Ancient tea route) รวมทั้งผ่านเส้นทางทีร่าบล่มุ แม่นํา้ 

 

แผนท่ีแมนาํคงคาและแมนาํพรหมบุ่ ่้ ้ ตร        เมืองวารานสีหรือพาราณสี 

พรหมบตรและแม่นํา้คงคาไปถงึชมทางใหญ่ทีเ่มอืงพาราณสุ ุ
แล้วจงึผ่านไปยงัปาสีสถาน ข้ามเทอืกเขาฮินดกษ ไปยงัู ู
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อฟักานิสถาน ไปบรรจบกบัเส้นทางสายเหนือใกล้เมร์บ 
เส้นทางนีต้รงไปยงัสายตะวนัตกผ่านภเขาู ทางเหนือของ
อหิร่านและทางเหนือของทะเลทรายซีเรียไปยงัเลวาน 

 

 

 

 

 

 

(the Levant) บริเวณท่ีเป็นทาเรือการคา้ทางทะเลเมดิเตอร์เร่
เนียนเป็นเสน้ทางไปยงัอิตาลี เสน้ทางบกไปยงัทางเหนือผา่
นอนาโตเลียหรือทางใตข้องแอฟริกาใต ้เส้นทางอ่ืนเดินทาง 
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แผนท่ีเมืองเฮราท                  แผนท่ีเมืองสุสา 

จากเมืองเฮราทผานสุสา ไปยงั่  Charax Spasinu ซ่ึงตงัอยท่ีู้ ่
อาวเปอร์เซียนขา้มไปยงัเปตรา่ ไปยงัอเลก็ซานเดรียในอียปิต ์

 
แผนท่ีเปตรา                                                เมืองเปตราไดรั้บยกยองใหเ้ป็นสิงมหศัจรรยข์องโลก        ่ ่  

 

และเมอืงท่าอืน่ของเมดเิตอร์เรเนียนตะวนัออกและบรรทกุ
สินค้าไปยงัโรม  
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3. เส้นทางทะเล (Sea routes) เร่ิมเมือ่ประมาณ 1,400 ปี
ในช่วงราชวงศ์ฮ่ันตะวนัออก บางคร้ังเส้นทางทะเลอาจไม่ใช่
เป็นส่วนเส้นทางสายไหมตามปกติ โดยเดนิทางผ่านปากแม่นํ้
แดงใกล้ฮานอยปัจจบัน ผ่านช่องแคบมาลกักาไปยงัเอเชียุ
อาคเนย์ ศรีลงักาและอนิเดยี จากน้ันกไ็ปอ่าวเปอร์เซียนและ
ทะเลแดงไปยงัอาณาจกัรอซัม (kingdom of Axum)และ 

 

และไปยงัท่าเรือโรมนั จากท่าเรือสินค้าทะเลแดงจะมผ้ีาไหม 
ขนส่งไปยงัแม่นํา้ไนล์ไปยงัอเลก็ซานเดรียบรรทกทางเรือไุ
ยงัโรมท่าเรือคอนสแตนตโินเบิลและท่าเรือเมดเิตอร์เรเนียน
อืน่ เส้นทางทะเลอืน่จะนําไปส่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกทีช่าวู
กรีกและโรมนัเรียกว่า"Azania"ในคริสศตวรรษท่ี เสน้ทาง
สายไหมขยายไปยงัทางใตข้องจีนปัจจุบนัคือบรูไน ไท มาลกั
กา ซีลอนหรือศรีลงักา อินเดีย ปากสถาน ฟิลิปปินส์ อิหราน ี ่
อีรัค ในยโุรปขยายไปยงัอิสราเอล เลบานอนรวมกบเลวานต ์ั
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อียปิต ์ และอิตาลีในประวติัศาสตร์คือเวนิช ทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนไปยงัท่าเรือยโุรปอ่ืนกองคาราวานแถบสเปนและ
เสน้ทางอลัไพน(์ Alpine routes) เส้นทางนํา้จะผ่า
มหาสมทร์อนิเดยีเป็นสําคญัุ  
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          เส้นทางสายไหมในปัจจบันุ เส้นทางสายไหม ปัจจบันุ
ได้สร้างทางรถไฟสายหลัน่โจว-ฮาหมี่-อรมฉีุ ุ  เส้นทางรถไฟ
ช่วงสดท้าย จากเมอืงอลัมา ถงึอาต้า ในคาซาซสถานสร้างุ
เสร็จเมือ่ปี 1992 ช่ือเส้นทางสายไหมเป็นช่ือทีต่ั้งขึน้โดย นัก
ภมศิาสตร์ชาวเยอรมนั ช่ือู  เฟอร์ดนิานต์ ฟรายแฮรร ฟอน 
ริชโธเฟน(Ferdinand Freiherr von Richthonfen : ค.ศ.
1833-1905) ทกวนันีโ้บราณวตัถ โบราณสถานเขตุ ุ  
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เฟอร์ดนิานต์ ฟรายแฮรร ฟอน ริชโธเฟน(Ferdinand 
Freiherr von Richthonfen : ค.ศ.1833-1905) 
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ทศันียภาพ และวถิชีีวติทีม่เีอกลกัษณ์ของชนกล่มน้อย ตามุ
เส้นทางสายไหม ยงัเป็นส่ิงจงใจชาวโลกอยู่ ู เส้นทางสายไหม
ได้เปลีย่นบทบาททางเส้นทางการค้ามาเป็นเส้นทางท่องเทีย่ว  

 

 


