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ความสมัพนัธท์างวฒันธรรมระหว่างรฐัโอริสสากบัประเทศไทย: 

ศึกษาจากหลกัฐานทางโบราณคดี

	 เป็นทีท่ราบกนัโดยทั�วไปวา่	 อารยธรรมอนิเดยีไดเ้ขา้มามบีทบาท 

สำคญัในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้ ซึง่รวมถงึดนิแดนทีเ่ป็นประเทศไทย 

ในป�จจบุนั	 ดงัจะเหน็ไดจ้ากแบบแผนการดำเนินชวีติโดยเฉพาะการนบัถอื 

ศาสนา	 นอกจากน้ียงัไดพ้บโบราณวตัถุหรอืหลกัฐานทางโบราณคดอีกีเป็น 

จำนวนมากทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึรอ่งรอยการตดิตอ่กบัอนิเดยีจากภมูภิาคตา่งๆ	 

ทัง้ภาคใต	้ ภาคเหนือ	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	 และภาคตะวนัตก	 ทัง้น้ี 

รฐัโบราณสมยัประวตัศิาสตรต์อนต้นในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้คงมกีาร 

ตดิตอ่กบัอนิเดยีภาคตะวนัออกคอืบรเิวณรฐัโอรสิสาในป�จจบุนัดว้ย	 แตก่ย็งั 

ไมเ่คยมกีารศกึษาทางดา้นโบราณคดอียา่งจรงิจงัถงึรปูแบบความสมัพนัธ์

ดงักลา่ว

	 ผลจากการวจิยัครัง้น้ีสรปุไดว้า่	 มหีลกัฐานทางโบราณคดบีางประเภท 

ทีพ่บในประเทศไทย	 ซึง่มลีกัษณะบางประการคลา้ยกบัทีพ่บในรฐัโอรสิสา	 

โดยเฉพาะหลกัฐานประเภทตราประทบัหรอืตราดนิเผา	เหรยีญ	ลกูป�ด	และ 

ภาชนะดนิเผา	 หลกัฐานเหลา่น้ีแสดงใหเ้หน็วา่การตดิตอ่นัน้น่าจะเกดิขึน้จาก 

กจิกรรมการคา้ขายทางทะเลระหวา่ง	2	ภมูภิาคเป็นหลกั	ดงันัน้การตดิต่อ 

สมัพนัธด์งักลา่วจงึเป็นสว่นหน่ึงของเครอืขา่ยการคา้สมยัโบราณทีเ่ชือ่มโยง 

ระหวา่งประเทศอนิเดยี	 อาณาจกัรโรมนั	 ประเทศจนี	 และภมูภิาคเอเชยี 

ตะวนัออกเฉยีงใต	้



Abstract

On the Relationship between Thailand and Orissa: 

Study based on Archaeological Evidence

 As has been previously demonstrated, Indian culture played a 

leading role in ancient Southeast Asia, including present day Thailand. 

This influence can be seen in day to day life and more specifically in 

religion. A large amount of artifacts and archaeological evidence from 

various sites in Thailand can be traced back to various parts of the 

diverse Indian sub-continent including Southern India, Northern India, 

Northeast and Western India. It is also believed that early states in 

Southeast Asia are likely to have had contacted with Eastern India 

or the modern Orissa state, but we have no specific archaeological 

evidence of this interaction. 

 The result of this research demonstrates some similarities 

in the archaeological context which can be interpreted through the  

relationship between Orissa and Thailand in ancient time. All evidence 

(such as terracotta seal, coin, bead, and pottery) reflect the contact 

that emerged from the maritime trade between two regions. Thus, 

this relationship is part of the ancient trade and commerce that linked 

many regions including India, Roman, China and Southeast Asia.          
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1. บทนำ

	 เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปวา่	 อารยธรรมอนิเดยีไดเ้ขา้มามบีทบาท 

สำคญัตอ่ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้ อนัรวมถงึดนิแดนทีเ่ป็นประเทศไทย 

ในป�จจบุนั	เรือ่งราวของอารยธรรมอนิเดยีจากหลายภมูภิาค	ทัง้อนิเดยีภาคใต	้ 

ภาคเหนือ	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	 และภาคตะวนัตก	มกัไดร้บัการกลา่ว

อา้งถงึอยูบ่่อยครัง้ในแวดวงวชิาการทางดา้นโบราณคดแีละประวตัศิาสตร ์

ศลิปะ	(ดูตวัอย่างใน	ผาสุข	อนิทราวุธ	2542	:	154	-	168	;	เชษฐ	์ตงิสญัชล	ี

2553)	 แต่ทีผ่่านมายงัไม่มกีารศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างดนิแดนทาง 

ตะวนัออกของอนิเดยีแถบรฐัโอรสิสากบัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตโ้ดยเฉพาะ 

ประเทศไทยอยา่งจรงิจงั	 ทัง้ๆ	 ทีร่ฐัโอรสิสาเคยมเีมอืงทา่คา้ขายสมยัโบราณ 

อยูม่ากมาย	(Sinha	1999	;	Behera	1999	;	Patnaik	2006)	และยงัเคยเป็น 

ศนูยก์ลางทีส่ำคญัของพทุธศาสนานิกายตนัตระยาน	 กอ่นทีพ่ทุธศาสนาจะ 

*	 บทความวจิยั	 โดยไดร้บัทนุสนบัสนุนการวจิยัจากสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

ภายใตโ้ครงการแลกเปลีย่นนกัวชิาการไทย	-	อนิเดยี	(NRCT	-	ICSSR)	ประจำปีงบประมาณ 

2550		

**	ภาควชิาโบราณคด	ีคณะโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร
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หายไปจากอนิเดยีในชว่งพทุธศตวรรษที	่18	(Behera	and	Donaldson	1998	: 

24	-	26)

	 ทัง้น้ีมขีอ้มลูตวัอย่างแสดงความสมัพนัธท์างศลิปกรรมระหว่างรฐั 

โอรสิสาและดนิแดนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้เชน่	เจตยิวหิารนนัปยะทีเ่มอืง 

พุกามประเทศพม่าซึ่งสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่	16	มลีกัษณะทาง 

สถาป�ตยกรรมคลา้ยคลงึกบัเทวาลยัปรศุราเมศวรทีเ่มอืงภวูเนศวรรฐัโอรสิสา 

ซึ่งสรา้งขึน้ในราวพุทธศตวรรษที่	12	(ภาพที่	1)	การสลกัตกแต่งหน้าต่าง 

บรเิวณมณฑปของเทวาลยั							หลายหลงัทีเ่มอืงภวูเนศวรกน่็าจะเป็นตน้แบบ 

ใหก้บัศาสนสถานทีเ่มอืงพกุามอกีหลายแหง่ดว้ย	(Luce	1969	-	1970	:	pl.122,	 

211,	250,	339)*** 

***	 อน่ึงนายมศิรา	 (P.P.Mishra)	 นกัวชิาการชาวอนิเดยีไดเ้สนอความเหน็วา่	 ลกัษณะ 

สถาป�ตยกรรมบางประการของพระศรรีตันมหาธาตุทีเ่มอืงเชลยีง	 อ.ศรสีชันาลยั	 จ.สโุขทยั	 

คลา้ยคลงึกบัเทวาลยัในโอรสิสา	 (Mishra	 1999:	 277)	 แตผู่ว้จิยักลบัมคีวามเหน็ตา่งไป 

ดว้ยพระศรรีตันมหาธาตุองคน้ี์เป็นเจดยีท์รงปรางคท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งพทุธศตวรรษที	่19	และ 

บรูณปฏสิงัขรณ์ในชว่งพทุธศตวรรษที	่21	จงึควรมตีน้แบบเป็นปราสาทในศลิปะขอม	ไมใ่ช ่

เทวาลยัแบบโอรสิสา	เพราะรปูแบบของเจดยีท์รงปรางคใ์นศลิปะไทยไดถ้อืกำเนิดขึน้ใน

ราวตน้พทุธศตวรรษที	่19	ซึง่มวีวิฒันาการทางมาจากปราสาทขอม	(ดใูน	สนัต	ิเลก็สขุมุ	

2542	:	14,	112	-	115)
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	 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึพยายามคน้ควา้หาหลกัฐานทางโบราณคดปีระเภท 

ต่างๆ	 ทีน่่าจะแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งดนิแดนทางตะวนัออก 

ของอนิเดยีกบัชมุชนโบราณในประเทศไทย	โดยในปี	2551	ผูว้จิยัไดร้บัทนุ 

สนบัสนุนจากสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาตใิหเ้ดนิทางไปเกบ็ขอ้มลู 

ทีร่ฐัโอรสิสาและรฐัเบงกอลตะวนัตก	 เป็นเวลา	 15	 วนั	 ทำใหไ้ดข้อ้มลูใหม ่

ทางประวตัศิาสตร	์ และโบราณคดเีกีย่วกบัรฐัโอรสิสามากยิง่ขึน้	 รวมทัง้ได้

ขอ้สงัเกตทีเ่ป็นประโยชน์สำหรบัการศกึษาต่อไปดว้ย		

2. ท่ีตัง้และสภาพภมิูศาสตรข์องรฐัโอริสสา

	 รฐัโอรสิสาตัง้อยูท่างตะวนัออกของประเทศอนิเดยี	 มขีอบเขตดา้น 

ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือตดิตอ่กบัรฐัเบงกอลตะวนัตก	 ทางเหนือจรดรฐัชาร-์ 

คานท	์ ทางตะวนัตกตดิต่อกบัรฐัชาฏสิการ	์ ทางใตจ้รดรฐัอานธระประเทศ	

และทางตะวนัออกเป็นอา่วเบงกอล	 ลกัษณะเชน่น้ีทำใหร้ฐัโอรสิสามสีภาพ 

เป็นดั�งสะพานทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งอนิเดยีภาคเหนือและอนิเดยีภาคใต	้(แผนที	่1)

	 ลกัษณะทางภมูศิาสตรข์องรฐัโอรสิสาแบง่ไดเ้ป็น	5	เขตหลกัๆ	ประกอบ 

ดว้ย	พืน้ทีภ่เูขาตอนกลาง	พืน้ทีด่อน	ทีร่าบสงู	ทีร่าบลุม่แมน่�ำ	 และทีร่าบ 

ชายฝ��งทะเล	โดยทีร่าบชายฝ��งทะเลนัน้เกดิขึน้จากแมน่�ำสำคญั	6	สาย	ซึง่ 

ไหลไปลงอา่วเบงกอล	 โดยมคีวามยาวของแนวชายฝ��งทะเลถงึ	 529	 กโิลเมตร 

สง่ผลใหร้ฐัโอรสิสามสีภาพเป็นเสมอืนประตทูางผา่นของอารยธรรมอนิเดยี

ทีจ่ะแพรข่ยาย	ไปยงัภมูภิาคต่างๆ	โดยเฉพาะเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้
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แผนที ่1 แสดงทีต่ ัง้ของรฐัโอรสิสาทางตะวนัออกของประเทศอนิเดยี
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3. รฐัโอริสสาในสมยัก่อนประวติัศาสตร์

	 ในรฐัโอรสิสาไดป้รากฏรอ่งรอยการอยูอ่าศยัของมนุษยม์าแลว้ตัง้แต่ 

ชว่งกอ่นประวตัศิาสตร	์ โดยพบเครือ่งมอืหนิกรวดแมน่�ำและขวานกำป��น	 ซึง่ 

กำหนดอายไุดใ้นราว	50,000	ถงึ	300,000	ปีมาแลว้	(Chakrabarti	2006	:	58-

59	;	Mishra	1997	:	2	-	3)	ตอ่มาคอืในยคุหนิใหมแ่ละยคุทองแดง	กไ็ดค้น้พบ 

เครือ่งมอืหนิขดัและเครือ่งมอืโลหะจำนวนมาก	(Chakrabarti	2006	:	258	-	259)	

	 ทีน่่าสนใจคอื	 ไดพ้บขวานหนิขดัแบบมบีา่ตามแหลง่โบราณคดหีลาย 

แหง่ในรฐัโอรสิสา	(Chakrabarti	2006	:	259	;	Mishra	1997	:	3	;	Behera	1999	: 

164	-	165)	ซึง่ขวานหนิขดัแบบมบีา่น้ีไดค้น้พบทัว่ไปในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 

เฉยีงใต	้ ในประเทศไทยกม็กีารคน้พบในหลายพืน้ที	่ เชน่	 จ.เชยีงราย	 จ.นคร 

ราชสมีา	และพบมากที	่จ.สพุรรณบรุ	ี(ชนิ	อยูด่	ี2509	:	48	-	50)	ขอ้มลูขา้งตน้								 

ทำใหน้กัโบราณคดบีางทา่นสนันิษฐานวา่	 คงมกีารตดิตอ่สมัพนัธข์องกลุม่คน 

ในอนิเดยีและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตม้าแลว้ตัง้แตส่มยัหนิใหม	่ ราวๆ	 4,000-	 

2,000	ปีมาแลว้	(Behera	1999	:	164	-	165	;	ผาสขุ	อนิทราวธุ	2542	:	48-49)

4. สงัเขปประวติัศาสตรข์องรฐัโอริสสา

	 ในอดตีมชีือ่เรยีกรฐัโอรสิสาตา่งกนัไป	เชน่	กลงิคะ	(Kalinga)	โอดรา 

(Odra)	อดูรา	(Udra)	โอดวิสิา	(Odivisa)	เป็นตน้	(Sircar	1971	:	167	-	184	; 

Panigrahi	2008	:	3)	ส่วนชื่อเรยีกซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัดทีัง้ในหมู่ชาวอนิเดยี 

และต่างชาตริวมทัง้ชาวไทยดว้ยคอื	“กลงิคะ”	ชือ่น้ีเป็นทีรู่จ้กัเพราะผลจาก 

เหตุการณ์สำคญัทางประวตัศิาสตรเ์มือ่ครัง้สงครามกลงิคะในรชักาลพระเจา้ 

อโศกมหาราช	เมือ่	พ.ศ.	282	(Mohanty	2007	:	23	-	25)	สว่นงานเขยีนของ 

ทเิบตในชว่งพทุธศตวรรษที	่21	-	22	กไ็ดบ้นัทกึถงึ	“โอดวิสิา”	(Odivisa)	และ	 

“โอดดยิาน”	 (Oddiyan)	 ว่าเป็นศูนยก์ลางสำคญัแห่งหน่ึงของพุทธศาสนา	
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(Sircar	1971	:	167	;	Parida	2006	:	4)

	 โอรสิสาเริม่เขา้สูส่มยัประวตัศิาสตรอ์ยา่งแทจ้รงิเมือ่	 พ.ศ.	 282	 จารกึ 

พระเจา้อโศกหมายเลข	13	ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัสงครามกบักลงิคะในปี 

ดงักลา่ว	 โดยหลงัจากสงครามเสรจ็สิน้ลงพรอ้มกบัการสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่	 

พระเจา้อโศกไดห้นัมานบัถอืพทุธศาสนา	 ซึง่ในรฐัโอรสิสากม็จีารกึของพระองค ์

อยา่งน้อย	2	หลกัทีเ่ธาล	ิ(Dhauli)	และเจาคฤหะ	(Jaugarh)	(Panigrahi	2008	: 

15	-	16)	

	 ภายหลงัจากการลม่สลายของราชวงศโ์มรยิะ	 โอรสิสากก็ลายเป็น 

บา้นเมอืงอสิระปกครองโดยราชวงศเ์ซดมีหาเมฆวาหนะในชว่งพทุธศตวรรษ 

ที	่ 4	 จารกึหะตกุิมภะทีอุ่ทยัครี	ี (Udayagiri)	 กลา่วถงึพระเจา้คาระเวละ	 ซึง่ทรง 

ขยายดนิแดนไปยงัพืน้ทีต่า่งๆ	พระองคท์รงโปรดฯ	ใหข้ดุถ�ำสำหรบันกับวช 

ในศาสนาเชนขึน้ทีอุ่ทยัครี	ี(Sahu	1984	;	Behera	and	Donaldson	1998	:	

4	;	Panigrahi	2008	:	17	-	28)	

	 จารกึหะตกุิมภะยงัไดก้ลา่วถงึ	 “กลงิคะนคร”ี	 วา่เป็นเมอืงหลวงของ 

พระเจา้คาระเวละแห่งแควน้กลงิคะ	 เมอืงน้ีอาจตรงกบัเมอืงศศีูปาลคฤหะ	 

(Sisupalgarh)	การขดุคน้ทีแ่หลง่น้ีไดเ้ปิดเผย											ใหเ้หน็รอ่งรอยการอยูอ่าศยั 

ในชว่งพทุธศตวรรษที	่2	-	9	(Sahu	1984	:	176	-	184	;	Mahopatra	1986	: 

Vol	I,185	-	187	;	Chakrabarti	1995	:	241	;	Bhoi	2006	:	90)	โดยไดพ้บ 

ภาชนะดนิเผาจำนวนมาก	ทีน่่าสนใจคอื	ภาชนะดนิเผาทีม่ปีุ�มดา้นใน	(knobbed 

vessels)	 และภาชนะทีม่ลีายกดดว้ยซีฟ่�นเฟือง	 (rouletted	 ware)	 โบราณ- 

วตัถุประเภทอืน่ๆ	ไดแ้ก่	ลกูป�ดหนิกึง่มคีา่	 เหรยีญของพระเจา้ฮวูศิกะแหง่ 

ราชวงศกุ์ษาณะ	 และเหรยีญแบบปรุ-ีกุษาณะ	 (Puri-Kushana	 coin)	 จาก 

หลกัฐานขา้งตน้บ่งชีว้่า	ศศีูปาลคฤหะเป็นเมอืงสำคญัทีม่บีทบาทดา้นการ 

คา้ทางทะเลในสมยัโบราณ	(Behera	1999	:	165)	
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	 ภายหลงัการสิ้นสุดลงของราชวงศ์เซดมีหาเมฆวาหนะกม็หีลาย 

ราชวงศเ์ขา้มามอีำนาจ	เชน่	พวกมรุณุฑะซึง่มเีชือ้สายกุษาณะ	(Panigrahi	

2008	:	29	-	31)	จนกระทัง่ในชว่งพทุธศตวรรษที	่11	-	13	ดนิแดนสว่นใหญ่ 

ของโอรสิสาจงึตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของราชวงศไ์ศโลดภาวะ	(Sailod- 

bhavas)	 ในเวลาน้ีทัง้ศาสนาเชน	พทุธ	 และพราหมณ์ไดเ้จรญิรุง่เรอืง	 เทวาลยั 

ในศาสนาพราหมณ์ลทัธไิศวนิกายหลายหลงัถูกสรา้งขึน้ทีเ่มอืงภูวเนศวร	

(Bhubaneswar)	ทีส่ำคญัคอื	ปรศุราเมศวร	(Parasuramesvara)	(Panigrahi 

2008	:	277	-	278	;	Mahopatra	1986	:	Vol.I,	52	-	56	;	Mitra	1996	:	27	-	35)	

	 ในชว่งพทุธศตวรรษที1่1	-	12	น้ีเองทีม่กีารเริม่งานกอ่สรา้งศนูยก์ลาง 

พทุธศาสนา	3	แหง่	ไดแ้ก่	รตันครี	ี (Ratnagiri)	 อุทยัครี	ี (Udayagiri)	และ 

ลลติครี	ี(Lalitgiri)	ทัง้หมดตัง้อยูห่า่งจากกนัและกนัราว	10	กโิลเมตรในมณฑล 

ไจเปอรท์างตะวนัออกเฉยีงเหนือของรฐั	 จากการขดุแตง่ไดพ้บรอ่งรอยของ 

อาคารพุทธสถาน	 สถูปจำลอง	 ประตมิากรรมรปูเคารพ	 และตราประทบั 

จำนวนมาก	แหลง่โบราณคดทีัง้	 3	แหง่น้ีถอืเป็นศนูยก์ลางของพทุธศาสนา 

มหายานหรอืตนัตระยานทีส่ำคญัมากของอนิเดยี	 ตัง้แตช่ว่งพทุธศตวรรษที	่ 

11	หรอื	12	–	18	(Mitra	1981	;	Mohanty	2007)

	 จนกระทัง่ในช่วงพุทธศตวรรษที	่14	-	17	โอรสิสาถูกปกครองโดย

ราชวงศโ์สมะวงศ	์ (Somavamsis)	 และถอืเป็นยคุทองของศาสนาพราหมณ์ 

ลทัธไิศวนิกายและลทัธศิกัต	ิ เทวาลยัทีม่ชีื่อเสยีงแห่งเมอืงภูวเนศวรไดถู้ก 

สรา้งขึน้หลายหลงั	เชน่	มกุเตศวร	(Muktesvara)	ราชรานี	(Rajarani)	และ 

ลงึคราช	(Lingaraja)	(Mohapatra	1986	:	61	-	63,	66-73	;	Panigrahi	1981	: 

87	-	101	;	Panigrahi	2008	:	287	-	297)	

	 ตอ่มาในชว่งพทุธศตวรรษที	่18	การบชูาสรุยิะเทพไดท้วคีวามสำคญั 

สงูสดุในสมยัของ	พระเจา้นรสงิหะเทวะที	่1	(พ.ศ.	1781	-	1807)	แหง่ราชวงศ ์
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คงคาตะวนัออก	(Eastern	Ganga)	พระองคโ์ปรดฯ	ใหส้รา้งเทวาลยัหลงัใหญ่ 

ขึน้ทีเ่มอืงโกนารกัเพือ่ถวายใหก้บัพระสรุยิะ	(Behera	2005)	แตร่าชวงศค์งคา 

ตะวนัออกกห็มดอำนาจลงไปเมือ่ปี	พ.ศ.	1977	ถดัจากน้ีกม็รีาชวงศส์รูยะวงศ	์ 

(Suryavamsis)	ปกครองตอ่มาจนถงึพทุธศตวรรษที	่21	หลงัจากนัน้ประวตั-ิ 

ศาสตรข์องโอรสิสากเ็ขา้สู่ความยุ่งเหยงิ	จนกระทัง่ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้เป็น 

รฐัโอรสิสาเมือ่วนัที	่1	เมษายน	พ.ศ.	2497

5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัฐานทางโบราณคดีจากรฐัโอริสสา 

และประเทศไทย

	 ในสว่นน้ีจะขอกลา่วถงึหลกัฐานทางโบราณคดปีระเภทตา่งๆ	 ซึง่คน้พบ 

ทีร่ฐัโอรสิสา	 และมคีุณลกัษณะบางประการอนัสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บั 

ขอ้มลูหลกัฐานทีพ่บในประเทศไทย									

 5.1  หลกัฐานทางโบราณคดี

  5.1.1  เหรียญและตราประทบัมีจารึก

	 เมือ่	พ.ศ.	2542	นายมเูคอรจ์	ี(B.N.Mukherjee)	นกัอา่นจารกึชาว 

อนิเดยีไดเ้สนอวา่	 มกีารคน้พบจารกึสัน้ๆ	ดว้ยอกัษรพราหมขีโรษฐเีป็นจำนวน 

มากในแถบตอนลา่งของรฐัเบงกอลตะวนัตก	 ซึง่ตดิตอ่กบัเขตของรฐัโอรสิสา	 

จารกึอกัษรผสมดงักลา่วน้ีสามารถเชือ่มโยงเขา้กบักลุม่ชนจากเอเชยีกลาง 

ทีเ่ขา้มามบีทบาทในอนิเดยี	คอืกลุม่ชาว	“ซเิถยีน”	(Scythians)	หรอื	“ยุย้จ”ิ	 

(Yueh-chi)	หรอื	 “กุษาณะ”	 (Kushanas)	หรอืทีช่าวอนิเดยีเรยีกวา่	 “ศกะ”	

(Shakas)	ซึง่กลุ่มชนชาวซเิถยีนน้ีเขา้มามบีทบาทในการคา้ขายทางทะเล

ระหวา่งอนิเดยีและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต	้	ในชว่งพทุธศตวรรษที	่6	-	10	
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	 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้กไ็ดม้กีารคน้พบตราประทบัทีม่จีารกึ 

อกัษรพราหม-ีขโรษฐ	ี ซึง่สามารถกำหนดอายไุดใ้นราวพทุธศตวรรษที	่ 7	 -	 8	 

จากเมอืงออกแกว้	ประเทศเวยีดนาม	แหลง่โบราณคดคีวนลกูป�ด	จ.กระบี	่

เขาสามแกว้	จ.ชมุพร	และเมอืงอูท่อง	จ.สพุรรณบุร	ีและยงัพบเหรยีญเงนิ

ทีม่จีารกึศรทีวารวดฯีเป็นอกัษรพราหม-ีขโรษฐ	ี กำหนดอายอุยูใ่นชว่งราว

พทุธศตวรรษที	่11	–	12	ในประเทศไทยอกีดว้ย	(Mukherjee	1999	:	201	-	 

205)	(ภาพที	่2)

ภาพที ่2 ตราประทบัและเหรยีญเงนิมจีารกึอกัษรพราหม-ีขโรษฐ ีจากแหลง่โบราณคดใีนประเทศไทย

(ทีม่า : สถาบนัทกัษณิคดศีกึษา 2529 : 1202, 2337 ; ชะเอม แกว้คลา้ย 2534 : 51)

	 จากการศกึษาขอ้มูลเรื่องเหรยีญกษาปณ์ที่ค้นพบในรฐัโอรสิสา 

ของผูว้จิยักไ็ดห้ลกัฐานมาสนบัสนุนแนวคดิของนายมเูคอรจ์	ี เพราะมกีารคน้ 

พบเหรยีญกษาปณ์ของพวกกุษาณะทัว่ไปในรฐัโอรสิสา	 ซึง่กำหนดเรยีกวา่ 

เหรยีญแบบปรุ-ีกุษาณะ	(Puri-Kushana	coin)	เหรยีญแบบดงักลา่วน้ีคน้พบ 

เป็นครัง้แรกทีแ่หลง่โบราณคด	ีGurubai	ในมณฑลปรุ	ีเมือ่	พ.ศ.1893	(Parida 

2006	:	8)	และไดพ้บทัว่ไปในรฐัโอรสิสาทัง้ในมณฑล	Ganjam,	Mayurbhanj, 

Keonjhar,	Jajpur	และ	Balasore	(Ibid.	 :	8)	นกัวชิาการบางทา่นเสนอวา่	 

เหรยีญแบบปรุ-ีกุษาณะแสดงใหเ้หน็ถงึอำนาจของราชวงศกุ์ษาณะทีม่เีหนือ 

ดนิแดนโอรสิสา	 แต่นกัวชิาการบางทา่นกเ็สนอวา่น่าจะสะทอ้นถงึกจิกรรม 
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การตดิตอ่คา้ขายระหวา่งโอรสิสาและพวกกุษาณะมากกวา่	(Tripathy	2006	: 

13	;	Singh	2008	:	377)	

	 นอกจากน้ีในการขุดคน้แหล่งโบราณคด	ี Manikapatna	 ซึ่งเป็น 

เมอืงทา่โบราณในมณฑลปรุ	ี ไดพ้บเหรยีญแบบปรุ-ีกุษาณะและเศษภาชนะ 

ดนิเผาทีม่จีารกึอกัษรขโรษฐ	ีกำหนดอายอุยูใ่นราว	พทุธศตวรรษที	่7	(Be-

hera	1999	:	167	;	Bhoi	2006	:	103)	ทัง้น้ีจากการขดุคน้แหลง่โบราณคด	ี 

Sembiran	 บนเกาะบาหล	ี ประเทศอนิโดนีเซยี	 กไ็ดพ้บเศษภาชนะดนิเผา

ทีม่จีารกึอกัษรขโรษฐเีชน่กนั	(Ardika	1999	:	85)	โดยนกัวชิาการบางทา่น 

มคีวามเหน็วา่	 อกัษรขโรษฐน้ีีพฒันามาจากอกัษรอารเมอคิของเปอรเ์ซยี	 ซึง่ 

เกดิขึน้ภายหลงัจากการรกุรานอนิเดยีของพระเจา้ดารอุิสที	่1	ในปี	พ.ศ.	25 

จนกระท��งในชว่งพทุธศตวรรษที	่3	จนถงึพทุธศตวรรษที	่9	หรอื	10	อกัษร 

ขโรษฐกีใ็ชเ้ป็นอกัษรของทางราชการในแถบตะวนัตกเฉยีงเหนือของอนิเดยี 

(Ibid.	:	87)		

	 ดว้ยเหตุน้ีเศษภาชนะดนิเผาทีจ่ารกึอกัษรขโรษฐจีากเกาะบาหล	ี 

รวมทัง้ตราประทบัและเหรยีญเงนิทีม่จีารกึอกัษรพราหม-ีขโรษฐทีีค่น้พบที ่

เมอืงออกแกว้ในประเทศเวยีดนามและในประเทศไทย	 จงึเป็นขอ้มลูสำคญัที ่

แสดงใหเ้หน็ถงึการตดิต่อคา้ขายทางทะเลระหวา่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

และรฐัโอรสิสาในสมยัโบราณ	 และมคีวามเชือ่มโยงเกีย่วขอ้งกบักลุม่ชนเชือ้ 

สายกุษาณะหรอืซเิถยีน	 สอดคลอ้งกบัการคน้พบประตมิากรรมปนูป��นภาพ 

ชาวต่างชาตสิวมหมวกทรงสงูทีน่กัวชิาการบางท่านสนันิษฐานวา่อาจเป็น 

ชาวซเิถยีนจากแหล่งโบราณคดสีมยัทวารวดใีนลุ่มแม่น�ำท่าจนี-แม่กลอง	 

ไดแ้ก่	 เมอืงนครปฐมโบราณ	 เมอืงอูท่อง	 และเมอืงคบูวั	 จ.ราชบุร	ี (ผาสขุ	

อนิทราวธุ	2542	:	106	-	107)	(ภาพที	่3)
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	 B.N.Mukherjee	ยงัไดต้ัง้ขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจดว้ยวา่	กจิกรรมการคา้ 

ของชาวซเิถยีนนัน้	 คงเกีย่วขอ้งกบัการคา้ขายมา้พนัธุด์ทีีม่าจากเอเชยีกลาง 

ดว้ย	(Mukherjee	1999	:	201	-	205)	โดยมหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ี ่

สนบัสนุนแนวคดิน้ีคอื	 บนัทกึของจนีในชว่งพทุธศตวรรษที	่ 10	 ทีบ่รรยาย 

เกีย่วกบัอาณาจกัรฟูนนั	 ซึง่เชือ่กนัวา่มศีนูยก์ลางอยูใ่นเขตประเทศกมัพชูา 

ตอนใตแ้ละเวยีดนามใต	้ โดยมเีมอืงออกแกว้เป็นเมอืงทา่คา้ขายทีส่ำคญั	 ความ 

วา่	 “ชายผูห้นึง่มนีามวา่เจยีเซยีงลซิึง่มาจากประเทศถนัยงัทางทศิตะวนัตก 

ของประเทศอนิเดยีไดเ้ดนิทางขา้มประเทศอนิเดยีมายงัอาณาจกัรฟูนนั และ 

ไดเ้ล่าเรือ่งเกีย่วกบัประเทศอนิเดยีถวายพระเจา้ฟ �นจนั พระองคจ์งึไดส้่ง 

พระญาตอิงคห์นึง่ทรงนามวา่ซวูไูปยงัประเทศอนิเดยี ทา่นผูน้ี้ไดล้งเรอืทีถ่จูลู ิ 

คณะราชทตูไดแ้ล่นเรอืขึ้นไปตามลำแม่น้ำคงคาจนกระทัง่ถงึราชธานีของ 

ราชวงศม์รุณุฑะ พระราชาแหง่ประเทศนัน้กท็รงรบัรองคณะราชทตูฟูนนัเป็น 

อยา่งด ี และไดฝ้ากมา้พนัธุอ์นิเดยีซเิถยีนหรอือนิเดยี-ศกะ 4 ตวัมาถวายแก่ 

พระราชาฟูนนัดว้ย...”	(สภุทัรดศิ	ดศิกุล	2535	:	13	–	14)		

	 นอกจากน้ีจดหมายเหตุจนีชือ่	“ทงเตีย่น”	(T’ung-tien)	ซึง่รวบรวม 

ขึน้ในชว่งพทุธศตวรรษที	่14	โดยบนัทกึเกีย่วกบัประเทศ	“โถวเหอ”	(T’ou-ho) 

ที่นักวชิาการหลายท่านต่างมคีวามเหน็ว่า	 โถวเหอน้ีเป็นคำที่จนีใช้เรยีก	

“ทวารวด”ี	(Wolters	1967	:	234,	344	;	Cœdès	1968	:	76,	292	;	Wheatley 

1973	:	50,	56	;	Yamamoto	1979	:	1139	–	1143)	ยงัไดก้ลา่ววา่	“... ประเทศ 

น้ีมกีารคา้ขายแลกเปลีย่นอยา่งเสร ี ไมม่กีารเกบ็ภาษ ี ชาวเมอืงสว่นใหญ่

ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและคา้ขาย ... โดยมชีมุชนทีเ่ป็นตลาดใหญ่ 6 

แหง่ ในการคา้ขายแลกเปลีย่นใชเ้หรยีญเงนิตราทีม่ขีนาดเลก็เป็นสือ่กลาง 

ประชากรสว่นใหญ่นบัถอืพทุธศาสนา โดยใชภ้าษาเขยีนทีแ่ตกต่างไปจาก

จนี สามารถขีช่า้งไดด้พีอๆ กบัการขีม่า้ ซึง่ในประเทศน้ีมมีา้อยูไ่มม่ากราวๆ  



16 ดำรงวชิาการ

1,000 ตวั ...”	(Yamamoto	1979	:	1139	-	1140)	

	 ทีน่่าสนใจคอื	ไดม้กีารคน้พบตราประทบัหรอืตราดนิเผาทีม่รีปูคนขีม่า้ 

ตามเมอืงโบราณสมยัทวารวดหีลายแหง่	 ไดแ้ก่	 เมอืงอูท่อง	 จ.สพุรรณบุร	ี

เมอืงจนัเสน	จ.นครสวรรค	์และเมอืงซบัจำปา	จ.ลพบรุ	ี (อนนัต	์กลิน่โพธิก์ลบั 

2547	:	98,	118,	127,	129	–	13,	ภาพที	่219)	(ภาพที	่4)	แตก่ค็วรกลา่วไว ้

ดว้ยวา่	 ในป�จจบุนัยงัไมเ่คยมกีารขดุคน้พบโครงกระดกูมา้จากแหลง่โบราณคด ี

สมยัทวารวดี

ภาพที ่4 ตราดนิเผาทีม่รีปูมา้จากเมอืงโบราณสมยัทวารวดี

(ทีม่า: อนนัต ์กลิน่โพธิก์ลบั 2547 : ภาพที ่170, 200, 217, 219, 221)
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  5.1.2 ลกูป�ดและภาชนะดินเผา

	 การสำรวจและขุดค้นในประเทศไทยทำให้ได้พบลูกป�ดและ 

ภาชนะดนิเผาทีม่คีุณลกัษณะคลา้ยกบัทีพ่บในอนิเดยี	โบราณวตัถุเหล่าน้ี 

ไดพ้บทีแ่หลง่โบราณคดหีลายแหง่	 เชน่	 บา้นดอนตาเพชร	 จ.กาญจนบุร	ี

เมอืงอูท่อง	เขาสามแกว้	ควนลกูป�ด	ภเูขาทอง	จ.ระนอง	ทุง่ตกึ	จ.พงังา	แหลง่ 

เหลา่น้ีมอีายอุยูใ่นชว่งหวัเลีย้วประวตัศิาสตรร์าวพทุธศตวรรษที	่3	-	4	จนถงึ 

พุทธศตวรรษที	่11	ซึง่เป็นช่วงทีม่กีารตดิต่อคา้ขายทางทะเลอย่างเขม้ขน้ 

ระหวา่งอนิเดยี	โรมนั	จนี	และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

	 โบราณวตัถุประเภทลูกป�ดหนิกึง่มคี่าถูกพบเป็นจำนวนมากตาม 

แหล่งโบราณคดสีมยัหวัเลีย้วประวตัศิาสตร	์ แต่ลูกป�ดหนิกึง่มคี่าน้ีกไ็ม่ได ้

ผลติขึน้ในประเทศไทย	 เพราะการผลติลกูป�ดน้ี	 อยูท่ีอ่นิเดยีและถกูนำเขา้มา 

ขายยงัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้ทีร่ฐัโอรสิสากไ็ดพ้บลกูป�ดหนิกึง่มคีา่	 เป็น

จำนวนมากตามแหลง่โบราณคดตี่างๆ	 เชน่	Kalahandi,	Bolangir,	Baud,	

Sambalpur	และ	Sisupalgarh		(Behera	1999	:	166)

	 สำหรบัภาชนะดนิเผาทีม่ปีุม่ดา้นใน	(knobbed	vessels)	นัน้ไดพ้บ

จากการขดุคน้ทีบ่า้นดอนตาเพชร	 และเมือ่ไมน่านมาน้ีกไ็ดพ้บภาชนะมปีุม่ 

ดา้นในแบบนี้หน่ึงใบจากการสำรวจที	่อ.ละอุน่	จ.ชมุพร	(ภาพที	่5)	ภาชนะ 

ทีม่ปีุ่มดา้นในน้ีมรีายงานอย่างเป็นทางการว่าคน้พบเป็นครัง้แรกทีเ่มอืง 

ศศีปูาลคฤหะรฐัโอรสิสา	ตอ่มากไ็ดค้น้พบอกีในบรเิวณอืน่ๆ	 เชน่	ลุม่แมน่�ำ 

คงคา	อานธระประเทศ	และอสัสมั	(Behera	1999	:	166	;	Basa	1999	:	38) 

นอกจากน้ี	 จากการขดุคน้แหลง่โบราณคดภีเูขาทองกไ็ดค้น้พบเศษภาชนะ 

ทีม่ลีายกดดว้ยซีฟ่�นเฟือง	 (rouletted	ware)	 (บุณยฤทธิ	์ฉายสวุรรณ	และ 

เรไร	นยัวฒัน์	:	133	-	136)	ซึง่เป็นเทคนิคแบบโรมนั	อนัเป็นหลกัฐานสำคญั 

ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการตดิตอ่คา้ขายระหวา่งอนิเดยี	 โรมนั	และเอเชยีตะวนัออก 
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เฉยีงใต	้ดงัไดค้น้พบเป็นจำนวนมากในอนิเดยี	รวมทัง้ในรฐัโอรสิสา	(Basa	

1999	:	40)	(ภาพที	่6)

ภาพที ่5 ภาชนะดนิเผาทีม่ปีุม่ดา้นใน (knobbed vessel) พบที ่อ.ละอุ่น จ.ชมุพร

เอื้อเฟ้ือภาพประกอบโดย ศาสตราจารย ์เกยีรตคิณุ ดร.ผาสขุ อนิทราวธุ
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	 ถงึแมว้า่เราอาจนำโบราณวตัถุประเภทลกูป�ดและเศษภาชนะดนิเผา 

ขา้งตน้มาแปลความถงึการตดิต่อคา้ขายระหว่างชุมชนโบราณในดนิแดน 

ไทยและรฐัโอรสิสาได	้ แตเ่รากย็งัไมม่หีลกัฐานมากเพยีงพอทีจ่ะตดัสนิไดว้า่	 

ลูกป�ดและเศษภาชนะดนิเผาที่ค้นพบตามแหล่งโบราณคดสีมยัหวัเลี้ยว 

ประวตัศิาสตรใ์นประเทศไทยนัน้ผลติขึน้ในรฐัโอรสิสาหรอืมาจากภมูภิาคอืน่ๆ	 

ของอนิเดยี	(Basa	1999	:	30	-	43)	ซึง่เป็นประเดน็ทีค่วรมกีารศกึษาวเิคราะห ์

อยา่งจรงิจงัในโอกาสต่อไป	

ภาพที ่6 เศษภาชนะดนิเผาทีม่ลีายกดดว้ยซีฟ่ �นเฟือง

(ทีม่า : Behera 1999 : pl.17)
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 5.2  หลกัฐานศิลปกรรม  

  5.2.1 ประติมากรรม

	 ประติมากรรมในศิลปะโอริสสามีทัง้ที่สร้างขึ้นเน่ืองในศาสนา 

พทุธ	ฮนิด	ูและเชน	โดยพบวา่มลีกัษณะบางประการของพทุธปฏมิาในดนิแดน 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้	ซึง่มคีวามคลา้ยคลงึกบัพระพทุธรปูในศลิปะโอรสิสา	

								 ทัง้น้ีไดม้กีารคน้พบพระพทุธรปูเป็นจำนวนมากทีพ่ทุธสถานสำคญั 

คอื	รตันครี	ีอุทยัครี	ีและลลติครี	ีประตมิากรรมจาก	3	แหลง่น้ีแสดงใหเ้หน็ 

รปูแบบทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากศลิปะคปุตะและหลงัคปุตะ	 ราวพทุธศตวรรษที	่

10	-	13	พทุธลกัษณะของพระพทุธรปูในศลิปะโอรสิสามกัแสดงสพีระพกัตร ์

ออ่นหวาน	 แสดงอารมณ์ความรูส้กึทีส่ ือ่ถงึความเมตตากรณุา	 และมกัครอง 

จวีรเรยีบไมม่รีิว้	(Behera	and	Donaldson	1999	:	55)	พทุธลกัษณะเชน่น้ี 

ไดส้ง่อทิธพิลใหก้บัศลิปะอนิโดนีเซยีโบราณในชว่งพทุธศตวรรษที	่ 14	 ตวัอยา่ง 

เชน่	 พระพทุธรปูจากบโุรพทุโธในชวาภาคกลาง	 อทิธพิลดงักลา่วสอดคลอ้งกบั 

ตำนานและเรือ่งเลา่พืน้เมอืงของอนิโดนีเซยีทีก่ลา่ววา่	 เจา้ชายแหง่กลงิคะ 

ไดส้ง่คนจำนวน	20,000	ครอบครวัมายงัดนิแดนชวา	(Behera	1999	:	164,	

169)

	 โดยเราสามารถแบง่พระพทุธรปูในศลิปะโอรสิสาออกไดเ้ป็น	3	แบบ	 

คอื	พระพทุธรปูยนื	พระพทุธรปูนั�ง	และพระพทุธรปูนาคปรก	พระพทุธรปู 

ประทบัยนืในศลิปะโอรสิสามกัแสดงปางประทานพร	(วรทมทุรา)	ดว้ยพระหตัถ ์

ขวา	 ขณะทีพ่ระหตัถซ์า้ยยกขึน้จบัชายจวีร	 แตม่พีระพทุธรปูยนืองคห์น่ึงใน 

ฉากทีพ่ระพทุธองคเ์สดจ็ลงมาจากสวรรคช์ัน้ดาวดงึส	์พบทีล่ลติครี	ีพระหตัถ ์

ขวาแสดงปางประทานอภยั	สว่นพระหตัถซ์า้ยกย็กขึน้จบัชายจวีร	 (Behera	

and	Donaldson	1999	:	55)	ซึง่เป็นลกัษณะทีห่าไดย้ากในศลิปะอนิเดยี	แต ่

กลบัมคีวามคลา้ยคลงึกบัการแสดงปางของพระพทุธรปูประทบัยนืในศลิปะ 
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ทวารวดใีนชว่งพทุธศตวรรษที	่12	-	16	(น่าเสยีดายอยา่งยิง่ทีพ่ระพทุธรปูองค ์

ดงักลา่วเกบ็รกัษาอยูใ่นพพิธิภณัฑท์ีล่ลติครีแีละไมอ่นุญาตใหถ่้ายภาพได)้	

	 นอกจากน้ี	 ชอ็ง	 บวสเซอลเิยร่	์ (Jean	 Boisselier)	 นกัประวตัศิาสตร ์

ศลิปะชาวฝรั�งเศส	ได้เคยเสนอว่า	มพีระพุทธรูปบางองค์ในศลิปะล้านนา 

ทางภาคเหนือของไทย	กำหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที	่19	-	21	แสดงปาง 

มารวชิยัโดยวางพระหตัถข์วาไวต้รงพระชานุขวา	(หวัเขา่ขวา)		หรอืบรเิวณ 

ใกลเ้คยีงกนั	 ซึง่เป็นลกัษณะทา่ทางทีพ่บไดใ้นศลิปะโอรสิสา	 ตวัอยา่งเชน่ 

พระพทุธรปูจากวริทั	 คตัตกั	 แตกตา่งจากพระพทุธรปูปางมารวชิยัในศลิปะ 

ปาละทีว่างพระหตัถข์วาไวเ้หนือพระชงฆข์วา	 (หน้าแขง้ขวา)	 (Boisselier	

1975	:	152,		pl.112	;	สภุทัรดศิ	ดศิกุล	2539	:	23)	

	 การวจิยัในครัง้น้ีไดข้อ้มลูทีส่นบัสนุนความเหน็ขา้งตน้	 เพราะลกัษณะ 

การวางพระหตัถข์วาดงักล่าวเป็นรปูแบบทีพ่บไดท้ัว่ไปในพระพทุธรปูปาง 

มารวชิยัในศลิปะโอรสิสา	ไมเ่ฉพาะพระพทุธรปูจากวริทั	คตัตกั	ตวัอยา่งเชน่	

พระพทุธรปูจากมณฑล	Khiching,	Baudh,	Haripur	 และ	Baneswarnasi	

(Behera	and	Donaldson	1999	:	Pl.15	-	19,	21	-	24)	แต่ลกัษณะทาง 

ประตมิานวทิยาของศลิปะโอรสิสาอาจสง่อทิธพิลใหก้บัศลิปะพกุามของพมา่ 

ในชว่งพทุธศตวรรษที	่16	-	18	(Luce	1969-1970	:	pl.424,	434)	ก่อนจะสง่ 

อทิธพิลผา่นมาถงึศลิปะลา้นนาในชว่งพทุธศตวรรษที	่19	–	21	อกีต่อหน่ึง 

กเ็ป็นได	้(ภาพที	่7)
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6. สรปุผลและเสนอแนะ

	 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่	 หลกัฐานทางโบราณคดแีละศลิป- 

กรรมบางประเภททีค่น้พบภายในประเทศไทยมลีกัษณะบางประการคลา้ยคลงึ 

กบัทีพ่บในรฐัโอรสิสาประเทศอนิเดยี	อนัน่าจะแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ ์

ระหวา่งประเทศไทยกบัรฐัโอรสิสาในสมยัโบราณ	 หลกัฐานต่างๆ	 สามารถ 

แบง่ออกไดเ้ป็น	2	ประเภท	คอื	

	 1)	หลกัฐานทางโบราณคด	ีประเภทสนิคา้หรอืสิง่ของเครือ่งใช	้ ไดแ้ก ่

ตราประทบั	เหรยีญ	ลกูปดั	และภาชนะดนิเผา

	 2)		หลกัฐานทีเ่น่ืองในศาสนา	คอืประตมิากรรมรปูเคารพ	

	 หลกัฐานทัง้	2	ประเภทตา่งสะทอ้นวา่	ความสมัพนัธน์ัน้คงจะเกดิขึน้ 

จากการตดิต่อคา้ขายระหวา่ง	2	ภมูภิาคน้ีเป็นหลกั	สว่นการตดิต่อกนัทาง 

ศาสนาคงเป็นผลสบืเน่ืองตามมา	 แต่การตดิต่อน้ีก็ไม่ได้เกดิขึน้เพยีงแค่ 

ระหวา่งรฐัโอรสิสากบัดนิแดนประเทศไทยเทา่นัน้	 หากแตเ่ป็นสว่นหน่ึงของ 

เครอืข่ายการคา้สมยัโบราณที่เชื่อมโยงระหว่างอาณาจกัรโรมนั	ประเทศ 

อนิเดยี	ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้และประเทศจนี	

	 ถงึแมว้่าจะไดพ้บขวานหนิขดัชนิดมบี่าในสมยัหนิใหม่ทัง้ในไทย 

และรฐัโอรสิสา	 แตเ่ครือ่งมอืแบบน้ีกไ็ดพ้บทัว่ไปในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

และหลายรฐัทางตะวนัออกของอนิเดยี	 ความสมัพนัธท์ีอ่าจมมีาแลว้ตัง้แต่

สมยัก่อนประวตัศิาสตรย์คุหนิใหมจ่งึเป็นลกัษณะของการตดิต่อกนัของคน 

ทัว่ทัง้ภมูภิาค	แต่น่ีกเ็ป็นหลกัฐานทีด่เีพราะในเวลาต่อมาการตดิต่อสมัพนัธ ์

กนัระหวา่ง	2	ภมูภิาคจะทวคีวามสำคญัมากขึน้	โดยเฉพาะในชว่งสมยัราชวงศ ์

โมรยิะและศุงคะ	(ราวพทุธศตวรรษที	่3	-	5)	และสมยัอนิโด	-	โรมนั	(ราวพทุธ 

ศตวรรษที	่5	-	9)	(แผนที	่2)	
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	 ในสมยัราชวงศโ์มรยิะและศุงคะ	 (ราวพทุธศตวรรษที	่ 3	 -	 5)	 ไดม้ ี

การเปิดเสน้ทางการคา้ขายทัว่อนิเดยี	 ในรชักาลของพระเจา้จนัทรคปุตโ์มรยิะ 

และพระเจา้อโศกมหาราชมกีารสรา้งศูนยก์ลางการคา้และเมอืงท่าต่างๆ	 

เสน้ทางการคา้สายสำคญัทีส่รา้งขึน้สามารถเชือ่มต่อเมอืงทา่ต่างๆ	ทางฝ��ง 

ตะวนัตกเฉยีงเหนือกบัชายฝ��งตะวนัออกของอนิเดยี	 โดยเมอืงทา่สำคญัใน 

เขตน้ีคอืเมอืงตมัลกุ	 (Tamluk)	 หรอืตามรลปิต	ิ (Tamralipti)	 ในรฐัเบงกอล 

ตะวนัตก	 ซึ่งการที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทำสงครามปราบปรามแควน้ 

กลงิคะกม็ผีูเ้ชือ่วา่เป็นการขยายเสน้ทางการคา้และควบคมุแหลง่ทรพัยากร 

ทีม่อียา่งมากมายในดนิแดนแถบน้ี	(Behera	1999	:	162	;	Sinha	1999	:	172)	

	 ในสมยัอนิโด	-	โรมนั	(ราวพทุธศตวรรษที	่5	-	9)	ตรงกบัราชวงศ ์

กุษาณะ	 -	 คปุตะ	 อนิเดยีมกีารตดิตอ่อยา่งกวา้งขวางกบัโรมนั	 เมอืงทา่ในรฐั 

โอรสิสายงัคงเจรญิรุง่เรอืงสบืมาจากชว่งกอ่นหน้า	 เหน็ไดจ้ากการคน้พบเหรยีญ 

แบบปรุ-ีกุษาณะจำนวนมาก	 รวมทัง้หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรมนัคอืภาชนะ 

ทีม่ลีายกดดว้ยซีฟ่�นเฟือง	ในชว่งน้ีเองทีก่ารตดิต่อสมัพนัธก์บัพวกกุษาณะ 

ซึง่เขา้มามบีทบาททำการคา้ขายมา้ในแถบน้ีและสง่ตอ่ไปยงัเอเชยีตะวนัออก 

เฉยีงใตไ้ดท้วคีวามสำคญัมากยิง่ขึน้	 ดงัปรากฏหลกัฐานทัง้ในรฐัโอรสิสา	 รฐั 

เบงกอลตะวนัตก	เกาะบาหล	ีและประเทศไทย	(Mukherjee	1999	:	201	-	205; 

Ardika	1999	:	85	;	ผาสขุ	อนิทราวธุ	2542	:	106	-	107)

	 บทบาทสำคญัในการเป็นเมอืงท่าค้าขายของโอรสิสาที่เชื่อมต่อ 

ระหวา่งอนิเดยีและนานาประเทศทัง้โลกตะวนัตกและตะวนัออก	(Sinha	1999	: 

172	-	178)	ไดน้ำไปสูก่ารเผยแพรอ่ารยธรรมอนิเดยีไปยงัดนิแดนตา่งๆ	อยา่งไร 

กต็าม	 ความสมัพนัธท์างศาสนาระหว่างประเทศไทยกบัรฐัโอรสิสาในสมยั 

โบราณกย็งัไมม่หีลกัฐานทีจ่ะนำมาอธบิายเหตุการณ์ไดช้ดัเจน	 เพราะไดพ้บ 

เพยีงศลิปกรรมบางประเภททีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั	 แต่ยงัปราศจากเอกสาร 
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ทางประวตัศิาสตรม์าสนบัสนุนดงักรณขีองชวาหรอือนิโดนีเซยี	 อกีทัง้ลกัษณะ 

ของความสมัพนัธก์ค็งเป็นไปในทางออ้ม	 เพราะน่าจะเป็นการตดิตอ่ผา่นมา 

ทางดนิแดนอืน่ๆ	เชน่พมา่ซึง่มคีวามใกลช้ดิกบัรฐัโอรสิสามากกวา่	

	 การวจิยัครัง้น้ีจงึเป็นการตรวจสอบขอ้สนันิษฐานของนกัวชิาการใน 

อดตี	 และวเิคราะหข์อ้มลูใหม่ๆ 	 ทีเ่พิง่ไดร้บัการเปิดเผยเมือ่ไมน่านมาน้ี	 ซึง่ 

จำเป็นจะตอ้งทำการคน้ควา้อย่างละเอยีดในโอกาสต่อไป	 เพื่อทำใหภ้าพ 

ของการตดิต่อสมัพนัธใ์นอดตีระหวา่งประเทศไทยกบัรฐัโอรสิสาทางตะวนัออก 

ของประเทศอนิเดยีมคีวามกระจา่งชดัมากยิง่ขึน้
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