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บทที่ 1 

 
                                                บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
    เกาะชวาอนัเปนที่ตั้งเมืองจาการตาเมอืงหลวงของประเทศอินโดนีเซียในปจจุบนั   เปน
เกาะที่มีขนาดเล็กแตมีจํานวนประชากรอาศัยอยูสูงสุด   ถาเรามองในแงทางภูมิรัฐศาสตรจะเหน็
ไดวาเกาะชวาตั้งอยูกึง่กลางระหวางกลุมเกาะจาํนวนมากของประเทศ  หรือเมื่อเรามองในแงทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม   เกาะชวาเคยเปนแหลงที่ตั้งของวัฒนธรรมฮินด ู - พทุธที่ยิ่งใหญ
ที่สุดในซีกโลกที่อยูใตเสนศนูยสูตร  อันมหีลักฐานทางดานโบราณคดีขนาดใหญและมี
ความสาํคัญตอประวัติศาสตรของประเทศอินโดนีเชยี   ไดแก  จันดีบโุรพุทโธมหาเจดียที่สะทอนถึง
พัฒนาการในขั้นสูงสุดทางพุทธศาสนา  และ จันดพีรัมพงนั เทวาลัยที่บงชีถ้ึงความศรัทธาสูงสุดใน
เทพเจาฮนิดูซึง่ตั้งอยูเคียงคูกันที่เมืองยอคยาการตาในปจจุบัน   

   นอกจากนี ้ เกาะชวายังเปนดินแดนที่ตั้งของอาณาจักรมัชปาหิต   อาณาจักรฮนิดู – 
พุทธที่รุงเรืองสูงสุดในคริสตศตวรรษที่ 14    มัชปาหิตเปนอาณาจักรโบราณที่แสดงใหเห็นถึงอดีต
อันรุงโรจนและเปนความภาคภูมิใจของชาวอินโดนีเซียในปจจุบนั หรือการที่ดัตชเจาอาณานิคม
ของอินโดนเีซยีในคริสตศตวรรษที่ 18-19 มีเปาหมายหลักตรงมาที่ดนิแดนในเกาะชวาเปนแหงแรก  
ส่ิงเหลานี้ลวนเปนขอพิสูจนที่แสดงใหเหน็ถึงความสําคญัของเกาะชวา ที่มีมาอยางตอเนื่องใน
บริบททางประวัติศาสตรของประเทศอินโดนเีซีย  
     ความยิง่ใหญทางวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณเหลานี้    แสดงใหเหน็ไดจากผลงาน
ทางดานสถาปตยกรรม  ดานศิลปะกรรมและปฏิมากรรม   รวมทัง้งานทางดานวรรณกรรมรวม
สมัยทีห่ลงเหลือตกทอดมาถึงปจจุบนัเปนจํานวนมาก   มรดกทางวฒันธรรมเหลานี้ลวนเปนปจจัย
สําคัญที่ทาํใหนักวชิาการทัง้ในอดีตและในปจจุบัน  ไดใหความสนใจศึกษาเกีย่วกับรัฐชวาโบราณ
ไวในหลายแงมุมดวยกัน  ถึงแมวามรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้อาจมขีอจาํกัดและไมสามารถสราง
ภาพรูปแบบทางการเมืองการปกครองหรือวัฒนธรรมที่สมบูรณแบบได    แตผลงานเหลานี้ได
แสดงใหเหน็ถงึวิวฒันทางประวัตศิาสตรทีเ่กิดขึ้นภายในสังคมของชวาโบราณไดเปนอยางด ี
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   นักวิชาการรุนแรกๆที่ศึกษาคนควาเกี่ยวกับรัฐโบราณเหลานี้ ไดแก Georges Coedes 
ผูเรียบเรียงหนงัสือเร่ือง  “The Indianized States of Southeast Asia”   ในหนงัสือเลมนี้ Coedes 
ไดกลาวถงึอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียทีม่ีตอรัฐโบราณในเอเซียตะวันออกเฉยีงใต    ในแงของ
การสรางสทิธธิรรมใหแกผูปกครองและการวางโครงสรางการบรหิารรัฐ   สวนในหนงัสือเร่ือง 
“Early Indonesian Commerce : A Study of Origins of Srivijaya”  ของ O.W. Wolter ได
ชี้ใหเหน็ถงึนโยบายทางการคาของจีน  ที่มีอิทธิพลตอความรุงเรืองและความเสื่อมของอาณาจักร
ศรีวิชัยและชวา          ในทศวรรษตอมา Wolter ไดเขียนหนังสือเร่ือง “History, Culture, and 
Region  in Southeast Asian Perspectives” เสนอแนวคิดเรื่องระบบมณฑลของอินเดียโบราณที่
นาจะสามารถนํามาปรับใชไดกับสังคมในยุคโบราณของเอเซียตะวันออกเฉียงใตได  สวนใน
หนงัสือ “Patterns of Kingship and Authority in Traditional Asia”   ของ   I.W.Mabbett    
ศึกษาในประเด็นของการรับวัฒนธรรมจากภายนอกของรัฐในเอเซยีตะวันออกเฉียงใต   รวมทัง้
รูปแบบของสถาบันการปกครองและรูปแบบของระบบกษัตริยในแบบของเอเซีย 
   นอกจากนี้แลวยังมีนกัวิชาการที่มีความสนใจศึกษาวิเคราะหงานในดานวรรณกรรม อาทิ
เชน ในบทความเรื่อง “The Image of Majapahit in Later Javanese and Indonesian Writing” 
ของ S. Supomo    เสนอแนวคิดเรื่องรัฐโบราณที่ยอมรับความยิง่ใหญของอาณาจกัรมัชปาหิตของ
ชวาที่มีปรากฎอยูในงานวรรณกรรมเรื่อง  บาบัต ตะนะห ยาวี   และ  ฮิกายัต ราชา ราชา ปาไซ     
รัฐเหลานี้มองเห็นความสืบเนื่องทางการเมืองระหวางราชวงศไศเลนทร  ราชวงศมัชปาหิต และ
ราชวงศมะทะรัม  สวนงานวรรณกรรมรวมสมัยทีถ่ือกันวามีความสําคญัมากที่สุด  และไดรับความ
สนใจศึกษาคนควาจากนักประวัติศาสตรมากที่สุดไดแก  นครกฤตาคม หรือ เทศะวรรณนา   งาน
เลมนี้ไดรับการแปลหลายครัง้จากนักวิชาการหลายทาน   ไดแก  N.J. Krom, W.F.Stutterheim, 
Th. Pigeaud ,  Supomo S. และ  S. Robson   ซึ่งเปนคนลาสุดทีแ่ปลงานชิ้นนีแ้ละไดรวบรวม
ศึกษาความคดิเห็นและขอบกพรองรวมทัง้ขอขัดแยงของนักวชิาการรุนเกาไวอยางนาสนใจ 
  กลุมนักวิชาการที่ใหความสนใจในประเดน็ดานเศรษฐกจิ   ทานเหลานี้มีความเห็นวา
ความรุงเรืองของการทําการคานานาชาติไดสงผลกระทบตอรัฐทองถิน่อยางมาก  ทัง้ในดานการ
ขยายตัวของเมือง    การขยายตัวของประชากร  ความเปนสังคมนานาชาต ิ  การเกิดการรวมศนูย
ของอาณาจักร  เปนตน  ผลงานของนกัประวัติศาสตรกลุมนี ้ อาท ิ  “Indonesian Trade and 
Society : Essays in  Asian  Social  and  Economic  History”  ของ J.C. Van Leur    ซึ่งเปน
งานที่โตตอบนักวชิาการในรุนบุกเบิก     ในเรื่องของวิวัฒนภายในสังคมของชาวเอเซียตะวนัออก
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เฉียงใต  ในแงของการเนนอิทธิพลจากภายนอกมากจนเกนิไป    กระทั่งอาจละเลยศักยภาพของ
คนพืน้เมืองทีม่ีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  ข้ึนไปสูความเจรญิในระดับหนึง่กอนที่จะไดรับ
อิทธิพลจากภายนอก  ระยะตอมามหีนงัสือเร่ือง “Maritime Trade and State Development in 
Early Southeast Asia”     ของ   Kenneth R. Hall  และ หนงัสอืเร่ือง   “The Evolution of 
Trading States in Southeast Asia before the 17th Century”     ของ     Selling Eleanor    ซึ่ง
พิมพเผยแพรในเวลาไรเร่ียกนั     หนงัสือทัง้สองเลมศึกษาวิเคราะหถงึความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เกิดจากการคา   และไดสรางโมเดลของรัฐปากแมน้ําซึง่เปนรัฐในระยะแรกของดินแดนใน
กลุมเกาะของเอเซียตะวนัออกเฉียงใตไวอยางนาสนใจ  นอกจากนี้แลวก็ยงัมีผลงานของนัก
ประวัติศาสตรอีกหลายทาน     นกัประวัติศาสตรเหลานี้ไดใหความสนใจในประวตัิศาสตรของรัฐ
โบราณของชวา   ซึ่งผลงานทางวิชาการดังที่ไดกลาวมาแลวนี้ลวนเปนประโยชนแกผูสนใจศึกษา
ทั้งสิน้ 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาววิัฒนาการของรัฐ     และการจัดการภายในรัฐของชวา
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่  8  ถึงคริสตศตวรรษที่  16    อันเปนยุคแหงความรุงโรจนทางวัฒนธรรม
และเปนชวงเวลาที่เราสามารถมองเห็นพฒันาการของรฐัโบราณของชวาไดคอนขางสมบูรณ รัฐ
เหลานี้ไดแสดงใหเห็นรูปแบบของอารยะธรรม แบบฮินดู – พุทธของชวา     ไดตั้งแตในระยะ
แรกเริ่มไปจนถึงสิ้นสุดในคริสตศตวรรษที่ 16       ความเปลีย่นแปลงครั้งใหมนีเ้ปนผลสบื
เนื่องมาจากการเปดรับศาสนาอิสลาม    อันเปนวฒันธรรมหลกักระแสใหมของชาวอินโดนีเซยีที่
ทรงอิทธิพลมาจนถึงปจจุบนั     

    สาเหตุแหงความสนใจทีจ่ะศึกษาคนควาในเรื่องนี ้   เกิดมาจากยงัไมมงีานศึกษา
เกี่ยวกับอาณาจักรโบราณของชวาที่เปนภาษาไทย    ที่ใชระเบียบวธิีการศึกษาทางประวัติศาสตรที่
ครอบคลุมในทุกประเดน็     ถึงแมวาจะมีงานศึกษาคนควาที่เกีย่วของในหลากหลายแงมมุอยูเปน
จํานวนมากกต็าม    แตยงัไมไดมีการรวบรวมเรียบเรียงใหเปนระบบแตอยางใด    ทั้งนี้ตัวผูวิจยั
ตองการทีจ่ะสรางความเขาใจในความเปนประเทศอินโดนีเซีย    ใหแกผูที่สนใจอยางลกึซึ้งและ
กวางขวางกวาที่เคยรับรูในปจจุบัน    ในแงที่คร้ังหนึ่งประเทศที่ปจจุบันประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลาม  เคยเปนดินแดนแหงวัฒนธรรมฮินดู - พุทธ      ที่รุงเรืองและสืบทอดตอกันมาเปน
ระยะเวลายาวนานถงึเกือบหนึ่งพันป   โดยอาศัยการรวบรวมเรียบเรียงและวิเคราะหผลงาน
ทางดานประวตัศิาสตร      ของนักวิชาการที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  

 
1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกีย่วกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรของรัฐและอาณาจักรโบราณ   
    บนเกาะชวาตั้งแตแรกเริ่มจนถงึคริสตศตวรรษที่ 16 
2. เพื่อศึกษาบทบาทสถาบนักษัตริยในฐานะเปนศนูยกลางการปกครอง และพธิีกรรมทาง 
     ศาสนา ตลอดจนความสัมพันธระหวางประชาชนกบัสถาบนักษัตริย 
3. เพื่อศึกษาบริบททางการคาที่สงเสริมความรุงเรืองและมีสวนตอความเสื่อมสลายของ 

                  อาณาจักร 
  
 
สมมุติฐานการศึกษา  
  

ความเจริญของการทําการคานานาชาติไดสงผลตอการขยายตัวทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรมของรัฐตางๆบนเกาะชวาเปนอยางมาก  ประกอบกับการนําเอาระบบความคิด
ทางศาสนาทีช่วยสงเสริมความเปนผูนําทางสงัคม และทางจิตวิญญาณของกษัตริยที่มีตอ
ประชาชนเขามาปรับใชไดอยางสอดคลองกับระบบความเชื่อด้ังเดิมของทองถิน่  ระบบความคิด
ทางศาสนาเหลานี้ไดชวยสงเสริมพัฒนาการของรัฐไดอยางตอเนื่อง 
 
 
ขอบเขตของการศึกษา  
  

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาไวในชวงคริสตศตวรรษที่ 8 ซึ่งเปนระยะ
แรกเริ่มที่สามารถมองเหน็พฒันาการของรฐัไดชัดเจน จนถึงคริสตศตวรรษที ่16  เนื่องจากเปนชวง
ที่มีความเปลีย่นแปลงทางการเมืองสงัคมวัฒนธรรมบนเกาะชวาจากวัฒนธรรมกระแสใหมข้ึนอกี
คร้ังไดแกการเปดรับศาสนาอิสลาม 
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วิธีการศึกษา 
  

ใชระเบียบวิธกีารศึกษาทางประวัติศาสตร  และนําเสนอตามแนวทางประวัติศาสตรเชิง
วิเคราะห  โดยอาศัยหลักฐานและเอกสาร รวมทัง้วทิยานพินธ ผลงานวิจยั ตลอดจนบทความตางๆ
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 
 
แหลงขอมลู 
  

1. หอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยศิลปากร วงัทาพระและพระราชวังสนามจันทร 
 2. หอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจนัทร 
 3. หอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 4. สถาบันวิทยบริการ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
 5. หองสมุดคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
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รูปที่ 1  ศูนยกลางและที่ตั้งของอาณาจกัรทางทะเลของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
ที่มา  :  Lynda  Norene  Shaffer,  Maritime  Southeast  Asia  to 1500  ( New York  :  M.E.  
           Sharpe, Inc.,1996 ), 4. 
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บทที่ 2 

 
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรการเมือง 

 
 

ลักษณะทางภูมิศาสตร 
  

   ชวาเปนเกาะขนาดเล็กของประเทศอนิโดนีเชีย   เกาะชวาตัง้อยูกึ่งกลางระหวางกลุม
เกาะจาํนวน 13,670 เกาะที่ประกอบเปนประเทศอนิโดนีเชียในปจจุบัน   เกาะชวามีขนาดพืน้ที่
ประมาณ  600,000  ตารางกโิลเมตร  คิดเปนรอยละ  7  ของพื้นที่ทัง้ประเทศ    แตกลับมี
ประชากรอยูอาศัยมากกวารอยละ  70  ของจํานวนประชากรทัง้หมด    ชวาตั้งอยูในแนวภูเขาไฟ
ยุคโบราณ  ในสวนที่เรียกวา สวนโคงซุนดา - บันดา (awe - inspiring Sunda-Banda vocanic 
arc)1   มีระดับพื้นที่สูงจากน้าํทะเลเฉลี่ยประมาณ  1,500 - 3,500  เมตร   

    สภาพพืน้ทีโ่ดยรวมของเกาะชวาประกอบดวยกลุมของภูเขาไฟ  และกลุมของเทอืกเขา
หินปนูกระจัดกระจายเปนแนวยาวจากตะวันตกถึงตะวนัออก  ขนาบดวยที่ราบต่ําทางตอนเหนือ
และสันหนิปนูทางใต   อยางไรก็ตามภูเขาเหลานี้มีความสงูไมมากนักสวนบนของเขาเปนที่ราบ
ขนาดใหญเพยีงพอสาํหรับการตั้งถิน่ฐานอยูอาศัยได  เทือกเขาเหลานี้เปนแหลงตนกําเนิดของลาํ
ธารที่มกีระแสน้ําไหลแรงอกีหลายสาย     ลําธารเหลานี้ไหลไปรวมกนัเปนแมน้ําสายใหญทีม่ี
ความสาํคัญตอพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญทั้งในชวากลางและในชวาตะวนัออก  แมน้ําสายใหญ
ที่มีความสําคญัตอการเกษตรกรรมและการตั้งถิน่ฐานของประชากรในชวาเหลานี้   ประกอบดวย   
แมน้ําเซรายา (Seraya) ในชวากลาง     แมน้ําโซโล (Solo) และแมน้าํบรันตัส (Brantus) ในชวา

                                                           
1จุดเริ่มตนของแนวภูเขาไฟตั้งอยูบริเวณเทือกเขาหิมาลัยบนภาคพื้นทวีป  ขยายตัวตอลงมาทางใต

ผานมหาสมุทรอินเดียวกเขาสูเกาะสุมาตราดานตะวันตก  วางตัวตอไปทางตะวันออกที่เกาะชวา, บาหลี, หมู
เกาะโมลุกกะ,  แลววางตัวขยายตอขึ้นไปทางเหนือที่เกาะสุลาเวสี, หมูเกาะประเทศฟลิปปนส และส้ินสุดที่หมู
เกาะของประเทศญี่ปุน  
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ตะวันออก      และแมน้ําตารุม (Tarum) ในชวาตะวนัตก2         แมน้ําภายในเกาะชวาสวนใหญจะ
ไหลไปทางทิศเหนือ มีเพียง 2-3 สายเทานัน้ที่ไหลลงสูชายฝงทะเลทางดานใต 

ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่บนเกาะชวา   สงเสรมิใหการทําเกษตรกรรมบนเกาะ
ชวามีความเหมาะสมมากกวาพืน้ที่ในเกาะแหงอืน่ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต    เนื่องจากเกาะ
ชวามพีืน้ดินทีอุ่ดมสมบูรณดวยแรธาตุจากการระเบิดของภูเขาไฟ   และมีแมน้ําขนาดใหญไหล
ผานหลายสาย  นอกจากนี้แลวชวายังมีภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการเจรญิเติบโตของพืช 
โดยเฉพาะขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคญัของชวามานาน      พืน้ทีข่องชวามีลมมรสุม 2 ชนิดที่มี
อิทธิพลตอลักษณะภูมิอากาศบนเกาะชวา  คือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  และ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต    

ทั้งนี้ในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน      ในชวงหาเดือนนี้จะเปนชวงเวลา
ที่ชวาจะไดรับความชืน้และฝน    ที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใตที่พัดมาจากมหาสมทุรอินเดยี   
สวนในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคม   ในชวงนี้ชวาจะไดรับฝนที่เกดิจากลมมรสมุ
ตะวันออกเฉียงใตที่พัดมาจากทวีปออสเตรเลีย    อยางไรก็ตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่
แตกตางกนัมผีลตอลักษณะอากาศของชวาเชนเดียวกนั  พื้นที่ที่ตัง้อยูในเขตภูเขาจะมีฝนตก
มากกวาในเขตพื้นที่ราบและพื้นที่ใกลชายฝงทะเล   อุณหภูมิเฉล่ียในเขตพืน้ที่ราบและเขตพื้นที่
ชายฝงทะเลของชวาจะสงูประมาณ  28  องศาเซลเซยีส         ในขณะที่เขตเทอืกเขาที่ตัง้อยู
ภายในของเกาะชวาจะมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  16  องศาเซลเซียสเทานั้น3        จะเหน็ไดวา
สภาพอากาศโดยทั่วไปของชวาไมรอนและไมชื้นมากเกนิไป    เกาะชวาจึงมีความเหมาะสมตอการ
อยูอาศัยและการเติบโตของสิ่งมีชวีิตเปนอยางยิ่ง 

อยางไรก็ตาม  ลมมรสุมมีทัง้คุณและโทษตอการพัฒนาทางประวัติศาสตรของชวา  ลม
มรสุมชวยควบคุมการคมนาคมทางเรือ   ทั้งภายในภูมภิาคและระหวางภูมิภาคมาตั้งแตสมัยกอน
คริสตกาล     ลมมรสุมไดนาํนักเดินทางทางทะเล   นกัผจญภัย  นักสํารวจและพอคานานาชาติเขา
มาคาขายที่ชวา     จะเหน็ไดวาลมมรสุมเปนปจจัยประการแรกที่สงเสริมการทาํการคาของชวามา
ตั้งแตในระยะเริ่มตน    และการทาํการคานี้เองเปนพืน้ฐานสําคัญของความเจริญรุงเรืองของชวา
ในระหวางคริสตศตวรรษที่  10 – 15       โดยเฉพาะในชวงคริสตศตวรรษที่ 14  ที่ชวาไดรับสมญา
นามวาเปนมหาอํานาจของรัฐการคาทางทะเลแทนที่รัฐมหาอาํนาจศรวีิชัย 

 
                                                           

2Koentjaraningrat, Javanese  Culture (New  York : Oxford  University  Press, 1985),1. 
3Ibid., 2.  
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ลมมรสุมแมวาจะชวยทาํใหเกิดความชุมชืน้ และความอุดมสมบูรณแกพืชผลภายใน
เกาะชวา   แตในบางครั้งอาจทาํความเสียหายใหแกพืชผลไดเชนเดียวกนั  เพราะเหตุนี้ชาว
พื้นเมืองของชวาจงึจําเปนตองอาศัยวิธีการปลูกขาวที่แตกตางจากทีอ่ื่น    โดยทาํเปนชัน้ลดหลั่น
กันตามเนนิดนิ  ชวาใชวธิกีารการทดน้าํและวิธีการปลูกขาวแบบขั้นบันไดเพื่อแกปญหาเรื่องการมี
ปริมาณน้าํฝนมากเกินไปในบางฤดู    การเพาะปลูกแบบขั้นบนัไดชวยลดปญหาเรื่องความ
เสียหายของขาวไดดี    และสามารถรับประกันจาํนวนผลผลิตใหมีเพยีงพอตอการบริโภคและการ
ทําการคา     ชวาจึงเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญแหงหนึง่ของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต      
ดังจะเห็นไดวามีหลกัฐานประเภทเอกสารทั้งของชวาและของตางชาตทิี่แสดงใหเหน็วา   ชวาเปน
แหลงผลิตและสงออกขาวไปสูหมูเกาะใกลเคียง  มาตั้งแตในระยะแรกๆของยุคประวัติศาสตร 

ถึงแมวา ลักษณะทางภูมิศาสตรมิใชเปนสิ่งเดียวที่จะตดัสินเหตุการณตางๆใน
ประวัติศาสตรของอินโดนเีชยีหรือเกาะชวา   แตเราไมสามารถปฏิเสธไดวาลักษณะทางภูมิศาสตร
นั้นมีอิทธพิลอยางมากตอความเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึนภายในเกาะชวา       สภาพพืน้ทีท่ี่
ลอมรอบไปดวยพืน้น้ํา    ทาํใหประวัติศาสตรของเกาะชวามีความเกีย่วของกับพืน้น้าํมาก
เชนเดียวกับแผนดิน       ดังจะเหน็ไดวาทรัพยากรในการเลี้ยงชีพของผูคนบนเกาะชวาไดมาจากทัง้
แผนดินและพืน้น้าํทีม่ีความอุดมสมบูรณ     ทรัพยากรเหลานี้นอกจากจะเปนแหลงผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจของชาวพื้นเมอืง   ยังเปนสิ่งที่ดึงดูดบรรดาผูคนจากตางถิน่ให เดินทางเขามาทาํ
การคา   ดงัจะไดกลาวถงึตอไป 
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รูปที่ 2  พื้นทีป่ลูกขาวแบบขั้นบันไดบนเกาะชวา 
ที่มา  :  Shirley  Hew, INDONESIA (Cultures of the WORLD)  ( Singapore : Kim   
           Lee  Co. Pte Ltd, 1953 ), 8. 
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ความสําคัญของสภาพทางภูมิศาสตร 
 

นักประวัติศาสตรหลายทาน มีความเหน็ตรงกนัวาประวัติศาสตรของเกาะชวา  คือ 
ประวัติศาสตรของประเทศอนิโดนีเชีย   เพราะถงึแมวาเกาะชวาจะมขีนาดพืน้ทีเ่ลก็กวาเกาะขนาด
ใหญของอินโดนีเชียที่ตั้งอยูใกลเคียง   เชน  เกาะสุมาตรา  หรือเกาะกาลิมนัตัน (บอรเนียว) ก็ตาม    
แตวาเกาะชวาเปนดนิแดนแหงความอุดมสมบูรณของพืชพนัธุธัญญาหาร   โดยเฉพาะขาวมา
ตั้งแตในอดีตจนถงึปจจุบนั    ส่ิงนี้เองเปนปจจัยสงเสริมการตั้งถิน่ฐานบานเรือนและการขยายตวั
ของประชากรภายในเกาะชวามาอยางตอเนื่อง    นอกจากนี้ชวายงัเปนตัวกลางการในการคาขาย
เครื่องเทศของหมูเกาะเครื่องเทศทางตะวันออกของเกาะชวา  (เตอนาเต,  ตีตอเร,  บันดา,  อัม
บอน)    ทําใหชวงเวลาหนึ่งทางประวัตศิาสตรชวาไดรับการขนานนามวาเปน รัฐมหาอาํนาจทาง
ทะเล    รัฐชวาทําการคาทัง้กับจีน และ รัฐอ่ืนๆ ที่ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจนีทางดานทิศเหนือ      
สวนดานทิศตะวันตกชวามอิีทธิพลควบคมุการคาตลอดชองแคบมะละกา   และทําการคากับพมา
เร่ือยไปกระทั่งถึงอินเดีย 

    เมื่อพิจารณาเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวของกับประวัตศิาสตรของเกาะชวา   จะเห็นไดวา
เกาะชวามีความผูกพันธกับการคาทางทะเล      ระหวางเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัตกมา
โดยตลอด     ดังนัน้ประมาณปลายคริสตศตวรรษที่ 4 เมื่อมีการเปลี่ยนเสนทางการคาทางทะเล
ของพอคานักเดินทาง    พอคาเหลานี้เลิกใชเสนทางการคาเดิมที่ตองเดินทางขึ้นบกขามคอคอด
กระ  เปลี่ยนมาใชเสนทางการคาทางทะเลตลอดเสนทางการคา    จึงเปนการเปดโอกาสทางการ
คาใหกับชาวมาเลย และชวา     สงเสรมิใหชวาเขาไปมีสวนรวมในระบบการคาของโลกโดยตรง
มากยิง่ขึ้น       โดยมีชองแคบมะละกาและชองแคบซุนดา เชื่อมโยงการคาระหวางทะเลจนีใตและ
มหาสมุทรอนิเดีย4   

สภาพทางภูมศิาสตรของเกาะชวาที่ลอมรอบไปดวยทะเล  เปนปจจัยสําคัญอีกประการ
หนึง่ทาํใหการติดตอส่ือสารกับผูคนจากแดนไกลสะดวกขึ้น   และงายตอการเปดรับวัฒนธรรม
แปลกใหมที่เขามาพรอมกับนักเดินทางทําการคา   การที่เกาะชวามทีี่ตั้งอยูตรงกลางระหวาง
เสนทางการคาทางทะเลระหวางจนีและอนิเดีย  สนับสนนุใหเกาะชวาเปนจดุแวะพักของนัก
เดินเรือมาตั้งแตประมาณคริสตศตวรรษที่  5   อันเปนคริสตศตวรรษที่มีการเปลี่ยนเสนทางการคา
จากทางบกมาใชเสนทางทางทะเล    พอคานักเดนิทางทางทะเลตองใชเสนทางผานชองแคบซนุดา
                                                           

4Nicholas  Tarling, The  Cambridge  History  of  Southeast  Asia : From  Early  Times  to  
c.1800 ,Vol.1 (New  York : Cambridge  University  Press, 1992),173-174. 
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และชองแคบมะละกาของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต     จะเห็นไดวาการเปลี่ยนเสนทางการคา
เกิดขึ้นภายหลังจากที่อาณาจักรฟนูันเริ่มเสื่อมความสาํคัญลง  และสงเสริมใหอาณาจักรศรีวิชยั
บนเกาะสุมาตราเจริญรุงเรืองขึ้นมาแทน     เกาะชวาทีอุ่ดมสมบูรณจึงมีฐานะเปนแหลงผลิตขาว
รองรับความเจริญเติบโตของอาณาจกัรมหาอํานาจทางการคาศรีวิชัย     อยางไรก็ตามพืน้ที่ที่ใช
ปลูกขาวในขณะนั้นตัง้อยูภายในพื้นที่ราบชวาตอนกลางเทานั้น  สวนพืน้ที่ชายฝงดานตะวนัตก
ของเกาะชวาที่ติดกับชองแคบซุนดาเปนพื้นที่แวะพักเรอืของบรรดาพอคานานาชาติ   ที่เดินทาง
คาขายไปมาระหวางอนิเดียและจีน5      ในขณะทีพ่ืน้ที่สวนอืน่ภายในเกาะชวายังไมไดรับการ
พัฒนามากนกั 

เมื่ออาณาจกัรศรีวิชัยบนเกาะสุมาตราเริ่มเสื่อมอํานาจลงไป  รัฐขนาดเล็กชายฝงทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของชวาไดพัฒนาบทบาททางการคาขึ้นมาแทน     โดยมแีหลงผลิตขาว
ภายในชวากลาง  แหลงผลิตเครื่องเทศของหมูเกาะโมลุกกะที่ตั้งอยูทางตะวันออก  ของปาและ
ของทะเลหายากรองรับความเติบโตของรัฐชวาตะวันออก     เราสามารถมองเห็นพฒันาการของรฐั
ดานตะวนัออกของชวาที่ขยายตัวมากขึน้ตามความเติบโตทางเศรษฐกิจการคาไดตามลําดับ    
โดยเริ่มต้ังแต  รัฐเกดิรี  รัฐสิงหัดสาหรี กระทัง่พัฒนาเปนอาณาจักรมัชปาหิต อาณาจักร
มหาอาํนาจทางทะเลที่มีความเจริญรุงเรืองสูงสุดจากการคาในคริสตศตวรรษที่ 14    และเปนรัฐ
จารีตเชนเดียวกับรัฐรวมสมยับนภาคพื้นทวีป  อาท ิ  พกุาม    อยุธยา   และ อังกอร 6     กอนที่
อาณาจักรนี้จะเสื่อมลงไปในปลายคริสตศตวรรษตอมา 

รัฐชวาตะวันออกเหลานี้   ควบคุมดูแลระบบการคาบริเวณรอบอาวไทยใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น  เกาะชวาเปนศูนยกลางแลกเปลีย่นสินคาพืน้เมอืงระหวางชาวเกาะใกลเคียงและสินคาของ
ชาวตางชาติ     ดังนัน้จึงสามารถควบคุมการคาในบริเวณทะเลชวาและทะเลซนุดาไวทั้งหมด   
โดยเริ่มจากการรวบรวมสนิคาพื้นเมืองที่เปนที่ตองการของพอคาตางชาติมาไวที่เมอืงทาทาง
ชายฝงทางเหนือ   เพื่อรอแลกเปลี่ยนกับสินคาของพอคาตางชาติที่จะเดินทางเขามาในชวงลม
มรสุมประจําป   พอคาที่เดนิทางเขามาเหลานี ้    ประกอบไปดวย   ชาวอาหรับ, ชาวอินเดีย, ชาว
จีน  และชาวตางชาติอ่ืนๆ   สินคาทีพ่อคาตางชาติตองการจากชวาประกอบดวยขาว, เครื่องเทศ 

                                                           
5Anthony  Reid, Southeast  Asia  in  the  Age  of  Commerce  1450-1680 : The  Lands  

below  the  Winds, Vol.1 ( New  York : Oxford  University  Press, 1987),8.     
6รัฐจารีตโบราณเหลานี้ลวนมีพื้นฐานบนการเกษตรกรรมและการคาทั้งส้ิน  อาณาจักรมัชปาหิตถือ

วาเปนอาณาจักรมหาอํานาจทางทะเลแหงเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ที่มีพื้นฐานดานการเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการปลูกขาวเชนเดียวกับอาณาจักรบนภาคพื้นทวีป  และมีเมืองทาทําการคาของตนเองหลายแหง 
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(ลูกจันเทศน,ดอกจันเทศน,กานพล)ู,  ของปาหายาก,  ของทะเลจากทะเลบนัดาและทะเลชวา  
เปนตน     ดงันัน้ขอบเขตทางการคาของชวาจงึเชื่อมโยงทัง้เขตการคาภายในภูมิภาค บริเวณรอบ
อาวไทย,  ทะเลซูลู,  ทะเลเซลีเบส,  ทะเลจีนใต     และยังเชื่อมโยงกบัเขตการคาอืน่ๆของโลกในที่
ตางๆดวยเชนเดียวกนั 

การที่เกาะชวามีผูคนตัง้ถิ่นฐานอาศัยอยูหนาแนนเปนเหตุผลอีกประการหนึ่ง ที่ดงึดูด
ใหพอคาตางชาติเดินทางเขามาทาํการคาทีช่วาเปนจาํนวนมาก   พอคาเหลานีน้ําสนิคาที่ผูบริโภค
ของชวาตองการเขามาแลกเปลี่ยนกับสินคาพืน้เมืองของชวา   แมแตชาวพืน้เมืองของหมูเกาะ
ใกลเคียงเกาะชวาเองมักนําสินคาของตนเขามาแลกเปลีย่นกับสินคาบางประเภทที่เมืองทาของ
ชวาเชนเดียวกัน   นอกจากนี้ประชากรบนเกาะชวายงัเปนผูผลิตขาวที่ใชบริโภคทั้งภายในเกาะชวา   
และสงเปนสนิคาออกจําหนายใหแกประชากรในเกาะใกลเคียง     ขาวของชวาใชแลกปลี่ยนกบั
สินคาพืน้เมืองบางชนิดทีพ่อคานานาชาตติองการของหมูเกาะทางตะวันออก   หลังจากนัน้สินคา
ของหมูเกาะใกลเคียง   จะถูกนาํมาใชแลกเปลี่ยนกับสินคาของพอคาจากนานาชาติอีกทอดหนึ่งที่
บริเวณเมืองทาชายฝงดานเหนือของเกาะชวา 

สภาพทางภูมศิาสตรและภูมิอากาศที่แตกตางกนัภายในเกาะชวา      ทาํใหระดับ
ความเจริญทาง วัฒนธรรม สังคม  เศรษฐกิจ  และ การเมือง ในแตละพื้นที่ของชวาแตกตางกนั
ออกไป       ดังจะสังเกตไดวาพื้นที่ในบริเวณดานตะวันออกของเกาะชวานั้น     เปนพื้นที่ทีม่ี
ศักยภาพในการพัฒนาไดสูงกวาพืน้ที่ที่ตัง้อยูทางตะวนัตกมาก     เนื่องจากพื้นทีด่านตะวนัออกมี
สภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบขนาดใหญและมีแมน้ําสายใหญไหลผานถงึ  2  สาย      ไดแก   
แมน้ําบรันตัส  และแมน้ําโซโล       ประกอบกับพืน้ที่ดานตะวนัออกของชวา  ไดรับปริมาณน้าํฝน
ไมมากจนเกนิไปเหมือนกับดานตะวนัตกเนื่องจากมีแนวภูเขาชวยกั้นลมฝนเอาไว   ทําใหการ
พัฒนาพืน้ที่ในเขตนีท้ําไดงายกวา 

สําหรับบริเวณพื้นที่ชายฝงดานเหนือของเกาะชวาเชนเดยีวกนั  พื้นที่ในเขตนีม้ีความ
เจริญมากกวาพื้นที่บริเวณชายฝงทางดานใตของเกาะ    ถึงแมวาพื้นที่สวนใหญริมฝงทะเลทาง
ภาคเหนือจะเปนพืน้ที่ราบต่าํครอบคลุมไปดวยหนองบงึปาไมชายเลน      แตเนื่องจากเขตพืน้ที่
ชายฝงทางดานเหนือต้ังอยูในเขตเสนทางการคาทัง้ภายในภูมิภาคและการคาโลก    เปนสถานที่
แวะพักเรือสินคาของนานาชาติ   ทั้งยงัมอีาวจอดเรือทีด่ี   และ มีอาหารอุดมสมบูรณเพียงพอตอ
การบริโภคของคนพืน้เมืองและคนตางถิ่น    ดวยเหตนุีพ้ื้นที่ในหลายแหงบริเวณชายฝงดานเหนือ
ของเกาะชวาจึงเปลี่ยนมาทาํการคาในที่สุด     เมืองทาการคาของชวาดึงดูดผูคนจากตางแดนให
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เขามาตั้งหลักแหลงประกอบอาชีพคาขายเปนจาํนวนมาก   แตกตางจากพืน้ทีช่ายฝงทางดานใต
ของเกาะชวาที่ไมไดตั้งอยูในทาํเลทีเ่หมาะสมตอการพฒันาดานการคาแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม ประชากรบนเกาะชวาไมไดเปนพอคาไปเสียทัง้หมด   ชุมชนพืน้เมือง
บางแหงนั้นไมสนใจกับการคาทางทะเลแตอยางใด   ชุมชนเหลานีย้ังคงใชชวีิตหลักผูกพนัอยูกบั
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว  การทอผา  และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผลผลิตของตนเทานัน้  
ชุมชนเหลานีต้ั้งถิ่นฐานอาศัยอยูพืน้ที่ตอนในของเกาะชวา    และมีความผูกพนัอยางใกลชิดกับ
การเกษตรกรรมมากกวาการทําการคาทางทะเล  พืน้ที่ตอนกลางของเกาะชวาเปนแหลงกําเนดิ
และเปนศูนยกลางทางวฒันธรรมของชวา   ชนชัน้ผูปกครองมักนยิมสรางพระราชวงัตั้งอยูลึกเขา
ไปภายในแผนดิน     มีชีวิตอยูกับศิลปะการละครและวรรณคดีในราชสํานัก     และไดรับความมั่ง
คั่งมาจากการควบคุมพืน้ที่ชมุชนหมูบานรอบพระราชวงัในระยะแรก    ตอมาจึงไดขยายการ
ควบคุมออกไปยังเขตพืน้ทีช่ายฝงทีท่ําการคาในระยะทีก่ารทาํการคาทางทะเลขยายตัวมากขึ้น 

นอกจากนี ้ การติดตอทําการคากับชาวตางชาติ ชวยใหชวารับเอาแนวความคิด
เกี่ยวกับศาสนาและระบบการเมืองการปกครองจากภายนอกเขามาปรบัใชภายในสงัคมของตน  
โดยเฉพาะระบบแนวความคิดจากอินเดียที่ผูปกครองชวานาํมาใชสรางบารมีปกครองคนภายใน
สังคม  ชวาใชพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ - ฮินดูเปนพื้นฐานของระบบสงัคม   และเปน
พื้นฐานของระบบวัฒนธรรมของตนมานานหลายรอยป  กอนที่จะเปดรับศาสนาอิสลามใน
คริสตศตวรรษที่ 15    ทัง้นีค้วามรุงเรืองของศาสนาทัง้สองศาสนาสะทอนใหเหน็ไดใน   ความเชือ่,  
คานิยม,  โบราณวัตถ,ุ  โบราณสถาน,  งานดานศิลปะ    และ งานดานวรรณกรรมของชวา   เปน
ตน 
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รูปที่ 3  เสนทางการคาทางทะเลระหวางคริสตศตวรรษที่ 1-6 
ที่มา  :  Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in Early  
           Southeast Asia   (Honolulu : University of Hawaii Press, 1985), 22. 
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รูปที่ 4  เสนทางหลักการคาทางทะเลในคริสตวรรษที่ 1 
ที่มา  :  Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in Early  
           Southeast  Asia (Honolulu : University of Hawaii Press,1985),30. 
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ประชากร 
 
     เกาะชวา ซึ่งมีขนาดใหญและมีประชากรตั้งถิน่ฐานอาศัยอยูมากมาตั้งแตสมยัโบราณ  
ดังนัน้ทรัพยากรมนุษยจึงเปนพืน้ฐานสําคญัของการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรมของชวาทีก่าวหนากวาพืน้ที่ในเกาะแหงอืน่ของอินโดนีเชีย    และยิง่ชวาเจริญมากขึน้
เทาใดการอพยพตั้งหลักแหลงของประชากรในชวายิง่เพิ่มสูงขึน้   เกาะชวาจงึดูโดดเดนกวาเกาะ
แหงอื่นของอนิโดนีเชียในทกุดาน    ทั้งนีอ้าจมีสาเหตุมาจากความอุดมสมบูรณของพื้นที่  และการ
มีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมเปนสิ่งที่ดึงดูดผูคนใหเขามาตัง้ถื่นฐานอยูอาศัยเปนจาํนวนมาก   ทัง้นี้
แตกตางจากเกาะที่มีขนาดใหญแหงอืน่ๆของอินโดนีเชีย    เชน   เกาะสุมาตรา   เกาะบอรเนียว   
เกาะสุลาเวสี    จะเห็นไดวาเกาะเหลานีม้ีจํานวนประชากรอยูอาศยันอยมากเมื่อเปรียบเทียบกบั
ขนาดของพืน้ที่ ดังนัน้จึงไมสามารถพัฒนาความเจริญรุงเรืองไดมากเทากับที่เกาะชวา  

   ประชากรบนเกาะชวาแบงออกไดเปน  3  กลุมใหญๆ       ไดแก  ชาวชวา, ชาวซุนดา 
และชาวตางชาติที่อพยพเขามาภายหลัง ( อาหรับ,  อินเดีย,  ทมิฬ,  จีน )       ชาวพื้นเมืองเหลานี้
ตางมีภาษาพดูและประเพณีวัฒนธรรมเปนของตนเองแบงแยกอยางชัดเจน   ประชากรเชื้อสาย
ชวาซึง่เปนประชากรสวนใหญของเกาะชวา ตั้งบานเรือนอาศัยอยูมากในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง
และพื้นที่ดานทางตะวนัออกของเกาะ    สวนประชากรเชื้อสายซนุดาที่มีจาํนวนรองลงมาจะตัง้
บานเรือนอาศยัอยูในเขตพืน้ที่ดานตะวนัตกของเกาะใกลกับชองแคบซุนดา         โดยมีแมน้าํซิทนั
ดุย (Citandui)      และแมน้ําซิจูลาจ(Cijularg)เปนพรมแดนธรรมชาตทิางดานทิศใตสวนทางเหนือ
มีเมืองอนิทรามาย ู(Indramayu) เปนเขตแดน7  

  นอกจากชาวพื้นเมืองดั้งเดิมแลว  เกาะชวายังมีชาวตางชาติหลายกลุมเขามาตั้ง
บานเรือนคาขาย      โดยเฉพาะกลุมชาวจนีอพยพซึ่งเปนกลุมชนที่มีอิทธิพลควบคุม   การ
เศรษฐกิจการคาของชวามาหลายรอยปตั้งแตชวาเริ่มทาํการคา   ชาวตางชาติเหลานี้อาศยัอยูมาก
ตามเมืองทาชายฝงดานตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะ    นอกจากชาวจีนแลวยงัม ี   ชาวอินเดียใต   
ชาวทมฬิจากศรีลังกา   ชาวอาหรับ   ที่เขามาตั้งถิ่นฐานแตงงานกับชาวพื้นเมืองมานานหลายรอย
ปเชนเดียวกนั     
                                                           

7 Koentjaraningrat, Javanese  Culture,2. 
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     ชวามีภาษาที่สําคัญ  3 ภาษา  คือ  ภาษาซนุดาที่ใชพูดในชวาตะวนัตก  ภาษาชวาใช
พูดในภาคกลางและภาคตะวันออกของชวา  และภาษามาดูราใชพูดบนเกาะมาดูราและในบริเวณ
ใกลเคียงเกาะชวา  ภาษาซนุดาและภาษาชวานัน้เหมือนกับภาษาบาหลีตรงทีม่ีข้ันตางๆของภาษา  
คือ   ภาษาชนดิหนึง่ใชพูดกบัคนชั้นต่าํกวา  เชน  แมกับลูกหรือนายกบับาว    ภาษาอีกชนิดหนึ่งใช
พูดกับคนชัน้เดียวกนั    และอีกชนิดหนึง่ใชพูดกับคนชั้นสูงกวา  เชน  ลูกกับแมหรือบาวกับนาย  
นอกจากนีย้ังมีภาษาระดับราชสํานกัที่ใชในพระราชวังโดยเฉพาะ ระดับตางๆของการใชภาษา
เหลานี้มีรูปศัพทที่แตกตางกันไปแมแตการใชเรียกชื่อส่ิงของที่ใชในประจําวนั      จะเหน็ไดวาการ
ใชภาษาของชวาแสดงใหเหน็ถึงความแตกตางทางสังคมอยางมาก8       สันนษิฐานวาอาจเกิดมา
จากอทิธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ทีเ่คยเจริญรุงเรืองในชวามาตัง้แตหลังยุคราชวงศไศเลนทร
ในชวากลาง   
 
 

ยุคกอนประวัติศาสตร 
 

รองรอยดานโบราณคดีที่ปรากฏใหเห็นโดยทั่วไปในชวา  เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงให
เห็นวา  ดินแดนนี้เคยเปนแหลงที่มีความเจริญดานวัฒนธรรม  สังคม  และเปนทีส่ั่งสมความรูทาง
เทคโนโลยีตางๆมาตั้งแตสมยักอนประวัตศิาสตร  ผลการสํารวจทางโบราณคดีของนกั
มานษุยวิทยาและนักประวตัิศาสตรที่ศึกษาคนควาเรื่องราวทางประวัติศาสตรของชวา  จะเห็นได
วาเกาะชวานัน้มีมนุษยตัง้ถิน่ฐานอาศัยอยูเร่ือยมา   ตัง้แตในสมยัยคุน้ําแข็ง  ยุคหิน  ยุคโลหะมา
จนกระทั่งในยคุประวัติศาสตร 

ในยุคน้าํแข็งพบฟอสซิลมนุษยชวา  “พีแคนโทรปส  อิเรคตัส” (pithecanthopus  
erectus) ที่เมอืงทรีนิล (Trinil) ในชวากลาง   มีอายุราว 1.5 ลานป   เปนมนษุยโบราณที่เกาแก
ที่สุดที่เดนิลําตัวตั้งตรงของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต รวมสมัยกับมนษุยปกกิง่ที่พบในประเทศจนี 
และฟอสซิลของมนษุยโซโล    “โฮโม โซโลเอนซสิ”  (homo  soloensis)  มีอายุราว 60,000-
100,000 ป พบที่ชวากลางเชนเดียวกัน   ในบางครั้งเรียกมนษุยในกลุมนี้วามนุษยงนัดง 
(Ngandong) ตามชื่อของหมูบานที่พบฟอสซิลของมนุษยชนิดนี้    แตนักมานษุยวิทยาชาว

                                                           
     8เอสซา  ไซนุดิน,  ประวัติศาสตรอินโดนีเชีย,   แปลโดย  เพ็ชรี  สุมิตร  ( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา

พาณิช จํากัด,  2523 ),  7 - 8. 
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พื้นเมืองของชวาที่ชื่อ เตอกู  จาคอบ (Teuku  Jacob) จะเรียกมนุษยในกลุมนี้วา  “โฮโม โซโลเอน
ซิส”  (homo soloensis)9  

นักมานษุยวทิยาเชื่อวา มนุษยโซโลซึง่มสีมองใหญกวามนษุยชวาเปนบรรพบุรุษของ
มนุษยโฮโมซาเปยน     แตอยางไรก็ตามทั้งมนุษยชวาและมนุษยโซโลตางเปนบรรพบุรุษของชาว
อินโดนีเชยีในปจจุบัน   มนุษยทัง้สองชนิดนี้เคยอาศยัอยูใกลกับแมน้ําโซโลในชวากลาง  และ
มนุษยโบราณเหลานี้ดํารงชวีิตอยูดวยการลาสัตว  จับสัตวน้ํา  เก็บอาหารที่ไดจากธรรมชาติ  เชน  
พืชและผลไมปา       อีกทัง้ยังไมตั้งที่อยูอาศัยแบบถาวรแตพักอาศัยอยูตาม   เชงิหนิ  ในถ้ํา  ที่ราบ
ริมแมน้ําหรือที่ราบริมชายฝงทะเล   

เกาะชวาในยคุหิน   เปนชวงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ที่สําคัญ  คือ
ในชวงสุดทายของยุคน้ําแข็งไดเกิดการละลายของน้ําแขง็จํานวนมากที่ทาํใหระดับน้ําในทะเล
คอยๆสูงขึ้น     ทําใหพืน้ทีบ่างสวนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจมลงใตทองทะเลเกดิเปนหมูเกาะ
ข้ึน     ความเปลี่ยนแปลงในชวงสุดทายของยุคน้ําแข็งทําใหพืน้ทีข่องเกาะชวาที่เคยรวมเปนพื้น
แผนดินเดียวกบัภาคพื้นทวีปมากอนกลายเปนเกาะ   อยางไรก็ตามมนุษยในยุคนีม้ีการรวมกลุม
ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น     โดยพิจารณาจากซากโบราณวัตถุทีพ่บนกัประวัติศาสตรเชื่อวามนุษยใน
ยุคนี้มพีิธีกรรมในการฝงศพ     ในพิธกีรรมฝงศพเหลานี้แสดงใหเหน็ถึงความเชื่อในเรื่องชวีิตหลัง
ความตายของชาวพื้นเมือง     และความเชื่อในเรื่องความสัมพนัธระหวางวิญญาณผูตายกับผูที่ยัง
มีชีวิตอยูของผูคนที่อาศยัอยูบนเกาะชวา     นอกจากนี้มนุษยในยคุนี้ยังรูจกัการทําเกษตรกรรม   
การเลี้ยงสัตว   การทําเครื่องปนดินเผา    การทําเครื่องจักสาน    การทอผา   และการทาํ
เครื่องประดับ  เปนตน10 

ในยุคหนิ นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตรแยกกลุมทางวฒันธรรมของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไดออกเปนสองกลุมใหญ     เนื่องจากมีความแตกตางของเครื่องมือเครื่องใชของ
มนุษยในสองยุคนี้    จะเหน็ไดวาเครื่องมือเครื่องใชทีพ่บในพื้นที่ภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ภาคใต และ ภาคเหนือ ของอินเดียจะเปนขวานหนิประเภทที่มีบา    และประชากรสวน
ใหญใชภาษาตระกูลออสโตร-เอเชียติก      ในขณะที่ประชากรในกลุมเกาะทางใตของภูมิภาค

                                                           
     9Peter  Hutton, Java ( Singapore : Singapore  National  Printers  Pte  Ltd., 1984 ), 26. 
     10เทคโนโลยีตางๆเหลานี้เชื่อวาบรรพบุรุษของชวากลุมหนึ่ง      ซึ่งเชื่อกันวาอพยพมาจากดินแดน

ทางใตบริเวณแมน้ําแยงซีเกียงของประเทศจีนไดนําติดตัวมาดวย    เนื่องจากการขุดคนทางโบราณคดีที่เมือง
โบราณใกลกับแมน้ําแยงซีเกียงของจีนพบโบราณวัตถุและรองรอยทางวัฒนธรรมที่คลายคลึงกับที่พบในชวาใน
ยุคเดียวกันนี้ 
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เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจะใชภาษาในตระกูลอินโดนีเซียน และขวานหนิทีพ่บบริเวณกลุมเกาะทาง
ใตจะมีลักษณะเปนครึ่งวงกลมหรือจะเปนรูปสามเหลีย่ม    ดังนัน้เกาะชวาจงึจัดรวมอยูกับพืน้ที่ใน
กลุมเกาะทางใตของทวีปเอเชีย    เนื่องจากมีลักษณะของภาษาและลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องใชคลายคลึงกนั11 

นักวชิาการเชือ่วาแตเดิม ชาวมลาโย-โพลีนีเซียน  เคยอาศัยอยูบริเวณชายฝงแมน้ํา
แยงซีเกยีงทางภาคใตของจนี ทัง้นี้ชาวมลาโย-โพลนีีเซียนกลุมนีย้ังไมถือวาเปนคนจีนในปจจุบนั
เนื่องจากวัฒนธรรมจีนทางใตและทางเหนือยังแตกตางกัน    รวมทั้งการเมืองของจีนภาคใตใน
ขณะนั้นยงัไมรวมกับจีนทางภาคเหนือแตอยางใด   แตดินแดนทางภาคใตของจีนและดนิแดน
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใตกลบัมีความคลายคลึงกนัทางวฒันธรรม ภาษา และชาติพันธุมากกวา   
นักประวัติศาสตรตั้งสมมุติฐานวาบรรพบรุุษ ชาวมลาโย-โพลนิีเซียน   ไดละทิ้งถิน่ฐานบนภาคพื้น
ทวีปอพยพลงมาทางทะเลทางใต   และไดตั้งถิ่นฐานบนเกาะใตหวันเปนแหงแรก   และยังไดอพยพ
เคลื่อนยายตอไปทางใตจนถงึหมูเกาะฟลิปปนสและหมูเกาะทางตะวนัออก ไปจนถึงหมูเกาะของ
อินโดนีเชยี   ดังนั้น  จึงถอืไดวา ชาวมลาโย-โพลีนีเชยีน กลุมนี้เปนบรรพบุรุษของชาวชวาดวย
เชนกนั12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     11George  Coedes, The  Indianized  States  of  Southeast  Asia,  trans.  by  Susan  Brown  

Cowing  ( Honolulu : University  of  Hawaii Press, 1968 ), 6. 
     12Lynda  N. Shaffer, Maritime  Southeast  Asia  to 1500 (New  York : M.E. Sharp,1996 ), 3. 
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รูปที่ 5    ภาพเอ็กเรยไหหินอายุ 2,000 ป  ที่ถกูใชเปนโกศฝงศพ พบในชวาตะวันตก 
ที่มา    :  Shirley  Hew, INDONESIA (Cultures of the WORLD) ( Singapore : Kim  
             Hup   Lee Printing Co Pte Ltd, 1953 ) ,18.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 22

 
   ในยุคโลหะ  ซึ่งแยกออกเปนยุคยอยไดสองยุค คือ ยุคสําริดและยุคเหล็ก  จาก

การศึกษาพบวามพีัฒนาการทางวัฒนธรรมทั้งสองยุคนีภ้ายในชวาดวยเชนกัน    ดังจะเหน็ไดวาใน
ยุคสําริด13 พบเครื่องมือเครื่องใชทีท่ําจากสําริด   เชน  ขวาน  หอก  ภาชนะ  กําไล  ลูกปด  กลอง
มโหระทึก  ภายในเกาะชวาเปนจํานวนมาก    และยังพบวาในยุคนีม้ีการนาํหินขนาดใหญมาปก  
ตั้ง  หรือ กอ เปนสิง่กอสรางที่ใชในการประกอบพิธกีรรมบางอยาง   ซึ่งเราเรียกวัฒนธรรมการ
กอสรางเหลานี้วา “วัฒนธรรมหินใหญ” (Megalithic  Culture)14  ลักษณะการสรางมหีลากหลาย
รูปแบบในลักษณะแตกตางกัน   คือ   เปนโตะหนิ  (dolmen)  เปนแทงหินปก หรือต้ังไวกอนเดียว
โดดๆ    เปนวงกลม  เปนแนวตรง   เปนโกศหิน (urn)       โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อใชเปนแทนบูชา    
เปนเสาหลัก   เปนขอบเขตของพิธีกรรม   เปนตําแหนงหลุมฝงศพ   หรือเปนสถานที่ชุมนุม   เปน
ตน   

หลักฐานทางวฒันธรรมหินใหญชิ้นที่เกาแกที่สุดเปนโตะหิน (dolmens) พบในชวา
ตะวันออก และเปนหีบศพโบราณพบในเกาะบาหลี  สันนษิฐานวาเปนวัตถทุี่ใชในพิธีฝงศพเพื่อการ
สักการะวิญญาณบรรพบุรุษและระลึกถึงการจากไปของหัวหนาเผา15    Piter  V. Van สันนษิฐาน
วาเริ่มมกีารใชสําริดในคาบสมุทรอินโดจนีประมาณ  600  ปกอนคริสตกาล  สวนในหมูเกาะเริ่มมี
การใชสําริดเมือ่ประมาณ  300  ปกอนคริสตกาล    นักประวัติศาสตรเชื่อวาวัฒนธรรมสําริดที่พบ
ในหมูเกาะของอินโดนีเชียเปนวัฒนธรรมรวมสมัยกบัวฒันธรรมดองซอนในเวียดนามเหนือ16 

สวนในยุคเหลก็คือยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเปล่ียนจากการใชสําริดมาใชเหลก็  ชาว
ชวารูจักการถลุงเหลก็มาใชทําเครื่องมือเครื่องใชภายหลังจากการรูจกัใชสําริด     ทั้งนี้เพราะในการ
ถลุงเหล็กตองใชอุณหภูมิสูงกวาการทาํสําริดและมีกรรมวิธีทียุ่งยากมากกวาการทําสาํริด    
โบราณหลักฐานประเภทเหล็กที่พบในยุคนี้มักพบอยูในแหลงเดียวกับที่พบสาํริด  บางครั้งจงึเรียก

                                                           
     13สําริดเปนโลหะผสมระหวางทองแดงกับดีบุก  กรรมวิธีในการทําสําริดคอนขางยุงยาก  ตั้งแตการ

หาแหลงแร  การเตรียมและแตงแร  การถลุงแร  การผสมแรในเบาหลอม  จากนั้นจึงขึ้นรูปทําเครื่องมือเครื่องใช
ดวยการตีหรือหลอในแมพิมพหินทรายหรือแมพิมพดินเผา 

     14Koentjaraningrat, Javanese  Culture, 30-31. 
     15George  Coedes, The  Indianized  States  of  Southeast  Asia,  trans.  by  Susan  Brown  

Cowing ( Honolulu : University  of  Hawaii, 1968), 7. 
     16Koentjaraningrat, Javanese  Culture, 38. 
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สองยุคนี้รวมกัน  วายุคโลหะ    เครื่องมือเครื่องใชของประดบัของมนษุยในยุคนีน้อกไปจาก
เครื่องมือประเภทเหล็กแลวจะมีลักษณะคลายคลึงกับในยุคสําริดทกุประการ   

สภาพวถิีชีวิตของมนุษยในยุคนี้ดํารงชวีิตดวยการเกษตร  สภาพทางสังคมพบวามี
ขนาดสังคมทีใ่หญข้ึนมีการรวมกลุมเปนชมุชนขนาดใหญใกลกับแหลงน้าํและพืน้ทีช่ายฝงทะเล  มี
หัวหนาปกครอง   ชมุชนเหลานี้ไดพัฒนาระดับความเจริญทางสงัคมสูงขึ้นในสมัยตอมา   นัก
ประวัติศาสตรสันนษิฐานวาชุมชนชายฝงเหลานี้อาจเปนชุมชนที่ทาํการคา   และเปนชุมชนที่อยูใต
การควบคุมดูแลของพอคาชาวตางชาติ  อาท ิ ชาวอนิเดียใต, ชาวทมฬิจากศรีลังกา  และใน
ประมาณคริสตศตวรรษที่ 3 - 4  ชาวอนิเดียใตกลุมนี้ไดเปนผูนาํเอาวัฒนธรรมฮินดู - พุทธเขามา
เผยแพรที่ชวา17 
 
 

รัฐชวาในระยะแรก 
 

การศึกษาพัฒนาการของรัฐทางประวัติศาสตรของอินโดนีเชียในระยะแรกนั้น  แมวา
นักประวัติศาสตรสวนใหญจะใหความสนใจกับพืน้ที่ชายฝงทะเลดานตะวันออกเฉียงใตของเกาะสุ
มาตรามากกวาเกาะชวา   เนื่องจากเชื่อวาเปนพื้นทีท่ี่เปนที่ตัง้ของอาณาจักรศรีวิชยั  ประกอบกบั
รองรอยหลักฐานของอารยธรรมในยุคคลาสสิคที่พบในพมาและในกัมพูชานั้นมีความโดดเดนกวา
ชวามาก     และชวาเองมีขอจํากัดดานหลกัฐานทีเ่ปนลายลักษณอักษร    ลวนเปนหลักฐานที่
สวนมากจะมอีายุในชวงหลงัคริสตศตวรรษที ่ 11 ไปแลวทัง้สิ้น แตอยางไรก็ตามโบราณสถานทาง
ศาสนาทัง้ “บโุรพุทโธ”  และ  “ปรัมพนมั” ที่พบในชวากลาง   ทําใหนักประวัติศาสตรหันมาสนใจ
พัฒนาการของรัฐชวากลางมากยิง่ขึ้น 
     บุโรพุทโธ และพรัมพงนั กลางเกาะชวาเปนโบราณศาสนสถานขนาดใหญที่สุดของกลุม
เกาะ  สรางขึน้ในราวคริสตศตวรรษที่ 8   ไดรับความสนใจจากนกัโบราณคดีและนักประวัติศาสตร
มากเชนเดียวกับศาสนสถานแหงอืน่ในภาคพื้นทวีป   การกอสรางศาสนสถานขนาดใหญทั้งสอง
แหงนีป้ระเด็นถกเถียงของนกัประวัติศาสตร  และมีความพยายามสืบหาวเิคราะหที่มาของการ
กอสรางในหลายแงมมุ   ทัง้ในดานของแรงบันดาลใจในการกอสราง,  กลุมผูสราง,  รูปแบบทาง
ศิลปะ, และเทคนิควธิีการที่ใชในการกอสราง   หรือชวามีระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองแบบ

                                                           
     17George  Coedes, The  Indianized  States  of  Southeast  Asia,  26. 
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ใดที่รองรับการกอสรางสิ่งกอสรางขนาดใหญเชนนี ้ โบราณสถานทั้งสองแหงตองใชระยะเวลาที่
ยาวนานและใชทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรอื่นๆเปนจํานวนมาก 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6   บุโรพทุโธ 
ที่มา   :  Shirley  Hew, INDONESIA (Cultures of the WORLD) ( Singapore : Kim  
            Hup Lee Printing Co Pte Ltd, 1953 ) , 21. 
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รูปที่ 7  บุโรพุทโธ (มองจากระเบียงรูปวงกลมชั้นบน) 
ที่มา   :  Michael Smithies, YOGYAKARTA (Cultural Heart of Indonesia)  
           (Singapore : Oxford University Press, 1986), 57. 
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รูปที่ 8   สถานที่สําคัญในชวากลางยุคโบราณ 
ที่มา   :  Michael Smithies, YOGYAKARTA (Cultural Heart of Indonesia)  
            (Singapore  : Oxford  University Press,1986), Frontispiece. 

 

 

              ชวากลาง 

 
 
 

1. BOROBUDUR 
2. PAWON 
3. MENDUT 
4. PRAMBANAN GROP 
5. DIENG 
6. GEDUNG SONGO 
7. SUKUH 
8. CETO 
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รูปที่ 9   กลุมวัดที่เปนเครือขายจันทิพรัมพงนั 

 

       PRAMBANAN   GROUP 

           YOGYAKARTA  
1. CANDI  SAMBISARI 
2. CANDI  KALASAN 
3. CANDI  SARI 
4. CANDI  PRAMBANAN 
5. CANDI  LUMBUNG 
6. CANDI  BUBRAH 
7. CANDI  SEWU 
8. CANDI  PLAOSAN 
9. KRATON  RATU  BOKO 
10. CANDI  BANYUNIBO 
11. CANDI  SOJIWAN 
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ที่มา   :  Michael Smithies, YOGYAKARTA (Cultural Heart of Indonesia)  
(Singapore : Oxford University Press, 1986), 66. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10    จันดี  Sambisari 
ที่มา    :     Michael Smithies, YOGYAKARTA (Cultural Heart of Indonesia) (Singapore :  
                  Oxford University Press, 1986), 59. 
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รูปที่ 11   จันดี Kalasan 
     ที่มา    :   Michael Smithies, YOGYAKARTA  (Cultural Heart of Indonesia)  
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                       (Singapore :  Oxford University Press, 1986), 58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12   จันดี  Sari 
ที่มา    :   Michael Smithies, YOGYAKARTA (Cultural Heart of Indonesia)  
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               (Singapore :  Oxford University Press, 1986), 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13   จันดี  Sewu (guardian raksasa) 
ที่มา    :   Michael Smithies, YOGYAKARTA (Cultural Heart of Indonesia)  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 32

                    (Singapore :  Oxford University Press, 1986), 61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14   จันดี  Plaosan (ภูเขาดานหนาคือภูเขาเมราป) 
ที่มา    :   Michael Smithies, YOGYAKARTA (Cultural Heart of Indonesia)  

                    (Singapore :  Oxford University Press, 1986), 62. 
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รูปที่ 15   จันดี  Mendut 
ที่มา    :   Michael Smithies, YOGYAKARTA (Cultural Heart of Indonesia)  
               (Singapore :  Oxford University Press, 1986), 62. 
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     ทัง้นีน้ักประวัติศาสตรสวนใหญมีความเห็นวารัฐชวาในระยะแรกเริม่ รัฐชวาเหลานี้
ลวนเกิดขึ้นและดําเนนิบทบาทเพื่อรองรับความเปนรัฐมหาอํานาจทางการคาของศรวีิชัยทั้งสิน้    
กระบวนการของพัฒนาการปลูกขาวแบบนาดํา  และพัฒนาการดานการคาลวนไดรับผลกระทบ
จากการคาทางทะเลทัง้สิ้น    ในการศึกษาวิเคราะหกระบวนการในเรื่องเหลานี้     นกั
ประวัติศาสตรไดใหความสําคัญตออํานาจของราชวงศไศเลนทรในชวากลาง    ราชวงศไศเลนทร
 นี้มีอํานาจปกครองชวากลางเปนเวลายาวนานหลายศตวรรษ  และเปนราชวงศที่มีเคย
อํานาจปกครองทัง้ในเกาะชวาและที่เกาะสุมาตรามากอน18      แตเนื่องจากมีขอจํากัดดานเอกสาร
หลักฐานดงัที่ไดกลาวมาแลว  ทําใหการทําความเขาใจเกี่ยวกับรัฐชวาในระยะแรกยังไมชัดเจน
มากนัก 

จะเหน็ไดวาพฒันาการของรฐัชวาในระยะแรกลวนไดรับอิทธิพลจากวฒันธรรมอินเดีย
ทั้งหมด   ทัง้นี้มีรองรอยของวัฒนธรรมอนิเดียปรากฎใหเหน็อยางชัดเจนในชวา   จากหลักฐานที่
ยังคงหลงเหลอือยูในปจจุบนั   อาท ิ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  หรือแมแตภาษาสันสกฤตที่ใชกนั
อยางแพรหลาย      แตกระนัน้ก็ตามเราไมทราบแนชัดวารัฐโบราณเหลานี้รับวฒันธรรมอินเดีย
ตั้งแตเมื่อใด   นกัประวัติศาสตรบางทานเชื่อวาการติดตอสัมพันธระหวางชาวอินเดียและชวา     
คงดําเนนิมาอยางตอเนื่องและยาวนานมาตั้งแตกอนยคุประวัติศาสตร   ชาวอนิเดียที่เดินทางเขา
มาในชวาทั้งพอคา, นักบวช, นักเดินทางผจญภัย, นักปราชญหรือแมแตนักกวี   นักเดินทางเหลานี้
ตางมีสวนชวยกันเผยแพรอารยธรรมอินเดยีใหแกชวาทั้งสิ้น    

หลักฐานชิน้แรกที่ปรากฏใหเห็นรองรอยของวัฒนธรรมอินเดียในชวา เปนหลักฐาน
ประเภทจารึกหินที่บนัทึกเปนภาษาสันสกฤต    พบจารึกนีท้ี่บริเวณชายฝงทางเหนือของชวา
ตะวันตก  และชายฝงทางตะวนัออกบนเกาะบอรเนยีว   ถงึแมจารึกจะไมไดลงอายุไวแตนัก
ประวัติศาสตรไดตั้งขอสังเกตวา   จารึกที่พบในพืน้ที่ทัง้สองแหงเปนจารึกที่มีรูปแบบเหมือนกับ
จารึกของอินเดียใตในชวงคริสตศตวรรษที่ 4 เปนวัตถทุี่กษัตริยนํามาใชในการประกอบพิธี
กรรมการสถาปนาศาสนสถานหรือเฉลิมฉลองการสรางระบบชลประทานของรัฐเปนผลสําเร็จ      
กษัตริยพืน้เมอืงของชวารับเอาคติความเชือ่เหลานี้เขามาปรับใชใหเหมาะกับสังคมของชวา โดย
อาศัยคําแนะนําจากนักปราชญชาวอนิเดยีและจากงานวรรณกรรมของอินเดีย   
                                                           

     18Kenneth  R.  Hall,  Maritime  Trade  and  State  Development  in  Early  Southeast  Asia, 
(Honolulu  :  University  of  Hawaii  Press,1985),104. 
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เอกสารหลกัฐานประเภทจารึก,บันทึกการเดินทาง  และเอกสารทางราชการของจีน
แสดงใหเหน็วา รัฐชวาในระยะแรกที่ตัง้อยูในชวากลางและในพืน้ที่ชายฝงดานตะวนัตกเฉียงเหนอื
ของชวามีหลายแหง    อาทิ  รัฐตะรุมะ (Taruma),  รัฐเหอหลิง (Holing) ที่ตั้งอยูในชวากลาง   และ
รัฐเหอหลวัตัน  (Ho-lo-tan)  ที่ตั้งอยูในพื้นที่ชายฝงทางเหนือของชวาตะวันตก     โดยที่รัฐเหอหลงิ
และรัฐเหอหลวัตันมีชื่อปรากฏอยูในเอกสารของจีน    สวนรัฐโบราณตะรุมะ (Taruma) จะมีชื่อ
ปรากฏอยูในจารึกคันฑสุลี (Gandasuli) ที่พบในชวากลาง   ศาสตราจารยเซเดสตั้งสมมุติฐานวา
ตะรุมะเปนรัฐที่ยกกองทัพไปโจมตีชาวมลายูทีเ่กาะสุมาตราในป ค.ศ. 686   ดังที ่ จารึกบงักา 
(Bangka) ที่พบบนเกาะสุมาตรากลาวถึง19   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     19George  Coedes, The  Indianized  States  of  Southeast  Asia, 83. 
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รูปที่ 16   รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยคุคลาสสิค 
ที่มา    :   Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in Early  
              Southeast Asia  (Honolulu : University of Hawaii Press,1985),   
              Frontispiece. 
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รูปที่ 17  รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคฟนูนั 
ที่มา   :   Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia  
             (Honolulu : University of Hawaii Press,1985),66. 
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รูปที่ 18    รัฐชวาในยุคคลาสสิค 
ที่มา     :  Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia  
              (Honolulu : University of Hawaii Press,1985),106. 
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     นอกจากจารึกคันฑสุลีแลว   ยงัพบจารึกที่จารเปนภาษาสันสกฤตของกษัตริยสัญชัย
อีกหนึง่หลักในชวาตอนกลางเปนจารกึทีส่รางขึ้นใน ป ค.ศ.732   พบจารึกหลกันี้ในเทวสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูในลัทธิไศวะนกิายที่บริเวณเมอืงจังกลั (Changal) บนภูเขา วูกีร (Wukir) 
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของศาสนสถานบโุรพทุโธ   ขอความในจารึกหลักนี้ไดบันทกึ
เกี่ยวกับการสถาปนาศิวลงึคที่ กนัยารากนัยา (Kunjarakunja) บนเกาะ ยาวา (Yava)    อันมีพืน้ที่
ที่อุดมสมบูรณและมั่งคั่งไปดวยขาวและทองคํา ศาสตราจารยเซเดส เชื่อวา กนัยารากนัยา 
(Kunjarakunja)   เปนชื่อสถานที่แหงหนึง่ที่กษัตริยสัญชัยสรางขึน้เพือ่เปนทีท่ําสกัการะเทพเจาใน
ศาสนาฮินดู  แตไมสามารถระบุไดวาเปนพื้นที่ทัง้หมดหรือพื้นทีบ่างสวนบนที่ราบเกอดุ (Kedu)20 

   ในบนัทกึการเดินทางของพระนักแสวงบุญชาวอนิเดยีเหนือช่ือกนุวรมัน (Gunavarman)  
ซึ่งเดินทางเขามาแวะพักที่รัฐเหอหลงิ (Holing) ในป ค.ศ. 422 ในระหวางการเดินทางไปจนี    
บันทกึฉบับนี้ไดใหขอมูลทางสังคมเกี่ยวกับเหอหลงิในหลายแงมมุดวยกัน   ทั้งในดานการเมือง
และดานการนบัถือศาสนา     ภิกษกุุนวรมันไดบันทกึวาประชาชนในเหอหลิงนับถือพุทธศาสนา
เปนสวนใหญ    กษัตริยของเหอหลิงไดขอใหทานเปนที่ปรึกษาในการตอสูกับรัฐทีเ่ปนศัตรูของเห
อหลิง จากบันทกึของพระภิกษุอินเดียทานนี้ไดสะทอนใหเห็นสภาพทางสงัคมของชวาในขณะนั้น
ไดวา   สังคมชวาเปนสงัคมที่มีสภาพการแกงแยงแขงขันกันระหวางกลุมสังคมการเมืองในระดบั
ตางๆ  โดยอาศัยความชวยเหลือจากที่ปรึกษาที่อาจเปนพระหรือนักปราชญชาวอนิเดียผูเดินทาง
มาแสวงบุญ     เปนหลกัฐานการเผยแพรอิทธิพลอนิเดียในสังคมอนิโดนีเชียชัน้สูง   

สวนในดานความสมัพนัธกบัจีนนัน้ จากบันทกึทางราชการของจนีระบุวารัฐเหอหลงิได
สงทูตไปจีนสองครั้งใน ป ค.ศ. 430   และใน ป ค.ศ.  440    แตในชวงคริสตศตวรรษที่ 6 หลักฐาน
ของจีนไมไดกลาวถงึรัฐเหอหลิงอีก    ทัง้นี้อาจเกิดจากการติดตอทําการคาระหวางจีนกับชวากลาง
หยุดระงับไปชัว่คราวก็เปนได     แตอยางไรก็ตาม อีกประมาณสองศตวรรษตอมาเอกสารของจีน
ไดกลาวถงึรัฐเหอหลงิอีกคือใน ป ค.ศ. 640 และ ป ค.ศ. 660 ระบุวารัฐเหอหลงิไดสงทูตไปจีน   ใน
ขณะเดียวกนัมีพระภิกษุชาวจีนเดนิทางมาที่ชวาเชนเดยีวกนั    กลาวคือใน ป ค.ศ. 640  มีพระนัก
แสวงบุญชาวจีนเดินทางมาศึกษาพทุธศาสนาที่เกาะชวา   จะเหน็ไดวารัฐในชวามีความสมัพนัธ

                                                           
     20Ibid., 87- 88. 
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ทางการเมืองและการคากับจีนอยูเกือบตลอดเวลาตั้งแตประมาณตนคริสตศตวรรษที่ 5 เปนตนมา    
และการทาํการคากับจีนทําใหชวาตองใหความสาํคัญตอการสงบรรณาการไปที่เมืองจีน21   

     เอกสารราชการในสมยัราชวงศถังของจีนไดสะทอนใหเหน็ความเปนอยูของชาวชวาที่
สงบรรณาการไปจีนในป  ค.ศ.  860  และ  ป ค.ศ.  873    ดังนี ้

 
             ประชาชน อาศัยอยูภายในกําแพงเมืองที่ทําจากไม      บานเรือนของราษฎรสวนมากมุงหลังคา 
    ดวยใบปาลม        ที่นอนทําจากงาชางและมีเส่ือที่ทํามาจากผิวไมไผ        เปนแหลงผลิตกระดองเตา   
    ทองและเงิน    นอแรด    และงาชาง… 
             รัฐนี้มีผูหญิงที่อันตราย        ใครที่รวมประเวณีกับพวกเธอ  จะเปนโรคมีฝพุพอง แมจะตองตาย   
     แตทวารางกายจะไมเนาเปอย… 
             กษัตริย จะอาศัยอยูในเมือง   Djava   ( Djapa )   แตบรรพบุรุษของพระองคพระนาม      Ki-yen  
    อาศัยอยูที่เมือง   Pa-lu-ka-si   ซึ่งอยูทางตะวันออก      นอกจากนี้ยังมีเมืองเล็ก ๆ อีก    28     เมือง   
    กระจายอยูโดยรอบภายใตขอบเขตอํานาจของ Djava  (Djapa)      มีองคมนตรีระดับสูง   32   ทาน   
    หัวหนากลุมนาม   วา  Da-tso-kan-hiung…22 
 

รัฐเหอหลวัตัน (Ho-lo-tan) ตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันตกเฉยีงเหนือของชวา  
จากเอกสารจนีพบวาเหอหลัวตันไดสงคณะทูตบรรณาการไปจีนถงึ  7  คร้ัง     ในระหวาง ป ค.ศ.   
430 – ป ค.ศ. 452  เอกสารราชการของจีนไดบันทึกวาสภาพสงัคมของเหอหลัวตันไมมีความ
มั่นคงไว   ในรายงานของคณะทูตใน ป ค.ศ. 436 วา  กษัตริยแหงรัฐเหอหลวัตันที่มีพระนามแบบ
อินเดียวา  “วสัิมวรมนั” (Visamvarman)  พระองคอยูในความหวาดกลัวศัตรูทั้งภายในและ
ภายนอกรัฐของพระองคอยูตลอดเวลา     พระองคจงึไดทรงขอความชวยเหลือทัง้ในทางการทูต
และดานอาวุธจากจนี   และภายหลงัจากที่พระราชโอรสองคหนึง่ของพระองคเปนกบฏแยงชงิ
พระราชบัลลังกและเนรเทศพระองคออกไปอยูที่อ่ืน  รัฐเหอหลวัทีเ่คยเปนดินแดนทีส่งบและรุงเรือง
กลับถูกโจมตจีากทุกทิศทางบานเมืองวุนวาย  ราษฎรจึงหลบหนีออกไปอยูที่แหงอื่น23 

                                                           
     21Kenneth  R.  Hall, Maritime  Trade  and  State  Development  in  Early  Southeast  Asia, 

105. 
     22George  Coedes, The  Indianized  States  of  Southeast  Asia, 126. 
     23Kenneth  R.  Hall,Maritime  Trade  and  State  Development  in  Early  Southeast  

Asia,104. 
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นักประวัติศาสตรไดเชื่อมโยงความสัมพนัธระหวาง รัฐเหอหลวัตัน   กบัจารึกที่ไมลง
อายุจํานวน  4  หลักทัง้หมดเปนจารึกที่มีอายุระหวางกลางถงึปลายคริสตศตวรรษที่  5  ของ
กษัตริยพระนาม ปุรณวรมัน (Purnavarman) กษัตริยทีท่รงมพีระราชอํานาจปกครองพืน้ที่บริเวณที่
ราบลุมแมน้าํตารุม  (Tarum)  ในบริเวณชายฝงดานตะวันตกเฉยีงเหนือของชวาในขณะนั้น     รัฐที่
พระองคทรงปกครองมีชื่อเรียกในจารึกวา  “ตะรุมนคร”  (Tarumanagara)  จารึกทัง้สี่หลกัมี
ลักษณะคลายคลึงกันและมลัีกษณะเชนเดียวกับจารึกรวมสมัยทีพ่บในอินเดียใต   มีลักษณะการ
แตงเปนโคลงที่ใชภาษาสันสกฤตอันเปนภาษาศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย     จารึกหลักหนึง่พบใกล
ชายฝงของอาวจาการตา  จารึกหลกันี้บนัทกึวาในการครองราชยปที ่  22 ของกษตัริย ปุรณวรมัน  
พระองคไดใหความเอาใจใสในการแกปญหาเรื่องระบบการชลประทานของรัฐเปนอยางมาก    
พระองคทรงเปลี่ยนเสนทางการไหลของสายน้าํไปในพื้นที่แหงใหม    สวนจารึกอีกสามหลกัพบบน
เนินเขาใกลกบั โบกอร (Bogor) ลวนมสัีญลักษณหนิแกะสลักเปน  บาทลกัษณ  (footprints)  
ทั้งสิน้24 

บาทลักษณ (footprints) เปนเครื่องหมายแหง ชัยชนะอนัยิ่งใหญของกษัตริย ปุรณวร
มันเชนเดียวกบัชัยชนะของพระวิษณุในวรรณกรรมของศาสนาฮินด ู ในจารึกไดกลาวบรรยายถึง
ความสามารถในการทําลายลางรัฐอ่ืนและการบุกทําลายพระราชวงัศัตรูของกษัตริยปรุณวรมัน   
กลาวยกยองความยิ่งใหญของพระองคที่จะคงอยูตลอดไป   และกลาวถงึการลดราชอํานาจของ
บรรดาเจาเมืองแหงอืน่ที่ยอมอยูใตพระราชอํานาจของพระองค    จารึก  ของกษัตริย ปุรณวรมนั 
เหลานี้แสดงใหเหน็ถงึแนวความคิดในบางเรื่อง  ที่เกีย่วกับระบบการเมืองการปกครองของชวา
ตะวันตกในยคุแรกเริ่ม    จารึกเหลานีแ้สดงใหเหน็ถงึวิธกีารควบคมุเมืองหรือรัฐใกลเคียงแหงอื่น   
กษัตริยสงจารึกหนิแสดงพระราชอํานาจของกษัตริยผูเปนใหญของพระองคไปยังรัฐใตอํานาจ   
เนื่องจากจารกึหนิเปนวัตถทุี่ผานกระบวนการประกอบพิธีกรรมอันศกัดิ์สิทธิ์ของกษัตริยมาแลว
ทั้งสิน้  ผูปกครองทองถิ่นที่ไมยอมอยูภายใตอํานาจจะตองถูกสาปแชง    สวนผูปกครองที่ยอมรับ
ในอํานาจของพระองคแตโดยดีจะปลอดภัยจากความชัว่รายและมีความรุงเรืองตอไป 

พื้นที่ในชวาตะวันตกกอนคริสตศตวรรษที่ 7  พบวายงัไมมีการปลกูขาวแบบนาดําหรือ
แบบซะวาห   (wet  rice / sawah)  มีแตการเพาะปลกูขาวแบบนาหวาน หรือ แบบลาดัง (dry-
rice/ ladang) เทานัน้     นักวิชาการใหขอคิดเห็นวาการเพาะปลูกขาวระบบนาดําเปนการ
เพาะปลกูทีม่คีวามยุงยากซบัซอนมากกวาการเพาะปลกูขาวแบบนาหวานมาก  อีกทั้งยังตอง
อาศัยลักษณะพื้นที่อุดมสมบูรณมากกวาและการรวมตวัของเกษตรกรที่ลึกซึ้งมากกวา    เพราะ
                                                           

     24Ibid.,106. 
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เหตุนี้ราษฎรของชวาที่ตัง้ถิ่นฐานพักอาศัยอยูใกลแมน้าํบริเวณพื้นที่ชวาตอนกลางและทาง
ตะวันออกของชวา   จึงเปนกลุมชนกลุมทีม่ีศักยภาพในการเพาะปลูกขาวแบบนาดําไดดี    สวนใน
เขตพื้นทีท่างตะวันตกของชวาซึ่งมีระบบการเมืองที่ไมมัน่คงมากนัก   จงึไมสามารถพัฒนาความ
เติบโตของรัฐที่มีพืน้ฐานบนการทาํเกษตรกรรม   เหมือนดังเชนรัฐในชวาตอนกลางและชวา
ตะวันออกแตอยางใด 

 ความขัดแยงระหวางชนชัน้ผูปกครองของรัฐตางๆในชวา   อาจเปนอปุสรรคสําคัญตอ
การพัฒนาระบบการเพาะปลูกของชวาตะวนัตกไดดวยเชนกนั   ดังเชน  เหตุการณอพยพหนีออก
นอกรัฐของราษฎรในสมัยรัชกาลพระเจาวิสัมวรมนั     เหตกุารณนี้สงผลใหทรัพยากรมนุษยที่เปน
แรงงานในการผลิตของชวาลดนอยลงไป   ทาํใหพัฒนาการของรัฐเหอหลวัตันในชวาตะวันตก
หยุดชะงักลงไปดวยเชนเดียวกัน    เมื่อพัฒนาการของรัฐทีม่พีื้นฐานจากการเกษตรกรรมไม
สามารถทําได  รัฐเหอหลัวตันจงึจําเปนตองปรับเปลีย่นสถานะเปนรัฐการคาชายฝงทีท่าํการคา  
อยางไรก็ตามรัฐที่เหอหลัวตนัไมมีการเกษตรกรรมที่เหมาะสมรองรับความเติบโต ทางเศรษฐกิจ
และการเมือง สังคม และ วฒันธรรมของรฐั  เหมือนเชนที่รัฐในชวากลางสามารถทําได25 

การสรางเสนทางไหลของน้าํออกสูทะเลแหงใหม ของกษัตริยปุรณวรมันแหงรัฐเห
อหลัวตันในคริสตศตวรรษที่ 5 นั้น  อาจมสีาเหตุมาจากความตองการใหพืน้ที่บริเวณปากแมน้าํตะ
รุม (Tarum) ตื้นเขินข้ึนเพือ่ใชสรางเปนเมืองทาทาํการคาแหงใหม     และความตองการสราง
ทางออกสูทะเลแหงใหม   ทัง้นี้เพื่อใชเปนเสนทางเดนิเรอืของบรรดาพอคาจากที่ตางๆที่เดินทางเขา
มาคาขายที่เมอืงทาแหงนี้    นอกจากนี้การสรางทางน้ําไหลออกสูทะเลแหงใหมยงัชวยลดการเกิด
น้ําทวมขงัในพื้นที่ที่อยูเหนอืน้ําขึ้นไป   และมีประโยชนตอการเพาะปลกูขาวแบบนาหวานของ
เกษตรกรที่อาศัยอยูเหนือน้าํขึ้นไปของรัฐเหอหลวัตันเชนเดียวกัน 

 นอกจากนี้  โครงการพฒันาพืน้ที่บริเวณชายฝงทะเลในคริสตศตวรรษที่ 5  ของ
กษัตริยปุรณวรมัน ยงัมีความสมัพนัธกบัการเคลื่อนตวัลงมาทางใตของเสนทางการคานานาชาติ    
จากเสนทางเดิมที่เคยใชเสนทางผานคอคอดกระ เปลี่ยนมาใชเสนทางผานชองแคบมะละกาและ
ชองแคบซุนดา   เมื่อพืน้ที่บริเวณปากแมน้ําตะรุมเปลี่ยนเปนศูนยกลางของระบบเศรษฐกิจแหง
ใหม  และยงัไดรับการสนับสนุนจากแหลงการเกษตรกรรมแบบนาหวานที่อยูเหนือปากแมน้ําขึ้นไป  
กษัตริยแหงดนิแดนตะรุมนคร (Tarumanagara) จึงไดรับการยอมรับในฐานะกษตัริยเพิ่มมากขึน้    

                                                           
     25Kenneth  R.  Hall, Maritime  Trade  and  State  Development  in  Early  Southeast  

Asia,106. 
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การพัฒนาระบบแมน้ําของปุรณวรมันทาํใหชวาผลิตขาวไดมากขึ้น เพียงพอสําหรับพอคา
ชาวตางชาติทีเ่ดินทางเขามาคาขายที่เมืองทาแหงนี ้  

จารึกทีโ่บกอรของกษัตริยปุรณวรมัน สะทอนใหเหน็ถงึการสรางอาํนาจทางการเมอืง
ของพระองคดวยการทําสงคราม   การทําลายเมืองของคูแขงเปนทีม่าของอํานาจและความเปน
หัวหนาของพืน้ที่ในเครือขายระบบแมน้าํของแมน้ําตะรมุ (Tarum)  กษัตริยสรางความสมัพันธใน
ระบบพันธมิตรกับดินแดนทีย่อมอยูภายใตอํานาจของพระองค   โดยกษัตริยทรงมอบตําแหนง
ผูปกครองในระดับรองใหแกบรรดาเจาเมืองทัง้หลาย     ความเปนพนัธมิตรกับบรรดาเจาเมือง
ดังกลาวสามารถรับรองความปลอดภัยของพอคานานาชาติที่เดนิทางเขามาซื้อขายแลกเปลี่ยนที่
เมืองทาแหงใหมนี้ได  ตลอดทั้งยงัชวยสนับสนนุการหลั่งไหลของผลิตผลโดยเฉพาะอยางยิง่ขาว
จากประชากรตอนในที่อาศยัอยูบริเวณตนน้าํมายังเมืองทาชายฝงทะเล    

นอกจากนีจ้ารึกของกษัตริยปุรณวรมัน ยงัชวยใหเรามองเหน็การใชประโยชนจากลัทธิ
ความเชื่อและจากศาสนาของอินเดีย     ศาสนาและความเชื่อของอินเดียถูกนาํมาใชสรางสทิธิ
ธรรมในการปกครองและสถานภาพทางจติวิญญาณของกษัตริยใหสูงสงกวาผูปกครองในระดับ
ทองถิน่ของชวา   เชนเดียวกับรัฐในศูนยอ่ืนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต    ดังจะเหน็ไดจาก
ขอความและสัญลักษณในจารึกหลกัตางๆ  ลวนแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
อินเดียและวฒันธรรมชวา     เชน    บาทลกัษณ (footprints)  แหงพระวิษณุซึ่งนํามาจาก
วัฒนธรรมของอินเดียในยุคแรกเริ่ม   ที่สอดคลองกับแนวความคิดของชวาในเรื่องเทาที่เปน
สัญลักษณแหงอํานาจเชนกนั   พราหมณที่เปนผูประกอบพิธีกรรมนี้จะใชภาษาสันสกฤตอนัเปน
ภาษาศักดิ์สิทธิ์ในการบันทึกพระราชอํานาจของกษัตริยลงในแผนจารึก    จารึกทั้งสามหลกัของปุ
รณวรมันสะทอนวากษัตริยปุรณวรมันมีฐานะเปรียบประหนึง่ พระวษิณุเทพ     พระองคทรงเปน
เสมือนกึง่เทพกึ่งมนุษยมีเกยีรติคูควรแกการเคารพสรรเสริญและการเปนผูนาํของสงัคม 

นโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ ของกษัตริยปุรณวรมัน   เปนนโยบายทีม่ีลักษณะ
เชนเดียวกับกษัตริยองคอ่ืนๆของราชวงศศรีวิชัยบนเกาะสุมาตรา   กษัตริยมีฐานะเปนสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนเครื่องเทศของหมูเกาะทางตะวนัออกของอินโดนีเชีย   เครื่องเทศเหลานี้ชาวมาเลย
เปนผูนาํมาทีช่วาและจะถูกขายตอใหกับพอคาทีเ่ดินทางไปมาคาขายระหวางอนิเดยีและจีน  แต
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 5   นี้รัฐเมืองทาชายฝงทัง้ที่ชวาและสุมาตรายังไมพฒันาถงึขั้นทีส่ามารถ
เรียกวาอาณาจักรได   ตอมาในคริสตศตวรรษที่ 7 รัฐชายฝงทางตะวนัตกของชวาตกอยูในอํานาจ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของอาณาจักรศรีวิชัย  อันเปนเมืองทาศูนยกลางรวบรวมสินคาของหมู
เกาะศนูยใหญแหงแรกของอินโดนีเชีย    ทั้งนี้ ความเสื่อมถอยของรัฐชวาตะวนัตกอาจมีสาเหตุ
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จากผลผลิตขาวที่ไมเพยีงพอตอการบริโภคของพอคาตางชาติ   หรืออาจมีสาเหตุมาจากเหตุผล
อ่ืนๆที่ยงัไมทราบแนชัด   

นักประวัติศาสตรเชื่อวา รัฐที่ตัง้อยูในพื้นที่บริเวณชองแคบซุนดาและชายฝงชวา
ตะวันตก  ตกอยูภายใตอํานาจทางการคาของรัฐศรีวิชยั   ในชวงระหวางปลายครสิตศตวรรษที่ 7  
ถึงกลางคริสตศตวรรษที่  10    เนื่องจากพบวาเปนชวงเวลาที่ขาดหลักฐานประเภทจารึกของชวา
ตะวันตกไปชวงระยะเวลาหนึ่ง    จนกระทั่งใน ป ค.ศ. 932  จึงไดพบวามกีารทาํจารึกที่กลาวอาง
ถึงกษัตริยในชวาตะวันตกอกีครั้ง  จารึกดังกลาวอางถงึกษัตริยแหงซนุดา   จารึกหลักนี้มีความ
เชื่อมโยงกับจารึกชวาอีก 3 หลักทีพ่บบนชายฝงตะวันตกเฉียงใตของเกาะสุมาตรา  จารึกทั้ง 4 
หลักสะทอนใหเหน็ศูนยอํานาจแหงใหมทางเหนือของเกาะชวา26    

 
 

พัฒนาการของรัฐในชวากลาง 
 
     จารึกนครศรีธรรมราช  ดาน  A  เปนจารึกที่สรางขึน้ใน ป ค. ศ. 775   ขอความในจารึก
ในดานนี้   กลาวอางถงึอาณาจักรศรีวิชัย    สวนขอความของจารึกในดาน B ซึ่งไมไดระบุปที่สราง
ไว    จารึกในดานนีน้ักประวัติศาสตรบางทานเชื่อวา  สรางขึ้นโดยกษัตริยแหงราชวงศไศเลนทรที่
ปกครองชวาในชวงคริสตศตวรรษที ่ 8    อยางไรกต็าม ขอความในจารึกนครศรีธรรมราชเปน
หลักฐานบงชีว้าอาณาจักรศรีวิชัย  มอํีานาจทางการเมืองคลอบคลุมไปตลอดหมูเกาะของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในชวงคริสตศตวรรษที่ 8 ดวยเหตนุี้นกัประวัติศาสตรบางทานจึงไดขนานนาม
ประวัติศาสตรชวาในชวงเวลานีว้า “ยุคสุมาตรา”    ดูเสมือนวาในชวงคริสตศตวรรษที่  8 - 9 
ผูปกครองของอาณาจักรศรวีิชัยมีอิทธพิลเหนือชวากลางทั้งในดานการเมืองและดานวัฒนธรรม   
แมกระทัง่อิทธพิลทางพุทธศาสนามหายานแบบศรีวิชัยเปนแรงบันดาลใจของการผลิตผลงานดาน
สถาปตยกรรมที่นาประทับใจของชวาดวยเชนเดยีวกนั   

กลางคริสตศตวรรษที่ 9 พบจารึกหลกัหนึ่งที่เมือง นาลันทาของอินเดีย    สรางใน ป 
ค.ศ. 860  เปนจารึกของพระภิกษุทีม่ีเชื้อสายกษัตริยพระองคหนึ่งแหงอินเดียตอนเหนือ   พระรูปนี้
สรางจารึกขึน้เพื่อสรรเสริญมหาราชาในราชวงศไศเลนทรแหงชวา (Javabhumi)  และราชาแหง
สุวรรณทวีป (Suvarnadvipa) พระองคหนึง่ซึ่งเปนผูบริจาคเงินสรางศาสนสถานที่เมืองนาลันทา    
จารึกหลกันีท้าํใหนักประวัตศิาสตรจําเปนตองทบทวนความเขาใจ เกี่ยวกับศูนยอํานาจทาง
                                                           

     26Ibid., 107-108.  
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การเมืองในคริสตศตวรรษที่ 9 ใหมอีกครั้ง   เนื่องจากขอความในจารึกนาลันทาชีว้า ราชวงศไศ
เลนทรแหงชวาคือมหาอํานาจปกครองดนิแดนหมูเกาะของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต    ไมใช
ราชวงศที่ปกครองอยูที่สุมาตราแตอยางใด27   

ราชวงศไศเลนทร มีอํานาจปกครองชวากลางประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 8  โดยได
นําคําศพัท “มหาราชา” จากอินเดยีมาใช  เพื่อยกสถานะตนเองเหนือผูปกครองอื่นๆในชวากลาง    
ในชวงเรืองอํานาจราชวงศนีไ้ดใหความอุปถัมภพระพทุธศาสนา และสรางศาสนสถานบโุรพทุโธ
บนที่ราบสูง เกอดุ (Kedu)   ราชสํานักไศเลนทรไดเชิญพระนักปราชญจากดินแดนหางไกลมารวม
พัฒนาพทุธศาสนาในชวา    และไดประกาศตัวเปนศนูยกลางแหงการศึกษาพทุธศาสนานานาชาติ   
ดังนัน้จึงถือไดวาราชวงศไศเลนทรเปนกลุมผูริเร่ิมแนวความคิดในเรื่อง “รัฐ” ของชวา   เปนผูนาํ
และเปนตนแบบระบบรัฐของชวาในระยะตอมา   แนวความคิดในเรื่องรัฐกอใหเกิดการรวบรวม
อํานาจทางการเมืองแบบรวมศูนยที่ชัดเจนมากยิง่ขึ้น 

ขอสมมุติฐานของ  J.C. de  Casparis   เกี่ยวกับความสมัพนัธระหวางราชวงศไศ
เลนทรที่ชวาและราชวงศศรีวิชัยที่สุมาตรา  เปนแนวความคิดทีถ่ือวาไดรับการยอมรับจากนกั
ประวัติศาสตรมากที่สุดในขณะนี้     ความสัมพันธทางการสมรสระหวางราชวงศไศเลนทรและ
ราชวงศศรีวิชยั  เปนจุดเริ่มตนของความใกลชิดทางสายเลือด   ที่กษตัริยเชื้อสายชวาบางพระองค
ใชเปนขออางในการปกครองศรีวิชัย    ทาํใหการถายโอนอํานาจทางการปกครองระหวาง
ราชวงศไศเลนทรในชวากลางไปที่สุมาตรามีความชอบธรรมมากยิง่ขึ้น  ในการถายโอนอาํนาจนี้
เร่ิมจากราชบตุรแหงกษัตริยในราชวงศไศเลนทรพระองคหนึง่    พระองคทรงหนีคูแขงทางการเมือง
ในชวากลางไปสรางอํานาจปกครองแหงใหมบนเกาะสมุาตรา    นักประวัติศาสตรสันนิษฐานวา
เมืองบนเกาะสุมาตราเปนเมืองของพระราชมารดาของพระองค  

De Casparis มีความเหน็วา จารึกนครศรีธรรมราชทั้งสองดานมีความเชื่อมโยงกนั  
ในขณะที่ดาน A ซึ่งลงอายุในป ค.ศ. 775  กลาวอางถึงศรีวิชัยอยางแนชัด    สวนขอความในดาน 
B ของจารึกที่เชื่อวาทาํขึ้นเมื่อประมาณตนทศวรรษที ่ 80 ของคริสตศตวรรษที่ 8  ไมมีส่ิงใดที่
กลาวถึงราชวงศไศเลนทรเลย    ดังนั้นเขาจึงมีความเหน็วากษัตริยแหงราชวงศไศเลนทรไมไดเปน
ผูปกครองแหงศรีวิชัย  เพียงแคมีความสมัพันธอันดีกับศรีวิชัยในฐานะพันธมิตรเทานั้น     สวน
ขอความทีว่า “Killer of  his  enemies”   ในจารึกนครศรีธรรมราชเปนเพียงขอความสรรเสริญ
กษัตริยผูกอต้ังราชวงศไศเลนทรเทานั้น      เปนขอความที่มีลักษณะเชนเดียวกบัคําสรรเสริญใน
วีรกรรมของกษัตริย   ดังเชน  ขอความสรรเสริญกษัตริยธรณินทร (Dharanindra) ในจารึกเกลุรัก 
                                                           

     27Ibid.,109. 
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(Kelurak) ที่กลาวสรรเสริญพระองคทีม่ีชยัชนะตอกษัตริยอ่ืนในทั่วทุกสารทิศ  เปนจารึกที่สรางใน 
ป ค.ศ. 782  ที่พบในชวากลาง      จารึกเกลุรักเปนจารึกรวมสมยักับจารึกของพระเจา พาลา 
(Pala) แหงเมืองนาลันทาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย จารึกหลกันี้จงึเปนหลกัฐานที่
ชี้ใหเหน็ถงึการอุปถัมภพระพุทธศาสนาของราชวงศไศเลนทร   และยังไดสะทอนปรัชญาทาง
ศาสนาออกมาเปนงานทางดานศลิปะที่หลากหลาย    ทัง้ดานวรรณกรรม   ศิลปกรรม   
สถาปตยกรรม  อาท ิ จันทบิุโรพุทโธ ที่ไดแสดงปรัชญาทางศาสนาดานความเปนศนูยกลางทางจติ
วิญญาณของอาณาจักรเชนเดียวกับที่อินเดียและที่ศรีวิชยั28 
      จารึก จังคลั (Canggal) สรางในป ค.ศ. 732  เปนจารึกของกษัตริยสัญชัยผูที่อุปถัมภ
ศาสนาฮินดูลัทธิไศวะในชวากลาง    จารึกอีกหนึง่หลักสรางในป ค.ศ. 778 เปนจารึกของผูนาํ
ทองถิน่ที่สรางศาสนสถานทีข้ึ่นที่เมืองกาลาสัน (Kalasan) ซึ่งมีความศรัทธาเทพ Tara (พุทธ
ตันตระ)   ขอความในจารึกแสดงใหเหน็ถงึการยอมรับและใหความเคารพตอราชวงศไศเลนทรของ
ผูปกครองในทองถิ่น      จะเห็นไดวาจารกึทั้งสองหลักแสดงใหเหน็ชวงหัวเลีย้วหัวตอทางการเมอืง
ในชวาไดเปนอยางด ี    เนือ่งจากหลงัจากนี้จะไมพบจารึกในชวาอีกจนกระทั่งถึงป  ค.ศ. 824 จงึ
พบจารึกภาษาสันสกฤตของพระเจาสมราตุงคะ  (Samaratunga) แหงราชวงศไศเลนทรในชวา
กลาง    และจารึกภาษามาเลยสรางในป ค.ศ. 832 ในชวากลางเชนกันขอความในจารึกกลาวอาง
ถึง พะตะพัน (Patapan) ตนราชวงศวงศใหมแหงชวากลางที่นับถือศาสนาฮินดู     de Casparis 
เชื่อวาเมื่อส้ินพระเจาสมราตุงคะแลวพะตะพันไดอางสทิธิธรรมในการปกครองรัฐ   จากการที่ราชินี
ของพระองคเปนเจาหญิงพระธิดาของพระเจาสมระตงุคะกษัตริยองคเดิม   เมื่อข้ึนเปนกษตัริย
พระองคใหมแหงชวากลาง พะตะพนัไดรวมทั้งศาสนาฮนิดูและศาสนาพทุธรวมเขาเปนพืน้ฐานของ
วัฒนธรรมแบบใหมในชวากลาง    ดังเชนที่  จารึกหลักหนึง่ที่สรางใน ค.ศ. 842 ไดกลาวอางถึง วดั
พุทธแหงหนึ่งที่อยูภายใตการอุปถัมภจากเจาหญิงไศเลนทรองคหนึง่ที่เปนพระมเหสีของ ปกะตัน 
(Pikatan)     ผูซึ่งเปนบุตรชายของพะตะพัน   ดงันัน้จงึมีสิทธิอันชอบธรรมอยางยิ่งในการเปนมหา
ราชาแหงชวา  ราชวงศใหมราชวงศนี้ใหความอุปถมัภตอศาสนาฮนิดูอยางมากและเปนผูสรางศา
สนสถานศักดิสิ์ทธิ์   “พรัมพงัน”   เมื่อประมาณ ป ค.ศ. 86329 

   จารึกนาลนัทาหลักหนึง่ทีส่รางในป ค.ศ. 860 ไดกลาวอางถงึพลบุตรมหาราชาแหง
ศรีวิชัย  จารึกหลักนี้มีขอความวาพลบตุรเปนพระราชโอรสองคสุดทายแหงมหาราชาสมราตุงคะ  
ขอความในจารึกหลักนี้ไมไดกลาวถึงความขัดแยงภายในราชอาณาจกัรไศเลนทรแตอยางใด   
                                                           

     28Ibid. 
     29Ibid., 111. 
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ดังนัน้จึงไมสามารถรูถึงสาเหตุทีพ่ลบุตรตองมาปกครองเมืองบนเกาะสุมาตรา      แต de Caparis  
ไดตั้งสมมุติฐานไววาใน  ป ค.ศ. 856 ไดเกิดสงครามแยงชิงอํานาจภายในระหวางราชวงศไศ
เลนทร   ระหวางลกูชายและลูกเขยของมหาราชาสมราตุงคะ    เมื่อพลบุตรพายแพตอปกะตันซึง่
เปนพี่เขยของพระองคแลวจงึไดหลบหนีไปอยูที่ศรีวิชัยซึ่งเปนบานเมืองเดิมของแม    พระองคจงึ
เปนผูปกครองราชวงศไศเลนทรพระองคแรกที่มีอํานาจปกครองศรีวิชัย   และพระองคทรงเปน
กษัตริยพระองคเดียวกนักับกษัตริยทีถู่กกลาวถงึในจารกึเกลุรักและจารึกนครศรีธรรมราช       

   ดังนัน้    ในปลายคริสตศตวรรษที่  9  อาณาจักรศรีวิชยัจึงตกอยูภายใตการปกครอง
ของกษัตริยพทุธแหงราชวงศไศเลนทรโดยปริยาย    ในขณะเดียวกนักับที่ชวาปกครองโดยปกะตัน
กษัตริยผูซึ่งนบัถือศาสนาฮนิดูลัทธิไศวะ   แมกระทัง่ในปจจุบนันกัประวัติศาสตรสวนใหญยังคงให
ความเชื่อถือในขอสมมุติฐานของ de Caparis ในเรื่องนี้อยางมาก   เนื่องจากยังไมมีขอสมมุติฐาน
อ่ืนใดที่ขัดแยง     ประกอบกับขอสมสมติฐานของ de Caparis นั้นมคีวามสอดคลองกับหลักฐาน
ประเภทอื่นทีบ่งชี้วาอํานาจแหงราชวงศไศเลนทรในสมุาตรา    เริ่มปรากฎขึ้นในชวงครึ่งหลังของ
คริสตศตวรรษที่  930  เปนตนมา 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

      30Ibid. 
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ตางรางที ่1  ผูปกครองชวาในยุคแรกเริ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา  :  Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia  

(Honolulu : University of Hawaii Press,1985),19. 
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     ปรากฏหลกัฐาน ทัง้อาหรับและจนีที่กลาวถงึอาณาจักรชวาและอาณาจกัรศรีวิชัยใน
ยุคราชวงศไศเลนทร    หลกัฐานจากอาหรับเรียก ชวา วา ซาไบ (Zabai)31      หลักฐานจากจีน
เรียกชวาวา เชโป (She-p’o) และหลักฐานจากอนิเดียเรียกชวา (Javaka)    หลักฐานของนกั
เดินเรือชาวอาหรับที่เขามาที ่ ซาไบในคริสตศตวรรษที่ 10 มักกลาวอางถึงมหาราชาที่เมืองปาเล็ม
บัง  หลักฐานดงักลาวสะทอนใหเห็นถึงการยายอํานาจการปกครองของราชวงศไศเลนทร   
ราชวงศไศเลนทรยายอาํนาจการปกครองจากชวาตอนกลาง  ไปทีบ่ริเวณชายฝงดานตะวนัออก
เฉียงใตของเกาะสุมาตรา    เพราะเหตนุี้อํานาจของราชวงศไศเลนทรที่ชวาและสมุาตราจึงไมทบั
ซอนกนัแตอยางใด   

อิบบินซาอิด (Ibn-Sa’id) นักเดินทางชาวอาหรับไดเขียนบันทึกในป ค.ศ. 1274  บนัทึก
ดังกลาวไดอางถึงเมืองศรีวิชยั (Sribuza) วาเปนเมืองหลวงและเปนเมืองศูนยกลางชายฝงขนาด
ใหญของซาไบ    และกลาวบรรยายถงึลักษณะของสิ่งกอสรางภายในตัวเมืองทีส่รางขึ้นดวยไม  
นอกจากนีย้ังบรรยายถงึการหารายไดของผูปกครองรัฐที่เรียกเก็บภาษีจากเรือของพอคาจาก
นานาชาติที่เดนิทางเขามาคาขาย    สวนหลกัฐานจากจีนในคริสตศตวรรษที่ 10 กลาวอางถงึศรี
วิชัยในแงที่เปลี่ยนชื่อจาก  ชิลิโฟชิ  (Shih-li-fo-shih)  เปนสันโฟช ิ  (San-fo-ch’I)  เอกสารจนีใน
สมัยราชวงศซง (Sung)ในป ค.ศ. 960 กลาวอางถงึเมืองปาเล็มบัง,  เมืองแยมบ-ิมลายูแหงศรีวิชยั 
(San-fo-ch’I)  แทนชื่อเดมิวา  ชิลิโฟชิ  (Shih-li-fo-shih) ในสมัยราชวงศถังของจนี    ดังนัน้ศรีวิชัย 
(Sribuza, San-fo-ch’I) จึงหมายถึงซาไบ  ที่มมีหาราชาปกครองพื้นที่บริเวณชองแคบมะละกา   
ไมใชหมายถงึบนเกาะชวาดงัที่เขาใจในแตเดิม32 

มะทะรัม (Mataram) ในชวากลางมีความสําคัญทางการเมืองประมาณ 100 ปกอนที่
ศรีวิชัยจะรุงเรอืง    หลักฐานจากจีนในคริสตศตวรรษที่ 1 ไดบันทึกวา  “Sitiao”   เปนดินแดนที่
อุดมสมบูรณซึ่งนาจะหมายถึงรัฐแหงหนึ่งในชวากลาง      จากบันทึกนักเดินทางชาวจีนไดกลาวถงึ

                                                           
     31ซาไบ (Zabai) ในความเขาใจของชาวอาหรับในระยะแรก  หมายรวมถึงดินแดนบนเกาะสุมาตรา 

เกาะชวา และดินแดนบริเวณตอนลางของคาบสมุทรมาเลย  จนกระทั่งในคริสตศตวรรษที่ 10 เม่ือเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวา  อาณจักร ซาไบ (Zabai) จึงถูกแบงแยกออกเปนศรีวิชัย และชวา 

     32Ibid.,112. 
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รัฐเหอหลงิในชวากลางที่เปนรัฐแหงหนึ่งใน 2 แหงที่มคีวามสัมพันธกับราชสํานักจีน33 ในขณะนั้น   
เมื่อศรีวิชัยรุงเรืองขึ้นจึงไดรวบรวมรัฐปากแมน้ําอิสระหลายแหงเขาไวดวยกนั  พื้นทีบ่นเกาะชวาที่
อยูภายใตอํานาจของรัฐศรีวิชัยครอบคลุมพื้นที่ชายฝงดานเหนือและดานตะวนัตกของเกาะชวา  
สวนพื้นที่อันอดุมสมบูรณในชวากลางนัน้ศรีวิชัยไมไดเขาไปยุงเกี่ยวแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากทัง้
ศรีวิชัยและชวากลางนัน้มีผลประโยชนรวมกันในบางแงมุม    รัฐทัง้สองแหงนัน้มีความสมัพนัธกนั
ในฐานะศรีวิชยัเปนรัฐที่ทาํการคากับนานาชาติสวนชวากลางนั้นเปนรัฐที่เปนแหลงผลิตขาว  

    พื้นที่ราบสงู เกอดุ (Kedu) เปนอูขาวอูน้ําที่สําคัญของชวากลาง   ที่ราบสงูเกอดุเปน
พื้นที่อันอุดมสมบูรณที่สรางความรุงเรืองทางสงัคมเศรษฐกิจการเมืองแกชวากลาง โดยที่ไมตอง
อาศัยการทําการคา    เพราะฉะนัน้จึงไมถอืวาชวากลางเปนคูแขงของศรีวิชัยแตอยางใด    ในชวง
คริสตศตวรรษที่ 8 - 9 ชวากลางเปนแหลงผลิตขาวสงไปยังรัฐการคาชายฝง   โดยมีภูเขาเมราป ( 
Merapi-Perahu ) เปนพรมแดนธรรมชาติแบงแยกพืน้ที่ชวากลางออกจากบรรดาเมืองทาชายฝง
ทางเหนือและตะวันออก     ประกอบกับ ลักษณะทางกายภาพของพืน้ทีท่ี่ทาํใหแมน้ําในชวากลาง
ไหลลงทางใต    ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเสมือนกบัวาชวากลางถูกตัดออกจากเสนทางการคา
นานาชาติไปโดยปริยาย34   

    ความสัมพนัธระหวางเกษตรกรภายในหมูบานและพอคานานาชาติที่อาศัยอยูชายฝง  
เปนความสัมพันธที่อาศยัพอคาคนกลางจากตางถิน่เปนตัวเชื่อมโยง    โดยเริ่มตนจากทั้งเกษตรกร
และชางฝมือของชวานาํผลิตผล  อันประกอบดวย  ขาว  เกลือ  ถั่ว  สียอมผา  ไปทีต่ลาดนัดของ
หมูบาน     เพื่อขายใหกบัพอคาเรที่เดนิทางมาจากที่ตางๆ    ตอจากนั้นพอคาเรเหลานี้จะนาํ
ผลิตผลที่ไดไปสงตอใหกับพอคาขายสง    และสินคาทัง้หมดจะถูกสงตออีกครั้งใหแกพอคาที่อาศัย
อยูที่เมืองทาชายฝงทางเหนอื   พอคาเหลานี้จะนําสนิคาไปขายใหกับพอคาชาวตางชาติอีกทอด
หนึง่    ดังนัน้จะเห็นไดวากระบวนการนาํสินคาไปขายที่เมืองทาชายฝงมีข้ันตอนถงึ  4  ข้ันตอน
ดวยกนั   ดวยระบบการคาเชนนี้เองที่ชวยสนับสนนุการทําการคากบันานาชาติใหสมบูรณยิ่งขึน้  
ชวากลางเปนแหลงสนิคาทีสํ่าคัญดังนัน้ทัง้ศรีวิชัยและรฐัการคาใหญนอยทัง้หลายจึงไมมีความคดิ
ที่จะควบคุมชวากลางแตอยางใด35 

                                                           
     33Nicholas  Tarling, The  Cambridge  History  of  Southeast  Asia : From  Early  Times  to  

c.1800, Vol.1 (New  York : Cambridge  University  Press,1992), 202. 
      34Ibid., 203. 
      35Ibid. 
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    กิจกรรมทางการคาดงัที่ไดกลาวมาแลวนั้น  ถือไดวาเปนกิจกรรมทีม่ีสวนสาํคัญตอการ
สรางความสัมพันธระหวางชนชั้นสงูของแหลงผลิตสนิคาที่อาศยัอยูภายในเกาะและพอคาที่อาศยั
อยูบริเวณพืน้ที่ชายฝงของเกาะชวา  การทําการคากบันานาชาติชวยใหชวากลางรับเอา
แนวความคิด,สถาปตยกรรม,  ศิลปะและโครงสรางการปกครองแบบอินเดียมาปรับใช    ระหวาง
ตนคริสตศตวรรษที่ 8  ถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 10 ที่เปนยุครุงเรืองทางการคาของศรีวิชัย   ในยคุ
นี้ถือไดวาเปนยุครุงเรืองทางวัฒนธรรมของชวากลางดวยเชนกัน      ในชวงเวลากวา  200 ปที่ภูเขา
และที่ราบในชวากลางถูกใชเปนสถานที่กอสรางอนุสรณสถานทีง่ดงามเปนจํานวนมาก  
โดยเฉพาะการสรางวัดทีม่ีเปนจํานวนมาก  สะทอนใหเห็นถึงการเหน็ความสาํคัญทางดานจิต
วิญญาณของชาวชวา 
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รูปที่ 19    พื้นที่สรางวัดจํานวนมากในชวากลางระหวางคริสตศตวรรษที่ 8 -10 
ที่มา    :     Lynda  Norene  Shaffer, Maritime Southeast Asia to 1500 ( New  York  :   
               M.E.  Sharpe,Inc.,1996), 68. 
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รูปที่ 20   อินโดนีเชียตะวันตกในยุคศรีวิชัย 
ที่มา    :  Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in Early  

                          Southeast Asia  (Honolulu : University of Hawaii Press,1985), 82. 
      การสรางโบราณสถานทางศาสนาขนาดใหญในชวากลาง     เปนหลกัฐานแสดงให

เห็นถึงระดับพฒันาการทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของชวาไดดวยเชนกัน   เมื่อนาํไป
เปรียบเทียบกบัรัฐศรีวิชัยที่เปนรัฐปากแมน้ําที่มีคูแขงทางการเมืองมากกวาชวา   ทาํใหการพัฒนา
และการรวมตวัทางการเมืองของศรีวิชัยไมมั่นคงเทากับในชวากลาง  พื้นที่ในชวากลางที่เปนแหลง
ผลิตขาวจะมพีัฒนาการที่แตกตางออกไปอยางสิน้เชงิ     ทั้งนี้ระบบการเมืองแบบรวมศูนยในชวา
กลางจะสรางไดงายกวาที่ศรวีิชัย     เนื่องจากชวากลางมีอุปสรรคทางกายภาพของพื้นที่นอยกวา
ศรีวิชัยมาก   จะเหน็ไดวาในยุคทีช่วากลางรุงเรือง     ในชวงระหวางคริสตศตวรรษที่  7 - 9 ไดมี
การสรางศาสนสถาน บุโรพทุโธ และ พรัมพงนั   ทัง้สองแหงเปนโบราณสถานขนาดใหญที่แสดงให
เห็นถึงพัฒนาการทางดานวฒันธรรมของชาวชวาโบราณไดเปนอยางดี 

     แตเมื่อชวาไดยายเมืองศูนยกลางไปทางตะวนัออกเมือ่ประมาณตนคริสตศตวรรษที่ 10  
เราก็จะมองเหน็การพัฒนาในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกตางออกไป  ทัง้ดานการเมืองเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม    ถงึแมวาชวาตะวันออกจะมีการรวมตวัทางการเมืองทีค่รอบคลุมพื้นที่กวางขวางชวา
ตะวันตกและชวากลางมาก   แตเราจะพบวาไมมีการกอสรางงานทางดานสถาปตยกรรมขนาด
ใหญ เชนอนุสาวรียทางศาสนาทั้ง 2 แหงที่ปรากฏในชวากลางอีกตอไป    แตกลับเปล่ียนเปนการ
กอสรางอนุสาวรียทางศาสนาขนาดเลก็หลายแหงกระจายอยูทัว่ไปตามพื้นที่ตางๆทีอ่ยูภายใตเขต
อํานาจทางการเมืองของรัฐศูนยกลาง     ซึง่จะไดกลาวถงึในบทที ่ 3  ตอไป 
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บทที่ 3 

 
พัฒนาการทางการเมืองของชวาตั้งแต ค.ศ.1025ถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 
 
     รัฐคลาสสิกของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี 2 รูปแบบ   คือ  แบบแรกเปนรัฐปาก
แมน้ําชายฝงของหมูเกาะอินโดนีเชีย, คาบสมุทรมาเลย และหมูเกาะฟลิปปนส  แบบที่สองเปน
รัฐที่กอตัวขึ้นในพืน้ที่ปลูกขาวบริเวณที่ราบลุมแมน้ําในภาคพื้นทวีป     ไดแก  พมา, ไทย, 
กัมพูชา,  ลาว, เวียดนาม และชวา1   การทําการคากบันานาชาติทาํใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมการเมืองของรัฐคลาสสิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ความเปลีย่นแปลงดังกลาว
มองเหน็ไดชัดจากรูปแบบของการแลกเปลี่ยนคาขายระหวางกนั   การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  
และ เครือขายทางการเมืองที่ขยายตัวมากขึ้น    ความตองการสินคาของเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตประกอบกับการตั้งอยูบนเสนทางหลักของการคาระหวางตะวันออกและตะวนัตก   ทําให
สังคมรัฐภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพิ่มการติดตอส่ือสารระหวางกันมากขึ้น  และเกิดเปน
ศูนยกลางอาํนาจทางการเมืองขึ้นหลายแหง 

    การพัฒนาการเดินเรือทําใหชาวอาหรับมีบทบาทขนสงสินคานานาชาติระหวางจนี
และอินเดียควบคูกับนักเดนิเรือชาวมาเลย  บทบาทในการเดนิเรือของชาวอาหรับเส่ือมลงไป
เนื่องจากการเขามาของพอคาจีนในตลาดการคาของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ประกอบกับ
ความสงบของเสนทางการคาบริเวณทะเลแดงในชวงตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 10 เปนตนมา  
ทําใหรัฐที่อยูภายใตราชวงศมาเมลกุของอยีิปตบริเวณทะเลแดงเปนสถานีปลายทางของสินคา
จากเอเชยีของชาวยโุรป     ประกอบกับการลมสลายของราชวงศถัง ทาํใหเสนทางกอง
คาราวานทางบกผานเอเชียกลางมาจนีถกูปดลงไปดวย  (ในสมยัราชวงศถังรุงเรืองมีพอคา
ตางชาติใชเสนทางกองคาราวานมาจนีประมาณรอยละ 35)   ประกอบกับราชวงศซงให

                                                           
     1Kenneth R. Hall,  “Trade and Statecraft  in  the  Western Archipelago at  the  Dawn  

of   the  European  Age,  ” Journal of  the Malaysian  Branch  of  the  Royal  Asiatic  Society  54, 1 
( 1981 ) : 21.  
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ความสาํคัญตอการทาํการคาทางทะเลมากกวาทางบก  องคประกอบเหลานี้สงผลใหรัฐตางๆ
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมีสวนเกี่ยวของกับการคาทางทะเลมากขึ้น2    

    ชวาเปนเกาะขนาดเล็กที่มศีูนยกลางอาํนาจทางการเมืองหลายแหง  ในระยะแรก
ศูนยกลางอาํนาจชวาเหลานี้เกิดขึ้นและกระจายตัว อยูบริเวณชายฝงดานตะวันตกและ
ตอนกลางของเกาะ     แตเมื่อการคาโพนทะเลกับนานาชาติเร่ิมขยายตัวมากขึน้  และชวามี
สวนรวมในกจิกรรมทางการคาเพิ่มมากขึน้  ศูนยกลางอํานาจของชวาจึงเคลื่อนยายไปที่บริเวณ
ชายฝงดานตะวันออกเฉยีงเหนือของเกาะชวา  การทีช่วามหีลายศนูยกลางอาํนาจเปนปจจัย
หนึง่ทีท่ําใหเกดิความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม   การเมือง   วัฒนธรรม   และเศรษฐกิจ
บอยครั้ง     นอกจากการกระจายตวัทางการเมืองแลวยังมีปจจัยทัง้ภายในและภายนอกดาน
อ่ืนทีท่ําใหเกิดความเปลีย่นแปลงในชวา  อาท ิ  โครงสรางของการทาํการคาขามภมูิภาค  ที่ตั้ง
ของเกาะชวาที่เปนจุดศูนยกลางของเสนทางการคาระหวางจนีและอนิเดีย    นโยบายทาง
การเมืองและการคาของจนีในยุคสมัยตางๆ  การแยงชิงอาํนาจการปกครองกนัเองภายใน
ราชวงศของกษัตริยบางพระองคและระหวางราชวงศ   รวมไปถงึการขยายตัวของศาสนา
อิสลาม   เปนตน   

    ประมาณตนคริสตศตวรรษที ่ 11 ศูนยกลางของรัฐชวายายจากชวากลางไปยังพืน้ที่
ทางฝงตะวันออก3   ทัง้นี้สาเหตุของการยายเมืองศูนยกลางของชวายังไมเปนที่สรุปชัดเจนนัก   
แตอยางไรก็ตามการยายศนูยกลางทางการปกครองของชวาในครั้งนี ้  เปนการยายเมืองหลวงที่
มีความสมัพนัธกับความเสื่อมของอาณาจกัรศรีวิชัยบนเกาะสุมาตราดวยเชนกนั   เพราะ
เนื่องจากภายหลังจากการบกุเขาโจมตีของราเชนทรโจฬะแหงอนิเดียใตในป ค.ศ.1025  
กองทพัของพระองคไดทําลายอํานาจของรัฐศรีวิชัยที่เปนอุปสรรค  ตอการเดินทางทาํการคา
ระหวางอนิเดยีใตและจีนในบริเวณชองแคบมะละกาลงไป    แมวาชวาตะวันออกใหความสนใจ
ในการทําการคานานาชาติเชนเดียวกับศรีวิชัยก็ตามแตไมไดรับผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้
แตอยางใด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกาะชวาตั้งอยูไกลจากชองแคบมะละกา    และอีกประการ
กิจกรรมทางการคาของชวาไมไดเปนอุปสรรคตอการเดินเรือของพอคานานาชาติ  ตางจากรัฐ

                                                           
      2Kenneth  R.  Hall, Maritime  Trade  and  State  Development  in  Early  Southeast  

Asia, (Honolulu : University  of  Hawaii  Press, 1985), 196.  
      3Selling  Eleanor,   The  Evolution  of  Trading  States  in  Southeast  Asia  before  the 

17th Century,  ( Michigan : University  Microfilms  International, 1981 ), 64. 
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ศรีวิชัยที่เรียกเก็บภาษีและสวนแบงสนิคาจากพอคานานาชาติเปนจาํนวนมาก   การกระทาํ
ของรัฐศรีวิชัยรบกวนการคาทําใหราเชนทรโจฬะไมพอใจ    ผลของการทาํสงครามในครั้งนีท้าํ
ใหรัฐศรีวิชัยเสื่อมทั้งอาํนาจดานการเมือง  และความเปนมหาอํานาจทางทะเลลงไปแตกลับ
สงผลดีตอการทําการคาของรัฐชวาในระยะตอมา 

  อยางไรก็ตาม  ความสัมพนัธแบบพนัธมติรที่มีความสมดุลยกันในฐานะรัฐการคาและ
รัฐเกษตรกรรมระหวางชวาและศรีวิชัยในระยะแรก  เปล่ียนไปเปนคูแขงทางการคาระหวางกัน
ตัง้แตชวาไดยายศูนยกลางอํานาจมายังพื้นที่ทางฝงตะวันออกของเกาะ ในระยะนี้พืน้ที่หลาย
แหงบริเวณชายฝงตอนเหนือของชวาตะวันออกเปลี่ยนเปนรัฐทาํการคากับรัฐโพนทะเล  เมือง
ทาชายฝงเหลานี้เปนคูแขงทางการคาที่สําคัญของรัฐศรีวิชัยในการทําการคากับนานาชาติ   
เนื่องจากเมืองทาชายฝงของชวาเปนพืน้ทีท่ี่มีความปลอดภัยจากโจรสลัดมากกวาเมอืงทา
การคาของศรวีิชัย ชวามทีาจอดเรือที่ปลอดภัยและมีสินคาอาหารน้ําดื่มอุดมสมบูรณรองรับ
พอคานานาชาติ   นอกจากนี้ชวายงัเปนแหลงของสนิคาเครื่องเทศหายากอนัเปนทีต่องการของ
พอคานานาชาติในขณะนัน้อีกดวย 
   ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11  เปนตนไปถงึคริสตศตวรรษที่ 15  พื้นที่ชวาตะวนัออกมี
ความเจริญรุงเรืองดานการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมขึ้นตามลาํดับ  กระทัง่ชวา
ตะวันออกมีศักยภาพในการพัฒนาขึ้นเปนรัฐมหาอาํนาจขนาดใหญแหงหนึ่ง ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเชนเดียวกบัรัฐขนาดใหญที่ตั้งอยูบนภาคพื้นทวีป   ทัง้นี้ความรุงเรืองสูงสุด
ของรัฐในชวาตะวันออกเกิดมาจากการทําการคาอันมีพืน้ฐานอยูบนการทําเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะอยางยิง่การเพาะปลูกขาวซึง่เปนพืชเศรษฐกิจหลักของชวา การทาํการคากับ
นานาชาติเปนองคประกอบที่ผลักดันใหเกดิความสามัคคีปรองดองกันระหวางรัฐที่ทาํการคา
ขนาดเล็กชายฝงและรัฐเกษตรกรรมที่ตั้งอยูภายในของเกาะชวา  โดยที่รัฐทัง้สองรูปแบบของ
ชวาอยูภายใตอํานาจการควบคุมดูแลของรัฐสวนกลางเดียวกนั โดยที่รัฐสวนกลางนี้ไดรับสวน
แบงผลประโยชนจากรัฐขนาดเล็กเหลานี ้   โดยอาศัยความสัมพนัธแบบแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนซึง่กันและกัน 
   ระหวางคริสตศตวรรษที่ 11 - 15 ชวาตะวันออกมีพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ
การคาอยางตอเนื่อง   ความเจริญทางเศรษฐกิจทาํใหมีประชากรอพยพเขามาตั้งถิน่ฐานอาศัย
อยูหนาแนน  องคประกอบทั้งสองอยางนีเ้อง  ชวยผลักดันใหชวามพีฒันาการทางการเมืองและ
วัฒนธรรมในระดับที่สูงขึน้เปนลําดับ   จนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 14  อันเปนศตวรรษที่ถือได
วาชวาตะวันออกมีความเจรญิสูงสุดดานการเมือง    ชวาสามารถรวมอํานาจทางการเมือง
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พัฒนารัฐเปนรัฐขาราชการหรือรัฐแบบรวมศูนยไดเชนเดียวกับรัฐใหญบนภาคพืน้ทวีป  กอนที่
พัฒนาการทางการเมืองของชวาจะหยุดชะงักไป    เนื่องจากเกิดศูนยกลางอาํนาจทางการคา
แหงใหมข้ึนที่เมืองทามะละกาในชวงคริสตศตวรรษที่ 15  
 
 

ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอพัฒนาการทางการเมืองของชวา 
     

    มีปจจัยภายนอกหลายประการที่สงผลกระทบตอพฒันาการทางการเมืองของชวา  
และทําใหเกิดความเปลีย่นแปลงดานตางๆในชวา   อาทิ  การทาํสงครามกับราเชนทรโจฬะ  
โครงสรางของการทาํการคาขามภูมิภาค ที่ตั้งของเกาะชวาทีเ่ปนจุดศูนยกลางของเสนทาง
การคาระหวางจีนและอนิเดยี  นโยบายทางการเมืองและการคาของจนีในยุคสมัยตางๆ  และ
การขยายตวัของศาสนาอิสลาม   เปนตน  ดังจะไดกลาวถึงตอไป 
 
 
การรุกรานของราเชนทรโจฬะ 

 
เนื่องจากอาํนาจทางการคาของศรีวิชัยเริม่เสื่อมลงไปจากการขยายตวัของการคา  

ทําใหเกิดมีเมอืงทาคูแขงที่เปนอิสระจากการควบคุมของศรีวิชัยจาํนวนมาก  ดงันัน้ศรีวิชัยจงึมี
นโยบายสรางความสัมพันธทางการทูตโดยตรงกับอินเดียและศรีลังกา รวมทั้งสงทหารไป
ทําลายเมืองทาคูแขงโดยเฉพาะเมืองทาการคาของชวา  ผูปกครองศรีวิชัยอางตวัเปนมหาราช
แหงทองทะเลสงคณะทูตพรอมเรือสินคาจาํนวนมากไปที่จีนเพื่อสรางความยิง่ใหญเชนเดิม  
การกระทําดังกลาวทําใหราเชนทรโจฬะกษัตริยแหงอนิเดียใตบุกโจมตเีมืองปาเล็มบังของศรี
วิชัยในป ค.ศ.1025  การโจมตีในครั้งนีท้าํใหในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 11 อํานาจของศรี
วิชัยลดลงมาก และรูปแบบทางการคาในบริเวณชองแคบมะละกามีการกระจายตัวมากขึ้น4 

     เอกสารราชการของราชสํานักซงไดบันทึกวา ภายหลังจากการโจมตีเมืองทาศรวีิชัย
ของกษัตริยราเชนทรโจฬะแหงอนิเดียใตใน ป ค.ศ. 1024 - 1025  การทําสงครามในครั้งนี้

                                                           
      4Kenneth  R.  Hall,  Maritime  Trade  and  State  Development  in  Early  Southeast  

Asia,  194. 
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สงผลรายตอมหาอํานาจศรีวชิัยซึ่งเปนรัฐทาํการคาที่ยิง่ใหญมากอนอยางมาก   แตกลับสงผลดี
ตอรัฐชวาทีก่อนหนานี้เคยเปนแหลงเกษตรกรรมผลิตขาวแหลงใหญที่รองรับรัฐทําการคาศรี
วิชัย   ภายหลังเมื่ออาณาจกัรศรีวิชัยเสื่อมอํานาจลงไปชวามองเห็นโอกาสในการทาํการคากับ
นานาชาติ  ประกอบกับบรรดาพอคาจากตางถิน่ตองการหลีกเลีย่ง  เสนทางการคาเดิมที่ไม
ปลอดภัยตอสินคาทีน่าํมาคาขาย   ชวาซึง่เปนแหลงสนิคาหายากอันเปนที่ตองการมากในสมัย
นั้น  จึงไดรับความสนใจจากพอคาทีเ่ดินทางมาคาขาย   การเมืองของชวาในระยะนีจ้ึงมองเหน็
การรวมอํานาจระหวางชวากลางและชวาตะวันออก    ภายใตการปกครองของกษตัริยแอรลัง
คะแหงราชวงศชวาตะวนัออก 
    ภายหลังการโจมตีของราเชนทรโจฬะทําใหอิทธพิลของศรีวิชัยบริเวณคอคอดกระ
ลดลงไปมาก   เปดโอกาสใหรัฐเขมรที่สนใจทําการคากับนานาชาติเชนเดียวกนัไดขยายอิทธิพล
ของตนเองลงมาทางใต   และเขาควบคมุอาณาจกัรตามพรลงิค(ปตตาน)ีไวเพื่อใชเปนเมืองทา
ทําการคาทางทะเล  จะเห็นไดวาเขมรสนใจทําการคามาตั้งแตกอนที่ราเชนทรโจฬะจะบุกโจมตี
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต  พระเจาสุริยวรมันแหงเขมรมีความสมัพันธทางทูตและการคา
กับจีนมาตั้งแตป ค.ศ.1020    พมาซึ่งมีความสนใจการคาทางทะเลเชนเดียวกันไดขยาย
อิทธิพลลงมาที่รัฐมอญทางใตที่เมือง พะโค (Pegu) และเมือง สะเทมิ (Thaton)   เชนเดียวกับ
รัฐไทยที่ขยายอิทธิพลลงทางใต   สวนในพืน้ทีก่ลุมเกาะทางใตนอกจากพืน้ที่ชายฝงทางเหนือ
ของเกาะชวาเติบโตทางการคาแลว   พืน้ที่ชายฝงตะวนัตกเฉียงเหนอืของเกาะสมุาตราเติบโต
ทางการคากับนานาชาติเชนเดียวกนั5 
 
 
นโยบายทางการคาของจีน 

 
    จีนเปนรัฐใหญที่มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  ประกอบกบัเปนแหลงอารย
ธรรมโบราณทีม่ีความเปนมาตอเนื่องยาวนานหลายพนัป  ดังนัน้นโยบายทางการคาและ
การเมืองของจีนจึงมีผลกระทบตอรัฐเล็กๆที่จีนมีสวนเกีย่วของดวยไมมากกน็อย  รัฐในตางๆใน
เกาะชวาและเกาะใกลเคยีงรุงเรืองขึ้นมาไดสวนหนึง่   เปนเพราะการทําการคากับจีนหรือกับ
ชาวตางชาติทีเ่ดินทางเพื่อไปทําการคากบัจีน   แตอยางไรก็ตามนโยบายทางการคาและ

                                                           
    5Ibid., 198.  
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การเมืองในแตละราชวงศของจีนนั้นแตกตางกนัออกไป  และไดทําใหเกิดผลกระทบตอรัฐในหมู
เกาะในหลายแงมุมดวยเชนกัน 
   เมื่อพิจารณา  จากลักษณะที่ตั้งสัมพัทธของการกอกําเนิดรัฐโบราณในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต   จะเห็นไดวาสวนหนึง่เกี่ยวเนื่องมาจากการคากับจีน    เอกสารราชการจนีที่
กลาวถึงรัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอาจยอนไปถงึในสมัยราชวงศฮัน่ (200 ปกอน
คริสตศักราช – ค.ศ. 600)6   ตามขอสันนษิฐานของ วอลเตอรส เหน็วา ราชสํานักจนีไดเร่ิมให
ความสนใจดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางชาที่สุดคริสตศตวรรษที่ 3 เปนตนมา7   ดังที่
ปรากฎหลักฐานวาไดมีการสงคณะทูตไปมาหาสูระหวางจักรวรรดิจีนกับรัฐปาเถื่อนทั้งหลาย
อยางสม่ําเสมอ8   และนับต้ังแตราชวงศซง (ค.ศ. 960-1279) เปนตนมามีเหตุการณหลายอยาง
ทําใหจีนสนใจเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมากขึ้น   

นับต้ังแตป ค.ศ. 960 ภายหลังจากราชวงศถังลมลงไป    ราชวงศซง (Sung) ไดรวม
จีนขึ้นมาอีกครั้งหนึง่   ในสมัยราชวงศซงจีนมีความสนใจในการทาํการคามากกวาราชวงศถัง
มาก   ราชวงศซงมนีโยบายมุงลงมาทางใตเพื่อทําการคาในพืน้ที่ชายฝงทะเล  ประกอบกับมี
การพัฒนาเทคโนโลยกีารเดนิเรือใหมทําใหจีนเพิ่มความสนใจการทาํการคาทางทะเลมากยิ่งขึ้น     
หลังจากป ค.ศ.1127 เมื่อราชวงศซงเสียดินแดนทางตอนเหนือไปมากจึงไดยายเมอืงหลวงลง
มาที่เมืองหังโจ (Hangzhou) เพื่อทาํการคาไดสะดวกขึ้น9  ราชวงศซงมีนโยบายสงเสริมการคา
โพนทะเลโดยการมอบตําแหนงทางราชการ รางวัล และเกียรติยศใหแกบรรดาพอคาเอกชนที่
ประสบความสําเร็จในการนาํสินคาที่ตองการจากประเทศตางๆในทะเลจีนใตเขาสูประเทศจีน  
นับต้ังแต ป ค.ศ. 987 เปนตนไปชั่วระยะเวลาหนึ่งราชวงศซงเปนฝายกระตือรือลนสงคณะทูต  
                                                           

     6เอสซา  ไซนุดิน, ประวัติศาสตรอินโดนีเชีย , 26.  
     7O. W.  Wolters, Early  Indonesian  Commerce : A  Study of Origins of  Srivijaya ( New  

York : Cornell  University  Press, 1967), 15 -18. 
     8จีนถือวาทูตบรรณาการเปนสัญลักษณของการที่พวกปาเถื่อนทางใตยอมสวามิภักดิ์ตอพระ

จักรพรรดิ์โอรสสวรรค  ผูธํารงไวซึ่งอาณัติของสวรรคใหปกครองโลก  สําหรับผูนําบรรณาการมาถือวาเปนที่
ยอมรับรวมกันระหวางผูปกครองทั้งหลาย  เปนมิตรจิตที่แลกเปลี่ยนกันระหวางผูนําที่มีอํานาจคนหนึ่งกับ
ผูนําที่มีอํานาจมากกวาอีกคนหนึ่ง  พวกเขานําของขวัญที่มีคาหายากมาแลกเปลี่ยนกับของที่มีคามากกวา  
เพื่อแสดงความมีน้ําใจเอื้อเฟอของผูที่เหนือกวาตอผูที่ต่ํากวา  ดังนั้นผูนําบรรณาการมาที่จีนจึงมักไดรับกําไร
จากการแลกเปลี่ยนนั้น  ทูตบรรณาการจึงมีลักษณะคลายกับการคาแบบแลกเปลี่ยนระหวางกัน  

     9Nicholas  Tarling,  The  Cambridge  History  of  Southeast  Asia : From  Early  Times  
to  c.1800 ,Vol.1 (New  York : Cambridge  University  Press, 1992), 211. 
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ซึ่งประกอบดวยขาราชสํานักนําสาสนตราตั้งและของกํานัลจากพระจกัรพรรดิจีนเดนิทางไปยงั
รัฐตางๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต เพื่อเชื้อเชิญใหไปคาขายกับเมืองจีน    ตอมาในป 
ค.ศ.1074  พอคาจีนไดรับการสงเสริมจากทางราชสํานักใหจัดคณะทูตและคณะพอคาเดินทาง
ไปรัฐโพนทะเลดวย     ในระหวางป ค. ศ.1164 และป ค. ศ. 1204   การคาโพนทะเลของราช
สํานักซงเจริญถึงจุดสูงสุด10 

     ในสมัยราชวงศซงแมวาการคาของจนีในระยะนี้ยงัไมเปนระบบแตเปนชวงเวลาที่มี
การขยายตวัของพอคาเอกชนเปนอยางมาก   มพีอคาจากจนีเดินทางมาทําการคาที่รัฐการคา
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตทั้งที่เกาะสุมาตรา, คาบสมทุรมาเลยและที่ชวา    อีกทัง้ในชวงเวลา
ดังกลาวเปนชวงเวลาที่จีนเริ่มสงออกสิง่ทอ  เครื่องลายครามและทองแดง11  มาทีห่มูเกาะของ
อินโดนีเชยี    จนกระทั่งเมื่อจักรพรรดิกบุไลขานตั้งราชวงศหยวนขึน้ในป ค.ศ.1271  และต้ัง
ราชวงศซงใตข้ึนใน ป ค.ศ. 1276    บรรดารัฐตางๆบนเกาะสมุาตราจึงไดเร่ิมสงทตูบรรณาการ
ไปที่จีน   อาทิ  ปาเลม็บังสงทูตไปจีนใน ป ค.ศ.1277   ยัมบิ-เมอลายู สงทูตไปจีนใน ป 
ค.ศ.1281    และสมุทร-ปาไซ สงทูตไปจีนในป ค.ศ. 1282  เปนตน12 
    นโยบายของราชวงศซง   เปนปจจัยหนึง่ทีม่ีผลกระทบอยางมากตอพัฒนาการของ
รัฐการคาชายฝงทะเล   รวมไปถงึบรรดาเครือขายทางการคาของรัฐชายฝงทะเลของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต    นอกจากนี้นโยบายของราชวงศซงอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการยายเมือง
ศูนยกลางของชวา การยายศูนยกลางจากพืน้ที่ราบตอนกลางของเกาะมายงัพืน้ที่ชายฝงทะเล   
อาจมีสาเหตุและแรงจูงใจประกอบกันไมวาจะเปนเหตุผลทางดานยุทธศาสตรหรือดาน
เศรษฐกิจก็ตาม  ทั้งนี้การสงเสริมการคาโพนทะเลของราชวงศซงรุงเรืองสูงสุดในชวง
คริสตศตวรรษที่ 12-13 ก็คงสงผลโดยตรงตอการคา  ความรุงเรืองทางการคานี้ไดผลักดันให
ชวาตะวันออกเขารวมในกิจกรรมทางการคาเพิ่มมากขึน้  การยายเมอืงหลวงออกมาใกลชายฝง
ทะเลมากขึ้นมขีอไดเปรียบตอการทาํการคานานาชาติ   และเอื้อประโยชนตอกิจกรรมการคา
ภายในชวาดวยเชนกัน   ทั้งนี้กิจกรรมทางการคาของชวามีเมืองหลวงเปนผูควบคุมเสนทางการ

                                                           
      10Jung-Pang  Lo, “Maritime  Commerce  &  Relation  to  the  Sung  Navy,”  Journal  of  

the  Economic  and  Social  History  of  the  Orient 12,1 (January 1969) : 68. 
      11ทองแดง ใชแลกเปลี่ยนแทนเงินตราและใชในพิธีกรรมทางศาสนา 
      12Nicholas  Tarling,  The  Cambridge  History  of  Southeast  Asia : From  Early  Times  

toc.1800, 211. 
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คมนาคมติดตอระหวางประชากร   ที่อาศัยอยูที่เมืองทาชายฝงและประชากรที่อาศยัอยูลึกเขา
ไปภายในของเกาะ 
      เอกสารราชสํานกัสมัยราชวงศซงนั้น ไดบันทึกการทําสงครามระหวางศรีวิชยัและ
ผูปกครองคนใหมแหงชวาตะวันออก  สงครามนี้ยุติลงเมื่อศรีวิชัยถูกราชวงศโจฬะในอินเดียใต
บุกโจมตีระหวางป ค.ศ.1024-1025  และบันทึกถงึการรวบรวมดินแดนในชวากลางและชวา
ตะวันออกภายใตกษัตริยชวาตะวนัออกพระนามแอรลังคะ (Airlangga)  ประมาณตน
คริสตศตวรรษที่ 7-9  ความสมัพนัธระหวางชวาและศรีวิชัย เปนแบบรัฐทําการคาและรัฐ
เกษตรกรรมทีพ่ึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกัน    แตภายหลังจากราชวงศไศ
เลนทรในชวากลางเสื่อมลงในคริสตศตวรรษที ่10    ศูนยอํานาจของชวายายไปทางตะวนัออก    
ทําใหเมืองทาชายฝงทะเลดานตะวันออกเฉียงเหนือของชวาที่ไดรับอิสระจากศรีวิชัยดึงดูด
การคาจากตางประเทศไป   บรรดาเรือสินคาของพอคานานาชาติเร่ิมมองขามรัฐการคาศรีวิชัย
หันไปใหความสนใจเมืองทาชวาตะวันออกแทน  ดังนั้น ความสัมพันธระหวางทั้งสองราชวงศจึง
เปล่ียนเปนศัตรูคูแขงขันกันทางการคา     ดงัมีหลกัฐานเปนจารึกใน ป ค.ศ. 925  ที่ระบุวาศรี
วิชัยสงกองทพับุกโจมตีเมืองทาการคาทางตะวนัออกของชวา13 
   ภายหลงัจากกษัตริยแอรลังคะสิ้นพระชนมอาณาจกัรชวาตะวันออกถกูแบงออกเปน 
2 สวน     พืน้ที่สวนทางตะวนัออกเรียกวา  จังกาละ หรือ สิงหัดสาหร ี (Janggala / 
Singhasari)   สวนพืน้ที่ทางฝงตะวนัตกเรยีกวา   ปนยาลู หรือ เกดิรี (Panjalu / Kediri)14  แต
การแบงอาณาจักรออกเปนสองสวนไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการดานการคาของชวา
ตะวันออกแตอยางใด    บนัทกึของขาหลวงจนีแหงเมอืงกวางโจว  (Quanzhou)  ชื่อ เจาหยูกัว 
(Zhao Rugua) ที่บันทึกใน ป ค.ศ. 1225    ระบุวาในสมัยราชวงศซง (960 - 1279)     จีนได
ส่ังซื้อสินคาประเภทเครื่องเทศโดยเฉพาะพริกไทยจากชวาตะวันออกเปนจํานวนมาก การซื้อ
สินคาเหลานีท้ําใหมีการนําเหรียญทองแดงออกนอกประเทศเปนจํานวนมากในระดับที่นากลัว
15       

                                                           
      13Ibid.,  214. 
      14Kenneth  R. Hall,  Maritime  Trade  and  State  Development  in  Early  Southeast  

Asia,  232. 
      15Nicholas  Tarling,   The  Cambridge  History  of  Southeast  Asia :  From  Early  

Times  to  c. 1800, 215. 
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เจาหยูกวั ยงัไดบรรยายถึงลักษณะเหรียญของชวาวา  เปนโลหะผสมระหวางเงนิ  
ดีบุก  ตะกัว่และทองแดง   ลักษณะของเหรียญมีรูตรงกลางสามารถนํามารอยรวมกันไดเหมือน
เงินเหรียญของจีน    แตทั้งนี้ยังไมแนชัดวาชวาสามารถผลิตเหรียญเงนิขึ้นใชเองหรอืใชเหรียญ
เงินของจีน  ในที่สุดจนีไดพยายามหาหนทางแกไขปญหาเรื่องเงนิไหลออกนอกประเทศ  โดยมี
การประกาศหามพอคาชาวจีนทาํการคากบัชวา    แตพอคาทีช่วายงัสามารถทาํการคากับชาว
จีนตอไปไดโดยปกปดหลกีเลี่ยงวาไมไดเปนพอคาที่มาจากชวา16  แตอยางไรก็ตาม บนัทึกฉบับ
นี้ถือเปนหลกัฐานที่ชี้ใหเหน็ความเปนเมืองศูนยกลางทางการคาของชวาไดเปนอยางดี 

ปลายคริสตศตวรรษที ่ 13 ราชวงศหยวนมีบทบาทในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตตอจากราชวงศซง  โจรสลัดบริเวณชองแคบมะละกาเปนสาเหตุสําคัญที่ทาํใหราชสํานัก
หยวนเรียกรองทูตบรรณาการจากรัฐบริเวณชองแคบมะละกา  เพื่อชวยรักษาความปลอดภัย
ของเสนทางการคาผานชองแคบซึ่งเปนบรเิวณที่บทบาทของชวามีอยูอยางจาํกัด  และเพื่อ
แลกเปลี่ยนกบัสินคาหายากจีนจงึเต็มใจใหการรับรองความเปนอิสระของรัฐที่เปนพันธมิตรของ
จีนบริเวณชองแคบมะละกาใหพนจากการควบคุมของชวาและไทย     จนีรับรอง รัฐมลาย-ูยัมบิ 
ใหมีอํานาจเปนอาณาจักรการคาบริเวณชองแคบมะละกา  เอกสารราชการของราชวงศหยวน
บันทกึเกี่ยวกบัคณะทูตบรรณาการของรัฐมลาย-ูยัมบิทีส่งมายังราชสาํนักจีนในป ค.ศ.1281นํา
โดยผูนําที่เปนมุสลิมสองคน  ความสมัพันธอันดนีี้ทาํใหในระยะนีช้วาและจนีทาํสงครามกนั
บอยครั้งเนื่องจากความขัดแยงกนับริเวณชองแคบมะละกา17 

ราชวงศหยวนของมองโกลเสื่อมอํานาจในป ค.ศ.1368 และจีนตั้งราชวงศหมงิในป 
ค.ศ.137118 เมื่อต้ังราชวงศใหมจนีชักชวนใหปาเล็มบังสงทูตบรรณาการไปที่จนีเชนเดียวกับใน
สมัยราชวงศหยวน  ปลายคริสตศตวรรษที ่ 14 มะละการัฐใหมบริเวณชองแคบมะละกา
เจริญรุงเรืองขึ้นเปนสถานีการคาแหงใหมตอจากมัชปาหติของชวาตะวนัออก  ภายใตการ
อุปถัมภของราชวงศหมงิของจีน 
 
 

                                                           
      16Kenneth  R.  Hall,  Maritime Trade and State Development in Early  Southeast  Asia,  

244. 
      17Ibid., 226. 
      18Nicholas  Tarling,  The  Cambridge  History  of  Southeast  Asia : From  Early  Times  

to C.1800,  217. 
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ชวากับเครือขายการคาขามภูมิภาค 
  

ในชวงคริสตศตวรรษที ่ 10 -13  เปนชวงเวลาที่มีชาวตางชาติเดนิทางเขามาทาํ
การคายงัแหลงสินคาในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตโดยตรง  เกิดเขตการคาที่เปนเครือขายสัมพันธ
กับเอเชียตะวนัออกเฉียงใตและสงเสริมใหเกิดรัฐการคาอิสระข้ึนหลายแหงในชวงเวลานี้  เขต
การคาทัง้ 5 แหงประกอบดวย19 
    1. เขตการคาที่ 1 อยูบริเวณอาวเบงกอล  เครือขายการคาเริ่มทีช่ายฝงโคโรเมนเด
ลทางภาคใตของอินเดีย  ศรีลังกา  พมา  คาบสมุทรมาเลยตอนบน  ชายฝงทางตะวันตกและ
ทางเหนือของเกาะสุมาตรา  (เร่ิมมีความสําคัญมากขึ้นหลงัคริสตศตวรรษที่ 14 เนื่องจาก
ตลาดโลกมีความตองการพรกิไทยเพิ่มมากขึ้น)  โดยมีเมืองสมทุร-ปาไซเปนผูจาํหนายหลัก
สินคาพริกไทยใหแกพอคาทั้งทางตะวนัออกและตะวันตก    เสริมการสงออกของพริกไทยของ
อินเดียบริเวณชายฝงมะละบารทางตะวนัตกเฉียงใตทีม่ขีอจํากัดในระยะแรก    ตอมาใน
คริสตศตวรรษที่ 16 รัฐอาเจะหผูกขาดการขายพริกไทยของสุมาตรา     สวนบนภาคพื้นทวีป  
อาณาจักรพะโค (Pegu) เร่ิมเขามามีสวนรวมในการคากับสุมาตราทางเหนือ  ชองแคบมะละ
กา  อาวเบงกอล  ในฐานะผูจําหนายขาวใหแกรัฐทาํการคาทั้งจากตะวนัออกและตะวันตกที่เขา
มาทาํการคาทีม่ะละกา 
    2. เขตการคาที่ 2  ตั้งอยูบริเวณชองแคบมะละกา  ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14 ยังเปน
ชวงหัวเลีย้วหวัตอทางอํานาจระหวางไทยและชวา  ปลายคริสตศตวรรษที ่ 14 ราชวงศหมงิ
สนับสนนุใหมะละกามีอํานาจเติมชองวางทางการเมืองบริเวณชองแคบมะละกา  เพือ่
ปราบปรามโจรสลัดที่เปนอนัตรายตอการทําการคาของเมืองทาทางใตของจีน   แมวามะละกา
รุงเรืองมากและคอนขางเปนอิสระจากจนีในการติดตอคาขายกับชวาและพอคาที่เมอืงทาแหง
อ่ืน  แตชวายงัคงมีอิทธพิลควบคุมการซื้อขายเครื่องเทศจากหมูเกาะทางตะวันออกอยูเชนเดิม 
    3. เขตการคาที่ 3 ประกอบดวยพืน้ทีบ่ริเวณคาบสมทุรมาเลยตอนบนดานตะวนัออก,  
พื้นที่ชายฝงทางใตของเวียดนาม   ดินแดนรอบๆอาวไทย  การทําการคาในเขตนี้สงเสริมใหเกิด
ความรุงเรืองของรัฐอยุธยาของไทย 
    4. เขตการคาที่ 4  ประกอบดวยพื้นทีบ่ริเวณทะเลซลูู   ชายฝงดานตะวันตกของ
เกาะลูซอน   หมูเกาะมนิโดโร    เกาะเซบู  และหมูเกาะมนิดาเนาของฟลิปปนส  บรูไน และ
                                                           

      19Kenneth R. Hall,   “The Opening of The Malay World to European Trade in the 16 
Century”,  86 - 88. 
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พื้นที่ชายฝงดานเหนือของเกาะบอรเนียว  เปนเขตที่สงเสริมการคาระหวางจีนและหมูเกาะ
เครื่องเทศทางตะวันออกเฉียงใต   เปนแหลงผลิตลูกจันทนเทศ  กานพลู  ไมจนัทนและสินคา
แปลกหายากประเภทอื่น  อาท ิ  นกแกว   นกเบิรดออฟพาราไดส     เขตการคานี้เปนเขตที่
เชื่อมโยงจีนกบัรัฐการคาของไทย  มะละกาและชวาทางเหนือ 
    5. เขตการคาที ่  5    อยูบริเวณทะเลชวา     ประกอบดวย    หมูเกาะซุนดานอย  หมู
เกาะโมลุกกะ    เกาะติมอร     ชายฝงทางตะวันตกของเกาะบอรเนียว   เกาะชวา  ชายฝงดาน
ใตของเกาะสมุาตรา   เปนเขตการคาที่สงเสริมความรุงเรืองของชวาตะวันออก ใหมอิีทธิพลเปน
ราชอาณาจกัรทางทะเลทีย่ิ่งใหญมากที่สุดในโลกมาเลยในคริสตศตวรรษที ่ 13  อาณาจักรมัช
ปาหิตของชวาเจริญรุงเรืองสงูสุดในปลายคริสตศตวรรษที่ 13   แตอยางไรก็ตามเนือ่งจากชวามี
ขอจํากัดดานการควบคุมโจรสลัดบริเวณชองแคบมะละกา  และชายฝงดานใตของเกาะ
บอรเนียว   ทําใหพอคาชาวจีนหลีกเลีย่งเสนทางชายฝงบอรเนียวไมไปซื้อสินคาที่ชวาและหมู
เกาะเครื่องเทศเหมือนเชนเดิม  แตมีแนวโนมหาซื้อเครื่องเทศจากรัฐมะละกาซึ่งชวานําไปขาย
และจากรัฐการคาบริเวณทะเลซูลูแทนที่จะเดินทางไปหาซื้อที่ชวาเหมือนเดิม 

    สินคาของชวาเปนทีเ่ปนทีต่องการของชาวตางชาต ิ   ประกอบดวย    ขาว   
เครื่องเทศ สินคาหายากจากปาและจากทะเล  ขาวและสินคาบางประเภทชวาสามารถผลิตได
เอง  สวนเครื่องเทศที่สําคญั  ไดแก  จนัทรเทศ   ดอกจันทนเทศ  และกานพล ู  เครื่องเทศทัง้
สามชนิดนี้ชวารับมาจากหมูเกาะโมลุกกะทางตะวนัออก  เครื่องเทศทั้งสามชนิดไมพบในพืน้ที่
แหงอื่นจึงมีราคาแพง  ตนจันทนเทศสามารถเจริญเตบิโตไดดีในหมูเกาะบนัดาเทานัน้  สวน
กานพลูเชนเดยีวกนัที่สามารถเจริญเติบโตไดดีที่หมูเกาะโมลุกกะเพยีงแหงเดียว   พอคา
ทองถิน่จะเปนผูที่รวบรวมสนิคาเหลานี้และทําหนาที่แลกเปลี่ยนสินคาทองถิน่และสินคา
ตางชาต ิ  

สวนการควบคุมการคาเครือ่งเทศของหมูเกาะโมลุกกะดําเนนิการโดยพอคาชาว
ชวาและพอคาชาวจนีที่อาศยัอยูตามเมืองทาชายฝงรวมไปถึงชาวบันดาและชาวเกาะอื่นๆดวย  
ชาวเกาะของหมูเกาะทางตะวันออกมีสวนรวมในการคาขายเครื่องเทศของตนตามเสนทาง
การคาทางทะเล  อาทิ     ชาวเกาะบนัดาเดินทางไปรับซ้ือไมจันทน (sandalwood) จากเกาะ
ติมอร   และเดินทางไปรบัซ้ือกานพลูจากหมูเกาะโมลุกกะเพื่อนาํไปแลกเปลี่ยนกับส่ิงทอจาก
อินเดีย   ทอง   งาชาง   ขาว และสินคาชนดิอื่นๆจากเมืองทาชายฝงของเกาะชวา20 

                                                           
      20Ibid, 89. 
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ตอมาเนื่องจากเกิดสงครามครูเสดบริเวณทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทาํใหชาวยุโรปมี
ความตองการสินคาหรูหราของทางตะวันออกเพิ่มข้ึนอยางมาก  ประกอบกับชวงเวลาที่เรียกวา 
Mongol peace ซึ่งสงเสริมการทาํการคาตะวันออกและตะวันตก    ระหวางเอเชยีกลางไปตาม
เสนทางทางบก   สวนเสนทางทางทะเลดั้งเดิมจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนผานทะเลแดงไปที่
มหาสมุทรอนิเดีย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต และจีน ไดรับการพฒันาอยางรวดเร็วหลังจาก
อาณาจักรมาเมลุกของอียิปตมีสถานภาพมั่นคงขึน้และทาํสัญญาทางการคากับเมืองเวนิชในป 
ค.ศ. 1345  ปลายคริสตศตวรรษที่ 14 เสนทางทางทะเลแดงรุงเรืองขึ้นมา  ในขณะที่ทางบก
เสนทางการคาของมองโกลคอยๆเสื่อมลงไป    คณะสํารวจทําการคาของรัฐแหงราชวงศหมิ
งตอนตนไดรับความสาํเร็จสูงสุด  ในรัชสมัยของจักรพรรดิยุงโล (1402 - 1424) ไดสงคณะทูต
ไปที่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต   มีพอคาเอกชนของจนีตดิตามคณะสํารวจไปและกลายเปนสวน
สําคัญของการเกิดเมืองทาที่มะละกา  อยุธยา และเกรสิก ของชวา  เมอืงทาของเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตกลายเปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยนทางการคาระหวางพอคามุสลิมที่มา
จากตะวันตก   และพอคาจนีที่มาจากทางเหนือ21 

   กลางคริสตศตวรรษที่ 14 เสนทางการคาจากมหาสมุทรอินเดียผานทะเลแดงไปสู
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนมีความมั่นคงขึ้นอีกครั้งภายใตราชวงศ มาเมลกุ (Mameloke) ของอียิปต    
อีกทั้งกษัตริยมาเมลกุแหงอยีิปตยังเปนคูคาที่สําคัญทางตะวนัออกของเมืองเวนิช   อียิปต
และเวนิชไดมกีารทาํสัญญาคาขายระหวางกันเพื่อสงสินคาจากเอเชีย  โดยเฉพาะเครื่องเทศไป
ที่ยุโรปดังที่ไดกลาวมาแลว   สําหรับเครื่องเทศเองเปนสินคาสําคญัที่ทาํใหเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตเปนสวนหนึง่ของระบบการของคาโลกดังกลาว       การทีก่ษัตริยราชวงศมาเมลุกมี
ความสัมพันธที่ดีกับชาวมองโกลจงึไดรับความชวยเหลอืจากชาวมองโกล  ชวยรักษาความสงบ
เรียบรอยของเสนทางการคาเปนอยางดี   โดยเฉพาะเสนทางการเดินเรือบริเวณทะเลแดงไป
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนใหปลอดภัยจากโจรสลัด22    ภายหลงัจากนี้ไปเมืองทาตามเสนทาง
การคาจากจนีไปยุโรปแตละแหงจะมีความเทาเทียมกนัในบทบาททางการคา  ไมมีการเดนิ
ทางไกลเพื่อไปยังแหลงสินคาโดยตรงเหมือนเชนที่ผานมา    แตมีเมืองทาชายฝงเปนแหลง

                                                           
      21Anthony Reid, “The Structure of Cities in Southeast Asia, Fifteenth to Seventeenth 

Centuries,” Journal of Southeast Asian Studies XI,2 (September 1980) : 235 - 236. 
      22Nicholas Tarling,  The  Cambridge  History  of  Southeast  Asia  :  From   Early  

Times  to  c.1800,  217 -  218. 
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รวบรวมสินคาจากดินแดนตอนในกระจายสูตลาดภายนอก  และนาํสินคาจากภายนอกเขาสู
ดินแดนตอนใน 
     ระหวางครสิตศตวรรษที่ 14 ถึงตนครสิตศตวรรษที่ 16 เกิดรูปแบบใหมของการทํา
การคาเชื่อมระหวางทวปีเอเชียและทวีปยุโรป  มกีารแลกเปลี่ยนสนิคากนัโดยตรงมากยิง่ขึ้น  
ในระยะนี้อยางนอยมีเขตการคาจากจนีไปยุโรปอยางนอย 6 เขต23  ดังนี ้
     1. เขตการคานี้อยูบริเวณทางใตของอินเดียมีการนาํสินคาลงเรือสําเภาจากเมอืงทา
หนึง่ไปอีกเมืองหนึ่ง  เขตการคานี้ประกอบดวย   เมืองทาชายฝงเวยีดนาม  อาวไทยลงไปตาม
ชายฝงมาเลย   และคาบสมทุรมาเลย   หมูเกาะฟลิปปนส      ติดตอการคากับเขตการคาอื่นใน
เมืองทา ตูบนั   เมืองทาเกรสกิ   และเมืองทาเดอมกั ในชวา 
      2. เขตการคานี้ควบคุมการคาเปนกลุมกวางกวากลุมแรก  เร่ิมจากชวาขยายไปทาง
ตะวันออกสูหมูเกาะเครื่องเทศ และเมืองทาทางตะวนัตกเฉียงใตของสุลาเวส ี  ทางเหนือบริเวณ
ชายฝงของเกาะบอรเนยีวขึน้ไปถึงหมูเกาะมินดาเนา  ทางตะวันตกขยายไปที่เมอืงทาชายฝง
ตะวันออกของเกาะสมุาตรา ไปรวมกับเขตการคากลุมอ่ืนทีม่ะละกาและเมืองทาทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา 
   3. เขตการคานี ้ ประกอบดวยเมืองทาทั้งสองฝงของอินเดียโดยเฉพาะทางใตของ
อินเดีย  ศรีลังกา    กจุรัต   เบงกอล  เขตการคานี้เชื่อมกับเขตการคาที่สองในหมูเกาะอนิโดนี
เชียตะวนัตกทางตะวันออก  และเชื่อมกับทะเลแดงทางตะวันตก 
    4.  เขตการคานี้ประกอบดวยเมืองทาบริเวณทะเลเมดิเตอรเรเนียนตะวนัออกและ
อาณาจักรในตะวันออกกลาง 

5. พอคาอิตาเลียนคุมเขตการคาที ่5 กระจายสินคาเอเชยีสูเขตการคาที่ 6 
6. เขตการคานี้ตัง้อยูบริเวณขอบทางตะวนัตกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน   เปน

เขตที่กระจายสินคาไปทียุ่โรปตะวันตกเฉียงเหนือ    
        
  
การรุกรานของราชวงศมองโกล 
 

                                                           
      23Kenneth R. Hall,   Maritime Trade and  State  Development  in  Early  Southeast  

Asia, 223 - 225. 
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    สิงหัดสาหรเีปนรัฐรวมสมยักับราชวงศมองโกลของจนี  ตนคริสตศตวรรษที่ 13 จีนมี
นโยบายขยายอํานาจลงทางใต ในป ค.ศ.1268  กอนทีก่ษัตริยเกียรตนิคร กษัตริยองคสุดทาย
แหงอาณาจักรสิงหัดสาหรีข้ึนมีอํานาจไดไมนาน   สวนในเอเชียกลางกองทพัราชวงศมองโก
ลของจีนบุกเขารุกรานดนิแดนทางภาคใตของจีน และรัฐตางๆ ในเขตภาคพื้นทวีปของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  ป ค.ศ.1353   มองโกลบุกเขาโจมตอีาณาจักรนานเจา หรือ ในปจจุบันคือ 
จังหวัดยนูนาน ทางภาคใตของจีน    มองโกลไดขยายพืน้ที่การบกุโจมตีลงไปทางใตถงึพมา   
กัมพูชา  จนถึงคาบสมทุรมาเลย   หลังจากเอาชนะนานเจาไดแลวกองทัพมองโกลบุกเขา
เวียดนามตอในป ค.ศ. 125724     ในป ค.ศ. 1267 กอนที่กษัตริยเกียรตินครแหงสิงหดัสาหรีข้ึน
ครองราชยเพยีง 1 ป กษัตริยกุบไลขานแหงมองโกลบุกโจมตีราชวงศซงใต       ในป ค.ศ. 1271 
กองทพัมองโกลบุกเขาโจมตพีมาและสูรบกันจนถงึป ค.ศ. 1287 พุกามจึงแตก    ในป ค.ศ. 
1274 มองโกลยกกองทพัออกสูทะเลเปนครั้งแรกบุกเขาโจมตหีมูเกาะญี่ปุน      และ ในป ค.ศ. 
1275 ยกกองทัพมาที่เกาะสมุาตราทีเ่มืองยัมบิ-เมอลาย ู
  หลงัจากกุบไลขานสถาปนาราชวงศหยวนไมนาน รัฐตางๆในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต
เร่ิมทยอยสงบรรณาการไปทีจ่นีอีกครั้งเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับราชวงศใหมของจีน   เชน  
เมืองหงัโจ  (Hang Zhao)  เมืองหลวงของราชวงศซงใตสงทูตบรรณาการไปที่จนีใน ป ค.ศ. 
1276     สวนรัฐบนเกาะสมุาตราในป ค.ศ. 1277    เมืองปาเลม็บังสงทูตบรรณาการไปที่จนี
เชนกนั   เมืองยัมบิ-เมอลายู   สงทูตบรรณาการไปในป ค.ศ. 1281   เมืองสมทุร-ปาไซ สงทูต
บรรณาการไปในป ค.ศ.1282สาเหตุที่เมืองการคาเหลานีพ้ากันสงทูตบรรณาการไปที่จนี
เนื่องจากตองการทาํการคาแบบพิเศษกับจีนเหมือนที่รัฐศรีวิชัยเคยไดรับมาในกอนหนานี2้5 
   ป ค.ศ. 1284  กษัตริยเกียรตินครยึดเกาะบาหลีไวได   อีกสองปตอมาในป ค.ศ. 1286 
ไดสงกองทพัไปทางตะวนัตกบริเวณชองแคบซุนดาและชองแคบมะละกา  การกระทําในครั้งนี้
ทําใหจีนไมพอใจและสงทูตมาเพื่อตักเตือนชวาไมใหรุกรานดินแดนเหลานี้อีก และใหสงทูต
บรรณาการไปจีนดังเชนที่รัฐอ่ืนไดปฏิบัติ     แตชวาไมทําตามและสงราชทูตจีนกลับไปพรอม
กับความอับอาย  กุบไลขานจึงจัดสงกองทัพเรอืจํานวนหนึง่พนัลํามาเพื่อส่ังสอนชวา  ป ค.ศ. 

                                                           
      24เวียดนามตอสูตานทานกองทัพมองโกลอยูถึง  27  ปและในที่สุดสามารถขับไลมองโกลออก

ไปได 
      25Nicholas Tarling, The  Cambridge  History  of  Southeast  Asia  :  From   Early  

Times  to  c.1800,  216 - 217. 
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1292 กอนทีก่องทพัเรือของกุบไลขานมาถึงไมนานนัก   กษัตริยอาณาจักรเคดิรีบุกเขาโจมตี
อาณาจักรสงิหัดสาหรีและสังหารเกียรตนิครตาย   

    ปตอมา ระเดนวิชยั ซึ่งมหีลักฐานบนัทกึไววาเปนลกูเขยของกษัตริยนคร  พระองค
ไดยายไปสรางเมืองหลวงแหงใหม ชื่อ มชัปาหิต  บริเวณในปาเหนือปากแมน้ําของเมืองสุราบา
ยาลึกเขาไปประมาณ 50 กิโลเมตร  ดังนัน้เมื่อกองทพัมองโกลเดินทางมาถึงเมืองสิงหัดสาหรี
ระเดนวิชยัจึงไดเจรจาตกลงกับแมทพัมองโกลขอความชวยเหลือโจมตเีมืองเคดิรี  โดยอางวา
เกียรตินครตายแลวนาจะเปนการลงโทษทีเ่พียงพอแลว  กองทพัมองโกลไดใหความชวยเหลือ
ระเดนวิชยัในการโจมตีเมืองเกดิรี  แตเมื่อสามารถชนะเคดิรีไดแลวระเดนวิชัยไดขับไลทหาร
มองโกลออกไปจากชวา  และหลังจากนัน้ไมนานชวาจงึไดพื้นฟูความสัมพนัธทางการคากับจีน
ใหม 
  
 
การเขามาของมุสลิม 
  
    ชาวอาหรับไดเขามาคาขายและอาศัยอยูในบริเวณหมูเกาะของเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตมาเปนเวลานานแลวกอนที่อิทธพิลของศาสนาอิสลามจะแผขยายเขามา  ลมทีพ่ัดใน
มหาสมุทรอนิเดียและทะเลจนีใตมีอิทธพิลตอการเดินเรือของชาวตางชาติมายงัภูมิภาคนี้  
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 12-13 ชาวอาหรับมีบทบาทตอการคาทางทะเลอยางมาก  การเดินทาง
เขามาของชาวอาหรับอาศัยลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตทีเ่ร่ิมพัดตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม  ลมมรสุมนี้เอื้อตอการเดินเรือจากตะวันออกกลางมายังอนิเดียและเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต  ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจะพัดครอบคลุมถึง 2 ฤดูกาล  ดังนี ้  ในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนมิถนุายนเปนชวงท ีทะเลจะมีพายุฝนและคลื่นลมแรง   ชาวอาหรับจึงมักจะ
นําเรือสินคาออกจากเมืองทาของตนกนัมากในชวงเดือนกรกฎาคมถงึเดือนสงิหาคมซึ่งเปนชวง
ที่แรงลมออนตัวลง  เรือสินคาเหลานี้จะไปถึงเมอืงทาชายฝงตะวันตกของอนิเดียในเดือน
กันยายน  จากอินเดยีผูเดินทางทางทะเลสามารถเดินทางตอมายังหมูเกาะและดินแดนใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตในระหวางเดือนมกราคมถงึเดือนมีนาคม  โดยเฉพาะเดือนมกราคมถือ
เปนชวงเวลาที่ดีที่สุดทีจ่ะเดินทางมายงัหมูเกาะอนิโดนีเชียและคาบสมุทรมลาย2ู6 

                                                           
      26Meilink  -  Roelofsz,    Asian  Trade  and  European  Influence  in  the  Indonesian  

Archipelago  between  1500  and  about  1630  (The  Hague  :  Nijhoff, 1962),  37. 
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   สวนลมมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือเปนลมในฤดหูนาว  พัดปกคลมุพื้นที่ในบริเวณนี้
ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม  ลมนี้ชวยใหการเดินเรือสะดวกกวาลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตเนื่องจากพัดคอนขางสม่ําเสมอกวา  ในทะเลจีนใตไดรับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งสอง
ชนิดเชนกัน  บรรดาพอคาจีนจะเดินทางมายังอนิเดียและเอเชียตะวันออกเฉยีงใตทางทะเลใน
ระหวางปลายเดือนพฤศจกิายนถึงเดือนมกราคม  และอาศยัลมชนิดนี้เดนิทางตอไปถงึ
ตะวันออกกลาง  ในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจะเปนเวลาที่เหมาะที่สุดสําหรับการ
เดินเรือออกจากเกาะชวา เกาะสุมาตรา    และเมืองทามะละกาในคาบสมุทรมลายไูปยัง    หมู
เกาะมลัดีฟ    เกาะลงักา  และชายฝงของอินเดีย    และเดินทางกลบัไปยังเมืองทาของเอเชีย
ตะวันตก  หลังจากเดือนนี้จะเปนชวงที่บริเวณชายฝงอนิเดียและเกาะศรีลังกามีคลืน่ลม
แปรปรวนมาก  ดวยเหตุผลนี้ ในชวงระหวางเดือนกมุภาพนัธถงึเดือนมีนาคมจึงเปนชวงเวลาที่
เหมาะที่สุดสาํหรับการเดนิเรือติดตอภายในหมูเกาะอินโดนีเชียและคาบสมุทรมลาย2ู7 
   ในอดีตการเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียตองอาศัยลมมรสุม  ทําใหการเดินทางไปกลับ
ไมสามารถทําไดภายในฤดูมรสุมเดียว   บรรดาเรือสินคาที่ตองอาศัยลมมรสุมในการเดินทางจึง
ถูกธรรมชาติบงัคับใหมาแวะพักยงัหมูเกาะของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตสักระยะหนึง่เพื่อรอลม
มรสุมตามฤดกูาล  ดวยอทิธิพลของลมมรสุมดังกลาวนี้ในฤดมูรสุมตะวันตกเฉยีงใตบรรดาเรือ
สินคาจากอาวโอมานและอาวเปอรเชียในเอเชียตะวนัออกกลางจึงเดินทางมายังอนิเดีย   เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและจีน  พอถงึฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเรือสินคาเหลานี้จะอาศัยลมนี้
กลับไปยังเมืองของตนได  อยางไรก็ตามพอคาจากเอเชียตะวนัตกเฉยีงใตไมสามารถเดือนเรือ
มาถงึหมูเกาะไดภายในฤดูกาลเด ียว  การเดินเรือจึงตองมาแวะพกัยังเมืองทาบริเวณชายฝง
ของอินเดียและทําการคาที่นัน่สักระยะหนึ่ง  กอนที่จะอาศัยลมมรสุมเดินทางตอไปยังหมูเกาะ
ของอินโดนเีชยี  

การเดินเรือคาขายในลักษณะนี้  ทาํใหพอคาชาวอาหรับและพอคาชาติอ่ืนๆ
จําเปนตองพกัอาศัยอยูตามเมืองทาศูนยกลางการคาตางๆชั่วระยะเวลาหนึ่ง   จงึตองสรางที่
พักที่อาศัยและคลังเก็บสินคาชั่วคราวเพื่อรอเวลาลมเปลี่ยนทิศทาง    และพอคาบางรายอาจ
ตั้งหลักแหลงอยูอาศัยเปนการถาวร    การแผขยายศาสนาอิสลามสูหมูเกาะอนิโดนีเชียผกูพนั
ใกลชิดกับการทําการคา  เสนทางการเผยแผศาสนาจงึเกิดขึ้นควบคูไปกับเสนทางการคา     
อินเดียเปนดานแรกของเสนทางการคาของจักรวรรดิอิสลาม กอนที่จะเดินทางตอมายังหมูเกาะ

                                                           
      27Ibid., 38. 
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อินโดนีเชยีและดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต     สินคาทีพ่อคาเหลานี้นาํเขามามีทัง้สนิคา
ที่มีราคาจากดนิแดนของตนและสินคาจากยุโรป    เชน   ทองคํา   เงิน   ทองคําขาว   อาวุธ   
เครื่องแกว   ลูกปด   ปรอท   หินปะการงั   ตะปู   สีแดงชาดและสียอมอ่ืนๆ    และผาทอหลากสี  
เปนตน     จากอนิเดียพอคาอาหรับเหลานี้จะซื้อสินคาหรหูราฟุมเฟอยกลับไปขายยังเมืองทา
ของตน    เชน   น้ําหอม   เคร่ืองเทศ   ผาเนื้อดี   และเหล็ก   เปนตน28 
 
 

ปจจัยภายในที่สงผลกระทบตอพัฒนาการดานการเมืองของชวา 
  
       นอกจากปจจัยภายนอกดังที่ไดกลาวไปแลวนัน้ยังมปีจจัยภายใน  อาทิ  การที่ชวา
ตั้งอยูตอนปลายของเสนทางการคาระหวางจนีและตะวนัตก  หรือการทําสงครามแยงชิงอาํนาจ
ระหวางราชวงศหรือภายในราชวงศเอง  ดังจะเห็นไดวาในประวัติศาสตรการเมืองของชวามีการ
ทําสงครามอยูบอยครั้ง  ดงัทีจ่ะกลาวถงึตอไปนี้ 
 
 
การมีที่ต้ังอยูปลายเสนทางการคาระหวางจีนและตะวันตก 
 
    ลมประจําฤดู  เปนปจจัยที่สําคัญที่ทาํใหพอคานานาชาติไมมีโอกาสทาํการคาขาย
กับชาวเกาะเครื่องเทศไดโดยตรง     ทัง้นี้เนื่องจากหลังจากที่ชาวเกาะโมลกุกะเดินทางนํา
เครื่องเทศของตนมาที่เมืองทาชวาตะวนัออกเพื่อแลกเปลีย่นกับสินคาจาํเปนแลว    พอคา
เหลานี้จําเปนตองรีบเดินทางกลับบานดวยลมตะวนัตก  ลมตะวนัตกนอกจากพาชาวหมูเกาะ
โมลุกกะเดินทางกลับแลวยงัเปนลมเดียวกนัทีพ่าบรรดาพอคาจากนานาชาติเดินทางมาที่ชวา
อีกดวย      ดังนัน้   ในขณะที่พอคานานาชาติพักอยูที่ชวาเพื่อรอลมที่ใชในการเดินทางตอไป    
ชาวหมูเกาะเจาของสินคาเครื่องเทศหายาก จะพักอาศัยอยูที่บานซึ่งตัง้อยูหางไปทาง
ตะวันออกของเกาะชวาประมาณ1,600  กิโลเมตร      แตเมื่อพอคานานาชาติเดนิทางกลับบาน
ไป      บรรดาชาวหมูเกาะโมลุกกะจะเดินทางมาที่ชวาอีกคร้ังพรอมดวยเครื่องเทศหายาก   
ดวยลมเดียวกนัทีพ่าพอคานานาชาติเดนิทางกลับบานไป      จะเหน็ไดวาประจําฤดเูปนสาเหตุ
                                                           

      28Meilink  -  Roelofsz,   Asian  Trade  and  European  Influence  in  the  Indonesian  
Archipelago  between  1500  and  about  1630,  61. 
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สําคัญที่แบงแยกคนทั้งสองกลุมออกจากกันอยางสิน้เชงิ   อยางไรก็ตามถือเปนขอไดเปรียบ
ของกษัตริย   และ พอคาทีเ่มืองทาในชวาตะวนัออกในการแสวงหาผลกําไรจากการทําการคา   
อีกทั้งสนับสนนุความเขาใจผิดของพอคานานาชาติที่คดิวาเครื่องเทศเหลานี้เปนผลผลิตของ
ชวาเอง29 
 

    ดังเชนที ่ มารโค  โปโล  พอคาจากเมืองเวนิชที่เดินทางมาทีเ่อเชียตะวันออกเฉียงใต
ในตอนปลายคริสตศตวรรษที่  13  ไดจดบันทกึเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชวาไวดังนี ้
 
        (ชวา) เปนดินแดนที่ม่ังคั่งไปดวยผลิตผลนานาชนิดยากที่จะพบไดในที่แหงอื่น        เปนที่รวมแหง 
          เครื่อง เทศทุกชนิด….. มีเรือของบรรดาพอคาจากนานาชาติเดินทางเขามาคาขายที่นี่เปนจํานวน 
          มหาศาล         เพื่อนําสินคาราคาแพงเขามาขายและหาซื้อสินคาที่หายากและมีราคาแพงในบาน 
          เมืองของตนกลับไปขายทําใหไดรับผลกําไรหลายเทา ทรัพยากรของเกาะชวามีมากมายมหาศาล 
          สุดที่จะพรรณนาได30 
 
    ทัง้นี้ชวาที ่ มารโค  โปโล บนัทกึไวคงจะหมายถงึชวาตะวันออกดนิแดนที่มี
ความสาํคัญตอการคานานาชาติแทนที่ศรีวิชัยในราวตนคริสตศตวรรษที่ 11  สถานที่ตั้งของรัฐ
ชวาตะวันออกตั้งอยูทางตะวนัออกของเสนทางการคาระหวางอนิเดียและจีน  ไกลออกไปจาก
ชองแคบมะละกาที่เปนเสนทางการคาเดิม  ดังนัน้การที่พอคานานาชาติเดินทางเขามาที่ชวาจึง
ไมใชเพราะทีต่ั้งเปนสาํคัญแตเพียงอยางเดียว    แตเปนเพราะความสาํคัญทางดานการควบคุม
การคาเครื่องเทศของหมูเกาะทางตะวนัออก (หมูเกาะโมลุกกะ) ของชวานั่นเอง  การที่ชวามี
สินคาหายากโดยเฉพาะเครื่องเทศทําใหพอคาชาวตางชาติรวมทัง้ มารโค  โปโล  เขาใจผิดคิด
วาชวาเปนแหลงผลิตเครื่องเทศ 
 
 
การแยงชิงอํานาจภายใน 
  

                                                           
      29Nicholas Tarling, The Cambridge History of  Southeast  Asia  :  From  Early  Times  

to  c.1800,  209 - 210. 
      30Ibid., 208. 
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    การแยงชิงอาํนาจระหวางกันเองของชวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทาํให
การเมืองการปกครองชวามคีวามเปลีย่นแปลงบอยครั้ง     ในชวงคริสตศตวรรษที่ 10 ชวา
ตะวันออกเกิดสงครามการตอสูระหวางราคยานตางที่มีเปนจํานวนมากบอยครั้ง31    การทาํ
สงครามแยงชงิอํานาจกันบอยครั้งสะทอนใหเห็นถึงความไมมีเสถยีรภาพทางการเมืองของรัฐ
ชวา  และทําใหการพัฒนาในทกุดานไมสามารถทําไดเต็มที่มากนกั    แตเมื่อชวาตัง้ราชวงศมัช
ปาหิตขึ้นมาไดแลวการเมืองของชวาจงึถอืไดวาเปนรัฐรวมศูนยเชนเดียวกับรัฐใหญบนภาคพืน้
ทวีป   แตอยางไรก็ตามอํานาจทางการเมอืงของมัชปาหติเองยังมีอยูอยางจาํกัดอยูภายในพื้นที่
ปกครองสวนในเทานัน้ 
      มัชปาหิตเองตองใชพธิีกรรมทางศาสนาและการสาบานตนของผูอยูใตการปกครอง
เปนเครื่องค้ําประกันความจงรักภักดีตอกษัตริย  หรือใชการมอบที่ดนิในเขตสีมาใหแก
ผูปกครองในหมูบานทีพ่ิธีกรรมและการสาบานตนของผูรับสีมามีความสําคัญเชนเดียวกนั  การ
อุทิศที่ดินในเขตสีมาเปนทัง้การกระจายความมัง่คั่งออกไป  และยังทาํใหความเติบโตของ
ประชากรในทองถิ่นตอนในลดลง     รวมทั้งเปนการยืนยันอํานาจความยิง่ใหญของกษัตริยดวย
เชนกนั32 
 
 
 

รัฐในชวาตะวันออก 
 
    ระหวางคริสตศตวรรษที่  9 - 15  ชวาตะวันออกมีพฒันาการทางเศรษฐกิจอยางเหน็
ไดชัด  รัฐในชวาตะวันออกมีความมั่งคั่งและมีประชากรตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูหนาแนน  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและจํานวนประชากรสงเสริมใหพฒันาการทางการเมืองและวัฒนธรรมมีความ
เขมขนมากขึ้น  จนกระทัง่ในคริสตศตวรรษที ่ 14  ชวาพัฒนารัฐในระดับที่เรียกไดวาเปนรัฐ
ขาราชการ หรือรัฐรวมศูนยไดเชนเดียวกบัรัฐใหญที่ตั้งบนภาคพืน้ทวปี  กอนทีจ่ะหยุดชะงักไป
เนื่องจากมะละกาไดพัฒนาขึ้นมาเปนศูนยกลางการคาแหงใหมในครสิตศตวรรษตอมา  
อยางไรก็ตาม หลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆทั้งของชวาเองและของตางชาติ  ทําใหเรา
                                                           

      31Kenneth R. Hall, Maritime Trade and States Development in Early Southeast Asia, 
127. 

      32Nicholas Tarling, The Cambridge History of  Southeast  Asia  :  From  Early  Times  
to  c.1800,  214. 
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รับรูถึงพัฒนาการของรัฐชวาตะวนัออกไดในระดับหนึ่งเทานั้น  ชวาตะวันออกเปนที่ตั้งของรัฐ
ขนาดกลางถงึขนาดใหญ  3  แหง  ไดแก  เกดิรี,  สิงหัดสาหรี  และมชัปาหิต    กอนที่จะแตก
ออกเปนรัฐอิสระขนาดเล็กเปนจํานวนมากในคริสตศตวรรษที่ 15 
     รัฐเกดิรี   มีกษัตริยแอรลังคะ ( 1019 – 1042 )  เปนปฐมกษัตริยและเปนกษัตริยที่มี
ชื่อเสียงมากทีสุ่ด  รัชสมัยของพระองคยาวนานถึง  23 ป      พระองคปกครองพื้นที่ ทีเ่รียกวา 
ยังกาละ (Janggala) ทางตะวันออก          และพื้นทีท่ี่เรียกวา ปนยาลู (Panjalu)  หรือ  เกดิรี 
(Kediri)  ทางตะวันตก  โดยมีแมน้าํบรันตัสเปนเสนแบงเขตแดน33    พระองคมีชื่อเสียงในดาน
การจัดการเรื่องระบบการชลประทานและการแกปญหาเรื่องน้ําไหลลนทวมพื้นที่การเกษตรใน
ฤดูน้ําหลาก   ความยิ่งใหญของพระองคสวนหนึง่ไดรับมาจากการจัดการในเรื่องการไหลของ
น้ํา     เนื่องจากวาพืน้ที่บริเวณรอบแมน้าํบรันตัสจะอุดมสมบูรณแตมีจุดบกพรอง   เนื่องจาก
เปนพืน้ที่ที่เกดิน้ําทวมไดงายและไมเหมาะตอการตั้งถิน่ฐานของประชากร     ดังเชนที ่จารึกใน
ป ค.ศ. 1037   ไดบันทกึถงึความรุนแรงของสายน้ําทีท่ําลายกาํแพงกั้นน้ําเสยีหายทําใหเกิดน้ํา
ทวมภายในหมูบาน และเปนอุปสรรคตอการเดินทางขึ้นไปทําการคาที่เมืองหลวงที่อยูเหนือน้ํา
ข้ึนไป  จะเห็นไดวานอกจากประชาชนจะเดือดรอนแลว  ยังสงผลกระทบตอรายไดจากการเรียก
เก็บภาษีของราชวงศดวยเชนกนั   

เนื่องจากราษฎรไมสามารถแกไขปญหานีไ้ดกษัตริยแอรลังคะจึงไดใหความ
ชวยเหลือ  พระองควางแผนสรางเขื่อนกัน้น้าํในจุดที่เปนปญหาของแมน้ํา  เมื่อเขื่อนที่สรางขึ้น
สามารถปองกนัความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวมไดทัง้ยงัชวยในเรื่องระบบการชลประทานใน
การทาํเกษตรกรรมไดดี  ทําใหพระองคไดรับความยอมรบัจากประชาชน  ที่เปนเกษตรกรทั้งใน
ชวากลางและชวาตะวันออก  นอกจากนี้  การสรางเขื่อนเปนประโยชนตอเมืองทาของราชวงศที่
ตั้งอยูที่ ฮุยุง กาละห (Hujung Galah)    แอรลังคะไดเปล่ียนจุดดอยของพื้นที่ราบต่ําบริเวณริม
แมน้ําใหกลายเปนจุดเดน  ทัง้นี้การจัดการแกปญหาในเรื่องนีต้องอาศัยการจัดการที่ดีและ
บารมีของผูนาํในระดับสูง34 

เมื่อสามารถแกปญหาน้ําทวมพื้นที่ไดราชวงศชวาตะวนัออกจึงขยายอํานาจของตน
ออกไปไดกวางขวางเชนเดียวกับทีช่วากลางเคยทํา  ชวาตะวันออกดึงดินแดนในสวนตางๆมี
ความแตกตางทางวัฒนธรรมและประเพณีเขามาอยูใตอํานาจทางสงัคมของชวากลางได  จะ
                                                           

      33D. G. E. Hall,  A History of South-East Asia,  70 - 71. 
      34Nicholas  Tarling,  The Cambridge History of  Southeast  Asia  :  From  Early  Times  

to  c.1800,  211. 
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เห็นไดวากษัตริยแหงชวาตะวันออกเปนผูนําของรัฐที่ทาํการคาเชนเดยีวกับศรีวิชยั  และเปน
ผูนําของรัฐเกษตรกรรมเชนเดียวกับที่ชวากลางเคยเปนมากอน 
      ตํานานทองถิ่นบางเรื่องกลาววา กอนสวรรคตพระเจาแอรลังคะทรงสละราชบัลลังก
เพื่อไปบําเพ็ญศาสนกิจ  และทรงแบงอาณาจักรใหแกพระโอรส  2  พระองคโดยใชแมน้ําบ
รันตัสเปนเสนแบงเขตอาณาจักรทั้งสอง คือ อาณาจักรจังกาละในภาคตะวนัออก และ 
อาณาจักรเกดรีิในภาคตะวันตก  ตอจากนัน้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรจังกาละหายไปจาก
ประวัติศาสตรแตอาณาจักรเกดิรีดูเหมือนจะมีอํานาจเพิ่มมากขึ้น 
  รัฐสิงหัดสาหรี ปฐมกษัตริยผูมีชื่อเสียงของสิงหัดสาหรี ไดแก เคน แองรอก 
(ค.ศ.1222-ค.ศ.1227) พระองคข้ึนครองราชสมบัติโดยการลอบปลงพระชนมชีพกษัตริยสิงหัด
สาหรีและอภิเษกกับพระมเหสีของกษัตริยสิงหัดสาหร ี   ตามตํานานกลาววา พระองคไดใช
อาวุธที่ลอบปลงพระชนมกษัตริยฆาผูทีท่าํอาวธุ  คนทาํอาวธุจึงสาปแชงไวกอนตายวา กษัตริย
อีก 7 พระองคจะตองสวรรคตดวยอาวธุเลมนี้   กษัตริยองคสุดทายของสิงหัดสาหรี คือ พระเจา
เกียรตินคร(ค.ศ.1262- ค.ศ. 1292) ตามหลักฐานกลาววา  พระองครวมชวาตะวนัออกแลวจงึ
โจมตีดินแดนสวนอืน่ๆของอินโดนีเชยี  การโจมตีดินแดนมลายูบริเวณชองแคบมะละกาทาํให
พระองคขัดแยงกับกองทพัของจักรพรรดิกบุไลขานแหงราชวงศมองโกล  พระองคส้ินพระชนม
ในป ค.ศ.1292 จากการบุกเขาโจมตีของกษัตริยเมืองเกดิรี 
   อาณาจักรมชัปาหิตถือไดวาเปนยุคทองทางประวัติศาสตรของอินโดนีเชีย  เปนยุค
สมัยของความยิ่งใหญที่เปนความภาคภูมิใจของชาวอนิโดนีเชีย  ยคุสมัยที่อาณาจักรมัชปาหิต
มีอํานาจสูงสดุอาณาเขตของอาณาจกัรมัชปาหิตอยางนอยขยายกวางออกไปเทากับ
สาธารณรัฐอินโดนีเชียสมัยใหม  บางทีอาจรวมบางสวนของมาเลเชยีในปจจุบนัเขาไวดวย   แต
อยางไรก็ตามมีหลักฐานเพยีงเล็กนอยที่บงชี้และใหรายละเอียดเกี่ยวกับความยิ่งใหญดังกลาว   
นักประวัติศาสตรบางทานจงึเชื่อวาขอบเขตอํานาจที่แทจริงของอาณาจักรมัชปาหิตขยายกวาง
ใหญที่สุดนัน้แคชวาตะวนัออก บาหลีและมาดูรา  และนักประวัติศาสตรบางทานเชื่อวามัชปา
หิตอาจมีอํานาจจํากัดแคภายในเกาะชวาเทานั้น 
 
 

ยุคหัวเล้ียวหัวตอหลังราชวงศไศเลนทร 
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    หลักฐานที่แสดงถึงการเคลื่อนศูนยกลางอํานาจจากชวากลางไปสูชวาตะวันออก   
หลักฐานชิน้แรกเปนจารึกทีบ่ันทกึสาแหรกวงศ (royal genealogy) ของราคยานบาลิตุง 
(Balitung)แหงวาลกููรา (Walukura) สรางขึ้นในป ค.ศ.907  เปนจาํนวนสามหลักที่มีขอความ
เหมือนกนั    จารึกสองหลกัแรกจารลงบนจานทองคําพบในชวากลาง สวนจารึกอีกหนึง่หลัก
จารลงบนหนิพบในชวาตะวนัออก       หลักฐานชิน้ทีส่องเปนจารึกทําขึ้นในป ค.ศ.760 ของ  
คชยนะ (Gajayana) ราชบตุรแหงกษัตริยนรบดีเทวะสิงหะซึง่ปกครองเมือง กานยูรูฮัน 
(Kanjuruhan)  กลาววาเปนเมืองที่ตั้งอยูบนที่ราบสูงอนัอุดมสมบูรณที่มีภูเขาไฟลอมรอบส่ีลูก
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําบรันตสั จารึกนี้ไดบันทกึถงึการสถาปนาสถานที่บูชา อกัสตยะ 
(Agastya) ขอความในจารึกหลักนี้เปนประเด็นที่นกัประวัติศาสตรใหความสนใจวิเคราะห
ตีความเปนอยางมาก   

นักประวัติศาสตรบางทานเสนอแนวความคิดวา ผูทีท่ําจารึกหลกันี้สืบเชื้อสายมา
จากกษัตริยสัญชัยแหงชวากลางและไดหลบหนีไปชวาตะวันออกในป ค.ศ.732  หลังจากที่ทาํ
สงครามพายแพกษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร   เนื่องจากขอความในจารึกหลักนี้มี
ความสัมพันธกับบันทึกของราชวงศถังที่วา   ชิเยน  (Chi-yen)   ผูปกครองคนใหมของเมืองแหง
หนึง่เปนผูปกครองเกาของรฐัเหอหลงิในชวากลางไดเดนิทางมาทางตะวันออกและตั้งเมือง
หลวงแหงใหมชื่อ โปลูเชียส ู (P’o-lu-chia-ssu)  นักประวัติศาสตรจึงเชื่อวาผูทาํบนัทกึหลกันี้
ตองการทีจ่ะสถาปนาอํานาจขึ้นใหม  เพื่อความเปนอิสระจากราชวงศไศเลนทรในชวากลาง 
โดยไดสถาปนาสถานที่บูชาพระศิวะขึ้นมาใหม สันนษิฐานวาการสรางศาสนสถานใหมของ
ตนเองขึ้นในพืน้ที่ชวาตะวันออก    เพื่อเปนพืน้ฐานในการสรางสทิธธิรรมของพระองคตามแบบ
ฮินด3ู5 
    ประเด็น   เร่ืองการยายอาํนาจศนูยกลางของชวาไปทางตะวนัออก   นัก
ประวัติศาสตรบางทานมองไปที่การมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง ของรัฐเล็กๆพื้นเมืองทีต่ั้ง
กระจัดกระจายอยูบริเวณลุมแมน้ําบรันตสั   เนื่องจากลุมแมน้ําบรันตัสเปนพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตอ
การเพาะปลูกขาวนาดําและการทาํการชลประทานมากกวาในพืน้ที่ของชวากลาง ดังเชนใน ป 
ค.ศ.804  ชวาตะวนัออกสรางระบบเครือขายการชลประทานขึ้นหนึ่งแหงเรียกกันวาระบบ
ชลประทาน  ฮารินยงิ (Harinjing)    ฮารินยิงเปนระบบการสงน้าํประจาํหมูบานที่อยูในการดูแล
ของผูอาวุโสประจําหมูบาน  แตใน ป ค.ศ.891 ระบบชลประทานแหงนี้ตกอยูภายใตการดูแล
                                                           

 35Kenneth  R. Hall,  Maritime Trade and States Development in Early Southeast Asia, 
120-121. 
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ของราคยานกานยูรูฮนั (Kanjuruhan)  ในขณะนั้นเปนผูปกครองของรัฐสิงหัดสาหรีที่ตัง้อยู
บริเวณตอนกลางของที่ราบสูงบร ิเวณลุมน้ําบรนัตัส    นักประวัติศาสตรเชือ่วาในราวตน
คริสตศตวรรษที่ 10  หลังจากที่กษัตริยบาลิตุงไดรับชัยชนะในสงครามเหนือราคยานกานยูรูฮัน  
พระองคไดทรงยึดระบบเครอืขายน้าํแหงนี้และรวมเขากับดินแดนในสวนอืน่ของชวาตะวนัออก  
ถึงแมวาจารึกทุกหลักของกษัตริยบาลิตุงจะช้ีวาพระองคมีฐานอาํนาจอยูที่ชวากลางก็ตาม  
นอกจากกษัตริยบาลิตุงแลวพื้นที่ในชวาตะวันออกสวนหนึง่อยูภายใตการปกครองของ ปู  สิน
ดก (Pu Sindok)    ซึ่งสถาปนาอาํนาจในชวาตะวันออกประมาณ ป ค.ศ.928  อยางไรก็ตามจะ
เห็นไดวาชวากลางและชวาตะวันออกเริ่มรวมเปนศนูยกลางทางการเมอืงเดียวกัน ตั้งแต
ประมาณคริสตศตวรรษที่ 10   เปนตนมา 

จารึกของ ปู สินดก สรางขึ้นใน ป ค.ศ.937  อางถึงความขัดแยงระหวางศรีวิชัยและ
ชวา  กลาวสรรเสริญ ปู สินดก   ที่ชวยปกปองชวาตะวันออกใหรอดพนจากการโจมตีของศรี
วิชัยในป ค.ศ. 928 - 929  จารึกหลกันี้สนับสนนุทฤษฎีของ de Carparis   ซึ่งเปนทฤษฎีที่เชื่อ
วาราชวงศไศเลนทรเร่ิมมีบทบาทในชวาตะวันออกและมสีวนรวมในการทําการคากับนานาชาติ
ในระยะนี้   รวมทัง้เปนชวงเวลาที่เร่ิมมีความขัดแยงระหวางราชวงศแหงอาณาจักรศรีวิชัยบน
เกาะสมุาตราและราชวงศในชวาตะวนัออก  สันนษิฐานไดวาการคาเครื่องเทศของชวา
ตะวันออกมีผลกระทบตอการคาของศรีวชิัย   และชวาตะวนัออกยงัไดลดบทบาทความสาํคัญ
ของชวากลางลงไปในชวงเวลานี้ดวยเชนกนั  ผลจากการทาํการคานานาชาติทําใหเกิด
ศูนยกลางความสําคัญมั่งคัง่ทางดานเศรษฐกิจ  และการเมืองแหงใหมในชวาบริเวณพื้นที่ราบ
ลุมของแมน้าํบรันตัส36 
     ทั้งนี้  การสํารวจทางโบราณคดีในทศวรรษ 1970  ถึงตนทศวรรษที่ 1980 ชี้วา  
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 10  ชวากลางไมไดมีสวนรวมในการทําการคามากนกั  เนือ่งจากพบ
เครื่องเคลือบดินเผาของจนีที่มีอายุอยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 10 ในชวากลางจํานวนนอยมาก   
ตางกับในบริเวณพื้นที่ชายฝงดานเหนือลงไปทางใตจนถงึที่ราบสงูระตบูากา (Ratubaka)  ทาง
ใตของชวาตะวันออกที่พบเครื่องเคลือบดินเผาที่มีอายุในราวคริสตศตวรรษที่ 10 เปนจํานวน
มาก  หลักฐานทางโบราณคดีที่เปนสนิคาจากตางชาตเิหลานี้    สามารถยนืยนัการทําการคา
กับนานาชาตขิองรัฐในชวาตะวันออกไดเปนอยางดี    เมืองศูนยกลางการคาชายฝงชวา
ตะวันออกลวนมีสวนรวมในการคานี ้  ในชวาตะวนัออกมีเครือขายของเสนทางทีใ่ชเชื่อมโยงที่

                                                           
    36Ibid., 121. 
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ราบสูงเกอดุ   กับเมืองศูนยกลางการคาชายฝงทางเหนอืโดยผาน บริเวณปารากัน (Parakan)    
และมีเสนทางเชื่อมกับที่ราบสูงเดียงผาน   บริเวณโวโนโซโบ (Wonosobo)  ตอไปถึงพืน้ทีท่าง
ตะวันออกเฉียงเหนือสู บริเวณ เปกาลองงัน (Pekalongan) ทั้งนี้ผูปกครองในชวากลาง ซึง่มี
พระราชวงัตั้งอยูในพืน้ที่ปลูกขาวตอนในสามารถมีสวนรวมในการทาํการคาไดเชนเดยีวกนั   ยิ่ง
ไปกวานั้นชวากลางยังมีความปลอดภัยจากการโจมตีของศัตรูจากภายนอกมากกวารัฐในระบบ
แมน้ําในชวาตะวันออก      ดังนัน้ใน ป ค.ศ. 928 ซึ่งมลายูสงกองทัพมาโจมตนีั้น  จึงนาจะเปน
การโจมตีรัฐในชวาตะวนัออกมากกวารัฐซ่ึงตั้งอยูในชวากลางทีม่ีสวนรวมในการทาํการคา
นานาชาติทางทะเลนอยกวามาก37     นอกจากนี ้  การเคลื่อนยายศูนยอํานาจไปทาง
ตะวันออกของรัฐชวา   อาจมีสาเหตุมาจากพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของชวากลางที่ออนตัวลง    
อันเปนผลมาจากการระดมเงินทนุสรางศาสนสถานเปนจํานวนมากในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 
8 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 10  จึงดูเหมือนกับวาราชวงศในชวากลางไดระดมทรัพยากรทัง้หมดที่
มีเพื่อการสรางศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์  แตศาสนสถานเกือบทั้งหมดสรางจากผูปกครองที่มี
สถานภาพเปนราคยานไมใชจากมหาราชา      นอกจากศาสนสถานบนที่ราบสูงเดยีงแลว  ยัง
มีศาสนสถานอีกเพียงสี่แหงเทานั้นในชวากลางที่ผูสรางไดกลาวอางสถานะมหาราชา     ไดแก     
จันท ิเสวู (Sewu)    จันดีเปลาซัน (Plaosan)     จันดโีรโรจงกรังหรอืพรัมพงัน    และจันดีบุโร
พุทโธ          จันดีบุโรพุทโธ สรางขึ้นใตความอุปถมัภแหงราชวงศไศเลนทรเพื่อบูชาเทพบรรพ
บุรุษและสิ่งศกัดิ์สิทธิ์         สวน จันดีโรโรจงกรัง หรือ พรัมพงนั และ จันด ี เสว ู   สรางขึ้นใต
ความอุปถมัภของมหาราชาและราคยานในทองถิน่   

แรงงานที่ใชในการกอสรางเปนขาทาสและชางฝมือในพระราชวัง       การ
กอสรางศาสนสถานอยูภายใตการดูแลของนักบวชผูมีความรู       ในขณะที่แรงงานชายทาํ
หนาที่สรางศาสนสถานแรงงานฝายหญิงจะทําหนาที่เปนเกษตรกรผูผลิตอาหารใหแกชุมชน  
ในการกอสรางศาสนสถานจะมีตารางการทํางานที่แนนอนโดยหลีกเลีย่งชวงเวลาทีส่ามารถทํา
การเกษตรกรรมไดดี  ดังนั้นผลผลิตดานการเกษตรกรรมของทองถิ่น   จึงมีเพียงพอตอความ
ตองการในการบริโภคและการคา  แตอยางไรก็ตามการกอสรางศาสนสถานขนาดใหญซึ่งมี
ความตองการใชทรัพยากรทกุอยางจํานวนมาก    ดังนั้นยอมเปนอุปสรรคตอพัฒนาการดานอืน่
ของชวากลางดวยเชนกัน38 
                                                           

    37Ibid., 126. 
    38Kenneth R. Hall,  Maritime Trade and States Development in Early Southeast Asia, 

127. 
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    เมื่อเรามองประวัติศาสตรวัฒนธรรมของชวา  จะเหน็ไดวาประเพณีความเชือ่ที่
เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถาน  และความเชื่อเกีย่วกบัพระราชวงัมผีลตอการยาย
ศูนยกลางอาํนาจไปตั้งในดนิแดนอื่นดวยเชนกนั    สันนษิฐานวา มีเหตุอันไมสมควรบาง
ประการเกิดแกพระราชวังและศาสนสถานในชวากลางทําใหตองยายศูนยอํานาจไปตั้งในที่แหง
ใหมทางตะวนัออก     ทัง้นี้มีเหตุอันไมสมควรดังกลาว เชน  อาจมสีาเหตุจากการถูกบุกรุก
โจมตีจากศัตรูซึ่งจะทําใหพระราชวงัและศาสนสถานแหงนัน้  เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลงไป
จําเปนตองปลอยใหทิง้รางและหาที่สรางพระราชวังแหงใหมข้ึนแทนที ่   วัฒนธรรมเชนนีย้ัง
ปรากฎใหเห็นอยูในวรรณกรรมของชวาที่สะทอนใหเห็นถงึอํานาจและความกลาหาญของ
ผูปกครองคนใหมทีม่ีมากกวาผูปกครองคนเกา      หรือมีมากกวาผูที่เขามารุกราน    

   ชวากอนครสิตศตวรรษที่ 14  ไดมีการเคลื่อนยายพระราชวงัถึงสี่คร้ัง  การ
เคลื่อนยายนีม้ีความสมัพนัธกับแนวความคิดในเรื่อง cycle kingship ของนักประวัติศาสตร
โบราณ    แมแตนักประวตัิศาสตรของชวาเอง เชื่อวาประวัตศิาสตรของชวาในยุคแรกถูกแตง
ข้ึนมาเพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดเรือ่ง cycle    เปนแนวความคิดที่เชื่อวาความหายนะ
จะเกิดขึ้นทุกสีรั่ชกาลที่ไมสรางพระราชวงัใหม  ความเชื่อในเรื่องนี้เองทําใหชวามีการยาย
พระราชวงับอยครั้งและมักจะยายไปในดินแดนใกลเคียงเทานั้น    การเคลื่อนยายในทีน่ี้อาจ
หมายถงึการทาํพิธกีรรมเพื่อสรางระบบจักรวาลแหงใหม (mandara) โดยการสรางศาสนสถาน
บนที่สูงคลายเปนการจาํลองภูเขาเมรุบนภูเขาจักรวาล     และ สถาปนาเปนศนูยกลางของ
จักรวาล  อันหมายถงึ ความเปนศูนยกลางแหงราชวงศใหมดวยเชนเดียวกนั39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   39Ibid. 
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 รูปที่ 21    แมน้ําและเมืองสาํคัญของชวาตะวันออกในยุคโบราณ 
 ที่มา      :  Lynda Norene Shaffer, Maritime Southeast Asia to 1500 ( New York  :  M.E.   
                 Sharpe,Inc.,1996),  78. 
 
 
 
 

   แมวา หลกัฐานจากภายนอกจะชี้วาการยายศูนยกลางอาํนาจไปทางตะวนัออกเกิด
ในครึ่งหลงัของคริสตศตวรรษที่ 10 ก็ตาม    แตนักประวัติศาสตรชวารุนแรกบางทานเชื่อวา
เกิดขึ้นในตนชวงคริสตศตวรรษที่ 10   เนื่องจากในชวงเวลานี้ชวากลางเกิดภาวะสงคราม
ระหวางราคยานจาํนวนมากอยางตอเนื่อง   อีกทัง้งานวรรณกรรมชวาบางสวนบงชี้วาสงคราม
ไดกอใหเกิดความไมเปนระเบียบของระบบจักรวาล   และสรางความไมพอใจใหกบัเทพเจา
ทั้งหลายทานจึงลงโทษชวาดวยการทําใหเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด  ดงัเชนใน ป ค.ศ. 
ที่ 925    การระเบิดของภูเขาไฟจึงตองยายพระราชวงัไปที่แหงใหมทางตะวันออก   เนื่องจาก
พื้นที่ในชวากลางไมสามารถใชอยูอาศัยไดเชนเดิม     อยางไรก็ตามการยายศูนยอํานาจไปทาง
ตะวันออกไดสงเสริมสภาพเศรษฐกิจและพัฒนาการดานตางๆของชวาเปนอยางมาก     แมวา
ผูปกครองจะยงัอยูในฐานะ มหาราชา หรือ ราคยาน เชนเดียวกับในชวากลางแตมีความ
แตกตางกนัในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจ     อํานาจทางเศรษฐกิจเปนเครื่องกาํหนดพันธมิตร
ทางการเมือง  ความเปนผูนาํทางจติวิญญาณและการใหความอุปถัมภเครือขายของศาสน
สถานในพืน้ทีใ่ตการปกครอง 
   ชวงปลายครสิตศตวรรษที่ 9  อํานาจของ มหาราคยานกายวูังง ิ(Kayuwangi) ในชวา
กลางไดรับความสนในจากนักประวัติศาสตรเปนอยางมากในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การพัฒนาทางการเมือง   จารึกของพระองคใน ป ค.ศ. 882 ระบุวาไดทรงขยายพืน้ที่ในการทาํ
การเกษตรออกไปอยางมากไดเปล่ียนพืน้ที่ปาไมมาเปนพื้นที่เพาะปลกูขาว   สวนจารึกใน ป 
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ค.ศ. 879 และจารึกใน ป ค.ศ. 881  ระบุวาทรงตองการใชพืน้ที่ไรนาทีย่ังไมมีระบบการ
ชลประทาน (tegal) เพื่อปลูกขาวแบบนาดํา  การพัฒนาทางเศรษฐกิจของพระองคเปน
แบบอยางที่ดใีนการพัฒนาระบบเศรษฐกจิของชวาตะวนัออก  การพัฒนาดานการเกษตรใน
ชวาตะวันออกสามารถทําไดกวางขวางกวาในชวากลางเนื่องจาก  เหตผุลหลายประการ  ดงันี ้
      ประการแรก  พืน้ที่ในชวาตะวนัออกมศีักยภาพของการพัฒนาดานการเกษตรกรรม
ไดมากกวาชวากลาง  เนื่องจากยงัเปนพืน้ที่ที่มปีระชากรอาศัยอยูนอยและยังไมมีผูครอบครอง
พื้นที่ดิน  ซึง่ตางจากชวงหลังคริสตศตวรรษที่ 10 ที่เศรษฐกิจของชวาตะวนัออกขยายตัวอยาง
มาก 
      ประการทีส่อง  เขตพืน้ทีต่อนในของชวาตะวนัออกมทีางออกสูทะเลไดหลายทาง  มี
พื้นที่ราบชายฝงที่กวางสามารถพัฒนาเปนแหลงผลิตขาวได  มีแมน้ําบรันตัสและแมน้ําโซโล
เปนแมน้าํสายหลักที่ใชเปนเสนทางเดนิเรอืคมนาคมติดตอส่ือสารกัน  รวมทั้งยงัเปนเสนทางใน
การลําเลยีงขนสงผลผลิตทองถิ่น  จากพื้นที่ราบสงูของลุมแมน้าํบรันตัสลงมาสูชายฝงทะเล
และนําสนิคาจากชายฝงเขาไปที่ดินแดนตอนใน  จะเหน็ไดวา การที่มพีืน้ที่ราบกวางขวาง
ชายฝงทาํใหชวาตะวันออกสามารถพัฒนาการทําการคากับนานาชาติไดโดยตรงมากกวาชวา
กลางที่อยูลึกเขาไปภายในเกาะ  กษัตริยของชวาตะวันออกมีโอกาสสรางความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ นาํผลกําไรที่ไดไปใชในการสรางศาสนสถานตอบแทนใหแกทองถิ่นเพื่อช่ือเสียงบารมี 
และเพื่อเสริมสรางอํานาจทางการเมืองใหมัน่คงยิ่งขึ้น40 
     ตนคริสตศตวรรษที่ 11 ในรัชกาลกษัตริยแอรลังคะแหงชวาตะวันออก   พระองคทรง
อยูในฐานะมหาราชาเนื่องมาจากทรงเปนผูสรางความมั่งคั่งใหแกชวาตะวนัออก  จารึกของ
พระองคที่สรางในป ค.ศ. 1037 ไดบรรยายถงึสภาพน้ําจากแมน้ําบรนัตัสที่ไหลเออข้ึนทวม
ทําลายกาํแพงกั้นน้ําของหมูบานเสยีหายหลายแหง   สภาพน้าํทวมขังทาํใหรายไดของมหา
ราชาที่ไดรับจากการทําการคาลดลง   แมวาสงัคมในทองถิน่พยายามแกปญหาในเรื่องนี้บาง
แลวแตไมสามารถแกไดสําเร็จ  ดังนั้นพระองคมหาราชาตองใหความชวยเหลือดวยการสราง
เขื่อนกั้นน้ําขึน้อีกสองแหง  การแกปญหาในเรื่องน้าํทวมของแอรลังคะทําใหความรุงเรือง
กลับคืนมาสูทองถิ่นอกีครั้ง  นักประวัติศาสตรจึงมองวากษัตริยแอรลังคะเปนผูปฏิรูประบบรัฐ
ของชวา     เนื่องจาก ภายหลงัที่อํานาจของศรีวิชัยในชวากลางและชวาตะวนัตกเสื่อมลงไป
จากการโจมตขีองราชวงศโจฬะในป ค.ศ. 1024 - 1025    แอรลังคะไดเร่ิมสถาปนาอํานาจขึ้น
                                                           

   40Kenneth R. Hall,  Maritime Trade and States Development in Early Southeast Asia, 
128 -129. 
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ใหมรวบรวมอํานาจเหนือชวาทัง้หมดรวมทั้งบาหล ี   เปลี่ยนวฒันธรรมของชวาเสียใหม    โดย
ใหความสําคญัแกทองถิน่ของชวาเองมากกวาวัฒนธรรมตางดาวที่รับมาจากอินเดยี    แมวา
วัฒนธรรมจากอินเดียจะเปนวัฒนธรรมทีไ่ดรับความนิยมยกยองมากในยุครุงเรืองของชวา
กลาง    พระเจาแอรลังคะขึ้นเปนกษัตริย  ในพระนาม ศรีมหาราชาราคยานฮาร ูแหงเมืองกาหรี
ปน   เมืองแหงนี้ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของชวา  ซึง่ในปจจุบันยงัไมสามารถระบุพื้น
ที่ตั้งของเมืองไดอยางชัดเจน41 
    จารึก ป ค.ศ. 1035 เปนหลักฐานที่สนบัสนุนความสนใจในการทาํการคาของกษตัริย
แอรลังคะ  แสดงใหเหน็การปฏิรูปอํานาจแหงราชวงศในชวาตะวนัออก  และมองเหน็ความ
ซับซอนของการจัดการเรื่องน้ําที่มีความจาํเปนในการพฒันาการเพาะปลูกแบบ ซาวาห 
(sawah) ในเขตพื้นที่ราบต่ําของแมน้าํโซโลและแมน้ําบรันตัส      ในเขตพื้นที่ดงักลาว มีความ
แตกตางจากเขตพื้นที่ในชวากลางและเขตพื้นที่ราบสูงของแมน้ําบรันตัสรวมทั้งในเขตที่ราบ
ชายฝงของเกาะ   เนื่องจากการควบคุมการไหลของสายน้าํทําไดยากกวาและมีสภาพพืน้ทีเ่กิด
ไดทวมไดงายกวา    ประกอบกับพืน้ทีก่ารเกษตรในชวาตะวันออกมีขนาดใหญกวาในชวากลาง      
ดังนัน้ จงึมคีวามซับซอนและตองอาศัยเทคโนโลยีเพื่อชวยใหมีการจัดการระบบการใชน้ําทีม่ี
ประสิทธิภาพ  หลักฐานที่พบในชวาตะวันออกชี้วากษัตริยแอรลังคะ และผูนําคนอื่นในชวา
ตะวันออกมีความรูความชาํนาญในการจดัการเรื่องน้าํเปนอยางดี  เนื่องจากการจัดการเรื่อง
ระบบน้ําเปนสิง่จําเปนสําหรบัผูปกครอง  สําหรบัใชอางสถานะราคยานหรือแมแตสถานะ
กษัตริย42 
    แมวา   มีการขยายตัวของการผลติขาวในชวากลาง  กอนที่จะยายศนูยกลาง
การเมืองไปทางตะวันออกในคริสตศตวรรษที ่ 10   แตจากหลกัฐานทีห่ลงเหลืออยูในปจจุบนั
เปนจารกึที่บนัทึกการกอสรางระบบน้าํในระยะแรกของชวาตะวันออก  แสดงใหเห็นวามกีาร
จัดการเรื่องการไหลของสายน้ําบรนัตัสและแมน้ําสาขาที่ไหลเชีย่ว   การไหลของสายน้าํเหลานี้
เปนสาเหตุของน้าํทวมในพืน้ทีก่ารเกษตรและทําลายผลผลิตขาวราษฎรบอยครั้ง  สามารถ
อธิบายไดวาเพราะเหตุใดจึงมีความพยายามของทองถิน่ในการปองกนัการเกิดอุทกภัย  แมวา 
การปองกนัดังกลาวจะยงัทาํไมไดมากนัก  จารึกเหลานีย้ังใหขอมูลเกีย่วกับการจัดการเรื่องการ
ไหลของน้าํของราชวงศ ที่ยงัตองอาศัยความรวมมือจากผูอาวุโสประจาํทองถิน่  หรือ อาศัย
อํานาจทางการเมืองในระดบัทองถิน่อยูมาก 
                                                           

   41Ibid.,129 
         42Ibid.,130. 
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    ขอความในจารึกหลกัที่บนัทกึเกี่ยวกับระบบน้ําฮารินยิง ไดใหภาพรวมของ
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับการจัดการระบบน้าํบริเวณพื้นที่ดานตะวันตกเฉยีงเหนือของเกดิรี    
จารึกระบุวาในป ค.ศ. 804 ผูอาวุโสของหมูบานเปนผูควบคุมดูแลการสรางเขื่อนหนึง่แหงและ
การขุดสระอีกหนึง่แหง   การสรางเขื่อนและขุดสระสรางขึ้นภายในหมูบานที่ยงัไมมีผูปกครอง
คนใดอางสทิธใินการปกครอง  เขื่อนและสระประจําหมูบานแหงนี้เชื่อมโยงเขากับระบบน้ําฮา
รินยิง และ แมน้ํา กันโต (Kanto)    ในป ค.ศ. 921 ผูปกครองหมูบานสบืเชื้อสายมาจากผูอาวุโส
ประจําหมูบาน และเปนผูที่ดูแลระบบน้าํของหมูบานไดอางสถานภาพที่สูงขึน้เปน มหาราชา   
พระนามวา ตูโลดอง (Tulodong) (919 - 921)   สวนจารึกในป ค.ศ. 1350 ไดบันทกึถงึการ
ซอมแซมเขื่อนที่สรางขึน้ในป ค.ศ. 804 ภายใตราชวงศมชัปาหิต    และระบุวาเปนเขือ่นโบราณ
ที่ไมมีศักยภาพในการควบคุมการไหลของแมน้าํได   ภายหลงัเมื่อซอมแซมแลวเสร็จจึงมีความ
แข็งแรงและปลอดภัยสําหรบัพลเมืองแหงดาหา (เกดิรี) มากขึ้น43 
     นอกจากนี ้จารึกฮารนิยงิ ยังไดกลาวถงึ คลองศักดิ์สิทธิ์ “canal Ceremonies” และ
พิธีฉลองในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวประจาํป    ฮารินยงิ มส่ิีงกอสรางลักษณะคลายเปนเครือขาย
วัดในระยะแรก     สรางขึ้นบนภูเขา เกอลูด (Kelud) เพื่อเปนอนุสรณที่มีการจัดการระบบน้ําได
เปนผลสําเร็จ  วัดแหงนี้และคลองศักดิสิ์ทธิ ์ (canal ritual) รวมเปนสถานที่อาบน้ําศักดิ์สิทธิ ์
(bathing places)  สถานที่อาบน้าํศักดิ์สิทธิม์ีกระจายอยูทั่วไปทั้งในชวากลางและชวา
ตะวันออก    มีลักษณะคลายเปนทางที่น้าํไหลลงมาจากยอดภูเขาศักดิ์สิทธิ์ จากวัดไปตามลํา
คลองและสระที่นาํน้าํลงมาสูพื้นดนิเบื้องลาง  นักประวตัิศาสตรมองวาภูเขาและสถานที่อาบน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์เปนศูนยกลางแหงการสักการะวญิญาณบรรพบุรุษ    รวมทั้งเปนศูนยกลางของการ
อางสทิธิในการปกครองดูแลแจกจายน้ําใหแกพื้นที่ในการเพาะปลกูที่อยูภายใตอํานาจ 
พิธีกรรมดังกลาวผูปกครองสถาปนาขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณในการติดตอส่ือสารกับทองถิ่นตางๆ
ภายใตอาณาจักรเพื่อความรุงเรืองแหงรัฐ   โดยแอบแฝงผลประโยชนทางเศรษฐกิจไวเปน
สําคัญ44 
 
 

ความสืบเนื่องทางการเมืองระหวางชวากลางและชวาตะวันออก 
 

                                                           
         43Ibid. 
         44Ibid. 
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  การยายเมืองศูนยกลางไปทางตะวนัออก  ถือไดวาเปนโอกาสดีในการพฒันา
เศรษฐกิจ  รวมทัง้ยงัสงเสริมความมัน่คงของอํานาจทางการเมืองของผูปกครอง  ราชวงศของ
ชวาในระยะแรกมีลักษณะเปนผูปกครองประจํา วาตัก   ราชวงศชวาในระยะแรกเหลานี้มหีนาที่
ดูแลเพียงกลุมสังคมและกลุมทางเศรษฐกจิภายในวาตักของตนเองเทานั้น    ราชวงศไศเลนทร
แหงชวากลางในตนคริสตศตวรรษที่ 7 จึงนาจะมีฐานะเปนเพยีงราคยานผูปกครองวาตกัที่รวม
วานัวหลายแหงเขาไวดวยกนั  ราคยานผูปกครองเหลานีม้ีความชํานาญรวมทั้งมีความ
จําเปนตองจัดการระบบการใชน้ําและอุปถมัภศาสนาที่รับมาจากอินเดยี  สถาปนาวัฒนธรรม
ทางศาสนาเพือ่ใชอางสทิธิธรรมภายในวาตักของตน   

  นับต้ังแต ตนคริสตศตวรรษที่ 7 เปนตนไป เร่ิมมองเหน็การรวมตัวทางสังคมในชวาใน
ระดับที่ใหญกวาวาตัก  ราคยานผูนาํหลายวาตักรวมตวักันเปนพันธมิตรที่มีกษัตริยที่มีอํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณเปนผูปกครองสูงสุด  กษัตริยไดสรางสัญลักษณบางอยางขึ้นมาเพื่อ
รองรับความรุงเรืองของทองถิ่นที่ยอมอยูใตอํานาจของตน   บรรดาราคยานที่ยอมอยูใตอํานาจ
กษัตริยจะเปนผูอุปถัมภการสรางวัดภายในวาตักของตน ที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมในระบบ
เครือขายวัด    ถึงแมวาในคริสตศตวรรษที่ 8 ชวากลางเปนแหลงที่มกีารรวมตัวกันทาง
วัฒนธรรมแลวก็ตาม    แตอํานาจทางการเมืองยงัคงมอียูอยางจํากัด  เนื่องจากราคยานในแต
ละวาตักยังมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับทีใ่กลเคียงกนัอนัเนื่องจากความอุดมสมบูรณของ
พื้นที่ปลูกขาว   ดังนั้น ความตองการผูนาํทางเศรษฐกจิจึงมนีอยหรือไมมีความจาํเปนอยางใด      
เพราะเหตุนีก้ารที่ราคยานประจําวาตักบางแหงตองการเปนผูนาํทางการเมืองในพืน้ที่ปลูกขาว
ในชวากลางจงึมีโอกาสนอย   นอกจากการใชการปกครองในแบบผูนําทางจิตวญิญาณโดย
อาศัยการประกอบพิธีกรรมแบบอินเดียเทานัน้    ดวยเหตนุี้ในระยะนีจ้ึงยังมองไมเหน็การ
รวมตัวทางการเมือง   ในระดับที่เรียกไดวาเปนรัฐขาราชการแตอยางใด45 
     ในป ค.ศ. 732 กษัตริยสัญชัยอางสถานะราคยานแหงมะตะรัมในตําแหนง ระตู 
(Ratu) ซึ่งมีความหมายเดียวกบัมหาราชา พระองคไดรวมวฒันธรรมฮนิดูไศวะเขากับ
วัฒนธรรมทองถิ่นสรางศาสนสถานบนที่ราบสูง เดียง (Dieng)  กษัตริยสัญชัยมีฐานะ
เปรียบเสมือนพระศิวะผูดูแลบนพืน้โลก  กลางคริสตศตวรรษที่ 8 พระองคมีชัยชนะตอกษัตริย
ในราชวงศไศเลนทร   ราชวงศไศเลนทรจึงไดยายเมอืงไปสรางวาตักแหงใหมบริเวณที่ราบสงู
เกอดุ และสรางบุโรพทุโธเปนศนูยกลางทางจิตวิญญาณประจําราชวงศ  บโุรพุทโธจึง
                                                           

            45Kenneth R. Hall, Maritime Trade and States Development in Early Southeast Asia, 
131 - 132. 
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เปรียบเสมือน ภูเขาจักรวาล ทีน่ําความรุงเรืองมาสูอาณาจักรชวา ชวากลายเปนศูนยกลางของ
การศึกษาพระพุทธศาสนามพีระนักแสวงบุญจากจนีและอินเดียเดนิทางเขามาศึกษา
พระพทุธศาสนา    โดยไดรับความอุปถมัภจากราชวงศไศเลนทร   

    ทั้งนี ้  จะเหน็ไดวาการอุปถัมภพระพทุธศาสนาของกษัตริยชวา  เปนไปเพื่อยก
สถานะมหาราชาของกษัตริย     อีกทัง้เพือ่เชื่อมโยงกษตัริยจากราชวงศไศเลนทรในชวากลาง   
และราชวงศศรีวิชัยทีม่ีอํานาจอยูบริเวณพืน้ที่ชวาตะวันตกในชวงคริสตศตวรรษที่ 8 เขาไว
ดวยกนั   ดงัจะเหน็ไดวาราชวงศทั้งสองมกีารติดตอแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกนั และมี
ความสัมพันธทางการสมรสระหวางราชวงศ    และมกีารแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมระหวางกัน
อยูเสมอ    ในยุครุงเรืองของชวากลางมพีระนักแสวงบุญจากที่ตางๆ เดินทางไปมาระหวางศรี
วิชัยและชวาซึง่เปนแหลงศนูยกลางการศึกษาพระพทุธศาสนาทัง้สองแหงจาํนวนมาก    ใน
ระหวางคริสตศตวรรษที่ 9  แนวความคิดเกี่ยวกับศาสนาทั้งพุทธมหายานและฮนิดูซึ่งมีความ
เจริญสูงสุดในเวลานี้   แนวความคิดเหลานี้ไดสะทอนออกมาทางงานศิลปกรรมกระจายทั่วไป
ในพืน้ที่เขตอํานาจของศรีวชิยัทั้งในสุมาตรา, คาบสมุทรมาเลยเชนเดียวกับในชวากลาง  ทัง้นี้
งานศิลปะดังกลาวมีลักษณะเปนศิลปะทีผ่สมผสานระหวางศรีวิชยัและชวากลาง   เปนศิลปะที่
มีรูปแบบเฉพาะตัว ผสมผสานกนัระหวางศิลปะของศรีวิชัยและศิลปะของชวาไมใชเปนศิลปะ
ของชาติใดชาติหนึง่โดยเฉพาะ46 
   ความสัมพันธที่ดีระหวางราชวงศไศเลนทรและราชวงศศรีวิชัย  เหน็ไดจากการอางถึง
ราชวงศไศเลนทรในจารกึนครศรีธรรมราช    รวมทั้งจากทฤษฎีของ de Carparis ที่มีความเห็น
วามีความสมัพันธทางการสมรสระหวางทัง้สองราชวงศ    ความสัมพนัธที่ดีระหวางกันเปนสิ่งที่
จําเปนเนื่องจากกอนคริสตศตวรรษที่ 10 ชวากลางเปนเพียงแหลงผลิตขาวเทานัน้สวนดาน
อํานาจทางการปกครองยังมอียูจํากัด  สวนอํานาจอนัยิง่ใหญของศรีวชิัยเกิดจากการทําการคา
กับนานาชาตแิละการรวบรวมระบบรัฐทีม่ีความเขมแข็งกวา     ความสัมพันธดงักลาวกระตุน
การหลัง่ไหลของผลผลิตทองถิ่นจากดนิแดนตอนในของชวา   ไปที่เมืองทาชายฝงที่เปนผูเก็บ
รวบรวมสินคา   

    การไมสนใจทําการคาของผูปกครองของชวากลาง   สะทอนใหเห็นในจารึกของชวา
ที่มหาราชาไมยุงเกีย่วกับพฒันาการทางเศรษฐกิจของวาตักมากนกักระทั่งคริสตศตวรรษที่ 10  
และชัดเจนยิง่ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ผูปกครองชวามีบทบาทสาํคญัในฐานะผูอํานวยความ
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สะดวกในการทําการคานานาชาติ  จะเหน็ไดวากอนคริสตศตวรรษที่ 11 ราชวงศชวาเต็มใจ
ยอมรับอํานาจความเปนใหญของศรีวิชัยในความเปนศนูยกลางการคานานาชาติ  เนื่องจากใน
ขณะนั้นชวาไมมีความสนใจในการทําการคานานาชาตมิากนักเพราะมีรายไดหลักมาจากการ
ผลิตขาวอยางพอเพียง  และประเพณีการสรางเครือขายวัดสนับสนุนใหผูปกครองในชวากลาง
ใหสถาปนาอาํนาจแบบพิธีกรรม  (ritual sovereignty)  ไดเปนผลสําเรจ็ 
    อยางไรก็ตาม  หลักฐานทางโบราณคดีไมสนับสนนุแนวความคดิที่วาชวากลางใน
ยุคไศเลนทรไมสนใจในการทําการคากับนานาชาต ิ   ทั้งนี้มหีลักฐานในชวากลางประเภทจารึก
แสดงใหเหน็เครือขายของตลาดการคาในทองถิน่ที่รูจักกันในชื่อ    ตลาดปเก็น (pken) ประจํา
วาตัก  มกีารจัดการระบบน้ําในพืน้ที่เพาะปลูกและระบบตลาดภายในแตละวาตักดวยตนเอง   
สนับสนนุแนวคิดเรื่องความเปนเอกราชของกลุมสังคมเศรษฐกิจและการเมืองแตละกลุมที่
เผชิญหนากับความใฝสูงของมหาราชา   ตลาดปเก็นเปนสถานที่สําหรับการติดตอทําการคากับ
พอคาชาวตางชาติของแตละวาตักและทําใหมีการขยายตัวของผลผลติทองถิน่ออกไปมากขึน้  
ตลอดถึงเปนแหลงรองรับสินคานานาชาตทิี่ถูกแจกจายไปยังแตละปเกน็ที่มีสวนรวมในการทํา
การคาและลงไปสูวานวั47 

   ตลาดการคาเครือขายในทองถิน่ เปนพืน้ฐานสาํหรับการรวมตวักันในดานอืน่ใน
ระดับวาตัก  ราคยานที่ตองการขยายวาตักใหยิ่งใหญตองพัฒนาระบบการใชน้ําใหดียิ่งขึน้
รวมถึงการเปนศูนยกลางของเครือขายทางศาสนาเพื่อสามารถอางสถานะมหาราชา  
นอกจากนี้ความสัมพันธในเครือขายตลาดสามารถสรางใหเกิดความรวมมือ ทางการเมือง และ 
ทางศาสนา ซึ่งมจีุดศูนยกลางอยูที่มหาราชวงัและวัดศาสนสถานศกัดิ์สิทธิ์ของราชวงศ
ผูปกครอง วดัถือไดวาเปนศูนยกลางทางศาสนา   ในขณะทีว่ังเปนศูนยกลางทางการเมืองที่
รวบรวมวาตักหลายแหงเขามาอยูในระบบเมืองศูนยกลางนี้กอใหเกิดการหลั่งไหลของผลผลิต
ภายในวาตักโดยผานตลาดปเก็น  สรางใหเกิดความตองการสนิคาตางชาตทิี่มีพอคาเรเดินทาง
นําสินคาเหลานี้เขามาจําหนายในแหลงผลติตอนใน  วงัหลวงเปนศนูยกลางในการแลกเปลี่ยน
ซื้อขายสินคาพื้นเมืองนําออกไปที่เมืองทาชายฝงทางตะวันออกเฉยีงเหนือ    แตปรากฎวาใน
ยุคไศเลนทรแหงชวากลางยงัไมปรากฎหลกัฐานที่มหาราชาหรือเจาของที่ดนิชั้นสงูอื่นที่ให
ความสาํคัญตอการพัฒนาระบบตลาดโดยตรงกับพอคานานาชาต ิ  แตจารึกของกษัตริยแอรลัง
คะ ค.ศ.1037  และจารึกหลักหลังๆของราชวงศในชวาตะวันออกไดสะทอนใหเห็นปฏิสัมพันธ
                                                           

 47Kenneth R. Hall,  Maritime Trade and States Development in Early Southeast Asia, 
133. 
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ระหวางผูปกครองและพอคาในการพัฒนาเศรษฐกิจดานการคามากกวาในชวากลาง  รวมทัง้
มองเหน็ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกันอยางแพรหลาย48 
     จะเหน็ไดวาในคริสตศตวรรษที่ 10 และคริสตศตวรรษที่ 11 ราชวงศในชวา
ตะวันออกมีบทบาททางเศรษฐกิจอยางมาก  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางการเมืองสงู  
ดังนัน้ผูปกครองจึงมีสถานภาพทีม่ากกวาผูปกครองแบบ ritual sovereign ซึ่งปกครองแควนกึ่ง
อิสระภายใตเครือขายการชลประทานเทานั้น  แอรลังคะเปนผูปกครองทีท่ําใหรูปแบบของ
กษัตริยในชวาตะวันออกแตกตางกนัออกไป  ทัง้นีห้ลังจากสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
แลวพระองคไดวางระบบเรื่องการจัดการการใชน้าํบริเวณที่ราบชายฝงใหมีประสิทธภิาพมาก
ข้ึน  พฒันาพืน้ทีท่ี่มนี้ําทวมใหเปนที่จอดพักเรือของพอคาตางชาติที่เดินทางเขามาติดตอ
คาขาย  จารึกในป ค.ศ. ที ่ 1037 ของแอรลังคะแสดงใหเห็นความเปนผูนาํดานเศรษฐกิจที่
คอนขางจะแตกตางออกไปจากความเปนผูนําทางจิตวิญญาณ  ดังเชนจารึกที่พบในชวากลาง
ในชวงแรก  แสดงใหเห็นความคาดหวังทีม่ีตอมหาราชาที่ตางกัน 
   รัฐชวาในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 10  มีลักษณะที่แตกตางไปจากรัฐชวาในยุคไศ
เลนทรและถือเปนพืน้ฐานของระบบรัฐและระบบเศรษฐกิจของชวาในระยะตอมา  สวนมรดกที่
ไดรับมาจากชวากลางจะเปนแนวความคดิเกี่ยวกบัมหาราชาและรูปแบบการปกครองแบบ
อินเดีย  รวมทัง้การใหความอุปถัมภศาสนาอันเปนแหลงสทิธิธรรมและสัญลักษณของเมือง
หลวง  การสถาปนาเครือขายระบบวัดเปนการเริ่มตนของกระบวนการรวบรวมความเขมแข็ง
ทางการเมือง  เปนวธิีการดึงราคยานและวดัในทองถิ่นเขามารวมเปนสมาพนักระตุนพัฒนาการ
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ  สรางโครงสรางพืน้ฐานที่สงเสริมการลําเลียงผลผลติทองถิน่ออก
ไปสูเมืองทาชายฝง  ดงันั้นจงึมองเหน็การจัดระบบการเมืองของผูปกครองที่รวบอํานาจมาสู
ราชสํานกัชวาตะวันออกในคริสตศตวรรษที่ 10  เปนตนไป  ราชวงศชวาตะวันออกเพิ่ม
ความสัมพันธกับนานาชาตปิระกอบกับมกีารเดินทางทาํการคาทางทะเลของพอคานานาชาติที่
ขยายตัวขึน้เรื่อยๆ  ในขณะที่ชวากลางถกูจํากัดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงผลกระทบตอระบบการเมือง49 
 
 

                                                           
         48Ibid., 134. 
           49Ibid. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                           88
 

แนวคิดเก่ียวกับรัฐและกษัตริยของชวา 
 

   กําเนิดรัฐหมายถงึการขยายฐานอํานาจของสังคมเผาใหซับซอนขึน้  ลัทธิบรรพบุรุษ 
คือการถายทอดพลังอํานาจจากหัวหนาเผาที่ตายไปแลวใหแกผูรับทอดคนตอไป  ยังผลใหตอง
มีการบนัทึกสาแหรกวงศวานวานเครือ (genealogy)  เพื่อใชอางถึงในพิธกีรรม  เชน  การทํา
สัตยสาบานตอกัน  หรือเพื่ออางสทิธธิรรมของตระกูลขุนนางในกรณีที่ระบบการเมืองซับซอน
ข้ึน  พบไดในจารึกโบราณของกัมพูชาและชวา50 
  รัฐชวารับวัฒนธรรมอินเดียพุทธหนิยานและฮินดูเขามาสูสังคมในระดบัสูงของทองถิน่
เชนเดียวกับรัฐอ่ืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  พิธีกรรมและการจัดองคกรของรัฐเปนไปเพื่อ
สงเสริมฐานะของสถาบนักษัตริยตามแบบของอินเดีย  แสดงนัยยกเทพในเทวนยิมของอินเดีย
ใหมีฐานะเหนอืกวาผีของคนทองถิน่  ถอืภาษาสนัสกฤตเปนภาษาศักดิ์สิทธิในการบวงสรวง
เทพเจาของอนิเดีย  ชวาไดนําเอาวิธกีาร “ประคัสติ” หรือการสรางจารึกมาใช  “ปรศสติ”  
แปลวา  คําสรรเสริญ, เกียรติยศ,  การทาํใหเกยีรติขจรขจาย,  คําสอน,  เครื่องนาํทาง,  คํา
เตือน   ดังนั้นจารึกของชวาจึงมีจุดประสงคกวางๆ  สามประการคือ 

1) สรรเสริญกษัตริยและวงศกษตัริย 
2) คําสอนและคาํเตือนทางจริยธรรม 
3) เปนประกาศิตแหงการอุทิศทาสและกัลปนาที่ดิน51 

                 จุดประสงคทั้งสามประการลวนเปนเรื่องศักดิ์สิทธิและตองใชภาษาศักดิ์สิทธิ     เชน   
ภาษาสนัสกฤต  หรือ  ภาษาบาลี   จุดประสงคในการจารึกเพื่อการสรรเสริญกษัตริยและวงศ
กษัตริย  หมายถงึการฉายภาพลักษณของกษัตริยในอุดมคติแบบอินเดียที่บรรยายไวในคัมภีร  
เชน  มนูธรรมศาสตร,  อรรถศาสตร  และรามายณะหรือมหาภารตยุทธ  เปนตน  ผูที่จะยก
ฐานะของกษตัริยในเชิงพิธกีรรมนี้คือนักปราชญที่คุนเคยกับคัมภีรศักดิ์สิทธิ  และสามารถแตง
โคลงเปนภาษาสันสกฤตได  ดวยเหตุนีท้ําใหราชสํานกัตองอุปถัมภผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนผูทํา
หนาที่เขยีนประวัติวงศ 
  การจารึกวีรกรรมของกษัตริยความมีชัยในสงครามใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร
การเมืองที่สําคัญ  กิจกรรมที่เดนชัดของกษัตริยและขุนนางชัน้สงูหรอืขุนนางทองถิน่  อีกดาน
                                                           

           50วินัย  พงศศรีเพียร, “งานเขียนทางประวัติศาสตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต : กลุมประเทศ
ภาคพื้นทวีป,”   รวมบทความทางประวัติศาสตร   16 (กุมภาพันธ 2537)  : 14. 

              51เร่ืองเดียวกัน. 
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หนึง่เปนกิจกรรมดานศาสนา  เชน  การสถาปนาศิวลงึค,  การสรางศาสนวัตถุและศาสนสถาน  
กิจกรรมทัง้สองดานนี้บางทมีีขอผูกพันทางนิตนิัย  เชน  การประกาศเขตแดนในครอบครอง,  
กฎหมายของรฐั,  ขอตกลงระหวางรัฐ,  การอุทิศทาส  และการกัลปนาที่ดินแกวัดหรือองคกร
ทางศาสนา  เปนตน    กจิกรรมเหลานีล้วนเปนไปเพือ่จรรโลงสถาบันกษัตริยใหวัฒนาถาวร  
เพื่อหาสิทธิธรรมใหแกราชวงศหรือผดุงไวซึ่งบุญบารมีแหงวงศกษัตริย52 
  ในยุคสมยัที่ราชวงศชวาตะวันออกมีอํานาจนัน้  เปนยุคทีม่ีการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมบางประการที่แตกตางจากยุคไศเลนทร  ในยุคนี้ไมนยิมสรางสิ่งกอสรางขนาดใหญ
อยางเชนบุโรพุทโธหรือพรัมพงนัอีก  แตกลับนยิมสรางสิง่กอสรางขนาดเลก็กระจายทัว่
ราชอาณาจกัร53    ซึ่งแสดงใหเหน็ความเปลี่ยนแปลงดานความคิดทางการเมือง  ที่สวนกลาง
มองเหน็ความสําคัญของทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น  และใชศาสนาเชื่อมโยงทองถิน่ใหหลอมรวมกับ
สวนกลาง  หรือ เปรียบเสมือนกษัตริยซึ่งมีผลประโยชนจากผลผลติทองถิน่  ไดมอบส่ิงตอบ
แทนกลับคืนแกราษฎรที่มอบความจงรักภกัดีตอพระองค 

        กษัตริยชวาตะวันออกมีอํานาจเหนือทองถิน่    ดวยพิธกีรรม และ ตัง้ตนเปน
ศูนยกลางทางศาสนา     โดยแบงพืน้ที่ในการควบคุมออกเปนสองระดับ  คือ  ในเขตปกครอง
โดยตรง (core area)  และ ในเขตปกครองผานสมัพนัธมิตรในทองถิ่นที่มีผลประโยชนรวมกนั   
ทองถิน่จะสงผลผลิตของตนใหแกสวนกลางและจะไดรับของตอบแทนจากสวนกลางเปนรางวัล  
ของขวัญที่ไดรับมานี้ผูนาํในทองถิน่จะใชเปนเครื่องแสดงยศฐาบรรดาศักดิ์   ถือเปนสัญลักษณ
ในการใชอางสิทธิในการปกครองของตนตอผูอยูใตปกครอง   หรือในบางครั้งอาจตองใชกําลงั
ควบคุมบาง  
     ขอมลูที่ไดรับจากจารึกในระหวางคริสตศตวรรษที่  9 - 10  ทําใหเราทราบวา
โครงสรางรัฐของชวาในขณะนั้นเปนแบบสงัคมที่เกิดในนเิวศนแวดลอมรวมกัน (eco regions)   
แตละแหงมหีวัหนากลุมของตน    ดังนัน้ รากฐานของอํานาจในทองถิ่นซึ่งเขมแขง็จึงมองเห็น
การแขงขันระหวางกลุมตางๆเพื่ออางความเปนผูนําสงูสดุบอยครั้ง    ดังนั้น กษตัริยมีความ
จําเปนตองใชอุดมการณหรือ อาศัยพธิกีรรมเพื่อใชสรางสิทธธิรรมในการควบคุมกลุมการเมือง
คูแขงที่อยูใกลเคียง   อาทิ  การสรางศาสนสถานเปนการแสดงอํานาจของกษัตริยประการหนึง่  
เชนเดียวกับการสมรสกับเหลาบรรดาลูกสาวหลานสาวของหวัหนากลุมการเมืองใกลเคียง  
                                                           

      52เร่ืองเดียวกัน,15. 
              53Nicholas  Tarling, The Cambridge History of  Southeast  Asia  :  From  Early  Times  

to  c.1800,  212. 
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โครงสรางของรัฐมีลักษณะคลายสมาพนัธ (federation)  ที่ประกอบไปดวยแวนแควนที่
คอนขางเปนอสิระจํานวนมาก  รัฐในลักษณะนีจ้ึงไมใชรัฐขาราชการหรือรัฐรวมศูนยอยาง
สมบูรณ  ดวยเหตุนี้รัฐในลักษณะนีจ้ึงจาํเปนตองใหความสาํคัญกับเร่ืองของความจงรักภักดี
ของราษฎรตอกษัตริยมากเปนพิเศษ    ดงัสะทอนใหเหน็ในจารึกโบราณของชวาทีอํ่านาจของ
กษัตริยเกิดจากการประกอบพิธีกรรมศักดิสิ์ทธิ์ ( ritual  sovereignty)54 
     อยางไรก็ตาม   พื้นฐานของระบบการเมืองในชวาตะวันออกไมเหมือนชวากลางไป
เสียทัง้หมด  เนื่องจากมปีจจัยทางดานภูมิศาสตรเปนตัวแปรที่สําคัญ  รูปแบบของระบบ
การเมืองในชวาตะวนัออกมลัีกษณะของการผสมผสานกัน   ระหวางรฐัรวมศูนยที่ตัง้อยูในพื้นที่
ตอนในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําบรนัตัส  และรัฐทําการคาที่ตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลที่มีรูปแบบ
เปนการเมืองที่อิงอยูกับแมน้ํา (riverine political system)    ดวยเหตนุี้ผูนาํคนใดมี
ความสามารถควบคุมพืน้ที่บริเวณปากแมน้ําที่เปนแหลงทําการคากับตางชาติเอาไวได   ผูนํา
คนนัน้จะมีอิทธิพลควบคุมประชากรที่อาศยัแมน้ําเหลานัน้สัญจรไปมา  ดังนั้นจงึถือเปนขอ
ไดเปรียบในเรื่องผลประโยชนทางเศรษฐกจิและการเมืองของผูนาํที่อาศัยอยูทีพ่ื้นที่บริเวณปาก
แมน้ํา  รวมทั้งเปนเงื่อนไขอยางหนึ่งในการสรางความสัมพันธกับกลุมชนที่อยูเหนอืปากแมน้าํ
ข้ึนไป  
  พัฒนาการทางการเมืองของชวาตะวนัออก  เกิดจากนโยบายทางการเมืองที่ดี   
ประกอบกับการลดอํานาจผูปกครองในทองถิ่นโดยใชแนวความคิดทางศาสนา  และใชพิธีกรรม
เพื่อลดบทบาทผูนาํการเมืองในแตละทองถิ่น   และใชผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสิ่งจงูใจให
ผูนําเหลานัน้ยอมรับในอํานาจของรัฐสวนกลาง   ดังทีห่ลักฐานประเภทจารึกของชวาในชวง
คริสตศตวรรษที่ 9 - 13   ชี้ใหเหน็วา   กษตัริยชวาประกอบพิธีกรรมยกที่ดินรอบนอกสวนกลาง  
หรือ ที่ดินรกรางวางเปลาแหงใหมใหกับบรรดาผูจงรักภักดีเปนจํานวนมาก      ในเขตที่ดิน
ดังกลาวเรียกกันวา เขตสีมา (sima)  เปนพืน้ทีท่ี่อยูนอกเหนืออํานาจการปกครองโดยตรงของ
กษัตริย  ผลประโยชนจากที่ดินในแตละเขตสีมาเปนอสิระจากการเรียกเก็บภาษีและอิสระการ
เกณฑแรงงานจากกษัตริย  โดยที่ผลประโยชนจะตกเปนของผูปกครองในเขตสีมานั้นๆ      คาํ
สาปแชงของพราหมณในราชสํานกั และ คําสาบานของเหลาผูรับที่ดินในเขตสีมา   เหลานี้ได
สะทอนใหเห็นถึงความคาดหวงัของกษัตริยที่จะไดรับความจงรกัภักดีจากบุคคลเหลานั้น  โดย
มีพราหมณของทางราชสํานกัสวนกลางซึ่งเปนบุคคลผูมคีวามรูชัน้สูงประจําราชสํานกัเปนผู

                                                           
54Kenneth R. Hall,  Maritime Trade and States Development in Early Southeast, 240. 
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ประกอบพิธีสาปแชงผูที่ไมปฏิบัติตามคําสาบาน   พิธีการมอบพืน้ที่ในเขตสีมานี้  มักกระทําใน
งานเฉลิมฉลองที่สวนกลางจดัขึ้นเปนงานประจําปในชวงปใหม   ในงานเฉลมิฉลองประเภทนี้
มักจะมกีารประกาศตั้งพื้นทีใ่นเขตสีมาแหงใหมอยูเสมอ55 
   การถายโอนอํานาจในการปกครองพืน้ทีใ่นเขตสีมาใหแกผูนําทองถิน่ดั้งเดิม   เปน
นโยบายทางการเมืองในการสรางความสัมพันธกับทองถิน่  และเปนการขยายอํานาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจออกไปยังพืน้ที่รอบนอกโดยไมบบีค้ันผูปกครองคนเกามากจนเกนิไป  
การใหสิทธิบริหารจัดการที่ดนิในเขตสีมาแตละแหงเพื่อเปนแหลงผลประโยชนของผูปกครอง
เกาที่ยังคงดํารงอยูเหมือนเดิม    เพียงแตวาผูปกครองเหลานีม้ีหนาที่ตองสงของบรรณาการ
จากทองถิน่ใหแกกษัตริยเปนการตอบแทนการใหสิทธิดูแลที่ดิน    เปรียบเสมือนวาผูปกครอง
ในทองถิน่เหลานี้ไดรับสัมปทานจากกษัตริยใหบริหารจดัการกิจกรรมทุกอยางภายในเขตสีมา
ของตน  แมตองสงผลประโยชนใหแกสวนกลางบางแตกษัตริยจะนาํผลกาํไรบางสวนจาก
การคาตอบแทนคนืใหแกทองถิ่น   ดวยการสรางวัดหรือสาธารณะประโยชนอ่ืนภายในทองถิ่น
นั้นๆเปนการตอบแทน56 

    จะเหน็ไดวา  การแบงการควบคุมที่ดนิในเขตสีมาใหแกผูนาํทองถิ่น  มีจุดมุงหมาย
เบื้องตนเพื่อชวยสงเสรมิสิทธิธรรมแหงความเปนกษัตริยใหสมบูรณยิง่ขึ้น ศาสนสถานในเขต
สีมาแตละแหงมีความสัมพนัธกับวัดในสวนกลาง   และเปนเครือขายของวัดประจําราชวงศมี
สิทธิโดยชอบธรรมที่จะไดรับความอุปถมัภจากกษัตริย     รวมทั้งมีสิทธิไดรับการอทุิศกัลปนา 
คน สัตว และส่ิงของจาํนวนมากจากกษตัริยเชนเดียวกับวัดในสวนกลาง  ผลประโยชนในการ
สรางวัดคือทัง้กษัตริยและคนในทองถิ่นไดรับ คือ บุญกุศล     นอกจากนี้แลวกษตัริยยังไดรับ
ความยอมรับจากสังคมสวนรวมในฐานะของผูนําทางจติวิญาณ  
     กษัตริยชวาตะวันออกนําทรัพยสินเงินทองที่ไดมาจากการคาไปใชสรางวัด   รวมทั้ง
ใชในการประกอบพิธีกรรมและอุปถัมภนกัปราชญราชบัณฑิตประจาํราชสํานกั  ทัง้นี้เพื่อความ
เปนผูยิง่ใหญและชื่อเสียงอาํนาจแหงราชวงศ  กษัตริยมีอํานาจผกูขาดสินคาชัน้ดีของตางชาติ
และแจกจายสนิคาหรหูราเหลานี้ตลอดทัว่ราชอาณาจกัรเพื่อสรางพนัธมิตร   หลักฐานประเภท
เอกสารของจนีชี้วามีสินคาจํานวนมากถกูสงไปที่ชวาในชวงเวลาดังกลาว   ประกอบกับพบ
เครื่องถวยจนีรวมสมัยกระจายอยูทั่วอาณาจักร    แตเนื่องจากสนิคาเหลานี้ไมไดถูกกลาวถงึ
หรือไมมีหมนุเวียนอยูในตลาดทองถิ่น    จึงอธิบายไดวากษัตริยใชสินคาหรูหราเหลานี้สราง
                                                           

55Ibid., 214. 
56Ibid. 
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ผลประโยชนทางการเมือง หรือ ใชแสดงความเปนศูนยกลางของอํานาจและความมั่งคั่งของตน  
ดวยการแจกจายสิ่งของเหลานี้ใหแกบรรดาผูนาํในทองถิน่ทัง้หลาย 

ตารางที่ 2  เครือขายของวัดหลวงในชวาและเขมร(ในยุคคลาสสิค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ที่มา  :    Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in Early Southeast  
             Asia (Honolulu : University of Hawaii Press,1985),167. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                           93
 
 
 

 ความสัมพันธระหวางราชสํานักและทองถิ่น 
 
      พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ   ของชวาตะวันออกเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุม
แมน้ําบรันตัส      บรันตัสเปนแมน้าํสายยาวที่แวดลอมไปดวยเทือกเขาจาํนวนมากและมี
ทางออกสูทองทะเล   แมน้ําบรันตัสมีลักษณะทางกายภาพเปนสายน้าํที่คดเคี้ยวมากกวา   
แมน้ําในพืน้ทีช่วาตอนกลาง  สายน้ํามีลักษณะการไหลตามเข็มนาฬิกาจากซายไปขวา  ตน
สายน้าํเริ่มที่บริเวณเทือกเขาอรชุน (Mount Arjuna) ไหลลงไปทางใตและวกไปทางตะวันตก  
ยอนขึ้นไปทางเหนือวกไปทางตะวนัออกกอนที่จะไหลออกสูทะเลบริเวณชายฝง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ  แมวารัฐการคาบริเวณปากแมน้ําบรันตสัต้ังอยูหางจากชองแคบ
มะละกา และชองแคบซุนดามากแตอยูในทําเลดีในการคาเครื่องเทศ  เนื่องจากตัง้อยูตรงกลาง
ระหวางชองแคบมะละกาและหมูเกาะโมลุกกะซึง่เปนแหลงผลิตเครื่องเทศ จึงอาจเปนไปไดที่
พอคาทีจ่ะเดนิทางไปคาขายที่ศรีวิชัยมาแวะพกัเรือที่ชวาไดชวยกระตุนใหชาวชวาสนใจทาํ
การคา57   เหตุนี้ชวาตะวนัออกจงึไดโอกาสผูกขาดการคาเครื่องเทศที่เปนสนิคาหายากและมี
ราคาแพงของหมูเกาะโมลุกกะ  โดยเฉพาะเครื่องเทศสําคัญ  3 ชนิด อันประกอบดวย  กานพล,ู  
จันทรเทศ,  ดอกจันทนเทศ58 
     การทาํการคาที่ขยายวงกวางมากขึ้นเรือ่ยๆ   จากการคาแบบแลกเปลี่ยนระหวางชน
พื้นเมืองดวยกนัเอง   เปลี่ยนเปนมพีอคาชาวตางชาติเดินทางมาตดิตอคาขายทีช่วาโดยตรง
แทนที่ศูนยการคาศรีวิชัยทีห่มดความสาํคัญไป  ทาํใหความสัมพันธระหวางสวนกลางและ

                                                           
              57Nicholas  Tarling, The Cambridge History of  Southeast  Asia  :  From  Early  Times  

to  c.1800, 208. 
     58กอนคริสตศตวรรษที่ 17   กานพลูมีเฉพาะที่เกาะภูเขาไฟเล็กๆ  5  แหงเทานั้น    ประกอบดวย

เกาะเตอนาเต (Ternate),  ติดอเร(Tidor),  โมตีร (Motir) ,  มาเกียน (Makian)  และบาจัน (Batjan)  สวน
จันทนเทศเติบโตเฉพาะที่หมูเกาะบันดาเทานั้นเชนกัน  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากความหวงแหนของชาวเกาะ
ที่ระมัดระวังไมใหนําตนหรือเมล็ดออกไปปลูกที่อื่น  หรือแมนําออกไปไดตนเครื่องเทศเหลานี้ไมสามารถ
เติบโตไดและจะตายไปในที่สุด  ทั้งนี้เพราะการเพาะปลูกอาจมีองคประกอบหลายอยางทั้งสภาพอากาศ,  
วิธีการดูแล    และยังตองมีความใกลชิดกับทะเล  ดังที่มีคําพูดกลาวเปรียบเทียบวา  “จันทนเทศเปนพืชที่
จะตองไดกล่ินทะเล  สวนกานพลูจะตองมองเห็นทะเล”  เปนตน 
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ทองถิน่มีความเขมขนมากยิง่ขึ้น     สัมปทานบัตรของราชสํานัก (Royal Charter)59 จํานวน
มากในชวาตะวันออกเปนสิง่ที่ยนืยนัถึงความสําคัญของกษัตริยในชวาตะวันออก  ที่สวนกลาง
ทําข้ึนเพื่อรับรองอํานาจของกษัตริยที่มีตอสวนแบงผลกาํไรจากการทาํการคา และการเก็บภาษี
จากราษฎรทีท่ําการเกษตร   สัมปทานบตัรจํานวนมากที่ทาํขึ้นในระหวางคริสตศตวรรษที่ 10 - 
12    ทําข้ึนเพื่อรับรองใหพอคาที่อาศัยอยูที่เมืองทาชายฝงเปนผูทําหนาทีเ่ก็บภาษีสินคา
ประเภทพืชผลทางการเกษตรจากชาวเมืองใหแกกษัตริย  หรือทาํหนาที่เปนเจาภาษีนายอากร  
(tax farmer)  

ภาษีเหลานีก้ษัตริยนําไปใชเพื่อพัฒนาระบบการคาใหสะดวกยิง่ขึ้น  เชน  การสราง
บานพักใหกับนักเดินทางคาขาย,  สรางทาเรือใหแกพอคานานาชาติ  เปนการลงทนุที่ไดรับ
ผลตอบแทนเปนสวนแบงผลกําไรจากการคา   นอกจากนีก้ษัตริยยงันาํรายไดเหลานี้ไปใชจาง
ทหารรับจางเพื่อใชบุกทาํลายเมืองทาคูแขงที่ไมยอมรับอํานาจและปราบปรามโจรสลัดที่
กอกวนพอคาที่เขามาคาขายที่เมืองทาชวาตะวนัออก  เนื่องจากความปลอดภัยเปนปจจัย
สําคัญในการตัดสินใจเดินทางมาทาํการคาของชาวตางชาติ  ดังเชน  บริเวณชองแคบซุนดามี
พริกไทยสนิคาที่มีราคาดีเชนกนั  แตเนือ่งจากในพืน้ที่ดังกลาวมีโจรสลัดซุกชุมทาํใหพอคาชาว
จีนไมเดินทางไปทําการคา60    แตกลับเดินทางมาทีช่วาตะวันออกที่มีความปลอดภัยมากกวา   
รวมถึงพอคาจากที่อ่ืนๆที่ไดเดินทางเขามาคาขายทีช่วาตะวันออกเปนจาํนวนมาก 
    พระราชกําหนดการเดินเรือขามฟาก (The Ferry Charter) ที่ทาํขึ้นในป ค.ศ. 1358  
สะทอนถึงความพยายามทีจ่ะลดบทบาทของเจาเมืองทองถิ่นในดานเศรษฐกิจลง  และยงั
สะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางดานสถานภาพของผูประกอบการเรือขนสงขามฟาก  
(ferryman)  ของชวาที่ประกอบธุรกิจอยูที่เมือง คงัก ุ (Canggu)  และที่เมือง เตอรง (Terung)      
เมอืงทัง้สองแหงมีความสาํคัญในฐานะเปนเมืองศูนยกลางของการทําการคาและการขนสง
สินคาของราชอาณาจักร  สินคาจากแหลงผลิตตอนในจะถกูนาํมาสงขามแมน้ําบรันตัสไปที่
เมืองหลวงทีท่าเรือขามฟากทั้งสองแหงนี้เชนเดียวกับทีสิ่นคาจากตางประเทศจะถกูนําเขาไปสู
แหลงผลิตตอนใน  เมืองทัง้สองแหงจงึเปนจุดเชื่อมโยงระหวางราชสํานกัและพืน้ที่รอบนอก  
ราชสํานกัอนญุาตใหผูขนสงเรือขามฟากมีอิสระในการทาํงาน  มีสิทธพิิเศษไมตองอยูใต
กฎหมายที่แทรกแซงการทําธุรกิจและไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวกับการพนันได  แต

                                                           
    59แผนเหล็กบันทึกขอตกลงระหวางกษัตริยและราษฎรบางกลุมภายในราชอาณาจักรชวา 

60Kenneth R. HalI,  Maritime Trade and States Development in Early Southeast, 212. 
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การประกอบธรุกิจประเภทการพนนัตองจายภาษี ปะมยุา(pamuja)61 ใหแกกษัตริยและตอง
แบงผลกําไรใหแกเจาเมืองทองถิน่ดวยเชนกนั62 

    ผูประกอบอาชีพเดนิเรือขามฟากไดรับสถานภาพใหมทางการเมืองและทางสงัคม   
ถึงแมวาราชสาํนักชวาใหสิทธิเร่ืองการแบงผลประโยชนใหแกผูปกครองทองถิน่  แตกลุมคน
เหลานี้มีสิทธพิิเศษสามารถติดตอกับราชสํานักไดโดยตรงไมตองผานผูปกครองในทองถิ่นแต
อยางใด   และไดรับอนุญาตใหเขารวมพิธีกรรมทางศาสนาของราชสํานัก ในฐานะผูสมทบทุน
ในการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองในวนัขึ้นปใหมรวมทั้งพิธีกรรมในเทศกาลอื่นตามโอกาส   
สัมปทานบัตรของราชสํานกัสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางคนในสังคมการคาและสังคม
การผลิตของชวา  นักประวัติศาสตรเชื่อวาการจายภาษีใหแกกษัตริยนัน้  เปนนัยะของการ
เสียสละทรัพยบําเพ็ญพระราชกุศลใหแกกษัตริยในฐานะที่พระองคเปนผูใหความอุปถัมภตอ
พระพทุธศาสนา  และเปนผูนําความเจริญรุงเรืองมาสูราชอาณาจักรโดยรวม63 
    แผนจารึก นี้ยังไดกลาวถงึ การเปลี่ยนคําที่ใชเรียกพนักงานเก็บภาษีของรัฐจากเดอ
วายา ฮาจิ (derwaya haji)  เปน  ปะมุจา (pamuja)  เมื่อชวาตะวันออกมีอํานาจมั่นคงขึน้การ
เรียกเก็บภาษมีีความรัดกุมและกวางขวางมากยิง่ขึ้น  ดังเชนในแผนจารึกไดกลาวถงึการ
คัดเลือกบุคคลที่ทาํหนาที่เก็บภาษีอากรวา   จะตองเปนบุคคลที่ไมจงรักภักดีตอผูปกครองใน
ทองถิน่นั้นๆ  โดยคัดเลือกผูเก็บภาษีมาจากบรรดาพอคาและชาวตางชาต ิ และแบง
ผลประโยชนจาํนวนหนึง่จากภาษีทีเ่ก็บไดเปนสิ่งตอบแทน  ดงัเชน จารึกหลกัหนึ่งที่สรางในป 
ค.ศ. 927  ไดกลาวถงึบรรดาพอคาทีท่าํหนาที่เปนเจาภาษนีายอากร อันประกอบดวย ชาว
สิงหล, ชาวปากีสถาน (Pandikiras) ในอินเดียใต, ชาวพมา-รามญั (Ramanyadesis) และ
บรรดาพอคาที่อาศัยอยูตามเมืองทา บันยะกา บันตาล (Banyaga  bantal)64 
     จารึกสองหลัก พบที่เมือง บิลุลุก (Biluluk)  และ ที่เมอืง ตงักุล (Tanggul) สรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1358 และ ป ค.ศ. 1366 ตามลําดับ   จารึกทั้งสองหลกัแสดงถึงรัฐสวนกลางไดเรียก
เก็บภาษีจากเจาเมืองทัง้สองแหง ทีม่ีรายไดจากการควบคุมดูแลการผลิตเกลือภายในทองถิน่  
ราษฎรที่ตองการทําเกลือขายจะตองเสยีภาษีใหแกเจาเมือง  300  เหรียญในครั้งแรกและเสีย
รายเดือนอีกเดือนละ 7 กู   (1 กูปอง เทากับ 1/100 เหรยีญ)  และยังใหขอมูลเกี่ยวกบัอาชีพของ

                                                           
61ภาษีประเภทนี้ประกอบดวย เงินสด  ดอกไมเงินดอกไมทอง และส่ิงทอ 
62Kenneth R. Hall, Maritime Trade and States Development in Early Southeast, 236. 
63Ibid., 238. 
64Ibid., 237. 
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ชาวพื้นเมือง  ประกอบดวย  พอคาเกลือ,  พอคาน้าํตาล,  คนฆาสัตว  (เนื้อสัตวตากแหงเปน
สินคาชัน้ดีในยุคสมัยนัน้),  คนฟอกเสื้อผา,  คนยอมคราม,  เจาของโรงโมน้าํมนั,  คนทําเสนหมี่
,  คนทาํเสื้อผา   เปนตน 
 

    ใน ป  ค.ศ. 1393   และ ป ค.ศ. 1395  ทางราชสาํนักไดสงแผนจารึกไปที่เมืองทั้ง
สองอีกครั้ง   คร้ังนี้ไมไดสงไปถึงผูปกครองเมืองแตสงไปถึงชางฝมือภายในทองถิน่   จารึกทัง้
สองหลักแสดงใหเห็นบทบาทของหวัหนาการคาภายในทองถิน่  บุคคลดังกลาวเปนผูมีอํานาจ
ควบคุมการทาํการคาภายในทองถิน่    สามารถกําหนดราคาของสินคาทุกชนิดและมีหนาที่
เรียกเก็บภาษจีากบรรดาพอคาและชางฝมอืทุกคนทีท่ําการคา    สมาชิกในครอบครัวของ
หัวหนาการคาเหลานี้จะมีความใกลชิดกับทางราชสํานักเปนพิเศษ     และมกันยิมสง ลูกสาว 
หลานสาว เขาวังเพื่อเปนสนมของกษัตริย  การกระทําดังกลาวเปนผลดีตอทั้งฝายราชสาํนกั
และฝายหวัหนาการคา  หัวหนาการคาจะไดรับสิทธิพเิศษบางอยางจากทางราชสาํนัก อาทิ 
ทางราชสํานักจะลดหยอนภาษีทางการคาใหแกบรรดาหวัหนาการคาเหลานี้คร่ึงหนึง่เพื่อเปน
การสรางความสัมพนัธที่ดีระหวางกัน65   เปนตน 
    ความสมัพนัธระหวางราชสํานักและทองถิ่น   นอกจากมีความเกี่ยวของกับการ
คาขายกับนานาชาติโดยตรงแลว    ความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลทั้งสองกลุมยังตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเชื่อทางศาสนา ที่เปนการผสมผสานระหวางความเชื่อด้ังเดิมของชาวพื้นเมือง 
และลัทธิความเชื่อที่รับมาจากอินเดยี      หลอมรวมเปนวัฒนธรรมของชวาในยุคทีศ่าสนาฮินดู 
– พุทธ รุงเรืองในอดีตเปนวฒันธรรมที่มีความเปนมายาวนาน    ตั้งแตเริ่มมคีวามสมัพันธทาง
การคากับรัฐตางชาติในระยะแรกถึงการเปดรับวัฒนธรรมอิสลามปลายคริสตศตวรรษที ่ 15    
ดังจะไดกลาวถึงในบทตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65Ibid., 239 - 240. 
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บทที่ 4 

 
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชวา 

ต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่  8 ถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 
 
      รัฐในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเปนแหลงรวมวฒันธรรมที่หลากหลาย   อาทิ  วัฒนธรรม
ฮินด,ู พุทธเถรวาทจากอินเดยีและศรีลังกา  วัฒนธรรมอสิลามจากตะวันออกกลาง  หรือวัฒนธรรม
ขงจื้อจากจนี    เนื่องจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเปนดินแดนที่อยูกึง่กลางระหวาง 2 วัฒนธรรม
ใหญที่อินเดียและจีน   แมกระทั่ง ในยุคกอนประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเคยเปนดินแดน
ที่มีความเจรญิกาวหนาทางวัฒนธรรมแหงหนึง่ของโลก   แมเมือ่มีการพฒันาเทคโนโลยีในการ
เดินเรือชาวมาเลยในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตเปนกลุมหนึ่งที่ไดมีสวนรวมในการเดินเรือ  ภายใน
อาวเบงกอลและมหาสมทุรอินเดียมาตั้งแต  2,500 ปกอนคริสตกาล1    ชาวมลาโย - โพลีนเีซียน
เหลานี้เปนนกัเดินเรือที่มีความสามารถ   เปนกลุมคนพื้นเมืองที่กอใหเกิดการติดตอทางทะเลและ
รับวัฒนธรรมจากพืน้ที่หางไกลเขามายังหมูเกาะของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต   

    ความสัมพนัธทางวัฒนธรรมระหวางประชากรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตและ
ชาวตางชาติ  เปนผลมาจากการมีที่ตัง้อยูในเสนทางการคาระหวางตะวันออกและตะวันตก  ในยุค
ประวัติศาสตรรัฐพื้นเมืองหลายแหงประสบความสาํเร็จในการทําการคา  เนื่องจากตัง้อยูใน
เสนทางการคาทางทะเลที่มทีั้งการแลนเรอืเลียบชายฝงในระยะแรก  และการลองเรือขาม
มหาสมุทรโดยอาศัยลมมรสุม  รวมทัง้ความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรที่อุดมสมบูรณทั้ง
จากทะเลและจากปา   ทรัพยากรเหลานีเ้ปนแหลงผลประโยชนของทั้งผูปกครอง นักบวช  และ
บรรดาพอคา   อารยธรรมแปลกใหมและการคาจากตางแดนเริ่มเดินทางหลั่งไหลมาจากดินแดน
ทางเหนือและทางตะวนัตก  โดยที่บรรดาพอคาจะอาศัยอยูที่เมืองทาชายฝงทะเลสวนศนูยกลาง
ของเมืองจะตั้งอยูลึกเขาไปในแผนดิน จากหลักฐานที่คนพบทําใหเชื่อไดวาอยางนอยในชวง
ระหวางคริสตศตวรรษที่ 8 - 9   เร่ิมปรากฎอาณาจักรทีท่ําเกษตรกรรมเจริญเติบโตขึ้นบริเวณริมฝง

                                                           
1Nicholas  Tarling,  The Cambridge History of  Southeast  Asia  :  From  Early  Times  to  

c.1800,  70. 
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แมน้ํา  เชน   แมน้ําอิระวดี  แมน้ําสาละวนิ  แมน้ําเจาพระยา  แมน้าํโขง และชายฝงเวียดนามใกล
ทะเล รวมทั้งดนิแดนสวนใหญที่อุดมสมบรูณของชวากลางและชวาตะวันออก2   

    ชวงระหวางคริสตศตวรรษที ่  2 - 4  รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปดรับวัฒนธรรม
แบบอินเดียเพิม่ข้ึนมาก  โดยจะสังเกตไดจากงานวรรณกรรม การมีระบบการจัดการรัฐแบบรวม
ศูนย การสรางสิ่งกอสรางทางศาสนา  ส่ิงเหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นถึงการเปดรับวัฒนธรรมและ
โลกทัศนจากภายนอก   งานคนควาของ  R. Von Heine-Geldern   ชี้ใหเหน็ถงึแนวคิดของรัฐใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเกีย่วกับการจัดการดานศาสนาการเมือง (politico-religions) และวิชาวา
ดวยจักรวาล  เชน การมีภูเขาศักดิ์สิทธิท์ีเ่ปนศูนยกลางของโลก   อันเปนเครื่องหมายแสดงถึง
สถานที่บวงสรวงสักการะของวัฒนธรรมหลวง และพิธกีรรมของทางราชสํานกัที่แสดงความเคารพ
ตอสรวงสวรรค  รวมทัง้เปนสัญลักษณทีแ่สดงใหเหน็ถงึอํานาจของเทพเจาบนโลกมนุษย สวนงาน
ของ P. Mus ชวยใหเขาใจเกี่ยวกับการปฏิวัติดานวฒันธรรมในดานสทิธิธรรม  งานของเขาชีว้ามี
การผสมผสานระหวางวัฒนธรรม ฮินด-ูพุทธ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวพื้นเมอืงที่มพีัฒนามา
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร เขาเชื่อวาดนิแดนทางใตของจีน  เอเชยีตะวันออกเฉียงใต และอินเดยี
มีความเชื่อเกีย่วกับเทพเจาบนพืน้โลก  เทวดา  และผี    มากอนหนาที่พวกอารยันจะเขามาและ
กอนทีจ่ะมีศาสนาฮนิด3ู    

     ถึงแมวาลทัธิฮนิดู และพุทธศาสนาจะแบงแยกกนัอยางชัดเจน  แตในอินโดนีเชียดู
เหมือนวายากที่จะแบงแยกออกจากกันได แตจะผสมผสานกันระหวางปรัชญาฮินดูและศาสนา
พุทธเขากับความเชื่อทางศาสนาเกาๆทีม่ีอยูในอินโดนีเชยีในเวลานั้น  จะเหน็ไดวาลทัธิฮนิดูนัน้เปน
ระบบเดียวกับราชสํานกัโดยเฉพาะ เนนในเรื่องวรรณะและความสมัพนัธทางสังคมของชนชัน้ตางๆ
ที่มีตอกนั เนนบทบาทของกษัตริยที่มีสภาวะดังเชนเทพเจา และเปนผูทีจ่ะตองมีความประพฤติ
ถูกตองดีงาม อันจะนาํความปลอดภัยและความอุดมสมบูรณมาใหแกอาณาจักรของพระองค    
สวนพุทธศาสนามีลักษณะเปนสถาบันนอยกวาและเปนกันเองมากกวา ทกุคนอาจบรรลุนิพพาน
หรือหลุดพนไดโดยไมจํากัดเฉพาะผูที่มีชาติกําเนิดสงูเทานัน้ การหลดุพนมีความเกี่ยวของกับการ
ทําสมาธิ การอดอาหาร และการปฏิบัติด ี พุทธศาสนาที่ชวาเปดรับเปนนกิายมหายานที่เนนการ
ปฏิบัติชอบและการสรางวัดเปนสําคัญ 

                                                           
2Ibid., 71.  
3Ibid., 72. 
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    Mus   เชื่อวา ผีหรือเทวดามี  2  รูปแบบ4    คือ  แบบแรกมนุษยไมสามารถเขาถึงไดมี
รูปรางไมแนนอน  แบบที่สองมักสงิสถิตอยูที่วัตถุอาจเปนหนิศักดิ์สิทธิห์รือวัตถุชนิดอื่นซึ่งตองมีการ
บวงสรวงบูชา  ผีหรือเทวดาแบบที่สองนี้สามารถมีความสัมพันธกับมนษุย  โดยทีช่นชั้นผูปกครอง
ของสังคม เชน พระหรือกษัตริยมักเปนผูที่มีความใกลชิดกับวิญญาณเหลานี้และเปนผูประกอบ
พิธีกรรมในการบวงสรวง วัฒนธรรมเหลานี้ถกูวฒันธรรมฮนิดูและพุทธปดทบัเมื่อประมาณตน
คริสตศตวรรษภายหลงัจากที่การติดตอทาํการคานานาชาติเร่ิมขยายตัวมากขึน้ 

  อยางไรก็ตามความเชื่อในเรื่องวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหลานี ้ เปนความเชื่อที่ปรากฎใหเหน็
ในประวัติศาสตรของรัฐเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตมาอยางตอเนื่อง ชวาเองก็เชนเดียวกันที่รับอิทธพิล
ของวัฒนธรรมที่เขามาพรอมกับการทําการคา   
 
 

แนวความคิดเก่ียวกับระบบจักรวาลในชวา  
 

จันดีบุโรพทุโธแสดงใหเหน็แบบการกอสรางที่แสดงความคิดทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกบั
จักรวาล  ภาพสลักรอบระเบียงทั้งสี่ดานลวนเปนภาพพุทธประวัติ  บุโรพุทโธสรางเปนรูปโดมใหญ
เปนสัญลักษณของจักรวาล ใตฐานเจดียสรางเปนรูปแกะสลกัภาพนูนต่าํแสดงใหเห็นโลกของ
ความใครและตัณหา (ความอยาก) ผูทําความดีจะไดไปเกิดใหมในโลกที่ดีกวาเดิม  สวนผูที่ทาํ
ความชัว่จะไดรับโทษไปเกิดในที่ต่ํากวาเดมิ  แตผูแกะสลักไดนําหินมาปดทับรูปเหลานี้เอาไว  ตาม
ระเบียงทั้งสี่ดานสงูขึ้นไปเปนภาพพุทธประวัติ 1,300 ภาพ 

อิทธิพลทางวฒันธรรมของอินเดียกษัตริยเปรียบเสมือนเทพ   สะทอนใหเห็นไดทัง้ใน
วรรณกรรมปุราณะของลัทธฮิินดูรวมทั้งในงานวรรณกรรมทางศาสนาพุทธลทัธิตนัตระ ดังจะเห็น
ไดวาในปจจุบนัชาวบาหลีซึง่รับวัฒนธรรมจากชวาไปตั้งแตยุคมัชปาหติรุงเรืองในป ค.ศ.1345 
ยังคงรักษาวิธกีารทางโหราศาสตรบางอยางไว เชน วริจะ (Varica) เปนเรื่องเกี่ยวกับการคํานวณ
ฤกษงามยามดี   กาํหนดจาํนวนวนัใน 1 ปที่มีเพียง  210 วัน หรือใน 1 สัปดาหม ี5 วันเทานัน้  เปน
ตน     อยางไรก็ตามอิทธิพลทางวัฒนธรรมบางอยางไดสูญหายไปตัง้แตการลมสลายของ
อาณาจักรมัชปาหิต  พรอมกับการเขามาของศาสนาอสิลามในคริสตศตวรรษที่ 15  เหตุการณ
ดังกลาวทาํใหชนชั้นสูงของชวาจาํนวนมากตองอพยพไปอยูที่เกาะบาหลี เนื่องจากชาวบาหลีเอง
ไดเปดรับวัฒนธรรมของชวาไวตั้งแตถูกมชัปาหิตบกุยึดครองตั้งแตป ค.ศ. 1345  ดังนัน้ วัฒนธรรม
                                                           

4Ibid. 
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ของมัชปาหิตจึงยงัคงมกีารพัฒนาตอเนื่องอยูทีเ่กาะบาหลีมาจนถงึปจจุบัน   วฒันธรรมบางอยาง
ดังเชน การแสดงละครยังคงมีการพัฒนามาอยางตอเนือ่ง แตวัฒนธรรมบางอยางส ูญหายไปตาม
กาลเวลา     ถงึแมวาชาวชวาจาํนวนหนึ่งยงัคงพักอาศัยอยูที่เกาะชวา แตอีกสวนหนึง่ไดหลบหนี
กลุมทีน่ับถืออิสลามเขาไปอยูในปาเขา เพราะปรากฎวามหีลักฐานเกี่ยวกับการฟนตัวของ
วัฒนธรรมการบูชาเสาหนิ5     แตอยางไรก็ตามวฒันธรรมแบบฮินดู-พุทธไดหายไปจากชวาพรอม
กับอาณาจกัรมัชปาหิตและเปดรับวัฒนธรรมอิสลามเขามาแทน 
   H.G. Quaritch Wales มีความคิดเหน็วาเทพสูงสุดของมัชปาหิต หมายถงึ วญิญาณ
บรรพบุรุษไมใชเทพเจาของอินเดียแตอยางใด  ทัง้นี้การนํารูปแบบวัฒนธรรมของอินเดียมาใช
ภายในราชสาํนัก เพยีงเพื่อตองการสรางความนิยมยกยองจากทองถิน่เทานัน้ โดยใชประโยชนจาก
เทพเจาและจากบรรพบุรุษโดยเฉพาะเทพพระอาทิตย พระอาทิตยเปนหวัหนาของเหลาเทพบนพืน้
โลกมานานกอนทีว่ัฒนธรรมจากอนิเดียจะแผขยายเขามาในชวา ทัง้นีม้ีการนาํชื่อภาษาสันสกฤตที่
เปนภาษาศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮนิดูมาใชเพิ่มความศกัดิ์สิทธิ์ใหแกผูนําชวา  ในตํานานทองถิน่ของ
ชวาวีรบุรุษจะหมายถงึเทพบรรพบุรุษของตนทัง้สิ้น ระบบจักรวาลของชวาโบราณในสมัยมชัปาหิต
หรือที่ปจจุบนัยังคงอยูในเกาะบาหลีเทพเจาทรงเปนผูสรางโลกและมนุษย แกนของจักรวาลเกิดขึ้น
พรอมกับการแบงชั้นสวรรคและนรกทีม่ีพระยายมเปนผูปกครองสูงสุด แนวความคิดเกี่ยวกับ
จักรวาลของมชัปาหิตชัดเจนขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการพมิพเผยแพร Tantu Pangellaran ในป ค.ศ.1924    
Th.Pigeaud ผูแปลเอกสารของดัตซเนื้อหาสวนใหญกลาวถงึการกอต้ัง mandala ซึ่งหมายถึงการ
จัดระเบียบของจักรวาลจํานวนมาก  สวนเอกสารอื่นๆมกัจะกลาวถงึประวัติศาสตรชวงทายของมัช
ปาหิตประมาณคริสตศตวรรษที่ 16  เกือบทั้งสิน้6   

เร่ืองสําคัญที่เปนประเด็นถูกกลาวถึง คือ ภูเขาพระสุเมรุ ตําราในปจจุบันกลาวถงึเขา
พระสุเมรุในลกัษณะเปนตนไมของโลก (World Tree) บางครั้งก็เปนภูเขา ทั้งนี้เพื่อตองการสราง
ภาพลักษณของจักรวาลในยุคแรกเริ่ม ตั้งแตเกาะชวายังไมมีมนุษยและไมมีภูเขาพระสุเมรุอันเปน
สาเหตทุําใหเกาะชวาเกิดแผนดินไหวบอยครั้ง ตามตาํนานของชวากลาววาเมื่อมหาเทพจักรพรรดิ 
ชคัตพรหมณ(Jagatpramana) และพระมเหสปีรเมศวะรี (Paramesvari) มาบําเพ็ญโยคะบนที่
ราบสูงเดียง  พระองคไดส่ังใหพระพรหม พระวิษณุ ลงมาสรางมนษุยใหมีรางกายงามดุจเทพ  พระ
พรหมสรางมนุษยผูชายและพระวษิณุสรางมนุษยผูหญิงขึ้นในสถานที่ในปจจุบนัเรียก ปะวีนาหฮัน 

                                                           
5H.G. Quaritch  Wales, The  Universe  around  Them (Cosmology  and  Cosmic  Renewal  

in  Indianized  South-east  Asia) (London : W.S. Maney and Son Ltd.,1977), 89-90.  
6Ibid., 91-92.  
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(Pavinahan)  มนุษยทัง้คูแตงงานกนัและสรางลูกสรางหลาน   แตยงัขาดบานทีพ่กัอาศัย เสื้อผา 
และเครื่องอํานวยความสะดวกอื่นๆ  พกัอาศัยบนตนหญา และกนิผลไมเปนอาหาร มหาเทพจึง
รับส่ังใหเทพตางๆลงไปที่เกาะชวาอกีครั้งเพื่อสอนวัฒนธรรมในการดําเนินชวีิตใหแกมนุษย เทพแต
ละองคมีงานตองทาํมากและแบงหนาที่กนัทําตามความถนัดของตนเอง ไดแก พระพรหมเปน
ผูสอนมนษุยใหทาํเครื่องมือและอาวุธเหลก็ พระวิศวกรรมเปนผูสอนใหมนษุยสรางบาน พระอิศวร
สอนใหมนุษยสรางภาษา พระวิษณุและศรีของพระองค (หมายถงึ เทวีลักษม)ี สอนใหมนุษยรูจัก
ประเพณีและวัฒนธรรม พระมหาเทวะสอนใหสรางงานเกี่ยวกับทองคาํ พระจิปตะคุปตะ 
(Ciptagupta) สอนใหมนษุยทาํงานดานตกแตง เมือ่งานสอนมนษุยเสร็จแลวเทพเหลานีพ้ากัน
กลับสวรรคของตน 

  อยางไรก็ตาม   แมจะมีการสรางภูเขาจาํนวนมากเกาะชวายังคงมีเหตุการณ
แผนดินไหวเกิดขึ้นบอยครั้ง มหาเทพจึงเรียกเทพตางๆบนสวรรคมาอีกครั้ง7 มหาเทพสั่งใหกลุม
เทพเหลานี้นาํภูเขาพระสุเมรุ หรือ มณฑล จากชมพูทวีปไปที่เกาะชวา  เพื่อชวยใหเกาะชวามี
ความมั่นคงขึ้นและไมเดือดรอนจากการเกิดแผนดินไหวอีกตอไป เพื่องานในครั้งนี้พระวิษณุแปลง
รางเปนพญานาคเพื่อดึงภูเขาพระสุเมรุ  พระพรหมแปลงเปนเตาขนาดใหญยกเขาและบรรดา
เทพองคอ่ืนที่แข็งแรงชวยกันลากทาํใหเกิดคลื่นลมพายุเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ระหวางการทํางาน
ไดมีเหลาปวงเทพสงเสียงเชียรตลอดการเดินทางไปเกาะชวา  แตเพราะความเหนื่อยและความ
หิวจากการใชแรงมากเทพเหลานี้พากันดื่มน้าํพิษที่ไหลออกมาจากภูเขาและตาย มหาเทพซึ่ง
เฝาดูอยูจึงทรงดื่มพิษนั้นทําใหลําคอพระองคเปลี่ยนเปนสีดาํ   พระองคเปลี่ยนพิษใหเปนน้าํอม
ฤทธิ์ (amrita)และพนใสปวงเทพทาํใหเทพเหลานั้นฟนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง   จากนั้นเหลาเทพ
ไดรับความชวยเหลือจากมหาเทพใหเดินทางตอไปยังชวา เหลาเทพทั้งหลายไดนําภูเขาพระเมรุ
ไปต้ังที่ชายฝงทางดานตะวันตกของเกาะชวาและจัดใหมีเทพอยูดูแลรักษาภูเขานี้ที่รูจักใน
ภายหลังวาเขาไกรลาศ แตเนื่องจากเขาไกลลาศมีน้ําหนักมาก ใหพื้นที่ทางตะวันตกของเกาะชวา
จมลงไปสวนทางตะวันออกยกตัวสูงขึ้น  เพื่อทาํใหสมดุลยข้ึนภูเขาพระเมรุตองถูกยายไปทาง
ตะวันออก แตเนื่องจากรากฐานติดแนนอยูกับฝงตะวันตก ระหวางการยายจึงมีชิ้นสวนแตกออก
และกลายเปนภูเขาหลายลูกไดแก กะตง (Katong),  วิลลิส (Wilis),  กัมพูด (Kampud),  กาวี 
(Kawi)  เปนตน ผลจากการยายทําใหภูเขาพระสุเมรุถูกตัดจากภูเขาพรหม ถือวาตอจากนั้นไป

                                                           
7Ibid.  
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เกาะชวาก็มั่นคงจึงเรียกวา นิสธ (Nisadha) มหาเทพปรเมศวรพอพระทัยจึงใหรางวัลแกเทพทั้ง 
3 องค        ดังนี้ พระพรหมประทานหงส    พระศิวะประทานวัว   และพระวิษณุประทานครุฑ8     

   วรรณกรรมตันตูกลาวอางถึง เร่ืองราวเกี่ยวกบัคัมภีรปุราณะ 3 เร่ือง กลาวถึงการขโมย
น้ําอมฤตจากรากษส (raksasas) สองตน  หรือถูกขโมยโดยพระวษิณุ และพระราหูทีเ่ปนอริกบั
พระจันทรและพระอาทิตย    หรือกลาวถงึ ภตรคุรุ เรียกเทพ 5 องคมาเพื่อตอสูกบัรากษกทั้งสอง 
ไดแก กุรสิกา (Kursika), กรรกะ(Karka), ไมตริ (Maitri), กุรุสยะ (Kurusya), ปะจันจาลา  
(Patanjala) เทพทั้งหาองคมีชื่อเสียงในชวา เหตกุารณทั้งสามอาจถูกรวมไวในเรื่องเลาเดียวกัน
หรือแยกเปนคนละเรื่อง   ทัง้นี้แลวแตผูแตงทองถิ่นแตละคนจะเลือกแบบไหน  หรืออาจจะเปนไป
ไดที่แหลงขอมลูชาวอนิเดียเปนคนละวรรณะกัน หรืออาจเปนเพราะอิทธิพลของเรื่องเลาโบราณ
ของชาวพื้นเมอืงถูกนําเขามาผสมผสานกอ็าจเปนได    อยางไรก็ตามนอกจากเทพสูงสุดสามองค
ของฮินดูแลว            ยังมมีหาเทพเทพสงูสุดที่มีชื่อเรียกหลายอยางดวยกนั  อาท ิชคัตพราหมณ 
ชคนาถ (Jaganatha)  มหากรณะ (Mahakarana) ปรเมศวร (Paramesvara)  ภตระคุรุ ทั้งหมด
เปนเทพองคเดียวกนัมีมเหสีชื่อ ปรเมศวรี หรือพระอมุา  ทั้งหมดแสดงตนเปนพระศิวะเพียงองค
เดียว  อาจเปนไปไดที่หมายรวมถงึพระอาทิตยที่ชวาและบาหลีดวยเชนกนั9 

H.G. Quaritch Wales แสดงทัศนะวายากที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมของเหลาเทพที่
กลาวถึงไปแลวใหสอดคลองสัมพันธกับงานวรรณกรรมของอินเดีย เนื่องจากมีรายละเอียดเพยีง
เล็กนอยที่สอดคลองกัน  ลักษณะเชนนีอ้าจเปนเชนเดยีวกับพุทธประวัติของพระพทุธเจาทีม่ีอยูใน
พมาหรือในประเทศไทยในปจจุบันที่มีความผิดเพี้ยนตางกันไป หรือเชนเดียวงานวรรณกรรม
พื้นบานเรื่อง ปนหยี (Panji)  ของชวาทีถู่กถายทอดออกไปยังประเทศเพื่อนบาน ในวรรณกรรม ตัน
ตู (Tantu)  ยิ่งมีความบิดเบอืนมากกวา ดังเชน ในเรื่องการสงครูจากสวรรคเพื่อลงมาอบรมสั่งสอน
ความรูในการประกอบอาชพีใหแกมนุษยในความรับรูของชาวอินโดนเีชีย ที่มีความบิดเบือนและ
แตกตางกนัออกไปหลายแงมุม เร่ืองราวในงานวรรณกรรม Puranic เปนการจับโนนผสมนี่แลวแต
จุดมุงหมายในการแตงเรื่องของผูประพันธแตละทาน  ผูแตงวรรณกรรมตันตูตองการแสดงใหเห็น
ความยิง่ใหญของงานตนเอง เชนเดียวกบังานแปลของชาวตางชาตทิี่เพิม่การพรรณนาวรรณกรรม
มากกวาทีท่องถิ่นบรรยายไว Stutterhiem ไดรับการยอมรับในการอธิบายสิง่ที่เกดิขึ้นไดมากทีสุ่ด  
เขาชี้วาชวามกีารปรับเปลี่ยนการรับวฒันธรรมใหสอดคลองกับความเชื่อของตนเอง เชนเดยีวกับที่
ชวาเปลีย่นภูเขาพระสุเมรุใหเชื่อมโยงกับภูเขาไกรลาศที่อยูของพระศิวะและเปนแกนของจกัรวาล    
                                                           

8Ibid., 93. 
9Ibid., 94.  
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ในงานแปลของ Pigeaud ระบุวาในวรรณกรรมตันตูภูเขาพระสุเมรุเปนมากกวาที่นัง่ของเหลาปวง
เทพแตเปนแกนของจักรวาลเชนเดียวกนั   สวน R.C. Majumdar มีความคิดเห็นวาเทพนิยายและ
แนวความคิดเกี่ยวกบัศาสนาและปรัชญาจากวรรณกรรม Pauranic ของฮินดูครอบงําชวาอยูมาก
10 

   งานประพันธของ Hooykaas อธิบายวา นานมาแลวเหลาเทพบุตรและเทพธดิาตาง
ปรารถนาความเปนใหญ  ในเวลานีม้ีมหาเทพที่รูจักทั่วไปวา อรูปพรหม (God Void) เปนเทพผูมี
รางกาย, กระดูก, ผิว, เลือดและเนื้อ   เปนที่เกิดของเทพ  6  องค   องคแรกเปนหญิงนามวา อุมา 
องคตอมาคือ ปสุปติ (Pasupati), กุรสิกา (Kursika), กรรกะ (Garga), กุรุสยะ (Kurusya),พาตัน
จาลา ปตันชละ หรือที่รูจักตอมาในนาม พระอินทร, พระพรหม, มหาเทวะ, พระวษิณุ และพระศวิะ  
บิดาผูใหกาํเนดิเทพทั้ง 6 ส่ังใหเทพเหลานีไ้ปสรางจักรวาล    แตมีเทพ 4 องคที่ไมเชื่อฟงคําสัง่บดิา
พระองคจงึเปลี่ยนพวกเขาใหเปน  ยักษ (yaksa), เสือ, พญานาค, จระเข และสงไปประจําทิศหลกั
ทั้งสี่ สวนพระศิวะและพระอมุาตกลงใจทาํตามคําสั่งบิดาจึงมมีนตและไดฟงปรัชญาและกลายเปน
เทพที่มีอํานาจเทาเทียมกับพระบิดา  บิดาของเทพทั้งสองสั่งใหเทพทัง้สองสรางโลก, ทองฟา, พระ
อาทิตย, พระจันทร, ดาว, เมฆ, ดาวเคราะห, ลม กอนและใหสรางสิ่งอื่นๆ ตามที่ตองการจะได
จักรวาลที่ตองการ  การสรางจักรวาลจะทาํใหรวมเปนหนึง่เดียวกับเทพและไดเปนบิดาแหงทองฟา   

ดังนัน้ พระศิวะและพระอมุาจึงไดแตงงานกนั สวนพี่นองอีกสี่องคที่ถูกพอเนรเทศ
ออกไปไดกลับมาและทาํสักการะเพื่อขออภัยบิดา  พระศิวะและพระอมุาชวยขอบิดาใหอภัยใหเทพ
ทั้งสี่องค  มอบศรีษะเทพใหแกเทพทัง้สี่  และมอบสวรรคที่อยูใหแตละองคโดยเฉพาะ ดงันี ้ พระ
อินทรมีอินทรโลก(Indra-World)เปนที่อยู พระพรหมมพีรหมโลก  มหาเทพมีสวากะโลก (Svarga-
World)   และพระวษิณุมวีิษณุโลกเปนที่อยูของตนเอง หลงัจากนัน้ มหาพรหมรบัส่ังใหพระศิวะ
และพระอุมารวมเปนหนึ่งเดยีวกนัเปนอฒันาเรศวรี (Ardhanaresvari)  เปนพระอิศวรครึ่งชายครึง่
หญิง  และส่ังใหเปนครูสอนพวกพี่ๆ ทัง้สี ่  พระศวิะจงึเปนที่รูจกัในชือ่ ภัตตระคุรุ ผูเปนทัง้ครูและ
ผูปกครองของปวงเทพทัง้มวล  และเปนผูสรางภูเขา  พชื  มนษุย  และสัตว  เทพทั้งสี่ไดรับการคืน
ฐานะการเปนเทพและใหไปประอยูทิศทัง้สี่  ไดแก  พระอินทรประจําทิศตะวันออก  พระพรหม
ประจําทิศใต  พระวรุณประจําทิศตะวันตก ทาวกุเวรหรือพระวษิณุประจําทิศเหนอืและแตละองค
ตางมีบัลลังกของตนเอง  รับส่ังใหทั้งหมดสรางภูเขาเปนฐานรองรับจักรวาล   เทพแตละองคสราง
ภูเขาในทิศของตนเอง   ทิศตะวันออกมีภูเขาอินทรขีล  ทิศใตภูเขาคันธมัทนะ   ทิศตะวันตกภูเขา
เปคัต (Pegat)   ทิศเหนือภูเขาเรสยมุข สวนตรงกลางองคอัฒนาเรศวรีสรางเขาไกรลาสเปนที่อยู
                                                           

10Ibid., 95 - 96.  
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ของพระศิวะ, รุทร, สังกร, อินทร   ภูเขาแตละลูกเปนแหลงกาํเนิดของน้าํศักดิ์สิทธิ ์  ตอมาเทพทัง้สี่
สรางสัตวตางๆ อาทิ นก, สัตวเลี้ยงลกูดวยนม, งู, ปลา   มหาพรหมทรงพอพระทยัและสั่งใหพวก
เขาทํางานเกี่ยวกับมนุษยตอไป11   

ในการสรางมนุษยเทพแตละองคมีหนาทีต่างกนัออกไป ดังนี้  พระอนิทรสรางผวิ  พระ
พรหมสรางเลอืด  พระวิษณุสรางกระดูก  มหาพรหมสรางกลามเนื้อ  เทพอัฒนาเรศวรี เปนผูสราง
ศีรษะและทําใหมีชีวิต   การสรางนี้ปรากฏเปนมนุษยเพศชายและเพศหญิง  มหาเทพเทพทัง้หลาย
ตองการใหพวกเขาปกครองบนโลก และกําชับใหพวกเขาอยาลมืตนกําเนิดของตนเองและใหทาํ
สักการะบรรพบุรุษ  รายละเอียดของการสรางสัตวและภูเขา, ที่ราบ, ปา, ชลประทานปลูกขาว, ธาร
น้ํา หนงัสือ  Litang  of  the  Resi  Bhjuangga ทําใหเขาใจการรับรูของชาวบาหลีเร่ืองอํานาจของ
การลางผลาญของเหลาเทพทีน่ากลัวและเปนเทพที่อาศัยพิธีกรรมในการติดตอกับ Kanda  Mpat  
(พี่/นองทั้ง 4 คน)  บาหลีเชื่อในการกําเนิดของเดก็ตั้งแตอยูในครรภ  เด็กจะเปนคนดีหรือไม
แตกตางกนัตั้งแตส่ิงที่ปฏิสนธิซึ่งมีอยู 4 ประเภท เปนการผสมระหวางเทพและยักษในอตัราหนึง่
ตอส่ีสวน  ซึ่งมีผลตอการเปนคนดีหรือมารของเด็กที่มาเกิด12 

 
       

ระบบหมูบานในชวา 
 
     ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของชวาในระยะแรก เปนสังคมที่มีแบบแผนที่แสดงใหเหน็
ถึงความชวยเหลือกันเองภายในสังคม กลุมของหมูบานที่เรียก วานวั (wanua) ไดจัดสรรพื้นที่
บางสวนไวเปนพืน้ที่สาธารณะเพื่อใชสรางตลาดของหมูบานที่เรียกวาตลาด ปเกน(pken)   สมาชิก
ของหมูบานทีไ่มมีตําแหนงทางสังคมใดใดจะถูกจัดใหอยูในกลุมอนกัวานัว  (anak  wanua) สวนตู
ฮา (tuha) หมายถงึ ผูอาวุโสประจําหมูบาน  รามา (rama)   หมายถงึ พอบานจะมีฐานะทางสงัคม
สูงกวา จากหลักฐานทีพ่บในพืน้ทีช่วากลางชีว้าหมูบานที่เปนกลุมผูดแูลน้ํา ฮูลิอาร (huliar) จะมี
ฐานะสงูกวาหมูบานอืน่ๆ สะทอนใหเห็นความสาํคัญของการเพาะปลกู โดยเฉพาะการปลูกขาวนา
ดํา (wet rice)  ในบริเวณพืน้ที่ราบของชวากลางมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางกลุม
ทางสังคมตางๆ ชุมชนเหลานี้ลวนตองการสวนแบงการใชประโยชนจากลําน้ําสายเดียวกนั หรือ
ตองการความยุติธรรมจากหมูบานที่เปนผูนําของพวกเขา  จะเห็นไดวาความจาํเปนทางเศรษฐกิจ
                                                           

11Ibid., 99.  
12Ibid., 100.  
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เปนพืน้ฐานทาํใหเกิดการรวมตัวกนัของกลุมหมูบาน วาตัก (watak) เปนกลุมทางสังคมในระดับที่
ใหญกวาวานวัมาก วาตกัจะประกอบดวยกลุมของวานัวหลายกลุมที่มีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
รวมกัน รวมทัง้ความตองการที่จะใชน้าํในการทาํเกษตรกรรมรวมกนั ดังนัน้ น้าํจึงเปนองคประกอบ
สําคัญประการหนึ่งทีท่ําใหชวาเกิดการรวมตัวกนัทางสงัคม13 
     รักรยัน (rakrayan) ซึ่งเปนผูนําในแตละวาตักจะเปนผูทีท่ําหนาที่ดูแลจัดการเรื่องน้ํา  
ดูแลการแบงปนการใชน้ําและแบงหนาที่รับผิดชอบใหแกลูกบานในทกุหมูบาน โดยมีตูฮา (tuha) 
หรือผูอาวุโสของแตละวานัวเปนผูรับคําสั่งจากรักรยนัไปปฏิบัติ ดังนัน้ รักรยันคนใดทีม่ี
ความสามารถและมีบารมีสูง   ผูนัน้จะไดรับความรวมมือจากลกูบานในแตละวานัวเปนอยางด ี 
สามารถพัฒนากลุมหมูบานของตนใหรุงเรืองเปนที่ยอมรับของกลุมอ่ืนๆ รักรยันประจาํกลุม
หมูบานจะไดรับการยอมรับจากรักรยนัคนอื่นสรางเปนสมาพนัธความรวมมือระหวางกัน  การ
กระทําเชนนี้อาจสงผลใหรักรยันบางคนยกสถานภาพตนเองจากรักรยันขึ้นเปนราชา  และยก
หมูบานที่ตนเองปกครองขึ้นเปนราชสาํนกัศูนยกลางการปกครองได14 
    การผลิตขาวของชวากลางอาศัยลูกบานที่อยูใตการดแูลของผูอาวุโสประจําหมูบานและ 
สวนผูอาวุโสของหมูบานจะอยูใตการดูแลของรักรยันประจําวาตักของตน สวนรักรยนัจะอยูภายใต
การควบคุมดูแลของราชาทีเ่ปนหวัหนารักรยันทัง้หลาย  ลักษณะความสัมพนัธเชนนี้เปนโครงสราง
ทางสังคมเศรษฐกิจของชวาในยุคไศเลนทร  ทัง้นี ้ราชาบางคนอาจอางความเปน  มหาราชา  เพือ่
ยกสถานภาพทางสังคมของตนใหสูงกวาราชาคนอื่น โดยใชการประกอบพธิกีรรมศักดิ์สิทธิ์ที่มี
ตนแบบจากอนิเดียเปนพืน้ฐาน 
  นอกจากการใชพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อยกสถานภาพอนัสูงสงแหงมหาราชา  เพื่อ
ประโยชนทางการเมืองและทางดานเศรษฐกิจ    ผลผลิตขาวสวนเกนิของหมูบานยงัมีความสําคญั
ตอสถานภาพของราชา  ขาวเปนทรพัยากรที่ใชแจกจายใหแกขาราชสํานกัและนักบวชประจาํ
พระราชวงั  การสถาปนาวัดประจําราชวงศดวยพิธกีรรมอันประณีตมผีลตอระบบเศรษฐกิจและตอ
การยอมเปนพนัธมิตรของราชาแควนอืน่ดวย  สัมปทานบัตรของมหาราชาบาลิตุงที่สรางใน ป ค.ศ. 
907  พบในชวากลางบนที่ราบสูง เกอดุ (Kedu) สะทอนใหเห็นพัฒนาการของรัฐชวาในระยะแรก    
สัมปทานบัตรระบุนามบรรพบุรุษแหงมหาราชาบาลิตงุ (Maharaja Rakai Watukura dyah  
Balitung ) ทั้งหมด  8  พระองคที่ลวนมีตาํแหนงรักรยนัทั้งสิน้  รักรยนัทัง้ 8 พระองคนี้ตางยอมรบั

                                                           
13Kenneth  R.  Hall,  Maritime  Tread  and  State  Development  in  Early  Southeast 

Asia,114. 
14Ibid.,115. 
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กษัตริยสัญชัยในฐานะมหาราชาพระองคแรกทั้งสิน้    สวนจารึกในป ค.ศ. 732  ของกษัตริยสัญชัย
ไดอางถึงรักรยันแหงมะตะรมัที่ใชสถานะ ระตู (ratu)15 ในการปกครอง สะทอนใหเหน็ไดถึง
พัฒนาการทางการเมืองในระดับที่สูงขึน้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15ระตู (ratu) ในภาษาชวา  มีความหมายเชนเดียวกับคํา  มหาราชา  ที่นํามาจากอินเดีย 
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ตารางที่ 3  รูปแบบความสัมพันธระหวางตลาดการคาในชวากอนที่ยุโรปจะเขามา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia  
            (Honolulu : University of Hawaii Press,1985),16. 
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มัชปาหิตในวรรณกรรมนครกฤตาคม 
 

เกาะชวา เปนดินแดนที่มกีารเขียนงานวรรณกรรมมาตั้งแตประมาณคริสตศตวรรษที่ 9  
วรรณกรรมชวาในระยะแรกเปนงานเขยีนทีเ่ลียนแบบงานเขียนของอนิเดีย แตใชภาษาชวาโบราณ  
ชวาในคริสตศตวรรษที่ 9 เปนยุคของความรุงเรืองดานปรัชญาศาสนาทัง้พทุธและฮินดู    ในบรรดา
งานเขียนทัง้หมด นครกฤตาคม เปนเรื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวตัิศาสตรของประเทศอินโดนี
เชีย   ผูแตงนครกฤตาคมเปนขาราชสาํนกัชั้นสงูชื่อวา มะปู ประปญจะ (Mpu Prapanca)  ใน
รัชกาลของพระเจาราชสนคร (Rajasa nagara) หรือ หยัม วูรุก (1350-1389) กษัตริยแหง
อาณาจักรมัชปาหิต  อาณาจักรซึ่งตัง้อยูทางตะวนัออกที่รุงเรืองที่สุดในประวัติศาสตรของชวา มะ
ปูประปนจะซึง่รวมเดนิทางตามขบวนเสด็จทองเที่ยวไปตามพืน้ที่ตางๆ ในอาณาจกัรของราชสนคร
ใน ป ค.ศ. 1359 เปนผูที่เรียบเรียงนครกฤตาคมเสร็จในวันที่ 30 กันยายน ป ค.ศ. 1365  ลักษณะ
ของงานวรรณกรรมชิ้นนี้แตงขึ้นเปนโคลงทีเ่รียกวา กากาวิน (Kakawin)16 

   งานวรรณกรรมของชวาในระยะแรก มคีวามเชื่อมโยงทัง้สถาบันทางศาสนาและสถาบัน
ทางการเมืองการปกครอง ดังจะเห็นไดวางานวรรณกรรมเกือบทัง้หมดถูกแตงขึน้เพื่อรองรับความ
เปนเทวะของกษัตริย  สวนการสรางศาสนสถานของชวาที่เรียกวา จันด ี (candi) เปนงานดาน
สถาปตยกรรมที่สะทอนใหเห็นความเปนฮินดูในแบบของชวาไดอยางดี  งานเขียนของชวาโบราณ
นอกจากจะมหีนาที่สรางความสัมพันธระหวางมนุษยและเทพเจาแลวยังมีหนาทีท่างการเมืองและ
ทางสังคมดวยเชนกนั   ในคริสตศตวรรษที่  9  พบวาในชวากลางมีการลอกเลียนงานเขียนเรื่อง รา
มายณะหรือมหาภารตยทุธจากอนิเดียแลว    ตอมาในป ค.ศ. 1035 ในรัชกาลของกษัตริยแอรลัง
คะแหงชวาตะวันออกพบวามีงานเขียนเรื่อง อรชุณวิวาหะ  งานวรรณกรรมในลักษณะนี้เปนทีน่ิยม
สูงสุดในชวาตะวันออกในชวงครึ่งหลงัของคริสตศตวรรษที่ 12 เนื่องจากมกีารเขียนผลงานขึน้มา
เปนจํานวนมาก อาท ิมหาภารตยุทธ, หริวงศ ฆโตตกจัสรยะ โภมันตกะ สมรทหนะ สุมนสันตกะ
และ กฤษณยนะ สวนงานเขียนทีม่ีลักษณะเปนเทศวรรณาพบไดในยุคมัชปาหิตรุงเรือง  ในเวลา
เดียวกนักับที ่ มะปู ตันตูลาร (Mapu Tantular) ประพันธงานเรื่อง อรชุนว ิวาหะ และสุตโสมะ 
(Sutasoma)17 

                                                           
16Mapu    Prapanca,    Desawarnana   (Nagarakrtagama) ,    trans.   Stuart  Robson  

(Netherlands  :  KITLV  Press, 1995), 1. 
17Ibid., 2. 
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     นครกฤตาคม ไดแสดงใหเห็นภาพของราชสํานักชวาตะวันออก ที่ตั้งอยูทามกลางพื้นที่
เพาะปลกูขาวอันอุดมสมบูรณ    จึงไมนาแปลกใจที่ราชวงศผูปกครองในชวาตะวนัออกทุกพระองค
มีหนาที่ตองสงเสริมการทําเกษตรกรรมของราษฎร  เชนเดยีวกนักับราษฎรทีม่ีหนาที่ตอบแทน
ผูปกครองดวยผลิตผลทางการเกษตร ผูปกครองจะนาํผลิตผลที่ไดไปใชในการสนับสนนุความ
รุงเรืองของราชสํานกัและทาํนุบาํรุงศาสนา จะเห็นไดวาเขตพื้นทีป่ลูกขาวซึ่งแทรกตวัอยูระหวางหบุ
เขาบริเวณลุมน้ําบรนัตัสเปนแหลงที่มาแหงอาํนาจของราชวงศในชวาตะวนัออก  ประกอบกบัมี
ทําเลที่ตั้งที่อยูใกลชิดกับทะเลและใกลเสนทางการคาทางทะเลระหวางตะวันออกและตะวันตก 
ชวาตะวันออกจึงมีศักยภาพในการเปนมหาอํานาจทางทะเลตอจากรัฐศรีวิชัย  คริสตศตวรรษที่ 14 
มัชปาหิตเปนอาณาจักรทางทะเลทีย่ิ่งใหญและรุงเรืองมากที่สุด ทั้งในประวัติศาสตรของชวาเอง
และในประวัตศิาสตรของอินโดนีเชีย  ระเดนวิชัย (Raden Wijaya) หรือ พระเจาเกียรติราชสา 
ชัยวรรธนา (Kertarajasa Jayavarddhana)  ราชบุตรเขยแหงพระเจาเกียรตนิคร (kertanaga) 
เปนผูที่สถาปนาอาณาจักรมัชปาหิต  ภายหลังจากการลมสลายของอาณาจักรสงิหัดสาหรี 

    อิทธิพลของอาณาจกัรมชัปาหิตแผขยายไปในหลายพื้นที่ในเขตรอบนอกของเกาะชวา  
อาทิ  ในป ค. ศ. 1343  ชวาขยายอํานาจมีอิทธพิลเหนอืเกาะบาหล ี ดังจะเห็นไดวาสังคมการเมอืง
และวัฒนธรรมระหวางชวาและบาหลีในขณะนั้นไมแตกตางกนั ความสมัพนัธแบบพิเศษระหวาง
ชวาและบาหลีสะทอนใหเหน็ไดจากการทีช่าวบาหลีรักษาวฒันธรรมแบบชวาในยคุคลาสสิคมาได
จนถงึปจจุบนั ในขณะทีช่าวชวาเกือบทั้งหมดเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามตัง้แตในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที ่15 ในชวงระหวางคริสตศตวรรษที ่ 14  อิทธิพลของชวามีอยูเหนือหลายหมูเกาะที่
รายรอบ ประกอบดวยเกาะสุมาตรา, คาบสมุทรมาเลย, พื้นที่บางสวนของเกาะกาลิมันตัน, หมู
เกาะซนุดานอย, หมูเกาะโมลุกกะ  และนวิกีนีตะวนัตก สวนรัฐบนภาคพื้นทวีปอันประกอบไปดวย  
ไทย, กัมพูชา,  จามปา  และอันนมั  นัน้มคีวามสัมพันธแบบเปนพนัธมิตรกับชวา  นอกจากนีช้วา
ยังมีการติดตอทั้งกับจีนและอินเดียดวย  ในคริสตศตวรรษที่ 15 วัฒนธรรมฮินดูในชวายงัคงรุงเรือง
อยูมากแตในป ค.ศ. 1478 ความออนแอของกษัตริยเปดโอกาสใหแกผูนาํมุสลิมที่อาศัยอยูตาม
เมืองทาชายฝงดานเหนือเขายึดครองอํานาจ  กระทั่งสิน้สุดยุคของอาณาจักรมัชปาหิตและเกิดเปน
ยุคใหมในประวัติศาสตรชวา18 
    
 

                                                           
18Ibid., 3. 
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    ปลายคริสตศตวรรษที่ 15  เปนชวงเวลาที่มีความเปลีย่นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชวาจากฮนิดู – พุทธ เปนอิสลาม  ทําใหมีการเคลื่อนยายผลงานวรรณกรรมในชวาจาํนวนมาก  
รวมทัง้ เทศะวรรณา หรือ นครกฤตาคม ไปไวที่บาหลี  ทั้งนี้จะเปนอยางไรและเมื่อใดนัน้นกั
ประวัติศาสตรยังไมสามารถระบุไดแนชัด  อยางไรก็ตาม นักประวัติศาสตรไมพบตนฉบับบ
เทศะวรรณาในชวาแตพบทีบ่าหลีและอีกหนึง่ฉบับพบทีเ่กาะลอมบอก   เกาะลอมบอกถูกกษัตริย
บาหลี ชื่อ กาลังงาเซ็ม (Karangasem) ทําสงครามครอบครองทําใหมีวัฒนธรรมแบบบาหลีตัง้แต
นั้นเปนตนมา     นครกฤตาคม หรือ เทศะวรรณา ไมไดเปนผลงานที่มีชือ่เสียงมากนักแตมี
ความสาํคัญเนื่องจากมีเนื้อหาที่นาสนใจ  สามารถแบงหมวดหมูของเนื้อหาออกเปนตอน
ประกอบดวย  สมาชิกในราชวงศ,  เมืองหลวง,  เมืองขึ้น,  ราชวงศ,  กษัตริย,  การลาสัตว,  การ
เสด็จลงทางใต,  ราชินีราชปตนิ,   เมืองสิมปง (Simping),  คชมาดา,  ขอบเขตการปกครอง,  
องคกรทางคณะสงฆ   และพิธีเฉลิมฉลองของทางราชสํานักมัชปาหติ 

    นครกฤตาคม เร่ิมตนดวยกลาวสรรเสริญสดุดีกษัตริย ผูซึ่งเปรียบเสมือนเทพสงูสุดแหง
ราชอาณาจกัรชวา โดยมีจุดประสงคที่แทจริงเพื่อการสวดสรรเสริญเทพเจาและแตงเนื้อหาใหมี
ความสัมพันธกับกษัตริยราชสนครแหงอาณาจักรวิลวาติกะ (Wilwatika)  หรือ อาณาจักรมัชปาหิต   
ตอจากนัน้ไดกลาวถึงสมาชกิของราชวงศเร่ิมจากราชนิีราชปตน ิ ยายของราชสนครที่ส้ินพระชนม
ในป ค.ศ. 1350  เจาหญิงแหงชวิานะ (Jiwana) หรือ กาหุริปน (Kahuripan)  แมของราชสนครผูที่
ไดรับสืบทอดอํานาจตอมา  พอของราชสนคร คือ กฤตวรรธนา (Krtawardhana) เจาชายแหงสงิ
หัดสาหรี นาของพระองคเปนเจาหญิงแหงดาหา สามีของนาคือวิชยัราชสะ เจาชายแหงเวงเกอ 
(Wengker)  พระองคทานเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการเกษตรกรรม หลานของพระองคเปน
เจาหญงิแหงลาเซ็ม (Lasem) และเจาหญิงแหงปายงั (Pajang) พี่ชายของพระองคเปนเจาชาย
แหง มะตะหนั (Matahan) และเจาชายแหงปากหูัน (Paguhan)  เจาชายแหงปากหูันมีลูก 3 คน  
คือ เจาชายแหงวีรภูมี (Wirabhumi)   เจาชายแหงมะตะรัม (Mataram)  และเจาหญิงแหง ปาววนั-
เอาวนั กษัตริยราชสนครมรีาชินีซึง่เปนพระธิดาของเจาชายวชิัยราชสะ (Wijayarajasa) ทั้งคูมี
พระธิดานามวา เจาหญงิกสุุมาวรรธนี (Kasumawardhani) ซึ่งแตงงานกับเจาชายวกิรมวรรธนา 
(Wikramawardhana)19 
      
 

                                                           
19Ibid., 4. 
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    ลําดับตอมา ไดกลาวบรรยายเกี่ยวกับเมืองหลวงของอาณาจักรมัชปาหิต ตัวเมืองมีลาน
กวางรูปส่ีเหลีย่มตั้งอยูทางทิศตะวนัตกของพระราชวัง มีประตูชยัตั้งอยูทางทิศเหนอื ดานนอกของ
ประตูชัยเปนลานกวาง เปนพื้นที่ใชประกอบพิธีเฉลิมฉลองในงานพิธทีี่จัดขึ้นในเมืองหลวง  ลานนีม้ี
ทองพระโรง (audience halls) และหองพกัเปนจาํนวนมาก  ถกัออกไปในลานของประตูที่สองเปน
ที่พักของทหารรักษาพระราชวังและที่พกัของเจาหนาทีช่ั้นสูงของราชสํานัก ซึ่งจะอยูในสถานที่ที่
พิเศษกวาของทหารรักษาพระราชวงั ทหารเหลานี้พกัอยูรายรอบวงัทาํหนาที่ดูแลสมาชิกใน
ราชวงศ รวมทัง้ คช มาดาและนักปราชญราชสํานักทั้งในศาสนาพทุธและพราหมณ 
  ลําดับตอมา เทศวรรณา กลาวถึง หมูเกาะตางๆที่อยูภายใตอํานาจของมชัปาหิต  
ประกอบไปดวย เกาะสมุาตรา, ตันหยงนคร (Tanjungnagara) บนเกาะกาลิมนัตนั, ปาหงั บน
คาบสมุทรมาเลย  และเกาะอื่นๆ ทางตะวนัออก เชน เกาะบาหล,ี เกาะซุมบาวา, เกาะลอมบอก, 
หมูเกาะบนัดา, เกาะอัมบอน, หมูเกาะโมลกุกะ, Wwa nin (Onin), สีรัม (Seram)  และเกาะตมิอร 
สวนเกาะมาดรูาถือไดวาเปนสวนหนึ่งของเกาะชวาเชนเดียวกนัเพราะแยกจากชวาในป ค.ศ. 202 
เทานั้น การมพีื้นที่อยูใตการปกครองมาก ทาํใหมีของบรรณาการจํานวนมากสงมาเปนบรรณาการ
ยังเมืองหลวงของมัชปาหิต กษัตริยแหงมชัปาหิตมหีนาที่และจําเปนตองออกเดินทางไปเยี่ยมเยียน
ราษฎรในพืน้ที่ตางๆ ในเขตชนบททุกป เชน  ใน ป ค.ศ. 1353 กษัตริยราชสนครเดินทางไปเมืองปา
หัง, ในป ค.ศ. 1357 พระองคเดินทางไปยังพืน้ที่บริเวณเมืองทาชายฝงดานใตของอาณาจกัร,  ป 
ค.ศ. 1359   กษัตริยเดินทางไปที่ ลามายงั (Lamajang)   เปนตน 
   ในการเดนิทางนี้  มะปูประปญจะไดเขียนบันทึกเกี่ยวกับสถานทีท่ี่เดินทางไวทุกแหง  เร่ิม
จากเมืองกาปลัูงงนั (Kapulungan)  คณะเดินทางมุงหนาไปทางตะวนัออกตั้งที่พกัที่เมือง ภยาลนั
โก (Bhayalango) หยุดพักทีห่มูบานชาวพทุธชื่อหมูบาน  มาดาการิปุระ (Madakaripura)  ที่ตั้งอยู
ในเขตพื้นที่บานเกิดของ เสนาบด ี คชมาดา หลังจากนั้น กองคาราวานเดนิทางตอไปตามถนน
เลียบชายฝงทะเลมุงหนาขึ้นไปทางเหนือจนถึงเมือง ปาตูกานงัน (Patukangan)   หยุดสรางทีพ่กั
บนสะพานที่สรางยืน่ลงไปในน้าํทะเล ณ ที่นีก้ษัตริยไดแจกของขวัญใหกับบรรดาขาราชการในเขต
พื้นที่ทางดานตะวันออกของอาณาจักร รุงเชาไดเดินทางตอไปทางตะวนัตกจนถึงเมืองเกตะ (Keta)   
เมืองกาลายุ (Kalayu)  และเมืองปะชาระกัน  (Pajarakan) ตามลําดับ  หลงัจากนี้กองคาราวาน
เดินทางกลับยอนลงทางใตสูที่อยูของ ฤาษีสาการะ(Sagara) หลังจากพบฤาษีรูปนี้แลวราชสนคร
ไดเดินทางแบบฤาษีไปที่เมือง เกน็ดิง (Gending)  และเมือง ปาสูรุฮนั (Pasuruhan) ทางตะวนัตก   
และกลับลงทางใตสูเมืองสิงหัดสาหรีเพื่อทาํสักการะศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูลัทธิ
ไศวะ ชื่อ กาเกนเน็นงนั (Kagenengan)  และวัดทางพทุธศาสนาแหงหนึง่ทีม่ีสภาพปรักหกัพงั
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กอนทีจ่ะเดินทางตอไปที่เมอืง กิดัล (Kidal)  และเมือง ยายัคฮู (Jajaghu) และกลับสูเมืองสงิหดั
สาหรีอีกครั้ง 
     ประปนจะไดใหความรูเพิม่เติมเกี่ยวกับศาสนสถานทีช่ื่อ กาเกนเนน็งนั (Kagenengan) 
วาสรางขึ้นเพือ่บูชารังคะราชสะ (Ranggah Rajasa)  หรือ เคน อันรอก ในป ค.ศ. 1227 และ
ภายหลงัจาก เคน อันรอก ตาย พระเจาอนุสนถะ (Anusanatha) ครองราชยตอมาและตายในป 
ค.ศ. 1248 จึงไดสรางสถานที่บูชาพระองคไวที่เมืองกิดัล (Kidal) ตอมากษตัริยวิษณุวรรธนา 
(Wisnuwardhana) ครองราชยรวมกับกษตัริยนรสิงหะ (Narasingha) ในปค.ศ. 1268   วิษณุวรรธ
นาและนรสิงหะตายในระยะเวลาใกลเคยีงกัน  ในป ค.ศ. 1275  เกยีรตินคร (Kertnagara) สง
กองทพัเขาโจมตีมลาย ู เกียรตินครเปนกษตัริยผูที่ยึดมัน่ในหลักศาสนาและปฏิบัติตามหลกัศาสนา
อยางเครงครัดกระทั่งตายในป ค.ศ. 1292 ศาสนสถานที่สรางขึ้นเพือ่สักการะพระองคมีทัง้ที่เปน
ของศาสนาฮนิดูนิกายไศวะและของศาสนาพทุธ    ในป ค.ศ.1294 กษตัริยเกียรติราชสาชัยวรรธนา
หรือเจาชายวชิัย ผูซึ่งเปนปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรมัชปาหิตแตงงานกับลูกสาวทัง้ 4 คนของ
กษัตริยเกียรตนิครกษัตริยองคสุดทายของอาณาจักรสงิหัดสาหรี ป ค.ศ. 1295 กษัตริยชัยนคร 
ครองราชยตอมาและพระองคตายในป ค.ศ. 1328 หลงัจากนัน้ป ค.ศ.1329 เจาหญิงแหงจวิานา
แมของหยัม วูรุกจึงขึน้เปนราชินีปกครองมัชปาหิตตอมา นอกจากนีป้ระปนจะไดบรรยายถงึการ
ปราบกบฎที่เมือง Sedeng และเมือง Keta ในป ค.ศ. 1331 และ ป ค.ศ. 1343 ทาํใหชวามีชยัชนะ
จากกษัตริยบาหล ี      

    เนื้อหาในสวนนี้สะทอนใหเหน็ถงึวฒันธรรมความเชือ่ เกี่ยวกับวญิญาณของเทพบรรพ
บุรุษในชวา    เนื่องจากภายหลังที่กษัตริยแตละพระองคส้ินพระชนมแลวจะมีการสรางสถานที่เพือ่
ทําสักการะวญิญาณของกษัตริยแตละพระองคโดยเฉพาะ  และจะเห็นไดวากษัตริยชวาตะวันออก
แตละพระองคใหความยอมรบันับถือศาสนามากกวาหนึง่ศาสนาขึน้ไป ดังนัน้จงึเห็นวาไดมีการ
สรางศาสนสถานเพื่อสักการะวิญญาณกษตัริยผูลวงลับตามลัทธิศาสนามากกวาหนึ่งลทัธิ ดงัเชน 
การสรางศาสนสถานบูชาวญิญาณของ  แอรลังคะ หรือ เกียรตินคร  เปนตน20 
   ในสวนตอมา ผูเขียนไดบรรยายถงึการลาสัตวปาของราชสนครและผูติดตาม สัตวปา
จํานวนมากถกูจับและนาํกลับที่ไปเมืองหลวง ในระหวางการเดินทางกลับราชสนครแวะทาํ
สักกาะศาสนสถานที่สรางขึน้เพื่อสักการะ เกยีรตินคร ที่เมือง ยิวะนา (Jiwana) ภายหลงัจากการ
เดินทางในครั้งนี้แลวราชสนครออกเดินทางเพื่อเยี่ยมเมืองขึ้นอีกครั้ง คอืในป ค.ศ. 1360 พระองค
ไดไปที่เมือง ภาลา (Palah) และเมือง สิมปง (Simping) ในป ค.ศ. 1361  และในป ค.ศ. 1363 ราช
                                                           

20Ibid., 6. 
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สนครเดินทางไปที่เมืองสมิปง (Simping) อีกครั้ง เพื่อเยี่ยมอาการปวยของอัครมหาเสนาบด ี 
คชมาดา  ทีป่วยหนักและตายในปตอมา   การตายของ คชมาดา เปนการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ
สําหรับอาณาจักรมัชปาหิต  เนื่องจากไมสามารถหาผูทีม่ีความรูความสามารถเทียบเทา คช มาดา 
มารับหนาที่ทีเ่ขาเคยทาํมากอนได  ดังนัน้จึงตองมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถในระดับผู
อาวุโสสองคนและขาราชการในระดับรองอีกสองคนเพื่อทําหนาทีท่ี่ คช มาดา เคยทํา   
      เทศวรรณา เร่ืองนครกฤตาคม ไมใชเร่ืองลึกลับแตเปนประสบการณในการเดินทางของ
ผูเขียนที่ใชเวลาในการเขียนยาวนานถึง 6 ป  เปนบันทึกการเดินทางของพราหมณในราชสํานกัมัช
ปาหิต ทีม่ีคุณคาตอการศึกษาโลกทัศน ความคิด ความเชื่อ ของอาณาจักรชวาฮินดูในยุครุงเรือง
ในคริสตศตวรรษที่ 14 อยางยิ่ง 
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บทที่ 5 

 
สรุป 

 
    สภาพทางภูมิศาสตรของกลุมเกาะอนิโดนีเชียซึง่ตั้งอยูระหวางเสนทางการคาทางทะเล

ที่สําคัญ เปนปจจัยหลักที่ทาํใหบริวเวณดังกลาวมีบทบาทหลกัในการขนถายสนิคาระหวางโลก
ตะวันตกและโลกตะวนัออก   นอกจากนัน้ยังเปนที่พบกันระหวางพอคาชาติตางๆ ที่เขามาติดตอ
ในภูมิภาคนี้เปนเขตที่ผลิตสินคาสําคัญซึง่เปนที่ตองการของตลาดโลก   ทําใหเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตมทีําเลที่เอื้ออํานวยตอการคาระหวางทะเลจนีใตและมหาสมุทรอินเดีย บริเวณนี้อยูใน
กระแสการคาของจีนและอนิเดียมาโดยตลอด   การคาทางทะเลเปนปจจัยสาํคญัของการเติบโต
ของรัฐ  และพฒันาการดานตางๆของรัฐในภายในภูมิภาคนี้  

     ตั้งแตคร่ึงหลังของคริสตศตวรรษที ่ 13 เปนตนมา ราชวงศมาเมลุกของอยีปิตที่มี
อํานาจมัน่คงขึ้น มีผลทาํใหเสนทางการคาจากมหาสมุทรอินเดียผานทะเลแดงมคีวามคลองตวั
มากยิง่ขึ้น  และในป ค.ศ.1345 ราชวงศมาเมลุกไดทาํสญัญาทางการคากับเมืองเวนิชเพื่อสงสนิคา
ของเอเชียไปยงัยุโรปซึง่ในขณะนั้นเปนที่ตองการของตลาดยุโรปอยางมาก  ความเจริญเติบโตของ
การทาํการคาทางตะวนัตกประจวบเหมาะพอดีกับการพัฒนาการทางการคาของจนีทางตะวันออก     
การเปลี่ยนแปลงทางดานตะวันออกซึง่จนีมีบทบาทสาํคัญตอการทําการคา ปรากฏวาในป ค.ศ. 
1345 ราชวงศหมิงสามารถขับไลพวกราชวงศหยวนของมองโกลออกไปไดและสถาปนาเมืองหลวง
ข้ึนใหมที่เมืองนานกงิซึ่งเปนบริเวณที่เหมาะสมสําหรับทาํการคาประกอบกับราชวงศหมิงเองยงั
มองเหน็ถงึความสําคัญของการทาํการคาอยางมาก ประกอบกับการทําการคาทางบกผานเอเชีย
กลางซึง่มองโกลเคยสนับสนุนอยูเสื่อมตามความลมสลายของราชวงศหยวนลงไปดวย  จากปจจัย
เหลานี้จงึทาํใหการคาทางทะเลระหวางตะวันตกกับตะวนัออกที่ผานเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเร่ิมมี
ความคึกคักขึน้มาอกีครั้ง   และทําใหเกิดมีเมืองทาทางการคาตามเสนทางของการทําการคาตั้งแต
บริเวณชองแคบมะละกาไปจนถึงหมูเกาะเครื่องเทศทางตะวันออกขึน้หลายแหง 

     การขยายตัวของการคาระหวางประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันเกิดจากความ
เคลื่อนไหวของราชวงศหมิงในประเทศจนีมีผลตอการตั้งราชวงศใหมในเวยีดนาม และตอความ
เสื่อมสลายของอาณาจกัรโบราณ เชน อังกอรและมัชปาหิต    รวมทั้งมีผลตอการตั้งตัวขึ้นมา
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แทนที่ของรัฐการคาชายฝงทะเลใหมๆอีกหลายแหง  จีนเปนตลาดที่สําคัญที่สุดของสินคาจาก
ภูมิภาคนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายของจีนยอมมีผลตอดินแดนหมูเกาะทางใต เพราะฉะนัน้การ
ดํารงอยูของราชวงศหมงิทีม่ั่นคงและรุงเรืองในชวง ค.ศ.1368 และนโยบายสนบัสนุนการคาแบบ
บรรณาการในระยะ50ปตอมาพรอมกับการสงกองเรือออกสูโลกภายนอกระหวาง ค.ศ.1403-1433 
ถึงเจ็ดครั้งยอมมีผลอยางมหาศาลในการกระตุนการคาของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

    ในระหวางคริสตศตวรรษที่ 14-16 รูปแบบใหมทางการคาของโลกที่เกิดขึน้ไดเชื่อมตอ
ทวีปเอเชียและทวีปยุโรปใหมีความสมัพนัธใกลชิดกันมากยิง่ขึ้นและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเอง
เปนสวนหนึง่ของการคานี้ดวยเชนกัน  รูปแบบของการคาแบบใหมมีผลกระทบตอพัฒนาการของ
รัฐในเอเชียตะวันออกเฉยีงใตโดยทั่วไปทําใหศูนยกลางการคาใหญทีเ่คยมีมากอนหนานีห้มดไป  
พอคาตางชาติไมมีการเดินทางไกลเพื่อไปยังแหลงสินคาโดยตรงแตพอคาตามเมอืงทาในแตละ
ภูมิภาคจะเปนผูรับสงสนิคาใหแกกนัเปนทอดๆไป ทําใหเกิดมีเมืองทาเล็กๆทาํหนาที่กระจายสนิคา
ของตางชาติในเขตของตนและในขณะเดียวกันเปนผูรวบรวมสินคาพืน้เมืองเพื่อสงใหกับพอคา
อ่ืนๆตอไป ทาํใหประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตอนในและที่อาศัยตามหมูเกาะที่ไมมอีาวจอดเรือของ
ตนเองสามารถติดตอกับโลกภายนอกไดโดยผานทางเมอืงทาหลกัทีท่าํการคาเหลานี้   

    ในประวัติศาสตรการคาของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ระหวางคริสตศตวรรษที่ 15-17 ที่ 
Anthony Reid ขนานนามวาเปน ยุคของการคา เครื่องเทศนับเปนสนิคาตัวหลกัอยางหนึง่ที่ดงึดูด
พอคาจากที่ตางๆใหเขามาที่หมูเกาะอินโดนีเชีย  ดังจะเหน็ไดวา นบัต้ังแตปลายคริสตศตวรรษที ่
14 เปนตนมา หมูเกาะโมลุกกะของอินโดนีเชยีมีความสาํคัญในฐานะแหลงสนิคาเครื่องเทศที่
ตลาดโลกมีความตองการอยางสงู สงผลใหเกิดมีเมืองทาขนาดเลก็ทําหนาทีก่ระจายสนิคาของ
ตางชาติ และรวบรวมสนิคาพืน้เมืองของทองถิน่ตน เพื่อสงขายตอใหแกพอคาตางชาติข้ึนอยาง
มากมายรวมทั้งในบริเวณกลุมเกาะบันดาซึ่งอยูในหมูเกาะโมลกุกะ  

    ในยุคการคาเปนชวงเวลาที่มีชาวตางชาติเดินทางเขามาติดตอคาขาย และตั้งหลัก
แหลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนจาํนวนมาก  ไดแก ชาวจนี, อินเดยี, ญี่ปุน และชาวยโุรปจาก
ชาติตางๆ คนตางชาติเหลานี้ไดเขามามีปฏิสัมพันธกับชาวพืน้เมืองและกอใหเกิดพัฒนาการ
ทางดานสังคมเศรษฐกิจการคา และมีการพัฒนาการทางดานการเมอืงที่เปนปรึกแผนมั่นคงขึ้น  ใน
ยุคการคาเปนชวงเวลาที่มีความเปลีย่นแปลงทางดานเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการ
ขยายตัวของการคานานาชาติ    รัฐตางๆ โดยเฉพาะรัฐที่ตั้งอยูบริเวณคาบสมุทรและกลุมเกาะได
เขารวมกิจกรรมนี้อยางคึกคกักอใหเกิดพฒันาการของเมืองทีน่าสนใจในหลายดาน ทัง้ในดานการ
จัดการทางการเมือง, ความมั่งคั่ง และการขยายอํานาจ  พรอมๆกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกจิ
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และการเมืองยังเกิดมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาดวย    กลุมพลเมืองทีอ่ยูกระจัดกระจาย
มีการแบงชนชัน้นอยและไมชัดเจน ถกูรวบรวมเขามาอยูในรัฐการคาที่มีระบบสังคมซับซอนขึ้น  
โดยการแบงแยกหนาที่และชนชั้นกันอยางชัดเจน   ขณะเดียวกนัสงัคมการคาเหลานี้ไดรับเอาลัทธิ
ศาสนาแบบใหมเขามาปฏบิัติ 

    พัฒนาการทางการเมืองชองชวามีความสัมพนัธกับการคาดังกลาวมาโดยตลอด  
ความเติบโตรุงเรืองของรัฐในชวาเกิดจากรายไดที่มาจากสินคาเกษตรกรรม  เพราะเหตนุี้ชนชั้น
พอคาซึ่งรํ่ารวยขึ้นมาจากการทําการคาของชวาจึงมีบทบาทและอทิธพิลทัง้ทางดานการคาและ
ทางดานการเมืองอยางมาก  นอกจากนี้พฒันาการทางการเมืองยังหมายรวมถงึความสัมพนัธ
ระหวางประชากรบนเกาะชวาตอชาวเกาะใกลเคียง, พอคาชาวจีนและพอคาชาวตางชาติอ่ืนๆที่
เขามาทําการคาที่เกาะชวา   ทั้งนี้การติดตอทางการคากับชาวตางชาติสงผลตอพฒันาการความ
เปล่ียนแปลงของรูปแบบของสังคมวัฒนธรรมในดานตางๆของชวา ทั้งในเรื่องชวีิตความเปนอยู
และความคิดความเชื่อของคนในสังคมมาโดยตลอด 
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