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เป็ นทีท่ ราบกันโดยทัวไปว่า อารยธรรมอินเดียได้เข้ามามีบทบาท
สำคัญในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ รวมถึงดินแดนทีเ่ ป็นประเทศไทย
ในปจจุบนั ดังจะเห็นได้จากแบบแผนการดำเนินชีวติ โดยเฉพาะการนับถือ
ศาสนา นอกจากนี้ยงั ได้พบโบราณวัตถุหรือหลักฐานทางโบราณคดีอกี เป็น
จำนวนมากทีแ่ สดงให้เห็นถึงร่องรอยการติดต่อกับอินเดียจากภูมภิ าคต่างๆ
ทัง้ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ทัง้ นี้
รัฐโบราณสมัยประวัตศิ าสตร์ตอนต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงมีการ
ติดต่อกับอินเดียภาคตะวันออกคือบริเวณรัฐโอริสสาในปจจุบนั ด้วย แต่กย็ งั
ไม่เคยมีการศึกษาทางด้านโบราณคดีอย่างจริงจังถึงรูปแบบความสัมพันธ์
ดังกล่าว
ผลจากการวิจยั ครังนี
้ ส้ รุปได้วา่ มีหลักฐานทางโบราณคดีบางประเภท
ทีพ่ บในประเทศไทย ซึง่ มีลกั ษณะบางประการคล้ายกับทีพ่ บในรัฐโอริสสา
โดยเฉพาะหลักฐานประเภทตราประทับหรือตราดินเผา เหรียญ ลูกปด และ
ภาชนะดินเผา หลักฐานเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าการติดต่อนัน้ น่าจะเกิดขึน้ จาก
กิจกรรมการค้าขายทางทะเลระหว่าง 2 ภูมภิ าคเป็ นหลัก ดังนัน้ การติดต่อ
สัมพันธ์ดงั กล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าสมัยโบราณทีเ่ ชือ่ มโยง
ระหว่างประเทศอินเดีย อาณาจักรโรมัน ประเทศจีน และภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

Abstract
On the Relationship between Thailand and Orissa:
Study based on Archaeological Evidence
As has been previously demonstrated, Indian culture played a
leading role in ancient Southeast Asia, including present day Thailand.
This influence can be seen in day to day life and more specifically in
religion. A large amount of artifacts and archaeological evidence from
various sites in Thailand can be traced back to various parts of the
diverse Indian sub-continent including Southern India, Northern India,
Northeast and Western India. It is also believed that early states in
Southeast Asia are likely to have had contacted with Eastern India
or the modern Orissa state, but we have no specific archaeological
evidence of this interaction.
The result of this research demonstrates some similarities
in the archaeological context which can be interpreted through the
relationship between Orissa and Thailand in ancient time. All evidence
(such as terracotta seal, coin, bead, and pottery) reflect the contact
that emerged from the maritime trade between two regions. Thus,
this relationship is part of the ancient trade and commerce that linked
many regions including India, Roman, China and Southeast Asia.
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1. บทนำ
เป็ นทีท่ ราบกันโดยทัวไปว่
่ า อารยธรรมอินเดียได้เข้ามามีบทบาท
สำคัญต่อภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันรวมถึงดินแดนทีเ่ ป็นประเทศไทย
ในปจจุบนั เรือ่ งราวของอารยธรรมอินเดียจากหลายภูมภิ าค ทังอิ
้ นเดียภาคใต้
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก มักได้รบั การกล่าว
อ้างถึงอยูบ่ ่อยครัง้ ในแวดวงวิชาการทางด้านโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ (ดูตวั อย่างใน ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 154 - 168 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี
2553) แต่ทผ่ี ่านมายังไม่มกี ารศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนทาง
ตะวันออกของอินเดียแถบรัฐโอริสสากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
ประเทศไทยอย่างจริงจัง ทังๆ
้ ทีร่ ฐั โอริสสาเคยมีเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณ
อยูม่ ากมาย (Sinha 1999 ; Behera 1999 ; Patnaik 2006) และยังเคยเป็น
ศูนย์กลางทีส่ ำคัญของพุทธศาสนานิกายตันตระยาน ก่อนทีพ่ ทุ ธศาสนาจะ

* บทความวิจยั โดยได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ภายใต้โครงการแลกเปลีย่ นนักวิชาการไทย - อินเดีย (NRCT - ICSSR) ประจำปีงบประมาณ
2550
** ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หายไปจากอินเดียในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 (Behera and Donaldson 1998 :
24 - 26)
ทัง้ นี้มขี อ้ มูลตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ทางศิลปกรรมระหว่างรัฐ
โอริสสาและดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เจติยวิหารนันปยะทีเ่ มือง
พุกามประเทศพม่าซึ่งสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 มีลกั ษณะทาง
สถาปตยกรรมคล้ายคลึงกับเทวาลัยปรศุราเมศวรทีเ่ มืองภูวเนศวรรัฐโอริสสา
ซึ่งสร้างขึน้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 (ภาพที่ 1) การสลักตกแต่งหน้ าต่าง
บริเวณมณฑปของเทวาลัย       หลายหลังทีเ่ มืองภูวเนศวรก็น่าจะเป็ นต้นแบบ
ให้กบั ศาสนสถานทีเ่ มืองพุกามอีกหลายแห่งด้วย (Luce 1969 - 1970 : pl.122,
211, 250, 339)***

*** อนึง่ นายมิศรา (P.P.Mishra) นักวิชาการชาวอินเดียได้เสนอความเห็นว่า ลักษณะ
สถาปตยกรรมบางประการของพระศรีรตั นมหาธาตุทเ่ี มืองเชลียง อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย
คล้ายคลึงกับเทวาลัยในโอริสสา (Mishra 1999: 277) แต่ผวู้ จิ ยั กลับมีความเห็นต่างไป
ด้วยพระศรีรตั นมหาธาตุองค์นเ้ ี ป็นเจดียท์ รงปรางค์ทส่ี ร้างขึน้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 และ
บูรณปฏิสงั ขรณ์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 จึงควรมีตน้ แบบเป็นปราสาทในศิลปะขอม ไม่ใช่
เทวาลัยแบบโอริสสา เพราะรูปแบบของเจดียท์ รงปรางค์ในศิลปะไทยได้ถอื กำเนิดขึน้ ใน
ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ซึง่ มีววิ ฒั นาการทางมาจากปราสาทขอม (ดูใน สันติ เล็กสุขมุ
2542 : 14, 112 - 115)

ภาพที ่ 1 เปรียบเทียบระหว่างเทวาลัยทีโ่ อริสสากับเจติยวิหารทีเ่ มืองพุกามของพม่า
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ด้วยเหตุนผ้ ี วู้ จิ ยั จึงพยายามค้นคว้าหาหลักฐานทางโบราณคดีประเภท
ต่างๆ ทีน่ ่าจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนทางตะวันออก
ของอินเดียกับชุมชนโบราณในประเทศไทย โดยในปี 2551 ผูว้ จิ ยั ได้รบั ทุน
สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติให้เดินทางไปเก็บข้อมูล
ทีร่ ฐั โอริสสาและรัฐเบงกอลตะวันตก เป็ นเวลา 15 วัน ทำให้ได้ขอ้ มูลใหม่
ทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีเกีย่ วกับรัฐโอริสสามากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ได้
ข้อสังเกตทีเ่ ป็ นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อไปด้วย  
2. ที่ตงั ้ และสภาพภูมิศาสตร์ของรัฐโอริ สสา
รัฐโอริสสาตัง้ อยูท่ างตะวันออกของประเทศอินเดีย มีขอบเขตด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับรัฐเบงกอลตะวันตก ทางเหนือจรดรัฐชาร์คานท์ ทางตะวันตกติดต่อกับรัฐชาฏิสการ์ ทางใต้จรดรัฐอานธระประเทศ
และทางตะวันออกเป็ นอ่าวเบงกอล ลักษณะเช่นนี้ทำให้รฐั โอริสสามีสภาพ
เป็นดัง สะพานทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างอินเดียภาคเหนือและอินเดียภาคใต้ (แผนที่ 1)
ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ของรัฐโอริสสาแบ่งได้เป็น 5 เขตหลักๆ ประกอบ
ด้วย พืน้ ทีภ่ เู ขาตอนกลาง พืน้ ทีด่ อน ทีร่ าบสูง ทีร่ าบลุม่ แม่นำ และทีร่ าบ
ชายฝงทะเล โดยทีร่ าบชายฝงทะเลนัน้ เกิดขึน้ จากแม่นำสำคัญ 6 สาย ซึง่
ไหลไปลงอ่าวเบงกอล โดยมีความยาวของแนวชายฝง ทะเลถึง 529 กิโลเมตร
ส่งผลให้รฐั โอริสสามีสภาพเป็ นเสมือนประตูทางผ่านของอารยธรรมอินเดีย
ทีจ่ ะแพร่ขยาย ไปยังภูมภิ าคต่างๆ โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐโอริสสากับประเทศไทย : ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี

แผนที ่ 1 แสดงทีต่ งั ้ ของรัฐโอริสสาทางตะวันออกของประเทศอินเดีย

7

8

ดำรงวิชาการ

3. รัฐโอริ สสาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ในรัฐโอริสสาได้ปรากฏร่องรอยการอยูอ่ าศัยของมนุษย์มาแล้วตัง้ แต่
ช่วงก่อนประวัตศิ าสตร์ โดยพบเครือ่ งมือหินกรวดแม่นำ และขวานกำปน ซึง่
กำหนดอายุได้ในราว 50,000 ถึง 300,000 ปีมาแล้ว (Chakrabarti 2006 : 5859 ; Mishra 1997 : 2 - 3) ต่อมาคือในยุคหินใหม่และยุคทองแดง ก็ได้คน้ พบ
เครือ่ งมือหินขัดและเครือ่ งมือโลหะจำนวนมาก (Chakrabarti 2006 : 258 - 259)
ทีน่ ่าสนใจคือ ได้พบขวานหินขัดแบบมีบา่ ตามแหล่งโบราณคดีหลาย
แห่งในรัฐโอริสสา (Chakrabarti 2006 : 259 ; Mishra 1997 : 3 ; Behera 1999 :
164 - 165) ซึง่ ขวานหินขัดแบบมีบา่ นีไ้ ด้คน้ พบทัวไปในภู
่
มภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในประเทศไทยก็มกี ารค้นพบในหลายพืน้ ที่ เช่น จ.เชียงราย จ.นคร
ราชสีมา และพบมากที่ จ.สุพรรณบุรี (ชิน อยูด่ ี 2509 : 48 - 50) ข้อมูลข้างต้น        
ทำให้นกั โบราณคดีบางท่านสันนิษฐานว่า คงมีการติดต่อสัมพันธ์ของกลุม่ คน
ในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วตังแต่
้ สมัยหินใหม่ ราวๆ 4,0002,000 ปีมาแล้ว (Behera 1999 : 164 - 165 ; ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 48-49)
4. สังเขปประวัติศาสตร์ของรัฐโอริ สสา
ในอดีตมีชอ่ ื เรียกรัฐโอริสสาต่างกันไป เช่น กลิงคะ (Kalinga) โอดรา
(Odra) อูดรา (Udra) โอดิวสิ า (Odivisa) เป็นต้น (Sircar 1971 : 167 - 184 ;
Panigrahi 2008 : 3) ส่วนชื่อเรียกซึ่งเป็ นที่รูจ้ กั กันดีทงั ้ ในหมู่ชาวอินเดีย
และต่างชาติรวมทัง้ ชาวไทยด้วยคือ “กลิงคะ” ชือ่ นี้เป็ นทีร่ จู้ กั เพราะผลจาก
เหตุการณ์สำคัญทางประวัตศิ าสตร์เมือ่ ครังสงครามกลิ
้
งคะในรัชกาลพระเจ้า
อโศกมหาราช เมือ่ พ.ศ. 282 (Mohanty 2007 : 23 - 25) ส่วนงานเขียนของ
ทิเบตในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 ก็ได้บนั ทึกถึง “โอดิวสิ า” (Odivisa) และ
“โอดดิยาน” (Oddiyan) ว่าเป็ นศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งของพุทธศาสนา
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(Sircar 1971 : 167 ; Parida 2006 : 4)
โอริสสาเริม่ เข้าสูส่ มัยประวัตศิ าสตร์อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. 282 จารึก
พระเจ้าอโศกหมายเลข 13 ได้ให้รายละเอียดเกีย่ วกับสงครามกับกลิงคะในปี
ดังกล่าว โดยหลังจากสงครามเสร็จสิน้ ลงพร้อมกับการสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่
พระเจ้าอโศกได้หนั มานับถือพุทธศาสนา ซึง่ ในรัฐโอริสสาก็มจี ารึกของพระองค์
อย่างน้อย 2 หลักทีเ่ ธาลิ (Dhauli) และเจาคฤหะ (Jaugarh) (Panigrahi 2008 :
15 - 16)
ภายหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์โมริยะ โอริสสาก็กลายเป็ น
บ้านเมืองอิสระปกครองโดยราชวงศ์เซดีมหาเมฆวาหนะในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 4 จารึกหะติกมุ ภะทีอ่ ทุ ยั คีรี (Udayagiri) กล่าวถึงพระเจ้าคาระเวละ ซึง่ ทรง
ขยายดินแดนไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ พระองค์ทรงโปรดฯ ให้ขดุ ถำสำหรับนักบวช
ในศาสนาเชนขึน้ ทีอ่ ุทยั คีรี (Sahu 1984 ; Behera and Donaldson 1998 :
4 ; Panigrahi 2008 : 17 - 28)
จารึกหะติกมุ ภะยังได้กล่าวถึง “กลิงคะนครี” ว่าเป็นเมืองหลวงของ
พระเจ้าคาระเวละแห่งแคว้นกลิงคะ เมืองนี้อาจตรงกับเมืองศีศูปาลคฤหะ
(Sisupalgarh) การขุดค้นทีแ่ หล่งนี้ได้เปิดเผย           ให้เห็นร่องรอยการอยูอ่ าศัย
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 2 - 9 (Sahu 1984 : 176 - 184 ; Mahopatra 1986 :
Vol I,185 - 187 ; Chakrabarti 1995 : 241 ; Bhoi 2006 : 90) โดยได้พบ
ภาชนะดินเผาจำนวนมาก ทีน่ า่ สนใจคือ ภาชนะดินเผาทีม่ ปี ม ุ ด้านใน (knobbed
vessels) และภาชนะทีม่ ลี ายกดด้วยซีฟ่ น เฟือง (rouletted ware) โบราณวัตถุประเภทอืน่ ๆ ได้แก่ ลูกปดหินกึง่ มีคา่ เหรียญของพระเจ้าฮูวศิ กะแห่ง
ราชวงศ์กุษาณะ และเหรียญแบบปุร-ี กุษาณะ (Puri-Kushana coin) จาก
หลักฐานข้างต้นบ่งชีว้ ่า ศีศูปาลคฤหะเป็ นเมืองสำคัญทีม่ บี ทบาทด้านการ
ค้าทางทะเลในสมัยโบราณ (Behera 1999 : 165)
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ภายหลังการสิ้นสุดลงของราชวงศ์เซดีมหาเมฆวาหนะก็มหี ลาย
ราชวงศ์เข้ามามีอำนาจ เช่น พวกมุรณ
ุ ฑะซึง่ มีเชือ้ สายกุษาณะ (Panigrahi
2008 : 29 - 31) จนกระทังในช่
่ วงพุทธศตวรรษที่ 11 - 13 ดินแดนส่วนใหญ่
ของโอริสสาจึงตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของราชวงศ์ไศโลดภาวะ (Sailodbhavas) ในเวลานีท้ งศาสนาเชน
ั้
พุทธ และพราหมณ์ได้เจริญรุง่ เรือง เทวาลัย
ในศาสนาพราหมณ์ลทั ธิไศวนิกายหลายหลังถูกสร้างขึน้ ทีเ่ มืองภูวเนศวร
(Bhubaneswar) ทีส่ ำคัญคือ ปรศุราเมศวร (Parasuramesvara) (Panigrahi
2008 : 277 - 278 ; Mahopatra 1986 : Vol.I, 52 - 56 ; Mitra 1996 : 27 - 35)
ในช่วงพุทธศตวรรษที1่ 1 - 12 นีเ้ องทีม่ กี ารเริม่ งานก่อสร้างศูนย์กลาง
พุทธศาสนา 3 แห่ง ได้แก่ รัตนคีรี (Ratnagiri) อุทยั คีร ี (Udayagiri) และ
ลลิตคีร ี (Lalitgiri) ทังหมดตั
้
งอยู
้ ห่ า่ งจากกันและกันราว 10 กิโลเมตรในมณฑล
ไจเปอร์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐ จากการขุดแต่งได้พบร่องรอยของ
อาคารพุทธสถาน สถูปจำลอง ประติมากรรมรูปเคารพ และตราประทับ
จำนวนมาก แหล่งโบราณคดีทงั ้ 3 แห่งนี้ถอื เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา
มหายานหรือตันตระยานทีส่ ำคัญมากของอินเดีย ตัง้ แต่ชว่ งพุทธศตวรรษที่
11 หรือ 12 – 18 (Mitra 1981 ; Mohanty 2007)
จนกระทั ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 17 โอริสสาถูกปกครองโดย
ราชวงศ์โสมะวงศ์ (Somavamsis) และถือเป็นยุคทองของศาสนาพราหมณ์
ลัทธิไศวนิกายและลัทธิศกั ติ เทวาลัยทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งเมืองภูวเนศวรได้ถูก
สร้างขึน้ หลายหลัง เช่น มุกเตศวร (Muktesvara) ราชรานี (Rajarani) และ
ลึงคราช (Lingaraja) (Mohapatra 1986 : 61 - 63, 66-73 ; Panigrahi 1981 :
87 - 101 ; Panigrahi 2008 : 287 - 297)
ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 การบูชาสุรยิ ะเทพได้ทวีความสำคัญ
สูงสุดในสมัยของ พระเจ้านรสิงหะเทวะที่ 1 (พ.ศ. 1781 - 1807) แห่งราชวงศ์
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คงคาตะวันออก (Eastern Ganga) พระองค์โปรดฯ ให้สร้างเทวาลัยหลังใหญ่
ขึน้ ทีเ่ มืองโกนารักเพือ่ ถวายให้กบั พระสุรยิ ะ (Behera 2005) แต่ราชวงศ์คงคา
ตะวันออกก็หมดอำนาจลงไปเมือ่ ปี พ.ศ. 1977 ถัดจากนีก้ ม็ รี าชวงศ์สรู ยะวงศ์
(Suryavamsis) ปกครองต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 21 หลังจากนัน้ ประวัต-ิ
ศาสตร์ของโอริสสาก็เข้าสู่ความยุ่งเหยิง จนกระทั ่งได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เป็ น
รัฐโอริสสาเมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2497
5. การวิ เคราะห์เปรียบเที ยบหลักฐานทางโบราณคดี จากรัฐโอริ สสา
และประเทศไทย
ในส่วนนีจ้ ะขอกล่าวถึงหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆ ซึง่ ค้นพบ
ทีร่ ฐั โอริสสา และมีคุณลักษณะบางประการอันสามารถเปรียบเทียบได้กบั
ข้อมูลหลักฐานทีพ่ บในประเทศไทย         
5.1 หลักฐานทางโบราณคดี
		
5.1.1 เหรียญและตราประทับมีจารึก
เมือ่ พ.ศ. 2542 นายมูเคอร์จี (B.N.Mukherjee) นักอ่านจารึกชาว
อินเดียได้เสนอว่า มีการค้นพบจารึกสันๆ
้ ด้วยอักษรพราหมีขโรษฐีเป็นจำนวน
มากในแถบตอนล่างของรัฐเบงกอลตะวันตก ซึง่ ติดต่อกับเขตของรัฐโอริสสา
จารึกอักษรผสมดังกล่าวนี้สามารถเชือ่ มโยงเข้ากับกลุม่ ชนจากเอเชียกลาง
ทีเ่ ข้ามามีบทบาทในอินเดีย คือกลุม่ ชาว “ซิเถียน” (Scythians) หรือ “ยุย้ จิ”
(Yueh-chi) หรือ “กุษาณะ” (Kushanas) หรือทีช่ าวอินเดียเรียกว่า “ศกะ”
(Shakas) ซึง่ กลุ่มชนชาวซิเถียนนี้เข้ามามีบทบาทในการค้าขายทางทะเล
ระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 - 10

12

ดำรงวิชาการ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กไ็ ด้มกี ารค้นพบตราประทับทีม่ จี ารึก
อักษรพราหมี-ขโรษฐี ซึง่ สามารถกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 7 - 8
จากเมืองออกแก้ว ประเทศเวียดนาม แหล่งโบราณคดีควนลูกปด จ.กระบี่
เขาสามแก้ว จ.ชุมพร และเมืองอูท่ อง จ.สุพรรณบุร ี และยังพบเหรียญเงิน
ทีม่ จี ารึกศรีทวารวดีฯเป็ นอักษรพราหมี-ขโรษฐี กำหนดอายุอยูใ่ นช่วงราว
พุทธศตวรรษที่ 11 – 12 ในประเทศไทยอีกด้วย (Mukherjee 1999 : 201 205) (ภาพที่ 2)

ภาพที ่ 2 ตราประทับและเหรียญเงินมีจารึกอักษรพราหมี-ขโรษฐี จากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย
(ทีม่ า : สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา 2529 : 1202, 2337 ; ชะเอม แก้วคล้าย 2534 : 51)

จากการศึกษาข้อมูลเรื่องเหรียญกษาปณ์ ท่คี ้นพบในรัฐโอริสสา
ของผูว้ จิ ยั ก็ได้หลักฐานมาสนับสนุนแนวคิดของนายมูเคอร์จี เพราะมีการค้น
พบเหรียญกษาปณ์ของพวกกุษาณะทัวไปในรั
่
ฐโอริสสา ซึง่ กำหนดเรียกว่า
เหรียญแบบปุร-ี กุษาณะ (Puri-Kushana coin) เหรียญแบบดังกล่าวนีค้ น้ พบ
เป็นครังแรกที
้
แ่ หล่งโบราณคดี Gurubai ในมณฑลปุร ี เมือ่ พ.ศ.1893 (Parida
2006 : 8) และได้พบทัวไปในรั
่
ฐโอริสสาทังในมณฑล
้
Ganjam, Mayurbhanj,
Keonjhar, Jajpur และ Balasore (Ibid. : 8) นักวิชาการบางท่านเสนอว่า
เหรียญแบบปุร-ี กุษาณะแสดงให้เห็นถึงอำนาจของราชวงศ์กษุ าณะทีม่ เี หนือ
ดินแดนโอริสสา แต่นกั วิชาการบางท่านก็เสนอว่าน่าจะสะท้อนถึงกิจกรรม
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การติดต่อค้าขายระหว่างโอริสสาและพวกกุษาณะมากกว่า (Tripathy 2006 :
13 ; Singh 2008 : 377)
นอกจากนี้ ในการขุดค้นแหล่งโบราณคดี Manikapatna ซึ่งเป็ น
เมืองท่าโบราณในมณฑลปุรี ได้พบเหรียญแบบปุร-ี กุษาณะและเศษภาชนะ
ดินเผาทีม่ จี ารึกอักษรขโรษฐี กำหนดอายุอยูใ่ นราว พุทธศตวรรษที่ 7 (Behera 1999 : 167 ; Bhoi 2006 : 103) ทัง้ นี้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดี
Sembiran บนเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ก็ได้พบเศษภาชนะดินเผา
ทีม่ จี ารึกอักษรขโรษฐีเช่นกัน (Ardika 1999 : 85) โดยนักวิชาการบางท่าน
มีความเห็นว่า อักษรขโรษฐีนพ้ี ฒั นามาจากอักษรอารเมอิคของเปอร์เซีย ซึง่
เกิดขึน้ ภายหลังจากการรุกรานอินเดียของพระเจ้าดาริอุสที่ 1 ในปี พ.ศ. 25
จนกระทงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 9 หรือ 10 อักษร
ขโรษฐีกใ็ ช้เป็นอักษรของทางราชการในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย
(Ibid. : 87)
ด้วยเหตุน้ีเศษภาชนะดินเผาทีจ่ ารึกอักษรขโรษฐีจากเกาะบาหลี
รวมทัง้ ตราประทับและเหรียญเงินทีม่ จี ารึกอักษรพราหมี-ขโรษฐีทค่ี น้ พบที่
เมืองออกแก้วในประเทศเวียดนามและในประเทศไทย จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่
แสดงให้เห็นถึงการติดต่อค้าขายทางทะเลระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และรัฐโอริสสาในสมัยโบราณ และมีความเชือ่ มโยงเกีย่ วข้องกับกลุม่ ชนเชือ้
สายกุษาณะหรือซิเถียน สอดคล้องกับการค้นพบประติมากรรมปูนปน ภาพ
ชาวต่างชาติสวมหมวกทรงสูงทีน่ กั วิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าอาจเป็ น
ชาวซิเถียนจากแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีในลุ่มแม่นำท่าจีน-แม่กลอง
ได้แก่ เมืองนครปฐมโบราณ เมืองอูท่ อง และเมืองคูบวั จ.ราชบุร ี (ผาสุข
อินทราวุธ 2542 : 106 - 107) (ภาพที่ 3)

ภาพที ่ 3 ประติมากรรมชาวต่างชาติทพี ่ บตามเมืองโบราณสมัยทวารวดี
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B.N.Mukherjee ยังได้ตงข้
ั ้ อสังเกตทีน่ ่าสนใจด้วยว่า กิจกรรมการค้า
ของชาวซิเถียนนัน้ คงเกีย่ วข้องกับการค้าขายม้าพันธุด์ ที ม่ี าจากเอเชียกลาง
ด้วย (Mukherjee 1999 : 201 - 205) โดยมีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ท่ี
สนับสนุนแนวคิดนี้คอื บันทึกของจีนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 ทีบ่ รรยาย
เกีย่ วกับอาณาจักรฟูนนั ซึง่ เชือ่ กันว่ามีศนู ย์กลางอยูใ่ นเขตประเทศกัมพูชา
ตอนใต้และเวียดนามใต้ โดยมีเมืองออกแก้วเป็นเมืองท่าค้าขายทีส่ ำคัญ ความ
ว่า “ชายผูห้ นึง่ มีนามว่าเจียเซียงลิซงึ ่ มาจากประเทศถันยังทางทิศตะวันตก
ของประเทศอินเดียได้เดินทางข้ามประเทศอินเดียมายังอาณาจักรฟูนนั และ
ได้เล่าเรือ งเกีย่ วกับประเทศอินเดียถวายพระเจ้าฟนจัน พระองค์จงึ ได้ส่ง
พระญาติองค์หนึง่ ทรงนามว่าซูวไู ปยังประเทศอินเดีย ท่านผูน้ ้ไี ด้ลงเรือทีถู่ จลู ิ
คณะราชทูตได้แล่นเรือขึ้นไปตามลำแม่นำคงคาจนกระทังถึ
่ งราชธานีของ
ราชวงศ์มรุ ณ
ุ ฑะ พระราชาแห่งประเทศนัน้ ก็ทรงรับรองคณะราชทูตฟูนนั เป็น
อย่างดี และได้ฝากม้าพันธุอ์ นิ เดียซิเถียนหรืออินเดีย-ศกะ 4 ตัวมาถวายแก่
พระราชาฟูนนั ด้วย...” (สุภทั รดิศ ดิศกุล 2535 : 13 – 14)  
นอกจากนี้จดหมายเหตุจนี ชือ่ “ทงเตีย่ น” (T’ung-tien) ซึง่ รวบรวม
ขึน้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 โดยบันทึกเกีย่ วกับประเทศ “โถวเหอ” (T’ou-ho)
ที่นักวิชาการหลายท่านต่างมีความเห็นว่า โถวเหอนี้ เป็ นคำที่จนี ใช้เรียก
“ทวารวดี” (Wolters 1967 : 234, 344 ; Cœdès 1968 : 76, 292 ; Wheatley
1973 : 50, 56 ; Yamamoto 1979 : 1139 – 1143) ยังได้กล่าวว่า “... ประเทศ
นี้มกี ารค้าขายแลกเปลีย่ นอย่างเสรี ไม่มกี ารเก็บภาษี ชาวเมืองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ... โดยมีชมุ ชนทีเ่ ป็ นตลาดใหญ่ 6
แห่ง ในการค้าขายแลกเปลีย่ นใช้เหรียญเงินตราทีม่ ขี นาดเล็กเป็ นสือ่ กลาง
ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือพุทธศาสนา โดยใช้ภาษาเขียนทีแ่ ตกต่างไปจาก
จีน สามารถขีช้่ างได้ดพี อๆ กับการขีม้่ า ซึง่ ในประเทศนี้มมี า้ อยูไ่ ม่มากราวๆ
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1,000 ตัว ...” (Yamamoto 1979 : 1139 - 1140)
ทีน่ า่ สนใจคือ ได้มกี ารค้นพบตราประทับหรือตราดินเผาทีม่ รี ปู คนขีม่ า้
ตามเมืองโบราณสมัยทวารวดีหลายแห่ง ได้แก่ เมืองอูท่ อง จ.สุพรรณบุร ี
เมืองจันเสน จ.นครสวรรค์ และเมืองซับจำปา จ.ลพบุร ี (อนันต์ กลิน่ โพธิกลั
์ บ
2547 : 98, 118, 127, 129 – 13, ภาพที่ 219) (ภาพที่ 4) แต่กค็ วรกล่าวไว้
ด้วยว่า ในปจจุบนั ยังไม่เคยมีการขุดค้นพบโครงกระดูกม้าจากแหล่งโบราณคดี
สมัยทวารวดี

ภาพที ่ 4 ตราดินเผาทีม่ รี ปู ม้าจากเมืองโบราณสมัยทวารวดี
(ทีม่ า: อนันต์ กลิน่ โพธิก์ ลับ 2547 : ภาพที ่ 170, 200, 217, 219, 221)
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5.1.2 ลูกปดและภาชนะดิ นเผา
การสำรวจและขุ ด ค้ น ในประเทศไทยทำให้ ไ ด้ พ บลู ก ป ด และ
ภาชนะดินเผาทีม่ คี ุณลักษณะคล้ายกับทีพ่ บในอินเดีย โบราณวัตถุเหล่านี้
ได้พบทีแ่ หล่งโบราณคดีหลายแห่ง เช่น บ้านดอนตาเพชร จ.กาญจนบุร ี
เมืองอูท่ อง เขาสามแก้ว ควนลูกปด ภูเขาทอง จ.ระนอง ทุง่ ตึก จ.พังงา แหล่ง
เหล่านีม้ อี ายุอยูใ่ นช่วงหัวเลีย้ วประวัตศิ าสตร์ราวพุทธศตวรรษที่ 3 - 4 จนถึง
พุทธศตวรรษที่ 11 ซึง่ เป็ นช่วงทีม่ กี ารติดต่อค้าขายทางทะเลอย่างเข้มข้น
ระหว่างอินเดีย โรมัน จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โบราณวัตถุประเภทลูกปดหินกึง่ มีค่าถูกพบเป็ นจำนวนมากตาม
แหล่งโบราณคดีสมัยหัวเลีย้ วประวัตศิ าสตร์ แต่ลูกปดหินกึง่ มีค่านี้กไ็ ม่ได้
ผลิตขึน้ ในประเทศไทย เพราะการผลิตลูกปดนี้ อยูท่ อ่ี นิ เดียและถูกนำเข้ามา
ขายยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีร่ ฐั โอริสสาก็ได้พบลูกปดหินกึง่ มีคา่ เป็ น
จำนวนมากตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ เช่น Kalahandi, Bolangir, Baud,
Sambalpur และ Sisupalgarh  (Behera 1999 : 166)
สำหรับภาชนะดินเผาทีม่ ปี มุ่ ด้านใน (knobbed vessels) นัน้ ได้พบ
จากการขุดค้นทีบ่ า้ นดอนตาเพชร และเมือ่ ไม่นานมานี้กไ็ ด้พบภาชนะมีปมุ่
ด้านในแบบนี้หนึ่งใบจากการสำรวจที่ อ.ละอุน่ จ.ชุมพร (ภาพที่ 5) ภาชนะ
ทีม่ ปี ุ่มด้านในนี้มรี ายงานอย่างเป็ นทางการว่าค้นพบเป็ นครัง้ แรกทีเ่ มือง
ศีศปู าลคฤหะรัฐโอริสสา ต่อมาก็ได้คน้ พบอีกในบริเวณอืน่ ๆ เช่น ลุม่ แม่นำ
คงคา อานธระประเทศ และอัสสัม (Behera 1999 : 166 ; Basa 1999 : 38)
นอกจากนี้ จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีภเู ขาทองก็ได้คน้ พบเศษภาชนะ
ทีม่ ลี ายกดด้วยซีฟ่ นเฟือง (rouletted ware) (บุณยฤทธิ ์ ฉายสุวรรณ และ
เรไร นัยวัฒน์ : 133 - 136) ซึง่ เป็นเทคนิคแบบโรมัน อันเป็นหลักฐานสำคัญ
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อค้าขายระหว่างอินเดีย โรมัน และเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้ ดังได้คน้ พบเป็ นจำนวนมากในอินเดีย รวมทัง้ ในรัฐโอริสสา (Basa
1999 : 40) (ภาพที่ 6)

ภาพที ่ 5 ภาชนะดินเผาทีม่ ปี มุ่ ด้านใน (knobbed vessel) พบที ่ อ.ละอุ่น จ.ชุมพร
เอื้อเฟื้อภาพประกอบโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ ดร.ผาสุข อินทราวุธ
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ถึงแม้วา่ เราอาจนำโบราณวัตถุประเภทลูกปดและเศษภาชนะดินเผา
ข้างต้นมาแปลความถึงการติดต่อค้าขายระหว่างชุมชนโบราณในดินแดน
ไทยและรัฐโอริสสาได้ แต่เราก็ยงั ไม่มหี ลักฐานมากเพียงพอทีจ่ ะตัดสินได้วา่
ลูกปดและเศษภาชนะดินเผาที่ค้นพบตามแหล่งโบราณคดีสมัยหัวเลี้ยว
ประวัตศิ าสตร์ในประเทศไทยนัน้ ผลิตขึน้ ในรัฐโอริสสาหรือมาจากภูมภิ าคอืน่ ๆ
ของอินเดีย (Basa 1999 : 30 - 43) ซึง่ เป็นประเด็นทีค่ วรมีการศึกษาวิเคราะห์
อย่างจริงจังในโอกาสต่อไป

ภาพที ่ 6 เศษภาชนะดินเผาทีม่ ลี ายกดด้วยซีฟ่ นเฟือง
(ทีม่ า : Behera 1999 : pl.17)
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5.2 หลักฐานศิ ลปกรรม
		
5.2.1 ประติ มากรรม
ประติม ากรรมในศิล ปะโอริส สามีท ัง้ ที่ส ร้า งขึ้น เนื่ อ งในศาสนา
พุทธ ฮินดู และเชน โดยพบว่ามีลกั ษณะบางประการของพุทธปฏิมาในดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึง่ มีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในศิลปะโอริสสา
        ทัง้ นี้ได้มกี ารค้นพบพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากทีพ่ ทุ ธสถานสำคัญ
คือ รัตนคีร ี อุทยั คีรี และลลิตคีรี ประติมากรรมจาก 3 แหล่งนี้แสดงให้เห็น
รูปแบบทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากศิลปะคุปตะและหลังคุปตะ ราวพุทธศตวรรษที่
10 - 13 พุทธลักษณะของพระพุทธรูปในศิลปะโอริสสามักแสดงสีพระพักตร์
อ่อนหวาน แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ทีส่ อ่ ื ถึงความเมตตากรุณา และมักครอง
จีวรเรียบไม่มรี ว้ิ (Behera and Donaldson 1999 : 55) พุทธลักษณะเช่นนี้
ได้สง่ อิทธิพลให้กบั ศิลปะอินโดนีเซียโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ตัวอย่าง
เช่น พระพุทธรูปจากบุโรพุทโธในชวาภาคกลาง อิทธิพลดังกล่าวสอดคล้องกับ
ตำนานและเรือ่ งเล่าพืน้ เมืองของอินโดนีเซียทีก่ ล่าวว่า เจ้าชายแห่งกลิงคะ
ได้สง่ คนจำนวน 20,000 ครอบครัวมายังดินแดนชวา (Behera 1999 : 164,
169)
โดยเราสามารถแบ่งพระพุทธรูปในศิลปะโอริสสาออกได้เป็น 3 แบบ
คือ พระพุทธรูปยืน พระพุทธรูปนัง และพระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธรูป
ประทับยืนในศิลปะโอริสสามักแสดงปางประทานพร (วรทมุทรา) ด้วยพระหัตถ์
ขวา ขณะทีพ่ ระหัตถ์ซา้ ยยกขึน้ จับชายจีวร แต่มพี ระพุทธรูปยืนองค์หนึง่ ใน
ฉากทีพ่ ระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ พบทีล่ ลิตคีรี พระหัตถ์
ขวาแสดงปางประทานอภัย ส่วนพระหัตถ์ซา้ ยก็ยกขึน้ จับชายจีวร (Behera
and Donaldson 1999 : 55) ซึง่ เป็นลักษณะทีห่ าได้ยากในศิลปะอินเดีย แต่
กลับมีความคล้ายคลึงกับการแสดงปางของพระพุทธรูปประทับยืนในศิลปะ
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ทวารวดีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 (น่าเสียดายอย่างยิง่ ทีพ่ ระพุทธรูปองค์
ดังกล่าวเก็บรักษาอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์ทล่ี ลิตคีรแี ละไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้)
นอกจากนี้ ช็อง บวสเซอลิเย่ร์ (Jean Boisselier) นักประวัตศิ าสตร์
ศิลปะชาวฝรังเศส ได้เคยเสนอว่า มีพระพุทธรูปบางองค์ในศิลปะล้านนา
ทางภาคเหนือของไทย กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 - 21 แสดงปาง
มารวิชยั โดยวางพระหัตถ์ขวาไว้ตรงพระชานุขวา (หัวเข่าขวา)  หรือบริเวณ
ใกล้เคียงกัน ซึง่ เป็ นลักษณะท่าทางทีพ่ บได้ในศิลปะโอริสสา ตัวอย่างเช่น
พระพุทธรูปจากวิรทั คัตตัก แตกต่างจากพระพุทธรูปปางมารวิชยั ในศิลปะ
ปาละทีว่ างพระหัตถ์ขวาไว้เหนือพระชงฆ์ขวา (หน้าแข้งขวา) (Boisselier
1975 : 152,  pl.112 ; สุภทั รดิศ ดิศกุล 2539 : 23)
การวิจยั ในครังนี
้ ไ้ ด้ขอ้ มูลทีส่ นับสนุนความเห็นข้างต้น เพราะลักษณะ
การวางพระหัตถ์ขวาดังกล่าวเป็ นรูปแบบทีพ่ บได้ทวไปในพระพุ
ั่
ทธรูปปาง
มารวิชยั ในศิลปะโอริสสา ไม่เฉพาะพระพุทธรูปจากวิรทั คัตตัก ตัวอย่างเช่น
พระพุทธรูปจากมณฑล Khiching, Baudh, Haripur และ Baneswarnasi
(Behera and Donaldson 1999 : Pl.15 - 19, 21 - 24) แต่ลกั ษณะทาง
ประติมานวิทยาของศิลปะโอริสสาอาจส่งอิทธิพลให้กบั ศิลปะพุกามของพม่า
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 (Luce 1969-1970 : pl.424, 434) ก่อนจะส่ง
อิทธิพลผ่านมาถึงศิลปะล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 21 อีกต่อหนึ่ง
ก็เป็ นได้ (ภาพที่ 7)

ภาพที ่ 7 เปรียบเทียบพระพุทธรูปศิลปะโอริสสา ศิลปะพม่า และศิลปะล้านนา
(ทีม่ าของภาพตรงกลาง: Luce 1969-1970 : pl.434)
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6. สรุปผลและเสนอแนะ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ หลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมบางประเภททีค่ น้ พบภายในประเทศไทยมีลกั ษณะบางประการคล้ายคลึง
กับทีพ่ บในรัฐโอริสสาประเทศอินเดีย อันน่าจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับรัฐโอริสสาในสมัยโบราณ หลักฐานต่างๆ สามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) หลักฐานทางโบราณคดี ประเภทสินค้าหรือสิง่ ของเครือ่ งใช้ ได้แก่
ตราประทับ เหรียญ ลูกปดั และภาชนะดินเผา
2)  หลักฐานทีเ่ นื่องในศาสนา คือประติมากรรมรูปเคารพ
หลักฐานทัง้ 2 ประเภทต่างสะท้อนว่า ความสัมพันธ์นนั ้ คงจะเกิดขึน้
จากการติดต่อค้าขายระหว่าง 2 ภูมภิ าคนี้เป็ นหลัก ส่วนการติดต่อกันทาง
ศาสนาคงเป็ นผลสืบเนื่ องตามมา แต่การติดต่อนี้ ก็ไม่ได้เกิดขึน้ เพียงแค่
ระหว่างรัฐโอริสสากับดินแดนประเทศไทยเท่านัน้ หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายการค้าสมัยโบราณที่เชื่อมโยงระหว่างอาณาจักรโรมัน ประเทศ
อินเดีย ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน
ถึงแม้ว่าจะได้พบขวานหินขัดชนิดมีบ่าในสมัยหินใหม่ทงั ้ ในไทย
และรัฐโอริสสา แต่เครือ่ งมือแบบนี้กไ็ ด้พบทัวไปในเอเชี
่
ยตะวันออกเฉียงใต้
และหลายรัฐทางตะวันออกของอินเดีย ความสัมพันธ์ทอ่ี าจมีมาแล้วตัง้ แต่
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ยคุ หินใหม่จงึ เป็ นลักษณะของการติดต่อกันของคน
ทัวทั
่ ง้ ภูมภิ าค แต่น่ีกเ็ ป็ นหลักฐานทีด่ เี พราะในเวลาต่อมาการติดต่อสัมพันธ์
กันระหว่าง 2 ภูมภิ าคจะทวีความสำคัญมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงสมัยราชวงศ์
โมริยะและศุงคะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 3 - 5) และสมัยอินโด - โรมัน (ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 5 - 9) (แผนที่ 2)

แผนที ่ 2 แสดงตำแหน่งของแหล่งโบราณคดีสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวประวัตศิ าสตร์และประวัตศิ าสตร์ตอนต้นในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ในสมัยราชวงศ์โมริยะและศุงคะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 3 - 5) ได้ม ี
การเปิดเส้นทางการค้าขายทัวอิ
่ นเดีย ในรัชกาลของพระเจ้าจันทรคุปต์โมริยะ
และพระเจ้าอโศกมหาราชมีการสร้างศูนย์กลางการค้าและเมืองท่าต่างๆ
เส้นทางการค้าสายสำคัญทีส่ ร้างขึน้ สามารถเชือ่ มต่อเมืองท่าต่างๆ ทางฝง
ตะวันตกเฉียงเหนือกับชายฝงตะวันออกของอินเดีย โดยเมืองท่าสำคัญใน
เขตนี้คอื เมืองตัมลุก (Tamluk) หรือตามรลิปติ (Tamralipti) ในรัฐเบงกอล
ตะวันตก ซึ่งการที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทำสงครามปราบปรามแคว้น
กลิงคะก็มผี เู้ ชือ่ ว่าเป็นการขยายเส้นทางการค้าและควบคุมแหล่งทรัพยากร
ทีม่ อี ย่างมากมายในดินแดนแถบนี้ (Behera 1999 : 162 ; Sinha 1999 : 172)
ในสมัยอินโด - โรมัน (ราวพุทธศตวรรษที่ 5 - 9) ตรงกับราชวงศ์
กุษาณะ - คุปตะ อินเดียมีการติดต่ออย่างกว้างขวางกับโรมัน เมืองท่าในรัฐ
โอริสสายังคงเจริญรุง่ เรืองสืบมาจากช่วงก่อนหน้า เห็นได้จากการค้นพบเหรียญ
แบบปุร-ี กุษาณะจำนวนมาก รวมทังหลั
้ กฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับโรมันคือภาชนะ
ทีม่ ลี ายกดด้วยซีฟ่ นเฟือง ในช่วงนี้เองทีก่ ารติดต่อสัมพันธ์กบั พวกกุษาณะ
ซึง่ เข้ามามีบทบาททำการค้าขายม้าในแถบนีแ้ ละส่งต่อไปยังเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ทวีความสำคัญมากยิง่ ขึน้ ดังปรากฏหลักฐานทังในรั
้ ฐโอริสสา รัฐ
เบงกอลตะวันตก เกาะบาหลี และประเทศไทย (Mukherjee 1999 : 201 - 205;
Ardika 1999 : 85 ; ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 106 - 107)
บทบาทสำคัญในการเป็ นเมืองท่าค้าขายของโอริสสาที่เชื่อมต่อ
ระหว่างอินเดียและนานาประเทศทังโลกตะวั
้
นตกและตะวันออก (Sinha 1999 :
172 - 178) ได้นำไปสูก่ ารเผยแพร่อารยธรรมอินเดียไปยังดินแดนต่างๆ อย่างไร
ก็ตาม ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับรัฐโอริสสาในสมัย
โบราณก็ยงั ไม่มหี ลักฐานทีจ่ ะนำมาอธิบายเหตุการณ์ได้ชดั เจน เพราะได้พบ
เพียงศิลปกรรมบางประเภททีม่ ลี กั ษณะคล้ายกัน แต่ยงั ปราศจากเอกสาร
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ทางประวัตศิ าสตร์มาสนับสนุนดังกรณีของชวาหรืออินโดนีเซีย อีกทังลั
้ กษณะ
ของความสัมพันธ์กค็ งเป็นไปในทางอ้อม เพราะน่าจะเป็นการติดต่อผ่านมา
ทางดินแดนอืน่ ๆ เช่นพม่าซึง่ มีความใกล้ชดิ กับรัฐโอริสสามากกว่า
การวิจยั ครังนี
้ ้จงึ เป็นการตรวจสอบข้อสันนิษฐานของนักวิชาการใน
อดีต และวิเคราะห์ขอ้ มูลใหม่ๆ ทีเ่ พิง่ ได้รบั การเปิดเผยเมือ่ ไม่นานมานี้ ซึง่
จำเป็ นจะต้องทำการค้นคว้าอย่างละเอียดในโอกาสต่อไป เพื่อทำให้ภาพ
ของการติดต่อสัมพันธ์ในอดีตระหว่างประเทศไทยกับรัฐโอริสสาทางตะวันออก
ของประเทศอินเดียมีความกระจ่างชัดมากยิง่ ขึน้
ขอขอบคุณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ Indian Council of Social
Science Research ศ. เกียรติคุณ ดร.ผาสุข อินทราวุธ ผศ.ดรจิรพัฒน์
ประพันธ์วทิ ยา ผศ.ดร.จิรสั สา คชาชีวะ ผศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี และ
นางสาวพรกมล แสงอรุณ
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