สังคมชมพูทวีป
โดย
นางสาวพิมพ์พชิ ชา สุ นจิรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่ วยการเรียนรู้ ที่

๑

ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาได้ก่อกาเนิ ดขึ้น
ในประเทศอิ นเดี ยมากว่า 2,500 ปี โดย
หลั ง จากการท าสั ง คายนาครั้ งที่ 3
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังดินแดน
ต่ า งๆ รวมถึ ง ดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ ด้ว ย
นับ จากนั้น มาชาวไทยส่ ว นใหญ่ ก็ ไ ด้
ยอมรั บ นับ ถื อพระพุ ท ธศาสนามาเป็ น
หลักในการดาเนินชีวติ
ดังนั้นพุทธศาสนิ กชนชาวไทยจึ ง
ควรศึ กษาความเป็ นมาและความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย

๑. ลักษณะของสั งคมชมพูทวีปและคติความเชื่ อทางศาสนาในสมัยก่ อนพระพุทธเจ้ า

สังคมชมพูทวีปเมื่อครั้งอดีต ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู ้และประกาศศาสนานั้น
มีสภาพที่แตกต่างไปจากปั จจุบนั นี้มาก ซึ่ งสามารถสรุ ปภาพรวมให้เห็นความป็ นไปในแต่ละ
ด้านดังนี้

๑.๑ ด้านการเมืองการปกครอง
๑.๒ ด้านสังคม
๑.๓ ด้านศาสนาหรื อลัทธิ ความเชื่อ

๑.๑ ด้ านการเมืองการปกครอง
อินเดียในสมัยพุทธกาลมีแว่นแคว้นต่างๆ หลายสิ บแคว้น แต่ละแว่นแคว้นเรี ยกว่า
“ชนบท” เฉพาะแคว้นที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่เรี ยกว่า “มหาชนบท” โดยชนบทเหล่านี้ถูก
แบ่งเป็ น ๒ ส่ วน คือ
ส่ วนกลางเรี ยกว่า
มัชฌิมชนบท หรื อ
มัธยมประเทศ

ส่ วนที่เป็ นหัวเมือง
ชั้นนอก เรี ยกว่า
ปัจจันตชนบท

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาฌวโรรส ทรงสันนิษฐานว่า เริ่ มจากพวก
อริ ยกะอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นชมพูทวีป คงจะเรี ยกชนบทที่ตนเข้าไปอาศัยอยู่ และเป็ น
ศูนย์กลางการปกครองว่า มัชฌิ มชนบท และเรี ยกชนบทนอกเขตของตนว่า ปั จจันตชนบท

๑) แคว้นต่ างๆ ที่ประกอบเป็ นมัชฌิมชนบท
มัชฌิมชนบท ประกอบด้วยมหาชนบทหรื อแว่นแคว้นใหญ่ๆ มีอยู่ ๑๖ แคว้นดังนี้
ชื่ อแคว้ น

ชื่ อเมืองหลวง

ชื่ อแคว้ น

ชื่ อเมืองหลวง

แคว้นอังคะ จัมปา

แคว้นกุรุ

อินทปั ตถ์

แคว้นมคธ

ราชคฤห์

แคว้นปั ญจาละ หัสดินปุระ

แคว้นกาสี

พาราณสี

แคว้นมัจฉะ

สาคละ

แคว้นโกศล สาวัตถี

แคว้นสุ รเสนะ

มถุรา

แคว้นวัชชี

แคว้นอัสสกะ

โปตลี

แคว้นมัลละ กุสินารา/ปาวา

แคว้นอวันดี

อุชเชนี

แคว้นเจตี

แคว้นคันธาระ

ตักกสิ ลา

เวสาลี/ไพศาลี

โสตถิวดี

แคว้นวังสะ โกสัมพี

แคว้นกัมโพชะ ทวารกะ

แผนที่แสดงแคว้นใหญ่ ต่างๆ ในชมพูทวีปสมัยพุทธกาล

แคว้นเล็กแคว้นน้อย ๕ แคว้น
แคว้นเล็กๆ เหล่านี้ แม้วา่ จะแยกปกครองตนเองต่างหาก แต่ก็ข้ ึนอยูก่ บั แคว้นที่ใหญ่กว่า
คล้ายกับเมืองประเทศราช เช่น แคว้นสักกะและแคว้นโกลิยะอยูภ่ ายใต้อานาจการปกครอง
ของแคว้นโกศล เป็ นต้น
ชื่ อแคว้ น

ชื่ อเมืองหลวง

แคว้นสักกะ

กบิลพัสดุ์

แคว้นโกลิยะ

เทวทหะ

แคว้นภัคคะ

สุ งสุ มารคีรี

แคว้นวิเทหะ

มิถิลา

แคว้นอังคุตตราปะ

อาปณะ

๒) ระบบการปกครองของแคว้นต่ างๆ
รู ปแบบการปกครองของแคว้นต่างๆ แบ่งออกเป็ น ๒ ระบอบดังนี้

ราชาธิปไตย หรื อสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ มีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุข มีอานาจสิ ทธิ ขาดในการปกครอง แคว้นใหญ่ๆ
ส่ วนมากจะปกครองด้วยระบอบนี้ โดยพระมหากษัตริ ยจ์ ะยึด
อุดมการณ์ “ปกครองโดยธรรม” ยึดหลักธรรมทางศาสนา
เป็ นแกนสาคัญเช่น ทศพิธราชธรรม ๑๐ จักรวรรดิวตั ร ๑๒
สามัคคีธรรม หรื อประชาธิ ปไตยระดับหนึ่ ง โดยไม่มีพระมหากษัตริ ยท์ ี่
ใช้อานาจสิ ทธิ์ ขาดแต่ผเู ้ ดียว การบริ หารประเทศจะกระทาโดยรัฐสภา ซึ่ ง
เรี ยกกันในสมัยนั้นว่า “สั ณฐาคาร” โดยระบอบนี้ ยึดหลัก ๗ ประการ
เรี ยกว่า “อปริ หานิยธรรม”

๑.๒ ด้ านสั งคม

สภาพสังคมในอินเดียได้จดั แบ่งผูค้ นออกเป็ นชนชั้น “วรรณะ” ตามความเชื่ อของ
ศาสนาพราหมณ์ ระบบวรรณะนั้นชาวอินเดียถือว่าถูกกาหนดไว้ตายตัวโดยพระผูเ้ ป็ นเจ้า การ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม เช่น คนเกิ ดในวรรณะต่าจะยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการศึกษา
อาชีพการงาน หรื อความสาเร็ จในชีวติ อื่นๆ ไม่ได้ เรี ยกได้วา่ กาหนดจากชาติกาเนิ ดไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้

๑) ชนชั้นต่ างๆ ในระบบวรรณะ
ระบบวรรณะของอินเดียประกอบด้วยชนชั้นต่างๆ รวม ๔ วรรณะด้วยกันดังนี้
วรรณะพราหมณ์
ได้แก่ พวกศึกษาคัมภีร์
พระเวท มีหน้าที่ติดต่อ
กับเทวะ และทาพิธีกรรม
ทางศาสนา

วรรณะกษัตริย์
ได้แก่ พวกนักรบ
นักปกครอง

วรรณะแพศย์
หรื อไวศยะ ได้แก่
ประชาชนส่ วนใหญ่ใน
สังคมที่ประกอบอาชีพ
ต่างๆ เช่น พาณิ ชยกรรม
ศิลปหัตถกรรม

วรรณะศูทร
ได้แก่ พวกกรรมกร
ผูใ้ ช้แรงงาน

๒) มูลเหตุที่ทาให้ เกิดวรรณะ
เหตุเกิดวรรณะ อาจกล่าวได้เป็ น ๒ ทางดังนี้
ทางตานาน ได้แก่ทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับยุค ได้แบ่งยุคหรื อระยะกาลเวลา
ออกเป็ น ๔ ยุค ถือว่าแต่ละยุคได้เกิดคนในวรรณะ
ต่างๆ ตามลาดับ
๒. ทฤษฎีเกี่ยวกับองคาพยพของพระผู้สร้ าง กล่าวว่า
พระพรหมเป็ นผูส้ ร้างมนุษย์จากอวัยวะต่างๆ ของ
พระองค์ แล้วจัดวรรณะให้พร้อมกัน
สันนิษฐานตามหลักวิชา เนื่องจากคาว่า วรรณะ แปลว่า สี ผิว ทาให้สนั นิษฐานว่า การ
แบ่งชนชั้นเดิมคงถือตามสี ผิวเป็ นสาคัญ
อีกนัยหนึ่ง ชาติ คงเป็ นตัวกาหนดวรรณะ เพราะแต่เดิมมีการแบ่งเหล่ากันตาม
เชื้อชาติ คือ เผ่าอารยันทั้งหมดจัดอยูใ่ นสามวรรณะแรก ส่ วนคนพื้นที่ถูกจัดให้อยูว่ รรณะ
ศูทรเหมือนกันหมด

๑.๓ ด้ านศาสนาหรื อลัทธิความเชื่อ
คนอินเดียสมัยพุทธกาล ส่ วนมากนับถือศาสนาพราหมณ์ นอกนั้นก็นบั ถือลัทธิ
ศาสนาอื่น เช่นศาสนาเชน ความเชื่อและแนวทางปฏิบตั ิ จึงอยูบ่ นพื้นฐานของคาสอนศาสนา
พราหมณ์เป็ นใหญ่ สรุ ปได้ดงั นี้
๑. ความเชื่ อในเรื่ องการล้ างบาป
ชาวอินเดียเชื่ อในความศักดิ์ สิ ทธิ์ ของแม่น้ าคง
คาว่าหากใครได้อาบหรื อดื่ มน้ าในแม่น้ าคงคา
โดดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองพาราณสี ซึ่ งถือเป็ น
เมืองของพระศิวะและที่เมืองคยา ซึ่ งถื อว่าเป็ น
เมื องพระวิษณุ จะได้บุญมาก ความชัว่ ที่ ได้ทา
ไว้ท้ งั หมดจะถูกลอยไปกับสายน้ า กลายเป็ น
ผูบ้ ริ สิทธิ์ ท้ งั ทางกายและทางใจ

๑.๓ ด้ านศาสนาหรื อลัทธิความเชื่ อ
๒. ทรรศนะเกีย่ วกับโลกและชีวติ
ถึงแม้จะมีความเชื่ อว่า พระพรหมเป็ นผูส้ ร้ าง
โลกและก าหนดชะตากรรมมนุ ษ ย์ แต่ ค น
อิ น เดี ย ในสมั ย พุ ท ธกาลก็ ย ัง มี ท รรศนะ
แตกต่างกันเกี่ ยวกับสถานภาพของโลก เช่ น
บางพวกเห็นว่าโลกนี้ นิรันดร บางพวกว่าโลก
มี ที่สุด เกี่ ยวกับมนุ ษย์หลังตายแล้วก็เช่ นกัน
บ้างว่าคนเราตายแล้วต้องเกิ ดอีก บางพวกว่า
ตายแล้วไม่เกิดอีก

๓. การแสวงหาสัจธรรม
สภาพเศรษฐกิจมีความยากจนบีบ
คั้น และสภาพสังคมที่ มีการแบ่ ง
ชั้น วรรณะ มี ก ารดู ห มิ่ น เหยี ย ด
หยาม ทาให้คนอี กกลุ่มหนึ่ งเกิ ด
ความเบื่ อหน่ า ยในชี วิต ที่ เ ต็มไป
ด้ว ยความทุ ก ข์ ปลี ก ตัว เข้า สู่ ป่ า
เพื่ อ แสวงหาค าตอบแก่ ชี วิ ต ใน
รู ป แบบต่ า งๆ ถื อ เพศผูแ้ สวงหา
โมก ษะ(ทาง หลุ ด พ้ น ) มี ชื่ อ
เรี ยกว่าอาชี วกบ้าง ปริ พาชกบ้าง
ชฎิ ล บ้า ง สมณะบ้า ง ตั้ง ตนเป็ น
เจ้าสานักสอนลัทธิ ตนแก่มหาชน

๑.๓ ด้ านศาสนาหรื อลัทธิความเชื่ อ
๔ แนวทางปฎิบัติ เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ของคนอินเดียสมัยพุทธกาลมีอยู่ ๓ ทาง
ดังนี้
การหมกมุ่นเสพสุ ขทางกามารมณ์ พวกนี้เชื่อว่าชีวติ มีชีวติ เดียว ความสุ ขทางเนื้อหนังจึง
เป็ นจุดหมายสู งสุ ดของชีวติ คนกลุ่มนี้เรี ยกว่า “โลกายตะ” ซึ่ งเป็ นลัทธิ วตั ถุนิยมของอินเดีย
โบราณ พระพุทธศาสนาเรี ยกลัทธิ น้ ีวา่ “กามสุขัลลิกานุโยค”

การบาเพ็ญตบะ คือการทาตนให้ลาบากด้วยการบาเพ็ญตบะต่างๆ
เช่น ย่างตนให้ร้อนด้วยไฟ อดอาหาร ทาให้อวัยวะพิการ ด้วยความ
เชื่อว่าเมื่อทรมานตน จะทาให้กิเลศในจิตใจหมดไป
การฝึ กโยคะ คือการฝึ กทาใจให้สงบ เพื่อให้พลังจิตควบคุมหรื อ
บังคับกาย ผลจากการฝึ กจิตคือทาให้ได้ฌานสมาบัติข้นั ต่างๆ วิธีน้ ี
เรี ยกว่า “โยควิธี” ผูท้ ี่ฝึกปฏิบตั ิเรี ยกว่า “โยคี”

๒. ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

ความสาคัญของพระพุทธศาสนา จาแนกได้ดงั นี้ต่อไปนี้
๒.๑ พระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็ นสากล
๒.๒ พระพุทธศาสนามีขอ้ ปฏิบตั ิที่ยดึ ทางสายกลาง
๒.๓ พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปั ญญาที่ถูกต้อง

๒.๑ พระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็ นสากล
ข้อทฤษฎีที่เป็ นสากลที่พระพุทธศาสนาสอนเน้นอยูเ่ สนอก็คือ
หลักความจริ งอันประเสริ ฐแห่งชีวติ ๔ ประการ (อริ ยสัจ ๔) ดังนี้
๑.สอนว่ าชีวติ และโลกนีม้ ปี ัญหา
ทุกชีวติ ที่เกิดมาล้วนเผชิญปั ญหาที่
เป็ นสากลด้วยกันทั้งนั้น เช่น การเกิด
แก่ เจ็บ ตาย

๒. สอนว่ าปัญหามีสาเหตุมไิ ด้ เกิดขึน้ ลอยๆ
ทุกอย่างดาเนินไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไร
เกิดขึ้นและเป็ นไปโดยไม่มีสาเหตุ

๓. สอนว่ ามนุษย์ สามารถแก้ ปัญหา
ด้ วยตนเอง มนุษย์สามารถพัฒนาตน
ได้ดว้ ยสติปัญญา ความพากเพียรของ
ตนเอง

๔. สอนว่ าการแก้ ปัญหานั้นต้ องใช้ ปัญญา
และความพากเพียร กระบวนการแก้ปัญหา
ปั ญญา กับ วิริยะ จะต้องผสมผสานกัน จึงจะ
สามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วง

๒.๒ พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
ข้อปฏิบตั ิที่ยดึ ทางสายกลางของพระพุทธศาสนาเรี ยกว่า “มัชฌิ มาปฏิปทา” ได้แก่
“อริ ยมรรคมีองค์ แปด” ได้แก่
๑. ความเห็นชอบ (สัมมาทฐิ) เช่น เห็นว่าทาดีได้ดี
๒. ความดาริ ชอบ (สัมมาสังกัปปะ) เช่น ดาริ ไม่เบียดเบียน
๓. เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) เช่น ไม่พูดเท็จ
๔. การกระทาชอบ (สัมมากัมมันตะ) เช่น ไม่ฆ่าสัตว์
๕. การเลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) ประกอบอาชีพสุ จริ ต
๖. พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) เช่น พยายามสร้างความดี
๗. ระลึกชอบ (สัมมาสติ) เช่น มีสติ รู ้ตวั ทัว่ พร้อม
๘. ตั้งใจมัน่ ชอบ (สัมมาสมาธิ) เช่น การที่จิตแน่วดิ่งเป็ นสมาธิ ปราศจากนิวรณ์

๒.๓ พระพุทธศาสนาเน้ นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้ อง
๑. การพัฒนาศรัทธา ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็ นความเชื่อมัน่ ใน
คุณงามความดีที่ประกอบด้วยเหตุผล
ศรัทธาที่ควรพัฒนา มีลกั ษณะ ๓ ประการ ได้แก่
เชื่ อมัน่ ในความดีของ
มนุษย์ หมายถึง เชื่อมัน่
ว่ามีหลักแห่งความดีงาม
ของมนุษย์ เชื่อว่าความดี
นั้นมนุษย์สามารถสร้าง
ขึ้นมาได้ ด้วยความเพียร

เชื่ อมัน่ ในกฎแห่ งการ
กระทาและผลของการ
กระทา หมายถึง เชื่อมัน่
ว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดย
ไม่มีเหตุ และเมื่อกระทา
แล้วย่อมมีผลของการ
กระทานั้นตามมา

เชื่ อมัน่ ว่ ามนุษย์ ต้อง
รับผิดชอบต่ อการกระทา
และผลของการกระทานั้น
หากเชื่อในผลของการ
กระทา จะทาให้เป็ นคน
ระมัดระวังตน ไม่เผลอทา
ในสิ่ งผิด

๒.๓ พระพุทธศาสนาเน้ นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้ อง
๒. การพัฒนาปัญญา ปั ญญา แปลว่า รู ้ทวั่ ถึง หมายความว่า ความรู ้ในเรื่ องใดถ้ารู ้
ไม่ทวั่ ถึง ไม่ทะลุปรุ โปร่ ง ไม่รอบด้าน ไม่นบั เป็ นปั ญญาที่แท้ ปั ญญาหรื อความรู ้ที่ควรพัฒนา
มี ๓ ลักษณะ ดังต่อไปนี้

ปัญญารู้จักความเสื่ อม (อปายโกศล)
หมายถึง รู ้วา่ อะไรคือความเสื่ อม รู ้สึก
สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสื่ อม
ปัญญารู้จักวิธีการละเหตุแห่ งความเสื่ อม
และสร้ างเหตุแห่ งความเจริญ (อุปายโกศล)
คือ รู ้ท้ งั ๒ ด้าน เรี ยกว่า “รู้ ครบวงจร” เพื่อ
ระวังความชัว่ และสร้างความดีความเจริ ญ

ปัญญารู้ความเจริญ (อายโกศล)
คือ รู ้วา่ อะไรคือความดี ความเจริ ญที่
แท้ และรู ้วา่ อะไรคือสาเหตุที่ทาให้
เกิดความดีความเจริ ญนั้น

