
โดย
นางสาวพมิพ์พชิชา  สุนจิรัตน์

สังคมชมพูทวีป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม



หน่วยการเรียนรู้ที่ ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา๑

พระพุทธศาสนาไดก่้อก าเนิดข้ึน
ในประเทศอินเดียมากว่า 2,500 ปี โดย
หลังจ ากการท าสั งค ายนาค ร้ั ง ท่ี  3
พระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผ่ไปยงัดินแดน
ต่างๆ รวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิด้วย 
นับจากนั้ นมาชาวไทยส่วนใหญ่ก็ได้
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็น
หลกัในการด าเนินชีวติ 

ดงันั้นพุทธศาสนิกชนชาวไทยจึง
ควรศึกษาความเป็นมาและความส าคญั
ของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสงัคมไทย



สงัคมชมพูทวปีเม่ือคร้ังอดีต ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะตรัสรู้และประกาศศาสนานั้น 
มีสภาพท่ีแตกต่างไปจากปัจจุบนัน้ีมาก ซ่ึงสามารถสรุปภาพรวมใหเ้ห็นความป็นไปในแต่ละ   
ดา้นดงัน้ี

๑.๑ ดา้นการเมืองการปกครอง
๑.๒ ดา้นสงัคม
๑.๓ ดา้นศาสนาหรือลทัธิความเช่ือ

๑. ลักษณะของสังคมชมพูทวปีและคติความเช่ือทางศาสนาในสมัยก่อนพระพุทธเจ้า



อินเดียในสมยัพุทธกาลมีแวน่แควน้ต่างๆ หลายสิบแควน้ แต่ละแวน่แควน้เรียกวา่ 
“ชนบท” เฉพาะแควน้ท่ีมีอาณาเขตกวา้งขวางท่ีเรียกวา่ “มหาชนบท” โดยชนบทเหล่าน้ีถูก
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาฌวโรรส ทรงสนันิษฐานวา่ เร่ิมจากพวก  
อริยกะอพยพมาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นชมพูทวปี คงจะเรียกชนบทท่ีตนเขา้ไปอาศยัอยู ่ และเป็น 
ศูนยก์ลางการปกครองวา่ มชัฌิมชนบท และเรียกชนบทนอกเขตของตนวา่ ปัจจันตชนบท

๑.๑ ด้านการเมืองการปกครอง

ส่วนกลางเรียกวา่ 
มชัฌมิชนบท หรือ
มธัยมประเทศ

ส่วนท่ีเป็นหวัเมือง
ชั้นนอก เรียกวา่ 
ปัจจันตชนบท



มชัฌิมชนบท ประกอบดว้ยมหาชนบทหรือแวน่แควน้ใหญ่ๆ มีอยู ่๑๖ แควน้ดงัน้ี

๑) แคว้นต่างๆ ท่ีประกอบเป็นมัชฌิมชนบท

ช่ือแคว้น ช่ือเมืองหลวง

แควน้องัคะ จมัปา

แควน้มคธ ราชคฤห์

แควน้กาสี พาราณสี

แควน้โกศล สาวตัถี

แควน้วชัชี เวสาลี/ไพศาลี

แควน้มลัละ กุสินารา/ปาวา

แควน้เจตี โสตถิวดี

แควน้วงัสะ โกสมัพี

ช่ือแคว้น ช่ือเมืองหลวง

แควน้กุรุ อินทปัตถ์

แควน้ปัญจาละ หสัดินปุระ

แควน้มจัฉะ สาคละ

แควน้สุรเสนะ มถุรา

แควน้อสัสกะ โปตลี

แควน้อวนัดี อุชเชนี

แควน้คนัธาระ ตกักสิลา

แควน้กมัโพชะ ทวารกะ



แผนท่ีแสดงแคว้นใหญ่ต่างๆ ในชมพูทวปีสมัยพุทธกาล



แควน้เลก็ๆ เหล่าน้ี แมว้า่จะแยกปกครองตนเองต่างหาก แต่ก็ข้ึนอยูก่บัแควน้ท่ีใหญ่กวา่ 
คลา้ยกบัเมืองประเทศราช เช่น แควน้สกักะและแควน้โกลิยะอยูภ่ายใตอ้  านาจการปกครอง
ของแควน้โกศล เป็นตน้

ช่ือแคว้น ช่ือเมืองหลวง

แควน้สกักะ กบิลพสัดุ์

แควน้โกลิยะ เทวทหะ

แควน้ภคัคะ สุงสุมารคีรี

แควน้วเิทหะ มิถิลา

แควน้องัคุตตราปะ อาปณะ

แควน้เลก็แควน้นอ้ย ๕ แควน้



รูปแบบการปกครองของแควน้ต่างๆ แบ่งออกเป็น ๒ ระบอบดงัน้ี

๒) ระบบการปกครองของแคว้นต่างๆ 

ราชาธิปไตย หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย ์มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข มีอ  านาจสิทธิขาดในการปกครอง แควน้ใหญ่ๆ 
ส่วนมากจะปกครองดว้ยระบอบน้ี โดยพระมหากษตัริยจ์ะยึด
อุดมการณ์ “ปกครองโดยธรรม” ยึดหลกัธรรมทางศาสนา
เป็นแกนส าคญัเช่น ทศพิธราชธรรม ๑๐ จกัรวรรดิวตัร ๑๒

สามัคคีธรรม หรือประชาธิปไตยระดบัหน่ึง โดยไม่มีพระมหากษตัริยท่ี์
ใชอ้  านาจสิทธ์ิขาดแต่ผูเ้ดียว การบริหารประเทศจะกระท าโดยรัฐสภา ซ่ึง
เรียกกันในสมยันั้นว่า “สัณฐาคาร” โดยระบอบน้ียึดหลกั ๗ ประการ
เรียกวา่ “อปริหานิยธรรม”



สภาพสังคมในอินเดียไดจ้ดัแบ่งผูค้นออกเป็นชนชั้น “วรรณะ” ตามความเช่ือของ
ศาสนาพราหมณ์ ระบบวรรณะนั้นชาวอินเดียถือวา่ถูกก าหนดไวต้ายตวัโดยพระผูเ้ป็นเจา้ การ
เปล่ียนแปลงสถานภาพทางสงัคม เช่น คนเกิดในวรรณะต ่าจะยกตวัเองให้สูงข้ึนดว้ยการศึกษา 
อาชีพการงาน หรือความส าเร็จในชีวติอ่ืนๆ ไม่ได ้เรียกไดว้า่ก าหนดจากชาติก าเนิดไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้

๑.๒ ด้านสังคม



ระบบวรรณะของอินเดียประกอบดว้ยชนชั้นต่างๆ รวม ๔ วรรณะดว้ยกนัดงัน้ี

๑) ชนช้ันต่างๆ ในระบบวรรณะ

วรรณะพราหมณ์ 
ไดแ้ก่ พวกศึกษาคมัภีร์
พระเวท มีหนา้ท่ีติดต่อ
กบัเทวะ และท าพิธีกรรม
ทางศาสนา 

วรรณะกษตัริย์
ไดแ้ก่ พวกนกัรบ 
นกัปกครอง 

วรรณะแพศย์
หรือไวศยะ ไดแ้ก่
ประชาชนส่วนใหญ่ใน
สงัคมท่ีประกอบอาชีพ
ต่างๆ เช่น พาณิชยกรรม 
ศิลปหตัถกรรม

วรรณะศูทร
ไดแ้ก่ พวกกรรมกร
ผูใ้ชแ้รงงาน 



เหตุเกิดวรรณะ อาจกล่าวไดเ้ป็น ๒ ทางดงัน้ี

๒) มูลเหตุท่ีท าให้เกิดวรรณะ

ทางต านาน ไดแ้ก่ทฤษฎีต่างๆ ดงัน้ี
๑. ทฤษฎเีก่ียวกับยคุ ไดแ้บ่งยคุหรือระยะกาลเวลา

ออกเป็น ๔ ยคุ ถือวา่แต่ละยคุไดเ้กิดคนในวรรณะ
ต่างๆ ตามล าดบั

๒. ทฤษฎเีก่ียวกับองคาพยพของพระผู้สร้าง กล่าววา่ 
พระพรหมเป็นผูส้ร้างมนุษยจ์ากอวยัวะต่างๆ ของ
พระองค ์แลว้จดัวรรณะใหพ้ร้อมกนั

สันนิษฐานตามหลกัวชิา   เน่ืองจากค าวา่ วรรณะ แปลวา่ สีผิว ท าใหส้นันิษฐานวา่ การ
แบ่งชนชั้นเดิมคงถือตามสีผิวเป็นส าคญั

อีกนยัหน่ึง ชาติ คงเป็นตวัก าหนดวรรณะ เพราะแต่เดิมมีการแบ่งเหล่ากนัตาม
เช้ือชาติ คือ เผา่อารยนัทั้งหมดจดัอยูใ่นสามวรรณะแรก ส่วนคนพ้ืนท่ีถูกจดัใหอ้ยูว่รรณะ
ศูทรเหมือนกนัหมด  



คนอินเดียสมยัพุทธกาล ส่วนมากนบัถือศาสนาพราหมณ์ นอกนั้นก็นบัถือลทัธิ
ศาสนาอ่ืน เช่นศาสนาเชน ความเช่ือและแนวทางปฏิบติั จึงอยูบ่นพ้ืนฐานของค าสอนศาสนา
พราหมณ์เป็นใหญ่ สรุปไดด้งัน้ี

๑.๓ ด้านศาสนาหรือลัทธิความเช่ือ

๑.  ความเช่ือในเร่ืองการล้างบาป
ชาวอินเดียเช่ือในความศกัด์ิสิทธ์ิของแม่น ้ าคง
คาวา่หากใครไดอ้าบหรือด่ืมน ้ าในแม่น ้ าคงคา 
โดดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีเมืองพาราณสี ซ่ึงถือเป็น
เมืองของพระศิวะและท่ีเมืองคยา ซ่ึงถือวา่เป็น
เมืองพระวิษณุจะได้บุญมาก ความชัว่ท่ีไดท้ า
ไวท้ั้ งหมดจะถูกลอยไปกับสายน ้ า กลายเป็น
ผูบ้ริสิทธ์ิทั้งทางกายและทางใจ



๑.๓ ด้านศาสนาหรือลัทธิความเช่ือ

๒. ทรรศนะเกีย่วกบัโลกและชีวติ
ถึงแมจ้ะมีความเช่ือวา่ พระพรหมเป็นผูส้ร้าง
โลกและก าหนดชะตากรรมมนุษย์ แต่คน
อิน เ ดียในสมัยพุทธกาลก็ ย ัง มีทรรศนะ
แตกต่างกันเก่ียวกับสถานภาพของโลก เช่น 
บางพวกเห็นวา่โลกน้ีนิรันดร บางพวกวา่โลก
มีท่ีสุด เก่ียวกับมนุษยห์ลงัตายแลว้ก็เช่นกัน 
บา้งว่าคนเราตายแลว้ตอ้งเกิดอีก บางพวกว่า
ตายแลว้ไม่เกิดอีก

๓. การแสวงหาสัจธรรม
สภาพเศรษฐกิจมีความยากจนบีบ
คั้น และสภาพสังคมท่ีมีการแบ่ง
ชั้นวรรณะ มีการดูหม่ินเหยียด
หยาม ท าให้คนอีกกลุ่มหน่ึงเกิด
ความเบ่ือหน่ายในชีวิตท่ีเต็มไป
ด้วยความทุกข์ ปลีกตวัเข้าสู่ป่า
เพ่ือแสวงหาค าตอบแก่ชีวิตใน
รูปแบบต่างๆ ถือเพศผูแ้สวงหา
โมกษะ (ทา งห ลุดพ้น )  มี ช่ื อ
เรียกว่าอาชีวกบา้ง ปริพาชกบา้ง 
ชฎิลบ้าง สมณะบ้าง ตั้งตนเป็น
เจา้ส านกัสอนลทัธิตนแก่มหาชน



๑.๓ ด้านศาสนาหรือลัทธิความเช่ือ

๔  แนวทางปฎบิัติ เพ่ือความหลุดพน้จากความทุกขข์องคนอินเดียสมยัพุทธกาลมีอยู ่๓ ทาง
ดงัน้ี

การบ าเพญ็ตบะ คือการท าตนใหล้  าบากดว้ยการบ าเพญ็ตบะต่างๆ 
เช่น ยา่งตนใหร้้อนดว้ยไฟ อดอาหาร ท าใหอ้วยัวะพิการ ดว้ยความ
เช่ือวา่เม่ือทรมานตน จะท าใหกิ้เลศในจิตใจหมดไป

การฝึกโยคะ คือการฝึกท าใจใหส้งบ เพ่ือใหพ้ลงัจิตควบคุมหรือ
บงัคบักาย ผลจากการฝึกจิตคือท าใหไ้ดฌ้านสมาบติัขั้นต่างๆ วธีิน้ี
เรียกวา่ “โยควิธี” ผูท่ี้ฝึกปฏิบติัเรียกวา่ “โยคี”

การหมกมุ่นเสพสุขทางกามารมณ์ พวกน้ีเช่ือวา่ชีวติมีชีวติเดียว ความสุขทางเน้ือหนงัจึง
เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวติ คนกลุ่มน้ีเรียกวา่ “โลกายตะ” ซ่ึงเป็นลทัธิวตัถุนิยมของอินเดีย
โบราณ พระพุทธศาสนาเรียกลทัธิน้ีวา่ “กามสุขัลลิกานุโยค”



๒. ความส าคัญของพระพุทธศาสนา

ความส าคญัของพระพุทธศาสนา จ าแนกไดด้งัน้ีต่อไปน้ี
๒.๑ พระพุทธศาสนามีทฤษฎีท่ีเป็นสากล
๒.๒ พระพุทธศาสนามีขอ้ปฏิบติัท่ียดึทางสายกลาง
๒.๓ พระพุทธศาสนาเนน้การพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกตอ้ง



ขอ้ทฤษฎีท่ีเป็นสากลท่ีพระพุทธศาสนาสอนเนน้อยูเ่สนอก็คือ
หลกัความจริงอนัประเสริฐแห่งชีวติ ๔ ประการ (อริยสจั ๔) ดงัน้ี

๒.๑  พระพุทธศาสนามีทฤษฎีท่ีเป็นสากล

๑.สอนว่าชีวติและโลกนีม้ปัีญหา
ทุกชีวติท่ีเกิดมาลว้นเผชิญปัญหาท่ี
เป็นสากลดว้ยกนัทั้งนั้น เช่น การเกิด 
แก่ เจบ็ ตาย 

๓. สอนว่ามนุษย์สามารถแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง มนุษยส์ามารถพฒันาตน
ไดด้ว้ยสติปัญญา ความพากเพียรของ
ตนเอง

๔. สอนว่าการแก้ปัญหาน้ันต้องใช้ปัญญา
และความพากเพยีร กระบวนการแกปั้ญหา 
ปัญญา กบั วิริยะ จะตอ้งผสมผสานกนั จึงจะ
สามารถแกปั้ญหาไดลุ้ล่วง

๒. สอนว่าปัญหามสีาเหตุมไิด้เกดิขึน้ลอยๆ 
ทุกอยา่งด าเนินไปตามเหตุปัจจยัไม่มีอะไร
เกิดข้ึนและเป็นไปโดยไม่มีสาเหตุ



ขอ้ปฏิบติัท่ียดึทางสายกลางของพระพุทธศาสนาเรียกวา่ “มชัฌิมาปฏิปทา” ไดแ้ก่ 
“อริยมรรคมอีงค์แปด” ไดแ้ก่

๒.๒ พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง

๑. ความเห็นชอบ (สมัมาทฐิ) เช่น เห็นวา่ท าดีไดดี้
๒. ความด าริชอบ (สมัมาสงักปัปะ) เช่น ด าริไม่เบียดเบียน
๓. เจรจาชอบ (สมัมาวาจา) เช่น ไม่พูดเทจ็ 
๔. การกระท าชอบ (สมัมากมัมนัตะ) เช่น ไม่ฆ่าสตัว ์
๕. การเล้ียงชีพชอบ (สมัมาอาชีวะ) ประกอบอาชีพสุจริต
๖. พยายามชอบ (สมัมาวายามะ) เช่น พยายามสร้างความดี
๗. ระลึกชอบ (สมัมาสติ) เช่น มีสติ รู้ตวัทัว่พร้อม
๘. ตั้งใจมัน่ชอบ (สมัมาสมาธิ)  เช่น การท่ีจิตแน่วด่ิงเป็นสมาธิ ปราศจากนิวรณ์



๑. การพฒันาศรัทธา ศรัทธา แปลวา่ ความเช่ือ 
ศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นจะตอ้งเป็นความเช่ือมัน่ใน
คุณงามความดีท่ีประกอบดว้ยเหตุผล
ศรัทธาท่ีควรพฒันา มีลกัษณะ ๓ ประการ ไดแ้ก่

๒.๓ พระพุทธศาสนาเน้นการพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง

เช่ือมัน่ในความดขีอง
มนุษย์ หมายถึง เช่ือมัน่
วา่มีหลกัแห่งความดีงาม
ของมนุษย ์เช่ือวา่ความดี
นั้นมนุษยส์ามารถสร้าง
ข้ึนมาได ้ดว้ยความเพียร

เช่ือมัน่ในกฎแห่งการ
กระท าและผลของการ
กระท า หมายถึง เช่ือมัน่
วา่ไม่มีส่ิงใดเกิดข้ึนโดย
ไม่มีเหตุ และเม่ือกระท า
แลว้ยอ่มมีผลของการ
กระท านั้นตามมา

เช่ือมัน่ว่ามนุษย์ต้อง
รับผดิชอบต่อการกระท า
และผลของการกระท าน้ัน 
หากเช่ือในผลของการ
กระท า จะท าใหเ้ป็นคน
ระมดัระวงัตน ไม่เผลอท า
ในส่ิงผิด



๒. การพฒันาปัญญา ปัญญา แปลวา่ รู้ทัว่ถึง หมายความวา่ ความรู้ในเร่ืองใดถา้รู้
ไม่ทัว่ถึง ไม่ทะลุปรุโปร่ง ไม่รอบดา้น ไม่นบัเป็นปัญญาท่ีแท ้ ปัญญาหรือความรู้ท่ีควรพฒันา
มี ๓ ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี

๒.๓ พระพุทธศาสนาเน้นการพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง

ปัญญารู้จักความเส่ือม (อปายโกศล) 
หมายถึง รู้วา่อะไรคือความเส่ือม รู้สึก
สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือม

ปัญญารู้จักวธีิการละเหตุแห่งความเส่ือม
และสร้างเหตุแห่งความเจริญ (อุปายโกศล) 
คือ รู้ทั้ง ๒ ดา้น เรียกวา่ “รู้ครบวงจร” เพ่ือ
ระวงัความชัว่และสร้างความดีความเจริญ

ปัญญารู้ความเจริญ (อายโกศล) 
คือ รู้วา่อะไรคือความดี ความเจริญท่ี
แท ้และรู้วา่อะไรคือสาเหตุท่ีท าให้
เกิดความดีความเจริญนั้น


