ภาคการศึกษา 1/2553
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม
อารยธรรมอินเดีย
-เป็ นรากฐานแห่งอารยธรรมของคนกว่าพันล้าน และมีอิทธิ พลต่ออารยธรรมอื่นๆบริ เวณ
ใกล้เคียงทั้งในแถบเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์
- สร้างสรรค์ข้ ึนโดยคน ๒ พวก คือ ดราวิเดียน และอินโด-อารยัน
อารยธรรมสิ นธุ
- เป็ นอารยธรรมร่ วมสมัยกับเมโสโปเตเมียและอียปิ ต์ (ราว ๓,๐๐๐ ปี ก่อน ค.ศ.)
- พบซากเมืองฮารัปปาและโมเฮนโจดาโร ครอบคลุมพื้นที่จากตะวันออกไปตะวันตกถึง
๑,๖๐๐ กิโลเมตร และจากเหนือไปใต้ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร
- เป็ นอารยธรรมยุคโลหะที่มีลกั ษณะเป็ นอารยธรรมเมือง
- มีความเจริ ญอย่างยิง่ ด้านการวางผังเมือง การเกษตร และการค้ากับต่างแดน มีตวั อักษร
ภาพใช้แล้ว
- สังคมประกอบด้วยคน ๒ ชนชั้น ปกครองโดยกษัตริ ย-์ นักบวช
- ความเชื่ อทางศาสนา มีลกั ษณะเป็ นแบบวิญญาณนิยม นับถือดิน น้ า ลม ไฟ
อารยธรรมอารยัน
- ประมาณ ๑,๕๐๐ ปี ก่ อน ค.ศ. ชาวอิ นโด-อารยัน ได้อพยพเข้ามาและท าลายอารยธรรม
สิ นธุลง จากนั้นแยกกันอยูเ่ ป็ นแคว้นเล็กๆ เป็ นอิสระต่อกัน
- อาชีพหลัก คือ การเลี้ยงสัตว์ มีการอพยพโยกย้ายอยูเ่ สมอ เริ่ มมีการแบ่งชั้นทางสังคม
- พวกอินโด-อารยันเริ่ มขยายตัวไปทางทิศตะวันออก (ลุ่มน้ าคงคา) เกิดอาณาจักรขนาด
ใหญ่และซับซ้อนมากมาย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การรุ กรานของเปอร์ เซียและกรีก
- ขณะที่มคธกาลังสถาปนาอาณาจักรใหญ่แถบลุ่มน้ าคงคานั้น ภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อได้
ถูกเปอร์ เซี ยยึดครอง ในภายหลังพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ แห่ งกรี กได้ทาลายเปอร์ เซี ยลงและยึดครอง
ดินแดนส่ วนนี้
- อิทธิพลที่อินเดียได้รับจากเปอร์ เซีย คือ การเขียนตัวอักษรแบบอารบิค การทาเหรี ยญเงิน
- อิทธิ พลจากกรี ก คือ เป็ นการเปิ ดเส้นทางติดต่อโดยตรงระหว่างอินเดียกับโลกตะวันตก
เปิ ดความสัมพันธ์ทางการค้า ขยายความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม รับความรู ้ทางปรัชญาและศิลปะ
ราชวงศ์ โมริยะ (เมารยะ)
- พระเจ้าอโศกเป็ นจัก รพรรดิ ที่ ยิ่งใหญ่ ที่ สุ ดของราชวงศ์น้ ี มี อานาจเหนื อดิ นแดนเกื อบ
ทั้งหมดในอินเดี ย ปกครองแบบรวมอานาจเข้าสู่ ศูนย์กลาง สร้ างถนนเชื่ อมดิ นแดนต่างๆ มีความ
เจริ ญด้านเศรษฐกิจ
100-107 อารยธรรมศึกษา
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ราชวงศ์ คุปตะ
-เป็ นยุคทองของอินเดีย มีความเจริ ญในทุกด้าน ลัทธิ ฮินดูใหม่รุ่งเรื องที่สุดในยุคนี้
ราชวงศ์ โมกุล
- เจริ ญมากในสมัยพระเจ้าอักบาร์ มหาราช ทรงให้เสรี ภาพแก่ทุกศาสนา
- พระเจ้าชาห์เจฮัน ทรงสร้างสุ สานทัชมาฮาล
- พระเจ้าโอรังเซป ถึงยุคเสื่ อม กาจัดศิลปะนอกศาสนาอิสลาม
- อินเดียแตกแยกออกเป็ นแคว้นเล็กแคว้นน้อย และตกเป็ นเมืองขึ้นของอังกฤษสมัย
ศตวรรษที่ ๑๙ เพิ่งได้เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมีผนู ้ าในการเรี ยกร้องเอกราชคือ
มหาตมะ คานธี โดยใช้หลักอหิ งสา หรื อการไม่เบียดเบียน
วรรณคดี
๑. วรรณคดีพระเวท มี ๔ คัมภีร์ คือ
- ฤคเวท ใช้สวดสรรเสริ ญเทพเจ้าต่างๆ
- ยชุรเวท ว่าด้วยพิธีบูชายัญและบวงสรวง
- สามเวท ใช้สวดในพิธีถวายน้ าโสมแก่พระอินทร์ และขับกล่อมเทพเจ้า
- อถรรพเวท เป็ นคาถาอาคมและเวทมนตร์ สาหนับใช้ร่ายแก้เสนียดจัญไรและทา
อันตรายต่อฝ่ ายศัตรู
๒. วรรณคดี พุ ทธศาสนา คื อ พระไตรปิ ฎก (พระสู ตร พระวินัย พระอภิ ธ รรม) เนื้ อ หา
สาคัญมี ๒ ประเด็น คือ
- เป็ นการวิเคราะห์สัจธรรมความจริ งของชีวติ
- เป็ นการวิเคราะห์วิจารณ์ ปัญหาความผิดพลาดในระบบสังคมอินเดี ยตั้งแต่สมัย
โบราณ (ระบบวรรณะ)
๓. วรรณคดีมหากาพย์
- รามายณะ ประพันธ์โดยฤาษีวาลมิกิ
- มหาภารตะ ประพันธ์โดยวยาสา มีคมั ภีร์ประกอบอีก ๑ เล่ม คือ ภควัทคีตา
การแบ่ งวรรณะ
- วรรณะ แปลว่า สี เดิมหมายถึงสี ของผิวกาย
๑. พราหมณ์ ทาหน้าที่ท่องจาคัมภีร์พระเวท และประกอบพิธีกรรม
๒. กษัตริ ย ์ ทาหน้าที่เป็ นนักรบ ปกป้ องแผ่นดิน
๓. แพศย์ เป็ นพ่อค้า เกษตรกร ช่างฝี มือ
๔. ศูทร เป็ นกรรมกร ผูใ้ ช้แรงงาน
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- (ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะมาแต่งงานกันจะไม่ถูกจัดอยูใ่ นวรรณะใดเลย เรี ยกว่า
จัณฑาล – Untouchable)
เอกสารอ้างอิง
- นันทนา กปิ ลกาญจน์. ๒๕๕๐. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๐. อารยธรรม. สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คาถามท้ายบท
1. วรรณะทั้งสี่ ประกอบด้วย____________________________________________________
2. ระบบสังคมปิ ด (Closed Society) หมายถึง_______________________________________
3. ศาสนาที่ถือกาเนิดในอินเดียคือ________________________________________________
4. มหากาพย์ที่สาคัญของอินเดียคือ_______________________________________________
5. ศิลปกรรมที่เด่นๆของอินเดียได้แก่___________________________________________
6. ประเทศที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียได้แก่___________________________
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