
การแบง่ยคุสมยัประวตัิศาสตร์อินเดีย 



 



 



อารยธรรมอินเดีย 

• ลกัษณะทางกายภาพ 

ภมูิศาสตร์
กับการตัง้
ถิ่นฐาน 



•        อารยธรรมอินเดียได้กําเนิดขึน้บริเวณลุ่มแม่นํา้สินธุ ซึ่งเป็นท่ีราบอัน

กว้างใหญ่ ซึ่งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดียโบราณ ปัจจุบนัอาณา

บริเวณสว่นใหญ่อยู่ในประเทศปากีสถาน  สินธุ  มาจากภาษาสนัสกฤต เป็น

ดนิแดนท่ีมีความอดุมสมบรูณ์และสามารถเดินทางติดตอ่ เป็นท่ีมาของคําว่า 

อินเดีย เพราะชาวเปอร์เซียเรียกช่ือดินแดนแถบนีว้่า Hindu  พวกกรีก 

แปลงเป็น Indus  และ India  บริเวณนีเ้ป็นท่ีราบกว้างใหญ่ ต้นกําเนิด
แม่นํา้มาจากทิเบต สามารถตดิตอ่กบัดนิแดนเมโสโปเตเมียได้ 

•  อินเดียมีทรัพยากรท่ีสําคญัคือ แร่โลหะจําพวกทองคําและโลหะท่ีนํามา

ผสมเป็นสําริด 



•       อินเดียมีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุม ฤดูร้อนมีลมพัดตาม
มหาสมุทรอินเดีย ทําให้มีฝนตกทางตอนเหนือ ฤดูหนาวมีลมพัดผ่าน
มหาสมทุรอินเดีย ทําให้ท่ีราบลุม่แม่นํา้คงคามีฝนตกชกุ สว่นบริเวณท่ีราบลุม่
สินธุและท่ีราบสงู  ภาคกลางมีภูมิอากาศแห้งแล้ง นํา้ท่ีใช้จากการเกษตรได้
จากแม่นํา้เป็นหลกั 

 

     ลกัษณะท่ีตัง้ของอินเดียเอือ้ตอ่ความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์อินเดีย คือ 

 ทศิเหนือ มีภเูขาหิมาลยัขนานยาวเป็นพรมแดนทางภาคเหนือ 

 ทศิตะวันตกเฉียงเหนือ มีท่ีราบลุม่แม่นํา้สนิธุและทะเลทรายธาร์  

 ทศิตะวันออกเฉียงเหนือ มีท่ีราบลุม่แม่นํา้คงคาและแม่นํา้สาขา 

 ทศิใต้ มีลุม่นํา้สนิธุเป็นบริเวณท่ีราบสงูกว้างใหญ่ 

  



 



การแบง่ยคุสมยัประวตัิศาสตร์อินเดีย 

มี 3 ระยะ 

• 1. สมัยโบราณ  เร่ิมต้นในสมยัมหากาพย์ ซึง่ใช้ตวัอกัษรอินเดียโบราณ

ในการบนัทกึเร่ืองราว ตอ่มาอินเดียมีการรวมตวัครัง้แรกในสมยัราชวงศ์

มคธ และรวมตวักนัอยา่งแท้จริงในสมยัราชวงศ์เมารยะ เป็นช่วงการเผย

แผพ่ระพทุธศาสนา ไปดนิแดนตา่ง ๆ  ตอ่มาราชวงศ์เมารยะลม่สลายลง

อินเดียแตกแยกเกิดการรุกรานจากภายนอก ( กรีก กษุาณะ)  ช่วงเวลา

ดงักลา่วเป็นสมยัของการผสมผสานทางวฒันธรรม ก่อนการรวมเป็น 

     จกัรวรรด ิสมยันีพ้ระพทุธศาสนาเส่ือมความนิยมลง พราหมณ์ –ฮินด ู

     เจริญรุ่งเรือง 



อินเดียโบราณ 

               แคว้นมคธ 

 

           แคว้นเมารยะ 
 



• 2. ประวตัศิาสตร์อินเดียสมยักลาง  

         เกิดจากการสิน้สดุของสมยัคปุตะใน ค.ศ.535 ซึง่มีความวุน่วายทาง

การเมือง และการรุกรานจากภายนอก โดยเฉพาะชาวมสุลมิ สมยักลางใน

ประวตัศิาสตร์อินเดียเป็นสมยัท่ีมสุลมิเข้ามามีอิทธิพลในสงัคมอินเดีย 

ในสมยักลางแบง่ได้เป็นสมยัความแตกแยกทางการเมือง กบัสมยัสลุตา่น

แห่งเดลฮี 



• 3. ประวตัศิาสตร์สมยัอินเดียสมยัใหม ่   

         ยคุท่ีสลุตา่นแห่งเดลฮีลม่สลายลงใน ค.ศ.1526 พวกมคุลัตัง้ราชวงศ์ 
ถือเป็นการเร่ิมต้นประวตัศิาสตร์สมยัใหม ่องักฤษเข้าครอบครองอินเดีย 

โดยตรงใน ค.ศ.1858 จนถึง ค.ศ.1947 อินเดียได้รับเอกราช 

         วฒันธรรมตา่งชาต ิได้แก่ วฒันธรรมเปอร์เซีย  และวฒันธรรม
ตะวนัตก 

          ชาวอินเดียท่ีนบัถือศาสนาฮินด ูได้ยดึมัน่ในศาสนาของตนเองพร้อม
กบัเกิดความแตกแยกในสงัคมอินเดีย  (สมยัราชวงศ์มคุลั และสมยั
องักฤษ) 



• 4. ประวตัศิาสตร์อินเดียยคุปัจจบุนั   ภายหลงัได้รับเอกราชและถกู

แบง่เป็น   อินเดีย  ปากีสถาน และบงัคลาเทศ 

•      สมยัท่ีวฒันธรรมมสุลมิ เข้ามาเรารวมเรียกวา่ สมยัมสุลมิ 



• ลกัษณะเช่นนีทํ้าให้อินเดียถกูแบง่ออกเป็นสว่น ๆ เพราะการตดิตอ่

เป็นไปอยา่งยากลําบาก และเป็นปราการท่ีทําให้อินเดียสร้างอารยธรรม

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

• อารยธรรมอินเดีย: ยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์ 

           - สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

           - สมยัประวตัศิาสตร์ 

 

 



อินเดียก่อนประวตัิศาสตร์ 

•     กําหนดอายปุระมาณ 2,500-1,500 ปีก่อนคริสต์ศกัราช มีเมือง

โบราณคดีท่ีสําคญั คือ เมืองโมเฮนโจดาโร (Mohenjodaro) และ

เมืองฮารัปปา (Harappa) ปัจจบุนั  อยูใ่นปากีสถาน 

•      เมืองโบราณทัง้สองเมืองนีแ้สดงให้เห็นถงึความเจริญของ ชาวสนิธุ

ทัง้ในด้านสถาปัตยกรรม สาธารณปูโภค  การชลประทาน และ  ผงัเมือง 

• เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของชาวสนิธุพบทัง้ทําจากหิน กระดกูสตัว์ หิน และ

สําริด และพบดวงตรา เคร่ืองประดบัเหมือน   ในเมโสโปเตเมีย และชาว

สนิธุรู้จกัตดัเย็บ    ผ้าฝา้ยเป็นเสือ้ผ้าแล้ว 

 



• อารยธรรมลุม่นํา้สนิธุเส่ือมลงเน่ืองจากนํา้ทว่มและและ      พายทุราย 

และถูกรุกรานจากพวกชนเผ่าอนิโด-อารยัน 

 



อารยนั 

•       ชาวอารยันอยูท่างแถบทะเลสาบแคสเปียน เป็นพวกเรร่อน 

กึ่งเลีย้งสตัว์ และเข้ามารุกรานชาวดราวิเดยีน บริเวณลุม่นํา้สนิธุ ชาว  

ดราวิเดียนบางสว่นกลายเป็นทาส บางสว่นแตง่งานกบัชาวอารยนั ซึง่เป็น

ผลให้เกิดการแบง่ชัน้วรรณะใน 

•         อาชีพของชาวอารยนั คือ การปศสุตัว์ ววัเป็นสิง่ท่ีแสดงถึงความ

มัง่คัง่ของเจ้าของ ตอ่มาภายหลงัทําการค้า    กบัชาวอียิปต์และ  

   เมโสโปเตเมีย มีสนิค้า  ท่ีสําคญั คือ ผ้าไหม เคร่ืองเทศ และนํา้หอม 

 



•          ชาวดราวินเดียน •                ชาวอารยนั 



•         ในสมยัแรกชาวอารยนัปกครองแบบชนเผา่ มีอิสระไมข่ึน้แก่กนั 

ตอ่มาขยายตวัออกไปทางตะวนัออก จงึเร่ิมปกครองแบบราชาธิปไตย 

มีกษัตริย์ท่ีเป็นสมมตเิทพ 

•        คัมภร์ีพระเวทกลา่ววา่สงัคมชาวอารยนัมีประเพณีการสมรส 

และเร่ิมมีการแบง่ชัน้วรรณะทางสงัคมแล้ว ห้าม  ชาวอารยนัแตง่งาน

กบั   ชาวดราวิเดียน และกลายเป็นพืน้ฐานของการแบง่ชนชัน้ในสงัคม

อินเดียในสมยัตอ่มา  

 



 



อินเดียสมยัประวตัิศาสตร์.. 

1.สมัยมหากาพย์ 

 (900-600 ปีก่อนคริสต์ศักราช 

• 1. สมัยมหากาพย์   แบง่เป็น 

            ด้านวรรณกรรม เร่ือง รามายณะ       แตง่โดย ฤาษีวาลมิกิ เร่ือง มหาภารตะ      
แตง่โดย ฤาษีวยาสะ 

            ด้านศาสนา   บชูายญั/ภตูผี/อํานาจทางธรรมชาติ บชูาเทวะเทวี 

 

     2.  สมัยจักรวรรด ิ     (600 ปีก่อน ค.ศ.-ปลาย ค.ศ. ท่ี 10) 

            2.1  สมยัมคธ 

            2.2  สมยัจกัรวรรดิ เมารยะ 

            2.3.  สมยัแบง่แยกและการรุกรานจากภายนอก 

            2.4   สมยัจกัรวรรดิคปุตะ 

            2.5   สมยัหลงัจกัรวรรดิคปุตะ 
 

 

 

 

 

ี ึ่ ํ ไป ่ ิ ์ 

 



สมัยจักรวรรดมิคธ 

สมัยจักรวรรดมิคธ 

แคว้นมคธ 

ท่ีตัง้  ตัง้อยูบ่ริเวณภาคตะวนัออกของ  ลุม่นํา้คงคา เป็นแคว้นท่ีมีอานภุาพมาก

ท่ีสดุในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์ศกัราช มีกษัตริย์ท่ีมีช่ือเสียง คือ พระเจ้าพิมพิสาร 

และพระเจ้าอชาตศตัรู 

การปกครอง  

ในระบอบการปกครอง กษัตริย์มีพระราชอํานาจสงูสดุ มีขนุนางข้าราชการเป็น

ผู้ช่วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตลุาการ และฝ่ายการทหาร เรียกวา่            

“มหามาตระ” 

                                                    สงัคม  

     ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย  

 



ศาสนา  

            แคว้นมคธเป็นศนูย์กลางทางศาสนาท่ีสําคญั เน่ืองจาก พระ

เจ้าพิมพิสาร    และพระเจ้าอชาตศตัรูทรงอปุถมัภ์ ขณะเดียวกนัศาสนา

พราหมณ์ก็กําลงัเส่ือมลงเน่ืองจากหนัไปมุง่เน้นปาฏิหาริย์แหง่องค์เทพเจ้า 

เป็นหลกั 

 



      

• ท่ีตัง้    

         ตัง้อยูบ่ริเวณภาคเหนือของอินเดียปัจจบุนั 

     การปกครอง  

•      รวมอํานาจไว้ท่ีพระมหากษัตริย์และเมืองหลวง จกัรพรรดิมีอํานาจสงูสดุในด้าน
การบริหาร การตรากฎหมาย การศาล และการทหาร มีสภาเสนาบดีและสภาแหง่รัฐ
เป็น ผู้ชว่ยเหลือ 

• สงัคม       

           มีความเจริญมาก มีการสร้างถนนขนาดใหญ่ มีการสํารวจ   สํามะโนประชากร         
มีกองทพัขนาดใหญ่ มีระบบชลประทาน ตลอดจนหน่วยสืบราชการลบั 

 

 

 

 

สมยัจักรวรรดเิมารยะ 

 

สมยัจกัรวรรดเิมารยะ 



• ศาสนา  

          ศาสนารุ่งเรืองมากในแคว้นมคธ เน่ืองจาก  พระเจ้าอโศกมหาราช

ทรงทํานบํุารุงพระพทุธศาสนาอยา่งจริงจงั อีกทัง้ยงัเผยแพร่ไปยงัตา่งแดน

ด้วย แตก็่ทรงให้อิสรภาพในการนบัถือศาสนา และเม่ือสิน้สมยัพระเจ้า

อโศกมหาราชแล้วจกัรวรรดเิมารยะก็เส่ือม 

 



 

สมยัแบง่แยกและการรุกรานจากภายนอก 

 
อายุ  

       ช่วง 200 ปีก่อน ค.ศ.-ค.ศ.300 เป็นสมยัท่ีอินเดียแตกแยกทางการเมือง  

การเมือง การปกครอง  

•       ชาตท่ีิรุกรานคือชาวกรีก เปอร์เซีย ศกะ และกษุาณะ เข้ามาทางทิศ
ตะวนัออก  เฉียงเหนือและบางสว่นของภาคเหนือ มีฐานะเป็นชนชัน้ปกครอง 
และถกูรุกรานจากภายนอก                                                                                                   

• สังคม     

         เกิดการขยายตวัทางการค้า ทําให้เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรมซึง่
เกิดจากการผสมผสานกบัชาวตา่งชาต ิ

 

 



                                   สมัยคุปตะ 
         การเมืองการปกครอง           

 พระเจ้าจนัทรคปุต์ท่ี 1 แหง่ราชวงศ์คปุตะได้ปราบปรามอาณาจกัรตา่ง ๆ ใน
ภาคเหนือให้อยูภ่ายใต้การปกครองเดียวกนัโดยมี      เมืองปาฏลีบุตร  เป็น
ราชธานี 

             สังคม     เป็นยคุทองของอินเดีย มีความเจริญด้านศลิปะ วรรณกรรม 
วิชาการ พระพทุธศาสนา และการแพทย์ 

          ศาสนา      กษัตริย์ของจกัรวรรดทิรงให้การอปุถมัภ์พระพทุธศาสนา
อยา่งดี ถึงแม้จะนบัถือศาสนาพราหมณ์ มีหลวงจีน ฟาเหียนเดนิทางมาอินเดีย
เพ่ือนําพระไตรปิฎกกลบัไปเผยแพร่ท่ีจีน 

 

 



 

สมัยหลังจักรวรรดคุิปตะ (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5) 

 
การเมือง การปกครอง  

• ชาตท่ีิรุกรานคือ พวกท่ี   นบัถือศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู มีราชวงศ์ตา่ง ๆ เข้า
มาปกครอง เช่น ราชวงศ์ปาละและราชวงศ์เสนะ  

                   สังคม                    

เกิดความแตกแยกในสงัคมอินเดีย แคว้น ตา่ง ๆ แย่งชิงความเป็นใหญ่ทางตอนใต้มี
การเจริญเติบโตทางอารยธรรมอย่างตอ่เน่ือง อาณาจกัรที่สําคญัคือ อาณาจกัร  

ปัลลวะ 

         ศาสนา  

• พระพทุธศาสนา และศาสนาเชนเส่ือมลง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดแูพร่หลาใน
อินเดียตอนใต้ 

 

 



• อาณาจักรเส่ือม     หลงัจากอาณาจกัร     ปัลลวะเส่ือมลง  

    อาณาจักรโจฬะ    ก็ เจริญขึน้ และสนบัสนนุศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

และในท่ีสดุอาณาจกัรโจฬะก็เส่ือมลงในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 12 

 



 

สมัยอสิลาม (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10- 

คริสต์ศตวรรษที่ 19) 

 •        มุสลิมขยายอํานาจมาปกครองลุ่มนํา้สินธุ และตัง้ราชวงศ์ปกครอง

อินเดียภาคเหนือ มุ่งเผยแผศ่าสนาอิสลามและประกาศให้เป็นศาสนาประจํา

อาณาจกัร มีการเรียกเก็บภาษีจิซยา (jizya) กบัผู้ ท่ีไม่ใช่มสุลิม จึงทําให้เกิด

การแตกแยกระหวา่งพวกฮินดแูละพวกมสุลมิซึง่ฝังรากลกึมาจนถึงปัจจบุนันี ้

•  พระพทุธศาสนา ศาสนาเชน และศาสนาพราหมณ์ได้รับความเสียหาย

เป็นอย่างมาก จนมีการปรับศาสนาพราหมณ์ให้เข้ากับศาสนาอิสลาม 

เรียกว่า ศาสนาสิข โดยท่านคุรุนานัก มีศูนย์กลางอยู่ท่ีแคว้นปัญจาบ ซึ่ง

ปัจจุบันศาสนานีไ้ด้มี อิทธิพลต่อ ชาวอินเดียทัง้ ท่ีอยู่ ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

 



 

สังคมและวัฒนธรรมอนิเดีย 

 
     ระบบวรรณะ  

      คมัภีร์พระเวทแบง่คนออกเป็น 4 วรรณะ คือ  

         วรรณะพราหมณ์ มีหน้าท่ีเป็นผู้ นําในการประกอบพิธีทางศาสนา 

•      วรรณะกษัตริย์ มีหน้าท่ีสู้รบปกปอ้งประชาชนและเป็นผู้ นําของรัฐ 

•      วรรณะไวศวะหรือแพศย์ เป็นคนสว่นใหญ่ของสงัคมประกอบอาชีพ 
                         เกษตรกรรม การค้า และศิลปหตัถกรรมตา่ง ๆ 

•     วรรณะศูทร เป็นชนพืน้เมืองผิวดํา ผิวคลํา้ เป็นพวกทาส กรรมกร   

    รับใช้วรรณะอ่ืน ๆ 

       โดยเช่ือกันว่าวรรณะต่าง ๆ เกิดขึน้จากอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของเทพเจ้า และการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์แหง่วรรณะยอ่มจะได้เกิดในวรรณะท่ีสงูขึน้ในชาติหน้า 



ปรัชญาและลัทธิศาสนาของสังคมอนิเดยี 

     ชาวอินเดียมีความเช่ือและปฏิบตัติามคําสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

พระพทุธศาสนาและศาสนาเชนอยา่งเคร่งครัด ดงันี ้

 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความเช่ือและความศรัทธาตอ่เทพเจ้า อดุม
คติทางจริยธรรม สงัคมของชาวอินเดีย และกําหนดให้มีการบูชาเทพเจ้าซึ่งถือ
เป็นหน้าท่ีสําคญัในการปฏิบตัศิาสนกิจ 

 พระพุทธศาสนา-ศาสนาเชน แสวงหาสจัจะการดําเนินชีวิต และการ
หลดุพ้นจากการเวียนวา่ยตายเกิด ได้แก่ อริยสจั 4 ไตรลกัษณ์ 

กล่าวได้ว่าชาวอินเดียดําเนินชีวิต มีค่านิยม แนวคิด และทัศนคติสมัพันธ์กับ
ศาสนาอยา่งใกล้ชิด 

 



 

เทพเจ้าของอนิเดีย 

 
     ชาวอารยนันบัถือเทพเจ้าก่อนท่ีเดนิทางเข้ามาในลุม่นํา้สนิธุ โดยนบัถือ  

ดวงอาทิตย์ ฝน พาย ุตอ่มาได้มีการนบัถือพระเจ้าเพิ่มขึน้อีกมาก เช่น  

 พระศิวะ เป็นเทพเจ้าผู้ ทําลายสิง่ชัว่ร้าย 

 พระพรหม เป็นเทพเจ้าผู้สร้างสรรค์สรรพสิง่ทัง้ปวงในโลก 

 พระวษิณุ เป็นเทพเจ้าแหง่สนัตสิขุและปราบปรามความยุง่ยาก 

    พวกพราหมณ์จะทําหน้าท่ีในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและติดต่อกบั
เทพเจ้า จงึมีผู้ยกยอ่งนบัถือสงูสดุ  

     ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแตกแขนงเป็นนิกายต่าง ๆ มากมาย บางนิกายมี
ความ 



• อารยธรรมอินเดยี: ศิลปกรรมอินเดีย 
      งานศิลปกรรมของอินเดียสร้างขึน้จากความเช่ือทางศาสนา ทัง้ศาสนา
พราหมณ์-ฮินด ูพระพทุธศาสนา และศาสนาเชน มีกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการสร้าง 
เปล่ียนแปลงไม่ได้ ความคิดสร้างสรรค์ลักษณะปัจเจกนิยมจึงเกือบไม่มี
ความสําคญัในทางทศันทางศิลปะของชาวอินเดียจนเม่ือมีอิทธิพลศิลปะจาก
ภายนอก เช่น เปอร์เซีย กรีก เข้ามาจงึมีการผสมกลมกลืนเข้ากบั 

• ศลิปะอินเดีย 

     หลกัฐานทางศิลปกรรมปรากฏชดัเจน บริเวณภาคตะวนัตกเฉียงเหนือแถบ
ลุม่นํา้สนิธุ เป็นศลิปะท่ีรับอิทธิพลจากจกัรวรรดเิปอร์เซีย และศลิปะแบบ 

เฮลเลนิสตกิของกรีก  

 



 

อารยธรรมอนิเดีย: สถาปัตยกรรม 
 

• สมัยก่อนประวัตศิาสตร์ 

     มีมาเกือบ 5,000 ปีมาแล้ว เมืองโมเฮนโจดาโร-ฮารัปปา มีการวางผงัเมือง 
เน้นประโยชน์ใช้สอย 

สมัยราชวงศ์เมารยะ 

     รับอิทธิพลศลิปะจากเปอร์เซีย สร้างสถปู เสาหิน ฐานรากของพระราชวงั เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนา 

สมัยราชวงศ์กุษาณะ-ราชวงศ์  มธุรา 

     เกิดศิลปะสําคญั 3 รูปแบบ คือ ศิลปะแบบคนัธาระ แบบมถรุา และแบบ
อมราวดี เป็นศลิปะในพระพทุธศาสนา 

 

 

 



   สมัยราชวงศ์คุปตะ      หลังคุปตะ 

          สร้างขึน้ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูและพระพทุธศาสนาสร้างทัง้สถปู เจดีย์ และ
เทวสถาน 

   สมัยมุสลมิ 

          ผสมระหว่างอินเดีย-ฮินดู-เปอร์เซีย     สถาปัตยกรรมท่ีมีช่ือเสียง คือ สุสาน
ตาชมะฮลั (Taj Mahal) 

  อารยธรรมอนิเดีย: ประตมิากรรม 

   สมัยราชวงศ์     เมารยะ 

 ประติมากรรมลอยตวัขนาดใหญ่ สลกัจากหิน รูปร่างหนกั แข็งกระด้างนิยม
สร้างรูปสตรี ภาพสลกันนูต่ําพทุธประวติั ชาดกประดบัรัว้ ซุ้มประต ู
 

 

 

 

 



สมัยราชวงศ์กุษาณะ-ราชวงศ์  มธุรา 

• ศิลปะแบบคันธาระ – รับอิทธิพลจากกรีก ริว้จีวรเป็นแบบกรีก 

• ศิลปะแบบมถุรา – รับอิทธิพลของศิลปะคนัธาระ+ลกัษณะพืน้เมือง 

เศียรพระพทุธรูปเกลีย้ง พระพกัตร์กลม จีวรห่มเฉียง 

• ศิลปะแบบอมราวดี – ผสมอิทธิพลศิลปะกรีก พระพักตร์ของ

พระพทุธรูปคอ่นข้างยาว พระเกตมุาลาปรากฏชดัเจน 

 



สมัยราชวงศ์กุษาณะ-ราชวงศ์  มธุรา 

• ศิลปะแบบคันธาระ – รับอิทธิพลจากกรีก ริว้จีวรเป็นแบบกรีก 

• ศิลปะแบบมถุรา – รับอิทธิพลของศิลปะคนัธาระ+ลกัษณะพืน้เมือง 

เศียรพระพทุธรูปเกลีย้ง พระพกัตร์กลม จีวรห่มเฉียง 

• ศิลปะแบบอมราวดี – ผสมอิทธิพลศิลปะกรีก พระพักตร์ของ

พระพทุธรูปคอ่นข้างยาว พระเกตมุาลาปรากฏชดัเจน 

 

 



 

สมัยราชวงศ์คุปตะ - หลังคุปตะ 

 
• คุปตะ – เป็นศิลปะอินเดียแบบแท้จริง มีทัง้พระพทุธรูปและเทวรูปใน

พระพทุธศาสนาและศาสนาหราหมณ์-ฮินด ู

• หลังคุปตะ – สร้างตามกฎเกณฑ์ ไมเ่ป็นธรรมชาต ิ
• วรรณกรรมภาษาพระเวท 

– ใช้ภาษาสนัสกฤตโบราณของพวกอารยนั 

– ประกอบด้วยฤคเวท ยชรุเวท    สามเวท    อาถรรพเวท 

• วรรณกรรมตนัตสัินสกฤต (วรรณกรรมแบบแผน) 

– แตง่แบบโศลก 

– งานท่ีสําคญัคือ    มหาภารตะ และ    รามายณะ เป็น   มหากาพย์ที่สะท้อน  ให้
เหน็ลกัษณะสงัคม การเมือง ศาสนา และชีวิตความเป็นอยู ่

 



• วรรณกรรมสันสกฤตผสม 

– ใช้เขียนหลกัธรรมและเร่ืองราวทางพระพทุธศาสนา 

– เป็นงานร้อยแก้ว 

– งานท่ีสําคญั คือ พุทธจริต ของอัศวโฆ 

• งานวรรณกรรมภาษาอื่นๆ 

– วรรณกรรมภาษาบาลี – เขียนวรรณกรรมพทุธศาสนานิกายเถรวาท เขียนเป็น   ร้อย

แก้ว 

– วรรณกรรมภาษาทมิฬ – ดดัแปลงจากวรรณกรรมภาษาสนัสกฤต คือ         มหาภา

รตะ รามายณะ และคมัภีร์ปรุาณะ 

 



• ภาษาศาสตร์ 

– ภาษาสนัสกฤตเป็นภาษาที่สําคญัมาก ใช้ในคมัภีร์พระเวท มีความศกัด์ิสิทธ์ิ 

– ใช้แตง่ตําราวา่ด้วยไวยากรณ์ 

– เม่ือมสุลิมเข้าปกครองทําให้เกิดภาษาใหมเ่รียกสา่ ภาษาอรูด ู(Urdu 

• ธรรมศาสตร์และนิตศิาสตร์ 

– ศาสตร์ที่วา่ด้วยการปกครองและความมัน่คงของบ้านเมือง 

• แพทย์ศาสตร์ 

– ปรากฏโรงพยาบาลในสมยัพระเจ้าอโศก (จารึก) 

– คมัภีร์อรรถศาสตร์กลา่วถึงการใช้ยาพิษ 

– ตําราอายรุเวท กลา่วถึงการรักษาโรค อาหาร กายวิภาค และชีววิทยา 

 



• ชโยตษิ (ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และคณิตศาสตร์) 

 

– เป็นศาสตร์ท่ีใช้ประกอบกบัคมัภีร์พระเวทในการประกอบพิธี 

– ใช้ค้นหาตําแหน่งของดวงดาวจงึทําให้เกิดคณิตศาสตร์ในที่สดุ 

– ชาวอินเดียเป็นชาติแรกท่ีคิดค้นเลข 0 ขึน้ใช้ และต่อมาชาวอาหรับรับมาใช้และ

ถ่ายทอดให้ชาวยโุรป 

 


	การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์อินเดีย
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	อารยธรรมอินเดีย
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์อินเดีย�มี 3 ระยะ
	อินเดียโบราณ
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	อินเดียก่อนประวัติศาสตร์
	Slide Number 15
	อารยัน
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	อินเดียสมัยประวัติศาสตร์..
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	สมัยจักรวรรดิเมารยะ�
	Slide Number 24
	�สมัยแบ่งแยกและการรุกรานจากภายนอก�
	Slide Number 26
	�สมัยหลังจักรวรรดิคุปตะ (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5)�
	Slide Number 28
	�สมัยอิสลาม (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10-�คริสต์ศตวรรษที่ 19)�
	�สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย�
	ปรัชญาและลัทธิศาสนาของสังคมอินเดีย
	�เทพเจ้าของอินเดีย�
	Slide Number 33
	�อารยธรรมอินเดีย: สถาปัตยกรรม�
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	�สมัยราชวงศ์คุปตะ - หลังคุปตะ�
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41

