
ประวัติศาสตรและอารยธรรมโรมัน 

อารยธรรมโรมัน 

อารยธรรมโรมัน เปนอารยธรรมที่สืบเนื่องมาจากอารยธรรมกรีก โดยชาวอิทรัสกัน (Etruscan) ซึ่งมี

ถิ่นเดิมอยูในเอเชียไมเนอรอพยพเขาในแหลมอิตาลี นำเอาความเชื่อและศิลปวัฒนธรรมของกรีกเขามาดวย 

ตอมาบรรพบุรุษของชาวโรมันคือ ละติน ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยูทางตอนใตของแมน้ำไทเบอร (Tiber) ไดขับไล

กษัตริยอิทรัสกันออกไป ชาวละตินรวมตัวและชุมนุมกันบริเวณที่เรียกวา ฟอรัม (Forum) ซ่ึงถือเปนศูนยกลาง

ของเมืองและเปนจุดเริ่มตนของกรุงโรมในเวลาตอมา ชาวโรมันจึงรับเอาอารยธรมของชาวกรีกจากชาวอิทรัส

กันมาเปนตนแบบอารยธรรมของตนดวย 

ลักษณะทางภูมิศาสตรของโรมันไดเปรียบกวากรีกหลายประการ คือ มีที่ราบอันกวางใหญและอุดมสมบูรณ

เพาะปลูกไดเต็มที่ หุบเขาใกลเคียงมีปาไมและเหมาะแกการเลี้ยงสัตว ที่ตั้งของกรุงโรมอยูหางจากทะเล 15 

ไมล เหมาะกับการทำการคาทางทะเลเมดเิตอรเรเนียน กรุงโรมตั้งอยูในทำเลที่ความเหมาะสมทางยทุธศาสตร 

คือ สามารถใชแมน้ำเปนเสนทางคมนาคม มีภูเขาและหนองน้ำกีดขวางผูบุกรุก ประมาณ 100 ปกอนคริสตกาล 

โรมันไดรวบรวมดินแดนโดยรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียนไวในอำนาจ ปจจัยที่สนับสนุนการแพรอำนาจของ

อาณาจักรโรมันคือ การสรางถนนที่มั ่นคงถาวรไปยังดินแดนที่ยึดครอง ทำใหเกิดความคลองตัว การขยาย

กองทัพและการคมนาคมขนสง การสรางถนนจึงเปนปจจัยสำคัญในการขยายอำนาจและสรางความมั่นคง

ใหกับจักรวรรดิโรมัน 

ประวัติศาสตรและอารยธรรมโรมัน 

อิทธิพลที่สงตอมาสูการกอกำเนิดอารยธรรมโรมกอตัวจากหมูบานทางภาคกลางของอิตาลี อุปนิสัย

ของโรมันคือ ความเครงขรึมและสรางสรรคสิ่งตาง ๆ อยางชา ๆ แตมั่นคง ความสามารถทางทหารของโรมันอยู

ที่ความอดทนมากกวายุทธวิธีที่ฉลาดปราดเปรื่อง 

ระยะแรกสำหรับประวัติศาสตรโรมนั้นคอนขางมืดมน ราว 750 ปกอน ค.ศ. มีผูอพยพมาตั้ง ถิ่นฐาน

แถบภูเขาพาเลนไตนใกลแมน้ำไทเบอร ตอมาประมาณ 600 ป กอน ค.ศ. บรรดาผูอพยพตางรวมตัวกันตั้งนคร

รัฐแหงโรมขึ้น ทำเลของนครรัฐตั้งอยูในที่ซึ่งเหมาะสม เหมาะสำหรับความเจริญของโรมในอนาคตทางเหนือ

ของโรมติดตอกัยดินแกนที่เรียกวา อีทรูเรีย คือ ทัสคานีปจจุบัน อีทรูเนียเปนที่อยูอาศัยของพวกที่มีอารยธรรม

สูงเรียกวา อีทรัสกัน ซ่ึงเปนพวกที่วางรูปวัฒนธรรมของชาวโรมันแตเริ่มแรก 

เผาพันธุที่มีอำนาจเหนือดินแดน ชาวอีทรัสกันเปนพวกที่รับอารยธรรมกรีกมาผสมผสานกับอารย

ธรรมของตนและสงตอใหกับโรม การปกครองของโรมในระยะแรกอยูภายใตการปกครองของกษัตริยที่มีพื้นเพ



เปนอิทรัสกัน ความเปนผูนำที่มีความสามารถและมุงตอการรุกราน ทำใหชาวโรมันเปนชาติที่ทรงอำนาจเหนือ

ชนชาติอื่น ๆ ในละตินอุมชุมชนโรมันเจริญทั้งกำลังและความมั่งคั่ง และแลวก็ไดมีการสรางวิหารใหญโตตาม

แบบสถาปตยกรรมของอีทรัสคันข้ึนบนภูเขาแหงหน่ึงสำหรับเทพเจาจูปเตอรของชาวโรมัน 

ในราว 509 กอน ค.ศ. ขุนนางโรมันประสบความสำเร็จในการลมกษัตริยอีทรัสกัน และเปลี่ยนแปลง

ระบอบกษัตริยมาเปนสาธารณรัฐปกครองโดยชนชั้นขุนนาง มีประมุข 2 คน แทนที่กษัตริยเรียกวากงสุลสภา

ขุนนาง (สภาเชเนท) เลือกตั้งกงสุลเปนประจำทุกป กงสุลปกครองโดยมีสภาขุนนางเปนที่ปรึกษาการปกครอง

นั้น แมจะปกครองในนามชาวโรมันแตเปนไปเพื่อประโยชนของชนชั้นสูง คือ แพทริเชียน สวนชนชั้นต่ำหรือ

เพลเบียนนั้น เกือบไมมีสิทธิทางการเมืองเลย การแตงงานระหวาง เพลเบียนกับแพทริเชียนยังเปนสิ่งตองหาม

อยางเด็ดขาดในระยะแรก ๆ 

พวกเพลเบียนคอย ๆ ยกฐานะของตน เพื่อเขามามีสวนรวมในการปกครอง ในชั้นแรกพวกนี้รวมกลุม

กันจัดตั้งสภาที่ปรึกษา ซ่ึงตอมากลายเปนองคกรสำคัญทางการเมืองที่เรียกวาสภาของเผา พวกเพลเบียนเลือก

ตัวแทนของตนเรียกวา ทรีบูน ใหเปนปากเสียงและเปนตัวแทนผลประโยชนของตนในรัฐบาลซึ่งคุมโดยแพทริ

เชียน ทรีบูนเปนพวกที่ปกปองผลประโยชนของประชาชน 

เมื่อประมาณ 450 กอน ค.ศ. ไดมีการนำกฎหมายที่สืบทอดกันมาตามประเพณีมาเขียนเปนลาย

ลักษณอักษร คือ กฎหมายสิบสองโตะ กฎหมายนี้ชวยพิทักษบรรดาเพลเบียนใหพนจากอำนาจตามอำเภอใจ

ของกงสุลที่มาจากชนชั้นแพทริเชียน กฎหมายสิบสองโตะน้ีนับวามีความสำคัญมากตอพัฒนาการทางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญของโรมัน 

การพิทักษทางกฎหมาย ทำใหเพลเบียนสามารถจัดการกับเรื่องการจัดสรรที่ดินใหพวกตนไดรับการ

แบงปนบาง สภาของเปาของพวกเพลเบียนไดรับอำนาจในการริเริ่มรางกฎหมายและมีบทบาทในการปกครอง

โรมัน ชวงนี้การแตงงานกลายเปนสิ่งไมตองหาม ตอมามีกฎหมายที่รองรับใหเพลเบียนมีบทบาทในการ

ปกครองมากขึ้น มาตรการเหลานี้นำไปสูการเปลี่ยนแปลงโรมไปสูระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสำเร็จบริบูรณในป 

287 กอน ค.ศ. 

การแผอำนาจของโรมนั้น มีทั้งการเปนพันธมิตรและการทำสงครามกับพวกที่เปนศัตรู อาณาจักรของ

โรมขยายตัวไปเรื่อย ๆ แตชาวโรมันมักจะใจกวางตอบรรดาชาติอิตาลีที่ตนเขาปกครอง โดยยอมใหมีการ

ปกครองตนเองมากพอสมควร จึงมักประสบความสำเร็จในการรักษาความสวามิภักดิ์ไวได ในเวลาตอมาเมื่อ

พิสูจนวาคนในปกครองจงรักภักดีก็จะยอมใหเปนพลเมืองโรมัน ดวยวิธีการนี้โรมจึงสามารถสรางจักรวรรดทิี่มี

อายุยืนยาวกวาจักรวรรดิเอเธนสของเพริเคลส เมื่อประมาณ 265 กอน ค.ศ. โรมอยูในฐานะที่ทัดเทียมกบัคาร

เธจและนครรัฐทายาทของกรีก คือ เปนหน่ึงในมหาอำนาจของทะเล เมดิเตอเรเนียน  



ลำดับเหตุการณพัฒนาการของอารยธรรม 

1. โรมันเปนพวกอินโดยูโรเปยน ยายเขามาอยูในแหลมอิตาลี กลุมที่อพยพเขามา เรียกรวม ๆ วา อิตา

ลิก (Italic) แตกลุมคนที่สำคัญสวนใหญคือ พวกลาติน ซึ่งเอาชนะชาวพื้นเมืองอีทรัสกัส และสรางอาณาจักร

โรมข้ึนมา รวมทั้งกรุงโรมดวย 

2. ชาวโรมันมีนิสัยเดน คือ ชอบทำการรบ และการปกครอง เปนพวกมีวินัย เปนนักคิด นักปฏิบัติ 

3. การปกครองของโรมันแบงออกเปน 2 ยุค ไดแก 

3.1 โรมันในสมัยสาธารณรัฐ 

 • มีผูนำคนสำคัญ คือ จูเลียส ซีซา (Julius Caesar) มีความสามารถดานการรบมากสามารถ

แผขยายอณาเขต รบชนะ กรีก อียิปต เอเชียไมเนอร แอฟริกา และ เสปน ไดหมด 

3.2 โรมันในสมัย จกัรวรรด ิ

• เริ ่มตนขึ ้นเมื ่อตอนที่ออคตาเวียน ขึ ้นปกครองโรม จึงเปลี่ยนการปกครองเปนระบอบ

กษัตริย และสถาปนาตนเองเปนกษัตริย ชื่อวา ออกุสตุส ซีซาร 

• สมัยออตเตเวียนและจักรพรรดิ์ตอมาอีก 4 พระองค โรมันเจริญสูงสุดและไดชื่อวาเปนสมัย

แหง“สันติภาพโรมัน”  

• หลังจากนั้นโรมันก็ถูกชนเยอรมันเผา กอด (Goth) มารุกราน จักรพรรดิ์คอนสแตนติน จึง

ตองแยกโรมันออกเปน 2 สวน (Goth) เปนชื่อเรียกชนเผาหนึ่งที่เอยูตอนเหนือของยุโรป แบงเปน 2 

เผา คือ 

1. VisiGoths ตะวันตก (อยูในแถบฟนแลนดและ สวีเดน) 

2. Ostrogoths ตะวันออก (เยอรมัน/โปแลนด) 

• ฝงตะวันตก มีศูนยกลางอยูที่ กรุงโรม 

• ฝงตะวันออก มีศูนยกลางอยูที่ กรุงคอนสแตนติโนเปล (เดิมชื่อ ไบแซนไทน ปจจุบันคือ อิส

ตันบลู ของตุรกี) ค.ศ. 476 กรุงโรมได สลายลง เพราะการโจมตีของชนเยอรมัน ติวโตนิก 

  



อารยธรรมเดน ๆ 

1. ศิลปะโรมันไดรับอิทธิพลศิลปกรรมจากกรีก แตก็ไดพัฒนาใหมีรูปแบบเปนของตัวเอง แสดงออกถึง

ความยิ่งใหญ โออาหรูหรา ซึ่งตางจากกรีกที่มีรูปแบบเครงครัดตายตัว ประณีต และแสดงออกซึ่งจิตวิญญาณ

มากกวาโรมัน ทั้งนี้เพราะปรัชญาแหงการดำเนินชีวิตตางกัน ในขณะที่กรีกมีพื้นฐานปรัชญาเนนพุทธิปญญา 

(Intellectual) เปนเปาหมายสูงสุด แตโรมันมีเปาหมายอยูที่ความสุข เพราะมีหลักปรัชญาแบบประโยชนนิยม

และสุขนิยมเปนพื้นฐาน โรมันจึงสรางสิ่งตาง ๆ ข้ึนมาเพื่อรับใชจักรพรรดิ์และประชาชน โรมันเปนนักดัดแปลง

ที่เกงกาจ มรดกของโรมันไดเหลือตกทอดใหแกคนในยุคปจจุบันไดใชประโยชนมีเปนจำนวนไมนอย อาณาจักร

โรมันจึงเปนแหลงวัฒนธรรมที่สำคัญแหงหน่ึงของโลกที่นาศึกษาและอนุรักษเปนมรดกโลก 

2. โรมันเปนพวกที่ไมนิยมการปนรูปปนเนนสัดสวนแบบกรีก แมวาจะไดรับอิทธิพลทางศิลปะจาก 

กรีกแตโรมันก็นำ มาปรับใชใหเหมาะสมและเนนเรื่องการใชประโยชนมากที่สุด ชาวโรมันจึงมีความสุขกับวัตถุ

นิยม และมีความภูมิใจในความยิ่งใหญของตน 

3. มีการประมวลกฎหมาย 12 โตะ คือกฏหมาย เนนเรื่องความเสมอภาคของประชาชนทุกคนในโรมัน 

และเปนรากฐานของกฎในปจจุบันน้ี 

4. มีการสรางสถานที่เดน ๆ หลายอยาง เชน 

• สนามกีฬาโคลอสเซียม 

• ประตูชัย 

• สะพานและทอลำเลียงน้ำ 

5. ถาสังเกตดี ๆ จะรูวา อาคารสวนใหญของชาวโรมันจะเปนรูปโคง หรือ หลังคาเปนรูปโดม เพราะ

เชื่อวา วงกลม เปนรูปแบบที่ ไมมีที่สิ้นสุดเปรียบเหมือนพระเจาที่ไมมีจุดเริ่มตน ไมมีที่สิ้นสุด 

6. วรรณกรรมที่เดน ๆ เชน มหากาพย อีเนียด 


