เหตุการณสำคัญที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองระหวางป 246 – 146 กอน ค.ศ.
ชวงระยะเวลาระหวางสงครามพิวนิคทั้ง 3 ครั้ง ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรม สวนหนึ่งของ
ความเปลี่ยนแปลงมาจากความเปนมาในความมั่งคั่งร่ำรวย และความสำเร็จทางดานการทหาร ซึ่งคอย ๆ บอน
ทำลายคุณความดีดั้งเดิมของพลเมือง อีกนัยหนึ่งเมื่อโรมพิชิตกรีกนั้น โรมคอย ๆ ตกอยูภายใตอิทธิพลของโลก
เฮลเลนิสติค ทั้งความฟุมเฟอยและความเปนปจเจกชนนิยมอยางเต็มที่ สิ่งเหลานี้ไดกัดกรอนความเปนอนุรักษ
นิ ย ม และการอุท ิศ ตนเพื ่ อสว นรวมของคนโรมัน แต ก ารสูญ เสีย ของโรมก็ ไ ด รับการทดแทนในเรื่ อ งของ
วัฒนธรรมและภูมิปญญา โรมไดรับหลักสโตอิคเกี่ยวกับเรื่องภราดรภาพสากลเปนหลักปรัชญาที่เหมาะสม
สำหรับจักรวรรดิอันยิ่งใหญ รัฐบุรุษโรมันหลายคนไดกลายเปนพวกสโตอิค สวนทางดานการเกษตรโรมไดรับ
เอาเทคนิคการเกษตรแบบเฮลเลนิสติคเขามาดวย คือ การทำกสิกรรมขนาดใหญการทำกสิกรรมขนาดใหญ
หรือ “ลาติฟุนเดีย” เกิดขึ้นเนื่องจากการทำสงครามไดนำความมั่งคั่งและทาสจำนวนมากมาสูชาวโรมัน อิตาลี
ทางภาคกลาง และภาคใตจึงเต็มไปดวยผืนนาขนาดใหญเขาแทนที่นาอิสระเล็ก ๆ นาอิสระเล็ก ๆ จะผลิตขาว
ชนิดตาง ๆ สวนลาติฟุนเดียมุงผลิตพืชผลที่คากำไร เชน องุน เพื่อทำเหลา มะกอกเพื่อทำน้ำมันมะกอก รวมทั้ง
เลี้ยงแกะ ชาวนาเล็ก ๆ นั้น เมื่อถูกเกณฑทหารบอยเขา ไดขายที่นาแกเจาของลาติฟุนเดีย และในที่สุดตอง
อพยพเขาเมืองไปอยูตามเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะในกรุงโรม ตอมาคนอพยพที่วางงานเหลานี้จะกอความไมสงบ
หลายครั้ง จนทำใหรัฐบาลหวาดเกรงและใชนโยบายใหอาหารตลอดจนการบันเทิงโดยไมคิดมูลคา จนเปนการ
เพาะนิสัยวาจะตองได “ขนมปงและละครสัตว”ในขณะที่โรมตอสูกับคารเธจนั้น การคาที่เติบโตขึ้นทำใหเกิด
ชนชั้นใหมคือนักธุรกิจและผูรับเหมางานสาธารณประโยชน เมื่อพวกนี้มั่งคั่งขึ้นจะกลายเปนคูแขงของขุนนาง
สมาชิกสภาเซเนทเจาของที่ดิน ชนชั้นใหมนี้เรียกวา อัศวิน หรือ “ผูขี่มา” เพราะพวกนี้สามารถรับราชการใน
กองทัพโดยเปนทหารมามากกวาทหารราบ ชนชั้นขี่มานี้ปกติจะไมสนใจการเมืองนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชนของตน ชัยชนะทางทหารและการติดตอกับโลกเฮลเลนิสติค ทำใหพวกขุนนางเจาที่ดินและชนชั้น
ขี่มามีความเปนอยูที่ร่ำรวยฟุมเฟอย ชวงระหวางคนรวยกับคนจนก็ขยายกวางไปเรื่อย ๆ แรงกดดันความไม
สงบในสังคมเริ่มคุกคามเสถียรภาพของสังคมโรมันขาหลวงและขุนนางโรมันในสมัยนี้ปกครองแบบไมยุติธรรม
ซึ่งตางจากในสมัยแรก มีการขูดรีดประชาชนประชาชนเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งเปนสวนตัว การฉอราษฎรบัง
หลวงนี้ไดรับการลงโทษสถานเบาเพราะผูพิพากษาบางคนลังเลใจที่จะลงโทษขุนนางชั้นเดียวกับตน และบาง
คนก็รับสินบน

ความรุนแรงและการปฏิวัติในศตวรรษสุดทายของสาธารณรัฐ (133 – 30 ป กอน ค.ศ.)
ท า มกลางป ญหานั ้ นไดม ีค วามพยายามที ่จ ะปฏิ รู ปไทบี เรี ย ส และไกอุ ส สองพี ่ น อง สกุ ล ราสชุส
พยายามดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชน ทั้งสองเคยรับราชการในตำแหนงทรีบูน แตความพยายามของ
เขาลมเหลว ตัวของทั้งคูถูกฆาตกรรม ไทบีเรียสในป 133 กอน ค.ศ. และไกอุส ในป 121 กอน ค.ศ.
หลังจากนั้นไดมีความพยายามของมวลชนและชนชั้นขี่มาที่จะสูกับพวกสภาเซเนท บรรดาบุคคล
ทั้งหลายตางพยายามแสวงหาทางใชอาชีพทหารในการไตเตาขึ้นสูอำนาจทางการเมือง ผูบัญชาการทหารมักจะ
สูกันเพื่อชวงชิงความเปนใหญทางการเมือง เชน ซุลลากับมาริคุส กองทหารโรมันเวลานี้กลายเปนหนทางสู
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กองทัพมีทาทีวาจะเปนทหารอาชีพและทหารเริ่มอยูใตผูบังคับบัญชามากกวาอยูใต
รัฐ ในป 83 กอน ค.ศ. ซุลลาไดยึดอำนาจและตั้งตนเปนผูเผด็จการ หลังจากไดออกกฎหมายเพื่อเสริมอำนาจ
ใหกับสภาเซเนทแลวเขาก็ปลดเกษียณ ใชชีวิตสวนตัวอยางสบบายในคฤหาสนนอกเมืองที่คัมปาเนีย
ในชวงทศวรรษที่ 60 กอน ค.ศ. ซิเซโร นักปรัชญาการเมืองและนักวาทศิลป พยายามรวมสภาเซเนท
และชนชั้นขี่มาเขาดวยกันเพื่อตอตานการคุกคามที่รุนแรงขึ้นทั้งของพวกนายพลและมวลชน แตซิเซโรไม
ประสบผลสำเร็จดวยความดอยสมรรถภาพของสภาเซเนทเอง ผูนำทางการทหารเดน ๆ เชน ปอมเปอี จูเลียส
ซีซาร ตางพยายามหาความสนับสนุนจากชนชั้นต่ำ สาธารณรัฐใกลจะเสื่อมสลายลงไป แตก็มีระบอบใหมที่ชวย
ใหโรมดำรงความยิ่งใหญตอไปได คือ ระบอบปรินซซิเปต
เหตุที่ทำใหอาณาจักรโรมันลมสลาย
ชวงสุดทายของจักรวรรดิโรมันนั้น โรมันเริ่มเสื่อมลงดวยปจจัยหลายประการ ไมวาทางดานเศรษฐกิจ
การแยงชิงอำนาจของจักรพรรดิ์ และการรุกรานจากพวกอนารยชน ทางภาคเหนือของอิตาลีชนเผาตาง ๆ
กระจายกันอยูโดยทั่วไป ชนเผาตาง ๆ มีการรุกรานโรมันมาตั้งแตกอนคริสตกาล แตก็พายโรมันโดยตลอด ป
ค.ศ. 373 ฮั่น Hans ไดยกทัพขามแมน้ำโวลกามารุกรานพวกกอธ ทำใหพวกกอธหนีลงมาบริเวณแควนเทร
ซของโรมัน และเขาโจมตีแควนเทรซ ค.ศ. 378 จักรพรรดิ์วาเลนของโรมันไดยกทัพเขาตานทานที่เมือง เอดรีอา
โนเปลแตแพและเสียชีวิตในสนามรบ ทำใหชื่อเสียงเรื่องการรบที่ไมมีวันแพของโรมันตองเสื่อมลง และอนารย
ชนเผาตางๆก็คอยรุกรานจักรวรรดิอยูบอย ๆ จนราวป ค.ศ. 410 Visigoths พวกโกธเยอรมันสายเหนือไดเขา
รุกรานในโรม ค.ศ. 450 พวกฮั่นซึ่งเปนมองโกเลียสายหนึ่งไดยกทัพมารุกรานโรมัน ป ค.ศ. 454 เยอรมันอีก
พวกคือ Vandals ไดยกทัพขามชองแคบยิบรอลตา Gibralta ซึ่งอยูระหวางสเปนและอาฟริกาเขายึดครอง
สเปนและคารเธจ อนารยชนอื่น ๆ เชน เบอรกันดียึดลุมแมน้ำไรน แฟรงคยึดทางเหนือของแควนโกล แองโกล
-แซกซอนและจูสยึดเกาะอังกฤษ ออสโตรโกธยึดทางเหนือของแมน้ำดานูบ ลอมบารดซึ่งเปนเยอรมันเผาลาสุด
ยึดทางเหนือของอิตาลี ตราบจนกระทั่งใน ค.ศ. 476 ถือปนการสิ้นสุดของจักรวรรดิเมื่อจักรพรรดิองคสุดทาย
คือโรมิวรุส ออกุสตุสถูกถอดจากบัลลังกโดยแมทัพโรมันเชื้อชาติเยอรมัน จากนั้นอำนาจจักรวรรดิก็ยิ่งออนแอ

เปนผลใหเมืองขึ้นตางๆแข็งขอและพรอมใจกันสถาปนาตนขึ้นเปนอาณาจักรใหมทั่วยุโรป ทำใหจักรวรรดิโรมัน
อวสานอยางสิ้นเชิง
ผลงานที่เกิดจากการสรางสรรคอารยธรรมที่ศึกษา
สนามกีฬากรุงโรม
- วัตถุประสงคในการสราง ใชเปนสถานที่ใหนักโทษตอสูกับสิงโตที่อดอาหารหรือใชเปนที่ประลองฝมือ
เชิงฟนดาบของเหลาทาสใหตอสูกันเอง
- อิทธิพลที่สงผานมายังผลงาน ความรุงโรจนของอาณาจักรโรมันโบราณ
- จุดเดนของผลงาน เปนอนุสรณใหญโตของอาณาจักร ตัวสนามสรางเปนตึกวงกลมกอดวยอิฐและหิน
ขนาดใหญ วัดโดยรอบยาว 527 เมตร สูง 57 เมตร มี 4 ชั้น ภายในมีอัฒจรรยสำหรับคนนั่งดู จุคนประมาณ
80,000 คน ใตอัฒจรรยมีหองขังนักโทษที่รอการประหารชีวิตและสิงโตหลายรอยหอง
สวนลอยแหงกรุงบาบิโลน
สถานที่ตั้ง กลางทะเลทราย แบกแดด ประเทศอิรักปจจุบัน ทั้งสวนทรุดโทรมจนแทบไมเหรือซาก

