
สถาปตยกรรม 

โรมันไดผสมผสานความรูดานสถาปตยกรรมจากกรีกและอีทรัสกันและนำความรูนั้นมาสนองความ

ตองการของตนเองซึ่งคำนึงถึงดานประโยชนใชสอยมากกวาฉพาะเพียงดานความงาม นอกจากจะนำรูปแบบ

หัวเสาของกรีกมาใช โดยเฉพาะนิยมนำแบบคอรินเธียนมาใชแลว ยังมีการคิดประดิษฐหัวเสาที่เรียกวาคอมโพ

ไซท (Composite) โดยมีลักษณะผสมผสานระหวางไอโอนิคกับคอรินเธียน มีการนำระบบกอสรางแบบ Arch 

กับ Vault ซ่ึงพวกอีทรัสกันเคยใชมาพัฒนาใหเกิดความกาวหนามากข้ึน เชนนำ Vault มาทำโครงสรางหลังคา

สรางเปนรูปโดม ดานวัสดุกอสรางนอกเหนือจากหินออนมีการนำหินลาวาและดินบางชนิดจากภูเขาไฟมาใช 

วัสดุเหลานี้มีความทนทานเหมาะที่จะทำถนน นอกจากนี้ในยุคหลังๆยังมีการคนพบซีเมนต จากการผสมทราย 

ปูนขาว หินซิลิกา หินจากเถาภูเขาไฟและน้ำมาผสมกัน ซึ ่งทำใหการกอสรางมีความรวดเร็ว คงทนและ

ประหยัด 

โรมันเนนประโยชนทางดานการปฏิบัติ (Pracmatic) และหลักความจริงมากกวาอุดมคติดังเชนกรีก 

ดังนั้นสถาปตยกรรมสวนใหญจึงเปนอาคาร สิ่งกอสราง ถนน สาธารณะมากกวาวิหารเทพเจา สถาปตยกรรม

ของโรมันจึงนิยมสราง 

1. วิหารและสุสาน 

2. สถานที่อาบน้ำสาธารณะ 

3. โรงมหรสพและสนามกีฬา 

4. โฟรุมและบาซิลิกา 

5. อาคารทีพ่ักอาศัย 

6. สะพานและทอสงน้ำ 

ที่โดดเดนที่สดุของสถาปตยกรรมสมัยสาธารณรัฐของโรมันคือการสรางวิหารและสุสาน 

วิหารและสุสาน นิยมสรางแบบกรีกผสมกับแบบอีทรัสกันแบบอีทรัสกันคือ อาคารยกสูง จะมีบันไดข้ึน

ทางดานหนาดานเดียว อาคารปดทึบไมมีระเบียงรอบเหมือนแบบกรีก เสาที่มีเปนเสาหลอกไมไดรับน้ำหนัก

อาคาร ลักษณะดังกลาวเชนวิหาร Temple of Fortuna Virillis ราว 200 BC. นอกจากวิหารแบบเหลี่ยมแลว

แบบกลมก็พบดวย วิหารที่มีชื ่ออีกแหงคือวิหารของเทพีฟอรจูนา พริมิจิเนีย Fortuna Primiginia ที่เมือง

พาเนสเต สรางเพื่อถวายเทพีฟอรจูนาเทพีแหงโชคชะตา วิหารแหงนี้สรางครอมบนเนินเขา อาคารมีระดับสูง

ต่ำลดหลั่นกัน 7 ชั้น เปนลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของโรมัน ทางเดินขึ้นไปสูชั้นบนคลายซิกูรัตของเมโสโปรเต



เมีย วิหารน้ีในยุคกลางไดมีชุมชนเขามาอาศัยอยูและสรางตอเติมจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่แหงน้ีไดโดน

ระเบิดทำใหซากอาคารโบราณเผยออกมาใหเห็นอยางชัดเจน 

สถาปตยกรรมอีกแหงที่สำคัญคือเมืองปอมเปอี เฮอคูลาเนียม และสตาปเอซึ่งถูกภูเขาไฟวิสุเวีย

สระเบิดและลาวาถลมทับในราว ป ค.ศ. 79 เมืองเหลานี้อาจไมมีความสำคัญนักแตก็แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนสภาพบานเมืองในสมัยนั้นไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังเปนที่เก็บรักษาจิตรกรรมสมัยโรมันใหรอดพน

จากการถูกทำลายโดยธรรมชาติและคน 

 

สถาปตยกรรมที่สำคัญในสมัยน้ีมี 

1. โฟรัม (Forum) เปนยานชุมนุมชน สถานที่ราชการ ตลาด คลายกันกับ อโกลา (agora) ของกรีก 

โฟรัมจะมีอยูในทุก ๆ เมือง ขึ้นอยูกับขนาดและจำนวนพลเมืองหากเมืองมีขนาดเล็กโฟรัมก็จะมีแหงเดียวแต

หากเปนเมืองใหญก็อาจมีหลายโฟรัม โฟรัมจะมีลักษณะเปนลานกวางแตบางแหงอาจจะมีหลังคา บริเวณรอบ 

ๆ จะรายลอมดวย อาคาร สถานที่ราชการ วิหาร หอสมุด ที่มีชื่อเสียงในนสมัยจักรวรรดินี้คือโฟรัมของทราจัน  

(Forum of Trajan) ซึ่งอาคารที่อยูรายรอบมีถึง 6 ชั้น เปนที่จำหนายผักผลไม เปนที่เก็บไวนและน้ำมัน เปน

รานคา เปนที่เก็บอาหารและทรัพยสินและเปนถังเก็บน้ำจากทอสงน้ำดวย 

การแสดงออกที่ฟุมเฟอยที่สุดในสถาปตยกรรมของรัฐโรมันคือ Forum Romanum ศูนยกลางทาง

การเมืองของโรม ที่ปรากฏอยูทุกวันนี้คือการสรางขึ้นมาใหมจากจินตนาการ ราวคริสตศตวรรษแรกประชากร

อยูรอบ ๆ บริเวณนี้ราว 1 ลานคน ทั้งหมดอาศัยอยูในอพารทเมนตที่สรางอยูรอบ ๆ บริเวณ Forum เอกสาร

ไดระบุวา ในเวลานั้นมี 1797 ครัวเรือนในเมือง Etruscans มีการพัฒนาที่ตั้งของตลาด แตในแผนพัฒนาของ 

Julius Caesar และการสนับสนุนของ Augustus นั้น Forum กลายเปนสัญลักษณของอำนาจโรมันและความ

สูงสงใหญโต ปูลาดทางเทาดวยหินออน ครอบคลุมไปถึงระเบียงและพื้นที่ของสาธารณะชน เชน วัด ศาล

ยุติธรรมและอาคารของรัฐ เชนลานกีฬา ที่เก็บเอกสารและ Curia หรือบานของวุฒิสมาชิก 

2. บาซิลิกา (Basilica) เปนชื่อเรียกอาคารขนาดใหญซึ่งใชเปนศาลยุติธรรมและอาคารพาณิชยของรัฐ 

ที่มีชื่อเสียงมากคือ บาซิลิกา อุลปอา (Basilica Ulpia) สรางโดยจักรพรรดิทราจัน นามอุลปอามีที่มาจากสกุล

ของจักรพรรดิ์ สรางติดกับโฟรัมทราจันหรืออาจเปนสวนหนึ่งของโฟรัม ผังเปนสี่เหลี่ยมผืนผาดานกวางทั้งสอง

ทำเปนรูปครึ่งวงกลม หลังคารูปจั่ว เสาแบบคอรินเธียน บางครั้งที่แหงนี้ใชทำพิธีสำคัญ ๆ ทางการเมืองและ

ศาสนาปจจุบันพังทลายไปมาก 

3. โรงละครและสนามกีฬา (Theatres and Amphitheatres) เปนสถานที่พักผอนชมกีฬา ชาวโรมัน

มีดวยกันหลายแหงแหงที่มีชื่อคือ Colosseum หรือเรียกวา Flavian Amplitheatre เพราะเริ่มตนสรางใน



สมัยราชวงศฟราเวียน ในสมัยจักรพรรดิ Vespasian สรางเสร็จราว ค.ศ. 80 เปนโรงมหรสพรูปวงกลมที่มี

อัฒจันทรลอมรอบ สำหรับเกมกีฬาตอสูและความบันเทิงของสาธารณชน แรงงานสวนใหญเปนยิวซ่ึงไดมาจาก

การที่โรมไปตีไดเยรูซาเร็มและกวาดตอนยิวมาเปนทาส (ยิวคอนขางถูกทารุณมากในสมัยโรมันเพราะนับถือใน

พระเจาองคเดียวและหัวแข็งไมยอมเปลี่ยนศาสนา ไมเชื่อในเทวราชาตามแบบพวกโรมัน) สถาปนิกไดดัดแปลง

จากโรงละครกลางแจงของกรีกใหกลายมาเปนสนามกีฬา เพื่อใชเปนสถานที่ตอสูของคนกับคนและคนกับสัตว

โดยเนนการฆาฟนถึงตาย โดยคนดูมีสวนรวมในการตัดสิน โคลอสเซียมครอบคลุมพื้นที่ ราว 6 เอเคอรหรือราว 

15 ไรมีอัฒจรรยลอมรอบสนามที่อยูตรงกลาง มีที่นั่งสำหรับคนดูไดราว 50000 คนซึ่งเปนจำนวนเดียวกับ

สนามฟุตบอลขนาดใหญในปจจุบัน ในบริเวณสนามเรียกวาอรีนา (Arena = แปลวาทรายหรือหาดทราย) เปน

พื้นทรายเพราะใชดูดซับเลือดไดดี บางครั้งก็อาจจุน้ำไดหากเปนการตอสูทางน้ำในโอกาสพิเศษ นักสูเรียกวา 

Gradiator จะสูรบกับคูตอสูหรือกับสัตวปาซึ่งเปนการแขงขันที่นาสยดสยองและเต็มไปดวยเลือดมากผิดปกติ 

ดวยความที่เปนสนามกีฬาใหญจึงตองคิดระบบระบายคนเขาออกอยางรวดเร็วโดยการทำชองทางเขาออก 80 

ชองรอบ ๆ สนาม เมื่อเกมจบ อาคารจะวางเปลาในชวงไมกี่นาที ซึ่งเปนการออกแบบอาคารที่มีระบบการ

ระบายคนไดอยางยอดเยี่ยม มุมมองจากภายนอกทำใหเราเขาใจถึงลักษณะที่อยูขางในตลอดจนผังทั้งหมดของ

มัน ปจจุบันมันอาจดูโรแมนติคสำหรับนักทองเที่ยวและถือเปนมงกุฎของอาณาจักรโรมันเลยทีเดียว 

การกอสรางโคลอสเซียมใชระบบ Arch และ Vault รับคาน (Linten) ซึ่งแบงการกอสรางเปน 4 ชั้น 

มีการใชเสาประดับแตกตางกันไป ชั้นลางเปนแบบดอริก ชั้นสองเปนแบบไอโอนิค ชั้น 3 เปนแบบคอรินเธียน 

ชั้นสี่ซึ่งเปนชั้นบนสุดเปนเสาหลอกแบบผาครึ่งซีก (Pilaster) ติดประดับไว วัสดุที่ใชประกอบดวยหินลาวา อิฐ

และคอนกรีต รวมถึงหินออนที่ใชประดับตกแตง โคลอสเซียมแสดงใหเห็นถึงความสามารถดานสถาปตยกรรม

ของโรมัน นอกจากสนามกีฬาแลวยังมีโรงมหรสพซึ่งไดแรงบันดาลใจมากจากกรีกดวย แตไมไดสรางตามเนิน

เขาเหมือนกรีก สรางดวยคอนกรีตและนิยมสรางในเมือง แผนผังยังคงคลายของกรีกคือมีลักษณะเปนรูปครึ่ง

วงกลม พื้นที่ลางสุดเปนที่สำหรับแสดงละคร บางครั้งก็เปลี่ยนมาใชเปนที่ประชุม ที่นั่งผูชมจะลดหลั่นแบบอัฒ

จรรยทั่วไป ความสำคัญอยูที่การคำนานเรื่องระบบเสียงและการมองเห็นเพื่อผูชมเห็นและไดยินการแสดงอยาง

ชัดเจน โรงมหรสพที่มีชื่อเสียงคือ The Opeion of Herodes Athicus อยูที่เอเธนส สรางในป ค.ศ. 161 

4. สนามกีฬาหรือเซอรคัส (Circus) ใชเปนที่พักผอนหยอนใจของโรมันอีกแหง สวนใหญใชแขงมา ที่มี

ชื่อเสียงมากคือสนามกีฬา แมกซิมุส The Circus Maximus อยูในโรมครั้นจูเลียส ซีซารเรืองอำนาจ ตอมาอ็อค

ตาเวียนไดบูรณะข้ึนใหม ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียน ไดตกแตงใหงดงามข้ึนและปรับปรุงปนสนามแขงรถยาว

ประมาณ 2000 ฟุต กวาง 650 ฟุต บรรจุคนดูได 25000 คนเปนอีกที่ที่มีคนตายมากเพราะในการแขงไมมี

กติกาใด ๆ ทั้งสิ้นจะชนรถคูแขงใหคว่ำก็ได จะทับคนที่นอนอยูใหตายก็ได ขอเพียงใหเขาถึงเสนชัยถือเปนชัย

ชนะ 



5. วิหาร (Temple) ที่สำคัญในยุคจักรวรรดิตนคือวิหารแพนเธออน (Pantheon) หมายถึง The 

temple to “all of God” Pantheon เปนสถาปตยกรรมสำคัญ สรางขึ้นราว 27-25 BC โดยจักรพรรดิมาร

คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุงหมายในการสรางไมชัดเจนตอมามีการสรางใหมในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียน ใน 

ค.ศ. 126 และซอมใหญในป ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ์ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การกอสรางในสมัย

จักรพรรดิฮาเดรียนมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเทวสถานของเทพเจาโรมัน 7 องคหรือเทพแหงดาวในระบบสุริยะ 

Apolloพระอาทิตย Diana พระจันทร Mars อังคาร Mercury พุธ Jupiter พฤหัส Venus ศุกร Saturn เสาร

ผังของแพนเธออน ทางเขาดานหนาทำเปนมุขเหมือนวิหารกรีก ที่มีเสาตั้งเรียงกันอยูเปนเสาแบบคอรินเธียน 

สวนดานในเปนรูปทรงกระบอกคลายถังน้ำมันขนาดใหญ หลังคาเปนโดมครึ่งวงกลม เสนผานศูนยกลาง 144 

ฟุต ตัวโดมทำดวยคอนกรีต ตรงกลางเจาะรูใหเห็นทองฟาและรับแสงสวางเรียกวา Oculus แปลวาตา (ซ่ึง

หมายถึงสัญลักษณของตาจากสวรรค) เสนผานศูนยกลาง 30 ฟุต ความสูงจากพื้นถึงหลังคาประมาณ 140 ฟุต 

เกือบจะเหมือนกับเปนการผสมกันระหวางแทงคน้ำมันกับประตูดานหนาวัดในยุค Classicการประดับตกแตง

ภายในของ Pantheon เราอาจดูไดจาก Panini Painting ในบทที่ 13 (374) คือความประทับใจแมจะวัดจาก

มาตรฐานในปจจุบัน ความสูง 142 ฟุตและความกวาง 140 ฟุต รอบ ๆ ฐานคือชองที่ทำเขาไปในกำแพง 7 

ชองซึ่งแตเดิมประดับประติมากรรมลอยตัว (สามารถเห็นไดในจิตรกรรมปจจุบันไมมีแลว) ของเทพเจาบนฟา 

อันไดแก พระอาทิตย พระจันทร Mercury Venus Mars Jupiter และ Saturn ที่ยอดเยี่ยมกวานั้นคือระดับ

การลดหลั่นของโดมไดแผออกในลักษณะของครึ่งวงกลมอันสมบูรณแบบ และมีการเซาะออกเปนสี่เหลี่ยม

จัตุรัสที่คอย ๆ ลดระดับ เรียกวา “Coffers” ที่ซึ่งทำใหโดมโปรงเบาทั้งทางดานสายตาและทางดานโครงสราง 

ผูมาเยี่ยมชมในปจจุบันรูดีถึงความกวางใหญของ Space ภายในดังเชน Sports Stadiums ควรระลึกดวยวา

โรมันนั้นไมมีวัสดุไฮเทคที่ชวยในการสราง Space อาคาร Pantheon เปนการสรางดวย Concrete อยางงาย 

ๆ ซึ่งอาจจะทำใหเรารูสึกประหลาดใจในอัจฉริยะทางดานสถาปตยกรรมที่ตองการ Enclose ปดลอมบริเวณ

วางขนาดน้ีดวย Concrete สามารถสรางพื้นที่ปดเปนรูปทรงตามตองการดวย Concrete และรักษาพื้นที่ปดน้ี

ไดมากวา 2000 ป Pantheon ไดมีการใชอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ในชวงแรกของศตวรรษที่ 7 มัน

กลายเปนโบสถคริสเตียน กรรมวิธีการกอสรางและรูปแบบแพนเธออน ไดใหอิทธิพลแกงานศิลปะในยุคหลัง

หลายแหงเชน สตา โซเฟยที่คอนสแตนติโนเปล โบสถของวัดประจำเมืองในฟลอเรนซ โบสถเซนตปเตอรในโรม 

เซนตปอลในลอนดอน บานพักของประธานาธิปดีโธมัสเจฟเฟอรสันในมอนติเชลโล นอกจากนี้แพนเธออนยัง

เคยเปนโบสถของคริสตศาสนาชื่อ สตา มารีอา โรทอนดา และยังเคยเปนที่ฝงศพของราฟาเอลและไมเคิลแอง

เจโลดวย 

6. โรงอาบน้ำสาธารณะหรือเธอเม (Thermae or Bath) Thermae มาจาก Thermos แปลวารอนใน

ภาษากรีก ใชสำหรับเรียกชื่ออาคารสถานที่ที่ใชสำหรับอาบน้ำกับที่ออกกำลังกายในรมของชาวโรมัน ในสมัย

อาณาจักรตน เธอเมจะทำอยางวิจิตรและหรูหราและฟุมเฟอย เน่ืองจากโรงอาบน้ำน้ันเปนที่บำรุงความสุขของ



คน และคนสวนนอยที่ร่ำรวยเทาน้ันจึงจะเปนเจาของไดเพราะการอาบน้ำจะทำไปพรอมกับการอบตัว ดังน้ันรัฐ

จึงจัดสถานที่ เชน โรงมหรสพ สนามกีฬา สถานที่อาบน้ำสาธารณะ สำหรับคนทั่วไปใหสามารถใชประโยชนได 

นอกจากจะใชเปนที่อาบน้ำและอบตัวแลวในบางครั้งอาจใชเปนที่พบปะ ประชุม พูดคุย ถกกันในเรื่องตาง ๆ 

ของชนทุกชั้น ไมวาจะเปน พลเมืองทั่วไปและนักปกครองดวย บางครั้งอาจใชเปนที่แสดงการละเลนตาง ๆ 

รวมถึงแสดงดนตร ีเธอเมที่สำคัญเปนของจักรพรรดิคาราคารา (Bath of Caracalla) สรางข้ึนในป ค.ศ. 215 มี

ความกวาง 120 หรา ยาว 240 หราจุคนได 1600 คน 

7. ประตูชัย (Triumphal Arch) จัดเปนอนุสาวรียประเภทหนึ่ง สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะจาก

สงคราม สรางโดยจักรพรรดิ์ นิยมสรางครอมถนนโดยทำเปนแทงสี่เหลี่ยม ตรงกลางทำเปนทางลอดและประตู

โคง บริเวณสวนหนาและหลังประดับดวยประติมากรรมและขอความจารึกเหตุการณหรือวีรกรรมของผูสรางที่

ไดชัยชนะจากสงคราม ประตูชัยที่สำคัญ ๆ ไดแก ประตูชัยของติตุสในโรม สรางขึ้นราว ค.ศ. 1 เพื่อรำลึกชัย

ชนะของพระองคที่มีตอพวกจูดาห ประตูชัยของทราจันที่เบเนเวนโต ซึ่งสรางฉลองถนนเวีย ไตรอะนาที่ยาว 

200 ไมลเชื่อมระหวางกรุงโรมกับเมืองทาบรินดิสิ นับเปนประตูชัยแหงเดียวที่ไมไดเนนเรื่องสงครามเหมือน

ประตูชัยอื่น ๆ 

8. สะพานและทอสงน้ำ (Bridges and Aqueduct) การทำทอน้ำมีทั ่วไปในอาณาจักรโรมันเพื่อ

บริการน้ำสะอาดแกประชาชน เพราะเปนบริการจากรัฐ น้ำจะแยกจากทอใหญไปตามทอเล็ก ๆ ที่ทำดวยตะกัว่ 

ทอดินเผา หรือทอไมเขาสูเธอเม บานเรือน หรือตามที่สถาธารณะ เชน น้ำพุ เปนตน ประมาณการณกันวาโรม

ในสมัยนั้นใชน้ำวันละ 350 ลานแกลอน นอกจากโรมแลวเมืองอื่น ๆ ก็มีทอลำเลียงน้ำเชนนี้เหมือนกัน บาง

แหงตองลำเลียงน้ำผานหุบเขาและที่ลุมจึงจำเปนตองยกทอใหไดระดับไมเชนน้ันน้ำจะไหลออกหมด ทอน้ำที่มี

สะพานรองรับยกระดับน้ำผานหุบเขาและที่ลุมที่มีชื่อเสียงมากคือ Pont Du Gard ที่เมืองนิมสทางตอนใตของ

ฝรั่งเศส มีชวงที่ขามชองเขาหลายตอนดวยกัน การกอสรางใชระบบอารค Arch หรือประตูโคงกวางชองละ 82 

ฟุตใชหินกอนละประมาณ 2 ตันวางเรียงกันโดยไมตองใชซีเมนตเชื ่อม บางตอนอยูลึกมากจำเปนตองใช

ฐานรองรับถึง 3 ชั้นมีความสูงราว 50 เมตร มีความยาวจากแหลงตนน้ำถึงเมืองนิมสราว 30 ไมล ลำเลียงน้ำได

ราววันละ 100 แกลอน 

สถาปตยกรรมอื ่น ๆ ของโรมัน เชน อาคารที ่พักอาศัยคลายแฟลตหรืออพารทเมนทสูงหลายชั ้น หรือ

พระราชวังของจักรพรรดิก็มีปรากฏอยูเชนกัน สรุปแนวทางสถาปตยกรรมของโรมันได 4 อยาง 

1. สวนมากมีเนนวัตถุประสงคดานการใชงานแกสาธารณะเปนประการสำคัญ สถานที่ทางศาสนาเชน

เทวาลัยก็มีบางแตสวนใหญเปนสิ่งกอสรางเพื่อสาธารณชนหรือจักรวรรดิมากกวา 



2. เนนในเรื่องความสูงสงาความมีอำนาจนาเกรงขาม สถาปตยกรรมโรมันเนนความสูงและใหญโต 

อาจเนื่องมาจากตองการแสดงอำนาจที่ยิ่งใหญของจักรพรรดิ์ เชน ตึก 6 ชั้นในโฟรัมทราจัน สถานที่อาบน้ำ

สาธารณะ ประตูชัย 

3. การออกแบบภายในนิยมทำอยางหรูหรา ชาวโรมันใหความสำคัญกับเนื้อที่ภายในอาคารมาก 

โดยเฉพาะเรื่องความใหญโตและการประดับตกแตง 

4. ระบบ Arch และ Vault เปนเอกลักษณสำคัญของโรมันในการกอสราง ชวยใหอาคารดูไมทึบตัน 

ประหยัด สวยงาม ใชประโยชนในพื้นที่ไดมากเต็มที่ เพราะระบบนี้ใชเสานอยกวาระบบคานวางพาดเสาดัง

อาคารกรีก และยังสามารถสรางซอนหลาย ๆ ชั้นดังเชน สะพานสงน้ำ หรือโคลอสเซียมได เมื่อนำ Vault 

หลาย ๆ อันมาใชรวมกันสามารถทำเปน Cross Vault หรือ Groined Vault และ Cross Barrel Vault ชวย

ใหทำหลังคาเปนโดมได ซ่ึงทำใหพื้นที่ภายในกวางขวาง การคิดคนซีเมนต - คอนกรีตไดก็มีสวนสำคัญตอความ

เจริญดานสถาปตยกรรม 

ประติมากรรม 

จำแนกออกไดเปน 2 แบบ 

1. นิยมทำภาพนูนสูงประดับอนุสาวรียหรือบันทึกเหตุการณประวัติศาสตรในยุคนั้น ประดับ

ตัวสถาปตยกรรมชิ้นที่เกาแกมากคือ The Altar of Peace แทนบูชาสันติภาพสรางโดยจักรพรรดิ์ ออ

กุสตุส ราว 13-9 BC เปนอนุสรณการลับคืนสูโรมหลังจากการรบในตางแดน ลักษณะเปนวิหารเล็ก ๆ 

รอบ ๆ กำแพงทั้งภายนอกและภายในมีประติมากรรมแบนประดับอยู แสดงเรื่องราวของจักรพรรดกิบั

ขาราชบริพาร ประติมากรรมประดับอนุสรณสถานอีกชิ้นคือภาพประดับประตูชยัติตุส ทำข้ึนราว ค.ศ. 

81 บนถนน เวีย สาครา ตัวประตูชัยเปนแบบคอรินเธียน ลักษณะทั่วไปคลายการสรางโคลอสเซียม 

ประติมากรรมเปนแบบนูนสูงแสดงเหตุการณของติตุสที่ไดชัยชนะจากพวกยิว ตัวอยางถัดไปคือ เสา

ของทราจัน (The Column of Trajan) สรางโดยสภาเซเนทและประชาชน Trajan เปนจักรพรรดิที่

ทรงอำนาจของโรมใน ๙๘ A.D. บทบาทของเขาไมเพียงในทางการเมืองแตเปนเรื่องการทหารดวย 

ขยายดินแดนของจักรวรรดิและปกปองมันจากการรุกรานภายนอก ในชวงแรกของการครองราชย 

Trajan ไปรบกับเดเชี่ยน Dacians พวกยุโรปตอนกลางทางตอนใตของแมน้ำดานูบ (ปจุบันคือฮังการี

และโรมาเนีย) ผูชอบลอบจูโจมจักรวรรดิ์โดยไมรูตัวอยูประจำ และไดชัยถึง 2 ครั้ง ชัยชนะของเขาได

เฉลิมฉลองโดยใชเสาแหงชัยชนะเปนอนุสาวรียอยูในกรุงโรม เสาเปนอนุสาวรียที่บันทึกเหตุการณ 

สรางขึ้นราว ค.ศ. 113 บริเวณโฟรัมของทราจันเอง เปนเสากลมสูง 128 ฟุต เสนผานศูนยกลาง 10 

ฟุต ยอดเสามีรูปปนทราจันสูง 13 ฟุตปจจุบันเปลี่ยนเปนรูปเซ็นตปเตอรตั้งแตศตวรรษที่ 16 รูปโทร

จันเองสูญหายไป โคนเสาเปนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 12 x 12 ฟุต มีวัตถุประสงคเพื่อใชบรรจุศพ



ของทราจันและเปนอนุสรณแกชัยชนะในการรบตอพวกดาเชี่ยน ภายในเสากลวงมีบันไดเวียนข้ึนไปถึง

ยอด บริเวณดานนอกมีประติมากรรมนูนต่ำสลักจากหินออนทำเปนแถบคลายผาพันแผลหมุนเวียน

จากซายไปขวารอบเสาเหมือนเกลียวสวาน ตั้งแตโคนเรื่อยไปจนถึงยอดมี 25 ชั้นถานำมาคลี่ออกจะมี

ความยาว 656 หรือ 625 ฟุต ราวสนามฟุตบอล 2 สนาม แถบมีความกวางจากโคนประมาณ 25 น้ิว

และกวางขึ้นเรื่อย ๆ ถึงยอดกวางประมาณ 50 นิ้ว แถบประติมากรรมนี้มีรูปลักษณะที่แบนและมี

ความตอเนื่องกันไป  (Continuous Narratives) ตัวประติมากรรมเปนเรื่องราวของจักรพรรดิ์ทราจัน

ทำสงครามกับพวกเดเชี่ยน โดยแบงออกเปนตอนได 150 ตอน เริ่มตั้งแตชั้นลางสุดเปน Trajan ซ่ึง

กำลังเตรียมทำสงครามไลไปจนชั้นบนสุดซึ่งเปนการพิชิต Dacians รูปคนทั้งหมดมีประมาณ 2500 

รูปนอกจากน้ียังมีรูปรถ มา เรือ และอาวุธตาง ๆ ดวย ประติมากรรมน้ีเดนตรงการบรรยายเหตุการณ

ตาง ๆ ดวยรูปสลักทั้งหมด ทั้งการสรางปอม คายตาง ๆ แตทุกตอนจะเนนบุคคลสำคัญในภาพคือ

จักรพรรดิทราจัน 

2. ทำรูปเหมือนบุคคล ซึ่งนิยมมาตั้งแตสมัยเปนสาธารณรัฐแลว มาถึงสมัยจักรวรรดินิยมก็

ยังคงนิยมอยูแตตางกันบางในรายละเอียดคือสมัยสาธารณรัฐนิยมทำภาพเหมือนจริงของบุคคลใหมี

ความเหมือนตามจริงมากที่สุดแตในสมัยจักรวรรดินิยมชอบใหแสดงออกถึงลักษณะอันสงางาม เปน

อุดมคติ โดยเฉพาะรูปชนชั้นสูงจะดูสงางามราวเทพเจาของกรีก เปนการผสมผสานระหวางความ

เหมือนจริง Realism กับความเปนอุดมคติ Idealism สวนรูปประชาชนทั่วไปก็ยังคงมีลักษณะแบบ

เหมือนจริงเชนเดิม รูปคนเหมือนที่มีชื่อเสียงคือรูปของจักรพรรดิออกุสตุส เวสปาเชี่ยนและฮาเดรียน 

อีกรูปที่สำคัญมากคือจักรพรรดิมารคุส ออเรลิอุสทรงมา ที่สรางใหจักรวรรดิโรมันรุงโรจน สันนิษฐาน

วาการสรางรูปแบบนี้ไดรับความนิยมจากจักรพรรดิทุกองคแตเหตุที่เหลือเพียงจักรพรรดิออเรลิอุ

สเพียงองคเดียวอาจเน่ืองจากถูกพวกคริสตเตียนซ่ึงเรืองอำนาจข้ึนในสมัยกลาง นำรูปเหลาน้ีมาหลอม

เพราะเห็นวาศิลปะโรมันเปนของพวกนอกศาสนา และยังเคยเปนศัตรูแกพวกคริสเตียนดวย จึงทำลาย

รูปตาง ๆ ของโรมันโดยเฉพาะรูปจักรพรรดิลงเกือบหมด และอาจเปนไปไดวาเขาใจวารูปจักรพรรดิ

ออเรลิอุสคือรูปจักรพรรดิคอนสแตนตินผูประกาศอิสรภาพในการนับถือศาสนาแกคริสเตียนและเปน

จักรพรรดิเพียงองคเดียวที่ครสิตเตียนรัก ทาทางของรูปอยูในอากัปกิริยาของผูทรงความกรุณา มือขวา

ที่ยกขึ้นคลายสันตะปาปากำลังประทานพร มีทาทางราวกับพระเจา ซึ่งสอดคลองกับความเชื่อที่วา

จักรพรรดิมีฐานะราวกับเทพองคหนึ่ง ทั้งจักรพรรดิองคนี้ไดชื่อวาเปนนักปราชญ มีสมาธิอันแกรงกลา

และมีความเมตตาเหมอนนักบุญ ลักษณะดังกลาวไดแสดงออกในงานประติมากรรมนี้ รูปออเรลิอุสท

รงมากอใหเกิดแรงบันดาลใจแกศิลปนในยุคหลัง ๆ เชน ยุคเรอเนซองที่นิยมสรางอนุสาวรียรูปคนข่ีมา 

และแพรหลายไปทั่วโลก 



4.1 ศิลปะโรมันไดรับอิทธิพลศิลปกรรมจากกรีก แตก็ไดพัฒนาใหมีรูปแบบเปนของตัวเอง แสดงออก

ถึงความยิ่งใหญ โออาหรูหรา ซ่ึงตางจากกรีกที่มีรูปแบบเครงครัดตายตัว ประณีต และแสดงออกซ่ึงจิตวิญญาณ

มากกวาโรมัน ทั้งนี้เพราะปรัชญาแหงการดำเนินชีวิตตางกัน ในขณะที่กรีกมีพื้นฐานปรัชญาเนนพุทธิปญญา ( 

Intellectual) เปนเปาหมายสูงสุด แตโรมันมีเปาหมายอยูที่ความสุข เพราะมีหลักปรัชญาแบบประโยชนนิยม

และสุขนิยมเปนพื้นฐาน โรมันจึงสรางสิ่งตาง ๆ ข้ึนมาเพื่อรับใชจักรพรรดิ์และประชาชน โรมันเปนนักดัดแปลง

ที่เกงกาจ มรดกของโรมันไดเหลือตกทอดใหแกคนในยุคปจจุบันไดใชประโยชนมีเปนจำนวนไมนอย อาณาจักร

โรมันจึงเปนแหลงวัฒนธรรมที่สำคัญแหงหน่ึงของโลกที่นาศึกษาและอนุรักษเปนมรดกโลก 

4.2 โรมันเปนพวกที่ไมนิยมการปนรูปปนเนนสัดสวนแบบกรีก แมวาจะไดรับอิทธิพลทางศิลปะจาก 

กรีกแตโรมันก็นำ มาปรับใชใหเหมาะสมและเนนเรื่องการใชประโยชนมากที่สุด ชาวโรมันจึงมีความสุขกับวัตถุ

นิยม และมีความภูมิใจในความยิ่งใหญของตน 

4.3 มีการประมวลกฎหมาย 12 โตะ คือกฏหมาย เนนเรื่องความเสมอภาคของประชาชนทุกคนใน

โรมัน และเปนรากฐานของกฎในปจจุบันน้ี 

4.4 มีการสรางสถานที่เดน ๆ หลายอยาง เชน 

• สนามกีฬาโคลอสเซียม 

• ประตูชัย 

• สะพานและทอลำเลียงน้ำ 

4.5 ถาสังเกตดี ๆ จะรูวา อาคารสวนใหญของชาวโรมันจะเปนรูปโคง หรือ หลังคาเปนรูปโดม เพราะ

เชื่อวา วงกลม เปนรูปแบบที่ ไมมีที่สิ้นสุดเปรียบเหมือนพระเจาที่ไมมีจุดเริ่มตน ไมมีที่สิ้นสุด 

4.6 วรรณกรรมที่เดน ๆ เชน มหากาพย อีเนียด 


