
ROMAN

History M5 





อารยธรรมโรมนั (ROMAN CIVILIZATION)

 - เป็นอารยธรรมทีเ่รอืงอ านาจตอ่จากจกัรวรรดกิรกี

 - ก าเนิดบนคาบสมุทรอติาลี

 - เมืองหลวง คอื กรุงโรม(Rome)

 - เป็นอารยธรรมทางทะเลเชน่ เดยีวกบักรกี (ไม่ใชอ่ารยธรรมลุม่แมน่ า้เหมือนอารย

ธรรมอยีปีตแ์ละอารยธรรมเมโสโปเตเมีย)

 - เดมิคาบสมุทรอติาลี มีคน 2 กลุม่อยูแ่ลว้ 

 กรกี และ อทีรสักนั(Etruscan) 

 - โรมนัรบัอารยธรรมจาก 2 กลุม่น้ี 

 - จากกรีก ----ต านาน ความเชือ่ ศลิปะ การแกะสลกั

 - จากอทีรสักนั ------ ความเชือ่ เทพเจา้หลายองค ์การสรา้งประตโูคง้(Arch)



 ต านานโฮราธอุิส วถีิแหง่วรีบุรุษโรมนั  สอนใหค้นโรมนัรูจ้กัหนา้ที ่ความรบัผดิชอบและความกลา้หาญ 

ความเป็นวรีบุรุษคอืการไมก่ลวัการเผชญิหนา้กบัความตาย วถิีแหง่วรีบุรุษถือวา่การตายในสนามรบนัน้

มเีกียรตแิละศกัดิศ์รยีิง่กวา่การเอาชวีติรอดจากสนามรบทีป่ลอ่ยใหไ้พรพ่ลลม้ตายแทน



ชาวโรมนัสืบเช้ือสายมาจากพวกอนิโดยูโรเปียน เช่นเดยีวกบัชาวกรีก ถิน่
ฐานของชาวโรมนั อยู่บริเวณทีร่าบตอนกลางของคาบสมุทรอติาลี ที่
เรียกว่า ละตอุิม (Latium) กลุ่มชาวละตนิสร้างบ้านเรือนอยู่ในแถบที่
ราบลุ่ม แม่น า้ไทเบอร์ พวกนีพู้ดภาษาละตนิ



คาบสมุทรอติาลี มีลกัษณะยาวแหลมจากเหนือจรดใต ้ มีเทอืกเขาแอพ 

เพียนไนส ์ทอดตวัจากเหนือถึงกลางคาบสมุทร 

มีพ้ืนทีร่าบลุม่อุดมสมบูรณ ์เหมาะแกก่ารเพาะปลูก

กรุงโรมตัง้อยูใ่นภูมิภาคแชมพาเนียทางใตข้องละติอุม





 คนทีม่าอยูใ่นคาบสมุทรชว่งแรกเป็น

คนกรกี ซึง่ถือเป็นผูส้ง่ตอ่อารยธรรม

ใหโ้รมนัน ามาตอ่ยอด

 กลุม่คนอกีกลุม่ทีม่ีอทิธพิลตอ่โรมนั

คอืพวกอทีสักนัทีเ่ขา้มาปกครองโรมนั  

 ถ่ายทอดความรูด้า้นการก่อสรา้งและ

การรบ



ชาวอทีรัสกนั ทีอ่ยู่ทางฝ่ังตะวนัตกหนือแม่น า้ไทเบอร์ ได้ขยายอ านาจลง
มาปกครองที่ราบละติอุมอนัเป็นทีอ่ยู่ของชาวละตนิ และได้เข้ามา
ปกครองกรุงโรม

 ต่อมาชาวโรมร่วมมือกนัขับไล่กษัตริย์อทีรัสกนัออกไปจากโรม และได้สถาปนาโรม
เป็นรัฐอสิระ มผู้ีน าทีป่ระชาชนเป็นคนเลือก

 - 509 B.C. ขบัไลช่าวอทีรสักนั และปกครอง

 -สงัคมโรมมนัมีชนช ัน้ คอื

 -ชนช ัน้แพทรเิชยีน(Patrician) ชนชัน้สูง ขุนนาง ชนช ัน้ปกครอง

 -ชนช ัน้เพลเบียล(Plebeians) เป็นชนชัน้สามญั 

 ทัง้ 2 กลุม่น้ีขดัแยง้กนัเพราะชนชัน้ล่างตอ้งการมีสว่นรว่มในการปกครอง

 -264 B.C. ชาวโรมนัยดึครองคาบสมุทรอติาลี จดัการปกครองแบบสาธารณรฐั 



Timeline

509 BC- 27 BC- Roman Republic

27 BC- 476 AD- Roman Empire (West)

330 AD- 1453 AD- Roman Empire (East) 



การจดัต ัง้สาธารณรฐัโรมนั 

 ตัง้โดยกษตัรยิอ์ทีรสักนัองคสุ์ดทา้ย  

 อาณาจกัรมศีตัรูรอบดา้น แตใ่นทีสุ่ดก็ขยายไปจนถึง

ทางใตข้องอติาล ีท าใหต้ดิตอ่กบักรกัโดยตรงและยดึ

ครองกรกีในทีสุ่ด 

 ในระยะแรกปกครองระบอบกษตัริย ์เรยีกวา่ อมิพิ

เรยีม (Imperium) กษตัรยิม์ีสภาซเีนตหรอื
สภาขุนนางเป็นทีป่รกึษา

 สมาชกิจะอยูใ่นชนชัน้พาทรีเชยีน (patrician) 
แตต่อ่มาพวกละตนิไดข้บัไลอ่ทิรสักนัออกจากบลัลงัก์

และตัง้กรุงโรมข้ึน แตอ่ านาจการปกครองยงัเป็น

ดนิแดนของพวกพาทริเชยีน (patrician) 
เทา่นัน้ 

 ราษฎรทีเ่รยีกวา่ เพลเบยีน (plebeian) ซึง่
เป็นสามญัชนหรอืประชาชนสว่นใหญ่ เชน่ ชาวไร่

ชาวนา ชา่งฝีมือ ไมม่ีสทิธิใดๆทางการเมือง



ท าไมโรมนัจงึประสบความส าเร็จ

เหตุผลส าคญัคอืความรูจ้กัหนา้ที ่ 

เป็นคนระเบียบ  เคารพกฎเกณฑ์

มีระบบทีย่ดืหยุน่ รบัฟังความเห็น

เขา้ถึงราษฎร แตข่ณะเดยีวกนัก็

เขม้งวดดา้นการทหารและการ

ปราบปรามกบฎ 





ผูป้กครองสูงสุดของโรมนัคอื consuls มีการเลือกมาจากชนชัน้สูงทุกปี
ปีละ 2 คน และ Praetors 1 คน

สภาสูงสุดคอืสภาซเีนต ซึง่สมาชกิสภามกัจะมาจากครอบครวัร า่รวยและชน

ชัน้สูง แมจ้ะตัง้สภาประชาชนแตพ่วกเพเบลียนก็ไดร้บัสทิธินอ้ยมาก  ท าใหช้น

ช ัน้ลา่งไมพ่อใจ

ความขดัแยง้ระหวา่ง 2 ชนช ัน้คอืชนช ัน้สูงกบัราษฎรทีอ่ยากมีสว่นรว่ม

ทางการเมือง น าไปสูก่ารเรยีกรอ้ง จนพวกเพลเบียนมีสทิธิออกกฎหมาย

รว่มกบัพวกพาทรเิชยีน เรยีกวา่ กฎหมายสบิสองโตะ๊ (Law of the 
Twelve Tables) เพ่ือใชบ้งัคบักบัชาวโรมนัทุกคน ซึง่กฎหมายสบิ
สองโตะ๊นบัเป็นมรดกชิ้นส าคญัของโรมทีถื่อเป็นแมแ่บบของกฎหมายโลก

ตะวนัตก



The most important feature of the republic 
was the Senate, whose 300 members were 
elected by citizens to make laws and taxes



THE GOVERNMENT OF ROME

In 451 BCE, government 
officials wrote down 

Rome’s laws onto the 
Twelve Tables, which 

were hung in the forum 
for all citizens to see  

The Twelve Tables were 
based on the idea that 

all citizens of Rome had 
a right to the protection

of the law



จากสาธารณรฐัสู่จกัรวรรดิ



 ปัญหาการเมืองและความวุน่วายภายในน าไปสูส่งครามกลางเมือง และอ านาจทีเ่พ่ิมข้ึนของ

ทหาร

 ซซีา่ ออกุสตุสตัง้ตวัเป็นจกัรพรรดปิกครองอาณาจกัรโรมนั

 กอ่นหนา้ทีจ่ะตัง้ตวัเป็นจกัรวรรด ิ ดนิแดนของสาธารณรฐัโรมนัเป็นการปกครองของ

ระบบสามประมุข(Triumvirate)



 การปกครองโดยสภาชนชัน้สงูน ามาซึง่ความไม่

เทา่เทยีม

 อยา่งไรก็ดมีีสมาชกิสภาเชน่ ทเิบรุสและไกรอุส  

กรกัคสุ  สองพ่ีนอ้งพยายามเสนอทางแกปั้ญหา 

โดยมองวา่ปัญหาความเหลื่อมล า้มาจาก

ประชาชนไมมี่ทีด่นิท ากิน

 จงึเสนอใหย้ดึทีด่นิของชนช ัน้สูงมากระจายใหค้น

ไมมี่ทีด่นิท ากิน

 ผลคอืชนช ัน้สงูไมพ่อใจและฆ่าพ่ีนอ้งทเิบรุ

สและกาคสุ 



ประชาชนพลเมืองโรมนัสว่นใหญมี่ฐานะยากจนไมมี่ทัง้ทีท่  ากินและทีอ่ยูอ่าศยั ความ

แตกตา่งของฐานะทางเศรษฐกิจระหวา่งพวกแพทรเิซยีน กบัเพลเบียนมีมากข้ึนทุกท ี

และไดม้ีความพยายามในการแกปั้ญหาเหลา่น้ี เชน่

• การออกกฎหมายลิซเีนียน (Licinian Law) ซึง่เป็นกฎหมายจ ากดั
การครอบครองทีด่นิไดม้าจากการท าสงคราม แตด่ว้ยอทิธิพลของชนชัน้สูง

กฎหมายดงักลา่วจงึไมม่ีผลบงัคบัใช ้

• การปรบัปรุงทางเศรษฐกิจของพ่ีนอ้งตระกูลกรกักุส ทีพ่ยายามจ ากดัการ

ครอบครอง ทีด่นิของเจา้ของทีด่นิรายใหญแ่ละใหท้ีน่าแกเ่กษตรรายยอ่ยใน

ดนิแดนทีย่ดึครองมาได ้การปรบัปรุงดงักลา่วน้ีแมว้า่จะไมส่มัฤทธิ์ผลทัง้หมด 

แตข่อ้เสนอบางอยา่งไดถู้กน ามาใชใ้นระยะเวลาตอ่มา



 Marius เป็นผูบ้ญัชากองทพัทีโ่ดง่ดงัเมือ่

ชนะศกึทีแ่อฟรกิาเหนือ ไดร้บัเลือกเป็นกงสุลเมือ่ 

ก.ค.ศ.107 Marius จดัตัง้กองทพัแบบ

ใหม่ โดยใชอ้าสาสมคัร คอืคนโรมนัท่ีสาบานว่าจะ

จงรกัภกัดต่ีอผูน้ ากองทพั (ไม่ใช่สภาสงู) จะมี

ท่ีดนิท ากนิหรอืไม่กไ็ด ้(แต่เดมิตอ้งมีท่ีดนิท า

กนิ)

 ก.ค.ศ.90 เกิด สงครามภายในระหวา่งรฐับาล

กลาง (กรุงโรม) กบัชาวอติาลตีามเมืองตา่งๆ เหตุ

เพราะพวกเขาคดิวา่ไมไ่ดร้บัสว่นแบง่ผลประโยชน์

มากพอจากสาธารณรฐั จงึก่อจลาจล รฐับาลกลาง

แกปั้ญหาดว้ยการมอบความเป็นพลเมืองแก่เสรี

ชนทัง้หมด นบัจากนัน้เป็นตน้มา ชาวโรมนัจงึ

หมายถึงคนอติาล ีหรอืคนอติาลคีอืชาวโรมนั

 พลงัของสามญัชนจงึเพิม่ขึ้นมาก ทา้ทายอ านาจ

สภาสงู แต่ไม่ไดล้ม้ลา้งสภาสงู



ในชว่งสงครามกลางเมืองดงักลา่ว Lucius Cornelius 
Sulla ขึ้นด ารงต าแหน่งกงสุลเม่ือ.ค.ศ. 88 ไดร้บัค าบญัชาจากสภาสูงให ้

ไปรบเอเชยีไมเนอร ์แตส่ภาสามญัชนไมเ่ห็นดว้ยและมอบอ านาจบญัชาการ

ทหารแก่ Marius

 กงสุล Sulla เห็นวา่การกระท าดงักลา่วผิดกฎหมายจงึเดนิทพัเขา้โรมหวงั

จบั Marius แต่ Marius ชงิหลบหนีออกจากโรม

จากนัน้ Sulla น าทพัเพ่ือไปรบกบัเอเชยีไมเนอร ์ ในชว่งน้ีเองกองก าลงั

ของ Marius ไดร้วมกบักองก าลงัของกงสุล Cinna (กงสุลมี 2 
คน) เขา้กรุงโรม เกิดสงครามกลางเมือง ในทีสุ่ด Sulla เป็นผูช้นะ

จากชยัชนะดงักลา่ว Sulla ท าการกวาดลา้งฝ่ายตรงขา้ม คนือ านาจแกส่ภา

สูง พวกสามญัชนถูกท าลายราบคาบ

ผลงานของ Sulla ท าใหค้นรุ่นหลงัเรยีนรูว่้าอ านาจกองทพัมีความส าคญั

และมีประโยชนท์างการเมืองมากเพยีงใด



Pompey กบั Crassus รบัต าแหน่งกงสุลตอ่จาก Sulla แม ้2 คนน้ีเคยรว่ม

รบรว่มงานกบั Sulla แตไ่ม่ไดด้ าเนินนโยบายตามอยา่ง Sulla กลบัฟ้ืนฟอู านาจของ

พวกสามญัชน

 ในขณะเดยีวกนัเกิดขุนพลผูโ้ดง่ดงัอกีคนจากชยัชนะทีส่เปน นามนัน้คอื จเูลียส ซซีาร ์

(Julius Caesar) รว่มมือกบัอกีสองคนปกครองแบบสามทหารเสอื



ซซีารจ์งึจบัมือกบั Pompey และ Crassus ทีถ่กูสภาสงูกีดกนัอยู่

กอ่นแลว้

 ตวัซซีารไ์ดเ้ป็นผูบ้ญัชาการทหารพิเศษในเขต Gaul---ฝรัง่เศส

ปัจจบุนั เป็นเวลา 5 ปี 

Crassus ด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชากองทพัในซเีรยี 

สว่น Pompey เป็นผูบ้ญัชาการทหารในสเปน

***อ านาจของทัง้สามคนมีมากกวา่สภาซเีนท



 ซซีารใ์ชต้ าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารใน

เขต Gaul เปิดฉากท าสงคราม

ตอ่เน่ือง ท าใหผู้ค้นลม้ตายถึง 2 ลา้นคน 

แตส่ามารถครอบครอง Gaul ทัง้หมด 

ยดึทรพัยส์มบตัแิละทาสมากมาย ใชส้ิง่

เหลา่น้ีผูกใจขา้ราชการ ความสามารถใน

การรบและการเอาใจ

 ผลลพัธค์อืกงสุล 

(Pompey กบั Crassus พนัธ

มิตรเดมิของซซีาร)์ กบัสภาสูงหว ัน่เกรง

อ านาจซซีาร ์เรียกรอ้งใหซ้ซีารก์ลบัเขา้กรุง

โรมในฐานะสามญัชน ชี้แจงขอ้กลา่วหา แต่

ซซีารเ์ลือกทีจ่ะน าทพัเขา้กรุงโรม ยึดอ านาจ

ปกครอง ใหเ้หตุผลวา่เป็นการปกป้อง

สาธารณรฐั



การขึ้นสูอ่  านาจและจดุสิ้นสุดของซซีาร์

ฝ่าย Pompey กบัสมาชกิสภาสูงหนีไปเกาะกรซีและจดัทพัใหม ่แต่รบแพ้

กองทพัซซีารจ์นตอ้งหนีไปอยีปิต ์กองทพัซซีารต์ามไปทีอ่ยีปิต์

สงัหาร Pompey ทีน่ ัน่ กอ่นเดนิทพักลบักรุงโรมเม่ือก.ค.ศ. 45

ซซีารม์ีอ านาจสูงสุดแลว้ ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น “dictator” ผูค้นยกยอ่ง
เทดิทนูดุจดัง่เทพเจา้

ซซีารป์ฏิรูปการปกครองดว้ยการเพ่ิมสมาชกิสภาสงูเป็น 900 คน (จากเดมิทีมี่อยู ่

300) คนทีเ่พ่ิมข้ึนสว่นใหญเ่ป็นคนของซซีารน์ัน่เอง หวงัลดอ านาจกลุม่สภาสูง

ดัง้เดมิ

ซซีารถ์ูกลอบสงัหารจากฝีมือของสมาชกิสภาสงูจ านวนหน่ึง หลงัครองอ านาจเพียง 

15 เดอืน



คณะสามผูน้ า คร ัง้ท่ีสอง (Second Triumvirate)

• การเสยีชวีติของซซีารก์ลายเป็นตน้เหตุสงครามกลางเมืองรอบใหม่

• Octavian ผูม้ีอายุ 19 ปีเป็นเหลน (grandnephew) และผูส้บืทอดต าแหน่งของซซีาร ์จบั

มือกบั Mark Antony ผูช้ว่ยซซีาร ์และ Marcus Lepidus อดตีผูบ้ญัชาการกองทหาร

มา้ รว่มกุมอ านาจสาธารณรฐั ตา่งชว่ยกนัเสนอรายชือ่ปรปักษท์ีต่อ้งก าจดั ผลคอืสมาชกิสภาสงู 300 คนถูก

สงัหารพรอ้มกบัยดึทรพัย ์รวมทัง้บคุคลท่ีเกีย่วขอ้ง

• Octavian ปฏริปูการปกครองคร ัง้ใหญ่อย่างซซีาร ์คราวนี้ใชวิ้ธีฆ่าท าลายตระกูลขุนนาง บรรดา

ขา้ราชการช ัน้สงู กองทหารท่ีเป็นอปุสรรคต่อการกุมอ านาจ จดัตัง้ Praetorian Guard ที่

ประจ าการถาวรในกรุงโรม เทยีบเทา่กองทหารรกัษาพระองค์



 ตอ่มา Lepidus หลุดจากอ านาจเพราะขดัแยง้กบัอกีสองคน

 Octavian กบั Mark Antony จงึรว่มกนัปกครองอาณาจกัรโรมนั แตแ่ลว้ 2 ผูน้ า

ขดัแยง้กนัเอง Antony ไปเป็นพนัธมติรกบัอาณาจกัรอยีปิตท์ีน่ าโดยพระนาง Cleopatra 

VII ในทีสุ่ด Octavian เป็นฝ่ายไดช้ยั สงครามกลางเมืองยุต ิและยุตสิาธารณรฐัโรมนัทีม่ีอายุ

กวา่ 450 ปีดว้ย





Pax Romana, Roman peace

เป็นสมยัของความสนัตสุิขอนัยืนยาวโดยแทบจะไมม่ีการขยายตวัทาง

ทหารเชน่ในครสิตศ์ตวรรษทีห่น่ึงและสองของจกัรวรรดโิรมนั เป็นสมยั

ทีย่นืยาวถึงราว 200 ปีทีเ่ริม่ต ัง้แตปี่ 27 ก่อนคริสตศ์กัราชจนถึงปี ค.ศ. 
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 ในชว่งปลายของจกัรวรรดโิรมนัสภาวะทางเศรษฐกิจคอ่ยๆเสือ่มลงทลีะนอ้ย จากการ

ทีโ่รมนัเสยีดุลการคา้กบัดนิแดนตา่งๆทีอ่ยูใ่นความครอบครองของโรมนั 

กรุงโรมกลายสภาพเป็นตลาดสินคา้จากดนิแดนตา่งๆท าใหร้ฐับาลตอ้งใชร้ายไดข้อง

รฐัจา่ยคา่สนิคา้อุปโภคบรโิภคเป็นจ านวนมากจนตอ้งลดคา่เงินเหรยีญโรมนั และ

น าไปสูก่ารเกิดเงินเฟ้อ เงินเหรยีญโรมนัไมมี่คา่ เม่ือระบบเศรษฐกิจเงินตราลม่สลาย

ไป เกิดลกัษณะทางเศรษฐกิจในระบบการแลกเปลี่ยนสนิคา้และแรงงานแทนที่

 ชาวนาและสามญัชนทัว่ไป ตอ้งรบัภาระในการเสยีภาษีทีไ่มเ่ป็นธรรมใหแ้กร่ฐั 

เพราะคนเหลา่น้ีมีฐานะยากจนอยูแ่ลว้ แตต่อ้งเสยีภาษีเป็นจ านวนมาก ไมมี่อภิสทิธ์ิ

ใดๆทีจ่ะยกเวน้การเสยีภาษีเหมือนเชน่ชนช ัน้สูงและกองทพั 

 ในระยะหลงัของสมยัจกัรวรรด ิรฐัไมมี่รายไดท้ีม่าจากการท าสงคราม แตข่ณะเดยีวกนั

ก็คงมีรายจา่ยเป็นจ านวนมาก ดงันัน้พวกชาวนา พวกพ่อคา้รายยอ่ยๆและสามญัชน

ทัว่ไปจงึถูกขูดรดีภาษีอยา่งหนกั



 ครสิตศ์กัราช 6 โรมนัพิชติอาณาจกัรของชาวยวิ ชือ่ ยดูาห์ (Judah) เรยีกวา่จเูดยี 

(Judea) ศาสนาครสิตมี์รากฐานมาจากยวิ



JUPITER- "ราชาแห่งเทพเจา้และมนุษย"์ JUNO ราชนิีแห่งเทพเจา้   MINERVA เทพแีห่งปัญญา

เดมิชาวโรมนับูชาเทพเจา้หลาย

องค ์ทัง้จปิูเตอร ์ จโูน  มิเนอวาร ์

และมาร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

สมยัจกัรพรรดอิอกุสตุส  เนน้

การนบัถือเทพเจา้และใชเ้ทพอา้ง

ความชอบธรรมในการปกครอง



ตารางเปรยีบเทียบเทพกรกีและโรมนั



ชาวโรมนัเชือ่วา่ถา้อาณาจกัรมัน่คง

แสดงวา่ ความสมัพนัธก์บัพระเจา้

เป็นไปดว้ยดแีละพระเจา้ก าหนด

เชน่นัน้

แตใ่นขณะเดยีวกนัโรมนัก็มีความ

อดทนตอ่ศาสนาอืน่  อนุญาตให ้

ประชาชนทีน่บัถือศาสนาอืน่บูชาตาม

ความเชือ่ได ้



ตัง้แตส่มยัเฮเลนิสตกิของกรีก ชาวยวิ

ถือวา่เป็นกลุม่คนอสิระ จนกระทัง่

ศตวรรษที ่6 ดนิแดนยดูาหถ์ูกรวม

เป็นจงัหวดัหน่ึงของโรมนั ---ชาวยวิซึง่

นบัถือพระเจา้องคเ์ดยีวไมพ่อใจศาสนา

แบบกรกีและโรมนัทีน่บัถือเทพหลาย

องค์

 ในปีค.ศ. 66 ชาวอสิราเอลถูกกลา่วหา

วา่เป็นกบฏทีต่อ้งการหลุดพน้จากการ

เป็นทาสโรม และถูกปราบปรามดว้ย

การประหารมากมาย ซึง่ชนชาตอิริาเอล 

และ มหาวหิารถูกท าลายไปพรอ้มกนั



 คริสตศ์าสนาไดก้ าเนิดข้ึนในช่วงตน้
ของสมยัจกัรวรรดิโรมนั ผูก่้อตั้ง
ศาสนา คือ พระเยซูคริสต์

 คริสตศ์าสนาเป็นศาสนาตอ้งหา้มของ
จกัรวรรดิโรมนัและถูกทางการ
ปราบปรามอยา่งรุนแรง 

 จนกระทัง่ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 
จกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 
1 (Constantine I ค.ศ. 306-337) ทรง
นบัถือคริสตศ์าสนา 

 ใน ค.ศ. 394 จกัรพรรดิทีโอโดซิอสัท่ี 
1 (Theodosius I ค.ศ. 379-395) ได้
ประกาศใหค้ริสตศ์าสนาเป็นศาสนา
ประจ าจกัรวรรดิโรมนั ท าใหค้ริสต์
ศาสนาขยายตวัมีผูน้บัถือมากข้ึน





การแพร่ขยายของศาสนาคริสต์ 

ศาสนาครสิตส์บืทอดตอ่มาจาก

ศาสนาดัง้เดมิของชาวยวิคอืยูดาห ์

มีผูน้ าคนส าคญัคอืซโีมน เปโตร 

ชาวยวิ ซึง่เป็นชาวประมง ทีห่นัมา

เผยแพรศ่าสนา และปอล ชาว

โรมนัเชื้อสายยวิ ซึง่สอนวา่พระ

เยซเูป็นบุตรของพระเจา้และลงมา

โลกมนุษยเ์พ่ือชว่ยเหลือทุกคน 

การตายของทา่นเพ่ือลา้งบาปให ้

มนุษย์

การสอนศาสนาคริสตช์ว่งแรกใช ้

สอนแบบปากตอ่ปาก 



ในภายหลงัรฐับาลโรมนัไดก้ีกกนัและท าลายศาสนาครสิต ์โดยเฉพาะใน

สมยัจกัรพรรดเินโร ไดก้ลา่วหาวา่ศาสนาครสิตสฺรา้งความวุน่วายใน

กรุงโรม

แตอ่ยา่งไรก็ดใีนศตวรรษที ่2 ศาสนาครสิตไ์ดร้บัการฟ้ืนฟูขึ้นอกีครัง้



 เหตท่ีุครสิตศ์าสนามีความเจรญิรุ่งเรอืงและแผ่ขยายไดอ้ย่างกวา้งขวางเนือ่งจาก

 (1) จกัรพรรดโิรมนัในยุคนัน้ขาดความสามารถในการบริหารและขาดคณุสมบตัขิองความเป็นผูน้ า

 (2) ผูน้ าทางครสิตศ์าสนาในเวลานัน้มคีณุสมบตัทิีจ่กัรพรรดไิมม่ี

 (3) ความแตกแยกและเสือ่มโทรมของสงัคมและการเมอืงในจกัรวรรดสิมยันัน้ คนจงึหวงัมชีวีติอยา่งมี

ความสุขในโลกหนา้

 (4) อานารยชนทีรุ่กรานเขา้มาไดท้ าลายแตค่วามรุง่เรอืงของโรมนัในดา้นสถาบนัการเมืองการปกครอง

เทา่นัน้ หาไดยุ้ง่เก่ียวกบัครสิตศ์าสนาแตอ่ยา่งใดไม่


