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โรมนัโรมนั



แผนทีโ่รมันแผนทีโ่รมัน((  อิตาลีอิตาลี  ))



แผนที่แผนที่กรกีกรกี



โรมันโรมัน  (ROMAN)(ROMAN)

เปนอินโดยุโรเปนอินโดยุโรเปยนเปยน  เขาตั้งถิ่นฐานตอนลางแมน้ําไทเบอรเขาตั้งถิ่นฐานตอนลางแมน้ําไทเบอร  หรือหรือ
ที่ราบลาติที่ราบลาติอุมอุม  ((LatiumLatium) ) ตั้งแตตั้งแต  2,0002,000 BC.BC.
--ศาสนาและปรัชญาสวนใหญรับจากศาสนาและปรัชญาสวนใหญรับจากกรีกกรีก  เพราะเดิมโรมันเปนชาวนาเพราะเดิมโรมันเปนชาวนา  บางสวนจึงนับถือโชคลางบางสวนจึงนับถือโชคลาง  

ของขลังของขลัง  และผีเชนและผีเชน  ผีเรือนผีเรือน  ผีประจําเตาผิงหรือผีประจําเตาผิงหรือเวสเวสตาตา  เพราะเชื่อวาจะชวยเรื่องความอุดมเพราะเชื่อวาจะชวยเรื่องความอุดม
สมบูรณของพืชพรรณสมบูรณของพืชพรรณ  ผปีระจําลําน้ําผปีระจําลําน้ํา  เปนตนเปนตน

--โรมันมีความเชื่อเรื่องเทพเจาและเทพีแบบโรมันมีความเชื่อเรื่องเทพเจาและเทพีแบบกรีกกรีก  แตเปลี่ยนชื่อใหมแตเปลี่ยนชื่อใหม  เชนเชน
กรีกกรีก  มีซุสมีซุส  เปนหวัหนาเทพเจาเปนหวัหนาเทพเจา  โรมันมีโรมันมี  จูปเตอรจูปเตอร
กรีกกรีก  มีเฮรามีเฮรา  เปนภรรยาเปนภรรยา  โรมันมีจูโรมันมีจูโนโน
กรีกกรีก  มีอโพรไดทมีอโพรไดท  โรมันมีโรมันมีวีนัสวีนัส  เปนตนเปนตน
--แตโรมันจะเนนการยกยองจักรพรรดิในฐานะสมมติเทพแบบตะวนัออกแตโรมันจะเนนการยกยองจักรพรรดิในฐานะสมมติเทพแบบตะวนัออก  มากกวาการประกอบมากกวาการประกอบ

พิธีกรรมบูชาเทพเจาใหดูยิ่งใหญแบบพิธีกรรมบูชาเทพเจาใหดูยิ่งใหญแบบกรีกกรีก  วาเปนผูนํารัฐวาเปนผูนํารัฐ  จึงทําใหชาวโรมันมีระเบยีบวินัยจึงทําใหชาวโรมันมีระเบยีบวินัย



ประวัติโรมันโดยสังเขปประวัติโรมันโดยสังเขป

800800 B.C.B.C.  เดิมตั้งเปนเดิมตั้งเปนหมุหมุบานเล็กๆบานเล็กๆ  กระจายไปตามลําน้ําไทเบอรกระจายไปตามลําน้ําไทเบอร  เมืองเมือง
สําคัญคือโรมสําคัญคือโรม
ทุกหมูบานมีตลาดหรือทุกหมูบานมีตลาดหรือฟอรัมฟอรัมเปนเปนศุนยศุนยกลางกลาง
มีเนินเขามีเนินเขา  77  ลูกลูก  ทีส่ําคัญทีส่ําคัญ  คือคือ  ภูเขาพาลาภูเขาพาลาติเนติเน  ซึ่งเกี่ยวพันกับการสรางซึ่งเกี่ยวพันกับการสราง
กรุงโรมตามตํานานของอีกรุงโรมตามตํานานของอีเนียดเนียด(( ))  ประพันธโดยประพันธโดย  เวอรจิลเวอรจิล  เมื่อเมื่อ  7070
bcbc..วาวา  เมื่อสงครามกรุงเมื่อสงครามกรุงทรอยทรอยสงบสงบ  ทรอยทรอยแพแพกรีกกรีก  เจาชายเจาชายอีเนียสอีเนียส
พาไพรพลหนีภัยมาแหลมอิตาลีราวพาไพรพลหนีภัยมาแหลมอิตาลีราว  10501050 bcbc..



สมยัสาธารณรัฐสมยัสาธารณรัฐ  เริ่มเมื่อปลดแอกจากเริ่มเมื่อปลดแอกจากอีทรุสอีทรุสคันคัน  เมื่อเมื่อ  509 B.C.509 B.C.

  สรางอาณาจักรดวยระบบสาธารณรัฐสรางอาณาจักรดวยระบบสาธารณรัฐ      ดวยการรวบรวมรัฐอิสระของดวยการรวบรวมรัฐอิสระของ
พวกลาตินเขาดวยกันพวกลาตินเขาดวยกัน  สรางกองทัพที่เขมแข็งสรางกองทัพที่เขมแข็ง  และมีวินัยและมีวินัย  
338338 bcbc..  ขับไลกรีกออกจากดินแดนที่ชื่อวาแมกนากขับไลกรีกออกจากดินแดนที่ชื่อวาแมกนากราเซียราเซียทางใตของทางใตของ
อิตาลีออกไปไดอิตาลีออกไปได
270270 bcbc..  โรมควบคุมแหลมอิตาลีไดหมดโรมควบคุมแหลมอิตาลีไดหมด
ตอมาโรมและตอมาโรมและคารเธจคารเธจเกิดสงครามเกิดสงครามพิวนิคพิวนิค  33  ครั้งครั้ง  เพื่อแยงชิงเกาะซิซีลีเพื่อแยงชิงเกาะซิซีลี  
กินเวลาประมาณกินเวลาประมาณ  100100  ปเศษปเศษ  โรมชนะโรมชนะ  จับชาวเมืองมาเปนทาสจับชาวเมืองมาเปนทาส  เมืองเมือง
ถูกเผาถูกเผา    ถกูไถและใชเกลือหวานไมใหปลูกพืชไดถกูไถและใชเกลือหวานไมใหปลูกพืชได  



โรมันชนะศึกขางนอกโรมันชนะศึกขางนอก  แตภายในเกิดศกึแยงชิงอํานาจแตภายในเกิดศกึแยงชิงอํานาจ  จูจูเลียตเลียต  ซีซีซารซารกับกับ
ปอมปอมเปยเปย
4444 bcbc..  ในวันที่ในวันที่  1515  มีนาคมมีนาคม  จูจูเลียตเลียต  ซีซีซารซาร  ถูกบรูถูกบรูตูสตูสฆาตายหนารูปปนฆาตายหนารูปปน
ปอมปอมเปยเปยคูแคนคูแคน  ออคออคตาเวียนหลานชายและบุตรบุญธรรมรวมกับมารคตาเวียนหลานชายและบุตรบุญธรรมรวมกับมารค  
แอนแอนโธนีโธนี  ปราบกบฏลงไดปราบกบฏลงได
  ออคออคตาเวียนคุมแหลมอิตาลีและอาณาเขตตะวันตกทั้งหมดตาเวียนคุมแหลมอิตาลีและอาณาเขตตะวันตกทั้งหมด  สวนมารคสวนมารค  
แอนแอนโธนีโธนี  คุมเอเชียไมคุมเอเชียไมเนอรเนอรและอียิปตและอียิปต
ตอมาทั้งสองเกิดการตอสูกันกันเองตอมาทั้งสองเกิดการตอสูกันกันเอง  ออคออคตาเวียนชนะตาเวียนชนะ
3030 bcbc..มารคมารค  แอนแอนโธนีโธนีและคลีและคลีโอพัตโอพัตราฆาตัวตายราฆาตัวตาย  



สมยัจักรวรรดิสมยัจักรวรรดิ
ออคออคตาเวียนไดรับการแตงตั้งเปนจักรพรรดิตาเวียนไดรับการแตงตั้งเปนจักรพรรดิ  
โรมปลอดสงครามโรมปลอดสงคราม  200200  ปป  จนถึงจนถึงสมัยเนสมัยเนโรโร  ในคในค..ศศ.. 6868  ที่เกิดกบฏขึ้นที่เกิดกบฏขึ้น
ในโรมในโรม  เนเนโรฆาตัวตายโรฆาตัวตาย
เวสปาเชียนเวสปาเชียนไดรับแตงตั้งใหเปนจักรพรรดิไดรับแตงตั้งใหเปนจักรพรรดิ  และถูกฆาเสียชีวิตเมื่อคและถูกฆาเสียชีวิตเมื่อค..ศศ.96.96
เกิดการเลือกจักรพรรดิแบบใหมแทนการถายทอดกนัตามสายโลหิตเกิดการเลือกจักรพรรดิแบบใหมแทนการถายทอดกนัตามสายโลหิต  
ประกอบดวยประกอบดวย  บุคคลบุคคล  55  คนคือคนคือ  จักรพรรดิจักรพรรดิเนอรเนอรวาวา  จักรพรรดิทจักรพรรดิทราจันราจัน  
จักรพรรดิฮาเดจักรพรรดิฮาเดรียนรียน  จักรพรรดิอันโตนิจักรพรรดิอันโตนิอุสอุส  จักรพรรดิปอุสจักรพรรดิปอุสและจักรพรรดิและจักรพรรดิ
มารคุสมารคุส  ออเรออเรลิลิอุสอุส  ซึ่งตางก็สรางคุณประโยชนใหกับโรมันเปนอยางมากซึ่งตางก็สรางคุณประโยชนใหกับโรมันเปนอยางมาก



จักรพรรดิทจักรพรรดิทราจันราจัน  เปนผูที่ขยายอาณาเขตไปกวางไกลมากที่สุดเปนผูที่ขยายอาณาเขตไปกวางไกลมากที่สุด
จักรพรรดิฮาเดจักรพรรดิฮาเดรียนรียน  ปรับปรุงการบริหารบานเมืองปรับปรุงการบริหารบานเมือง
จักรพรรดิจักรพรรดิออเรออเรลิลิอุสอุส  เปนผูมีจิตใจดีเปนผูมีจิตใจดี  มีคุณธรรมมีคุณธรรม
คค..ศศ.313.313  จักรพรรดิจักรพรรดิคอนสคอนสแตนแตนตินติน  รวบอํานาจไดสําเร็จเพียงผูเดียวรวบอํานาจไดสําเร็จเพียงผูเดียว  ทรงทรง
สรางเมืองหลวงแหงใหมขึ้นในดินแดนตะวันออกคือสรางเมืองหลวงแหงใหมขึ้นในดินแดนตะวันออกคือ  ที่ที่แควนไบแซนแควนไบแซนติติ
อุมอุม  ซึ่งเปนอาณานิคมเกาของซึ่งเปนอาณานิคมเกาของกรีกกรีกมากอนมากอน



ศิลปกรรมแบงออกเปนศิลปกรรมแบงออกเปน  33  สมัยสมัย    

  คือคือ
1.1.  สมัยสาธารณรัฐสมัยสาธารณรัฐ  ( ( Republican PeriodRepublican Period )) 500500--2727 B.C.B.C.

2.2.  สมัยจักรวรรดิตอนตนสมัยจักรวรรดิตอนตน  ( ( Early Imperial PeriodEarly Imperial Period ))

2727 B.C.B.C.--คค..ศศ..--284284
3.3.  สมัยจักรวรรดิตอนปลายสมัยจักรวรรดิตอนปลาย  ((LateLate ImperialImperial PeriodPeriod ) ) 

คค..ศศ.. 285285--395395



1.1.สมยัสาธารณรัฐสมยัสาธารณรัฐ( ( Republican PeriodRepublican Period ))

500500--2727 B.C.B.C.

เริ่มเมื่อไลกษัตริยเริ่มเมื่อไลกษัตริยอีทรุสคันอีทรุสคันออกออก  เรื่อยมาจนสังหารจูเรื่อยมาจนสังหารจูเลียสเลียส  ซีซีซารซาร
และและ  อ็อคอ็อคตาตาเวียสเวียส  สถาปนาตนเองขึ้นเปนจักรพรรดิสถาปนาตนเองขึ้นเปนจักรพรรดิ

ประติกรรมประติกรรม
--  เริ่มตนเริ่มตน  เปนแบบเปนแบบกรีกกรีก  ++  อีทรุสอีทรุสคันคัน
--  ประติมากรรมประติมากรรม  นํานํากรีกกรีก  ((  สําริดสําริด  200200  รูปรูป  หินออนหินออน  2020  รูปรูป
จากคอจากคอรินธรินธ  และสําริดและสําริด  500500  รูปรูป  จากจากเดลฟเดลฟ))  มาติดตั้งมาติดตั้ง  และเมื่อและเมื่อ
ผลงานจากผลงานจากกรีกกรีกนอยลงจึงทําเลียนแบบนอยลงจึงทําเลียนแบบกรีกกรีก((เรียกเรียกเกรเกรโกโก--โรมันโรมัน))
--  ทําตามแบบโรมันและทําตามแบบโรมันและอีทรุสอีทรุสคันคือคันคือ  การหลอหนากากขี้ผึ้งการหลอหนากากขี้ผึ้ง
ใบหนาบรรพบุรุษไวเคารพเรียกใบหนาบรรพบุรุษไวเคารพเรียกอิมเมจินสอิมเมจินส  (Imagines)(Imagines)



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม
รับรับอีทรุสคันอีทรุสคันมาพัฒนามาพัฒนา  คือระบบคือระบบ  Arch + VaultArch + Vault  ปรับเปนปรับเปน  DomeDome

รับเสารับเสากรีกกรีก  คือโครินคือโครินเธียนเธียน
นําหัวเสาแบบไอออนําหัวเสาแบบไอออนิคนิค  ++  โครินโครินเธียนเธียน  ผสมกันผสมกัน  เรียกเรียก  CompositComposit

คนคิดการทําซิคนคิดการทําซิเมนตเมนต  คือการนําปูนคือการนําปูน  ทรายทราย  หินซิลิกาและหินจากเถาหินซิลิกาและหินจากเถา
ถานภูเขาไฟมาผสมน้ําถานภูเขาไฟมาผสมน้ํา  แหงแลวจะแข็งตัวแหงแลวจะแข็งตัว



การกอสรางหลกัของโรมันแบงไดการกอสรางหลกัของโรมันแบงได  คือคือ

1.1.  วิหารวิหาร  ,,  สุสานสุสาน    (Temple + Tomb)(Temple + Tomb)

2.2.  สถานที่อาบน้ําสาธารณะสถานที่อาบน้ําสาธารณะ  (Public Baths or (Public Baths or ThermaeThermae))

3.3.  โรงมหรสพโรงมหรสพ  ++  สนามกีฬาสนามกีฬา  ( Theatres , Amphitheatres , ( Theatres , Amphitheatres , 
Circuses + Stadium)Circuses + Stadium)

4.4.  โฟโฟรมุรมุ  ++  บาซิลิกาบาซิลิกา  (Forum , Basilica)(Forum , Basilica)

5.5.  อาคารที่พักอาคารที่พัก  (Domestic Architecture)(Domestic Architecture)

6.6.  สะพานและทอลําเลียงน้ําสะพานและทอลําเลียงน้ํา  (Bridges , Aqueducts)(Bridges , Aqueducts)



จติรกรรมจติรกรรม
รับอิทธิพลรับอิทธิพล  ++  ชางชาง  จากจากกรีกกรีก

ภาพเขียนที่ภาพเขียนที่ปอมเปปอมเปอีอี
สรางภาพดวยโมสรางภาพดวยโมเสคเสค  (Mosaic)(Mosaic)



ประติมากรรมประติมากรรม

ภาพนูนสูงประดับอนุสาวรียภาพนูนสูงประดับอนุสาวรีย
ทํารูปเหมือนทํารูปเหมือน  แสดงเพศแสดงเพศ  ,,  วัยวัย  ,,  อารมณอารมณ  ไดดีมากไดดีมาก  
((  กษัตริยกษัตริยเวสเวสปาปาเชียนเชียน  ,,  ออออกุสตุสกุสตุส  และและ  ฮาเดฮาเดรียนรียน  ))



2.2.  สมยัจักรวรรดิตอนตนสมยัจักรวรรดิตอนตน

โฟโฟรุมรุม  ::  โฟโฟรมุซีรมุซีซารซาร  ,,  โฟโฟรุมทราจันรุมทราจัน
บาซิลิกาบาซิลิกา
โรงละครโรงละคร  ,,  สนามกีฬาสนามกีฬา    ::   โคลอสโคลอสซิซิอุมอุม  ((ColosseumColosseum) ) 

คค..ศศ.. 72 72 -- 8080

วิหารวิหาร  แพนธีออนแพนธีออน  27 27 –– 25 25 B.C.B.C.



3.3.  สมยัจักรวรรดิตอนปลายสมยัจักรวรรดิตอนปลาย

คค..ศศ.. 313313  คอนสคอนสแตนแตนตินติน  รวบอํานาจการปกครองไดรวบอํานาจการปกครองได
เกิดการตั้งจักรวรรดโิรมันตะวันออกเกิดการตั้งจักรวรรดโิรมันตะวันออกที่ไบแซนไทนที่ไบแซนไทน  และและ  ตะวันตกที่โรมตะวันตกที่โรม
ศาสนาคริสตเปนที่ยอมรบัศาสนาคริสตเปนที่ยอมรบั
สรางบาซิลิกาของสรางบาซิลิกาของคอนสคอนสแตนแตนตินติน  ((คค..ศศ.. 313)313)
ประตูชัยคอนแสตนประตูชัยคอนแสตนตินติน



1.1. สมัยสาธารณรัฐสมัยสาธารณรัฐ( ( Republican PeriodRepublican Period ))

500500--2727 B.C.B.C.



วิหารวิหารฟอรฟอรจูนาจูนา  เวอริลลิสเวอริลลิส  

(Temple of Fortuna (Temple of Fortuna VirilisVirilis) ) 

late 2nd  B.C.late 2nd  B.C.



วิหารซิบิลวิหารซิบิล
(Temple of (Temple of Sibyl)TivoliSibyl)Tivoli 1st cent B.C.1st cent B.C.



The Monument of The Monument of 
Lysicrates,AthensLysicrates,Athens

C. 334 B.C. C. 334 B.C. 

((อาคารคอนกรีตอาคารคอนกรีต  เสาเสากรีกกรีก  แนบผนังแนบผนัง))



วัดโรมนัวัดโรมนั  ((หรือวิหารเทพีหรือวิหารเทพีฟอรฟอรจูนาจูนา  พริพริมิจิมิจิเนียเนีย))
Sanctuary of Fortuna Sanctuary of Fortuna PrimiginiaPrimiginia 11stst cent B.C.cent B.C.



วัดโรมนัวัดโรมนั  ((หรอืวิหารเทพีหรอืวิหารเทพี
ฟอรฟอรจนูาจนูา  พริพริมิจิมิจิเนียเนีย))

Sanctuary of Fortuna Sanctuary of Fortuna 
PrimiginiaPrimiginia 1st  cent B.C.1st  cent B.C.



รูปจําลองวิหารเทพีรูปจําลองวิหารเทพีฟอรฟอรจูนาจูนา  Temple of Temple of HatshepsutHatshepsut,  ,  
C.1480 B.C.C.1480 B.C.



เมืองเมืองปอมเปปอมเปอีอี  เปนเมืองโบราณเปนเมืองโบราณ
ที่ถูกภูเขาไฟที่ถูกภูเขาไฟวิซูเวียสระเบิดวิซูเวียสระเบิด  
พรอมกบัเมืองเฮอคูลาเนียมพรอมกบัเมืองเฮอคูลาเนียม  

และสและสตาบิเอตาบิเอ
ทําใหเหน็ศิลปกรรมโรมนัเมื่อทําใหเหน็ศิลปกรรมโรมนัเมื่อ
คค..ศศ.. 7979  เปนเมอืงที่มีการวางเปนเมอืงที่มีการวาง
ผังเมืองที่เปนระเบียบดีมากผังเมืองที่เปนระเบียบดีมาก



เมืองเมืองปอมเปปอมเปอีอี



ถนนภายในเมืองถนนภายในเมืองปอมเปปอมเปอีอี



ถนนภายในเมืองถนนภายในเมืองปอมเปปอมเปอีอี



ชาวเมืองปอมเปอีที่เสยีชีวิตจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียส



ชาวเมืองปอมเปอีที่เสยีชีวิตจากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียส



สุนัขที่เสียชีวิตจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
จากเมืองปอมเปอี



จิตรกรรมจิตรกรรม  เปนผลงานที่สรางในสมัยสาธารณรัฐเปนผลงานที่สรางในสมัยสาธารณรัฐ
และตนจักรวรรดิและตนจักรวรรดิ  

ผลงานสวนใหญเขียนประดับผนังอาคารผลงานสวนใหญเขียนประดับผนังอาคาร  พบตัวอยางที่เมืองพบตัวอยางที่เมืองปอมเปปอมเปอีอี  จึงเรียกจึงเรียก
ปอมเปปอมเปเอียนเอียน  สไตลสไตล  เฮอคิวเลนเนียมและบางสวนในโรมเฮอคิวเลนเนียมและบางสวนในโรม  ซึ่งรับอิทธิพลจากซึ่งรับอิทธิพลจากกรีกกรีก
ในชวงตนในชวงตน  โดยจิตรกรชาวโดยจิตรกรชาวกรีกกรีกเดินทางเขามาและอาจจะมีการผสมกับรสนิยมโรมันเดินทางเขามาและอาจจะมีการผสมกับรสนิยมโรมัน
ในภายหลังในภายหลัง
แบงไดแบงได  44  รูปแบบดวยกันรูปแบบดวยกัน  คือคือ
1.1.IncrustationIncrustation ((หรือเรียกวาหุมหอหรือเรียกวาหุมหอ))
2.2.ArchitectureArchitecture ((หรอืสถาปตยกรรมหรอืสถาปตยกรรม))
3.3.OrnateOrnate ((หรือหรหูราหรือหรหูรา))
4.4.IntricateIntricate ((หรือประณีตหรือประณีต))



จิตรกรรมแบบที่จิตรกรรมแบบที่  11
..IncrustationIncrustation ((หรือหรือ

เรียกวาหุมหอเรียกวาหุมหอ))  มีการแบงผนังมีการแบงผนัง
ออกเปนชองๆออกเปนชองๆ  แลวลงสีทึบแลวลงสีทึบ
และมีการทําผิวผนังใหขรุขระและมีการทําผิวผนังใหขรุขระ  
นาจะเลียนแบบมาจากนาจะเลียนแบบมาจากกรีกกรีก

ยุคยุคเฮเลเนสติคเฮเลเนสติค



แบบที่แบบที่  22 Architecture Architecture 

((สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม))ใชพื้นทีข่องใชพื้นทีข่อง
สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม  เชนเชน  บานบาน  ประตูประตู  
วิหารวิหาร  ใชหลักทศันียภาพแบบใชหลักทศันียภาพแบบ

กางปลาเฮกางปลาเฮอริงอริง  เชนเชน    
  ภาพเขียนภาพเขียนสีเฟสีเฟรสโกรสโก  ตกแตงบานตกแตงบาน  
เพื่อภาพจะชวยทําใหบานโปรงเพื่อภาพจะชวยทําใหบานโปรง  

กวางพบทีห่องกวางพบทีห่องวิลลาวิลลา  
เมืองเมืองบอสบอสโคโครีเลรีเล    
กอนศตวรรษที่กอนศตวรรษที่  11



จติรกรรมรูปแบบที่จติรกรรมรูปแบบที่  22 Architecture Architecture ((หรือหรือสถาปตยกรรมสถาปตยกรรม))



จิตรกรรมรูปแบบที่จิตรกรรมรูปแบบที่  
22 ArchitectureArchitecture

((หรืสถาปตยกรรมหรืสถาปตยกรรม))



รูปแบบที่รูปแบบที่  22  รูปลูกรูปลูกพีชพีช((  หมายถึงความโชคดีหมายถึงความโชคดี  ))และเหยือกแกวและเหยือกแกว  
ที่เมืองเฮอคิวเลนเนียมที่เมืองเฮอคิวเลนเนียม  
สีเฟสีเฟรสโกรสโก (( คศคศ..5050 ))



รูปแบบที่รูปแบบที่  22  ตัวอยางที่งดงามตัวอยางที่งดงาม
อยูในคฤหาสนอันเรนลับอยูในคฤหาสนอันเรนลับ( ( Villa Villa 

of Mysteriesof Mysteries ))ใใกลกลปอมเปปอมเปอีอี  
เปนภาพหญิงเปลือยเปนภาพหญิงเปลือย  แสงเงาคลายแสงเงาคลาย
ประติมากรรมประติมากรรม  แสดงการรายรําแสดงการรายรํา  
บวงสวงบวงสวงเทพไดโอเทพไดโอนิซุสนิซุส  ขางหลงัขางหลงั

ภาพเปนสีแดงภาพเปนสีแดง  5050 BC.BC.



รูปแบบที่รูปแบบที่  22  ตัวอยางตัวอยาง  Wall Painting Wall Painting ในคฤหาสนอันเรนลับในคฤหาสนอันเรนลับ( ( Villa of Villa of 

MysteriesMysteries ))ใกลใกลปอมเปปอมเปอีอี  เปนภาพหญิงเปลือยเปนภาพหญิงเปลือย  แสงเงาคลายแสงเงาคลาย
ประติมากรรมประติมากรรม     ขางหลังภาพเปนสีแดงขางหลังภาพเปนสีแดง 5050 BC.BC.



รูปแบบที่รูปแบบที่  22  ภาพหญิงภาพหญิง
สาวกับเหล็กแหลมสาวกับเหล็กแหลม  
สีเฟสีเฟรสโกรสโก  ที่ที่ปอมเปปอมเปอีอี  
((  ศวศว..ที่ที่11 ))



Woman with stylus Woman with stylus 
and writing tablets,and writing tablets,

Man with scroll. Man with scroll. ปอมเปปอมเปอีอี
((คูหญิงชายคูหญิงชาย,,หญิงถือเหล็กหญิงถือเหล็ก
จารจาร  ชายถือมวนกระดาษชายถือมวนกระดาษ

หรือแผนหนังหรือแผนหนัง
ใชเขียนหนังสือใชเขียนหนังสือ))

รูปแบบที่รูปแบบที่  22



รูปแบบที่รูปแบบที่  22  ภาพภาพGardenscapeGardenscape  ที่ที่ Villa of  Villa of LiviaLivia,,PrimaportaPrimaporta,,
C 30C 30--20 BC.20 BC.



รูปแบบที่รูปแบบที่  22



รูปแบบที่รูปแบบที่  22  จากจาก  House of the Amazons in PompeiiHouse of the Amazons in Pompeii ((  นกนก  หมายถึงหมายถึง  
เทพฮีเทพฮีรารา  คือความสวยงามคือความสวยงาม))



รูปแบบที่รูปแบบที่  33 Ornate Ornate ((หรูหราหรูหรา))



รูปแบบที่รูปแบบที่  33 OrnateOrnate

((หรูหราหรูหรา))
สมัยตนจักรวรรดิสมัยตนจักรวรรดิ  คลายแบบคลายแบบ
ที่ที่22  แตทําภาพลวงตาใหดูแตทําภาพลวงตาใหดู

คลายของจริงขึ้นคลายของจริงขึ้น    



รูปแบบที่รูปแบบที่  33 Ornate Ornate ((หรูหราหรูหรา))



แบบที่แบบที่  33  จากจากวิลลาวิลลา  VettiiVettii



รูปแบบที่รูปแบบที่  33  นานาซิซซัสซิซซัส  จากจาก  House of Marcus House of Marcus LucretiusLucretius

FrontoFronto ((ปอมเปปอมเปอีอี))



รูปแบบที่รูปแบบที่  33



รูปแบบที่รูปแบบที่  44 IntricateIntricate ((ประณีตประณีต))



รูปแบบที่รูปแบบที่  44 IntricateIntricate ((ประณีตประณีต))  
ลักษณะเปนหองไมเทากันลักษณะเปนหองไมเทากัน  คลายคลาย
แบบที่แบบที่  11  แตในกรอบจะวาดรูปคนแตในกรอบจะวาดรูปคน  
เพราะไดรับอิทธิพลจากฉากละครเพราะไดรับอิทธิพลจากฉากละคร  
ตัวอยางที่ตัวอยางที่  เฮาสเฮาส  ออฟออฟ  เดอะเดอะ  เวเวติอีติอี  
VettiiVettii  ปอมเปปอมเปอีอี  ราวราว  ศวศว..  ที่ที่  11



รูปแบบที่รูปแบบที่  44 Intricate Intricate 

((หรือประณีตหรือประณีต))  ตัวอยางที่ตัวอยางที่  
เฮาสเฮาส  ออฟออฟ  เดอะเดอะ  เวตเวตติอีติอี  

VettiiVettii  ปอมเปปอมเปอีอี  ราวราว  ศวศว..  ที่ที่  
11



รูปแบบที่รูปแบบที่  44
IntricateIntricate



รูปแบบที่รูปแบบที่  44  วีนัสวีนัส  จากจาก House of Marin Venus  House of Marin Venus ปอมเปปอมเปอีอี



รูปแบบที่รูปแบบที่  4 4 ภาพน้ําพุภาพน้ําพุ  และภาพนกขยายและภาพนกขยาย  
จากจาก  House of Marin VenusHouse of Marin Venus

ปอมเปปอมเปอีอี



จติรกรรมโมจติรกรรมโมเซอคิเซอคิ((MosaicMosaic) ) การรบระหวางพระการรบระหวางพระเจาอเจาอเลก็ซานเลก็ซานเดอรเดอร
กับพระเจาดาริกับพระเจาดาริอุสอุส  ที่ที่ปอมเปปอมเปอีอี  300300--200200 BC.BC.



จิตรกรรมจิตรกรรม  เทพเทพ  PriapusPriapus  เทพแหงความอุดมสมบูรณเทพแหงความอุดมสมบูรณ  

กําลังชั่งน้ําหนักอวัยวะเพศกําลังชั่งน้ําหนักอวัยวะเพศกับถุงเงินกับถุงเงิน  ที่ที่  VettiiVettii  ปอมเปปอมเปอีอี



การแตงกายสมัยโรมนัการแตงกายสมัยโรมนั



โฟโฟรุมรุม  ++  บาซิลิกาบาซิลิกา  (Forum , Basilica)(Forum , Basilica)

มีลักษณะมีลักษณะคลายอะคลายอะกอรากอรา((AgoraAgora ))ของของกรีกกรีก  ปลาสปลาส((PlacePlace ) ) ของฝรั่งเศสของฝรั่งเศส  
มารเกตมารเกต  เพลสเพลส( ( Market PlaceMarket Place ) ) ของอังกฤษของอังกฤษ  หรือปแอสตาหรือปแอสตา( ( PiazzaPiazza ))
ของอิตาลีของอิตาลี  คือคือ  เปนยานชุมชนเปนยานชุมชน  มีตลาดมีตลาด  สถานที่ราชการสถานที่ราชการ  โดยทั่วไปมีโดยทั่วไปมี
ลักษณะลักษณะ  เปนลานสี่เหลี่ยมผืนผาเปนลานสี่เหลี่ยมผืนผา  รอบๆรอบๆ  มีอาคารสถานที่ทางการมีอาคารสถานที่ทางการ  เปนเปน
อาคารสูงอาคารสูง  อาจจะถึงอาจจะถึง  66  ชั้นชั้น  เปนรานคาตางๆเปนรานคาตางๆ  เชนเชน  ขายผักขายผัก  ขายดอกไมขายดอกไม  
เก็บไวนเก็บไวน  น้ํามันพืชน้ํามันพืช  อาหารอาหาร  ทรัพยสินเงินทองทรัพยสินเงินทอง  รวมทั้งเลี้ยงปลารวมทั้งเลี้ยงปลา  เชนเชน
โฟโฟรุมซีรุมซีซารซาร  โฟโฟรุมทราจันรุมทราจัน  เปนตนเปนตน



Roman ForumRoman Forum



Roman ForumRoman Forum



ประตูชัยประตูชัย(( Triumphal Arch Triumphal Arch ))

เปนสิ่งกอสรางประเภทอนุสาวรียเปนสิ่งกอสรางประเภทอนุสาวรีย  เพื่อฉลองชัยชนะและเปนอนุสรณเพื่อฉลองชัยชนะและเปนอนุสรณ
ของของชัยชนะจากสงครามของของชัยชนะจากสงคราม
นิยมสรางครอมถนนนิยมสรางครอมถนน  ตกแตงดวยประติมากรรมตกแตงดวยประติมากรรม  และจารึกเหตุการณและจารึกเหตุการณ
เชนเชน  ประตูชัยติประตูชัยติตุสตุส  ที่โรมที่โรม  สรางสราง  คค..ศศ.. 11  เพื่อระลึกถึงพระองคที่ไดรับเพื่อระลึกถึงพระองคที่ไดรับ
ชัยชนะตอพวกจูชัยชนะตอพวกจูดาหดาห
ประตูชัยทประตูชัยทราจานราจาน  สรางเพื่อฉลองการตัดถนนสรางเพื่อฉลองการตัดถนนเวียเวีย  ไตรอะไตรอะนานา  ยาวยาว  200200  
ไมลไมล  ขามภูเขาอันสลับซับซอนไดขามภูเขาอันสลับซับซอนได



ประตูชัยประตูชัย
ทางเขาทางเขาฟอรัมฟอรัม



ประตูชัยติประตูชัยติตุสตุส  คค..ศศ.81.81  โรมโรม



ประติมากรรมชัยชนะของจักรพรรดิประติมากรรมชัยชนะของจักรพรรดิTitusTitus  ที่ฐานประตูชัยติที่ฐานประตูชัยติตุสตุส



บาซลิิกาบาซลิิกา(( BasilicaBasilica))

เปนอาคารขนาดใหญเปนอาคารขนาดใหญ  ใชเปนสถานที่ของรัฐใชเปนสถานที่ของรัฐ  เชนเชน  ศาลศาล  หรือประกอบหรือประกอบ
พิธีสําคัญพิธีสําคัญ  เชนเชน  ปลดปลอยทาสปลดปลอยทาส  หรือพิธีทางศาสนาหรือพิธีทางศาสนา  หรือสถานที่ทําหรือสถานที่ทํา
การคาของรัฐการคาของรัฐ  นิยมสรางติดนิยมสรางติดกับโฟกับโฟรุมรุม  
ผังสี่เหลี่ยมผืนผาผังสี่เหลี่ยมผืนผา  สวนทายสวนทาย  22  ดานดาน  เปนรูปครึ่งวงกลมเปนรูปครึ่งวงกลม  เปนทีต่ั้งแทนเปนทีต่ั้งแทน
บูชาเทพเจาบูชาเทพเจา  ดานขางเปนหองสมุดเกบ็ตําราดานขางเปนหองสมุดเกบ็ตํารากรีกกรีกและละและละตินติน



บาซลิิกาโนวาบาซลิิกาโนวา



ซากบาซิลิกาซากบาซิลิกา



โรงมหรสพโรงมหรสพ  ++  สนามกีฬาสนามกีฬา  
( Theatres , Amphitheatres ( Theatres , Amphitheatres ))

เปนสถานที่พักผอนหยอนใจของชาวโรมันเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของชาวโรมัน  รับความคิดมาจากโรงละครรับความคิดมาจากโรงละคร
กลางแจงของกลางแจงของกรีกกรีกโดยดัดแปลงเปนสนามกีฬาโดยดัดแปลงเปนสนามกีฬา  ที่มีชื่อเสียงคือที่มีชื่อเสียงคือ  โคลอสโคลอสซิซิ
อุมหรอืโคลอสเซียมอุมหรอืโคลอสเซียม  ใชเปนที่ชมการแสดงการตอสูระหวางคนและสัตวใชเปนที่ชมการแสดงการตอสูระหวางคนและสัตว
ผังรูปไขผังรูปไข  กวางกวาง  513513  ฟุตฟุต  ยาวยาว  สูงสูง  620620  ฟุตฟุต  จุคนจุคน  50,00050,000  คนคน
ใชทรายทําพื้นสนามใชทรายทําพื้นสนาม  เพื่อรับการซับเลือดเพื่อรับการซับเลือด  และสามารถกกัน้ําเพื่อการและสามารถกกัน้ําเพื่อการ
ตอสูทางเรือตอสูทางเรือ
รอบๆรอบๆ  มีอัฒจรรยมีอัฒจรรยยกเปนชั้นรอบสนามยกเปนชั้นรอบสนาม



ColosseumColosseum

ใชระบบการกอสรางแบบใชระบบการกอสรางแบบ  Arch,VaultArch,Vault  รับคานรับคาน
แบงเปนแบงเปน  44  ชั้นชั้น  คือคือ  ชั้นที่ชั้นที่11  ใชเสาแบบดใชเสาแบบดอริคอริค  ชั้นชั้น  22  แบบไอออแบบไอออนิคนิค  ชั้นชั้น
33  เปนแบบโครินเปนแบบโครินเธียนเธียน  ชั้นที่ชั้นที่  44  เปนเสาหลอกติดขางฝาเปนเสาหลอกติดขางฝา  แบบผาครึ่งซีกแบบผาครึ่งซีก  
เปนเครื่องประดับเปนเครื่องประดับ
การกออิฐและหินการกออิฐและหิน  จะยึดเกาะดวยขอโลหะและซิจะยึดเกาะดวยขอโลหะและซิเมนตเมนต
วัสดุวัสดุ  คือคือ  หินลาวาหินลาวา  อิฐอิฐ  และซิและซิเมนตเมนต



Rebuilt Rebuilt ColosseumColosseum

The The ColosseumColosseum  ที่สมบรูณที่สมบรูณ



The The ColosseumColosseum

ที่สมบรูณที่สมบรูณ



The The ColosseumColosseum (Aerial View) (Aerial View) 

โรมโรม  7272 –– 8080 A.DA.D..



ดานนอกดานนอกโคลอสเซียมโคลอสเซียม  ((ColosseumColosseum))



รูสําหรับเกี่ยวขอโลหะยึดแทงหินรูสําหรับเกี่ยวขอโลหะยึดแทงหิน



ที่ขังสัตวที่ขังสัตว



ที่นั่งภายในที่นั่งภายใน((ซายซาย))  สําหรับวุฒิสภาสําหรับวุฒิสภา



หลังคากันฝนหลังคากันฝน
โคลอสเซียมโคลอสเซียม



วหิารวหิาร

วิหารที่สําคัญคือวิหารที่สําคัญคือแพนธีออนแพนธีออน (  ( PantheonPantheon ))สรางสราง  2727--2525 bcbc. . 
ผังทรงกระบอกผังทรงกระบอก  ขางหนาเปนมุขคลายวิหารขางหนาเปนมุขคลายวิหาร  หลังคาโดมหลังคาโดม  หลอดวยหลอดวย
คอนกรีตคอนกรีต  ตรงกลางเปดโลงรับแสงตรงกลางเปดโลงรับแสง  เรียกวาโอเรียกวาโอคูลูสคูลูส( ( OculusOculus ))
แปลวาแปลวา””ดวงตาดวงตา””
ที่พื้นที่พื้น  มีชองระบายน้ําฝนที่ตกผานลงมาที่ชองที่เปดไวมีชองระบายน้ําฝนที่ตกผานลงมาที่ชองที่เปดไว  พื้นที่สามารถพื้นที่สามารถ
บรรจุคนไดถึงบรรจุคนไดถึง  3,0003,000  คนคน
สงอิทธิพลใหกับการกอสรางที่สงอิทธิพลใหกับการกอสรางที่  สตาสตา  โซเฟยโซเฟย  ที่ที่คอนสคอนสแตนติโนแตนติโนเปลเปล  
โบสถประจําเมืองโบสถประจําเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ  และโบสถและโบสถเซนตเซนต  ปปเตอรเตอร  ที่โรมที่โรม



The PantheonThe Pantheon

วิหารวิหารแพนธิออนแพนธิออน  โรมโรม  คค..ศศ.. 118118 -- 125125



วิหารวิหารแพนธิออนแพนธิออน  หลังคาโดมหลังคาโดม  ดานหนาวิหารแบบดานหนาวิหารแบบกรกีกรกี



แปลนแปลนแพนธิออนแพนธิออน



วิหารวิหารแพนธิออนแพนธิออน  หลังคาโดมหลังคาโดม  ดานหนาวิหารแบบดานหนาวิหารแบบกรีกกรีก



PantheonPantheon



ภายในวิหารภายในวิหาร
The PantheonThe Pantheon



6.6.  สะพานและทอลําเลียงน้ําสะพานและทอลําเลียงน้ํา  (Bridges , Aqueducts)(Bridges , Aqueducts)

เปนสิ่งกอสรางที่ทําจากหินวางเรียงซอนกันในระบบเปนสิ่งกอสรางที่ทําจากหินวางเรียงซอนกันในระบบอารชโคงอารชโคง  บางแหงบางแหง
ตองสรางซอนกันถึงตองสรางซอนกันถึง  33  ชั้นชั้น  สูงถึงสูงถึง  5050  เมตรเมตร  เพื่อลําเลยีงน้ําจากนอกเพื่อลําเลยีงน้ําจากนอก
เมืองเขาสูตัวเมืองเมืองเขาสูตัวเมือง  ซึ่งถือเปนหนาที่ของรัฐจะตองหาน้ําสะอาดใหกับซึ่งถือเปนหนาที่ของรัฐจะตองหาน้ําสะอาดใหกับ
ประชาชนประชาชน    โดยจะแยกจากทอใหญไปยังทอเล็กโดยจะแยกจากทอใหญไปยังทอเล็ก  เชนเชน  ทอดนิเผาทอดนิเผา  ทอไมทอไม  
ทอตะกั่วทอตะกั่ว  ไปยังบานพักอาศัยไปยังบานพักอาศัย  น้ําพุน้ําพุ  และและเธอรเธอรเมเม  เปนตนเปนตน



สะพานลําเลียงสะพานลําเลียง
น้ําน้ํา  ใชระบบใชระบบ  
อาชอาช  (Arch) (Arch) 

ชวยในการชวยในการ
กอสรางกอสราง



ระบบการกอสรางของโรมนัระบบการกอสรางของโรมนั



สะพานลําเลียงน้ําสะพานลําเลียงน้ํา  หรอืหรอื  AqueductAqueduct  ที่เมืองที่เมือง  NimesNimes

ยาวยาว  902902  ฟุตฟุต  สูงสูง  161161  ฟุตฟุต  ตนศตวรรษที่ตนศตวรรษที่  11



  สะพานสะพาน  PonPon dudu GardGard  ที่เมืองที่เมือง
นีมสนีมส  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส  ประกอบดวยประกอบดวย

โครงสรางโครงสราง  33  ชั้นชั้น  
และและ((ขวาขวา))ทอลําเลียงน้ําทอลําเลียงน้ํา



ทางลําเลียงน้ํา



สะพานโรมันสะพานโรมัน  ศวศว..  ที่ที่  11  แมน้ําแมน้ํา  QuvezeQuveze  โครงสรางโครงสรางอาชอาช



  สถานที่อาบน้ําสาธารณะสถานที่อาบน้ําสาธารณะ  (Public Baths or (Public Baths or ThermaeThermae))

ThermaeThermae ((เธอรเธอรเมเม))  เปนภาษาเปนภาษากรีกกรีก  มาจากคําวามาจากคําวาเธอรมอสเธอรมอส  แปลวารอนแปลวารอน
ใชเรียกอาคารสําหรับออกกําลังกายในรมใชเรียกอาคารสําหรับออกกําลังกายในรม  และอาบน้ําและอาบน้ํา  ประกอบดวยประกอบดวย
--  ตัวอาคารใหญตัวอาคารใหญ  มีหองตางๆมีหองตางๆ  เชนเชน  สระวายน้ําสระวายน้ํา  หองอบไอน้ําหองอบไอน้ํา  น้ํารอนน้ํารอน  น้าํอุนน้าํอุน  น้ําน้ํา
เย็นเย็น  หองทาน้ํามันหองทาน้ํามัน  หองเช็ดตัวหองเช็ดตัว  หองเช็ดเหงื่อหองเช็ดเหงื่อ  หองทาแปงหองทาแปง  หองแตงตัวหองแตงตัว  ภัตตาคารภัตตาคาร  
และหองแสดงศิลปะและหองแสดงศิลปะ
--  บริเวณที่โลงบริเวณที่โลง  เปนที่ออกกําลังกายกลางแจงเปนที่ออกกําลังกายกลางแจง  เวทีแขงขันเวทีแขงขัน
--  ระเบียงรอบๆอาคารระเบียงรอบๆอาคาร  เปนสถานที่สอนวิชาตางๆเปนสถานที่สอนวิชาตางๆ  และเปนที่สนทนาหรอืถกปญหาและเปนที่สนทนาหรอืถกปญหา
--  เธอรเธอรเมเม  ทีใ่หญที่สดุคือทีใ่หญที่สดุคือ  เธอรเธอรเมเมตคาราคาลลาตคาราคาลลา((Bath ofBath of CaracallaCaracalla ) ) สามารถบรรจุสามารถบรรจุ
คนอาบน้ําไดถึงคนอาบน้ําไดถึง  1,6001,600  คนคน



Bath of Bath of CaracallaCaracalla  โรมโรม  211211--1717



Bath of Bath of CaracallaCaracalla  โรมโรม  211211--1717



ภายในภายใน  Bath of Bath of CaracallaCaracalla  โรมโรม  211211--1717



ThermaeThermae or Bathor Bath



ระบบทอน้ํารอนโรมันระบบทอน้ํารอนโรมัน  
((ในตุรกีในตุรกี))



หองน้ําเย็นหองน้ําเย็น  ((ตุรกีตุรกี))



สวมสาธารณะสวมสาธารณะ  โรมนัโรมนั



หองสวมโรมันหองสวมโรมัน



  อาคารที่พักอาคารที่พัก  (Domestic Architecture)(Domestic Architecture)

-- อาคารที่พักของโรมนัมีลักษณะคลายแฟลตในปจจุบันอาคารที่พักของโรมนัมีลักษณะคลายแฟลตในปจจุบัน  สวนมากสูงสวนมากสูง
ประมาณประมาณ  55  ชั้นชั้น

-- ผูมเีงินที่เกษียณแลวมักจะมีบานพักตากอากาศนอกเมืองเรียกวาผูมเีงินที่เกษียณแลวมักจะมีบานพักตากอากาศนอกเมืองเรียกวาวิลลาวิลลา
( ( VillaVilla ) ) เชนเดียวกับจักรพรรดิเชนเดียวกับจักรพรรดิ  ที่จะมพีระราชวังนอกเมืองที่จะมพีระราชวังนอกเมือง  เชนเชน  วิลลาวิลลา

ของฮาเดของฮาเดรียนรียน  ที่ทที่ทรโิวลี่รโิวลี่



สถาปตยกรรมเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของโรมนัสถาปตยกรรมเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของโรมนั  An ancientAn ancient Roman gate houseRoman gate house
in in TrierTrier



บันไดขึ้นชั้นบนอาคารที่บันไดขึ้นชั้นบนอาคารที่  
House of The Silver House of The Silver 
Wedding PompeiiWedding Pompeii



Villa of The MysteriesVilla of The Mysteries  ปอมเปปอมเปอีอี  5050 B.C.B.C.



MysteriesMysteries HouseHouse  ที่ที่ปอมเปปอมเปอีอี



MysteriesMysteries HouseHouse  ที่ที่ปอมเปปอมเปอีอี



House of House of VettiiVettii  ไดชื่อจากนักไดชื่อจากนัก
ธุรกิจผูร่ํารวยคูหนึ่งธุรกิจผูร่ํารวยคูหนึ่ง  ชื่อชื่อ  

AulusAulus VettiusVettius ConvivaConviva  และและ  
AulusAulus VettiusVettius RestitutusRestitutus



House of House of VettiiVettii



Garden of The House of Garden of The House of VettiiVettii



Atrium Atrium 

((ลานกลางบานชาวโรมนัลานกลางบานชาวโรมนั)) PompeiiPompeii   
คค..ศศ.100.100



Tuscan Atrium Tuscan Atrium จากจาก    House of Salute  House of Salute  ปอมเปปอมเปอีอี  
((ซายซาย))การเรียงกระเบื้องปูพื้นการเรียงกระเบื้องปูพื้น



AtriumAtrium  จากจาก  SamniteSamnite HouseHouse

เฮคิวเลนเนียมเฮคิวเลนเนียม



หองนอนหองนอน  และเตียงชาวโรมันและเตียงชาวโรมัน



หองครัวโรมนัหองครัวโรมนั



รานขายขนมปงรานขายขนมปง



งานเลี้ยงงานเลี้ยง  งานฉลองงานฉลอง



โรงเตี๊ยมหรือรานเหลาโรงเตี๊ยมหรือรานเหลา



การเลนโยนบอลการเลนโยนบอล
ของผูชายของผูชาย



  กีฬาชายหาดกีฬาชายหาด  ((ชุดชุดบิกีนีบิกีนี))



การเลนบอลการเลนบอล  ((การแตงการแตงบิกีนีบิกีนี))



ประติมากรรมประติมากรรม

ภาพนูนสูงประดับอนุสาวรียภาพนูนสูงประดับอนุสาวรีย
ทํารูปเหมือนทํารูปเหมือน  แสดงเพศแสดงเพศ  ,,  วัยวัย  ,,  อารมณอารมณ  ไดดีมากไดดีมาก  
((  กษัตริยกษัตริยเวสเวสปาปาเชียนเชียน  ,,  ออออกุสตุสกุสตุส  และและ  ฮาเดฮาเดรียนรียน  ))



TrajanTrajan ForumForum
((เสาทเสาทราจานราจาน))  คค..ศศ.. 106106 --

113113



TrajanTrajan ForumForum ((เสาทเสาทราจานราจาน  ตั้งใกลตั้งใกลฟอรัมฟอรัม
โรมันโรมัน))  คค..ศศ.. 106106 –– 113113

สูงสูง  29.7729.77  เมตรเมตร(( 100100  ฟุตฟุต  โรมันโรมัน))
สูงสูง  3838  เมตรเมตร

เสนผาศูนยกลางเสนผาศูนยกลาง  3.73.7  เมตรเมตร



((ซายซาย))  ประติมากรรมทประติมากรรมทราจันราจัน  

((ขวาขวา))TrajanTrajan ForumForum ((เสาทเสาทราจานราจาน))  
คค..ศศ.. 106106 -- 113113



ประติมากรรมนูนต่ําหนิออนประติมากรรมนูนต่ําหนิออน  รอบรอบเสาทเสาทราจานราจาน      
สูงแถวละสูงแถวละ  5050  นิ้วนิ้ว  สลักการตอสูกับพวกสลักการตอสูกับพวกดาเธียนดาเธียน



สตรีชาวโรมันสตรีชาวโรมัน  ขนาดเทาจริงขนาดเทาจริง          
คค..ศศ.90.90  หนิออนหนิออน

กษัตริยทกษัตริยทราจานราจาน  ขนาดเทาจรงิขนาดเทาจรงิ                
คค..ศศ.100.100  หนิออนหนิออน



กษัตริยกษัตริย  VespasianVespasian

ขนาดเทาจริงขนาดเทาจริง  คค..ศศ.75.75  หินออนหินออน



Portrait of a Roman Portrait of a Roman ขนาดเทาขนาดเทา
คนจริงคนจริง  หินออนหินออน  8080 bcbc. Rome. Rome



PhillipusPhillipus The Arab The Arab 

คค..ศศ.244.244 –– 249249  หนิออนหนิออน  วาติกันวาติกัน  โรมโรม
PlotinusPlotinus

ปลายศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่  33  หนิออนหนิออน



PhillipusPhillipus The ArabThe Arab

คค..ศศ.244.244 –– 249249  หินออนหินออน  วาติกันวาติกัน  โรมโรม  2626  นิว้นิว้



จักรพรรดิออจักรพรรดิออกุสตุสกุสตุส
2020 B.C.B.C.  หนิออนหนิออน  
สูงสูง  66  ฟุตฟุต  88  นิ้วนิ้ว



((  ซายซาย  ))นักพูดหรือนักพูดหรือAulusAulus MetellusMetellus 11stst cent cent bcbc..  

สูงสูง  7171  นิ้วนิ้ว  บรอนซบรอนซ  



ขบวนแถวชาวโรมนัขบวนแถวชาวโรมนั  นนูต่ํานนูต่ํา      สูงสูง  55  ฟุตฟุต  33  นิ้วนิ้ว  หินออนหินออน  โรมโรม  1313 B.C.B.C.



A Roman Patrician with Busts A Roman Patrician with Busts 
of His of His AncestersAncesters

((  ประติมากรรมชนชัน้สูงและบรรพบุรุษประติมากรรมชนชัน้สูงและบรรพบุรุษ))
หินออนหินออน  ขนาดเทาจริงขนาดเทาจริง  30 B.C30 B.C.. โรมโรม  



พระพกัตรจักรพรรดิพระพกัตรจักรพรรดิคอนสคอนสแตนตินมหาราชแตนตินมหาราช  คค..ศศ.. 330330
สูงสูง  88  ฟุตฟุต  66  นิ้วนิ้ว



อนุสาวรียทรงมาอนุสาวรียทรงมา
ของของ  Marcus AureliusMarcus Aurelius

((มารคุสมารคุส  ออเรออเรลิลิอุสอุส))
คค..ศศ.. 161161 –– 180180  บรอนซบรอนซ    โรมโรม  

สูงสูง  99  ฟุตฟุต  1010  นิ้วนิ้ว



ประตูชัยอินเดียประตูชัยอินเดีย  อิทธิพลโรมันอิทธิพลโรมัน  ((ผานอังกฤษผานอังกฤษ))



ประตูชัยลาวประตูชัยลาว  
อิทธิพลโรมันอิทธิพลโรมัน  ((ผานฝรั่งเศสผานฝรั่งเศส))




