
ศิลปกรรมยุคกลาง 
Medieval  Art 

ตันติกร  เพ็ชรอ่อน 



ศิลปกรรมยุคกลาง 
Medieval  Art 
500 – 1,500 

 ภายหลังที่จักรวรรดิโรมันพินาศลงและผ่านยุคการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ไปแลว้   
ยุโรปตกอยู่ในสภาพทีวุ่่นวายเป็นเวลานานหลายศตวรรษ  มีการรบพุ่งฆ่าฟันและมีการปราบปรามกดขี่
จากชนเผ่าป่าเถื่อน  จนเรียกกันว่าเป็น ยุคมืดของปัญญา   รูปแบบงานศิลปะในยุโรปจึงมีไม่มากนัก 
แต่ก็มีปรากฏอยู่บ้างในช่วงทีค่ริสต์จักรเริ่มรุ่งเรืองขึ้น 



ศิลปกรรมไบแซนไทม์ 
Byzantine  Art 
526 – 1,453 

             ศิลปกรรมไบแซนไทม ์เป็นศิลปะที่เชื่อมโยงความคิดและลกัษณะศิลปะตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกนั  
มีศูนย์กลางอยู่ทีก่รุงคอนสแตนตโินเปิล  ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นอิสตันบูล  โดยทั่วไปลกัษณะศิลปกรรมไบแซนไทมจ์ะม ี
ลักษณะใหญ่โตเข้มแข็ง และมีการตกแต่งประดับประดาด้วยการใช้พื้นผิวของวสัดุหลาย ๆ อย่าง 
               ค าว่า “ไบแซนไทม”์ เรียกตามชื่อ จักรวรรดิไบแซนไทม ์ที่มีกรุงคอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองหลวง  
(ปัจจุบันคือ กรุงอิสตันบูล เมืองหลวงของประเทศตุรก)ี  ลักษณะศิลปกรรมไบแซนไทม ์มีลักษณะคาบเกี่ยวกับศิลปะ 
คริสเตียนอยู่มาก และยังมสีืบเนื่องกันต่อมาเป็นเวลาอีกยาวนา 
 





“ โบสถ์ฮาเจียโซเฟีย ” ที่กรุงอิสตันบูล ตุรกี สร้างในสมัยจัสติเนียน , สร้างระหว่าง 532 - 537. 



“ โบสถ์ฮาเจียโซเฟีย ” 



ศิลปกรรมกอธิค 
Gothic  Art 

1,150 – 1,500 
 เริ่มตันจากกรุงปารีสของฝรั่งเศสในปัจจุบันก่อน  ต่อมาได้แพร่หลายไปทั่วยุโรป  กอธิค 
เดิมเป็นชื่อที่ล้อเลียนพวกกอทที่ป่าเถื่อนและเคยท าลายอาณาจักรโรมันแลว้ในอดีต  แต่ศิลปะกอธิค 
กลับเป็นที่นิยมและเจริญรุ่งเรืองขึ้น  เป็นยุคแห่งความรุ่งเรือง  และเสื่อมลงในยุคสุดท้ายเมื่อศิลปะ
เรอเนสซองซเ์ข้ามาแทนที.่ 



“มหาวหิารดูโอโม่ ” โบสถ์กอธิคแห่งมิลาน , สร้างระหวา่ง 1386 - 1965. 



“มหาวิหารดูโอโม่ ” (Duomo di Milano) 



ศิลปกรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา 
Renaissance  Art 

ตันติกร  เพ็ชรอ่อน 



ศิลปกรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา 
Renaissance  Art 
1,400 – 1,570 

  เรอเนสซองซ์ มีความหมายถึงการฟื้นฟู  การเกิดขึ้นใหม่ หรือการมีชีวิตใหม ่
จึงเป็นยุคที่ศิลปะในยโุรปได้ฟืน้ฟขูึ้นใหม ่ เป็นการทัดเทียมหรือหวดกลบัคืนมาของศิลปะและ
วรรณกรรมของกรีกและโรมันทีก่ลายเป็นยคุทองของวทิยาการซึ่งเชื่อมโยงมาถึงโลกปัจจุบัน 
จุดก าเนิดเริ่มตันที่ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี โดยตระกูลเมดิชีเป็นผูอุ้ปถัมท ์ จนท าให ้
เกิด จิตรกร  ประติมากร  และสถาปนิกที่มชีื่อเสียงมากมาย 



“ โมนาลซิา ” ลีโอนาโด ดาวินชี, สร้างระหว่าง 1503 - 1507. 



“ The Last Supper ” ที่ ซานตามาเรียเดลเลกราซี (มิลาน), สร้างระหว่าง 1495 - 1497. 



“ เพียตา ” ประติมากรรมหินอ่อนของ ไมเคิล แองเจโล, อยู่ที่มหาวิหารเซนต์ปเีตอร์  สร้างระหว่าง 1494 - 1501. 



“ ดาวิด ” ประติมากรรมหนิอ่อน 
ของ ไมเคิล แองเจโล, 

อยู่ที่ Accademia di Belle Arti Firenze 
สร้างระหว่าง 1501 - 1504. 



“ ดาวิด ” ประติมากรรมหินอ่อน 
ของ ไมเคิล แองเจโล, 1501 - 1504. 



 จิตรกรรมบนเพดานหอสวดมนต์ซีสทีน ของ ไมเคิล แองเจโล ( 1508 - 1512 ). 



 จิตรกรรมบนเพดานหอสวดมนต์ซีสทีน ของ ไมเคิล แองเจโล ( 1508 - 1512 ). 



 เรื่องราวตอนพระเจ้าสร้างอดัมจากคัมภีร์ไบเบิ้ล ใน จิตรกรรมบนเพดานหอสวดมนตซ์ีสทีน ของ ไมเคิล แองเจโล. 



         Fresco  หรือ การวาดภาพแบบปูนเปียก 
คือ การใช้สีฝุ่นผสมน้ าแล้ววาดลงบนปูนปลาสเตอร์ 
ที่ปาดไว้บางๆบนผนังเมื่อทาสีลงไปแลว้ก็ไมจ่ าเป็น 
ต้องใช้อะไรทาเคลือบให้สีติดเพราะปูนปลาสเตอร์จะ
มีปฏิกิริยาเคมีกับสีใหต้ิดกับปนู เมื่อทาสจีะซึมลงไป
ในปูนที่ยังชื้นพอปูนแห้งกจ็ะมีปฏิกิริยาเคมีกับอากาศ
ท าให้สีติดผนังได้อย่างถาวร 
           การวาดภาพ Fresco จะต้องฉาบผนังแค่
ส าหรับวาดในแต่ละวันเท่านั้น  ต้องฉาบผนังไปทีละ
ส่วนและท าจนกว่าจะเต็มภาพผนังอันใหญ่   ท าให้
ภาพที่จะวาดในแต่ละวนัเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน
ทั้งหมด   นี่คือความยากและเสนห่์ในการท างาน 



“ นักปราชญ์แห่งเอเธนส ์” จิตรกรรมเฟรสโกของ ราฟาเอล ( 1508 ). 



“ ภาพเหมือนตัวเอง ” ราฟาเอล ( 1506 ). 



“ ก าเนิดวนีัส ” จิตรกรรมสีฝุ่นบนผ้าใบของ บอตติเชลลี ( 1480 ). 



ศิลปกรรมบาโรก 
Boroque  Art 
1,550 – 1,750 

 เป็นศิลปกรรมที่มีที่มาจากศิลปะเรอเนสซองซ์   แต่ได้มีการพัฒนารูปแบบของศิลปะขึ้น   
โดยมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการปกครองและศาสนา   ศิลปะบาโรก เกิดขึ้นในอิตาลี
ด้วยรูปแบบของศิลปะทีถู่กใจคนทั่วไป โดยเฉพาะนักปกครอง และชนชั้นสูง 
 “ บาโรก ” มีความหมายถึงความไม่ปกติ  ความบิดเบี้ยว  มากเกินพอดี หรือใช้เรียก
ท านองที่ล้อเลียนสิ่งที่มีความฟุง้เฟ้อ  หรูหราจนเกินพอดี 



“The Ecstasy of St.Teresa”ประตมิากรรมหินอ่อน จานโลเรนโซ แบร์นินี  ที่ซานตามาเรียเดลลาวติโตเรีย(1647 - 1652). 



“ พระราชวงัแวร์ซาย ” สถาปัตยกรรมส าคัญของบาโรก สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส ( 1661 - 1691 ). 



“ พระราชวงัแวร์ซาย ” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันและไดร้ับจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก . 



ศิลปกรรมโรโกโก 
Rococo  Art 

1,700 – 1,790 
 เป็นศิลปะอันหรูหราในราชส านักฝรั่งเศสหลงัจากที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 สวรรคต  จนถึง
ความรุ่งเรืองในยุคสมัยของพระเจ้าหลยุส์ที ่16 จนจบสิ้นศิลปะแบบโรโกโกเมื่อเกิดการปฏิวัตใิหญ่ใน
ฝรั่งเศสโดยประชาชน 
 ศิลปะโรโกโกแท้จริงคือศิลปะบาโรกแตเ่กิดขึ้นที่ฝรั่งเศส  โดยรูปแบบของศิลปกรรมเป็น
การตกแต่งภายในปราสาทราชวังในรายละเอียดที่งดงาม  ดูหรูหราฟู่ฟ่า  มีข้อมูลส่วนหนึ่งกล่าววา่
ศิลปะโรโกโกเกิดขึ้นจากอิทธิพลของสตรีที่เป็นผู้น าสูงสุดในขณะนั้น  ความงามของโรโกโกจึงเป็น
ความงามที่อ่อนหวานคล้ายสตรี 



“อารามออทโทบอยเริน” การประดับตกแต่งภายในแบบ โรโกโก ที่เยอรมนี ( 1711 - 1725 ). 



“อารามออทโทบอยเริน” การประดับตกแต่งภายในแบบ โรโกโก ที่เยอรมนี ( 1711 - 1725 ). 



“ การนัดพบของคู่รัก ” จิตรกรรมสีน้ ามันของ ฟราโกนาร์ด ( 1771 - 1773 ). 



ศิลปกรรมนีโอคลาสสิก 
Neo-Classicism  Art 

1,784 – 1,848 
 เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสหลังจากทีม่ีการปฏวิัติ
ล้มล้างระบอบกษัตริย ์  ศิลปะบาโรกและศลิปะโรโกโกซึ่งเป็นของในราชส านักเดิมถูกวิพากษ์วจิารณ์ว่า
เป็นของชนชั้นสูงและหรูหราฟฝู่าเกินไป   ไม่เหมาะสมกับการปกครองใหมท่ี่มีการสถาปนา จักรพรรดิ 
คือ นโปเลียน 
  
        ศิลปินกลุ่ม นีโอคลาสสิก จะมีความสนใจในอุดมการณ์ทางสุนทรียภาพแบบกรีกและโรมัน   
หยิบจับเอาเรื่องเล่า ต านาน มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะ 



“ค าสาบานของพวกฮอราตไิอ” จิตรกรรมของดาวิด (Jacques-Louis David) เขียนเมื่อ ค.ศ. 1784 



“ ความตายของโสเครตีส ” จิตรกรรมของดาวิด (Jacques-Louis David) เขียนเมื่อ ค.ศ. 1787 



“The Death of Marat” จิตรกรรมของดาวิด (Jacques-Louis David) เขียนเมื่อ ค.ศ. 1793 



“ นโปเลียนข้ามเซนตเ์บอรน์าร์ด ” จิตรกรรมของดาวิด (Jacques-Louis David) เขียนเมื่อ ค.ศ. 1800 - 1801 



ศิลปะแบบโรแมนติก 
Romanticism  Art 
1,800– 1,850 

 แม้แนวคิดแบบโรแมนติกจะไดร้ับอิทธิพลจากนโีอคลาสสิก   แต่กลับเดินไปในทิศทางที่
แตกต่างกัน   ขณะที่ศิลปะนโีอคลาสสิกมุ่งสนองตอบนโยบายทางการเมือง   แต่ศิลปะโรแมนตกิมุ่ง
ไปที่การน าเสนออารมณ์สะเทือนใจ   และต้องการดึงคนดอูอกไปเสียจากสถานการณ์ความเป็นจริง
ของปัจจุบัน   เพื่อเข้าสู่ความรู้สึกที่รุนแรงของความรัก   ความเกลียดชัง   ความเคร่งเครียด  
กระวนกระวาย   โดยอาศัยเนื้อหาสาระทั้งในเรื่องของการต่อสู้ผจญภัยของวีรบุรุษทัง้ในทางการเมือง  
ประวัติศาสตร์จากวรรณคดีหรือจากข่าวสารที่เกิดขึ้น 
   
 *ค าว่า “ โรแมนติก ” มีความหมายเท่ากับ ความสะทือนใจ สะเทือนอารมณ์ 



“ แพเมดูซา ” เจอริโคลต์ , 1818-1819. 



 เออแฌน เดอลาครัว 
Eugene  Delacroix 



“ การสังหารหมูท่ี่ซิออส ” 
เดอลาครัว ,1824. 



“ เสรีภาพน าหน้าประชาชน ” เดอลาครัว , 1830. 



แพเมดูซา และ เสรีภาพน าหน้าประชาชน ภายในพพิิธภัณฑ์ลูฟวร ์



ศิลปะแบบเรียลลิสม ์(สัจนิยม) 
Realism  Art 
1,830– 1,870 

            จุดเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส โดยกลุ่มศิลปินชาวฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งทีไ่ม่เห็นดว้ยกับการ
ท างานของกลุ่ม“นีโอ-คลาสสิค" และ กลุ่ม”โรแมนติก“ ทีย่ึดถือประเพณีหรือตัวตนเป็นหลกั หรือแสดง
ความคิดฝันเอาตามใจตนเอง ศิลปินเรียลลิสม์เห็นว่าศิลปะทั้งสองไม่ได้แสดงความกลมกลืนของชีวิต 
ยังคงลักษณะความเป็นอุดมคติอยู่ หาใช่ความจริงไม่ 
             ศิลปะแบบเรียลลิสม ์หรือ ศิลปะสัจนิยม โดยทั่วไปหมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริง
ดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรค์ภาพงานในเชิงวิพากษว์ิจารณ์สังคม  ภาพเกี่ยวกับ
ชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกชาวไร่ชาวนาในช่วงยุคสมัย จากประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น 
ความยากจน การปฏิวัติ ความเหลื่อมล้ าในสงัคม โดยการเน้นรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สดุ 



“ ภาพเหมือนตนเอง ” ฟรันซิสโก โกยา , 1826. 



“ 3 พฤษภาคม 1808 ” ฟรันซิสโก โกยา , 1830. 



“พระเจ้าชาร์ลสท์ี่ 4 แห่งสเปน (Charles IV of Spain) และพระบรมวงศานุวงศ”์ ฟรันซิสโก โกยา , 1800 - 1801. 



ข้อมูลและภาพประกอบ 
http://www.ancientcraft.co.uk/reenactment/pa_venus_willendorf.html 

http://mesopotemian-civilization.blogspot.com/2013/09/new-babylonia.html 

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no25/sec01p04.html 

http://worldrecordhistory.blogspot.com/p/blog-page_8.html 

http://www.hollywood-hdtv.com/h-club/imgUpload/articlesSubThumb36_Pollock_1.jpg 

http://www.bigcamera.co.th/news/detail/33 

https://userscontent2.emaze.com/images/43049d55-b28d-4191-8bd9-eab8f216084d/981aee82-1604-4956-9c60-99922c33b6c5.jpg 

https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะสมัยกลาง 

http://michelangelogallery.tumblr.com/image/145610268685 

http://www.ipesk.ac.th/ipesk/home/VISUAL%20ART/lesson438.html 

http://www.ngwk.ac.th/web/social/em-orn/west-culture/page16.htm 

https://ladolcevita2010.files.wordpress.com/2013/05/dscf0899.jpg 

http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/realism.html 
 

 


