
คณุค่าของงานศิลปะ 

กาล-เทศะ 



-กาล = เวลา ยคุสมัย อาย ุ
- เทศะ = สถานที่ ท้องถิน่ ดนิแดน 
 กาลเทศะในงานศิลปกรรม 
  - ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากยคุสมยัของตนมาสร้างงานศิลปะ 
     - ใช้เร่ืองราวทีม่ีอยู่ในสังคมโดยตรง เช่น 
   - เหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้จริง 
   - ประเพณ ีวฒันธรรมความเป็นอยู่ (เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย  
     อาหาร พชืพนัธ์ุ ของใช้ต่างๆ ฯลฯ) 
    -งานศิลปะจึงเป็นหลกัฐานและเป็นประโยชน์ในการศึกษาอดตี 
 -เงื่อนไขของกาลเทศะยงัมีผลต่องานศิลปะ 



ประติมากรรมนูนต ่าแกะสลักหินทรายบนผนังระเบียงคตปราสาทบายน    
เมืองเสียมเรียบ  กมัพูชา แสดงวิถชีีวิต-วัฒนธรรมชาวเขมร(สมัยก่อนต้ังกรุงศรีฯ) 



จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์  อ.เมือง น่าน แสดงให้เห็นถงึวิถชีีวติ-วัฒนธรรมของ 
ชาวน่านสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 



จิตรกรรมของBruegel ชาวเฟลมมชิแสดงให้เห็นถงึวัฒนธรรมประเพณีของชาว 
เบลเยี่ยมโบราณ 



จิตรกรรมช่ือ “การยิงเป้าเมื่อ3พค.1808”ของฟรานซิส โกย่า จิตรกรสเปน 
วาดขึ้นจากเหตุการณ์ทีท่หารฝร่ังเศสผู้ รุกรานได้จับชาวบ้านสเปนไปยิงทิง้ 

เป็นจ านวนมาก 



จิตรกรรมสีน ้าแบบเหมือนจริงของสุรพล แสนค า แสดงให้เห็นถงึชีวิตความเป็นอยู่ 
ของคนไทยเช้ือสายจีนในชนบทภาคกลางที่ก าลังจะหมดไป 

 



จิตรกรรมสีน ้ามันของเรอนัวส์ จิตรกรฝร่ังเศสกลุ่มอิมเพรสช่ันนิสม์ แสดงให้เห็นถงึ
วัฒนธรรมการแต่งกายและวิถชีีวิตทีห่รูหราฟุ่มเฟือยของชนช้ันสูงในปารีส 

สมัยหลงัการปฏิวัติอตุสาหกรรมในยโุรป 



จิตรกรรมหุ่นน่ิง(Still life)คอืภาพวาดวัตถุส่ิงของทีศิ่ลปินน ามาจัดวางเป็นแบบเพือ่
วาดออกมาเป็นงานศิลปะ วัตถุเหล่าน้ันส่วนมากเป็นส่ิงทีมี่อยู่แล้วในท้องถิน่ของ
ศิลปินเช่นดอกไม้ ผลไม้ เส้ือผ้าของใช้ฯลฯ เพราะสมัยโบราณการคมนาคมยงัไม่
สะดวกเหมือนปัจจบัุน จิตรกรรมหุ่นน่ิงจึงเป็นส่ิงทีบ่อกถงึกาลเทศะได้ด ี



จิตรกรรมหุ่นน่ิง(Still life)แสดงให้เห็นถงึวัฒนธรรมการกนิของตะวันตกในอดีต 
ได้แก่ประเภทของอาหารในท้องถิน่ ของใช้บนโต๊ะอาหาร และวิธีการกนิ 



จิตรกรรมหุ่นน่ิง(Still life)แสดงให้เห็นถงึวัฒนธรรมการกนิแบบตะวันตกใน
ปัจจบัุน  ซ่ึงบอกถงึวิถชีีวิตทีเ่ร่งรีบ กนิง่ายๆ 



จิตรกรรมหุ่นน่ิง 
แสดงให้เห็นถงึ 

วัฒนธรรมการกนิ 
แบบตะวันตกในปัจจบัุน 



อองรี มาติส ศิลปินฝร่ังเศสกลุ่มโฟวิสม์ 
(Fauvism)มีแนวความคดิทีก้่าวหน้าเกนิ 
ยคุสมัยของตนจึงถูกปฏิเสธจากผู้ดูงาน 



Georg Groszศิลปินเยอรมันทีม่ีแนวความ 
คดิเป็นสังคมนิยมและต่อต้านเผด็จการ 
ผลงานจติรกรรมของเขาและศิลปินอ่ืน 
อีกหลายสิบคนถูกพรรคนาซียดึและเผา 

ท าลายเพราะไม่ถูกกบักาลเทศะ 



 กาล-เทศะ หมายถงึ ท้องถิน่ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  เป็นผลไปถงึ 
 - วสัดทุีใ่ช้สร้างงานศิลปะ 
             -รูปแบบหรือลกัษณะของตัวงานศิลปะ 
  - ความคงทน ความเหมาะสมต่อหน้าที่ 



ศิลปะวัฒนธรรมเกีย่วข้องกบักาล-เทศะ เช่นเรือนไทยภาคกลางที่อ.บ้านแหลม 
เพชรบุรี ซ่ึงสร้างอยู่ในพืน้ทีลุ่่ม พืน้ดินช้ืนแฉะ มีน ้าท่วมในบางคร้ัง จึงจ าเป็นต้อง 
สร้างเป็นเรือนยกพืน้สูง ชายคายืน่ออกไปมากเพือ่กนัแดด-ฝนจึงต้องมไีม้ค า้ยนัรับ

น ้าหนัก 



เช่นเดียวกบัศาลาการเปรียญวัดใหญ่ เพชรบุรีทีต้่องมีคนัทวยเป็นไม้ค า้ยนั เพยีงแต่ 
คนไทยไม่นิยมแกะสลักบ้านเรือนให้สวยงามเท่ากบัส่ิงก่อสร้างในวดั 



การถ่ายเทของอากาศ 

- ปัญหาเกีย่วกบัเทศะ (สถานที ่ท้องถิน่) 
 - ผลของภูมิอากาศทีมี่ต่อศิลปกรรม 



วิถชีีวิตและวัฒนธรรมเปลีย่นไปตามกาลเทศะ เช่นคนทีอ่าศัยอยู่ในชุมชนเมืองซ่ึง
ทีด่ินมีราคาแพง จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรค์ โอกาสในการเลอืกย่อมมี
น้อย เช่นราคา ต าแหน่งของบ้านกบัทิศทางลม แสงแดด ปัญหาเกีย่วกบัเสียง กลิ่น 
น ้าท่วม การจราจร ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน ฯลฯ รวมถงึคติความเช่ือ 
เกีย่วกบัการสร้างบ้านทีค่นไทยยึดถอืกนัมาต้ังแต่สมัยโบราณเช่นเร่ืองทศิ จ านวน
ตัวเลข วันเวลา ต้นไม้ที่เป็นมงคล ฯลฯ กไ็ม่อาจจะยึดถอือย่างเคร่งครัดได้อีก ต้อง

ปรับตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่ 



ถ้าเราเป็นคนที่เคร่งครัดเกีย่วโชคลาง 
ไสยศาตร์ เราจะอาศัยอยู่ในอาคารชุด 
ได้อย่างไรเพราะเหนือหัวเราขึ้นไป 
เต็มไปด้วยส้วม รองเท้า กางเกงใน 
สารพดัส่ิงปฏกิลู การปรับตัวจึงหมาย 
ถงึการปรับชีวติและทศันคติให้เหมาะ 
สมกบัสภาพแวดล้อมด้วย 



ประเพณีงานศพของล้านนานิยมสร้างปราสาทไม้ที่ตกแต่งอย่างสวยงามครอบเหนือ
โลงศพอีกทหีน่ึงแล้วเผาไฟไปพร้อมๆกบัศพ ด้วยความเช่ือว่าผู้ตายจะไปสถติย์อยู่ใน
วิมาน(ปราสาท)บนสวรรค์ซ่ึงมาจากคติความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุของชาวพุทธ 

คตินิยมน้ีเร่ิมไม่เหมาะสมกบักาละเทศะของสังคมในเมืองและเศรษฐกจิ 



ถ้าเป็นศพของพระภิกษุสงฆ์ 
จะต้องสร้างปราสาทไว้ศพ 

เป็นรูปนกหัสดีลงิค์ 
การตกแต่งปราสาทกจ็ะโอ่อ่า 
อลงัการณ์ตามฐานานุรูปของ 

พระสงฆ์องค์น้ันๆ 
ปราสาทแบบน้ีจะไม่ใช้กบัฆราวาส 



วิถชีีวิตและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ 
ซ้ายบนและล่าง-ตู้พระธรรมทีใ่ส่คมัภีร์ทางศาสนา 
แต่เดิมคอืตู้ใส่เส้ือผ้าของชนช้ันสูงสมัยโบราณทีมี่ 
การตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการแกะสลักหรือวาด 
เป็นลายทอง เม่ือเจ้าของวายชนม์บุตรหลานกน็ าไป 

ถวายวัดเพือ่เป็นกศุลไปถงึผู้ล่วงลบั 
ภาพกลางและขวา-ตู้ใส่เส้ือผ้าทีมี่ลกัษณะ 
เรียบง่ายเหมาะกบับ้านและชีวิตปัจจบัุน 



ทีต่ าหมากและกาน ้าชาทีพ้่นยคุสมัยไปแล้ว 
ท าไมคนโบราณจึงสามารถสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ทีป่ระณีตงดงาม? 



 
เคร่ืองป้ันดินเผาสังคโลกสมัยสุโขทยั 

 มีคณุค่าทางโบราณวัตถุทีห่ายาก 
มีราคามากเกนิกว่าจะน ามาใช้สอยในปัจจบัุน 



เคร่ืองป้ันดินเผาแบบเบญจรงค์เป็นของใช้ที่นิยมกนัใน 
หมู่ชนช้ันสูงสมัยอยธุยาตอนปลายต่อเน่ืองมาถงึรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยช่างไทย
เป็นผู้ออกแบบลาย(นิยมลายเทพพนม)แล้วส่งไปผลติทีเ่มืองจีน   เป็นเคร่ืองเคลือบ
เน้ือดินขาว ช่างเขียนจีนเป็นผู้ เขียนลายจึงออกมาไม่เหมือนลายไทย  
ขวา-เป็นเบญจรงค์รุ่นใหม่ทีผ่ลติในไทยโดยออกแบบให้เหมาะสมกบัปัจจบัุน 



การน าเสนอชุดอาหารจากอดีต-ปัจจบัุน 



วิถชีีวิตและวัฒนธรรม 
เปลี่ยนไปตามกาลเทศะ 

คนโทหรือน ้าต้นใส่น ้าดื่ม 
เคยเป็นส่ิงของทีทุ่กบ้านใน 

อดีตต้องมีไว้ใช้งานเพราะน ้า 
จากคนโทจะเยน็ช่ืนใจ 

แต่ปัจจบัุนอาจยงัพอมีใช้กนัอยู่ 
ตามวัดหรือในชนบททีอ่ยู่ห่างไกล 

ซ่ึงไม่มีไฟฟ้าใช้ 



สองภาพบนเป็นการจัดดอกไม้แบบไทย 
ส่วนภาพล่างขวาเป็นการจัดดอกไม้แบบญีปุ่่น 
ถ้านักศึกษาจะต้องจดัดอกไม้ไว้ในห้องรับแขก 
ควรเลอืกแบบไหนมาประยกุต์ใช้ 
 



ลองวิจารณ์เปรียบเทยีบดูในแง่ของกาล-เทศะ 



กาล-เทศะ 
กระเป๋าผ้าใส่ขวดน ้าดื่มมีประโยชน์ดี 
ไม่ต้องถอืให้รุงรัง สะพายมาเรียนมช.? 



ความคดิริเร่ิมด ี
แต่ไม่น่ากนิ 



ความคดิริเร่ิมด ี
แต่คนไทยจะกล้าซ้ือให้ลกูชายกนิ? 



ศิลปะภาพเปลือยเป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่ 
ได้รับอิทธิพลมาจากกรีกสมัยโบราณ 

ศิลปะหรืออนาจาร? 
 



ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน 
“วีนัสแห่งเกาะมีโล” 

 อยู่ทีพ่พิธิภัณฑ์ลฟูว์ ปารีส ฝร่ังเศส 
ศิลปะกรีกตอนปลายเป็นรูปวีนัสที ่

งามและมีช่ือเสียงมากของโลก 



ภายในบ้านเรือนของชนช้ันสูงชาวโรมันทีเ่มืองปอมเปอีในสมัยโบราณ นิยมตกแต่ง
พืน้ห้องด้วยกระเบื้องโมเสคเป็นภาพหรือลวดลายต่างๆ และวาดภาพประดับผนัง
ห้องด้วยเทคนิคสีปูนเปียก(Fresco)ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดทีม่ีเร่ืองราวเกีย่วกบัทาง
เพศ เป็นหลกัฐานให้เห็นถงึความฟุ้งเฟ้อหมกมุ่นในโลกย์ีสุขของคนในจักรวรรดิ์ 
โรมันตอนปลาย ก่อนที่จักรวรรดิจ์ะล่มสลายด้วยน ้ามือของพวกอนารยะชน 



น ้าพุในจตุรัสแห่งหน่ึงของกรุงโรม 
แกะสลกัเป็นเทพแห่งมหาสมุทรตาม 
คติความเช่ือของกรีกโบราณซ่ึงยโุรป 
ได้รับและสืบต่อศิลปวัฒนธรรมจาก 
กรีก แม้ในขณะทีส่ร้างน ้าพุน้ีส านัก 

วาติกนัในกรุงโรมก าลงัเป็นศูนย์กลาง 
ของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาธอลิค 



จิตรกรรม “ก าเหนิดวีนัส”ผลงานของบอตติเชลลี จิตรกรอิตาเลยีนสมัยเรอนาซองส์ 
อยู่ทีพ่พิธิภัณฑ์ศิลปะอฟุฟิซี เมืองฟลอเรนส์ อิตาล ีวีนัสเป็นเทพแีห่งความงามตาม

คติเดิมของกรีกไม่เกีย่วข้องกบัคริสต์ศาสนา แต่ผู้วาดภาพน้ีเป็นคริสเตียน 



ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน “เดวิด”ผลงานของมิเคลนัเจโล(Michelangelo) 
ศิลปินอิตาเลยีนสมัยเรอนาซองส์ อยู่ในพพิธิภัณฑ์เมืองฟลอเรนส์ อิตาลี เดวิดเป็น 
วีระบุรุษโบราณทีมี่เร่ืองเขียนไว้ในคมัภร์ีเก่าของยวิ ศาสนาคริสต์เกดิหลงัหลายพนัปี

แต่ยอมรับคมัภีร์เดิมของยวิด้วย 



ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อน “พอลีน โบนาปาร์ต”ขนิษฐาของจักรพรรดิ ์
นโปเลยีนแห่งฝร่ังเศส ผลงานของคาโนวา ศิลปินอิตาเลยีนกลุ่มนีโอคลาสสิค 

อยู่ในหอศิลปะบอร์เกเซ กรุงโรม อิตาล ี



จิตรกรรมภาพเปลอืยช่ือ “มายา”ของฟรานซิส โกย่า 
จิตรกรสเปน ลทัธิเหมือนจริง 



จิตรกรรมภาพเปลอืยของ อองรี มาติส  
ศิลปินฝร่ังเศสกลุ่มโฟวิสม์ 



ภาพเปลอืยบางภาพไม่ได้ส่ืออารมณ์ความรู้สึกไปทางเพศ แต่กลบัให้
ความรู้สึกถงึความงามของสี 



ศิลปะภาพเปลือยในแถบตะวนัออก 
กมี็เช่นจิตรกรรมสีปูนเปียก(Fresco)  
ในถ า้อชันตา รัฐมหาราษฏร์ อินเดีย 
เป็นศิลปะของศาสนาพุทธนิกาย 

มหายาน -ท าไมจึงมภีาพเปลอืยใน 
ถ า้ทีเ่ป็นวิหารของพุทธศาสนา? 

 



จิตรกรรมสีปนูเปียก(Fresco) ในถ า้บนเขาศรีคริียะ ศรีลังกา  
เป็นภาพเทพธิดาก าลังน าดอกไม้ไปถวายพระพุทธเจ้า 

-เราจะวาดภาพแบบน้ีที่วิหารวัดฝายหิน 
ซ่ึงเป็นวัดประจ ามช.ดีหรือไม่? 

 



สถูปทีเ่มืองสาญจิ อินเดีย 
เป็นสถูปรุ่นแรกๆของพุทธศาสนา ทีซุ้่มประตูทางเข้า 
มีประติมากรรมแกะสลักเป็นเร่ืองและสัญลักษณ์ต่างๆ 

ของพุทธศาสนา มีรูปเปลอืยนางยกัษณิอียู่ด้านข้าง 



ประติมากรรม “กามสูตร”ทีวิ่หารพระศิวะในหมู่วิหารคะชุระโห รัฐมัธยประเทศ 
อินเดีย 

สร้างไว้ท าไม? 



แม่ธรณีบบีมวยผม 
จิตรกรรมไทยโบราณเทคนิค 

สีฝุ่น พุทธประวัติตอนมารผจญ 



จิตรกรรมไทยโบราณเทคนิคสีฝุ่นเร่ืองสุวรรณสังข์ วิหารลายค า วัดพระสิงห์ฯ ชม. 



จิตรกรรมวัดตรีทศเทพ กทม. 
ผลงานจักรพนัธ์ุ โปษยกฤต 

ศิลปะหรืออนาจาร? 


