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แผนการสอนสัปดาห์ที่ 7 และ 8 
สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันตก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนการสอนสัปดาห์ที่ 7 และ 8 สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันตก  

                                          
สัปดาห์ 

 
เนื้อหา วัตถุประสงค์และเนื้อหากระบวนวิชา จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมระหว่างเรียน 
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ความงามศิลปะ
ประเพณีตะวันตกคือ
อะไร 

ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์ แนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะตะวันตก 

1.5 
ชั่วโมง/1 
คาบ 

อภิปรายแนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะ
ตะวันตก 

ศิลปะกรีก                    
 

ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์และแนวคิด
ของศิลปะกรีก รวมถึงศิลปินที่มีชื่อเสียง
  

1.5  
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายเอกลักษณ์
และแนวคิดของศิลปะ
กรีก 
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ศิลปะเรอเนสซองค์                                                                  ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์และแนวคิด
ของศิลปะเรอเนสซองค์                                                                 
รวมถึงศิลปินที่มีชื่อเสียง 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายเอกลักษณ์
และแนวคิดของศิลปะ
เรอเนสซองค์ 

ศิลปะ ศตวรรษท่ี 18-
19 

ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์และแนวคิด
ของศิลปะศตวรรษที่ 18-19  รวมถึง
ศิลปินที่มีชื่อเสียง 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายเอกลักษณ์
และแนวคิดของศิลปะ
ศตวรรษท่ี 18-19   
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ศิลปะตะวันตก 
          ศิลปะตะวันตก เป็นงานศิลปกรรมของกลุ่มประเทศในยุโรป ที่มีรากฐานด้านศิลปะจากอียิปต์ อารย
ธรรมลุ่มแม่น ้าไทกรีส-ยูเฟตีส กรีก โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ 
1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Pre-Historic) 
2. ยุคโบราณ (Ancient Age) 
3. ยุคกลาง (Middle Age) 
4. ยุคใหม่ (Modern Age) 
 
1. ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 พบได้ตั งแต่ยุคหินเก่าตอนปลาย 30,000 - 10,000  ปีมาแล้ว  เป็นภาพเขียนภาพสีและขูดขีดบนผนังถ ้า
และเพิงผา ระบายด้วยถ่านไม้ และสีที่ผสมกับไขมันสัตว์  เกี่ยวกับการล่าสัตว์ ลายเรขาคณิต ภาพสัตว์ โดยเล่า
เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจ้าวันและแสดงความสามารถในการล่าสัตว์ พบได้ทั่วไปในประเทศฝรั่งเศส และ
ภาคเหนือของสเปนที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ถ ้าลาสโกซ์ในฝรั่งเศส ถ ้าอัลตามิราในสเปน นอกจากนั นยังพบการ
แกะสลักบนวัสดุต่างๆ เช่น เขาสัตว์ กระดูก งาช้าง และปั้นภาพสัตว์ ส่วนงานประติมากรรมพบอนุสาวรีย์หิน
ตั ง (Megalithic)  เช่น โตนเฮนจ์ ในอังกฤษ คาดว่าสร้างขึ นเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการบวงสรวง
พระอาทิตยห์รือเพ่ือค้านวณและสังเกตฤดูกาลหรือดวงดาว    
 
2. ยุคโบราณ (Ancient Age)  

 
2.1 ศิลปะอียิปต์ (Egyptian Art)   

เกิดขึ นเมื่อ 3,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช –  ค.ศ. ที่ 100  บริเวณลุ่มแม่น ้าไนล์ ชาวอียิปต์มีความเชื่อ
เกี่ยวกับโลกหลังความตาย และนับถือเทพเจ้าจึงสร้างศิลปะที่สอดคล้องกับปรัชญาในด้านคุณธรรม และ
ตอบสนองความเชื่อว่าวิญญาณของคนตายจะกลับคืนสู่ร่างกายใหม่จึงเป็นมูลเหตุของการท้ามัมมี่(mummy) 
หีบบรรจุศพท้าด้วยหิน และสร้างสุสาน เพ่ือบรรจุศพและเก็บทรัพย์สมบัติอันมีค่า ผนังภายในตกแต่งด้วย
ภาพเขียนสีพร้อมบรรยายด้วยอักษรโบราณ แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชาวอียิปต์  
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ลักษณะของงานจิตรกรรมเป็นงานแบบ 2 มิติ รูปร่างแบนๆ มีเส้นตัดโดยรอบ ท่าทางของคนแสดง
อิริยาบถต่าง ๆ ในรูปสัญลักษณ์มากกว่าแสดงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ มักเขียนอักษรภาพลงในช่องว่าง
ระหว่างรูปด้วย และเน้นสัดส่วนของสิ่งส้าคัญในภาพให้ใหญ่โตกว่าส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น ภาพของกษัตริย์
หรือฟาโรห์ จะมีขนาดใหญ่กว่า ระบายสีสันสดใสบนพื นหลังสีขาว  เห็นเด่นชัดมากกว่ารูปอ่ืนๆ งาน
ประติมากรรมของอียิปต์ มีตั งแต่รูปแกะสลักขนาดใหญ่
จนถึงผลงานชิ นเล็กๆ ทั งแบบนูนต่้า แบบลอยตัว ชาว
อียิปต์นิยมสร้างรูปสลักประติมากรรมจากหินชนิดต่างๆ 
งานประติมากรรมขนาดเล็กมักจะท้าจากวัสดุมีค่า เช่น 
ทองค้า เงิน  หิน เซรามิค ฯลฯ  ส่วนงานสถาปัตยกรรมใช้
ระบบโครงสร้างเสาและคาน แสดงรูปทรงที่เรียบง่ายและ
แข็งทื่อ สถาปัตยกรรมส้าคัญของชาวอียิปต์ได้แก่ สุสานที่
ฝังศพ ในยุคแรกเป็นแบบขั นบันได หรือเรียกว่า มัสตาบา 
ต่อมามีการพัฒนา รูปแบบวิธีการก่อสร้างจนเป็นรูป
พีระมิดที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี ยังมีการสร้างวิหารเทพ
เจ้า และการเจาะหุบผาสร้างสุสานกษัตริย์และราชินีอีก
ด้วย 

 
2.2  ศิลปะตะวันออกใกล้ (Ancient Near Eastren Art)  

ประมาณ 1,400 ปี ก่อน ค.ศ. –ค.ศ. 100  ด้านฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชุมชนเกิดขึ น
แถบลุ่มแม่น ้าไทกรีสและยูเฟรทีส ได้แก่ดินแดนบางส่วนของประเทศอิหร่าน ซี เรีย จอร์แดน และ
ซาอุดีอาระเบียในปัจจุบัน เรียกว่าแคว้นเมโสโปเตเมีย(Mesopotamia)  ในแถบนี มีกลุ่มวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองคือ 
สุเมเรียน บาบิโลเนียน อัสซิเรียน และเปอร์เซีย   

  ศิลปะสุเมเรียน เกิดขึ นจากชาวสุเมเรียนที่อพยพมาจากที่ราบสูงอิหร่านมาตั งถิ่นฐานบริเวณตอน
ล่างสุดของลุ่มแม่น ้าไทกริสและยูเฟรติสตรงส่วนที่ติดกับอ่าวเปอร์เซีย ลักษณะศิลปกรรมของสุเมเรียนมีความ
แตกต่างจากศิลปกรรมอียิปต์ ซึ่งขณะที่อียิปต์ใช้หินเป็นวัสดุก่อสร้าง ชาวสุเมเรียนใช้อิฐเผาก้อนใหญ่ๆ มาเรียง
กัน สถาปัตยกรรมของสุเมเรียนที่รู้จักกันมากที่สุดคือวิหารใหญ่เรียกว่า ซิกูรัต (Zigurat) เป็นหอสูงแบบตึกมี
ทางเดินเป็นบันไดวน เป็นสถานที่ส้าหรับท้าพิธีทางศาสนา ทั งนี ภายในเมืองยังมีการวางระบบชลประทานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั งยังเป็นชนชาติแรกในดินแดนเมโสโปเตเมียที่รู้จักการเขียนหนังสือ  เรียกว่าอักษรคูนิฟอร์ม 
(Cuneiform) หรือตัวอักษรรูปลิ่ม  และสร้างวิทยาการด้านคณิตศาสตร์ คิดค้นวิธีการบวก ลบ  การบวก  คูณ  
รวมถึงสร้างระบบชั่งตวงวัดและปฏิทิน    

ภาพที่ 37 Temple of Ramses III, Luxor, Egypt.  
ภาพจาก : www.artflakes.com 
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   ศิลปะบาบิโลน เกิดในช่วง 700 ปี ก่อน ค.ศ. สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากคือสวนลอยแห่งบาบิโลน โดย
สร้างสวนให้สูงจากพื นดิน ใช้อิฐซ้อนกันขึ นไป วางผังลดหลั่นกันและมีความสลับซับซ้อน ปัจจุบันสวนแห่งนี ถูก
ทับถมปรักหักพังไปหมดแล้ว เหลือเฉพาะฐานรากบางส่วนเท่านั น     

ศิลปะอัสซิเรียน  อยู่ในช่วง 900 ปี ก่อน ค.ศ. งานศิลปกรรมงานแกะสลักที่มีชื่อเสียงเป็นรูปสิงโต
ก้าลังกัดเด็กหนุ่มพบในพระราชวังเมืองนิมรุดในอัสซิเรีย งานชิ นนี ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์บริติซกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ และงานประติมากรรมลอยตัวชิ นส้าคัญที่ติดตั งตามทางเข้าพระราชวังมีขนาดใหญ่โต เป็นรูป
สิงโตมีปีก(Winged Lion)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            ศิลปะเปอร์เซีย อยู่ในช่วง 1,000 ปีก่อน ค.ศ.  หลังจากที่อาณาจักรอัสซิเรียเสื่อมลง ชาวเปอร์เซียซึ่ง
เป็นชนชาติอินโดยูโรเปียนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือ ได้สร้างอาณาจักรอยู่ทางตอนเหนือเทือกเขาตะวันออก 
อารยธรรมของเปอร์เซียมีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมที่มีการตกแต่งภายในอย่างสวยงาม ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากอียิปต์ และกรีก โดยน้าวัสดุหลายชนิดมาใช้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้หินเป็นพื น ผนังใช้อิฐและ
น้าเอาเสาไม้มาใช้ตกแต่ง  ท้าโครงเพดาน มีการตกแต่งหัวเสาและแกะเสาเป็นร่องคล้ายของกรีก  งาน
ประติมากรรมที่ส้าคัญของเปอร์เซีย คือ การแกะสลักหัวเสาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น เสาหินวัวคู่ ประดับ
พระราชวังที่เมืองเปอร์เซโปลิส (Persepolis) นอกจากนั นยังรู้จักน้าทองแดงและโลหะต่างๆ มาประดับตกแต่ง
อย่างวิจิตรพิสดาร  
 
2.3  ศิลปะกรีก (Greek Art)  

ชาวกรีกเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์อินโด-ยูโรเปียนที่อพยพเคลื่อนย้ายลงสู่แหลมบอลข่าน แล้วตั งถิ่นฐานหลัก
ที่ประเทศกรีซในปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 รัฐใหญ่ที่ส้าคัญคือเอเธนส์ และสปาตา ชาวกรีกเชื่อว่า “มนุษย์เป็น

ภาพที่ 38 Winged Lion 
ภาพจาก : www.Musee du Louver 
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มาตรวัดสรรพสิ่ง” (อัศนีย์ ชูอรุณ.(2530). ประวัติศิลปะตะวันตก. กรุงเทพ : โอ.เอส.พริ นติ ง เฮาส์. หน้า 32) 
ซ่ึงเน้นแนวคิดแบบมนุษยนิยม นิยมศึกษาศิลปวิทยาจนมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ 
ปรัชญา และการปกครอง ศิลปกรรมกรีกมีความเจริญสูงสุด เป็นแบบฉบับในทางศิลปะของมนุษยชาติตั งแต่ยุค
โบราณจนถึงปัจจุบัน ศิลปกรรมของกรีกท่ีส้าคัญได้แก่ งานสถาปัตยกรรมนิยมสร้างแบบโครงสร้างเสาและคาน 
ตกแต่งโครงสร้างด้วยการแกะสลักหิน วิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ วิหารพาร์เธนอน(Parthenon) ลักษณะเด่น
ของสถาปัตยกรรมคือ หัวเสา 3 แบบใหญ่ ๆ คือ แบบดอริก (Doric) แบบไอโอนิก (Ionic) และแบบคอริน
เทียน (Corinthian) 

งานประติมากรรมนิยมสร้างสรรค์แนวเหมือนจริง 
(Realistic) ตามสรีระของคน แม้จะเป็นรูปเทวดาก็จะแสดง
กล้ามเนื อเช่นเดียวกับคน โดยชาวกรีกเชื่อว่ากล้ามเนื อและ
สรีระของคนมีความงดงาม จึงนิยมปั้นและแกะสลักรูปคน
เปลือยกายไว้มากมาย งานประติมากรรมลอยตัวที่มีชื่อเสียง 
ได้แก่ เทพธิดาวีนัส (Venus)  รูปเทพเจ้าอพอลโล (Apollo) 
รูปนักกีฬาไมรอน (Myron) ประติมากรรมโลหะสัมฤทธิ์รูปเด็ก
หนุ่ม  

 
 

 
งานจิตรกรรมมีเพียงภาพวาดระบายสีตกแต่งผิวแจกันเท่านั น ตัวภาพมีความเรียบง่ายและคมชัด สีที่

ใช้ได้แก่สีด้า หรือสีอมน ้าตาลผสม ระบายบนพื นผิวแจกันที่เป็นดินสีน ้าตาลอมแดงหรือขาว เทคนิคนี  เรียกว่า 
"จิตรกรรมแบบรูปตัวด้า"  จนถึงสมัยพุทธ ศตวรรษที่ 1 มีรูปแบบใหม่ขึ นมา คือ "จิตรกรรมแบบรูปดัวแดง" 
โดยใช้สีด้าอมน ้าตาลเป็นพื นหลังภาพ ตัวรูปเป็นสีส้มแดงหรือสีน ้าตาลไม้  

 
2.4 ศิลปะโรมัน (Roman Art)   

ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากกรีก ซึ่งมีองค์ประกอบที่ประณีต งดงาม แต่ศิลปะของโรมันเน้นความ
ใหญ่โตมโหฬาร มีความหรูหรา สง่างาม มั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมโรมันมีความแข็งแรงและ
ใหญ่โตมาก เพราะเป็นชาติแรกที่คิดค้นสร้างคอนกรีตได้ สามารถใช้คอนกรีตหล่อขึ นเป็นโครงสร้างรูปโดมแบบ
ต่างๆ ช่วยท้าให้การก่อสร้างอาคารมีขนาดใหญ่ขึ น สถาปัตยกรรมของโรมันที่มีชื่อเสียงได้แก่ วิหารแพนเธออน 
(Pantheon) สนามกีฬา โคลอสเซียม(Colosseum) ประตูชัย (Arch of Triumph) ที่ประดับด้วยภาพ

ภาพที ่ 39 จิตรกรรมบนแจกันยุคกรีก 
ภาพจาก  : www.getty.edu 
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ประติมากรรมนูนสูงอย่างสง่างาม รวมถึงอาคารทรงเรือนโถงตามแบบของโรมัน หรือที่เรียกว่า “บาซิลิกา”
(Basilica)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานประติมากรรมของโรมันได้รับอิทธิพลจากชาวอีทรูสกัน และชาวกรีกสมัยเฮเลนิสติก เน้นการสร้าง

ลักษณะทางกายภาพที่ถูกต้องตามสัดส่วน  เช่น รูปจูเลียสซีซาร์   รูปจักรพรรดิออกัสตัส รูปจักรพรรดิคาราคัล
ลา  รูปจักรพรรดิเนโร เป็นต้น นอกจากนั นชาวโรมันยังนิยมสร้างประติมากรรมนูนเรื่องประวัติศาสตร์ ที่มี
วิธีการสร้างรูปต่างๆ ออกมาแบบเสมือนจริง โดยค้านึงถึง ความนูน ความลึก เส้นสายตา  ที่จะให้ความรู้สึกว่า
มีรูปทรงและแสดงระยะใกล้ ไกล 

งานจิตรกรรมของโรมัน มีการค้นพบภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ยังอยู่ในสภาพดีมากมาย โดยใช้สีฝุ่น
ผสมกับกาวน ้าปูนวาดลงบนผนังที่เตรียมพื นด้วยปูนที่มีส่วนผสมพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นภาพที่แสดงถึงเรื่องราวใน
ชีวิตประจ้าวันของชาวโรมันภาพในเทพนิยาย เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ นอกจากนั นยังพบเทคนิคภาพ
ประดับด้วยหินสี (Mosaic) อย่างประณีต สวยงาม 

 
3. ยุคกลาง (Middle Age) 

ความเจริญทางด้านศิลปะในยุคกลาง เป็นสร้างสรรค์โดยนักบุญและคริสต์ศาสนิกชน ซึ่งมีความมั่นคง
และศรัทธาในคริสต์ศาสนามาก ศิลปะของคริสต์ศาสนาจึงเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับโบสถ์
คาทอลิก และจิตรกรรม ประติมากรรมท่ีเกี่ยวกับพระเยซูและเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 
3.1 ศิลปะคริสเตียนยุคแรก และศิลปะไบแซนไทน์ (Byzantine Art)  

ภาพที่  40 Pantheon, Athens, Greece 
ภาพจาก : www.WordPress.com 
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ศิลปะคริสเตียนยุคแรก เกิดขึ นประมาณ ค.ศ. 100 - 500 เป็นศิลปะที่ได้รับรูปแบบมาจากโรมัน แต่
ให้ความส้าคัญกับคริสต์ศาสนามาก  โดยรูปแบบงานศิลปะมีลักษณะใหญ่โต แข็งทื่อ ประดับตกแต่งด้วยเศษ
หินสี และวัสดุอ่ืนๆ ที่ท้าให้เกิดพื นผิว (Texture) อย่างหลากหลาย  และมีแนวคิดการใช้สัญลักษณ์ตามแบบ
ของชาวตะวันตกมาใช้กับงานศิลปกรรมด้วย งานสถาปัตยกรรมนิยมท้าหลังคาเป็นรูปกลม (Cupula) ต่างจาก
หลังคาของศิลปะโรมัน ที่ท้าเป็นรูปโค้ง (Arch) 
 ศิลปะไบแซนไทน์ (Byzantine Art) เกิดขึ นภายหลัง ประมาณ ค.ศ. 500-1450 เรียกขึ นตามชื่อ 
จักรวรรดิไบเซนไทน์ที่มีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวง รูปแบบงานสถาปัตยกรรมยังคงสร้างหลังคา
แบบรูปกลมเช่นเดิม แต่มีวิทยาการในการถ่ายเทน ้าหนักโครงสร้างมากขึ น ส่วนงานศิลปกรรมยังคงนิยม
ประดับด้วยเศษหินสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 ศิลปะเมดิวัลในภาคเหนือของยุโรป(Medieval art) ประมาณ ค.ศ. 400-1400  
 เป็นงานศิลปะของพวกบาร์บาเรียน อาศัยทางตอนเหนือของยุโรป ที่ได้รับอิทธิพลทางคริสต์ศาสนา
และศิลปะแบบไบเซนไทน์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4-11 จนภายหลังได้สร้างศิลปะในรูปแบบของตนเอง 
แบ่งย่อยๆ ออกเป็น 4 สมัย คือ ศิลปะบาร์บาเรียน ศิลปะคาโรลินเจียน ศิลปะโรมาเนสก์ และศิลปะกอทิก 
 รูปแบบงานศิลปะบาร์บาเรียน(ประมาณ ค.ศ. 400-800) และศิลปะคาโรลินเจียน(ประมาณ ค.ศ. 
750-990) ในช่วงแรกจะมีวิธีการ รวมถึงเทคนิคงานศิลปะ ตามงานพื นถิ่น เช่น การเขียนภาพแบบเซลติก ที่ท้า
ตามรูปแบบเดิมของชาวเซลต์ในไอร์แลนด์ จนกระทั่งภายหลังได้รับเอารูปแบบศิลปะไบเซนไทน์ จึงปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้มีความนิ่งและแสดงรูปเหมือนสมจริงมากขึ น 
 

ภาพที ่41 รูปประดับด้วยหินสีใน Hagia Sophia, 
Istanbu, Turkey 
ภาพจาก : www.flickr.com 

https://www.flickr.com/photos/zug55/6162852338/
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3.3 ศิลปะโรมาเนสก์ หรือเรียกว่า ศิลปะนอร์มัน  (Romanesque art) เกิดขึ นในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษ
ที่ 11-12  

เป็นงานศิลปะที่มีพัฒนาการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมอย่างโดดเด่น ด้วยการก่ออิฐปูน และหลังคา
ทรงโค้งที่แสดงให้เห็นโครงสร้างเหนือห้องโถงโบสถ์ โดยมีลักษณะเด่น ดังนี ( อัศนีย์ ชูอรุณ.(2530). ประวัติ
ศิลปะตะวันตก. กรุงเทพ : โอ.เอส.พริ นติ ง เฮาส์. หน้า 109)  

- มีความก้าย้าหนักแน่นคล้ายป้อมปราการ 
- มีโครงสร้างวงโค้งอย่างโรมัน 
- มีหอสูง 2 หอ หรือมากกว่านั น 
- ตามหน้าต่างหรือประตูมีวงโค้งวางชิดๆ กันคล้ายช่องปล่อง 
- เป็นหลังคาโค้งติดอยู่กับผนังเพ่ือการตกแต่งหรือค ้ายัน มากกว่าสร้างเป็นช่องเปิด 
- มีหัวคานยื่นออกจากผนัง 
- มีหน้าต่างคล้ายแบบวงล้อ 
โครงสร้างของอาคารที่แข็งแรงนี  ท้าให้สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์มีขนาดใหญ่โต และหลังคาสูงขึ น 

ซึ่งภายหลังศิลปะแบบกอธิกได้รับพัฒนาการนี ต่อ จนสร้างอาคารสูงเพรียวได้ 
  
3.4 ศิลปะกอธิก (Gothic Art) ประมาณ คริสต์ศตวรรษที่ 13 

สร้างสถาปัตยกรรมที่เน้นการใช้ส่วนสูงของอาคาร โดยการใช้วงโค้งโถงที่แหลม รูปร่างสูงระหงขึ นสู่
เพดาน ซุ้มประตู หน้าต่าง ช่องลม มีส่วนโค้งแปลกกว่าศิลปะแบบอ่ืน ภายในอาคารกว้างขวาง ตกแต่งอาคาร
ด้วยงานประติมากรรมที่มีเส้นสายที่ซับซ้อน และตกแต่งกระจกหน้าต่างด้วยภาพกระจกสี 

งานศิลปกรรม เริ่มแสดงเรื่องราวทางศาสนาในแนวเสมือนจริง (Realistic Art) ไม่ใช้สัญลักษณ์เหมือน
ศิลปะยุคก่อน ศิลปินที่บุกเบิกรูปแบบการวาดภาพแบบเสมือนจริงคือ จอตโต ดี บอนโดเน (Giotto di 
Bondone ค.ศ. 1267 – ค.ศ. 1337) 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1267
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1337
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3.4 ศิลปะสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance Art) ประมาณคริสต์วรรษที่ 14-17 

เรอเนสซองส์ แปลว่า เกิดใหม่ เป็นงานศิลปะที่น้าแนวคิดแบบกรีกและโรมันมาสร้างสรรค์อีกครั ง 
รวมทั งช่วงสงครามครูเสดท้าให้ระบอบการปกครองแบบศักดินาหมดสิ นไป สังคมยุโรปเริ่มมีอิสระทางความคิด 
เกิดมหาวิทยาลัย และการศึกษาศิลปวิทยาการต่างๆ เดิมในช่วงยุคก่อนผู้อุปถัมภ์งานศิลปะเป็นงานของ
คริสตจักร แต่ในยุคเรอเนสซองส์ ราชส้านัก ขุนนาง และพ่อค้าผู้ร่้ารวยเริ่มมีบทบาทในการร่วมมือกับศิลปิน
การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย ขณะเดียวกันศิลปินก็มีความรอบรู้ด้านต่างๆ ทั งยังถูกยกย่องให้เป็นปราชญ์หรือ
บุคคลส้าคัญของสังคม เช่น มิเคลันเจโล หรือไมเคิล แองเจโล(Michelangelo ค.ศ.1475-1564) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกวี เป็นสถาปนิก จิตรกร และประติมากร และลีโอนาโด ดา วินชี  (Leonardo da Vinci ค.ศ.1452 -   
1519) ศิลปิน นักกายวิภาค วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

รูปแบบงานศิลปกรรมในสมัยเรอเนสซองส์ เริ่มมีความเป็นอิสระ จึงได้น้าเอาแบบอย่างศิลปะชั นสูงใน
สมัยกรีกและโรมัน ที่เป็นงานศิลปะแบบคลาสสิกและมีความเสมือนจริง มาสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระเต็มที่ งาน
สถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างแบบกรีกและโรมันเป็นจ้านวนมาก ลักษณะอาคารมีประตูหน้าต่างเพ่ิมมากขึ น 
ประดับตกแต่งภายในด้วยภาพจิตรกรรมและประติมากรรมอย่างหรูหรา สง่างาม งานสถาปัตยกรรมที่ ยิ่งใหญ่
ในสมัยนั นฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ได้แก่ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter) ในกรุงโรม เป็นศูนย์กลางของคริสต์
ศาสนาโรมันคาทอลิก  

ภาพที ่42 สถาปัตยกรรมแบบกอธิก  
         Amiens Cathedral, France 
ภาพจาก : www.flexijouney.com 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1564
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1452
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1519
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1519
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 ความเป็นอิสระในการสร้างสรรค์งานศิลปะในยุคนี  ผลักดันให้งานศิลปกรรมมีความสวยงาม สง่างาม 
โดยศิลปินต่างก็ศึกษาและค้นหาวิธีการสร้างสรรค์งานให้ออกมาอย่างวิจิตร บรรจง ศิลปินมีความกล้าที่จะคิด
และแสดงออกตามแนวความคิดที่ตนเองชอบและต้องการแสวงหา  เกิดความตื่นตัวและเจริญก้าวหน้าทาง
เทคนิควิธีการเป็นอย่างมาก เช่น คิดค้นการเขียนภาพลายเส้นทัศนียภาพ ( Linear Perspective ) ซึ่งน้าไปสู่
การเขียนภาพทิวทัศน์ที่งดงาม การศึกษากายวิภาคด้วยการผ่าตัดศพ ฝึกวาดเส้นสรีระร่างกายมนุษย์และสัตว์
อย่างละเอียด แสดงกระดูกและกล้ามเนื อที่ถูกต้อง รวมถึงเทคนิควิธีการวาดภาพสีน ้ามันที่แสดงออกถึง
บรรยากาศ สี พื นผิว ระยะใกล้ไกล ได้อย่างสวยงาม กลมกลืน 

ภาพที่  43 St. Peter, Vatican 
City, Rome, Italy 
ภาพจาก : 
www.99traveltips.com 

ภาพที ่44 ก้าเนิดอาดัม(Creation of Adam) โดย Michelangelo จิตรกรรม fresco ในโบสถ ์
Sistine, Vatican, Rome, 1508-1512,  ภาพจาก : www.Italianrenaissance.org 



82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 Mona Lisa (ค.ศ.1503-1505) 
         โดย Leonardo deVinci 
ภาพจาก : www.about.com 

ภาพที ่ 46 The Last Supper  โดย Leonardo deVinci  ภาพจาก : www.Habpages.com 
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3.5 ศิลปะบาโรก (Baroque) และศิลปะโรโกโก ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 16 – 18  

ศิลปะบาโรก เป็นงานศิลปะที่มีความซับซ้อน ไม่เป็นไปตามเหตุผล ใช้น ้าหนักแสงและเงาจัดล้าดับ

ความส้าคัญและลดหลั่นกันเพ่ือให้ดูคลุมเคลือ ลวงตา เนื่องจากสังคมในยุคนั นเกิดการขัดแย้งด้านความคิดและ

ความเชื่อ ทั งด้านศาสนาและวิทยาศาสตร์ การแสดงออกทางศิลปะจึงอยู่บนรากฐานความขัดแย้ง แข็งข้อ ท้า

ทายต่อรูปแบบมาตรฐานเดิมๆ งานศิลปกรรมที่ใช้ทัศนมิติลวงตา การตัดกันของแสงเงาและสีเข้มอ่อนในภาพ

ท้าให้รู้สึกเร้าอารมณ์ หรูหรา โอ่อ่า ตื่นตา ว่องไว ไม่คงท่ี ฟุ้งเฟ้อเกินความพอดี 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 เกิดศิลปะโรโกโกขึ น โดยพัฒนามาจากศิลปะฝรั่งเศส โดยมีรากฐาน

และลักษณะบางอย่างของศิลปะบาโรกผสมอยู่ เช่น ความซับซ้อนของรูปทรง และความละเอียดลออของ

ลวดลาย แต่สิ่งที่โรโกโกจะแตกต่างกับบาโรกคือจะผสมผสานลักษณะอย่างอ่ืนเข้ามาด้วย รวมทั งศิลปะจาก

ทางตะวันออกโดยเฉพาะจากจีนและญี่ปุ่น และองค์ประกอบจะขาดความสมดุล  และนิยมงานตกแต่งอย่าง

หรูหราอลังการ เน้นรายละเอียดที่ประดิดประดอย รวมถึงการนิยมใช้ฟอร์มของเส้นแบบ C และ S ที่แสดงถึง

ความอ่อนช้อย สละสลวย  

ภาพที ่47 David โดย  Michelangelo( ค.ศ.1501-
1504 ) ภาพจาก : www.wikipainting.org 
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ภาพที ่ 48 การตกแต่งภายในพระราชวัง 
           แวร์ซายล์ส  (Versailles) 
ภาพจาก : www.flickr.com 

ภาพที่  49 The Birth and Triumph of Venus (1740) โดย Francois Boucher  
ภาพจาก : www.Wikiart.org 
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4.  ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) 

ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เกิดวิทยาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและ

ประวัติศาสตร์ศิลปะที่มีระเบียบแบบแผนมากขึ น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุโรปเป็นยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ศิลปินจึงแข็งข้อต่องานศิลปะแบบประเพณีนิยม และต้องการค้นหารูปแบบใหม่ในการสร้างสรรค์

ผลงาน  

4.1 ศิลปะนีโอคลาสิค(Neo Classic) และโรแมนติก(Romanticism) 

ประมาณ ค.ศ. 1800-1900 ความนิยมวัฒนธรรมกรีกผสมโรมันอีกครั ง จึงเป็นงานศิลปะนีโอคลาสิค 

ที่กลับมาใช้ฟอร์มเส้นตรงหรือวงกลมเป็นหลัก ท้าให้งานศิลปะในช่วงนี แสดงออกถึงความขึงขัง เน้นความ

ประณีต ละเอียดอ่อน นุ่มนวล และเหมือนจริงด้วยสัดส่วนและแสงเงามีความเรียบง่าย สง่างามตามแบบศิลปะ

กรีก-โรมัน ส่วนศิลปะแบบโรแมนติก สร้างงานศิลปะตามแนวคิดที่เน้นอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล มุ่งสร้างสรรค์

งานที่ตื่นเต้น เร้าใจ ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้ชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 50  The Third of May 1808 โดย Francisco Goya  
ภาพจาก : www.wikiart.com 
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4.2 ศิลปะสัจนิยม (Realisticism) 
เริ่มขึ นในฝรั่งเศสในคริสต์ทศวรรษ 1850 เป็นลัทธิที่ให้ความส้าคัญกับการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ

ตรงไปตรงมา ไม่อยู่ในจินตนาการและนอกเหนือเหตุผล เน้นการแสดงออกตามเรื่องราวที่ปรากฏใน
ชีวิตประจ้าวันโดยปราศจากการสร้างเสริมเต่งหรือการตีความหมาย  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  ศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism)  
 เป็นกลุ่มศิลปินที่แสดงภาพที่เกี่ยวกับความงามของทิวทัศน์บก ทะเล ทุ่งดอกไม้ ชนบทและ
ชีวิตประจ้าวัน เช่น การสังสรรค์ สโมสรต่างๆ โดยนิยมเขียนภาพนอกสถานที่ อาจมีการใช้สีสันแปลก แตกต่าง
จากที่ตามองเห็น พยายามแสดงคุณสมบัติของแสงสี ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้เกี่ยวกับแสงจากสเปกตรัมและสี
รวมถึงการใช้สีเพื่อให้เห็นการสะท้อนแสงบนพื นผิวของวัตถุรวมทั งสภาพบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลา 

ทัศนคติแบบนี จะปรากฏให้เห็นในแนวคิดเกี่ยวกับ "อาวองท์-การ์ด" ค้านี เป็นศัพท์ทางการทหาร 
หมายถึง ทหารแนวหน้าในภาษาฝรั่งเศส (advance guard) โดยศิลปินแนวคิดหัวก้าวหน้าได้น้ามาใช้เรียกชื่อ
เป็นกลุ่มศิลปินอาวองท์-การ์ด (avant-garde) หรือศิลปินหัวก้าวหน้า ที่มีรูปแบบการสร้างงานศิลปะแบบใหม่ 
ศิลปินในยุคนี ได้แก่ มาเนท,์โคลด  โมเนท์, เรอนัวร์ ,เดอร์กาส์, รวมทั งประติมากร โรแดง  

ภาพที่ 51 The Potato Harvest (1855) โดย Jean-Francois Millet  
ภาพจาก : www.wikipainting.org 
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4.4  ศิลปะลัทธิประทับใจใหม่ (Neo - Impressionism )  

มีรูปแบบการวาดภาพฉากต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในเมือง และภูมิทัศน์และทิวทัศน์ทะเล  โดยใช้เทคนิคการ
ระบายสีเป็นจุด(Pointilism)  หรือเส้น  ซึ่งเมื่อมองภาพ รวมๆ แล้วจะเห็นเป็นเนื อภาพเดียวกัน ศิลปินคน
ส้าคัญในยุคนี  ได้แก่ จอร์จส์ เซอราท์,คามิลล์ พีส์ซาร์โร,พอล ซิยัค 

ภาพที่ 52 Luncheon of the boating party โดย Pierre Auguste 
Renoir  ภาพจาก : www.Habpages.com 
 

ภาพที ่53 Georges Seurat, A Sunday 
Afternoon on the Island of La โดย Grande 
Jatte 
ภาพจาก : www.timeout.com 
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4.5 ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง ( Post - Impressionism )  
ศิลปินยังคงนิยมเทคนิคการวาดภาพด้วยจุดและเส้น แต่เริ่มเสนอภาพที่สอดแทรกอารมณ์และ

ความรู้สึกเข้าไปในความงามของธรรมชาติด้วย  จึงไม่ยึดติดกับรูปแบบ รูปทรง หรือสีตามสิ่งที่ตามองเห็นจริง  
ศิลปินในยุคนี  ได้แก่ พอล   เซซานน์,วินเซนต์   ฟานโกะ, พอล โกแกง และ ทูลูส - โลเทรค 

 
4.6 ศิลปะลัทธิบาศกนิยม (Cubism)  ค.ศ. 1907 - 1910  
 มีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยตัดทอนรูปทรงของภาพให้อยู่ในฟอร์มของเรขาคณิต เช่น 
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ศิลปินคนส้าคัญในยุคนี  ได้แก่ พาโบล ปิคาสโซ, จอร์จส์  บราคและ เฟอร์นานด์  เลเจร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 54  Starry Night  
          โดย Vincent Van Gogh. 
ภาพจาก : www.Habpages.com 

ภาพที่ 55 Les Demoiselles d'Avignon โดย Pablo Picasso 
ภาพจาก : www.timeout.com 
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4.7 ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism )  
เป็นงานศิลปกรรมที่เน้นความฝันและจิตใต้ส้านึก โดยแสดงออกด้วยการสร้างสรรค์งานแบบเหนือ

ความเป็นจริง เช่นการสร้างสรรค์รูปทรงจากอารมณ์และจิตใต้ส้านึก การใช้รูปทรงที่แตกต่างจากการมองเห็น
จริง โดยใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นสื่อในการแสดงออก อาจเป็นเรื่องของอารมณ์เก็บกด  เรื่องเร้นลับ  การ
ท้าทาย  เพ้อฝัน  น่าตื่นตระหนก  น่าหวาดกลัว  นิยมใช้สีและสร้างบรรยากาศที่ลึกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 ศิลปะลัทธินามธรรม (Abstractism)  

เป็นงานศิลปะที่ไร้รูปลักษณ์ โดยศิลปินแสดงภาพ
และความคิดออกมาด้วยการสกัด ตัดทอน บิดเบือนเส้น 
รูปทรง สี รูปทรงให้เป็นไปตามตามลีลาหรือกลวิธีในการ
แสดงออก  บางครั งก็สร้างรูปทรงใหม่จากความคิดอันเป็น
นามธรรม เน้นการใช้อารมณ์ ความรู้สึก ผ่านการแสดงออก
ในงานศิลปะ เทคนิคที่นิยม อาทิ การใช้สีราด หยด หยอด 
ปาดสี ใช้แปรงละเลง การสาดสี การระบายอย่างหยาบจน
เห็นฝีแปรง เป็นต้น ศิลปินคนส้ าคัญ ได้แก่  แจคสัน   
พอลลอค,วาสสิลี   แคนดินสกี, พีท   มองเดรียง 

ภาพที ่57 การสร้างผลงานของ Jackson  Pollock 
ภาพจาก : www.WordPress.com 

ภาพที่ 56  The Persistence of Memory (1931)  
โดย Salvador Dali  ภาพจาก : www.wikipainting.org 


