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แผนที่เกิดศิลปะตะวันตก



ความหมายของศิลปะ
ศิลปะ : เปนภาษาสันสกฤต หมายถึง  ฝมือการชาง, การทําใหวิจิตรพิสดาร,

การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจกัษดวยสื่อตางๆ  เชน
ทศันศิลป การละคร ดนตรี เปนตน

ธรรมชาติ : สิ่งที่เกิดมาและเปนอยูตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ, ที่เปนไปเอง
โดยมิไดปรุงแตง (จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542)

Art : มาจากภาษาลาติน ARS แปลวาความชํานาญ หรือทักษะการทํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใด แตคําวา “ศิลปะ” ซึ่งใชปจจุบันมาจากคําวา “Arti”
และ “Arte” ซึ่งใชในยุคฟนฟู (ระหวางศตวรรษ 14-16)



Arti : หมายถึง สมาคมชาง

Arte : หมายถึง ฝมือชาง ทักษะและการประดษิฐทางชาง



แหลงที่มาของความงามแหลงที่มาของความงาม



เสาเฉลียง  อุบลราชธานี

 ความงาม

ที่เกิดจากธรรมชาติ



น้ําตก  กาญจนบุรี



แกงคุดคู  จ.เลย



ภูเขาและหมิะ ( แควนแคชเมียร อินเดีย)



ดอกไม(ภูเรือ เลย)



ชาง ศรีลังกา



มนุษย        กับการชื่นชมความงามธรรมชาติ



ภูกระดงึ   ( เลย)



ผลงานของสัตวตามสัญชาตญาณ



ใยแมงมุม



รังนก



ผลงานเชิงชางของมนษุยผลงานเชิงชางของมนษุย
((  เพื่อความจําเปนในการดํารงชีวิตเพื่อความจําเปนในการดํารงชีวิต  ))



บานดิน (อินเดีย)



กระโจมที่พัก(อินเดียนแดง)



เกวียน ยานพาหนะและบรรทกุสิ่งของ (พุกาม พมา)



อาหาร

11  ในปจจัยในปจจัย  44  ที่ทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยูไดที่ทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได





 ศิลปะศิลปะ
  ผลงานการสรางสรรคของมนุษยผลงานการสรางสรรคของมนุษย  เพื่อสนองจติใจเพื่อสนองจติใจ

เกดิขึ้นไดหลากหลายลักษณะเกดิขึ้นไดหลากหลายลักษณะ



ศิลปน

คือ ผูสรางสรรคผลงานศิลปะ
ทฤษฏีศิลปะ เชน
ศิลปะ  คือ  การเลียนแบบธรรมชาต(ิ Art as Repressentation)

ศิลปะ  คือ รูปทรง ( Art as Pure Form )

ศิลปะ คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ ( Expressionism )



ภาพเขียนทะเล 



ภาพเขียนสีน้ํามนั รปูชายหนุม 



ภาพนามธรรม( Abstract ) ศิลปนไดรบัแรงบันดาลใจจากความแข็งแกรงของภูเขาหนิ



ศิลปน

คือ ผูสรางสรรคผลงานศิลปะ



ปกัสโซ



ผลงานศิลปะของปกัสโซ 
ชื่อ Bull, S Head 

 สูง  16 1/8 นิ้วค.ศ. 1943



รูปปนดนิเผา นักคิด (The Thinker) จากโรมาเนีย อายุกอน ค.ศ. 5,000 ป



ประติมากรรมอาดัม (Adam) งาชางแกะยุคไบแซนไทน ศว.12



ประติมากรรม นักคิด 
(The Thinker) 

โดยโรแดง (Rodin) ค.ศ.1879-89 บรอนส



ภาพการรับประทานอาหารกลางวันบนพื้นหญา (Luncheon on the Grass) 
โดยมาเนต (Manet) ค.ศ.1863 Oil on canvas 7’x 8’10”



ประติมากรรม River Gods  ศว. 3 Roman



ภาพพิมพ Engraving ชื่อ Battles of Sea Gods โดยมังเตญา (Mantegna) ค.ศ.1493
ขนาด11 5/8 x15 5/8 นิ้ว นิวยอรค



ภาพเขียนดวยปากกาชื่อ Battle of Sea Gods โดยดูเรอ (Durer) ค.ศ. 1494
ขนาด11 3/8 x15 นิ้ว เวียนนา



ศิลปะยคุกอนประวัตศิาสตร
พบวามีการฝงศพ มีการสักบนใบหนา รูจักทําเข็มเย็บหนังสัตวจากกระดูกสัตว มี

การแกะสลักบนวัสดุตางๆ เชน เขาสัตว กระดูก งาชาง และปนภาพสัตว รูจักการเขียนภาพ 
กําหนดแบงยุคโดยใชผลงานที่มนุษยสรางสรรคขึ้นกอนที่จะรูจักการประดิษฐตัวอักษร 
แบงเปน

1. ยุคหนิเกา (Paleolithic หรือ Old Stone Age)25,000-10,000 B.C.
2. ยุคหินกลาง (Mesolithic หรือ Middle Stone Age)10,000-2,000 B.C.

3. ยุคหินใหม (Neolithic หรอื New Stone Age)2,000-1,500 B.C.



วัตถุประสงคของการสรางงานยุคหนิเกาในยุโรป
( มนุษยนีอัลเดอธัล Neanderthal men )

• ผลงานจิตรกรรม
• 1. นาจะสรางเพื่อสนองความเชื่อเรื่องวิญญาณนิยม เพราะพบรองรอยของการใช

อาวุธขวาง ทิ่มแทง เพื่อขมขวัญศัตรู
• 2. สรางเพื่อความพึงพอใจ เพราะพบวาบางสถานที่สามารถเขียนภาพไดดวย

ความชํานาญ งดงามเปนอยางยิ่ง
• ผลงานประติมากรรม
•  ใชเปนเครื่องรางของขลัง ยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน การสลักรูปสตรีเพศ ซึ่งเปนผูให

กําเนิด 



ลักษณะถ้ําในพื้นที่ฝรั่งเศสและสเปน ที่พบจิตรกรรมผนังถ้ํา



จิตรกรรมผนังถ้ํา ยุคหนิเกา 
ถ้ําลาสโก แถบลุมน้ําดอรโดน ฝรั่งเศส

15,000 – 10,000 ปกอน ค.ศ.

ยุคหินเกา 



ภาพจิตรกรรมผนังถ้ําภาพสัตวตางๆ อายุประมาณ 15,000 ปกอน ค.ศ.



จิตรกรรมผนังถ้ํา ยุคหนิเกา ถ้ําลาสโก แถบลุมน้ําดอรโดน ฝรั่งเศส
15,000 – 10,000 ปกอน ค.ศ.



จิตรกรรมผนังถ้ํา ชื่อ Black Bull
ถ้ําลาสโกแถบลุมน้ําดอรโดน ฝรั่งเศส

15,000 – 10,000 ปกอน ค.ศ.



จิตรกรรมผนังถ้ํา ชื่อ A Horse with Arrows ถ้ําลาสโกแถบลุมน้ําดอรโดน ฝรั่งเศส
15,000 – 10,000 ปกอน ค.ศ.



จิตรกรรมผนังถ้ํา ถ้ําอัลตามิรา สเปน 15,000-10,000 ปกอน ค.ศ.



จิตรกรรมผนังถ้ํา รูปวัวไบซันบาดเจ็บ (Wounded Bison) ถ้ําอัลตามิรา สเปน
15,000 – 10,000 ปกอน ค.ศ.



“วัวไบซัน” แกะจากเขากวางเรนเดียร ถ้ํามาดเลนลุมน้าํดอรโดน
ฝรั่งเศส กอน ค.ศ. 15,000 – 10,000 ป ขนาด ยาว 4 นิ้ว



ประติมากรรม วีนัสแหงวิลเลนดอรฟ ออสเตรีย หินสลัก สูง 4 ¼ นิ้ว 
กอน ค.ศ. 25,000 – 20,000 ป



(ซาย) งาชางแกะ จากเชคโกสโลวาเกีย
กอน ค.ศ.20,000 ป

(ขวา) วีนัสแหงโลแซล จากลุมน้ําดอรโดน  
ฝรั่งเศส กอน ค.ศ. 25,000-20,000 ป



ศิลปกรรมสมยัใหม ไดรับแรงบันดาลใจ

จากประติมากรรมวีนัส ยุคกอนประวัติศาสตร



ศิลปกรรมยุคหินใหม
เกิดสถาปตยกรรมหรืออนุสาวรียหินตัง้ (Megalithic) มี 3 ลักษณะ คือ

1. หนิตั้ง (Menhirs) เปนหนิเดี่ยวตั้ง อาจจะตั้งเดี่ยว หรือหลายแทง
เรียงกันไป แสดงถึงสํานึกของมนุษยทีต่่ําตอย จึงอยากมีสวนรวมในเอกภพ
เพื่อแสดงความภมูิใจ ที่เปนสวนหนึ่งของเอกภพ 

2. โตะหนิ (Dolmen) เปนหนิ ตั้งแต 3 แทง โดย 2 แทงตั้งเปนฐาน อีกกอน  
วางพาดบน   ลักษณะคลายรูปโตะ อาจใชในพิธีกรรมฝงศพ เปรียบคลายบานผูตาย

3. หินลอมเปนวง (Stonehenge หรือ Cromlech หรือ Tumulus) เปนเสา 
หนิ ตั้งเรียงเปนวง อาจมากถงึ 30 แทง สวนดานบนทาํเปนเดอืย รับแทง        
หินทีส่กัดเปนเบาสวมทับบน อาจใชเพื่อการคํานวณเวลาเพื่อบวงสรวง 
ดวงอาทิตย และเพื่อผลทางการกําหนดเวลาในการเพาะปลูก



1. หินตั้ง (Menhirs) เปนหินเดี่ยวตั้ง อาจจะตั้งเดี่ยว 
หรือหลายแหง กระจายไป

• Men แปลวาหิน 
• Hir แปลวายาว
- กรีกใช Monolithic ( Mono = หนึ่ง หรือโดดเดี่ยว lithic =หิน )
- ตั้งเปนแถวยาวเรียกวาอะไลนเมนท( Alignment )
- หากตั้งเปนวงกลมเรียกสโตนเฮนจ หรือครอมเลค ( Stonenge or 

Cromlech )
จุดประสงค
นาจะทําขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการบวงสรวงพระ
อาทิตย  หรือเพื่อคํานวณและสังเกตฤดูกาลหรือดวงดาว



หนิเดี่ยว( menhirs ) ตั้งเรียงแถว หรืออะไลนเมนท( Alignment )

 เมืองคารนัค ฝรั่งเศส กอน ค.ศ. 4,000 ป 



Menhir

ที่ Carnac ฝรั่งเศส



2. โตะหิน (Dolmen)



Dolmen ที่ไอซแลนด  กอน ค.ศ. 2,500 ป



(ซาย) หนิเดี่ยวตั้ง  (Menhirs) 

และ(ขวา)หินรปูโตะ (Dolmen) ที่คารนคั ฝรั่งเศส



หินลอมเปนวง (Stonehenge หรือ Cromlech)



สโตนเฮนจ ที่ทุงหญาซาลิสเบอรี อังกฤษ กอน ค.ศ. 2,000 – 1,500 ป



สโตนเฮนจ ซาลิสเบอรี อังกฤษ กอน ค.ศ. 2,000 – 1,500 ป



รูปสโตนเฮนจที่สมบูรณ อังกฤษ 
กอน ค.ศ. 2,000 – 1,500 ป



พระอาทิตยขึ้นที่สโตนเฮนจ อังกฤษ กอน ค.ศ. 2,000 ป



สโตนเฮนจ อังกฤษ กอน ค.ศ. 2,000 ป





เทคนิคการกอสรางยคุโบราณเทคนิคการกอสรางยคุโบราณ



ภาพ(สัญนิษฐาน) การลากหินซึ่งตองใชคน ประมาณ 1,000 คน



นําเสาลงหลุมทีขุ่ดไว



ตั้งเสาคู



เคลื่อนยายคานขึ้นวางพาดเสา โดยสกดัหินเปนรปูเดอืยรับเบา เพื่อความแข็งแรง



THE ENDTHE END


