


กรีกกรีกโบราณโบราณ
กรีกกรีก  เปนชาวอินโดยูโรเปยนเปนชาวอินโดยูโรเปยน  เดิมนาจะอยูทางภาคกลางของยุโรปเดิมนาจะอยูทางภาคกลางของยุโรป
เรียกตนเองวาเรียกตนเองวาเฮลเฮลเลนสเลนส  ((คําวาคําวากรีกกรีกเปนชื่อที่โรมนัตั้งใหเปนชื่อที่โรมนัตั้งให))
เรียกบานเมืองตนเองวาเรียกบานเมืองตนเองวาเฮลัสเฮลัส
เรียกเรียกอารยอารยธรรมของตนเองวาธรรมของตนเองวาเฮเลนิคเฮเลนิค
ที่ตั้งและภูมิประเทศที่ตั้งและภูมิประเทศ  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตปลายสุดของทวีปตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตปลายสุดของทวีป
ยุโรปยุโรป  ตําแหนงบรรจบกนัของทวีปยุโรปตําแหนงบรรจบกนัของทวีปยุโรป  เอเชียและเอเชียและแอฟแอฟรกิารกิา  และมีภูมิและมีภูมิ
ประเทศเปนภูเขานอยใหญประเทศเปนภูเขานอยใหญ
รับรับอิทธิพลอิทธิพลการสรางงานทั้งจากการสรางงานทั้งจากอียิปตอียิปตและและเอเชียเอเชีย



การเมืองและการปกครองการเมืองและการปกครอง

มีการปกครองแบบนครรัฐมีการปกครองแบบนครรัฐ  หรือที่เรียกวาหรือที่เรียกวาโปโปลิสลิส  มีอิสระที่จะมีอิสระที่จะ
ปกครองตนเองปกครองตนเอง  คนในแตละทองที่จะภักดเีฉพาะเขตของตนคนในแตละทองที่จะภักดเีฉพาะเขตของตน
นครรัฐนครรัฐที่สําคัญคอืที่สําคัญคอื  เอเธนสเอเธนสและสปารและสปารตาตา
เอเธนสเอเธนส  เปนนครรัฐที่เจริญที่สุดและมอีทิธิพลตอโลกสมัยหลังเปนนครรัฐที่เจริญที่สุดและมอีทิธิพลตอโลกสมัยหลัง
มากที่สุดมากที่สุด
สปารตาสปารตา  เปนนครรัฐที่แข็งแกรงและมีขนาดใหญที่สุดเปนนครรัฐที่แข็งแกรงและมีขนาดใหญที่สุด



เศรษฐกิจเศรษฐกิจกรีกกรีกโบราณโบราณ

ประกอบอาชีพแบบอุตสาหกรรมการเกษตรประกอบอาชีพแบบอุตสาหกรรมการเกษตร  เชนเชน  เครื่องปนดินเผาเครื่องปนดินเผา    
น้ํามันมะกอกน้ํามันมะกอก  เหลาองุนเหลาองุน  ผาขนสัตวผาขนสัตว  ฝายฝาย  สงไปขายตางแดนสงไปขายตางแดน  และมีการและมีการ
ใชเหรยีญทองใชเหรยีญทอง    เงินเงิน  ทองแดงทองแดง  เปนสื่อกลางเปนสื่อกลาง
แตละนครรฐัจะมีเงินเหรียญและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราใชเปนของแตละนครรฐัจะมีเงินเหรียญและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราใชเปนของ
ตนเองตนเอง  จึงเกิดอาชีพแลกเปลี่ยนเงินจึงเกิดอาชีพแลกเปลี่ยนเงิน((money changermoney changer)) ขึ้นขึ้น  จนจน
กลายเปนนายธนาคารกลายเปนนายธนาคาร  รับฝากและใหกูเงินรับฝากและใหกูเงิน  เก็บดอกเบี้ยจนร่ํารวยเก็บดอกเบี้ยจนร่ํารวย
ปรากฏปอมคายเก็บภาษีที่ผานทางจากพอคาที่กรุงปรากฏปอมคายเก็บภาษีที่ผานทางจากพอคาที่กรุงทรอยทรอย



คุณสมบัติของชาวคุณสมบัติของชาวกรีกกรีก

เปนผูใฝรูเปนผูใฝรู  ทั้งในสิ่งรอบตัวและจากพื้นที่หางไกลทั้งในสิ่งรอบตัวและจากพื้นที่หางไกล  ชอบซักถามชอบซักถาม  เชื่อในเชื่อใน
ลัทธิเหตุผลลัทธิเหตุผล  ( ( RationalismRationalism ))  อีกทั้งลัทธิอุคมคติอีกทั้งลัทธิอุคมคติ( ( IdialismIdialism ))และและ
คํานึงถึงประโยชนตอเพื่อนมนุษยตามหลักมนุษยธรรมคํานึงถึงประโยชนตอเพื่อนมนุษยตามหลักมนุษยธรรม  (( HumanHuman

ismism ))และมีวิจารณญาณที่ดีและมีวิจารณญาณที่ดี
เปนผูมีนิสัยละเอียดเปนผูมีนิสัยละเอียด  ออนไหวในความงามออนไหวในความงาม  และมีความสามารถทางดานและมีความสามารถทางดาน
การสรางสรรคสิ่งตางๆการสรางสรรคสิ่งตางๆ  
มีการใชชีวิตอยางงายๆมีการใชชีวิตอยางงายๆ  และรักเสรีภาพและรักเสรีภาพ



ปญญาปญญา  ศาสนาและความคิดศาสนาและความคิดกรีกกรีกโบราณโบราณ

รักธรรมชาติรักธรรมชาติ  เชื่อวามีพลังลึกลับหรือเทพเจาที่สามารถใหคุณใหโทษเชื่อวามีพลังลึกลับหรือเทพเจาที่สามารถใหคุณใหโทษ
มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาหลายองคมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาหลายองค( ( PolytheismPolytheism ))วาวา  เปนผูบันดาลใหเปนผูบันดาลให
เปนไปเปนไป  
พระเจามีหนาตาและความคิดคลายมนุษยพระเจามีหนาตาและความคิดคลายมนุษย  แตมีพลังมากกวามนุษยเชนแตมีพลังมากกวามนุษยเชน
เทพเทพซุสซุส  หรือเซหรือเซอุสอุส  เปนเทพบิดรของเทพทั้งหมดสถิตอยูบนยอดเขาเปนเทพบิดรของเทพทั้งหมดสถิตอยูบนยอดเขา
โอลิมปสมีภรรยาชื่อเฮราโอลิมปสมีภรรยาชื่อเฮรา  ซึ่งเปนเทพีแหงสวรรคและการแตงงานซึ่งเปนเทพีแหงสวรรคและการแตงงาน



เทพเจาเทพเจากรีกกรีกโบราณโบราณ
ซุสซุส  หรือเซหรือเซอุสอุส  เปนเปน    เทพบิดรของเทพทั้งหมดเทพบิดรของเทพทั้งหมด

สถิตอยูบนยอดเขาโอลิมปสสถิตอยูบนยอดเขาโอลิมปส  
เฮราเฮรา                                เปนเทพีแหงสวรรคและการแตงงานเปนเทพีแหงสวรรคและการแตงงาน
อพอลโลอพอลโล สุสุริยริยเทพเทพ,,ศิลปะศิลปะ,,  การแพทยการแพทย
โพไซดอนโพไซดอน เทพเจาแหงทองทะเลเทพเจาแหงทองทะเล
เซนเซนทอรทอร ที่ปรึกษาที่ปรึกษาเฮอรเฮอรคิวคิวสิสสิส  ((  เปนเปนคนครึ่งมาคนครึ่งมา  ))
เฮอรเมสเฮอรเมส ผูสื่อขาวผูสื่อขาว
ไดโอไดโอนิซุสนิซุส เทพแหงการเลี้ยงฉลองเทพแหงการเลี้ยงฉลอง



วีนัสวีนัส   เปนเปน  เทพีแหงความรักเทพีแหงความรัก
เมดูซาเมดูซา ความอิจฉาความอิจฉา  มีผมเปนงูมีผมเปนงู
อเธอเธนานา เทพแีหงสันติและสติปญญาเทพแีหงสันติและสติปญญา
ไนกี้ไนกี้ เทพีแหงชัยชนะเทพีแหงชัยชนะ
เดมิเตอรเดมิเตอร เทพีแหงเกษตรกรเทพีแหงเกษตรกร
คิวปคคิวปค บุตรของบุตรของวีนัสวีนัส,,  ความรักชั่วนิความรักชั่วนิรันดรรันดร  



ปญญาความคิดปญญาความคิด

ความเชื่อของชาวความเชื่อของชาวกรีกกรีกโดยทั่วไปเปนแบบเชื่อเทพเจาโดยทั่วไปเปนแบบเชื่อเทพเจา  ที่ถือวาเหตุการณที่ถือวาเหตุการณ
ตางๆตางๆ  ทั้งในชีวิตทั้งในชีวิต  สังคมสังคม  และธรรมชาติและธรรมชาติ  เกิดจากการบันดาลของเทพเจาเกิดจากการบันดาลของเทพเจา
เสรีชนหรือชาวเสรีชนหรือชาวกรีกกรีกมีระบบการใชแรงงานทาสทํางานประเภททํานามีระบบการใชแรงงานทาสทํางานประเภททํานา  
ทํางานชางหรือเปนเสมียนแทนทํางานชางหรือเปนเสมียนแทน  จึงทําใหชาวจึงทําใหชาวกรีกกรีกมีเวลาและโอกาสรวมมีเวลาและโอกาสรวม
แสดงความคิดเห็นเชิงเหตุผลในดานปรัชญาแขนงตางๆแสดงความคิดเห็นเชิงเหตุผลในดานปรัชญาแขนงตางๆ  เชนเชน  
คณิตศาสตรคณิตศาสตร  ศิลปะศิลปะ  โดยไมมีชาติใดจะเทียบไดโดยไมมีชาติใดจะเทียบได  กอใหเกิดนักปรัชญากอใหเกิดนักปรัชญา
ขึ้นมามากมายหลายคนขึ้นมามากมายหลายคน



โซโซเครตีสเครตีส  ((SocretesSocretes, 469, 469--399 399 

ปกอนปกอน  คค..ศศ..))
มีความเชือ่วามีความเชือ่วา  ปญญาคือปญญาคือ  อํานาจที่จะนําไปสูอํานาจที่จะนําไปสู
ความจริงไดความจริงได  หรือหรือ  ““ความรูคือคุณธรรมความรูคือคุณธรรม””
ความรูหมายถึงความรูหมายถึง  ความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิตความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต  
ความดีความดี  และความชั่วและความชั่ว
วิธีการคือวิธีการคือ  สืบสาวหาสัจสืบสาวหาสัจจธรรมจธรรมและคุณธรรมและคุณธรรม  
เพื่อยึดถือในการดํารงชีวติเพื่อยึดถือในการดํารงชีวติ
สิ่งที่ใหความสุขสิ่งที่ใหความสุข  มิใชสิ่งถูกตองมิใชสิ่งถูกตอง  หรือสิ่งที่ใหหรือสิ่งที่ให
ความทุกขไมจําเปนตองเปนสิ่งเลวเสมอไปความทุกขไมจําเปนตองเปนสิ่งเลวเสมอไป



เพลโตและเพลโตและอริสอริสโตโตเตลิเตลิ



เพลโตเพลโต  ((Plato, 427Plato, 427--

347347  ปกอนปกอน  คค..ศศ..))  เปนเปน
ศิษยคนสําคัญของศิษยคนสําคัญของโสเครโสเคร
ติสติส  
ปรชัญาของเพลโตไดแกปรชัญาของเพลโตไดแก  
ทฤษฎทีีว่าดวยแบบทฤษฎทีีว่าดวยแบบ  หรอืหรอื
IdeaIdeaหรือหรือFormForm



อริสอริสโตโตเติลเติล  ((Aristotle, Aristotle, 

384384--322322  ปกอนปกอน  คค..ศศ..))
เคยเปนผูถวายการศึกษาแดเคยเปนผูถวายการศึกษาแด
พระพระเจาอเจาอเล็กเล็ก
ซานเดซานเดอรมอรมหาราชหาราช
เปนเวลาถึงเปนเวลาถึง  44  ปป  

-- มีทศันะคอนขางจะขัดแยงมีทศันะคอนขางจะขัดแยง
กับเพลโตกับเพลโต  

-- มีความเชื่อวามีความเชื่อวา  มโนคติหรือสิ่งมโนคติหรือสิ่ง
สากลนั้นอยูในโลกเรานี้เองสากลนั้นอยูในโลกเรานี้เอง    



แผนที่แหลงกําเนิดศิลปกรรมแผนที่แหลงกําเนิดศิลปกรรมกรีกกรีกโบราณโบราณ



แบงศิลปกรรมไดแบงศิลปกรรมได  44  ยุคยุค  คือคือ

1.1.ยคุยคุ  Primitive Primitive   หรือหรือ  Geometric PeriodGeometric Period 1,1001,100--700700 B.C.B.C.

22. . ยคุยคุอาเคอิคอาเคอิค( C.700 ( C.700 –– 480 B.C. )480 B.C. )
3.3.  สมยัคลาสสมยัคลาสสคิสคิ  ( C. 480 ( C. 480 –– 330 B.C. )330 B.C. )

4.4.  สมยัเฮเลนนิสมยัเฮเลนนิสตคิสตคิ  ( C.330 ( C.330 –– 17 B.C. )17 B.C. )



1.1.ยุคยุค  Primitive Primitive 
หรือหรือ  Geometric PeriodGeometric Period

(1,100(1,100--700700 B.C.B.C.))



หลังการลมสลายของหลังการลมสลายของไมนไมนวนและไมซีเนียนวนและไมซีเนียน  อารยอารยธรรมก็สิ้นสุดธรรมก็สิ้นสุด
ชาวชาวกรีกสกรีกสมัยเริ่มตนไมสามารถสืบตอไดมัยเริ่มตนไมสามารถสืบตอได

มีเพียงเครื่องปนดินเผาและการวาดระบายสีเทานั้นที่ยังสืบทอดไดมีเพียงเครื่องปนดินเผาและการวาดระบายสีเทานั้นที่ยังสืบทอดได
--เนนเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมเนนเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรม

--นิยมใชลวดลายเรขาคณิตนิยมใชลวดลายเรขาคณิต    
เชนเชน  วงกลมวงกลม  สามเหลี่ยมสามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม  

ซิกซิกแซกแซก  ฟนปลาฟนปลา  ฯลฯฯลฯ



ภาพแสดงรูปทรงภาพแสดงรูปทรง
แจกันแจกันกรีกกรีก



DipylonDipylon Vase Vase 
สูงสูง  42(1/2)42(1/2)  นิ้วนิ้ว    800800 B.C.B.C.
ภาพเขียนมีลักษณะแบนภาพเขียนมีลักษณะแบน



ตกแตงแบบตกแตงแบบGeometric style Geometric style 750750 B.C.B.C.



  ภาชนะสองหูภาชนะสองหู  ((AmphoraAmphora))

Late GeometricLate Geometric

((750750--730730 B.C.B.C.))

แสดงภาพคนนอนตายแสดงภาพคนนอนตาย  ตัวตัว
แข็งทือ่อยูบนรถแข็งทือ่อยูบนรถ  โดยมีคนโดยมีคน
นั่งและยืนแสดงความนั่งและยืนแสดงความ

โศกเศราโศกเศรา  ดวยการยกแขนดวยการยกแขน
ขึ้นขึ้น  22  ขางขาง



ShipwrekShipwrek,,((  เรือแตกเรือแตก))  ภาพเขียนลายภาพเขียนลาย  Geometric Geometric 800800 B.C.B.C.



2.2.ศิลปะยุคศิลปะยุคอาเคอิคอาเคอิค((Archaic Archaic C.700 C.700 –– 480 B.C. 480 B.C. ))

--ภาพเขียนภาชนะสีดําและสีแดงภาพเขียนภาชนะสีดําและสีแดง
--นกฮกูใสน้ําหอมนกฮกูใสน้ําหอม

--ประติมากรรมหญิงสาวหรือประติมากรรมหญิงสาวหรือโคเรโคเร((KoreKore ))

--  ประติมากรรมชายประติมากรรมชาย  คูคูรอสรอส(( KourosKouros))



Perfume Vase Perfume Vase สงูสงู  22  นิ้วนิ้ว  650650 B.C.B.C.



ภาพเขียนสีดําบนภาชนะภาพเขียนสีดําบนภาชนะ OreintalizingOreintalizing stylestyle
((อิทธิพลศิลปะจากอิทธิพลศิลปะจาก  ตะวันออกหรือตะวันออกหรือแอสแอสซีเรียนซีเรียน  )) 525525 B.C.B.C.



Dionysus in 
a  Boat

ภาพเขียนสีดํา
บนจาน ยุค
อาเคอิค 

540 B.C. 

φφ 1212  นิ้วนิ้ว 



รูปภาพและความหมายรูปภาพและความหมาย
ภาพไดโอภาพไดโอนิซุสหรอืแบคคุสนิซุสหรอืแบคคุส

  เปนเทพเจาแหงการเลี้ยงฉลองของชาวนาชาวไรเปนเทพเจาแหงการเลี้ยงฉลองของชาวนาชาวไร  
ในภาพกลาวถึงตอนถูกโจรสลัดจับในภาพกลาวถึงตอนถูกโจรสลัดจับ  มีตนองุนเกิดในเรือมีตนองุนเกิดในเรือ  ออกผลมาออกผลมา  77  พวงพวง

และรอบและรอบ  ๆๆ  เรือมีปลาโลมาวายอยูเรือมีปลาโลมาวายอยู  77  ตัวตัว    
เลขเลข  77  หมายถึงโชคดีหมายถึงโชคดี  



The Blinding of The Blinding of PolyphemusPolyphemus
and Gorgons and Gorgons 

เรื่องราวของยักษตาเดียวเรื่องราวของยักษตาเดียว
สูงสูง  5656  นิว้นิว้  675675--650650 B.C.B.C.

อิทธิพลการวางทาและลวดลายการตกแตงอิทธิพลการวางทาและลวดลายการตกแตง
จากจากเมโสเมโสโปเตเมียโปเตเมีย



แจกันภาพเขียนสแีดงแจกันภาพเขียนสแีดง
เปนภาพนักกีฬาโอเปนภาพนักกีฬาโอลิมปคลิมปค



Satyr Satyr ((  แซทเทอะแซทเทอะ  ))มามารีศรีศ  หรอืหรอื
รุกขรุกขเทวดาเทวดา  รางเปนคนรางเปนคน  หัวและหางหัวและหาง

เปนมาหรือแพะเปนมาหรือแพะ  
ตัวแทนตัวแทนตันหาราคะตันหาราคะ

  บรอนสบรอนส  700700--500500 B.C.B.C.



((ซายซาย))ประติมากรรมหนุมเปลอืยประติมากรรมหนุมเปลอืย ( (KourosKouros)) 540540 B.C. B.C. หนิออนหนิออน  
((ขวาขวา))ประติมากรรมรปูสตรีประติมากรรมรปูสตรี  ((KoreKore)) 650650 B.C.B.C.



((ขวาขวา))ประติมากรรมรูปสตรีประติมากรรมรูปสตรี  ((KoreKore))

เปรียบเทียบประติมากรรมอียิปตเปรียบเทียบประติมากรรมอียิปต((ซายซาย))



((ซายซาย))  เทพีเฮราแหงซาเทพีเฮราแหงซามอสมอส    570570--560560 B.C.  B.C.  สูงสูง  66  ฟุตฟุต44  นิ้วนิ้ว
((กลางกลาง))  รูปสตรีรูปสตรี ( (KoreKore)) 530 B.C.  530 B.C.  หินออนหินออน    สูงสูง  4848  นิ้วนิ้ว  อยูในชุดทูอยูในชุดทูนิคนิค

((ขวาขวา))  รูปสตรีรูปสตรี ( (KoreKore)) 505505 B.C.B.C.



เปรียบเทียบการวางทาของประติมากรรมสลักหินอียิปตและเปรียบเทียบการวางทาของประติมากรรมสลักหินอียิปตและกรีกกรีกยุคยุคอาเคอิคอาเคอิค



ชายหนุมชายหนุม  500500 B.C. B.C. 
หินออนหินออน  66  ฟุตฟุต  1111  นิ้วนิ้ว



KourosKouros cc 5525B.C. 25B.C. หินหิน
ออนออน  66  ฟุตฟุต  1111  นิ้วนิ้ว

แสดงกลามเนื้อไดดีกวาแสดงกลามเนื้อไดดีกวา
อียิปตอียิปต



คนแบกลูกวัวคนแบกลูกวัว((CalfCalf--BearerBearer) ) 570570 B.C. B.C. 
6565  นิ้วนิ้ว  หินออนหินออน



CalfCalf--Bearer  Bearer  
570570 B.C. B.C. 6565  นิ้วนิ้ว  หินออนหินออน  

((ดานหลังดานหลัง))



ศีรษะศีรษะหญิงสาวหญิงสาวหรือหรือโคเรโคเร((KoreKore ))
และชายและชาย  คูคูรอสรอส((KourosKouros))

แสดงลักษณะแสดงลักษณะยิ้มแบบยิ้มแบบอาเคอิคอาเคอิค    
560560 B.C. B.C. สูงสูง  11(1/2)11(1/2)นิ้วนิ้ว  หินออนหินออน



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม  อาเคอิคอาเคอิค



วิหารวิหาร  Artemis Artemis ที่เกาะที่เกาะ  CorfuCorfu 600600--580580 B.C.B.C.



สิงหคูสิงหคู  
((อิทธิพลจากไมซีเนียนอิทธิพลจากไมซีเนียน))



สิงหและกอสิงหและกอกอนกอน



3.3.ศิลปะยุคศิลปะยุค  คลาสคลาสสคิสคิ  
((Classic)Classic)

--  วิหารพาวิหารพาเธนอนเธนอน
--  วิหารวิหารอีเรคธิอุมอีเรคธิอุม

--  โรงละครกลางแจงโรงละครกลางแจง
--  ประติมากรรมนักกีฬาประติมากรรมนักกีฬา



สถาปตยกรรมที่สาํคัญของสถาปตยกรรมที่สาํคัญของกรีกกรีก

อโครอโครโพโพลิสลิส  ((Acropolis)Acropolis)  และวิหารเทพเจาและวิหารเทพเจา
โรงมหรสพโรงมหรสพ  ((Theatre)Theatre)  เรียกวาเรียกวา  โอดีโอดีอุมหรืออุมหรือ  โอเดียมโอเดียม  ((OdeumOdeum))

อะอะกอรากอรา  ((Agora)Agora)  เรียกตลาดหรือบริเวณจัตุรัสยานชุมนุมชนเรียกตลาดหรือบริเวณจัตุรัสยานชุมนุมชน  
สโตสโตเอเอ  ((StoaStoa))  เปนอาคารเปดคลายระเบียงหรือทางเชื่อมระหวางสถานเปนอาคารเปดคลายระเบียงหรือทางเชื่อมระหวางสถาน  
ที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่งที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่ง  มีเสาตั้งเรียงรายและมีหลังคาคลุมมีเสาตั้งเรียงรายและมีหลังคาคลุม



เทือกเขาโอลมิปสเทือกเขาโอลมิปส
เปนเทือกเขาที่สูงที่สุดในกรีซเปนเทือกเขาที่สูงที่สุดในกรีซ  คือคือ  9,8009,800  ฟุตฟุต  ชาวชาวกรีกกรีกเชื่อวาสูงจนจรดสวรรคเชื่อวาสูงจนจรดสวรรค  เทพตางๆเทพตางๆ  

ประทับอยูที่ภูเขานี้ประทับอยูที่ภูเขานี้  บนภูเขามีประตูเมฆสําหรับเปดใหเทวดาลงมาสูโลกมนุษยบนภูเขามีประตูเมฆสําหรับเปดใหเทวดาลงมาสูโลกมนุษย    มีพนักงานมีพนักงาน
รักษาประตูรักษาประตู  เรียกวาเรียกวาฤดูเทวีฤดูเทวี( ( The SeasonsThe Seasons ))



วิหารวิหารพารเธพารเธนอนนอน  ((Parthenon)Parthenon)

เปนเทวาลัยสําหรับเปนเทวาลัยสําหรับเทพีอเธเทพีอเธนาผูพิทักษกรุงเอเธนสนาผูพิทักษกรุงเอเธนส  
ออกแบบออกแบบโดยอิโดยอิคติคตินุสนุส  ((Ictinus)Ictinus)  และและคาลคาลลิคราลิคราติสติส  ((CallicratesCallicrates))

448448--432 B.C.432 B.C.

แผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวางแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง  110110  ฟุตฟุต  ยาวยาว  237237  ฟุตฟุต    และสูงและสูง
ประมาณประมาณ  6565  ฟุตฟุต    หลังคามุงดวยกระเบื้องหินออนหลังคามุงดวยกระเบื้องหินออน  





ภายในวิหารพาภายในวิหารพาเธนอนเธนอน



อาอาโครโครโปโปลิสลิส  กรุงเอเธนสกรุงเอเธนส



วิหารพาวิหารพาเธนอนเธนอน  



วิหารพาวิหารพาเธนอนเธนอน  ออกแบบออกแบบโดยอิโดยอิคติคตินุสนุส ( (Ictinus) Ictinus) และและคาลคาลลิคราลิคราติสติส ( (CallicratesCallicrates) 448) 448--432 B.C.432 B.C.



ภาพดานหนาพาภาพดานหนาพาเธนอนเธนอน



วิหารพาวิหารพาเธนอนเธนอน
ใชเสาแบบดใชเสาแบบดอริคอริค



ระบบหัวเสาระบบหัวเสากรีกกรีก



ลักษณะหัวเสาลักษณะหัวเสากรีกกรีก

Doric OrderDoric Order
IornicIornic OrderOrder
CorintienCorintien OrderOrder



หัวเสาแบบดหัวเสาแบบดอริคอริค



หัวเสาแบบไอออหัวเสาแบบไอออนิคนิค



หัวเสาแบบโครินหัวเสาแบบโครินเธียนเธียน



วิหารวิหารอีเรคเธอมุอีเรคเธอมุ  หรือหรือ  อีเรคเธียมอีเรคเธียม  ((ErectheumErectheum))

สรางขึ้นเพื่ออุทิศแดสรางขึ้นเพื่ออุทิศแดอีเรคเธอุสอีเรคเธอุส  ((ErectheusErectheus))  วีรบุรุษชาวเอเธนสในวีรบุรุษชาวเอเธนสใน
ตํานานเทพนิยายตํานานเทพนิยายกรีกกรีก  
สรางตามแบบไอโอสรางตามแบบไอโอนิคนิค  
เสาทําเปนรูปหญิงสาวในชุดทูเสาทําเปนรูปหญิงสาวในชุดทูนิคนิค  66  รูปรูป    มีชื่อเรียกเฉพาะวามีชื่อเรียกเฉพาะวา  
““CaryatidesCaryatides””  หรือรูจักกันในนามของสาวพรหมจรรยทั้งหรือรูจักกันในนามของสาวพรหมจรรยทั้ง  66
((Maidens Maidens ))



วิหารวิหารอีเรคธิอุมอีเรคธิอุม  เสารูปหญิงพรหมจรรยเสารูปหญิงพรหมจรรย    421421--405405 B.C.B.C.



วิหารวิหารอีเรคธิอุมอีเรคธิอุม  เสารูปหญิงพรหมจรรยเสารูปหญิงพรหมจรรย  
421421--405405 B.C.B.C.



วิหารวิหารอีเรคธิอุมอีเรคธิอุม  เสารูปหญิงพรหมจรรยเสารูปหญิงพรหมจรรย    421421--405405 B.C.B.C.



โรงมหรสพโรงมหรสพ  ((Theatre)Theatre)  มีชื่อเรียกวามีชื่อเรียกวา  โอดีโอดีอุมอุม
หรือหรือ  โอเดียมโอเดียม  ((OdeumOdeum))

สถานที่แสดงดนตรีคอนเสิรตสถานที่แสดงดนตรีคอนเสิรต ( (Concert Hall) Concert Hall) 
มีแผนผังกลมมีแผนผังกลม  



โรงละครกลางแจงโรงละครกลางแจง ( (The Theater) The Theater) สถานที่แสดงละครสถานที่แสดงละคร    350350 B.C.B.C.



อโกอโกรารา((AgoraAgora))

เรียกตลาดหรือบริเวณจัตุรัสยานชุมนุมชนเรียกตลาดหรือบริเวณจัตุรัสยานชุมนุมชน    
ที่ฐานที่ฐานของอโครของอโครโพโพลิสลิสในเอเธนสในเอเธนสมีอะมีอะกอราขนาดใหญกอราขนาดใหญ    เปนบริเวณกวางเปนบริเวณกวาง
สําหรับชาวบานนําสินคามาขายสําหรับชาวบานนําสินคามาขาย  
เปนที่ที่ปญญาชนจะมานั่งถกปญหาการเมืองหรือปรัชญาเปนที่ที่ปญญาชนจะมานั่งถกปญหาการเมืองหรือปรัชญา  
  ชาวตางชาติจะเดินทางมาจับจองสินคาชาวตางชาติจะเดินทางมาจับจองสินคา    
รอบๆรอบๆ  ลานประกอบดวยอาคารสําคัญตางๆลานประกอบดวยอาคารสําคัญตางๆ  เชนเชน  วิหารวิหาร    ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม    
สถานที่ราชการตางๆสถานที่ราชการตางๆ  เปนตนเปนตน



อโกอโกรารา((AgoraAgora))  กรุงเอเธนสกรุงเอเธนส



ภาพอโกราภาพอโกรา((AgoraAgora))



สโตสโตเอเอ  ((StoaStoa))

เปนอาคารเปดคลายระเบียงหรือทางเชื่อมระหวางสถานที่แหงหนึ่งกับเปนอาคารเปดคลายระเบียงหรือทางเชื่อมระหวางสถานที่แหงหนึ่งกับ
อีกแหงหนึ่งอีกแหงหนึ่ง    
มีหลังคาและเสาตั้งเรียงรายมีหลังคาและเสาตั้งเรียงราย  



Echo Echo StoaStoa



StoaStoa of of AttalosAttalos



หลักปรัชญาในยุคคลาสหลักปรัชญาในยุคคลาสสิคสิค
ลัทธิมนุษยธรรมลัทธิมนุษยธรรม  ((Humanism)Humanism)

สอนใหชาวสอนใหชาวกรีกกรีกคิดถึงเพื่อนมนุษยดวยกันคิดถึงเพื่อนมนุษยดวยกัน    คํานึงถึงเรื่องการสรางสังคมคํานึงถึงเรื่องการสรางสังคม
ที่ดีเพื่อมนุษยในยุคปจจุบันและอนาคตที่ดีเพื่อมนุษยในยุคปจจุบันและอนาคต  
ลัทธิอุดมคติลัทธิอุดมคติ  ((Idealism)Idealism)  มีมี  22  แนวทางคือแนวทางคือ

--11  ศิลปะหมายถึงการลอกเลียนแบบศิลปะหมายถึงการลอกเลียนแบบ  ((Imitate)Imitate)

--22เกดิจากความคิดฝนสรางเกดิจากความคิดฝนสรางจินจินตนการขึ้นมาใหมนอกเหนือจากตนการขึ้นมาใหมนอกเหนือจาก
ปรากฏการณตามธรรมชาติปรากฏการณตามธรรมชาติ  
ลัทธิถอืเหตุผลลัทธิถอืเหตุผล  ((Rationalism) Rationalism) เชื่อวาใจสูงสงเชื่อวาใจสูงสง  ผลงานจะตองแสดงออกผลงานจะตองแสดงออก
จากใจที่ผสานกับฝมือจากใจที่ผสานกับฝมือ



ประติมากรรมยุคคลาสประติมากรรมยุคคลาสสิคสิค
ประติมากรรมมีลักษณะอิสระประติมากรรมมีลักษณะอิสระ  ไมถูกกําหนดใหอยูในกรอบแทงหินไมถูกกําหนดใหอยูในกรอบแทงหิน
รูปคนมีความเคลื่อนไหวเปนธรรมชาติมากขึ้นรูปคนมีความเคลื่อนไหวเปนธรรมชาติมากขึ้น
สรางงานตามหลักกายวิภาคสรางงานตามหลักกายวิภาค



Standing Youth Standing Youth 
หนิออนหนิออน    480 B.C.480 B.C.

เปรียบเทียบทายืนกับยุคเปรียบเทียบทายืนกับยุคอาเคอิคอาเคอิคและอียิปตและอียิปต



เซเซอุสอุส  (  (ZeusZeus  หัวหนาเทพเจาหัวหนาเทพเจา) ) สูงสูง  66  ฟุตฟุต  1010  นิ้วนิ้ว  บรอนสบรอนส  460460--450450 B.C.B.C.



ประติมากรที่เดนของยุคคลาสประติมากรที่เดนของยุคคลาสสิคสิค
ฟดิอัสฟดิอัส  ((Phidias, 500Phidias, 500--432432  ปกอนปกอน  คค..ศศ..))
Master of HarmonyMaster of Harmony

สลักรูปสลักรูปเทพีอเธเทพีอเธนาดวยงาชางและทองคํานาดวยงาชางและทองคํา
เปนผูอํานายการกอสรางวิหารพาเปนผูอํานายการกอสรางวิหารพาเธนอนเธนอน  
ถูกยกยองใหเปนประติมากรที่มีความสามารถที่สุดของยุคคลาสถูกยกยองใหเปนประติมากรที่มีความสามารถที่สุดของยุคคลาสสิคสิค
ลักษณะเฉพาะคือลักษณะเฉพาะคือ  การสลักรูปหญิงนุงหมอาภรณเบาบางที่แนบรางการสลักรูปหญิงนุงหมอาภรณเบาบางที่แนบราง
คลายกับเปยกน้ําคลายกับเปยกน้ํา    



ประติมากรรมประดับจั่ววิหารพาประติมากรรมประดับจั่ววิหารพาเธนอนเธนอน  ((ชื่อชื่อ  เทพธิดาแหงโชคชะตาเทพธิดาแหงโชคชะตา))  ขนาดเทาคนจรงิขนาดเทาคนจรงิ  
อิทธิพลการอิทธิพลการแกะสลักฟเดียสแกะสลักฟเดียส  ((ประติมากรเอกของโลกคนแรกในยุคโบราณประติมากรเอกของโลกคนแรกในยุคโบราณ)) 438438--432432 B.C.B.C.



ไนกี้ไนกี้  ((สัญลักษณแหงชัยชนะสัญลักษณแหงชัยชนะ))
หินออนแกะสลักหินออนแกะสลัก  

อิทธิพลการอิทธิพลการแกะสลักฟเดียสแกะสลักฟเดียส
สูงสูง  4242  นิ้วนิ้ว    410410--407407 B.C.B.C.



โพลีไคลโพลีไคลตุสตุส  
((Polycleitus or Polycleitus or PolyclitosPolyclitos, 460, 460--420420  ปกอนปกอน  คค..ศศ..))

นกักฬีาพุงแหลนนกักฬีาพุงแหลน  ((DoryphorusDoryphorus or Spear Bearer)or Spear Bearer)

((Master of Proportion)Master of Proportion)



นักกีฬาพุงแหลนนักกีฬาพุงแหลน  โดยโพลไิคลโดยโพลไิคลตุสตุส  
((Master of Proportion) Master of Proportion) 

สูงสูง  66  ฟตุฟตุ  66  นิ้วนิ้ว  450450--440 B.C.440 B.C.
((เปรียบเทียบทายืนกับอียิปตเปรียบเทียบทายืนกับอียิปต))

(1920(1920--1880)1880)



นักกีฬาพุงแหลนนักกีฬาพุงแหลน  
((ซายซาย))โพลิไคลโพลิไคลตุสตุส  

และและ((ขวาขวา)) Roman CopyRoman Copy



ไมรอนไมรอน  ((Myron, 480Myron, 480--440440  ปกอนปกอน  คค..ศศ..))

““นกักีฬาขวางจานนกักีฬาขวางจาน””
Master of MovementMaster of Movement



นักกีฬาขวางจานนักกีฬาขวางจาน  โดยไมรอนโดยไมรอน  
((Master of Movement)Master of Movement) 450 B.C.450 B.C. ((ขวาขวา))นักกีฬาขวางจานนักกีฬาขวางจาน  

(Roman Copy)(Roman Copy)



ศิลปะยุคศิลปะยุค Late Classic Late Classic



แพร็กแพร็กซิเทซิเทลิสลิส  ((Praxiteles,Praxiteles, 385385--320320  ปกอนปกอน  คค..ศศ..

เปนผูริเริ่มคนแรกที่สลักรูปหญิงสาวเปลือยเปนผูริเริ่มคนแรกที่สลักรูปหญิงสาวเปลือย
Master of FeminineMaster of Feminine
เฮอรเมสเฮอรเมสกําลังอุมเทพเจาไดโอกําลังอุมเทพเจาไดโอนิซุสนิซุส
สลักสลักเทพีอะโพรไดทเทพีอะโพรไดทของของเมืองชไนดัสเมืองชไนดัส  



อะโพรไดทแหงชไนดัสอะโพรไดทแหงชไนดัส
  โดยโดยแพรคแพรคซีเทซีเทลิสลิส  

((Master of Feminine)Master of Feminine) 320 B.C.320 B.C.

โดยสาวงามในราชสํานักชื่อโดยสาวงามในราชสํานักชื่อ 
ไฟไฟโรเนโรเนเปนนางแบบเปนนางแบบ



เทพธิดาเดมิเตอรเทพธิดาเดมิเตอร  แหงชไนดัสแหงชไนดัส  ((หรือเทพธิดาหรือเทพธิดา  CeresCeres))  สูงสูง  6060  นิ้วนิ้ว 340 340--330 B.C.330 B.C.



เทพเทพเฮอรเมสเฮอรเมสกับเทพไดโอกับเทพไดโอนิซุสนิซุส  
โดยโดยแพรคแพรคซิเทซิเทลิสลิส  

สูงสูง  77  ฟตุฟตุ  11  นิ้วนิ้ว 330 330--320 B.C.320 B.C.



ไลไลซิบซิบปุสปุส  ((Lysippus, 380Lysippus, 380--318318  ปกอนปกอน  คค..ศศ..

เคยเปนศิลปนประจําพระองคของ
พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช
นักกีฬากําลังชําระลางรางกาย (The Apoxymenos)

ทรวดทรงของคนดูบอบบางทรวดทรงของคนดูบอบบาง    ศีรษะคอนขางเลก็ศีรษะคอนขางเลก็    กายวิภาคใกลเคียงกายวิภาคใกลเคียง
กับธรรมชาติกับธรรมชาติ  
เปนผูบุกเบกิทาทางที่เคลื่อนไหวเปนผูบุกเบกิทาทางที่เคลื่อนไหว  เชนเชน    แขนและขายื่นออกมาจากกรอบแขนและขายื่นออกมาจากกรอบ
แทงหินแทงหิน    แสดงอาการเคลื่อนไหวอิสระแสดงอาการเคลื่อนไหวอิสระ    มีการบิดเอี้ยวในหลายทิศทางมีการบิดเอี้ยวในหลายทิศทาง  



รูปนักกีฬาเช็ดเหงื่อรูปนักกีฬาเช็ดเหงื่อ  โดยไลโดยไลซิปซิปปุสปุส  
สูงสูง  66  ฟตุฟตุ  99  นิ้วนิ้ว 330  330 B.C.B.C.



เทพอเทพอพอลโลพอลโล ( (Roman Copy) Roman Copy) 
สูงสูง  77  ฟตุฟตุ  11  นิ้วนิ้ว 400  400 B.C.B.C.



DyinaDyina Gaul Gaul ((รูปเดิมรูปเดิมเปนบรอนสเปนบรอนส))  โรมันแกะสลักโรมันแกะสลัก  หินออนหินออน  ขนาดเทาคนจริงขนาดเทาคนจริง 230 230--220 220 กก  คศคศ..



เมาเมาโซลูสโซลูส    จากวิหารเมาโซลิจากวิหารเมาโซลิอุมอุม
สกุลชางสกุลชางไบรไบรอาอาซิสซิส

หินออนหินออน    สูงสูง  99  ฟตุฟตุ  1010  นิ้วนิ้ว 359 359--351 B.C.351 B.C.



((ซายซาย))  เหรียญรูปพระเหรียญรูปพระเจาอเจาอเล็กซานเดเล็กซานเดอรมอรมหาราชหาราช    300300 B.CB.C..



4.4.ศิลปะศิลปะยคุเฮลยคุเฮลเลนนิเลนนิสติกสติก  
((Hellenistic)Hellenistic)

--ประติมากรรมเมาโซประติมากรรมเมาโซลุสลุส
--ไนกีไนกี

--เลากูนเลากูน
--วีนัสเดอไมโลวีนัสเดอไมโล

--จิตรกรรมโมจิตรกรรมโมเซอิคเซอิค



แทนบูชาเทพบิดรแทนบูชาเทพบิดรซูสซูสและและเทวีอเธเทวีอเธนานา



จิตรกรรมโมเซอิกจิตรกรรมโมเซอิก( ( Mosaic Mosaic ))รูปพระรูปพระเจาอเจาอเล็กซานเดเล็กซานเดอรมอรมหาราชหาราช ( (Roman Copy) Roman Copy) 100100 B.C.B.C.



The The BarberiniBarberini Faun, Faun, ((  เทพแหงลําธารเทพแหงลําธาร))
หินออนขนาดเทาคนจริงหินออนขนาดเทาคนจริง  220220 B.C.B.C.



เลากูนเลากูน  แกะโดยแกะโดย
1.1.  อธาอธานาโดนาโดรุสรุส ( (AthanadorusAthanadorus))
2. 2. อเจอเจซานซานเดอรเดอร ( (AgesanderAgesander))
3. 3. โพลโีดโพลโีดรุสรุส ( (PolydorusPolydorus))
สกุลชางแกะแหงเกาะสกุลชางแกะแหงเกาะโรดสโรดส    หินออนหินออน
สูงสูง  77  ฟตุฟตุ      200200 B.C.B.C.



ไนกีไนกี ( (Nike of Samothrace) Nike of Samothrace) 
หินออน สูง 8 ฟตุ  200-190 B.C.



วีนัสวีนัสแหงแหงมิโลมิโล ( (Venus de Milo) Venus de Milo) 
หินออนหินออน  สูงสูง  66  ฟตุฟตุ  1010  นิ้วนิ้ว    150150 B.C.B.C.



วีนัสวีนัสแหงแหงมิโลมิโล ( (Venus de Milo) Venus de Milo) 
หินออนหินออน  สูงสูง  66  ฟตุฟตุ  1010  นิ้วนิ้ว    150150 B.C.B.C.



Aphrodite, Eros and Pan Aphrodite, Eros and Pan 
หินออนหินออน    200200 B.C.B.C.



Head of AphroditeHead of Aphrodite



Head of A Man in Delos  Head of A Man in Delos  
บรอนสบรอนส    สูงสูง  12(3/4)12(3/4)  นิ้วนิ้ว    8080 B.C.B.C.



ประติมากรรมสลักหินออนจากวิหารพาประติมากรรมสลักหินออนจากวิหารพาเธนอนสเธนอนส



ประติมากรรมสลักหินออนจากวิหารพาประติมากรรมสลักหินออนจากวิหารพาเธนอนสเธนอนส



ประติมากรรมสลักหินออนจากวิหารพาประติมากรรมสลักหินออนจากวิหารพาเธนอนสเธนอนส



ประติมากรรมสลักหินออนประติมากรรมสลักหินออน
จากวิหารพาจากวิหารพาเธนอนสเธนอนส



ประติมากรรมสลักหินออนจากวิหารพาประติมากรรมสลักหินออนจากวิหารพาเธนอนสเธนอนส



ประติมากรรมสลักหินออนจากวิหารพาประติมากรรมสลักหินออนจากวิหารพาเธนอนสเธนอนส



จิตรกรรมจิตรกรรมกรีกกรีก
สกุลชางเอเธนสสกุลชางเอเธนส    มีมีนินิชิอัสชิอัสและและแพร็กแพร็กซิเทซิเทลิสลิส  ผูเปนทั้งประตมิาผูเปนทั้งประตมิา
กรและจติรกรกรและจติรกร    
ผลงานของสกุลนี้จติรกรโรมันไดลอกเลียนไปวาดไวที่โรมและผลงานของสกุลนี้จติรกรโรมันไดลอกเลียนไปวาดไวที่โรมและ
ปอมเปปอมเปอีอี
นิยมวาดระบายสีนิยมวาดระบายสีแบบเฟแบบเฟรสโกรสโก
ผลงานที่เหลือพบบนภาชนะดินเผาผลงานที่เหลือพบบนภาชนะดินเผา



เซอูเซอูซีสซีส  ((Zeuxis, Zeuxis, 420420--390390  ปกอนปกอน  คค..ศศ..))

เลากันวาจิตรกรผูนี้วาดพวกองุนไดเหมือนของจริงเลากันวาจิตรกรผูนี้วาดพวกองุนไดเหมือนของจริง    
จนกระทั่งนกหลงบินมาจิกกินจนกระทั่งนกหลงบินมาจิกกิน
อเปลเลอเปลเล  ((ApelleApelle))

จิตรกรคนสําคญัในศตวรรษที่จิตรกรคนสําคญัในศตวรรษที่  44  ปกอนปกอน  คค..ศศ..  เคยทํางานเคยทํางาน
กับพระเจากับพระเจาฟลลิปฟลลิปและพระและพระเจาอเจาอเล็กซานเดเล็กซานเดอรมอรมหาราชหาราช  
ผลงานที่มีชื่อเสียงไดแกผลงานที่มีชื่อเสียงไดแก  ภาพอะโพรไดทภาพอะโพรไดทและรูปเหมือนและรูปเหมือน
ของพระของพระเจาอเจาอเล็กซานเล็กซานเดอรเดอรกับสายฟากับสายฟา



สภาพภมูิศาสตรสภาพภมูิศาสตรกรีกกรีก((ปจจุบันปจจุบัน))



สภาพภมูิศาสตรสภาพภมูิศาสตรกรีกกรีก((ปจจุบันปจจุบัน))



บานเรือนชาวบานเรือนชาวกรีกกรีก



บานเรือนชาวบานเรือนชาวกรีกกรีก



อิทธิพลศิลปกรรมอิทธิพลศิลปกรรมกรีกกรีก
ที่สงใหกับสังคมรุนหลงัที่สงใหกับสังคมรุนหลงั



อนุสาวรียลิอนุสาวรียลินคอรนนคอรน    ใชเสาแบบดใชเสาแบบดอริกอริก  สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา



อนุสาวรียลิอนุสาวรียลินคอรนนคอรน    
ใชเสาแบบดใชเสาแบบดอริกอริก



อิทธิพลการใชหัวเสาอิทธิพลการใชหัวเสากรีกกรีกในไทยในไทย





อเล็กอเล็กซานซานเดอรเดอร



ประติมากรรมในโบสถประติมากรรมในโบสถ  EginaEgina


