
ศิลปกรรมศิลปกรรมโรมันเนสกโรมันเนสก
((Romanesque ArtRomanesque Art))

ศตวรรษที่ศตวรรษที่  1111 ––  ปลายศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่  1212



คําวาคําวา  ““ศิลปะศิลปะโรมันเนสกโรมันเนสก””

นักโบราณคดีนักโบราณคดี  ชื่อชื่อ  ชารลชารล  เดอเดอ  เกอรวลิลเกอรวลิล  ใชเรียกใชเรียก
ศิลปะตะวนัตกศิลปะตะวนัตก  ระหวางศตวรรษที่ระหวางศตวรรษที่  55 –– 1313 เมื่อเมื่อ
ตนศตวรรษที่ตนศตวรรษที่1919  โดยเริ่มเรียกสถาปตยกรรมทางโดยเริ่มเรียกสถาปตยกรรมทาง
เหนือของอิตาลีเหนือของอิตาลี  หรือหรือ  ““ลอมลอมบารดบารด””  ซึ่งมีอิทธพิลซึ่งมีอิทธพิล
ของโรมันของโรมัน  คือการใชประตูและหลังคาโคงคือการใชประตูและหลังคาโคง  (Vault) (Vault) 
โดยแบงออกเปนกลุมๆโดยแบงออกเปนกลุมๆ



บอเกิดบอเกิด

เริ่มที่อิตาลีเริ่มที่อิตาลี((ลอมลอมบารคบารค))
รับแบบมาจากโรมันรับแบบมาจากโรมันและไบแซนไทนและไบแซนไทน  คือโครงสรางสถาปตยกรรมคือโครงสรางสถาปตยกรรม
โครงสรางประตูและหลังคาโคงโครงสรางประตูและหลังคาโคง (  ( vaultvault ))
ขยายสูฝรั่งเศสขยายสูฝรั่งเศส((เบอรกันดีเบอรกันดี))  เยอรมันเยอรมัน  และอังกฤษและอังกฤษ((นอรนอรมันดีมันดี))



ยุโรปยุโรป  ปป  คค..ศศ.1100.1100



คค..ศศ.. 10001000 –– 12001200  เกิดพัฒนาการทางดานเกิดพัฒนาการทางดาน
ศิลปกรรมศิลปกรรม  ,,  การคาและอุตสาหกรรมการคาและอุตสาหกรรม  
เกิดชางผูผลิตและพอคาเกิดชางผูผลิตและพอคา
เปนสังคมของผูชายเปนสังคมของผูชาย  คือคือ  พระและขุนนางพระและขุนนาง  เปนผูเปนผู
มีอํานาจในการชี้นํามีอํานาจในการชี้นําในดานตางๆในดานตางๆ



เกิดสมาคมเกิดสมาคมกิลดกิลด  (Guild) (Guild) ขึ้นมาขึ้นมา  22  แบบคือแบบคือ

สมาคมสมาคมกิลดกิลดชางชาง  (Crafts Guild) (Crafts Guild) เพื่อกําหนดมาตรฐานเพื่อกําหนดมาตรฐาน    
ราคาราคา  และรักษาผลประโยชนชางและรักษาผลประโยชนชาง

สมาคมสมาคมกิลดกิลดพอคาพอคา  (Merchant Guild) (Merchant Guild) เพื่อควบคุมเพื่อควบคุม
คุณภาพและราคาโดยใชหลักคุณภาพและราคาโดยใชหลัก  ““ราคายุติธรรมราคายุติธรรม”” ทั้งผูทั้งผู
ซื้อและชางซื้อและชาง



สมาคมสมาคมกิลดกิลดชางชาง  (Crafts Guild)(Crafts Guild)  แบงเปนหลายพวกแลวแตชางแบงเปนหลายพวกแลวแตชาง  
เชนเชน  ชางวาดหรือจิตรกรชางวาดหรือจิตรกร  ก็จะมีการกําหนดขั้นตอนของชางก็จะมีการกําหนดขั้นตอนของชาง  เชนเชน  
ขั้นแรกเปนลูกมือฝกงานขั้นแรกเปนลูกมือฝกงาน(( apprenticeapprentice ) ) สูงขึ้นไปก็เปนชางหรือสูงขึ้นไปก็เปนชางหรือ
ลูกจางลูกจาง( ( journey manjourney man ))ถัดไปก็ขึ้นเปนนายชางหรือขั้นอาจารยถัดไปก็ขึ้นเปนนายชางหรือขั้นอาจารย          
( ( master master craftmancraftman ))ซึ่งตองแสดงความสามารถใหเห็นดวยการซึ่งตองแสดงความสามารถใหเห็นดวยการ
ผลิตงานชิ้นเยี่ยมผลิตงานชิ้นเยี่ยม( ( master piecemaster piece ))เปนที่ยอมรับของหมูจิตรกรเปนที่ยอมรับของหมูจิตรกร
ดวยกันดวยกัน



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม
((สรางเพื่อศาสนาสรางเพื่อศาสนา))

อิตาลีอิตาลี  พัฒนามาจากบาซิลิกาพัฒนามาจากบาซิลิกา  ใชวัสดุหินใชวัสดุหิน  ลักษณะผนังหนาลักษณะผนังหนา  เพื่อรับเพื่อรับ
น้ําหนักน้ําหนัก  เชนเชน  โบสถปโบสถปซาซา  วัดซานวัดซาน  แอมโบรโจแอมโบรโจ  ที่เมืองมิลานที่เมืองมิลาน

ฝรั่งเศสฝรั่งเศส  อาคารสูงเพรียวกวาอิตาลีอาคารสูงเพรียวกวาอิตาลี  จึงสรางค้ํายันจึงสรางค้ํายัน( ( ButtressButtress ) ) ชวยชวย
พยุงพยุง  ลดน้ําหนักอาคารดวยการเจาะผนังชวยลดน้ําหนักอาคารดวยการเจาะผนังชวย  เชนเชน  วัดแซงวัดแซง  แซรแนงแซรแนง  
โนตรโนตร  ดามดาม  ลาลา  กรองกรอง  เปนตนเปนตน
เยอรมันเยอรมัน  ลกัษณะสูงใหญลกัษณะสูงใหญ  เชนเชน  วัดสเปเยอรวัดสเปเยอร

อังกฤษอังกฤษ  



วัดปวัดปซาซา  (Cathedral at (Cathedral at 
Pisa)Pisa) 10531053 –– 12721272

--โบสถเปนแผนผังไมโบสถเปนแผนผังไม
กางเขนแบบลาตินกางเขนแบบลาติน
--  ตรงกลางทีมุ่มมุขตรงกลางทีมุ่มมุข
บรรจบกันเปนโดมบรรจบกันเปนโดม

ขนาดใหญขนาดใหญ



โบสถวัดโบสถวัดเมืองปเมืองปซาซา  
--หลังคาจั่วหลังคาจั่ว  

--ดานนอกอาคารใชหินออนสีดานนอกอาคารใชหินออนสี
ขาวขาว  คาดลายดวยหินออนสีคาดลายดวยหินออนสี

แดงตลอดตัวอาคารแดงตลอดตัวอาคาร
--ดานหนาจากประตูถึงหลังคาดานหนาจากประตูถึงหลังคา
แบงเปนแบงเปน  44  ชั้นชั้น  ตกแตงดวยตกแตงดวย

เสาเล็กๆเสาเล็กๆ  มองดูคลายมองดูคลาย
เครื่องประดับเครื่องประดับ  ดูออนหวานดูออนหวาน  
ชวยลดความกระดางของผนังชวยลดความกระดางของผนัง

ดานในดานใน



ภายในภายในวัดปวัดปซาซา



สถานที่เจิมน้ํามนตสถานที่เจิมน้ํามนต  ((BaptistryBaptistry) ) วัดวัดเมืองปเมืองปซาซา  
หลังคารูปโดมกรวยกลมหลังคารูปโดมกรวยกลม(Conical Dome)(Conical Dome)  เสนผาศูนยกลางเสนผาศูนยกลาง  128128  ฟุตฟุต  ตกแตงดวยเสาครึ่งซีกตกแตงดวยเสาครึ่งซีก

ติดผนังติดผนัง



 หอระฆัง หรือหอคอย(ขวา) ทรงกระบอกขนาดใหญ 7 ชั้น แยกจากโบสถ  
ภายในกลวงเปนโพรง ขางนอกตกแตงดวยเสาลอมรอบ หอเริ่มเอนตั้งแตเริ่มสราง
ชั้นที่ 2 และเริ่มเอียงมากตั้งแตชั้นที่4 ทิ้งไว 60 ป จึงสรางตอจนเสร็จ



วัดวัด  ซานตซานต  แอมโบรโจแอมโบรโจ(S. (S. AmbrogioAmbrogio))
เมืองมิลานเมืองมิลาน  คศคศ..11881188

อาคารไมสูงมากอาคารไมสูงมาก  ผนังทึบตันผนังทึบตัน



วัดวัด  ซานตซานต  แอมโบรโจแอมโบรโจ(S. (S. AmbrogioAmbrogio))

เมืองมลิานเมืองมลิาน  ศตวรรษที่ศตวรรษที่1212



ภายในวัดภายในวัด  ซานตซานต  แอมโบรโจแอมโบรโจ
โครงสรางหลังคาโครงสรางหลังคา
ใชใชโวลทโวลทสลับไขวสลับไขว



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส
มีลักษณะสัมพันธกับศิลปะลอมมีลักษณะสัมพันธกับศิลปะลอมบารดบารด  ของอิตาลีของอิตาลี  คือพัฒนาระบบการคือพัฒนาระบบการ
กอสรางแบบกอสรางแบบ  บาเรลบาเรล  โวลทโวลท  ทําใหอาคารสูงมากทําใหอาคารสูงมาก
มีการเจาะผนังชวยถายน้ําหนักโครงสรางอาคารที่หนาและหนักมีการเจาะผนังชวยถายน้ําหนักโครงสรางอาคารที่หนาและหนัก
ใชการเจาะชองหนาตางเพื่อใหแสงสวางสองเขาภายในและเปนการลดใชการเจาะชองหนาตางเพื่อใหแสงสวางสองเขาภายในและเปนการลด
น้ําหนักผนังไปในตัวน้ําหนักผนังไปในตัว
สรางเสาค้ํายันที่สรางเสาค้ํายันที่ เรียกวาบัตเรียกวาบัตเทรสเทรส(( buttressbuttress ))ขึ้นชวยค้ํายันฝาผนังและเสาขึ้นชวยค้ํายันฝาผนังและเสา
ภายนอกภายนอก



วัด แซงต แซรแนง (Saint Sernin)

เมืองตูลูส ฝรั่งเศส ค.ศ.1080 – 1120 หอคอยสูง 215 ฟุต



วัดวัด  แซงตแซงต  แซรแนงแซรแนง  (Saint (Saint SerninSernin))

เมืองเมืองตูลูสตูลูส  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส  คค..ศศ.1080.1080 –– 11201120
โบสถเปนแผนผังไมกางเขนแบบลาตินโบสถเปนแผนผังไมกางเขนแบบลาติน  

หอคอยสูงหอคอยสูง  215215  ฟุตฟุต



แปลนวัด แซงต แซรแนง (Saint Sernin)
 เมืองตูลสู ฝรั่งเศส ค.ศ.1080 – 1120



องคประกอบประตูโบสถองคประกอบประตูโบสถ



วัดโนวัดโนตรดามตรดาม ลาลา  กรองกรอง
(Notre(Notre--DamDam--lala--Grande)Grande)

ตนศตวรรษที่ตนศตวรรษที่  1111



วัด แซงต เอเตียน (St.Etienne)
 เมืองกอง (Caen) ค.ศ.1068-1135 

หอระฆังสูง 295 ฟุต



ภายในวัดภายในวัดแซงตแซงต  เอเตียนเอเตียน  
กวางกวาง  3232  ฟุตฟุต  1010  นิ้วนิ้ว  ยาวยาว  157157  ฟุตฟุต



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม  เยอรมันเยอรมัน



วัดสเปเยอรวัดสเปเยอร  
หลังคาหลังเดิมสรางดวยไมหลังคาหลังเดิมสรางดวยไม  ((คค..ศศ.1030).1030)  แตเปลี่ยนเปนหินแตเปลี่ยนเปนหิน  และทําเปนเพดานโคงและทําเปนเพดานโคง

((คค..ศศ.1082.1082 –– 1106)1106)  โดยโดย  เฮนเฮนรี่ที่รี่ที่  44



ประติมากรรมประติมากรรม



ประติมากรรมประติมากรรม  อิตาลีอิตาลี



กษัตริยกษัตริย  ดาวิดดาวิด ( (King David)King David)
วัดฟวัดฟเดนซาเดนซา  

สลักหินโดยสลักหินโดย  เบเนเดตเบเนเดตโตโต  (  (BenedettoBenedetto))  
คค..ศศ.1180.1180 -- 9090



ประติมากรรมประติมากรรม  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



ApostleApostle ((หรือสาวกผูเผยแพรศาสนาหรือสาวกผูเผยแพรศาสนา))  
วัดวัด  แซงตแซงต  เอเตียนเอเตียน ( (St. Etienne)St. Etienne)

คค..ศศ.1090.1090 ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



ประติมากรรมรูปศาสดาพยากรณประติมากรรมรูปศาสดาพยากรณ  อิไลอาหอิไลอาห  
วัดวัดแซงตแซงต  เปยรเปยร  

จากเมืองจากเมืองมอยสซัคมอยสซัค        ฝรั่งเศสฝรั่งเศส  
ขนาดครึ่งคนจริงขนาดครึ่งคนจริง  ตนศตวรรษที่ตนศตวรรษที่1212



ประติมากรรมรูปศาสดาพยากรณประติมากรรมรูปศาสดาพยากรณ  อิไลอาหอิไลอาห  
วัดวัดแซงตแซงต  เปยรเปยร  

จากเมืองจากเมืองมอยสซัคมอยสซัค        ฝรั่งเศสฝรั่งเศส  
ขนาดครึ่งคนจริงขนาดครึ่งคนจริง  ตนศตวรรษที่ตนศตวรรษที่1212



ประติมากรรมสลักหินเหนือประตูทางเขาโบสถประติมากรรมสลักหินเหนือประตูทางเขาโบสถ  (  (TimpanumTimpanum))
วัดวัด St St. Pierre. Pierre ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



((ซายซาย))แยกคนทําดีและคนทําชั่วออกจากกนัแยกคนทําดีและคนทําชั่วออกจากกนั
((ขวาขวา))ชั่งน้ําหนักวิญญาณชั่งน้ําหนักวิญญาณ((Weighing of the SoulsWeighing of the Souls))



ประติมากรรมสลักหินเหนือประตูทางเขาโบสถประติมากรรมสลักหินเหนือประตูทางเขาโบสถ    ((TimpanumTimpanum))

วัดวัด  St. PierreSt. Pierre  เมืองเมืองมอยซัคมอยซัค  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



ประติมากรรมประติมากรรม  เยอรมันเยอรมัน



สิงหแหงสิงหแหง  แซกแซกซอนซอน  (Lion Monument)(Lion Monument)  อนุสาวรียราชสีหอนุสาวรียราชสีห  
บรอนสบรอนส      คค..ศศ.1166.1166 ((คลายสุนัขปาของคลายสุนัขปาของEtruscanEtruscan))   สูงสูง  66  ฟุตฟุต



คนโทคนโท  หรือเหยือกหรือเหยือก    
บรอนสบรอนสปดทองปดทอง  คค..ศศ.1130.1130



จิตรกรรมจิตรกรรม



จิตรกรรมจิตรกรรม  อังกฤษอังกฤษ



นักฟสิกสนักฟสิกส
(Portrait of a Physician)(Portrait of a Physician)
ปกตําราแพทยปกตําราแพทย  คค..ศศ.1160.1160  

อังกฤษอังกฤษ
การแสดงออกของฝมือผานการแสดงออกของฝมือผาน
การเขียนเสื้อผายังไมเปนการเขียนเสื้อผายังไมเปน
ธรรมชาติธรรมชาติ  ดูคลายภาพจากดูคลายภาพจาก

แมพิมพโลหะแมพิมพโลหะ



จิตรกรรมจิตรกรรม  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



St.JohnSt.John the Evangelist the Evangelist ((ฝรั่งเศสฝรั่งเศส))
จากจาก  

The Gospel Book of Abbot The Gospel Book of Abbot WedricusWedricus  
กอนคกอนค..ศศ.. 11471147

เขียนเสนชัดเจนเขียนเสนชัดเจน  มีชีวิตชวีามีชีวิตชวีา



จิตรกรรมจิตรกรรม  เยอรมันเยอรมัน



Spring Landscape Spring Landscape 
จากจาก  a manuscript of a manuscript of CaminaCamina BuranaBurana  

ตนศตวรรษที่ตนศตวรรษที่1313
เปนการเขียนจากการใชธรรมชาติเปนการเขียนจากการใชธรรมชาติ  ในใน

ฤดูใบไมผลิฤดูใบไมผลิ  โดยนํามาสรางโดยนํามาสราง
องคประกอบตามเรื่องราวขององคประกอบตามเรื่องราวของ

วรรณกรรมวรรณกรรม

((เยอรมันเยอรมัน))



งานทอพรมงานทอพรม



พรมพรม  บาเยอบาเยอ ( (BayeuxBayeux Tapestry)Tapestry) เรื่องราวการทําสงครามของชาวเรื่องราวการทําสงครามของชาวนอรมังนอรมังดีดี



พรมพรม  บาเยอบาเยอ  
((BayeuxBayeux Tapestry)Tapestry)

เรื่องราวการทําสงครามเรื่องราวการทําสงคราม
ของชาวของชาวนอรมังนอรมังดีดี



พรมพรม  บาเยอบาเยอ ( (BayeuxBayeux Tapestry)Tapestry) รูปรูป  ฮาฮาโรลดโรลด  กลาวคําสาบานตนกลาวคําสาบานตน



พรมพรม  บาเยอบาเยอ ( (BayeuxBayeux Tapestry)Tapestry)
บางสวนของพรมบางสวนของพรม  ซึ่งยาวซึ่งยาว  231231  ฟตุฟตุ  เทคนิคการปกไหมพรมบนผาลินินเทคนิคการปกไหมพรมบนผาลินิน  คค..ศศ.1073.1073 -- 8383



The EndThe End


