
เรอเรอเนสซองสเนสซองส
RenaisanceRenaisance



ความหมายความหมาย

คค..ศศ.1550.1550  วาซารีวาซารี  ((VasariVasari))  นักประวัติศาสตรศิลปชาวอิตาลีนักประวัติศาสตรศิลปชาวอิตาลี  
กําหนดเวลาตั้งแตจติรกรกําหนดเวลาตั้งแตจติรกรจอตจอตโตโต  เรื่อยมาจนถึงสิ้นสุดไมเรื่อยมาจนถึงสิ้นสุดไมเคิลเคิล  แองเจลโลแองเจลโล



คําวาเรอคําวาเรอเนสซองสเนสซองส  หมายถึงหมายถึง

การเกิดใหมการเกิดใหม  (rebirth)(rebirth)  หรือการฟนฟูขึ้นมาอีกหรือการฟนฟูขึ้นมาอีก  (revival)(revival)

ซึ่งหมายถึงซึ่งหมายถึง  การฟนฟศูิลปะและวรรณกรรมของการฟนฟศูิลปะและวรรณกรรมของกรีกกรีกและโรมันและโรมัน  
ชวงศตวรรษชวงศตวรรษ  ที่ที่  1414 –– 1616



สาเหตุมาจากสาเหตุมาจาก

คค..ศศ.1453.1453  กรุงไบแซนไทนกรุงไบแซนไทนแตกแตก  โดยการรุกรานของพวกซาราเซ็นโดยการรุกรานของพวกซาราเซ็น  ซึ่งซึ่ง
นับถือศาสนาอิสลามนับถือศาสนาอิสลาม  ชาวคริสชาวคริสเตียนตางพากันลี้ภัยมาอยูอิตาลีเตียนตางพากันลี้ภัยมาอยูอิตาลี  โดยนําโดยนํา
ทรพัยสมบัติทรพัยสมบัติ  ตําราอันมีคาตําราอันมีคา  และผลงานศิลปกรรมมาดวยและผลงานศิลปกรรมมาดวย  ทําใหเกิดการทําใหเกิดการ
เผยแพรเผยแพรอารยอารยธรรมอนัรุงเรืองในอดีตของธรรมอนัรุงเรืองในอดีตของกรีกกรีกและโรมนัซึ่งเคยเก็บไวที่และโรมนัซึ่งเคยเก็บไวที่
กรุงกรุงคอนสคอนสแตนติโนแตนติโนเปลเปล
ระบบการปกครองแบบฟวดัลเริ่มเสื่อมระบบการปกครองแบบฟวดัลเริ่มเสื่อม  พอคาเริ่มร่ํารวยพอคาเริ่มร่ํารวย  มีอํานาจทางมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจและการเมืองเศรษฐกิจและการเมือง



เกิดความสนใจศึกษาวิทยาการใหมๆเกิดความสนใจศึกษาวิทยาการใหมๆ
ชาวอิตาลีพากันสํานึกวาชาวอิตาลีพากันสํานึกวา  ตนคือผูสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอนัยิ่งใหญตนคือผูสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอนัยิ่งใหญ
ของโรมันของโรมัน  จึงรังเกียจศิลปวัฒนธรรมแบบจึงรังเกียจศิลปวัฒนธรรมแบบกอธิคกอธิค  ซึ่งไดรับความนิยมทั่วซึ่งไดรับความนิยมทั่ว
ยุโรปในขณะนั้นยุโรปในขณะนั้น  เพราะเห็นวาเปนพวกปาเถื่อนเพราะเห็นวาเปนพวกปาเถื่อน  ซึ่งเคยรุกรานซึ่งเคยรุกราน
จักรวรรดิโรมนัจักรวรรดิโรมนั  จึงมุงฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของจึงมุงฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของกรีกกรีกและโรมันขึ้นมาและโรมันขึ้นมา
ใหมใหม
เกิดการแสวงหาตลาดการคาใหมๆเกิดการแสวงหาตลาดการคาใหมๆ  ทําใหเกิดการติดตอแลกเปลี่ยนทําใหเกิดการติดตอแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมควบคูกับการคาดวยศิลปวัฒนธรรมควบคูกับการคาดวย



เรอเรอเนสซองสเนสซองส  ยคุทองยคุทอง
((HightHight Renaissance)Renaissance)

อิตาลีอิตาลี



สกุลชางสําคัญสกุลชางสําคัญ  มีมี

1.1.  สกุลชางเมืองสกุลชางเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ
2.2.  สกุลชางสกุลชางเมืองเซียเมืองเซียนานา
3.3.  สกุลชางสกุลชางอุมเบรียอุมเบรีย
4.4.  สกุลชางสกุลชางปาดัวปาดัว
5.5.  สกุลสกุลชางเวนิสชางเวนิส
นอกจากนั้นมีนอกจากนั้นมี  เนเปลเนเปล  ,,  มิลานมิลาน  ,,  เฟอรเฟอรรารารารา  ,,  โบโลญาโบโลญา  
เปนตนเปนตน



แผนที่อิตาลียุคเรอแผนที่อิตาลียุคเรอเนสซเนสซององ



อํานาจของสกุลอํานาจของสกุลเมดิเมดิชีชี  ซึ่งเริ่มตั้งแตซึ่งเริ่มตั้งแต  โจวานนีโจวานนี  เดเด  เมดิเมดิชีชี  ไดสิ้นสุดลงในไดสิ้นสุดลงใน  
คค..ศศ.. 14941494  หลังการเสียชีวิตของเจาชายหลังการเสียชีวิตของเจาชายลอเร็นลอเร็นโซโซ  เดเด  เมดิเมดิชีชี    
ศิลปนเดินเริ่มทางออกนอกศิลปนเดินเริ่มทางออกนอกฟลอเรนซฟลอเรนซ
กรุงโรมกลายเปนศูนยกลางของคริสตจักรโรมนักรุงโรมกลายเปนศูนยกลางของคริสตจักรโรมนัคาธอลิกคาธอลิก  มีบทบาทตอมีบทบาทตอ
วงการศิลปกรรมวงการศิลปกรรม  เพราะประมุขทางศาสนาตางสนับสนุนและเห็นคุณคาเพราะประมุขทางศาสนาตางสนับสนุนและเห็นคุณคา
ทางศิลปกรรมทางศิลปกรรม  ((ระหวางคระหวางค..ศศ.. 14951495  ถึงถึง  คค..ศศ.. 1527)1527)  เปนอยางสูงยิ่งเปนอยางสูงยิ่ง  
ทําใหศิลปกรรมขึ้นสูจุดสูงสุดทําใหศิลปกรรมขึ้นสูจุดสูงสุด



ขั้นตอนของชางยุโรปขั้นตอนของชางยุโรป  มลีําดับดังนี้มลีําดับดังนี้

1.1.  ขั้นลูกมือฝกงานขั้นลูกมือฝกงาน  (apprentice)(apprentice)

2.2.  ชางชาง  หรือลูกจางหรือลูกจาง  (journey man)(journey man)

3.3.  นายชางนายชาง  หรืออาจารยหรืออาจารย  (master craftsman)(master craftsman)



เลเลโอโอนารนารโดโด  ดาดา  วินวินชีชี
(Leonardo (Leonardo DaDa Vinci)Vinci)

1452 1452 -- 15191519

เปนชาวเปนชาวฟลอเรนซฟลอเรนซ  มีความรูลึกซึ้งหลายสาขามีความรูลึกซึ้งหลายสาขา  เชนเชน  จิตรกรรมจิตรกรรม  
ประติมากรรมประติมากรรม  วิศวกรรมวิศวกรรม  การแพทยการแพทย  และวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
อายุอายุ  2020  ปป  สมัครเปนสมาชิกสมาคมชางจิตรกรสมัครเปนสมาชิกสมาคมชางจิตรกร  เมืองเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ  
((หลังจากฝกหัดการเขียนภาพกับหลังจากฝกหัดการเขียนภาพกับ  เวอรอคคิเวอรอคคิโอโอ  77  ปป))



หลักการสรางงานจิตรกรรมหลักการสรางงานจิตรกรรม
ศึกษากายวิภาคศึกษากายวิภาค
ForegroundForeground  ใชกรอบใชกรอบ  สามเหลี่ยมสามเหลี่ยม
BackgroundBackground  ใชทัศนียภาพนําสายตาใชทัศนียภาพนําสายตา
สรางคาน้ําหนักออนสรางคาน้ําหนักออน  แกแก  แบบแบบ  ChiaroscuroChiaroscuro

สรางบรรยากาศแบบสรางบรรยากาศแบบ  SfumatoSfumato

จัดทาทางใหเคลื่อนไหวจัดทาทางใหเคลื่อนไหว  สงางามสงางาม
ความนาเกลียดเปนความงามไดความนาเกลียดเปนความงามได



ผลงานผลงาน

พระแมแหงขุนเขาพระแมแหงขุนเขา The Virgin of the Rocks The Virgin of the Rocks  สีน้ํามันบนแผนสีน้ํามันบนแผน
ไมไม
อาหารเย็นมื้อสดุทายอาหารเย็นมื้อสดุทาย  The Last SupperThe Last Supper  ที่มิลานที่มิลาน  ถือเปนภาพหมูถือเปนภาพหมู
ที่ดีที่สุดที่ดีที่สุด  ((Mural)Mural)

แมพระและแมพระและเซนทแอนนเซนทแอนน  
โมนาลซิาโมนาลซิา  



ใบหนาของใบหนาของ  PlatoPlato

เขียนโดยเขียนโดย  RaphaelRaphael

((ซึ่งคาดวาซึ่งคาดวา))คือใบหนาคือใบหนา  DaDa VinciVinci



Embryo in the wombEmbryo in the womb  ทารกในครรภทารกในครรภ
  เปนการศึกษากําเนิดชีวิตดวยลายเสนหมึกเปนการศึกษากําเนิดชีวิตดวยลายเสนหมึก  และปากกาและปากกา

((จากสมุดบนัทึกของจากสมุดบนัทึกของ  ดาดา  วินวินชีชี))  คค..ศศ.. 15101510



ภาพจากสมุดบันทึกภาพจากสมุดบันทึก
ของของ  ดาดา  วินวินชีชี



ภาพจากสมุดบันทึกภาพจากสมุดบันทึก
ของของ  ดาดา  วินวินชีชี



ภาพชื่อภาพชื่อ  
Proportions of Proportions of 

The Human FigureThe Human Figure
หรือหรือ  VitruvianVitruvian Man Man 



VitruvianVitruvian ManMan

  โดยโดย
เซเซซาเรซาเร  เซซาริอาโนเซซาริอาโน



Proportions of The Human FigureProportions of The Human Figureหรือหรือ  VitruvianVitruvian ManMan

เปนการศึกษากายวิภาคมนุษยเปนการศึกษากายวิภาคมนุษย  ตามหลักอุดมคติของตามหลักอุดมคติของกรีกกรีกและโรมันของและโรมันของ
วิทรูเวยีสสถาปนิกยุคจัรวรรดิวิทรูเวยีสสถาปนิกยุคจัรวรรดิโรมนัโรมนั  เปรียบเทียบกับรปูทรงเรขาคณิตเปรียบเทียบกับรปูทรงเรขาคณิต  
ตามหลักตามหลักมนุษยมนุษยนิยมนิยม  ( ( HumanismHumanism ))เพื่อพิสูจนทฤษฎีที่วาเพื่อพิสูจนทฤษฎีที่วา””รางราง
มนุษยยืนกางแขนขามนุษยยืนกางแขนขา  จะเปนรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณเสมอจะเปนรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณเสมอ””homo homo 

ad ad circulumcirculum”” ((คนในวงกลมคนในวงกลม  คนในจัตุรัสคนในจัตุรัส))



การประกาศศาสนาการประกาศศาสนา  (The Annunciation)(The Annunciation)

วาดขณะอยูกับครูวาดขณะอยูกับครู  คค..ศศ.1472.1472 -- 14731473



พระแมแหงขุนเขาพระแมแหงขุนเขา  
(The Virgin of the Rocks)(The Virgin of the Rocks)  

สีน้ํามนับนแผนไมสีน้ํามนับนแผนไม  
7575 XX 4343 ½½  นิว้นิว้



พระแมบนแทนหนิพระแมบนแทนหนิ  
(The Virgin of the Rocks)(The Virgin of the Rocks)



พระแมแหงขุนเขาพระแมแหงขุนเขา  
(The Virgin of the Rocks)(The Virgin of the Rocks)

  สีน้ํามันบนแผนไมสีน้ํามันบนแผนไม  
7575 XX 4343 ½½  นิ้วนิ้ว



พระแมแหงขุนเขาพระแมแหงขุนเขา
(The Virgin of the Rocks)(The Virgin of the Rocks)  

สีน้ํามันบนแผนไมสีน้ํามันบนแผนไม  
7575 XX 4343 ½½  นิ้วนิ้ว



  พระแมแหงขุนเขาพระแมแหงขุนเขา  
(The Virgin of the Rocks)(The Virgin of the Rocks)

สีน้ํามันบนแผนไมสีน้ํามันบนแผนไม  
7575 XX 4343 ½½  นิ้วนิ้ว



อาหารเย็นมื้อสุดทายอาหารเย็นมื้อสุดทาย((The Last The Last 

SupperSupper  เทคนิคเทคนิค  Mural PaintingMural Painting))

ผนังโบสถผนังโบสถวัดสตาวัดสตา  มารีอามารีอา
  เดลลาเดลลา  กรากราซีซี    

มิลานมิลาน  คค..ศศ.. 14951495 -- 14981498



โบสถโบสถ  ซานตาซานตา  มารีอามารีอา  โนโนเวลเวลลาลา    คค..ศศ.. 14561456 ฟลอเรนซฟลอเรนซ  



The Last SupperThe Last Supper  ถือเปนภาพหมูที่ดีที่สุดถือเปนภาพหมูที่ดีที่สุด



พระเยซูพระเยซู  
มีพระพักตรสงบนิ่งมีพระพักตรสงบนิ่ง  
วางมือเปนกรอบวางมือเปนกรอบ

สามเหลี่ยมสามเหลี่ยม  ดานหลังเปนดานหลังเปน
หนาตางสวางหนาตางสวาง  เนนใหพระเนนใหพระ

เยซูเดนขึ้นเยซูเดนขึ้น



สาวกสาวก  มีกริยาเคลื่อนไหวมีกริยาเคลื่อนไหว  
ใบหนาแสดงอารมณตางๆใบหนาแสดงอารมณตางๆ  ทั้งทั้ง
ตกใจตกใจ  สงสัยสงสัย  โกรธแคนโกรธแคน    เชนเชน  
ปปเตอรเตอรแสดงความโกรธแสดงความโกรธ  

จอหนจอหน  แสดงความเมตตาแสดงความเมตตา  จูจู
ดาหดาหสาวกผูทรยศสาวกผูทรยศ  วางทาเฉยวางทาเฉย
เมยเมย  ยกศอกขวาค้ําโตะยกศอกขวาค้ําโตะ  ในมือในมือ
กุมถุงเงินกุมถุงเงิน  มือซายยื่นไปยังมือซายยื่นไปยัง
พระเยซูพระเยซู  แสดงความบริสุทธิ์แสดงความบริสุทธิ์



แมพระแมพระ  และและเซนตแอนนเซนตแอนน  
((แสดงภาพสามรุนแสดงภาพสามรุน))
สีน้ํามันบนแผนไมสีน้ํามันบนแผนไม  

คค..ศศ.. 15001500



แมพระแมพระ  และและเซนตแอนนเซนตแอนน    สนี้ํามันสนี้ํามัน
บนแผนไมบนแผนไม  คค..ศศ.. 15001500



Cartoon Cartoon ((แมพระและแมพระและเซนตแอนนเซนตแอนน))



โมนาลิซาโมนาลิซา  ((MonalisaMonalisa))

เจาของภาพคือเจาของภาพคือ  ลาลา  จิโอคอนดาจิโอคอนดา  
ภรรยานายธนาคารภรรยานายธนาคาร

ซาโนบีซาโนบี  เดลเดล  จิโอคอนโดจิโอคอนโด



พระแมกับพระบุตรพระแมกับพระบุตร  
(Madonna and Child)(Madonna and Child)  รัสเซียรัสเซีย  
((รัสเซียถือวาเปนภาพเขียนฝมือรัสเซียถือวาเปนภาพเขียนฝมือ  

ดาดา  วินวินชีชี))


