
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)



ไมไมเคลิเคลิ  แอนแอนเจโลเจโล  หรือหรือ  มิเกลันมิเกลันเจโลเจโล  บูบูโอโอนารนารโรตีโรตี
Michelangelo Michelangelo BounarrotiBounarroti ,1475 ,1475 -- 15641564

ชาวชาวฟลอเรนซฟลอเรนซ  ศิษยโดเมนิโกศิษยโดเมนิโก  และกียและกียลันไดโอลันไดโอ  มีความสามารถทั้งมีความสามารถทั้ง
ประติมากรรมประติมากรรม  สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม  จิตรกรรมจิตรกรรม  และกวีและกวี



ภาพเขียนที่นาจะเปนภาพเขียนที่นาจะเปน  
ไมไมเคิลเคิล  แอนแอนเจโลเจโล



ประติมากรรมประติมากรรม  ที่นาจะเปนที่นาจะเปน  
ไมไมเคิลเคิล  แอนแอนเจโลเจโล



La PietaLa Pieta

หินออนแกะสลักหินออนแกะสลัก  สูงสูง  99  ฟตุฟตุ  55  นิ้วนิ้ว  
คค..ศศ.. 14991499 –– 15001500

((เปนผลงานเพียงชิ้นเดียวที่เขาสลักเปนผลงานเพียงชิ้นเดียวที่เขาสลัก
ชื่อไวรอบฐานชื่อไวรอบฐาน))
St.PeterSt.Peter RomeRome



La PietaLa Pieta

หินออนแกะสลักหินออนแกะสลัก



พระแมพระแม



พระเยซูพระเยซู



ดาวิดดาวิด  (David)(David) ((สัญลักษณประจําเมืองสัญลักษณประจําเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ))  สูงสูง  1313  ฟุตฟุต  55  นิ้วนิ้ว



โดนาโดนาแตลโลแตลโล                                      เวอรอคคิเวอรอคคิโอโอ                



ดาวิดดาวิด
  สูงสูง  1313  ฟุตฟุต  55  นิ้วนิ้ว    

ฟลอเรนซฟลอเรนซ  คค..ศศ.. 15011501 -- 44



ใบหนาใบหนา  ดาวิดดาวิด



มือมือ  ดาวิดดาวิด



Moses Moses 
((ผมผม  แทนไฟแทนไฟ  เคราแทนน้ําเคราแทนน้ํา  และผาแทนแผนดินและผาแทนแผนดิน))

หนิออนแกะสลักหนิออนแกะสลัก
เพื่อตกแตงสุสานสันตะปาปาเพื่อตกแตงสุสานสันตะปาปา

จูจูเลียสเลียสที่ที่  22
คค..ศศ.. 15131513 –– 1515 สูงสูง  9292 ½½  นิ้วนิ้ว    

โรมโรม



สุสานวัดสุสานวัด  ซานซาน  ลอเร็นลอเร็นโซโซ  ฟลอเรนซฟลอเรนซ



Day and NightDay and Night
  เจาชายเจาชาย  กุยกุย  ลีลี  อาโนและอาโนและ  
((ภาพหญิงชายเปลือยภาพหญิงชายเปลือย  ชื่อชื่อ  

กลางวันกลางวัน  หมายถึงปญญาหมายถึงปญญา  และและ
กลางคืนกลางคืน  หมายถึงอวิชชาหมายถึงอวิชชา))

((เจาชายสูงเจาชายสูง  44  ฟุตฟุต)) คค..ศศ.1524.1524 --
15341534



ประติมากรรมตกแตงหีบศพประติมากรรมตกแตงหีบศพ



Madonna Madonna delladella ScalaScala



VerginVergin and Childand Child



การสรางโลกการสรางโลก
ที่หอสวดที่หอสวดซิสทีนซิสทีน  

(Sistine Chapel)(Sistine Chapel)

ตั้งอยูบริเวณกรุงวาติกันตั้งอยูบริเวณกรุงวาติกัน
  มีรูปมนุษยกวามีรูปมนุษยกวา  300300  คนคน  
คค..ศศ.. 15081508 -- 1512(41512(4  ปป))

วาดขณะอายุวาดขณะอายุ  3737  ปป  สีเฟสีเฟรสโกรสโก  



เพดานหอสวดเพดานหอสวดซสิทีนซสิทีน
สูงสูง  6868  ฟุตไมใชแผนแบนราบฟุตไมใชแผนแบนราบ  แตเปนรูปทรงเรขาคณิตทั้งสามเหลี่ยมแตเปนรูปทรงเรขาคณิตทั้งสามเหลี่ยม  
วงกลมวงกลม  สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม  เปนตนเปนตน  
ตามยาวตามยาว  99  ชองชอง  เปนเรื่องการสรางโลกเปนเรื่องการสรางโลก
ชองติดกําแพงตามยาวดานละชองติดกําแพงตามยาวดานละ  99  ชองชอง  บรรจุศาสดาพยากรณบรรจุศาสดาพยากรณชาวยิวชาวยิวและและ
ผูประกอบพิธีบวงสรวงของผูประกอบพิธีบวงสรวงของกรีกกรีก
บริเวณต่ําลงมาเปนกรอบสามเหลี่ยมบริเวณต่ําลงมาเปนกรอบสามเหลี่ยม  88  รูปรูป  บรรจุเรื่องราวบรรจุเรื่องราวบรรบบรรบบุรุษบุรุษ
ของพระเยซูและนักบุญของพระเยซูและนักบุญ
มุมทั้งสี่มุมทั้งสี่  เปนสามเหลี่ยมใหญเปนสามเหลี่ยมใหญ  เปนภาพเดวิดตอสูโกไลเปนภาพเดวิดตอสูโกไลแอธแอธ  และโมเสสและโมเสส
กับงูกับงูทองแดงบทองแดงบราเซ็นอันชั่วรายราเซ็นอันชั่วราย  เปนตนเปนตน



การเขียนภาพสีปูนเปยกการเขียนภาพสีปูนเปยก
โดยการใชนั่งรานโดยการใชนั่งราน

โดยการเตรียมภาพรางโดยการเตรียมภาพราง  
( ( CartoonCartoon))ขนาดเทาจริงขนาดเทาจริง  
แลวตดัเปนชิ้นๆแลวตดัเปนชิ้นๆ  ขึ้นทาบขึ้นทาบ  
แลวลงสีแลวลงสี((สีฝุนผสมน้ําสีฝุนผสมน้ํา))



ภาพการสรางโลกภาพการสรางโลก  ((จากการมองดานขางจากการมองดานขาง))



การสรางโลกการสรางโลก



เรื่องราวการสรางโลกเรื่องราวการสรางโลก  ((จากภาคจากภาคพันธพันธสัญญาเดิมสัญญาเดิม))  กลาววากลาววา
วันแรกวันแรก  พระเจาทรงสรางแสงสวางพระเจาทรงสรางแสงสวาง  โดยแยกความมืดออกจากแสงสวางโดยแยกความมืดออกจากแสงสวาง  

หรือสรางกลางวันกับกลางคืนหรือสรางกลางวันกับกลางคืน
วันที่วันที่  22  ทรงแยกน้ําและทรงสรางทองฟาทรงแยกน้ําและทรงสรางทองฟา  ซึ่งทรงเรียกวาสรางสวรรคซึ่งทรงเรียกวาสรางสวรรค
วันที่วันที่  33  ทรงสรางแผนดินหรือปฐพีทรงสรางแผนดินหรือปฐพี  พรอมพรรณพฤกษาพรอมพรรณพฤกษา
วันที่วันที่  44  ทรงสรางแสงสวางแหงสรวงสวรรคทรงสรางแสงสวางแหงสรวงสวรรค  ดวงอาทิตยดวงอาทิตย  ดวงจันทรและดวงจันทรและ

ดวงดาวดวงดาว
วันที่วันที่  55  ทรงสรางเหลาสัตวที่บินในหวงเวหาและสรรพสัตวที่อาศัยอยูในทรงสรางเหลาสัตวที่บินในหวงเวหาและสรรพสัตวที่อาศัยอยูใน

ชลธารชลธาร
วันที่วันที่  66  วันสุดทายวันสุดทาย  ทรงสรางสัตวบกและเหลามนุษยทรงสรางสัตวบกและเหลามนุษย
วันที่วันที่  77  เปนวันที่ทรงเสร็จงานเปนวันที่ทรงเสร็จงาน  ทรงพักและอวยพรใหเปนวันศักดิ์สิทธิ์ทรงพักและอวยพรใหเปนวันศักดิ์สิทธิ์



การเนรมิตการเนรมิตอาดัมอาดัม ( (The Creation of Adam The Creation of Adam ))



บางสวนของบางสวนของ  The Creation of AdamThe Creation of Adam



บางสวนของบางสวนของ  The Creation of AdamThe Creation of Adam



บางสวนของบางสวนของ  The Creation of AdamThe Creation of Adam



การเนรมิตการเนรมิตอฟีอฟี



การเนรมิตดวงอาทิตยการเนรมิตดวงอาทิตย
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