
ETRUSCAN
อีทรุสอีทรุสคันคัน



แผนที่อีทรุสคัน



เริ่มตั้งหลักแหลงในแหลมอิตาลีเมื่อเริ่มตั้งหลักแหลงในแหลมอิตาลีเมื่อ  2,0002,000 B.C.B.C.

พรอมกับกลุมตางๆพรอมกับกลุมตางๆ  แบงออกเปนแบงออกเปน  55  กลุมกลุม  คือคือ
1.1.  ลาตินลาติน  คือชาวโรมันคือชาวโรมัน  อยูแควนลาติอยูแควนลาติอุมอุม  ใตแมน้ําไทเบอรใตแมน้ําไทเบอร  กระจายทั่วไปตลอดกระจายทั่วไปตลอด
ภาคใตและเกาะซิซีลีภาคใตและเกาะซิซีลี
2.2.  อุมอุมเบรียนเบรียน  อยูแถบภูเขาทางภาคเหนือและชายฝงอาเดรีอยูแถบภูเขาทางภาคเหนือและชายฝงอาเดรียติกยติก
3.3.  แซมแซมไนทไนท  อยูบริเวณอยูบริเวณแซนแซนติติอุมอุมและแถบภูเขาทางภาคกลางและภาคใตและแถบภูเขาทางภาคกลางและภาคใต
4.4.  อีทรุสอีทรุสคันคัน  อยูบริเวณทุงราบตอนเหนือของแมน้ําไทเบอรอยูบริเวณทุงราบตอนเหนือของแมน้ําไทเบอร((ปจจุบันปจจุบันคือทัสคือทัสคาคาเนียเนีย))
5.5.  กรีกกรีกและและคาเธจคาเธจ    ซึ่งเปนพวกลาอาณานิคมซึ่งเปนพวกลาอาณานิคม  เขามาหาเมืองทาทําการคาบริเวณเขามาหาเมืองทาทําการคาบริเวณ
ทางใตทางใต



--  กรีกกรีกเขาทางใตบริเวณเมืองทาเขาทางใตบริเวณเมืองทา  นําอักษรนําอักษร  ศิลปกรรมศิลปกรรม  และและ
การเพาะปลูกการเพาะปลูก  เชนเชน  องุนองุน  และมะกอกเขาไปปลูกและมะกอกเขาไปปลูก
--  อีทรสุอีทรสุคันคัน  มาจากเอเชียไมมาจากเอเชียไมเนอรเนอร  เขาทางเหนือเขาทางเหนือ  

ใชอักษรใชอักษรกรีกกรีก  



ประวัติประวัติอีทรุสอีทรุสคันคัน

เชื่อกันวาเชื่อกันวา  นาจะอพยพมาจากทางนาจะอพยพมาจากทางลเิดียลเิดียในเอเชียไมในเอเชียไมเนอรเนอร  เพราะมีเพราะมี
ประเพณีที่สัมพันธกันโดยเฉพาะพิธีเกี่ยวกับความตายประเพณีที่สัมพันธกันโดยเฉพาะพิธีเกี่ยวกับความตาย  เชนเชน  การเก็บศพการเก็บศพ  
เริ่มเขามาตั้งหลักแหลงบริเวณทางเหนือของอิตาลีเริ่มเขามาตั้งหลักแหลงบริเวณทางเหนือของอิตาลี  เมื่อเมื่อ  800800 bcbc..
475475 bcbc..แพแพกรีกกรีก
505505 bcbc..โรมันเริ่มบุกรุกโรมันเริ่มบุกรุกอีทรุสอีทรุสคันคัน
280280 bcbc..โรมันรบชนะกษัตริยโรมันรบชนะกษัตริยอีทรุสอีทรุสคันชื่อคันชื่อตารควินตารควินผูจองหองผูจองหอง  ชื่อเสียงชื่อเสียง
ของของอีทรุสอีทรุสคันถูกลบออกจากประวัติศาสตรคันถูกลบออกจากประวัติศาสตร  เหลือไวแตเพียงศิลปกรรมเหลือไวแตเพียงศิลปกรรม



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม
รับอิทธิพลรับอิทธิพลกรีกกรีก  คือคือ  แปลนสี่เหลี่ยมผืนผาแปลนสี่เหลี่ยมผืนผา        
หลังคาประดบัประติมากรรมดนิเผาหลังคาประดบัประติมากรรมดนิเผา



วิหารเทพอวิหารเทพอพอลโลพอลโล
อิทธิพลจากอิทธิพลจากกรีกกรีก  แตขนาดเล็กกวาแตขนาดเล็กกวา  
คือคือ  แปลนสี่เหลี่ยมผืนผาแปลนสี่เหลี่ยมผืนผา  ใชใช

ระบบเสาและคานระบบเสาและคาน  
ยกพื้นสูงยกพื้นสูง  วัสดุคือดินวัสดุคือดิน  ไมไม  ดนิตากดนิตาก  

หนิหนิ  หลงัคาตกแตงดวยหลงัคาตกแตงดวย
ประติมากรรมดินเผาประติมากรรมดินเผา



เทพอเทพอพอลโลพอลโล  จากเวอีอิจากเวอีอิ((VeiiVeii))  อิทธิพลอิทธิพลกรีกกรีก    
((เปนสวนตกแตงเปนสวนตกแตง  ตั้งอยูบนยอดอาคารตั้งอยูบนยอดอาคาร))  สูงสูง  6969  นิ้วนิ้ว  TerracottaTerracotta((ดินเผาดินเผา)) 510 B.C.510 B.C.



เทพเทพ Apollo  Apollo ของของกรีกกรีก  
((สงอิทธิพลความเชื่อเรือ่งเทพเจาสงอิทธิพลความเชื่อเรือ่งเทพเจา

ใหใหอทีรสุอทีรสุคันคัน))
330 B.C. 330 B.C. ((Roman CopyRoman Copy))



ประติมากรรมประติมากรรม



ภาชนะภาชนะอีทรุสอีทรุสคนัคนั ETRUSCAN ETRUSCAN ((อิทธิพลทายืนอียิปตอิทธิพลทายืนอียิปต))



ประติมากรรมดินเผาประติมากรรมดินเผา
ตกแตงวิหารตกแตงวิหาร

TerracottaTerracotta ((อิทธิพลอียิปตอิทธิพลอียิปต))



แจกันแจกันอทีรุสอทีรุสคันคัน  ETRUSCANETRUSCAN

((อิทธิพลอิทธิพลกรีกกรีก  ยุคยุคอาเคอคิอาเคอคิ))



หีบศพหีบศพอีทรุสอีทรุสคันคัน  (Sarcophagus)(Sarcophagus)  จากจาก  VerveteriVerveteri

TerracottaTerracotta 520 B.C.520 B.C. ยาวยาว 66 ฟตฟต 77 นิ้วนิ้ว



ฝาหีบศพฝาหีบศพ  ลักษณะคลายเกาอี้นอนลักษณะคลายเกาอี้นอน  รูปคูสามีและภรรยารูปคูสามีและภรรยา  เปนที่พักทั้งรางกายและจิตใจเปนที่พักทั้งรางกายและจิตใจ  
มีรอยยิม้แบบมีรอยยิม้แบบอาเคอิคอาเคอิค  เทคนิคเทคนิค  TerracottaTerracotta



หีบศพหีบศพ  ((ฝารูปเจาของศพฝารูปเจาของศพ)) TerracottaTerracotta



โกศบรรจุอัฐิโกศบรรจุอัฐิ  รูปใบหนาคนรูปใบหนาคน
เทคนิคเทคนิคTerracottaTerracotta

675675--650 B.C.  650 B.C.  
สูงสูง  2525  นิว้นิว้



Home for AshHome for Ash
โกศบรรจุอัฐิรูปทรงบานโกศบรรจุอัฐิรูปทรงบาน((โรมันโรมัน))
1,0001,000--800800 bcbc..



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม
สุสานเก็บศพสุสานเก็บศพ  เรียกเรียก  NecropolisesNecropolises

มีมี  22  ลักษณะคอืลักษณะคอื  
ทางใตทางใต  นิยมเจาะภเูขานิยมเจาะภเูขา
ทางเหนือทางเหนือ  นิยมสรางเหนือพื้นดินนิยมสรางเหนือพื้นดิน



NecropolisesNecropolises  สุสานทางใตสุสานทางใต  นิยมเจาะภูเขานิยมเจาะภูเขา



NeckropolisNeckropolis



สุสานทางเหนอืสุสานทางเหนอื  ลักษณะโคงครึ่งวงกลมลักษณะโคงครึ่งวงกลม  เหนือพื้นดินเหนือพื้นดิน    เรียกเรียกTumulus Tumulus ภายในเจาะภายในเจาะ
พื้นดินลงเปนหองสี่เหลี่ยมพื้นดินลงเปนหองสี่เหลี่ยม  500 500 –– 400 B.C.400 B.C.



Tumulus



สุสานสุสานอีทรุสอีทรุสคันทางเหนือคันทางเหนือ
( ( TumulusTumulus ))



ทางเขาสุสานทางเขาสุสานอีทรุสอีทรุสคนัคนั



พธิกีรรมและจติรกรรมพธิกีรรมและจติรกรรม
ภายในสสุานภายในสสุาน



ขบวนแหศพ



จิตรกรรมทวารบาลจิตรกรรมทวารบาล  ตกแตงประตูทางเขาที่ฝงศพตกแตงประตูทางเขาที่ฝงศพ



ขบวนแหศพขบวนแหศพ



จิตรกรรมเครื่องแตงกายนักเตนรําหญงิจิตรกรรมเครื่องแตงกายนักเตนรําหญงิ  ซึ่งใชในพิธีกรรมซึ่งใชในพิธีกรรม
และงานเฉลมิฉลองในโอกาสตางๆและงานเฉลมิฉลองในโอกาสตางๆ  พบในสุสานพบในสุสาน  ที่ที่อีทรสุอีทรสุคันคัน  



จิตรกรรมจิตรกรรมสีเฟสีเฟรสโกรสโก  ในสุสานในสุสาน  ภาพการตกปลาและการลาสัตวภาพการตกปลาและการลาสัตว  
จากจาก  TarquiniaTarquinia 520 B.C.520 B.C.



จิตรกรรมภายในสุสานจิตรกรรมภายในสุสาน  ภาพการตอสูของนักกีฬาภาพการตอสูของนักกีฬา



ตัวอยางแปลนภาพเขียนในสุสานของตัวอยางแปลนภาพเขียนในสุสานของอีทรุสอีทรุสคันคัน
ที่ที่  PaestumPaestum  เมื่อเมื่อ  475 475 bcbc



ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง  สีเฟสีเฟรสโกรสโก  ภายในสุสานที่ภายในสุสานที่  PaestumPaestum  แสดงภาพการใชชีวิตที่มีแสดงภาพการใชชีวิตที่มี
ความสุขความสุข  อีทรสุอีทรสุคันสรางสุสานตามหลักความเชื่อคือคันสรางสุสานตามหลักความเชื่อคือ  ใหเปนที่พักทั้งรางกายและจิตใจใหเปนที่พักทั้งรางกายและจิตใจ  



ภาพเขียนที่ฝาโลงศพภาพเขียนที่ฝาโลงศพ



ภาพเขียนที่ผนังดานตะวันออกภาพเขียนที่ผนังดานตะวันออก



ผนังดานทิศเหนือผนังดานทิศเหนือ  แสดงการใชชีวิตสําราญแสดงการใชชีวิตสําราญ
ของชาวของชาวอีทรุสอีทรุสคันคัน



ผนังดานเหนือผนังดานเหนือ((  ความรักระหวางชายกับชายความรักระหวางชายกับชาย))



ชีวิตคูชีวิตคู
  และความสุขจากดนตรีและความสุขจากดนตรี



จิตรกรรมจิตรกรรม  ภาพการเตนรําในสุสานภาพการเตนรําในสุสาน  แสดงความสนใจในธรรมชาติแสดงความสนใจในธรรมชาติ  เชนเชน  นกนก  
ตนไมตนไม  รวมทั้งเนนความรวมทั้งเนนความพริ้วพริ้วไหวของเสื้อผาเครื่องแตงกายไหวของเสื้อผาเครื่องแตงกาย



Two  DancersTwo  Dancers ((  สองนักเตนรําสองนักเตนรํา))
จิตรกรรมในสุสานจิตรกรรมในสุสานอีทรุสอีทรุสคันคัน  

480 480 –– 470 B.C.470 B.C.



จิตรกรรมในสุสานจิตรกรรมในสุสาน  การวางทาคลายอียิปตการวางทาคลายอียิปต  สวนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตสวนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต
ที่มีความสุขของชาวที่มีความสุขของชาวอีทรุสอีทรุสคันคัน



ภาพเขียนสีในสุสานศพภาพเขียนสีในสุสานศพ  แสดงภาพคูหญิงชายแสดงภาพคูหญิงชาย  
ไดรับบริการจากคนรับใชไดรับบริการจากคนรับใช



ประติมากรรมประติมากรรมอีทรุสอีทรุสคันคัน



งานประติมากรรมแกะสลกัเครื่องใชภายในหองที่เก็บศพงานประติมากรรมแกะสลกัเครื่องใชภายในหองที่เก็บศพ  
จากเมอืงจากเมอืงเซอรเวเซอรเวเตรีเตรี  3 rd. Cent. B.C.3 rd. Cent. B.C.



ภาพแกะสลกัภาพแกะสลกั
เครื่องใชในสุสานเครื่องใชในสุสาน  

(Tumulus)(Tumulus)

300 B.C.300 B.C.



ประติมากรรมสําริดประติมากรรมสําริด



การหลอมโลหะในอดีตการหลอมโลหะในอดีต



สุนัขโรสุนัขโรมิวลูสมิวลูส  และเรมุสและเรมุส  ((เด็กดูดนมสุนัขปาเด็กดูดนมสุนัขปา))
บรอนซบรอนซ  สูงสูง  3333  นิ้วนิ้ว    500500 B.C.B.C.



สุนัขโรสุนัขโรมิวลูสมิวลูส  และเรมสุและเรมสุ  ((เด็กดูดนมสนุัขปาเด็กดูดนมสนุัขปา))

( ( SheShe-- WolfWolf of the Capitolof the Capitol ))บรอนซบรอนซ  สูงสูง  3333  นิ้วนิ้ว    500500 B.C.B.C.



((  ซายซาย  ))นักพูดนักพูด  



Portrait of a boyPortrait of a boy

3 rd. Cent. B.C.3 rd. Cent. B.C.  บรอนซบรอนซ  
สูงสูง  99  นิ้วนิ้ว



งาชางแกะงาชางแกะ  
รูปคนเหมือนขนาดเล็กรูปคนเหมือนขนาดเล็ก



เมืองเกาเมืองเกา
สมัยสมัยอีทรุสอีทรุสคันคัน

สถาปตยกรรมที่อยูอาศัย



ModelModel  กระทอมกระทอมอีทรุสอีทรุสคันคัน    จากจาก  PalatinePalatine Hill Hill ที่ที่  RomeRome
800800--700 700 bcbc



ModelModel  กระทอมกระทอมอีทรสุอีทรสุคันคัน    จากจาก Palatine Palatine Hill Hill ที่ที่  RomeRome
800800--700 700 bcbc



PortaPorta Augusta , Augusta , 

PerugiaPerugia

การกอสรางแบบการกอสรางแบบVaultVault

22ndnd Cent B.C.Cent B.C.



รูปแบบการกอสรางรูปแบบการกอสราง  
ArchArch ++  วิธีการเรียงหินหรืออิฐวิธีการเรียงหินหรืออิฐ




