
ศตวรรษที่ศตวรรษที่  1414 -- 1616



อิตาลีอิตาลี  ใชชื่อเรียกศิลปกรรมที่สรางในชวงเวลาเดียวกันนี้วาใชชื่อเรียกศิลปกรรมที่สรางในชวงเวลาเดียวกันนี้วา  
เรอเรอเนสซเนสซองยุคตนองยุคตน    

Late Late GoticGotic  ใชเรียกศิลปกรรมแถบใชเรียกศิลปกรรมแถบ  FlanderFlander  หรือประเทศหรือประเทศเบเบ--เนเน--
ลักลัก  ((เบลเยียมเบลเยียม  ,,  เนเธอเนเธอแลนดและลักเซแลนดและลักเซมเบิรกมเบิรก  ซึ่งเริ่มแยกประเทศซึ่งเริ่มแยกประเทศ
หลังคหลังค..ศศ.1600).1600)  บางสวนของฝรั่งเศสบางสวนของฝรั่งเศสและเยอรมันและเยอรมัน  และเรียก
สถาปตยกรรมนอกอิตาลี
ศูนยกลางการสรางงานอยูที่เมืองบศูนยกลางการสรางงานอยูที่เมืองบรูกสรูกส



ศิลปกรรมศิลปกรรมของเฟของเฟลมลมมิชมิช  ((แถบฟแถบฟลานลานเดอรเดอร))

--  นิยมเขียนภาพบนแผนไมบานพับนิยมเขียนภาพบนแผนไมบานพับ  และภาพสีน้ํามันและภาพสีน้ํามัน
ขนาดไมใหญขนาดไมใหญ  ฝมือละเอียดฝมือละเอียด  ในขณะที่อิตาลีนิยมวาดภาพขนาดใหญในขณะที่อิตาลีนิยมวาดภาพขนาดใหญ
หรือหรือสีเฟสีเฟรสโกบนฝาผนังโบสถรสโกบนฝาผนังโบสถ
--  ศิลปนฟศิลปนฟลานลานเดอรเดอรเปนผูมีความสามารถทางดานการเขียนภาพเปนผูมีความสามารถทางดานการเขียนภาพ

ทิวทัศนทิวทัศน  จึงนิยมนํามาเขียนใสในงานจิตรกรรมจึงนิยมนํามาเขียนใสในงานจิตรกรรม
--  พอคาพอคา((ชนชั้นกลางชนชั้นกลาง)) ร่ํารวยจากการคามาสนับสนุนศิลปะร่ํารวยจากการคามาสนับสนุนศิลปะ



โรโรแบรแบร  กัมแปงกัมแปง  (Robert (Robert CampinCampin 1387 1387 –– 1444)1444)

ไดรับการยกยองวาเปนนายชางใหญแหงไดรับการยกยองวาเปนนายชางใหญแหงเฟลมาลลเฟลมาลล((FlemalleFlemalle))  สงสง
อิทธิพลการทํางานศิลปะใหกับเยอรมันและอังกฤษอิทธิพลการทํางานศิลปะใหกับเยอรมันและอังกฤษ
ลักษณะงานละเอียดออนลักษณะงานละเอียดออน  มีอารมณออนโยนราวกับกวีนิพนธมีอารมณออนโยนราวกับกวีนิพนธ



ชื่อภาพการประกาศศาสนาชื่อภาพการประกาศศาสนา  (The Annunciation)(The Annunciation)

กลางกลาง  2525 XX 2525  ซายซาย--ขวาขวา  2525x x 2424  นิ้วนิ้ว  สีน้ํามันบนแผนไมบานพับสีน้ํามันบนแผนไมบานพับ
( ( tryptychtryptych ))  คค..ศศ.. 14251425 –– 28(28(ภาพซายภาพซาย))คือผูบริจาคคือผูบริจาค((ภาพขวาภาพขวา))คือคือโจเซฟโจเซฟ  

ชางไมชางไม
((  ภาพกลางภาพกลาง))คอืพระแมคอืพระแม  



((ภาพจากแผนบานพับขวาภาพจากแผนบานพับขวา)) โจเซฟโจเซฟ    กําลังทํางานไมในหองทํางานเพื่อทํากับดักหนูกําลังทํางานไมในหองทํางานเพื่อทํากับดักหนู    เปนเปน
สัญลักษณที่มีความหมายวาสัญลักษณที่มีความหมายวา  พระเยซูเปนผูดักจับความชั่วรายพระเยซูเปนผูดักจับความชั่วราย



กัมแปงกัมแปง  
(Robert (Robert CampinCampin))

ภาพการประกาศศาสนาภาพการประกาศศาสนา
((ภาพแผนไมบานพับกลางภาพแผนไมบานพับกลาง))  
เปนภาพนางฟาเปนภาพนางฟากาเบกาเบรียลรียล((ติดติด
ปกปก))เขามาพบพระแมมารีเขามาพบพระแมมารี  ซึ่งซึ่ง
นั่งอานคัมภีรดวยความตั้งใจนั่งอานคัมภีรดวยความตั้งใจ  
เพื่อจะบอกวาเพื่อจะบอกวา  พระคริสตจะพระคริสตจะ
มาเกิดกับพระนางมาเกิดกับพระนาง  โดยเกิดโดยเกิด
ปาฏิหาริยเปนรูปพระคริสตปาฏิหาริยเปนรูปพระคริสต
ลอยมากับไมกางเขนลอยมากับไมกางเขน  ผานเขาผานเขา
มาทางชองหนาตางทรงกลมมาทางชองหนาตางทรงกลม

ซายมือซายมือ    



ภาพแผนไมบานพับดานซายภาพแผนไมบานพับดานซาย

เปนภาพคูของผูเปนภาพคูของผู
บริจาคคุกเขาเฝาดูบริจาคคุกเขาเฝาดู
พระแมทางชองพระแมทางชอง
ประตูประตู  โดยมีตนเดซี่โดยมีตนเดซี่
ดานหนาดานหนา  ซึ่งซึ่ง  
หมายถึงความหมายถึงความ
บริสุทธิ์ของพระบริสุทธิ์ของพระ
คริสตคริสต  และตนและตน
กุหลาบอยูดานหลังกุหลาบอยูดานหลัง  
หมายถึงความเปนผูหมายถึงความเปนผู
ใจบุญและความใจบุญและความ
บริสุทธิ์บริสุทธิ์



ความหมายของดอกความหมายของดอกลิลลิลลี่สีขาวลี่สีขาว,,
เหยือกน้ําและผาลินินสีขาวเหยือกน้ําและผาลินินสีขาว    

คือคือ  ความสะอาดความสะอาด  บริสุทธิ์บริสุทธิ์  หรือหรือ
หมายถึงพระแมมารีหมายถึงพระแมมารี  สวนเทียนสวนเทียน
หมายถึงหมายถึง  ความตายของพระเยซูความตายของพระเยซู



ภาพสุภาพสตรีภาพสุภาพสตรี  
( ( Portrait of A WomanPortrait of A Woman ))

โดยโดย  กัมแปงกัมแปง  
ประมาณประมาณ  คค..ศศ..14201420

  ภาพนี้ภาพนี้  กัมแปงกัมแปง    เขียนโดยเนนเขียนโดยเนน
เสนเสน  สัดสวนของใบหนาคอนขางสัดสวนของใบหนาคอนขาง

เล็กเล็ก  

ซึ่งนาจะเปนผูไดรับการศึกษาในสมัยนั้นซึ่งนาจะเปนผูไดรับการศึกษาในสมัยนั้น  
ซึ่งปกติผูหญิงจะไมคอยไดเขาสูระบบซึ่งปกติผูหญิงจะไมคอยไดเขาสูระบบ
การเรียนการเรียน  จะมีบางก็คือจะมีบางก็คือ  ผูที่อยูในสังคมผูที่อยูในสังคม
ชั้นสูงชั้นสูง  ที่จะไดเรียนรวมกับผูชายที่ทางที่จะไดเรียนรวมกับผูชายที่ทาง
ครอบครัวจัดใหมีการเรียนการสอนที่ครอบครัวจัดใหมีการเรียนการสอนที่

บานหรือราชสํานักบานหรือราชสํานัก



ฟานฟานเอคเอค ( Jan Van Eyck 1380 – 1441)

ผูนําการเขียนสีน้ํามันผูนําการเขียนสีน้ํามัน((สีฝุนผสมน้ํามันลินสีดสีฝุนผสมน้ํามันลินสีด))  ในศตวรรษที่ในศตวรรษที่  1515
เปนผูที่สรางผลงานแสดงเอกลักษณเปนผูที่สรางผลงานแสดงเอกลักษณของฟของฟลานลานเดอรเดอรไดเดนชัดที่สุดไดเดนชัดที่สุด  คือคือ
สามารถผสมผสานเรื่องราวทางโลกและทางธรรมไดอยางลงตัวสามารถผสมผสานเรื่องราวทางโลกและทางธรรมไดอยางลงตัว  ความความ
สมดุลของชนชั้นสูงและชนชั้นกลางสมดุลของชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง  ผลงานใหความรูสึกสงางามผลงานใหความรูสึกสงางาม  ฝมอืฝมอื
ละเอียดประณีตจนยากที่จะหาศิลปนใดมาทัดเทียมไดละเอียดประณีตจนยากที่จะหาศิลปนใดมาทัดเทียมได
เขียนภาพงดงามเขียนภาพงดงาม  สีสวยสีสวย  ดูเหลือบเลื่อมพรายคลายไขมุกดูเหลือบเลื่อมพรายคลายไขมุก



ฟานเอค 
 ภาพ Wedding Portrait

“อารโนลฟนีกับภรรยา”
หรือ “ โจวานนี อารโนลฟนีกับ

เจาสาว”
 สีน้ํามันบนแผนไม ค.ศ. 1434

32 X 22 นิ้ว 



- การจุดเทียนการจุดเทียน((ในเวลากลางวันในเวลากลางวัน))เปนเปน
สัญลักษณของการแตงงานสัญลักษณของการแตงงาน  ที่พระเจาจะที่พระเจาจะ
คอยชวยพิทักษปกปองคุมครองคอยชวยพิทักษปกปองคุมครอง

--  ความซื่อสัตยและความภักดีความซื่อสัตยและความภักดี

--  ชื่อศิลปนที่เขียนไวที่ผนังชื่อศิลปนที่เขียนไวที่ผนัง  ((นาจะเพื่อนาจะเพื่อ
เปนพยานแหงการสมรสเปนพยานแหงการสมรส  เพราะในสมัยเพราะในสมัย
ศวศว..ที่ที่1515  ยังไมจําเปนตองแตงงานตอหนายังไมจําเปนตองแตงงานตอหนา
พระในโบสถพระในโบสถ))

--  ดานหลังที่พนักเกาอี้ดานหลังที่พนักเกาอี้  จะมีรูปแกะสลักจะมีรูปแกะสลัก
รูปนักบุญมารูปนักบุญมากาเรตกาเรต  แมทูนหัวของเจาสาวแมทูนหัวของเจาสาว

ฟานเอค



ความหมายของภาพในเลนสนูนความหมายของภาพในเลนสนูน
-กรอบรอบนอกเขียนชีวิตของ
พระเยซู 10 ตอน

-ภาพภายในกรอบ เขียนภาพ
สะทอนคูบาวสาวและภาพของ
ฟานเอค และเจาหนาที่ซึ่งรวม
ในการประกอบพิธีแตงงาน

-มีอักษรเขียนวาTell us that
Jan van eyck was here in the 
year 1434

-ถือเปนภาพที่เขียนไดประณีต
งดงาม เหมือนใชกลองขยายชวย  
นาอัศจรรยมาก

ฟานเอค



ความหมายของสุนัขความหมายของสุนัข  คือคือ  ความรักและความซื่อสัตว
สวนรองเทาไมคือ การยืนบนแผนดินอันศักดิ์สิทธิ์

ฟานเอค



ฟานฟานเอคเอค  
ภาพชายโพกผาแดงภาพชายโพกผาแดง  

(A man in a red Turban)(A man in a red Turban)
((สันนิษฐานวารูปฟานสันนิษฐานวารูปฟานเอคเอค))
1010 ¼¼ XX 77 ½½  นิ้วนิ้ว
  คค..ศศ.. 14331433 PanelPanel



ภาพชายโพกผาแดงภาพชายโพกผาแดง  
(A man in a red Turban)(A man in a red Turban)
((สันนิษฐานวารูปฟานสันนิษฐานวารูปฟานเอคเอค))



ฟานฟานเอคและฮิวเบิรตเอคและฮิวเบิรต((พี่ชายพี่ชาย))
  ชื่อภาพชื่อภาพ  การเคารพบูชาแกะศกัดิ์สิทธิ์การเคารพบูชาแกะศกัดิ์สิทธิ์

ภาพประดับแทนบูชาในวัดภาพประดับแทนบูชาในวัดเซนทเซนท  บาโวบาโว  เมืองเมืองเกนทเกนท  
1111ฟุตฟุต  33นิ้วนิ้ว  XX 1414ฟุตฟุต  55นิ้วนิ้ว  คค..ศศ.. 14321432

ฟานเอค



ฟานฟานเอคและฮิวเบิรตเอคและฮิวเบิรต
((พี่ชายพี่ชาย))

  ชื่อภาพชื่อภาพ  การเคารพการเคารพ
บูชาแกะศักดิ์สทิธิ์บูชาแกะศักดิ์สทิธิ์

ภาพประดับแทนบูชาภาพประดับแทนบูชา
ในวัดในวัดเซนทเซนท  บาโวบาโว  

เมืองเมืองเกนทเกนท  
1111ฟุตฟุต  33นิ้วนิ้ว  X X 1414ฟุตฟุต  
55นิ้วนิ้ว  คค..ศศ.. 14321432



การเคารพบูชาแกะศักดิ์สิทธิ์การเคารพบูชาแกะศักดิ์สิทธิ์
กลางคือกลางคือ  พระผูเปนเจาพระผูเปนเจา
ซายซาย  คือคือ  พระแมประดับพระแมประดับ

มงกุฎมงกุฎ  1212  ดาวดาว  
ขวาขวา  คือคือ  เซนทเซนท  จอหนจอหน  เดอะเดอะ

แบบแบบติตสติตส

ฟานเอค



ภาพหมูทวยเทพภาพหมูทวยเทพ
และและเทวเทวทูตกําลังขับทูตกําลังขับ

กลอมและกลอมและ
สรรเสริญสรรเสริญ

ฟานเอค



ภาพซายและขวาสุดภาพซายและขวาสุด  คือคือ  อาดัมอาดัม
กับกับอีฟอีฟ  อยูในสภาพเปลือยอยูในสภาพเปลือย  ซึ่งซึ่ง
หมายถงึหมายถงึ  ชายหญิงคูแรกของโลกชายหญิงคูแรกของโลก

ฟานเอค



เปนเรื่องราวบนพื้นโลกของภาพการเคารพบูชาแกะศักดิ์สิทธิ์เปนเรื่องราวบนพื้นโลกของภาพการเคารพบูชาแกะศักดิ์สิทธิ์
มีอักษรเขียนบรรยายไววามีอักษรเขียนบรรยายไววา  ““แมน้ําแมน้ําอันศกัอันศกัสิทธิ์ของน้ําแหงชีวิตสิทธิ์ของน้ําแหงชีวิต  มีความใสสะอาดมีความใสสะอาด

ประดุจเพชรประดุจเพชร  ซึ่งไหลหลั่งออกมาจากบัลลังกของพระผูเปนเจาซึ่งไหลหลั่งออกมาจากบัลลังกของพระผูเปนเจา  และพระเยซูและพระเยซู  คือคือ  พระพระ
บุตรของพระผูเปนเจาบุตรของพระผูเปนเจา  แกะแกะ  หมายถึงพระบุตรลงมาถายบาปใหกับมนุษยหมายถึงพระบุตรลงมาถายบาปใหกับมนุษย  รอบๆรอบๆ  แกะแกะ  
หอมลอมดวยฝูงชนนานาชาติและอาชีพหอมลอมดวยฝูงชนนานาชาติและอาชีพ  ทั้งนักบวชทั้งนักบวช    นักรบและคนธรรมดานักรบและคนธรรมดา  รอยผารอยผา

หนักและยับคลายงานประติมากรรมหนักและยับคลายงานประติมากรรม

ฟานเอค



โรโรเจรเจร  ฟานฟาน  เดอรเดอร  เวยเวยเดนเดน  
((RogierRogier van van derder WeydenWeyden , 1400 , 1400 –– 1464)1464)

-- ศิษยศิษยของกัมแปงของกัมแปง  ทํางานที่กรุงบรัสเซลสทํางานที่กรุงบรัสเซลส  เคยเดินทางไปทํางานที่อิตาลีเคยเดินทางไปทํางานที่อิตาลี  
-- นิยมใชสีวรรณะรอนนิยมใชสีวรรณะรอน  องคประกอบของภาพจะแสดงอากัปกริยาทาทางองคประกอบของภาพจะแสดงอากัปกริยาทาทาง

ใหอารมณราวกับนาฏลักษณใหอารมณราวกับนาฏลักษณ
-- เขียนภาพแสดงอารมณจินตนาการที่รุนแรงเขียนภาพแสดงอารมณจินตนาการที่รุนแรง  เชนเชน  ภาพพระเยซูถูกภาพพระเยซูถูก

ทรมานจนสิ้นชีพใหดูนาเวทนาไดดีมากทรมานจนสิ้นชีพใหดูนาเวทนาไดดีมาก
-- ไมนิยมเซ็นชื่อในงานไมนิยมเซ็นชื่อในงาน
-- มีลูกศิษยและลูกมือชวยเขียนหลายคนมีลูกศิษยและลูกมือชวยเขียนหลายคน



  ภาพการนําพระเยซูลงจากไมกางเขนภาพการนําพระเยซูลงจากไมกางเขน  
(The Descent from the Cross) (The Descent from the Cross) 

ไดรับการยกยองวาเปนงานชิ้นที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งไดรับการยกยองวาเปนงานชิ้นที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งของเวของเวเดนเดน
ภาพแสดงอารมณจินตนาการที่รุนแรงภาพแสดงอารมณจินตนาการที่รุนแรง  พระเยซูถูกทรมานจนสิ้นชีพพระเยซูถูกทรมานจนสิ้นชีพ

ใหดูนาเวทนาไดดีมากใหดูนาเวทนาไดดีมาก
ขนาดขนาด  77ฟุตฟุต 22 5/85/8 นิ้วนิ้ว X X 88ฟุตฟุต 77 1/81/8  นิ้วนิ้ว Panel Panel คค..ศศ.. 14351435

เวเวเดนเดน



เวเวเดนเดน    ภาพภาพ  PietaPieta



เวเวเดนเดน    
Portrait of A LadyPortrait of A Lady

Oak Oak ขนาดขนาด  36.236.2 XX 27.627.6  
ซซ..มม..



ฟานฟาน  เดอรเดอร  โกสโกส  (Hugo Van de Goes 1440 (Hugo Van de Goes 1440 –– 82)82)

- ไมนิยมเซ็นชื่อในงาน

- ชอบวาดภาพขนาดใหญ



ภาพประดับแทนบูชาขนาดใหญ ชื่อ การประสูติของพระเยซู  โดย ฟาน
เดอร โกส ขนาด 8 x 10 ฟุต

(กรอบซาย) ผูบริจาคและครอบครัวทามกลางเหลานักบุญ



  ภาพการประสูติของพระเยซูอยูกลางภาพ   ดานซายคือโจเซฟ พระแมอยู
กลางภาพ กลุมผูบริจาคอยูดานขวา มีนางฟามาเลนออรแกน สัดสวนของ

บุคคลในภาพคอนขางผิดสัดสวน คือโจเซฟ พระแม และผูบริจาค ใหญกวา
เหลานางฟาซึ่งอยูใกลกวา แสดงวา ขนาด ขึ้นอยูกับความสําคัญของบุคคล



ความหมายของสัญลักษณความหมายของสัญลักษณ

แจกันปกดอกไอริส ถือเปนดอกไมคูแขง
ดอกลิลลี่ สามารถใชแทนหรือใชคูกับ
ดอกลิลลี่ได ซึ่งหมายถึงพระแมมารีย 
แจกันหรือแกวใส ก็เปนสัญลักษณของ
ความบริสุทธิ์หรือพระแมมารีย



บอชบอช  
(Hieronymus Bosch 1450 (Hieronymus Bosch 1450 –– 1516)1516)

--เปนผูที่สรางงานจากความฝนและจินตนาการตางหรือแหวกวงลอมจากศลิเปนผูที่สรางงานจากความฝนและจินตนาการตางหรือแหวกวงลอมจากศลิปนรวมปนรวม
ยุคยุค  เชนเชน  คนมีรปูรางกึ่งคนกึ่งสัตวคนมีรปูรางกึ่งคนกึ่งสัตว  รูปสัตวที่แปลกจากธรรมชาติโดยสิ้นเชิงรูปสัตวที่แปลกจากธรรมชาติโดยสิ้นเชิง

--  แตเปนผูที่เขียนภาพนักบุญหรือพระเยซูดวยรูปทรงบริสุทธิ์เชนแตเปนผูที่เขียนภาพนักบุญหรือพระเยซูดวยรูปทรงบริสุทธิ์เชน  การผจญมารของการผจญมารของ
เซนทเซนท  แอนแอนโทนีโทนี

--  เปนผูที่เขาใจจิตใจมนุษยดีวาเปนผูที่เขาใจจิตใจมนุษยดีวา  เปนผูมีความโลภเปนผูมีความโลภ  ความโกรธความโกรธ  ความหลงความหลง  จึงสรางงานจึงสรางงาน
บางชุดสะทอนอารมณดังกลาวบางชุดสะทอนอารมณดังกลาว
--  ระยายสีไดสดใสระยายสีไดสดใส  งดงามงดงาม



บอชบอช  

(Hieronymus Bosch 1450 (Hieronymus Bosch 1450 –– 1516)1516)ภาพชุดสวนโลกอันสดใสภาพชุดสวนโลกอันสดใส  
(The Garden of Delights) (The Garden of Delights) ((ขวาขวา  ))ชื่อภาพชื่อภาพ  นรกนรก

คค..ศศ.. 15001500 PanelPanel





บอชบอช  
(Hieronymus Bosch (Hieronymus Bosch 

1450 1450 –– 1516)1516)
ภาพชุดสวนโลกอันสดใสภาพชุดสวนโลกอันสดใส  

(The Garden of (The Garden of 
Delights) Delights) 

คค..ศศ.. 15001500 PanelPanel



The House Of Ill FameThe House Of Ill Fame



St.JamesSt.James




