
ยุคกลางยุคกลาง
Middle Ages Middle Ages หรือหรือ  Medieval AgesMedieval Ages



-- เริ่มตั้งแตเริ่มตั้งแต  คค..ศศ.376.376  อาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมัน((ตะวันตกตะวันตก))ออนแอออนแอ  ยุโรปตกอยูในภาวะยุโรปตกอยูในภาวะ
วุนวายวุนวาย  จนไดชื่อวายุคมืดแหงพุทธิปญญาจนไดชื่อวายุคมืดแหงพุทธิปญญา  ((Dark AgesDark Ages))ชวงคชวงค..ศศ.. 375375 –– 500500

-- สาเหตุสําคัญที่ทําใหโรมันเสื่อมอยารวดเร็วสาเหตุสําคัญที่ทําใหโรมันเสื่อมอยารวดเร็ว  คือคือ  การรุกรานการรุกรานของอนารยของอนารยชนเผาชนเผา
เยอรมันเยอรมัน  ซึ่งมีดวยกันหลายเผาซึ่งมีดวยกันหลายเผา  ซึ่งกระจายกันอยูในพื้นที่อันกวางใหญของซึ่งกระจายกันอยูในพื้นที่อันกวางใหญของ
จักรวรรดิโรมันจักรวรรดิโรมัน  เชนเชน  แฟรงคแฟรงค((ตั้งอาณาจักรในฝรั่งเศสตั้งอาณาจักรในฝรั่งเศส))  อาเลมันนีอาเลมันนี  กอธกอธ  
แวนดัลแวนดัล  และและแซกซั่นแซกซั่น

-- เผาเผากอธกอธ  ซึ่งแบงออกเปนซึ่งแบงออกเปน  22  กลุมกลุม  คือคือ  วิซิวิซิกอธกอธและออและออสโตรกอธสโตรกอธ  เริ่มเขาโจมตีเริ่มเขาโจมตี
โรมันโรมัน  ในคในค..ศศ.. 410410  และคและค..ศศ.. 476476  ก็ยึดกรุงโรมไดก็ยึดกรุงโรมได  นายพลโอโดวานายพลโอโดวาคารคาร  ถอดถอด
จักรพรรดิองคสุดทายของโรมันออกจักรพรรดิองคสุดทายของโรมันออก  แลวตั้งตนขึ้นเปนใหญแลวตั้งตนขึ้นเปนใหญ



- พวกเยอรมันไมคุนเคยกับการมีชีวิตอยูในเมือง แยกยายกันอยูตามหมูบานที่
หางไกลกัน มักสรางบานดวยไมซุงหลังคามุงหญา จึงไมดูแลสิ่งที่โรมันสรางไวไม
วาจะเปนถนน หนทางศิลปะ วรรณกรรม หรือตํารับตําราตางๆ

- การขาดแคลนผูนําที่เขมแข็งเพื่อควบคุมเผาตางๆ ใหยุติการสูรบ การไรระเบียบ
ของสังคม ทําใหประชาชนใชชีวิตอยางยากลําบากและอันตราย

- เกิดการขอความคุมครองจากผูที่มีอํานาจหรือหัวหนาเผา เพื่อจะไดรับความ
ปลอดภัย

- เกิดระบบฟวดัล(Feudalism)ขึ้น เปนการผสมผสานกันของวัฒนธรรมคลาส  
สิคของกรีกและโรมัน วัฒนธรรมเผาเยอรมัน และวัฒนธรรมคริสตศาสนา 

- ระบบฟวดัลเปนความสัมพันธระหวางเจาของที่ดินหรือเจา( Lord )และ
ขา( Vessal )ซึ่งเปนผูอยูในใบบุญของเจา อาจจะเปนอัศวินหรือพระก็ได ซึ่งจะมี
ลักษณะลดหลั่นกันลงมาเปนทอดๆ จากกษัตริย ขุนนาง สูระดับลางลงไปเรื่อยๆ

- โดยเจาของที่ดินจะมีคฤหาสนหรือแมเนอรของขุนนางแตละคน ซึ่งประกอบดวย
ชาวนาและที่พัก วัด พระ ทุงนา ปาไม โรงสี รานคา ฯลฯ



ชนชั้นปกครองชนชั้นปกครอง  เปนกลุมนักรบเปนกลุมนักรบ  ตั้งแตอัศวินจนถึงขุนนางชั้นสูงตั้งแตอัศวินจนถึงขุนนางชั้นสูง  
เปนกลุมคนจํานวนไมมากแตมีอํานาจเปนกลุมคนจํานวนไมมากแตมีอํานาจ  แตมั่งคั่งหรูหราแตมั่งคั่งหรูหรา  ฟุมเฟอยฟุมเฟอย  และและ
สืบทอดตําแหนงตามสายเลือดสืบทอดตําแหนงตามสายเลือด
สวนสามัญชนเปนเกษตรกรสวนสามัญชนเปนเกษตรกร  บางสวนเปนชาวนาอิสระบางสวนเปนชาวนาอิสระ  ซึ่งก็มีนอยซึ่งก็มีนอย  แตแต  
สวนมากเปนทาสติดที่ดินสวนมากเปนทาสติดที่ดิน  และตองเปนไปตามสายเลือดและตองเปนไปตามสายเลือด  ตองทํางานตองทํางาน
หนักหนัก  มีชีวิตที่ยากไรมีชีวิตที่ยากไร  จึงนิยมไปพบปะสังสรรคกันที่วัดจึงนิยมไปพบปะสังสรรคกันที่วัด
พระจึงมีบทบาทตอการสรางทัศนคติใหกับสังคมพระจึงมีบทบาทตอการสรางทัศนคติใหกับสังคม



ยุโรปสมัยกลางยุโรปสมัยกลาง  ถอืเปนยุคที่ถอืเปนยุคที่คริสตศาสนาเรืองอํานาจ ระบบฟวดัลขยาย
อิทธิพลอยางกวางขวาง
การเกิดและขยายตัวของศาสนาคริสต ทําใหเปนที่ยึดเหนี่ยวศรัทธาตอ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหัวหนาเผาตางๆ ของเยอรมันก็คอยๆ หันมา
นับถือศาสนาคริสตดวย ทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับศาสนาและ
วัฒนธรรมโรมันเดิม
ทศันะในการใชชีวิตคือ มุงสูจุดหมายทางศาสนา คือ พยายามใชชีวิตในโลกนี้เพื่อ
เปนวิถสีูโลกหนา



ประเทศที่เคยเปนจักรวรรดิโรมันมากอนประเทศที่เคยเปนจักรวรรดิโรมันมากอน  ก็คอยๆก็คอยๆ  กลายเปนกลายเปน
อาณาจักรยอยของออาณาจักรยอยของอนารยนารยชนชน  และเปนตนเคาประเทศตางๆในยุโรปและเปนตนเคาประเทศตางๆในยุโรป
ปจจุบันปจจุบัน  เชนเชน

VisigothVisigoth =  =  สเปนสเปน
LombardLombard =  =  อิตาลีอิตาลี
Anglo Anglo –– SaxonSaxon =  =  อังกฤษอังกฤษ
FrankFrank =  =  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



ศิลปกรรมแบงออกเปนศิลปกรรมแบงออกเปน

1.1.  สมัยของการอพยพสมัยของการอพยพ  กอนคกอนค..ศศ.. 375375 ––  คค..ศศ.500.500
2.2.  สมัยราชวงศเมโรสมัยราชวงศเมโรวินวินเจียนเจียน  คค..ศศ.500.500 –– 750750
3.3.  สมัยราชวงศแคโรสมัยราชวงศแคโรลินลินเจียนเจียน  คค..ศศ.750.750 –– 900900
4.4.  สมัยราชวงศสมัยราชวงศออตออตโตเนียนโตเนียน  คค..ศศ.900.900 –– 10001000



1.1.  ศลิปะสมัยการอพยพศลิปะสมัยการอพยพ
ผลงานที่พบเปนหลักฐานที่ขุดไดจากสุสานและในที่เกบ็สมบัติกระจายผลงานที่พบเปนหลักฐานที่ขุดไดจากสุสานและในที่เกบ็สมบัติกระจาย
ทั่วไปในยุโรปทั่วไปในยุโรป  เชนเชน  สเปนสเปน  ฮังการีฮังการี  เปนงานชางฝมือของพวกอพยพที่ทําเปนงานชางฝมือของพวกอพยพที่ทํา
ขึ้นเพื่อใชงานขึ้นเพื่อใชงาน  มีขนาดเลก็มีขนาดเลก็  สามารถนําติดตัวไดสามารถนําติดตัวได  จําพวกเครื่องประดับจําพวกเครื่องประดับ  
ซึ่งมีความสามารถดานลงยาสีหรือซึ่งมีความสามารถดานลงยาสีหรือครัวซงเนครัวซงเน  ( ( CloissioneCloissione)   )   

รูปแบบและฝมือยังคงเปนแบบรูปแบบและฝมือยังคงเปนแบบ  Primitive Primitive คือคือ  ลวดลายเรียบงายไมลวดลายเรียบงายไม
ซับซอนซับซอน  เชนเชน  เสนตรงเสนตรง  เสนโคงเสนโคง  ลายจุดลายจุด  กากบาทกากบาท  สวนใหญดัดแปลงสวนใหญดัดแปลง
มาจากรูปสัตวจึงเรียกมาจากรูปสัตวจึงเรียก  Animal Style Animal Style 



หูกระเปาหูกระเปา  ( ( PursePurse CoverCover))
เทคนิคลงยาสีหรือเทคนิคลงยาสีหรือครวัซงเนครวัซงเน (  ( CloissioneCloissione) ) คือการใชแผนทองมาขูดใหเปนคือการใชแผนทองมาขูดใหเปน
ลวดลายนําหินโกเมนมาบดใสลงในรองลวดลายนําหินโกเมนมาบดใสลงในรอง  เปาดวยไฟใหหนิละลายติดแผนโลหะเปาดวยไฟใหหนิละลายติดแผนโลหะ

แลวเคลือบแลวเคลือบ( ( enamel enamel ))  คค..ศศ.. 625625--633633  อังกฤษอังกฤษ



หูกระเปาหูกระเปา  ( ( PursePurse CoverCover))



เข็มกลัดเข็มกลัด  ทําดวยทองคําทําดวยทองคํา  ลงยาสีลงยาสี
ศวศว..ที่ที่  66



หัวเรือสลักไมรปูสัตวหัวเรือสลักไมรปูสัตว    ผูกลวดลายใหผูกลวดลายให
สอดคลองกับสัตวสอดคลองกับสัตว  เรียกเรียกAnimal StyleAnimal Style  
จากซากเรือที่ขุดพบกรุงออสโลจากซากเรือที่ขุดพบกรุงออสโล  นอรเวยนอรเวย    

คศคศ.. 825825  สูงสูง  55  ฟุตฟุต



หัวเรือสลักไมรปูสัตวหัวเรือสลักไมรปูสัตว  กรุงออสโลกรุงออสโล  
นอรเวยนอรเวย    สูงสูง  55  ฟุตฟุต



CrucifixionCrucifixion ((ปกคัมภีรปกคัมภีร))
บรอนสบรอนสดุนลายดุนลาย  
((รูปการตรึงกางเขนรูปการตรึงกางเขน))  

ศตวรรษที่ศตวรรษที่  88  จากเยอรมันจากเยอรมัน



2.2.  ศลิปะสมัยราชวงศเมโรศลิปะสมัยราชวงศเมโรวินวินเจียนเจียน

ผูนําที่สามารถคือผูนําที่สามารถคือ  โคลโคลวิสวิส  ((คค..ศศ.466.466 –– 511)511)  ซึ่งหันมานับถือศาสนาซึ่งหันมานับถือศาสนา
โรมันโรมันคาธอลิกคาธอลิก  คค..ศศ.496.496  สถาปนาตนเองเปนปฐมราชวงศสถาปนาตนเองเปนปฐมราชวงศ  ตีวิซิตีวิซิกอธกอธแตกแตก  
ยึดสเปนและฝรั่งเศสตอนใตไดยึดสเปนและฝรั่งเศสตอนใตได  
ศิลปกรรมคือศิลปกรรมคือ  วัดวัด  ,,  บาซิลิกาบาซิลิกา  นอกนั้นไมเดนนักนอกนั้นไมเดนนัก  การตกแตงยังเปนแบบการตกแตงยังเปนแบบ
ดุนลายและลงยาสีดุนลายและลงยาสี



3.3.  ศลิปะสมัยราชวงศแคโรศลิปะสมัยราชวงศแคโรลินลินเจียนเจียน

ผูนําที่สําคัญในราชวงศคือผูนําที่สําคัญในราชวงศคือ  กษัตริยกษัตริยชารลมานตชารลมานต  ((CharlemangeCharlemange))

  คค..ศศ.768.768 –– 814814  ไดรวบรวมใหอาณาจักรของไดรวบรวมใหอาณาจักรของพวกแฟพวกแฟรงคมีอํานาจรงคมีอํานาจ
สูงสุดในขณะนั้นสูงสุดในขณะนั้น
คค..ศศ.800.800  ไดทาํสงครามปราบกบฏไดทาํสงครามปราบกบฏ  ปองกันสันตะปาปาปองกันสันตะปาปา  จนไดรับการยกจนไดรับการยก
ยองดวยการสวมมงกุฎใหในโบสถยองดวยการสวมมงกุฎใหในโบสถเซนทเซนทปปเตอรเตอร  เทียบเทาจักรพรรดิเทียบเทาจักรพรรดิ
โรมันในอดีตโรมันในอดีต  
หลังผานพนสมัยพระองคหลังผานพนสมัยพระองค  อาณาจักรเสื่อมลงอยางรวดเร็วจนเกิดการอาณาจักรเสื่อมลงอยางรวดเร็วจนเกิดการ
แบงอาณาจักรเปนแบงอาณาจักรเปน  33  สวนคือสวนคือ



1.1.  ชารลชารล  ““ศีรษะลานศีรษะลาน””  ไดแฟไดแฟรงคตะวันตกรงคตะวันตก  หรือฝรั่งเศสหรือฝรั่งเศส
2.2.  หลุยสหลุยส  ““ชาวเยอรมันชาวเยอรมัน”” ไดประเทศเยอรมันปจจุบันไดประเทศเยอรมันปจจุบัน
3.3.  โลแธรโลแธร  ไดดินแดนคั่นระหวางไดดินแดนคั่นระหวาง  22  ประเทศปจจุบันประเทศปจจุบัน



จักรพรรดิจักรพรรดิชารลมานยชารลมานย    คค..ศศ.. 768768
  ขณะอายุไดขณะอายุได  4646  ปป



ภายในพระราชวังของภายในพระราชวังของชารลมานยชารลมานย    
คค..ศศ.792.792 –– 805805  เมืองอาเชนเมืองอาเชน  

((AachenAachen))  เยอรมันเยอรมัน



แปลนพระราชวังชารลมานยชารลมานย 



บัลลงักของกษัตรยิบัลลงักของกษัตรยิชารลมานยชารลมานย



จิตรกรรมและภาพประกอบปกคัมภีรจิตรกรรมและภาพประกอบปกคัมภีร

ในสมัยนี้มีการเก็บสะสมตําราตางๆในสมัยนี้มีการเก็บสะสมตําราตางๆ  ทั้งจากอิตาลีทั้งจากอิตาลีและไบแซนไทนและไบแซนไทน  
รวมทั้งเขียนภาพปกคัมภีรรวมทั้งเขียนภาพปกคัมภีร
การเขียนภาพมีลักษณะแบบเดียวกับสมัยโรมันการเขียนภาพมีลักษณะแบบเดียวกับสมัยโรมัน  คือคือ  เขียนแบบเร็วๆเขียนแบบเร็วๆ  ทิ้งทิ้ง
รอยพูกันแบบภาพเขียนโรมันรอยพูกันแบบภาพเขียนโรมัน
นิยมเขียนภาพนิยมเขียนภาพเซนทแมธิวเซนทแมธิว  เซนทเซนทมารคมารค  เซนทลุคเซนทลุค  และและเซนทเซนทจอหนจอหน  ซึ่งซึ่ง
ตางก็เปนผูเขียนประวัติตางก็เปนผูเขียนประวัติ44  เลมของพระเยซูเลมของพระเยซู



ปกคัมภีรชื่อปกคัมภีรชื่อ  
The The LindauLindau GospelsGospels

  คค..ศศ.870.870
ทองและหินมีคาทองและหินมีคา    

ขนาดขนาด  1313 ¾¾ XX 1010 ½½  นิ้วนิ้ว



ภาพประกอบคัมภีรเวียนนาภาพประกอบคัมภีรเวียนนา  
รูปรูปเซนทเซนท  แมทธิวแมทธิว  
กําลังบันทึกคําสอนกําลังบันทึกคําสอน

ของพระเยซูของพระเยซู  
จากหนงัสือสวดมนตจากหนงัสือสวดมนต

ของจักรพรรดิของจักรพรรดิชารลมานยชารลมานย  
คค..ศศ.800.800 –– 810810
พบบนพระศพพบบนพระศพ

จักรพรรดิจักรพรรดิออตออตโตที่โตที่  33
แหงอาเดนแหงอาเดน

สกุลชางหลวง
(Palace School)(Palace School)



St.MathewSt.Mathew  จารึกคัมภีรจารึกคัมภีร  
คค..ศศ.816.816 –– 835835  โดยชางหลวงโดยชางหลวง  

(Palace School)(Palace School)

  ขนาดขนาด1010 xx 88  นิ้วนิ้ว

สกุลชางหลวง
เขียนภาพดวยความแมนยํา 
คลองแคลว แนนอน

การจัดองคประกอบของภาพ
คลายกับมองผานหนาตาง



St.MarkSt.Mark  ปกคมัภีรปกคมัภีร  The Gospel The Gospel 

Book of Archbishop Book of Archbishop EbboEbbo of of 

ReimsReims  คค..ศศ.816.816 –– 835835  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส    
เทคนิคเทคนิค  colourcolour –– washedwashed pen pen 

drawingdrawing

((เขียนเสนระบายสีน้ําทับเขียนเสนระบายสีน้ําทับ))
ขนาดขนาด1010 xx 88  นิ้วนิ้ว



St.MathewSt.Mathew  จารึกคัมภีรจารึกคัมภีร  
คค..ศศ.816.816 –– 835835  โดยชางหลวงโดยชางหลวง  

(Palace School)(Palace School)

  ขนาดขนาด1010 xx 88  นิ้วนิ้ว



4.4.  สมยัสมยัออตออตโตเนียนโตเนียน
เมื่อราชวงศแคโรเมื่อราชวงศแคโรลินลินเจียนเสื่อมลงเจียนเสื่อมลง  เกิดการรุกรานโดยกลุมชนตางๆเกิดการรุกรานโดยกลุมชนตางๆ

อีกหลายครั้งเชนอีกหลายครั้งเชน  มุสลิมโจมตีชิชิลีและภาคใตของอิตาลีมุสลิมโจมตีชิชิลีและภาคใตของอิตาลี  ไวกิ้งไวกิ้งโจมตีโจมตี
ชายฝงฝรั่งเศสชายฝงฝรั่งเศส  สเปนสเปน  และอังกฤษและอังกฤษ  จนเมื่อชาติรุกรานตั้งเมืองเสร็จจึงยุติจนเมื่อชาติรุกรานตั้งเมืองเสร็จจึงยุติ

เมื่อคเมื่อค..ศศ.919.919  พวกแฟพวกแฟรงคตะวันออกซึ่งเรียกตนเองวาเยอรมันรงคตะวันออกซึ่งเรียกตนเองวาเยอรมัน  มีมี
ผูนําราชวงศผูนําราชวงศแซกซันแซกซันเขมแข็งเขามาปกครองหลายพระองคเขมแข็งเขามาปกครองหลายพระองค  ที่สําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุด
คือคือ  ออออตโตมตโตมหาราชหาราช  สามารถยกกองทัพเขายึดครองอิตาลีไดระหวางสามารถยกกองทัพเขายึดครองอิตาลีไดระหวาง
คค..ศศ.. 951951 –– 961961  และคและค..ศศ.962.962  ทรงใหสันตะปาปาประกอบพิธีสวมทรงใหสันตะปาปาประกอบพิธีสวม
มงกุฎจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มงกุฎจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  นับเปนการฟนฟูจักรวรรดิโรมันนับเปนการฟนฟูจักรวรรดิโรมัน
ขึ้นมาใหมขึ้นมาใหม  โดยกษัตริยเยอรมันโดยกษัตริยเยอรมัน  



ศิลปกรรมสมัยศิลปกรรมสมัยออตออตโตเนียนโตเนียน

เปนการผสมผสานของรูปแบบศิลปกรรมจากยุคตางๆเปนการผสมผสานของรูปแบบศิลปกรรมจากยุคตางๆ  ที่ผานมาเขาที่ผานมาเขา
ดวยกันดวยกัน  เชนเชน  วัฒนธรรมแคโรวัฒนธรรมแคโรลินลินเจียนเจียน  และและ  ไบแซนไทนไบแซนไทน  โดยมีโดยมี
ศูนยกลางอยูที่กรุงโรมศูนยกลางอยูที่กรุงโรม
สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม  วัดเปนแบบบาซิลิกาวัดเปนแบบบาซิลิกา  มีกําแพงหนาทึบมีกําแพงหนาทึบ  รูปทรงคลายรูปทรงคลาย
ปอมปราการปอมปราการ
ประติมากรรมประติมากรรม  นิยมงานหลอดวยสําริดนิยมงานหลอดวยสําริด  รูปแกะสลักไมพระเยซูตรึงรูปแกะสลักไมพระเยซูตรึง
กางเขนกางเขน



วัดวัด  St. St. PantaleonPantaleon

  เมืองโคโลนเมืองโคโลน    เยอรมันเยอรมัน    คค..ศศ.980.980



วัดวัด  St. St. PantaleonPantaleon

  เมืองโคโลนเมืองโคโลน    เยอรมันเยอรมัน    
คค..ศศ.980.980



วัดวัด  St. St. PantaleonPantaleon

  เมืองโคโลนเมืองโคโลน    เยอรมันเยอรมัน    
คค..ศศ.980.980



ภายในภายใน
วัดวัดSt.PantaleonSt.Pantaleon

  เมืองโคโลนเมืองโคโลน    
เยอรมันเยอรมัน    
คค..ศศ.980.980



The The GeroGero CrucifixCrucifix

  คค..ศศ.975.975--10001000  ไมแกะไมแกะ
สูงสูง  66  ฟุตฟุต  22  นิ้วนิ้ว    
โคโลนโคโลน  เยอรมันเยอรมัน



Adam and Eve Adam and Eve ReporoachedReporoached by The Lord by The Lord ,,  ประตูสําริดประตูสําริด  วัดฮิลวัดฮิลเดเดไซมไซม    
คค..ศศ.1015.1015  เยอรมันเยอรมัน



St. LukeSt. Luke  จากคัมภีรคําจากคัมภีรคํา
สอนสอน  The Gospel Book The Gospel Book 

of Otto of Otto 
ที่ที่  3 3 

คค..ศศ.1000.1000  เยอรมันเยอรมัน



Christ washing the Feet of PeterChrist washing the Feet of Peter

จากคัมภีรคําสอนจากคัมภีรคําสอน  

The Gospel Book of Otto 3The Gospel Book of Otto 3

คค..ศศ.1000.1000  เยอรมันเยอรมัน



ภาคผนวกภาคผนวก

ชุดอัศวินชุดอัศวิน  ยุคกลางยุคกลาง



สถาปตยกรรมยุคกลาง



((ภาพจําลองภาพจําลอง))ปราสาทยคุกลางปราสาทยคุกลาง




