


ที่มาของคําและความหมายที่มาของคําและความหมาย
  ใชเรียกศิลปกรรมซึ่งมีรปูแบบรวมกันของยุโรปในชวงศตวรรษที่ใชเรียกศิลปกรรมซึ่งมีรปูแบบรวมกันของยุโรปในชวงศตวรรษที่  
1212 –– 1414  โดยเฉพาะสถาปตยกรรมโดยเฉพาะสถาปตยกรรม  รวมทั้งประติมากรรมและรวมทั้งประติมากรรมและ
จิตรกรรมที่สรางตกแตงสถาปตยกรรมจิตรกรรมที่สรางตกแตงสถาปตยกรรม  
คําวาคําวา  ““กอธิคกอธิค””  เรียกศิลปกรรมของพวกเรียกศิลปกรรมของพวก  กอธกอธ((GothGoth))  เริ่มใชครั้งแรกในเริ่มใชครั้งแรกใน
ปลายสมัยเรอปลายสมัยเรอเนสซเนสซององ  โดยศิลปนซึ่งเปนนักวิจารณศิลปะชื่อโดยศิลปนซึ่งเปนนักวิจารณศิลปะชื่อ  ““วาซารีวาซารี””  
ในลักษณะเยยหยันผูสรางงานวามาตรฐานต่ํากวาในลักษณะเยยหยันผูสรางงานวามาตรฐานต่ํากวากรีกกรีกและโรมันในและโรมันใน
ความหมายเชิงดูหมิ่นความหมายเชิงดูหมิ่น  เหยีอดหยามเหยีอดหยาม  พวกปาเถื่อนผูทําลายจักรวรรดิพวกปาเถื่อนผูทําลายจักรวรรดิ
โรมันโรมัน



ชาวยุโรปทั่วไปชาวยุโรปทั่วไป((ยกเวนอิตาลียกเวนอิตาลี))  เรียกศิลปกรรมเรียกศิลปกรรมกอธิควากอธิควา  
Opus Opus ModernumModernum  หรอืงานสมัยใหมหรอืงานสมัยใหม
อังกฤษเขียนอังกฤษเขียน  GothickGothick ((ซึ่งใชแพรหลายชวงศตวรรษที่ซึ่งใชแพรหลายชวงศตวรรษที่  1717 –– 18)18)
ในลักษณะความหมายวาไรรสนิยมในลักษณะความหมายวาไรรสนิยม  (tasteless)(tasteless)



  เหตุการณทั่วๆเหตุการณทั่วๆ  ไปไป
ประชาชนเริ่ มมีอิสรภาพและเสรีภาพดีกว ายุคประชาชนเริ่ มมีอิสรภาพและเสรีภาพดีกว ายุค โรมัน เนสกโรมัน เนสก  

โดยเฉพาะในเมืองโดยเฉพาะในเมือง  หากหากปรียบปรียบเทียบกันแลวสังคมเทียบกันแลวสังคมโรมันเนสกโรมันเนสก เปนของเปนของ
ผูชายผูชาย  แตแตโกธิคโกธิคสตรีเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นสตรีเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น

ชนชั้นกลางหรือชนชั้นกลางหรือพวกบูรจัวซีสพวกบูรจัวซีส( ( BourgeoisisBourgeoisis ))เพิ่มมีบทบาทในเพิ่มมีบทบาทใน
สังคมมากขึ้นเพราะมีเงินจากการคาสังคมมากขึ้นเพราะมีเงินจากการคา  การทําธนาคารการทําธนาคาร  มีอํานาจในเมืองมีอํานาจในเมือง
ใหมหลายเมืองใหมหลายเมือง  เริ่มจากอิตาลีเริ่มจากอิตาลี  สูอังกฤษสูอังกฤษ  ฟลานเดอรฟลานเดอร  โดยเฉพาะเมืองทาโดยเฉพาะเมืองทา
ติดทะเลติดทะเล  ซึ่งสามารถทําการคาขายกับดินแดนไกลๆซึ่งสามารถทําการคาขายกับดินแดนไกลๆ  ไดดีไดดี  จึงมีการกลาวจึงมีการกลาว
วาวา  สถาปตยกรรมสถาปตยกรรมโกธิโกธิคอยูในเมืองคอยูในเมือง  สวนสถาปตยกรรมสวนสถาปตยกรรมโรมันเนสกโรมันเนสกอยูอยู
ตามชนบทตามชนบท



--  มีการตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเชนมีการตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเชน  โบโบโบญาโบญา  ปารีสปารีส  ((คค ..ศศ .1120).1120)
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยปาดัวปาดัว((คค ..ศศ .1222).1222)เกิดการรวมตัวของผูรูเกิดการรวมตัวของผูรู  สงอิทธิพลสงอิทธิพล
ตอวิธีคิดของประชาชนตอวิธีคิดของประชาชน

--  มีการผลิตกระดาษมีการผลิตกระดาษ  ซึ่งนําความรูจากจีนซึ่งนําความรูจากจีน((ผานซิซิลีผานซิซิลี))ความรูความรู
จึงแพรหลายและกวางขวางมากขึ้นจึงแพรหลายและกวางขวางมากขึ้น

--  สตรีเขามามีบทบาทในสังคมมากกวายุคสตรีเขามามีบทบาทในสังคมมากกวายุคโรมันเนสกโรมันเนสก  โดยโดย
พระนางเอพระนางเอลิเนลิเน  ราชินีหลุยสที่ราชินีหลุยสที่  77  แหงฝรั่งเศสแหงฝรั่งเศส    เปนผูนําการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการยกยองแมวาเปนผูมีคุณคาในน้ํานมเปลี่ยนแปลงที่มีการยกยองแมวาเปนผูมีคุณคาในน้ํานม

--  มีการนําเรื่องราวของพระแมมารีในฐานะตัวแทนมารดามีการนําเรื่องราวของพระแมมารีในฐานะตัวแทนมารดา
ของสวรรคและของพระคริสตมาสรางศิลปกรรมของสวรรคและของพระคริสตมาสรางศิลปกรรม



--  จุดเริ่มตนจุดเริ่มตน  เมื่อคเมื่อค..ศศ.. 11501150  ที่บริเวณพื้นที่คลายเกาะระหวางแมน้ําที่บริเวณพื้นที่คลายเกาะระหวางแมน้ํา
แซนแซนและแมน้ําและแมน้ํามารนลมารนลอมรอบอมรอบ  เรียกวาเรียกวา  อิลอิล--เดอเดอ--ฟรองซฟรองซ  ((IleIle--dede--

France)France)  มีศูนยกลางอยูกรุงปารีสมีศูนยกลางอยูกรุงปารีส  แลวขยายออกไปอยางกวางขวางแลวขยายออกไปอยางกวางขวาง
--  ศิลปกรรมที่เดนที่สุดศิลปกรรมที่เดนที่สุด  คือคือ  สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม((คค..ศศ.1150.1150--1200)1200)  สวนสวน

ประติมากรรมประติมากรรม  จะเดนในชวงจะเดนในชวง  12201220--14201420  และจิตรกรรมและจิตรกรรม  จะเจริญจะเจริญ
ในชวงในชวง13001300--13501350



ฝรั่งเศส



วัดโนเตรอดามแหงปารีสวัดโนเตรอดามแหงปารีส  (Notre(Notre--Dame of Paris)Dame of Paris)  คค..ศศ.1163.1163 –– 12001200
สรางโดยบิสรางโดยบิชอบอูดสชอบอูดส  เดอเดอ  ซุยลซุยลลีลี  ((EudesEudes de Sully)de Sully)  มีเสาค้ํายันภายนอกอาคารมีเสาค้ํายันภายนอกอาคาร  

(Flying buttress)(Flying buttress)



วัดโนเตรอดามแหงปารีสวัดโนเตรอดามแหงปารีส (Notre(Notre--Dame of Paris)Dame of Paris) คค..ศศ.1163.1163 –– 12001200



ประกอบดวยประกอบดวย  ที่รองเพลงสวดที่รองเพลงสวด  (choir)(choir) มุขหรือปกที่อยูตามขวางมุขหรือปกที่อยูตามขวาง(transept)(transept)

บรเิวณจากประตูถงึแทนบูชาบรเิวณจากประตูถงึแทนบูชา  (Nave)(Nave)   หนาตางวงกลมประดับกระจกสีหนาตางวงกลมประดับกระจกสี
(rose window)(rose window)



พัฒนาการโครงสรางที่สําคัญในการ
กอสรางสถาปตยกรรมโกธิค
(ซาย) Pointed Arch

(ขวา) groined  vault



ภายในวัดโนเตรอดามภายในวัดโนเตรอดาม  แหงปารสีแหงปารสี  



ภายในวัดโนเตรอดามภายในวัดโนเตรอดาม  แหงปารีสแหงปารีส  เจาะชองหนาตางตดิกระจกสีเจาะชองหนาตางตดิกระจกสี  
เรียกเรียก””rose windowrose window””



วัดวัดซารตซารต  ((ChartresChartres Cathedral) Cathedral) 
คค..ศศ.. 11941194 -- 12201220



วัดวัดซารตรซารตร  ((ChartresChartres Cathedral)Cathedral)  
คค..ศศ.. 11941194 -- 12201220



วัดวัดซารตรซารตร  ((ChartresChartres Cathedral)Cathedral)  
คค..ศศ.. 11941194 -- 12201220



ประตูวัดประตูวัดซารตรซารตร



ประตูดานตะวันตกประตูดานตะวันตก((West Portals)West Portals)  สําหรับกษัตริยเสด็จสําหรับกษัตริยเสด็จ  วัดวัดซารตรซารตร  คค..ศศ.1145.1145 -- 7070



ทิมทิมพานัมพานัม((TympanumTympanum))

วัดวัดซารตรซารตร  คค..ศศ.1145.1145 -- 7070



ประติมากรรมวัดประติมากรรมวัดซารตรซารตร
--เชื่อวามนุษยจะมีรางกายเชื่อวามนุษยจะมีรางกาย
และและวิญญาณคุวิญญาณคุกันตลอดไปกันตลอดไป
  จึงสรางรูปใหมีรูปรางและจึงสรางรูปใหมีรูปรางและ

ลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะ



ประติมากรรมวัดประติมากรรมวัดซารตรซารตร



Stained Glass Stained Glass ( ( Rose WindowRose Window ))  

วัดวัดซารตรซารตร
((ChartresChartres Cathedral)Cathedral)



Stained GlassStained Glass

ที่วัดที่วัดซารตรซารตร
  มีความงดงามมากเพราะมีความงดงามมากเพราะ
มีการเปดชองหนาตางใหมีการเปดชองหนาตางให

กวางขึ้นกวากวางขึ้นกวา
สถาปตยกรรมรุนที่ผานสถาปตยกรรมรุนที่ผาน
มามา  เพื่อใหแสงเพิ่มขึ้นเพื่อใหแสงเพิ่มขึ้น  
จึงเกิดพื้นที่สรางจึงเกิดพื้นที่สราง

สเตสเตนกลานกลาสมากสมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น



Stained GlassStained Glass

วัดวัดซารตรซารตร

ประกอบดวยหนาตางประกอบดวยหนาตาง
ขนาดใหญขนาดใหญ  124124  ชองชอง  
ขนาดเล็กขนาดเล็ก  5050  ชองชอง  
ใชกระจกสีแดงและใชกระจกสีแดงและ
น้ําเงินเปนหลักน้ําเงินเปนหลัก



วัดอาวัดอาเมียงสเมียงส



วัดอาวัดอาเมียงสเมียงส

ถือเปนวัดที่ดทีี่สุดหลังหนึ่งถือเปนวัดที่ดทีี่สุดหลังหนึ่ง
ของฝรัง่เศสของฝรัง่เศส  คือคือ  งดงามงดงาม  
และสูงสงาและสูงสงา  ออกแบบโดยออกแบบโดย
ลูซาสเชอรลูซาสเชอร( Luzarches )



Flying ButtressFlying Buttress

วัดอาเมียงวัดอาเมียง



อังกฤษอังกฤษ
- เมื่อเปรียบเทียบกบัฝรั่งเศสแลวเมื่อเปรียบเทียบกบัฝรั่งเศสแลว  สถาปตยกรรมอังกฤษจะมีสถาปตยกรรมอังกฤษจะมี

ลักษณะที่กวางใหญลักษณะที่กวางใหญ  คือเนนเสนนอนคือเนนเสนนอน  ไมเนนเสนตั้งดวยความสูงไมเนนเสนตั้งดวยความสูง
เหมือนของฝรั่งเศสเหมือนของฝรั่งเศส

--  ไมเนนประตูตะวันตกเพื่อใหกษัตริยเสด็จเหมือนของฝรั่งเศสไมเนนประตูตะวันตกเพื่อใหกษัตริยเสด็จเหมือนของฝรั่งเศส
--  ประตูทางเขามีประตูเดียวประตูทางเขามีประตูเดียว  ไมคอยมีไมคอยมี  33  ประตูเหมือนฝรั่งเศสประตูเหมือนฝรั่งเศส
--  นิยมใหหอระฆังอยูกลางกากบาทนิยมใหหอระฆังอยูกลางกากบาท



โบสถโบสถ  ซาซาลิสลิสเบอรรีเบอรรี((SalisberySalisbery Cathedral)Cathedral)

คค..ศศ.. 12201220 –– 7070  สรางตอเนื่องจนเสร็จสรางตอเนื่องจนเสร็จ



วางหอระฆังกลางกากบาทแผนผังวางหอระฆังกลางกากบาทแผนผัง  
สูงสูง  408408  ฟุตฟุต  กวางกวาง  230230  ฟุตฟุต  

ยาวยาว  473473  ฟุตฟุต  โบสถซาโบสถซาลิสลิสเบอรรีเบอรรี  
ถือเปนโบสถที่สวยที่สุดของอังกฤษถือเปนโบสถที่สวยที่สุดของอังกฤษ



ภายในโบสถภายในโบสถ  ซาซาลิสลิสเบอรรีเบอรรี
((SalisberySalisbery Cathedral)Cathedral)



ภายในโบสถซาภายในโบสถซาลิสลิสเบอรรีเบอรรี((SalisberySalisbery Cathedral)Cathedral)  เสารับน้ําหนักจะเสารับน้ําหนักจะ
ซอยใหเล็กคลายกับติดรวมกันกับเสาใหญซอยใหเล็กคลายกับติดรวมกันกับเสาใหญ



  โบสถโบสถเวสทมินสเตอรเวสทมินสเตอร  
((WestminterWestminter 15031503--19)19)



โบสถโบสถเวสทมนิสเตอรเวสทมนิสเตอร  
คค..ศศ.. 15031503 –– 1919 อังกฤษอังกฤษ



Chapel ofChapel of HenryHenry  ที่ที่  77
โวลทโวลทตกแตงเพดานโรงสวดตกแตงเพดานโรงสวด  เปนเปน
รูปพัดรูปพัด  โบสถโบสถเวสทมินสเตอรเวสทมินสเตอร  
คค..ศศ.. 15031503 –– 1919 อังกฤษอังกฤษ



โวลทโวลทตกแตงเพดานโรงสวดตกแตงเพดานโรงสวด  โบสถโบสถเวสทมินสเตอรเวสทมินสเตอร  



โวลทโวลทตกแตงเพดานโรงสวดเปนรูปพัดตกแตงเพดานโรงสวดเปนรูปพัด
  โบสถโบสถเวสทมินสเตอรเวสทมินสเตอร  



เยอรมันนีเยอรมันนี



วัดอูมวัดอูม((UlmUlm ))



ภายในวัดอูมภายในวัดอูม



วัดโคโลนวัดโคโลน((เยอรมันเยอรมัน))



วัดโคโลนวัดโคโลน  
สรางยาวนานถึงสรางยาวนานถึง  600600  
ปป  ใหญที่สุดในโลกใหญที่สุดในโลก
เริ่มออกแบบและเริ่มออกแบบและ
ควบคุมการกอสรางควบคุมการกอสราง

โดยโดยเกอรฮารดเกอรฮารดคค..ศศ.1248.1248  
เสร็จคเสร็จค..ศศ.. 18801880



วัดโคโลนวัดโคโลน  มีหอสูงมีหอสูง  55  หอหอ



ทิมพานัม วัดโคโลน



ภายในวดัโคโลนภายในวดัโคโลน



สเตสเตนกนกลาสลาสวัดโคโลนวัดโคโลน
หนาตางเล็กและแคบหนาตางเล็กและแคบ



อิตาลีอิตาลี
ตั้งแตศตวรรษที่ 13 ดินแดนในอิตาลีตางแตกแยกเปนรัฐอิสระ เกิด
สงครามระหวางรัฐบอย เชน มิลานกับเวนิช , ฟลอเรนซกับปซา ,
ปซากับเจนัว เปนตน แตก็เจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมนําความ
มั่งคั่งมาสูรัฐ เชน ผาไหมและผาขนสัตว มีการสงเสริมการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
สถาปตยกรรม
ไมนิยมรูปทรงสูงเพรียวแบบยุโรปโดยรวม แตนิยมแปลนแบบบาซิลิกา
ของโรมัน จะมีสวนสูงก็คือ หอระฆัง



โบสถประจําเมอืงโบสถประจําเมอืง  ฟลอเรนซฟลอเรนซ  ((โดมโดม  เพิ่มยุคเรอเพิ่มยุคเรอเนสซเนสซององ))  คค..ศศ.1296.1296 –– 14361436
แปลนสี่เหลี่ยมผืนผาแบบบาซิลิกาแปลนสี่เหลี่ยมผืนผาแบบบาซิลิกา  ไมมีเสาค้ํายันภายนอกไมมีเสาค้ํายันภายนอก  หนาตางเล็กและแคบหนาตางเล็กและแคบ



โดมภายนอกและภายในโดมภายนอกและภายใน((โดยบรูเนลเลโดยบรูเนลเลสกีสกี))



ภายในโบสถเมืองภายในโบสถเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ  (Florence Cathedral)(Florence Cathedral)



โบสถมิลานโบสถมิลาน  (Milan Cathedral)(Milan Cathedral)  เริ่มสรางคเริ่มสรางค..ศศ.. 13851385  
ถือเปนถือเปนสปตสปตยกรรมยกรรมโกธคิโกธคิที่ยิ่งใหญที่สดุของอิตาลีที่ยิ่งใหญที่สดุของอิตาลี  

รองจากโบสถโคโลนรองจากโบสถโคโลน



ดานนอกโบสถเมืองมิลานดานนอกโบสถเมืองมิลาน  ตกแตงดวยประติมากรรมตกแตงดวยประติมากรรม  4,0004,000  รูปรูป  จนมีผูกลาววาจนมีผูกลาววา
อิตาลีเปนนักตกแตงอิตาลีเปนนักตกแตง  ไมใชสถาปนิกไมใชสถาปนิก



ภายในโบสถภายในโบสถ
เมืองมิลานเมืองมิลาน

ไมนิยมเจาะหนาตางขนาดไมนิยมเจาะหนาตางขนาด
ใหญเพื่อประดบักระจกสีใหญเพื่อประดบักระจกสี

ดังเชนฝรั่งเศสดังเชนฝรั่งเศส



พระราชวังพระราชวัง((อิตาลีอิตาลี))



พระราชวังพระราชวังเวคคิเวคคิโอโอ  (Palazzo (Palazzo VecchioVecchio)) เมืองเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ  เริม่เริม่  คค..ศศ.. 12981298



พระราชวังพระราชวังเวคคิเวคคิโอโอ
(Palazzo (Palazzo VecchioVecchio))

  เมืองเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ  เริ่มเริ่ม  คค..ศศ.. 12961296
ผนังดานนอกเรียบผนังดานนอกเรียบ





ประติมากรรมวดัประติมากรรมวดัแรงสแรงส  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



ประติมากรรมวดัประติมากรรมวดัแรงสแรงส  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



The Virgin of ParisThe Virgin of Paris

วัดโนเตรอดามวัดโนเตรอดาม  ปารีสปารีส  
ตนศตวรรษที่ตนศตวรรษที่  1414







Pieta Pieta ไมแกะไมแกะ  สูงสูง  3434 ½½  นิ้วนิ้ว    

BonnBonn ตนตน  ศวศว..  ที่ที่1414
ลักษณะคลายหุนกระบอกลักษณะคลายหุนกระบอก





ชิชิมาบูมาบู  ((CimabueCimabue 12401240--1320)1320)

ชิชิมาบูมาบู  
เปนศิลปนผูมีความหยิ่งวาตนเปนศิลปนยิ่งใหญของยุคเปนศิลปนผูมีความหยิ่งวาตนเปนศิลปนยิ่งใหญของยุค  เปนผูที่เปนผูที่
ศรัทธาศิลปะศรัทธาศิลปะกรีกกรีก  แตภาพแมพระก็ยังแตภาพแมพระก็ยังติดไบแซนไทนติดไบแซนไทนอยูอยู  รูปรางรูปราง
ของคนออนหวานราวกับนาฏลกัษณของคนออนหวานราวกับนาฏลกัษณ  
แตนิง่และสงางามแตนิง่และสงางาม



พระแมประทับนั่งบัลลังกพระแมประทับนั่งบัลลังก    
โดยชิโดยชิมาบูมาบู  ((CimabueCimabue)   )   

PanalPanal ((สีฝุนบนแผนไมสีฝุนบนแผนไม))
1212  ฟุตฟุต  77 ½½  นิ้วนิ้ว  X X 77  ฟุตฟุต  44  นิ้วนิ้ว  

C. 1280 C. 1280 –– 9090  ฟลอเรนซฟลอเรนซ



พระแมกบัพระบุตรพระแมกบัพระบุตร

เปนภาพที่พบเห็นบอยมากในชวงเรอเปนภาพที่พบเห็นบอยมากในชวงเรอเนสซเนสซององ  
แมพระเปนตัวแทนความดีงามและความบริสุทธิ์แมพระเปนตัวแทนความดีงามและความบริสุทธิ์
เปนสัญลักษณของมารดาที่เมตตาและเปยมลนดวยความออนหวานของเปนสัญลักษณของมารดาที่เมตตาและเปยมลนดวยความออนหวานของ
อิตถีเพศอิตถีเพศ
ภาพแมพระมักจะนั่งหรือยืนบนบัลลงักภาพแมพระมักจะนั่งหรือยืนบนบัลลงัก  แสดงถึงแสดงถึงมารดาที่มีคาควรแกมารดาที่มีคาควรแก
ความรกัความรกั( ( Mother Worth of LoveMother Worth of Love ))



ดุกดุกโชโช  ((DuccioDucciocc 1255/601255/60  หรือกอนหรือกอน  13181318  หรือหรือ  13151315 ))

ยังคงสรางงานโดยรับยังคงสรางงานโดยรับอิทธิพลไบแซนไทนอิทธิพลไบแซนไทนอยูอยู  แตมีแสงเงามากขึ้นแตมีแสงเงามากขึ้น  ใชใช
เสนออนหวานเสนออนหวาน  รูปคนมีความกลมนุมนวลรูปคนมีความกลมนุมนวล  แมการใชหลักทัศนียภาพจะแมการใชหลักทัศนียภาพจะ
ยังไมยังไมปรากฎปรากฎ



พระแมประทับนั่งบัลลังกพระแมประทับนั่งบัลลังก  
โดยดุกโดยดุกโชโช  ((DuccioDuccio)  Panel)  Panel

ขนาดขนาด  66  ฟุตฟุต  1010 ½½  นิ้วนิ้ว    
เมืองเซียเมืองเซียนานา  คค..ศศ.. 13081308 –– 1111



การประกาศศาสนาการประกาศศาสนา    โดยดุกโดยดุกโชโช
มีความพยายามในการใชหลักทศันียภาพมีความพยายามในการใชหลักทศันียภาพ  ดวยการใชตัวอาคารดวยการใชตัวอาคาร

แสดงเสนที่พุงเขาหาจดุสายตาแสดงเสนที่พุงเขาหาจดุสายตา( ( vanishing pointvanishing point ))



ภาพการประกาศศาสนาหรือการแจงขาวประเสริฐภาพการประกาศศาสนาหรือการแจงขาวประเสริฐ
The AnnunciationThe Annunciation

เปนภาพเรื่องราวตอนเปนภาพเรื่องราวตอนเทวเทวทูตทูตกาเบกาเบรียลมาแจงขาวแกพระแมวารียลมาแจงขาวแกพระแมวา  เธอจะใหเธอจะให
กําเนิดพระคริสตกําเนิดพระคริสต
เหตุการณตอนนี้มักจะใชฉากในบานของพระแมมาเหตุการณตอนนี้มักจะใชฉากในบานของพระแมมารียรีย
แมพระมักถือหนังสือเลมหนึ่งในมือและมีแมพระมักถือหนังสือเลมหนึ่งในมือและมีเทวเทวทูตเขามาขัดจังหวะทูตเขามาขัดจังหวะ
บางครั้งจะเปนภาพเธอกําลงัคุกเขาสวดมนตอยูเมื่อบางครั้งจะเปนภาพเธอกําลงัคุกเขาสวดมนตอยูเมื่อเทวเทวทูตเขามาทูตเขามา



จอตจอตโตโต((GiottoGiotto))
ถือเปนผูเริ่มจิตรกรรมสมัยใหมถือเปนผูเริ่มจิตรกรรมสมัยใหม  มีชื่อเสียงมากยิ่งกวาครูคือมีชื่อเสียงมากยิ่งกวาครูคือ  ชิชิมาบูมาบู  เสนเสน
เด็ดขาดเด็ดขาด  มีพลังมีพลัง
มีความชํานาญทางดานสีปูนเปยกมีความชํานาญทางดานสีปูนเปยก  ใชหินสีประดับกระจกหรือโมใชหินสีประดับกระจกหรือโมเซอิคเซอิค  
หรือเขียนสีฝุนผสมขี้ผึ้งหรือเขียนสีฝุนผสมขี้ผึ้ง
ไดนําหลักทศันียภาพไดนําหลักทศันียภาพ  ((perspectiveperspective))  มาใชในงานจิตรกรรมมาใชในงานจิตรกรรม  หลังจากที่หลังจากที่
กรีกกรีกและโรมันใชมานานแลวและโรมันใชมานานแลว  ดวยการสรางใหเกิดความสัมพันธระหวางดวยการสรางใหเกิดความสัมพันธระหวาง
เสนเสน  แสงแสง  เงาเงา  หรือหรือ  น้ําหนักขาวน้ําหนักขาว  ดําดํา  เพื่อทําใหเกิดมิติที่สามเพื่อทําใหเกิดมิติที่สาม
หาความงามจากพื้นผิวหาความงามจากพื้นผิว((texturetexture))ของวัตถุตางๆของวัตถุตางๆ  เชนเชน  ผาผา  หินหิน  และวัตถุและวัตถุ
อื่นๆอื่นๆ
จัดทาทางจัดทาทาง( ( postureposture ))และแสดงอากัปกริยาและแสดงอากัปกริยา( ( gesturegesture ))ตามธรรมชาติตามธรรมชาติ  
เชนเชน  เศราเศรา  รักรัก  ทุกขทุกข  เมตตาเมตตา  ศรัทธาศรัทธา  ไมนิยมแสดงออกแบบละครไมนิยมแสดงออกแบบละคร



ความโทมนัสความโทมนัส  (The Lamentation)(The Lamentation) โดยจอตโดยจอตโตโต((GiottoGiotto)  )  

FrescoFresco ปาดัวปาดัว  13051305 –– 66



ความโทมนัสความโทมนัส
(The Lamentation)(The Lamentation)

โดยจอตโดยจอตโตโต

FrescoFresco ปาดวัปาดวั  13051305 -- 66



ความโทมนัสความโทมนัส  
(The Lamentation)(The Lamentation)

โดยจอตโดยจอตโตโต  ((GiottoGiotto)  )  

FrescoFresco ปาดัวปาดัว  
13051305 -- 66



ความโทมนัสความโทมนัส  
(The Lamentation)(The Lamentation)

โดยจอตโดยจอตโตโต  ((GiottoGiotto)  )  

FrescoFresco ปาดัวปาดัว  13051305 -- 66



พระเยซเูสด็จสูเยรซูาเลมพระเยซเูสด็จสูเยรซูาเลม    
โดยจอตโดยจอตโตโต  FrescoFresco  ปาดัวปาดัว    

คค..ศศ.. 13051305 -- 66



พระเยซูเสด็จสูเยรูซาเลมพระเยซูเสด็จสูเยรูซาเลม

หลังจากเสด็จไปเทศนาสั่งสอนประชาชนทั่วแควนหลังจากเสด็จไปเทศนาสั่งสอนประชาชนทั่วแควนยูเดียยูเดียแลวแลว  ก็เสด็จก็เสด็จ
มายังภูเขาแหงตนมะกอกเทศนอกกรุงเยรูซาเล็มมายังภูเขาแหงตนมะกอกเทศนอกกรุงเยรูซาเล็ม((บางเลมบอกวาบางเลมบอกวา  เมืองเจเมืองเจ
ริโกริโก  กอนถึงเยรูซาเลมกอนถึงเยรูซาเลม))  ไดรับสั่งกับเหลาสาวกวาจะถูกจับประหารที่กรงุไดรับสั่งกับเหลาสาวกวาจะถูกจับประหารที่กรงุ
เยรูซาเล็มเยรูซาเล็ม    แตมิไดยอทอยังเสด็จเขาเมืองแตมิไดยอทอยังเสด็จเขาเมือง  โดยใหสาวกเขาไปในเมืองโดยใหสาวกเขาไปในเมือง
และใหนําลาที่จะพบในเมืองมาถวายและใหนําลาที่จะพบในเมืองมาถวาย  เมื่อไดลามาแลวเมื่อไดลามาแลว  สาวกก็นําเสื้อของสาวกก็นําเสื้อของ
ตนปูลาดบนหลังลาใหพระองคประทับเขาเมืองตนปูลาดบนหลังลาใหพระองคประทับเขาเมือง  สวนชาวเมืองก็นําใบสวนชาวเมืองก็นําใบ
ปาลมมาปูลาดทางเดินที่เสด็จผานปาลมมาปูลาดทางเดินที่เสด็จผาน  ในภาพมีชายชื่อในภาพมีชายชื่อซัคซัคคาคาอูสอูส  มีหนาที่มีหนาที่
เก็บเก็บภาษภาษ  รูปรางเล็กและเตี้ยปนตนไมดูพระเยซูรูปรางเล็กและเตี้ยปนตนไมดูพระเยซู  เพราะกลัวคนบังเพราะกลัวคนบัง



ลาลา( ( AssAss ))

มักปรากฏในภาพการเสด็จสูเยรูซาเลมมักปรากฏในภาพการเสด็จสูเยรูซาเลม  และการหนีไปอียิปตและการหนีไปอียิปต  หรือฉากหรือฉาก
ตอนประสูติตอนประสูติ
หมายความวาหมายความวา  แมแตสัตวที่ต่ําตอยที่สุดที่พระเจาทรงสรางก็ยังมาชุมนุมแมแตสัตวที่ต่ําตอยที่สุดที่พระเจาทรงสรางก็ยังมาชุมนุม
กันในวาระนี้กันในวาระนี้



พระแมประทับนัง่บัลลังกพระแมประทับนัง่บัลลังก    โดยจอตโดยจอตโตโต  
PanelPanel  ขนาดขนาด  1010  ฟุตฟุต  88  นิ้วนิ้ว  X X 66  ฟุตฟุต  88  

นิ้วนิ้ว    ฟลอเรนซฟลอเรนซ  คค..ศศ.. 13101310





ปฏิทินแหงกาลเวลาปฏิทินแหงกาลเวลา  โดยพี่นองตระกูลลิโดยพี่นองตระกูลลิมเบิรกมเบิรก  
(The (The LimbourgLimbourg Brothers) Brothers) 

ราศีกุมภราศีกุมภ    คค..ศศ.. 14131413 –– 14161416
((ชาวฝรั่งเศสเขียนใหราชสํานักฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสเขียนใหราชสํานักฝรั่งเศส))



ราศีราศีตุลยตุลย



ตัวอยางอิทธิพลตัวอยางอิทธิพลกอธิคกอธิค  ตอสถาปตยกรรมสหรัฐอเมริกาตอสถาปตยกรรมสหรัฐอเมริกา  
กรุงวอชิงตันและไทยกรุงวอชิงตันและไทย



อิทธิพลอิทธิพลกอธิคกอธิค  ตอสถาปตยกรรมสหรฐัอเมริกาตอสถาปตยกรรมสหรฐัอเมริกา  กรุงวอชิงตันกรุงวอชิงตัน



อิทธิพลอิทธิพลกอธิคกอธิค  ตอประติมากรรมทมิตอประติมากรรมทมิพานัมพานัม  สหรฐัอเมริกาสหรฐัอเมริกา  กรุงวอชิงตันกรุงวอชิงตัน



อิทธิพลอิทธิพลกอธิคกอธิค  ตอทิมตอทิมพานัมพานัมและเสาและเสา  
ประตูประตู  สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา  กรุงวอชิงตันกรุงวอชิงตัน



อิทธิพลอิทธิพลกอธิคกอธิค  ตอเสาประตูตอเสาประตู
สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา  กรุงวอชิงตนักรุงวอชิงตนั



อิทธิพลอิทธิพลกอธิคกอธิค  ตอตอ  สเตนสเตน  กลาสกลาส
สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา  กรุงวอชิงตนักรุงวอชิงตนั



วัดวัดกัลกัลหวาหวา    กรุงเทพฯกรุงเทพฯ



Stained glassStained glass  วัดวัดกัลกัลหวาหวา



Stained glassStained glass  วัดวัดกัลกัลหวาหวา




