
เรอเรอเนสซเนสซององ  ยุคบกุเบกิยุคบกุเบกิในอิตาลีในอิตาลี  
Early RenaissanceEarly Renaissance

14001400 -- 15001500



จิตรกรรมจิตรกรรม

เริ่มที่วดัแหงเมืองเริ่มที่วดัแหงเมือง  อัสอัสสิสิสิสิ



ภายในโบสถวัดภายในโบสถวัดเซนตเซนต  ฟรานฟราน
ซิสซิส  เมืองอัสเมืองอัสสิสิสิสิ  ((สรางสมัยสรางสมัย
โรมันเนสกโรมันเนสก  คค..ศศ.. 12281228 ––
53)53)  ที่เริ่มตนจิตรกรรมยุคที่เริ่มตนจิตรกรรมยุค
บุกเบิกบุกเบิก  เพราะมีพื้นที่เขียนเพราะมีพื้นที่เขียน
รูปจิตรกรรมฝาผนังเทคนิครูปจิตรกรรมฝาผนังเทคนิค

ปูนเปยกปูนเปยก  (Fresco)(Fresco)



มามาซัคโชซัคโช  ((MasaccioMasaccio))

เปนจิตรกรคนสําคัญที่สุดของชวงตนยุคเรอเปนจิตรกรคนสําคัญที่สุดของชวงตนยุคเรอเนสซเนสซององ  
ใชจดุนําสายตาเพียงจุดเดียวใชจดุนําสายตาเพียงจุดเดียว  ((โดยใชสถาปตยกรรมเขารวมโดยใชสถาปตยกรรมเขารวม))
ใชกรอบสามเหลี่ยมใชกรอบสามเหลี่ยม
จัดแสงใหตดักับความมดืจัดแสงใหตดักับความมดื



มามาซัคโชซัคโช  ((MasaccioMasaccio))

พระตรีเอกภาพพระตรีเอกภาพ  หรือหรือ
  พระผูเปนเจาพระผูเปนเจา  พระเยซูพระเยซู  เซนทเซนท

จอหนจอหน  เซนทแมเซนทแมรีรี
และผูบริจาคทั้งสองและผูบริจาคทั้งสอง  

(The Holy Trinity with the (The Holy Trinity with the 
VerginVergin and and St.JohnSt.John) ) 

วัดซานตาวัดซานตา  มารีอามารีอา  โนโนเวลเวลลาลา  
กรุงกรุงฟลอเรนซฟลอเรนซ  สูงสูง  55  ฟุตฟุต  

คค..ศศ.. 14251425 FrescoFresco



พระบดิาพระบดิา  ในยุคฟนฟูปรากฏรูปเปนชายสูงอายุในยุคฟนฟูปรากฏรูปเปนชายสูงอายุ  มีรัศมีรอบพระเศียรมีรัศมีรอบพระเศียร
พระแมมารีพระแมมารี((VerginVergin))  เปนลูกเปนลูกของโจอาคิมของโจอาคิมและอันนาซึ่งสืบเชื้อสายมาจากและอันนาซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก

กษัตรยิดาวิดกษัตรยิดาวิด  ถือกําเนิดดวยวิธีนิรมลซึง่ปลอดจากบาปกําเนิดถือกําเนิดดวยวิธีนิรมลซึง่ปลอดจากบาปกําเนิด  เปนผูที่เปนผูที่
พระเจาเลือกใหเปนมารดาของพระมหาไถพระเจาเลือกใหเปนมารดาของพระมหาไถ  

นักบุญจอหนนักบุญจอหน((St.JohnSt.John))   เปนนักบุญผูพิทักษเมืองเปนนักบุญผูพิทักษเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ  
สวมเสื้อผาที่ทอดวยขนอูฐสวมเสื้อผาที่ทอดวยขนอูฐ  มีหนังสัตวคาดเอวมีหนังสัตวคาดเอว
ภาพมักจะถูกเขียนใหยืนอยูทางซายพระคริสตภาพมักจะถูกเขียนใหยืนอยูทางซายพระคริสต  อาหารคือตัก๊แตนและอาหารคือตัก๊แตนและ
น้ําผึ้งปาน้ําผึ้งปา



มามาซัคโชซัคโช    
พระผูเปนเจาพระผูเปนเจา  

((ใชกรอบสามเหลี่ยมใชกรอบสามเหลี่ยม  และเสนและเสน
นําสายตานําสายตา))  ฟลอเรนซฟลอเรนซ



มามาซัคโชซัคโช    
พระผูเปนเจาพระผูเปนเจา  



ฟราฟรา  แอนเจลโิกแอนเจลโิก  ((FraFra AngelicoAngelico)) c1400 c1400 –– 5555

เปนนักบวชที่เครงศาสนาเปนนักบวชที่เครงศาสนา  มีความสุภาพมีความสุภาพ  ถอมตนถอมตน  ดํารงชีวิตสมถะดํารงชีวิตสมถะ  
ชอบสีสดใสแบบชอบสีสดใสแบบโกธิคโกธิค  
ใชเสนคอนขางแข็งทื่อใชเสนคอนขางแข็งทื่อ  จึงถูกเรียกวาเปนแบบจึงถูกเรียกวาเปนแบบ  PrimitivePrimitive



ฟราฟรา  แอนเจลิโกแอนเจลิโก  การประกาศศาสนาหรือการบอกขาวประเสริฐการประกาศศาสนาหรือการบอกขาวประเสริฐ
((The AnnunciationThe Annunciation ))

กวางกวาง  77  ฟุตฟุต  66  นิ้วนิ้ว  ยาวยาว  1010  ฟุตฟุต  55  นิ้วนิ้ว  FrescoFresco  คค..ศศ.1445.1445  วัดซานวัดซาน  มามาโครโคร  อิตาลีอิตาลี



ฟราฟรา  แอนเจลโิกแอนเจลโิก
ดอกเดซีดอกเดซี  เปนดอกไมเปนดอกไม
พื้นๆพื้นๆ  แตออนหวานจึงแตออนหวานจึง
นาจะใชสื่อแสดงนาจะใชสื่อแสดง

ความบความบริสุทธและไรริสุทธและไร
เดียงสาของพระเยซูเดียงสาของพระเยซู  
ไดดีกวาดอกลิลีไดดีกวาดอกลิลี
กานยาวที่งามสงากานยาวที่งามสงา



บอตตเิชลบอตตเิชลลีลี  
((SandroSandro BotticelliBotticelli , C. 1445 , C. 1445 –– 1510)1510)

ฟลอเรนซฟลอเรนซ



บอตตเิชลบอตตเิชลลีลี

ชาวชาวฟลอเรนสฟลอเรนส  ((BotticelliBotticelli, c1445 , c1445 –– 1510)1510)  เปนจิตรกรทีต่ระกูลเปนจิตรกรทีต่ระกูล
เมดิเมดิชใีหการสนับสนุนชใีหการสนับสนุน  
เนนเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโลกแหงจินตนาการของนักปรัชญาในลัทธิเนนเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโลกแหงจินตนาการของนักปรัชญาในลัทธิ
มนุษยธรรมมนุษยธรรม  
ใชเสนออนหวานงดงามใชเสนออนหวานงดงาม  แสดงถึงความสุภาพถอมตนแสดงถึงความสุภาพถอมตน  



ตํานานฤดูใบไมผลิตํานานฤดูใบไมผลิ  (Allegory of Spring or Primavera)(Allegory of Spring or Primavera)

แสดงการรายรําของทวยเทพแสดงการรายรําของทวยเทพ



ตํานานฤดูใบไมผลิตํานานฤดูใบไมผลิ  
วีนัสวีนัสตรงกลางตรงกลาง  

((นาจะเปนนาจะเปน  ซโิมเนตตาซโิมเนตตาเวสปุชเวสปุชชีชี))



ตํานานฤดูใบไมผลิตํานานฤดูใบไมผลิ  
เทพเทพเมอรเมอรคิวรีคิวรี    ((ซายซาย  นาจะเปนนาจะเปน
เจาชายกุยลิอาโนเจาชายกุยลิอาโน  ซึ่งหลงรักซึ่งหลงรัก
ซิโมเนตตาซิโมเนตตาเวสปุชเวสปุชชีชี  แตเปนไปแตเปนไป
ไมไดไมได  เพราะเธอมีสามีแลวเพราะเธอมีสามีแลว  ))



บอตตเิชลบอตตเิชลลีลี    
ตํานานฤดูใบไมผลิตํานานฤดูใบไมผลิ



กําเนดิกําเนดิวีนัสวีนัส  (The Birth of Venus)(The Birth of Venus)

สีฝุนบนผืนผาใบสีฝุนบนผืนผาใบ    กวางกวาง  55  ฟุตฟุต  88 7/87/8  นิ้วนิ้ว  X X 99  ฟุตฟุต  11 7/87/8  นิ้วนิ้ว  C. 1480C. 1480

กลาวถึงหญิงที่งามที่สุดในจักรวาลและเปนเทพีแหงความรักกลาวถึงหญิงที่งามที่สุดในจักรวาลและเปนเทพีแหงความรัก  ผูถือกําเนิดผูถือกําเนิด
จากฟองคลื่นในมหาสมุทรจากฟองคลื่นในมหาสมุทร
วีนัสวีนัสที่วาดโดยที่วาดโดยบอตติเชลบอตติเชลลีลี  เปนหญิงที่มเีรือนรางงดงามเปนหญิงที่มเีรือนรางงดงาม  แลดูบริสุทธิ์แลดูบริสุทธิ์ยืนยืน
อยูในฝาหอยที่เปนเหมือนยานพาหนะที่นําเธอสูฝงอยูในฝาหอยที่เปนเหมือนยานพาหนะที่นําเธอสูฝง
ขวามือเปนรูปเซฟขวามือเปนรูปเซฟเฟอรเฟอร  เทพเจาแหงลมที่กําลังเปาพัดรางเพื่อพาเขาสูเทพเจาแหงลมที่กําลังเปาพัดรางเพื่อพาเขาสู
ฝงฝง  
ซายซาย  เปนรูปโพโมนาเปนรูปโพโมนา  เทพธิดาแหงปากําลังยืนรอดวยทาทีกระตือรือรนเทพธิดาแหงปากําลังยืนรอดวยทาทีกระตือรือรน
เพื่อมอบอาภรณที่พรอมจะหุมรางเพื่อมอบอาภรณที่พรอมจะหุมรางวีนัสวีนัสที่เปลือยเปลาที่เปลือยเปลา



บอตติเชลบอตติเชลลีลี
  กําเนิดกําเนิดวีนัสวีนัส  ที่ถูกเทพแหงลมเปาเขาสูฝงพรอมกับกลีบกุหลาบที่ถูกเทพแหงลมเปาเขาสูฝงพรอมกับกลีบกุหลาบ  ดูเบาคลายดูเบาคลาย

ขนนกและลอยมาคลายกับถูกลมพดัขนนกและลอยมาคลายกับถูกลมพดั



  บอตติเชลบอตติเชลลีลี
  วีนัสวีนัส    



บอตติเชลบอตติเชลลีลี  
กําเนิดกําเนิดวีนัสวีนัส



มัญเตญามัญเตญา  ((AldreaAldrea MantengnaMantengna, c1431 , c1431 –– 1506)1506)

แตงงานกับนิแตงงานกับนิโคโลเซียโคโลเซีย  บตรสาวบตรสาวของจาโคโปและเปนนองของจาโคโปและเปนนองของโจวานนีของโจวานนี  ซึ่งเปนสกุลซึ่งเปนสกุล
สําคัญสําคัญของเวนิสของเวนิส  ผลงานจึงสงอิทธิพลตอผลงานจึงสงอิทธิพลตอศิลปนเวนิสศิลปนเวนิสและเยอรมนัและเยอรมนั  เชนเชน  ดูดูเรอรเรอรไดมากไดมาก

เขาถึงธรรมชาติโดยใชหลักเขาถึงธรรมชาติโดยใชหลักทศันียทศันียวิทยาวิทยา  สามารถแกปญหามิติที่สามไดสามารถแกปญหามิติที่สามได  
ผลงานเชนผลงานเชน
การตรึงกางเขนการตรึงกางเขน  ((  คค..ศศ.1457.1457--60)60)
นักบุญเซบานักบุญเซบาสเตียนสเตียน((St.SebastianSt.Sebastian  คค..ศศ..14801480  สีน้ํามนัสีน้ํามนั ) )
พระเยซูพระเยซู  ((Dead Dead ChistChist  คค..ศศ.1501.1501))



Dead Christ Dead Christ 

คค..ศศ..15001500  สีน้ํามันสีน้ํามัน



การตรึงกางเขนการตรึงกางเขน  
--  ใชมุมมองจากใชมุมมองจาก

ขางลางขึ้นสูขางบนขางลางขึ้นสูขางบน
--เสนระดับสายตาอยูเสนระดับสายตาอยู
ระดับเดยีวกับพื้นระดับเดยีวกับพื้น
--ใชสีสดใสใชสีสดใส

--ใชชุดแบบโรมนัใชชุดแบบโรมนั
โบราณโบราณ



นักบุญเซบานักบุญเซบาสเตียนสเตียน  
St.SebastianSt.Sebastian

  คค..ศศ..14801480สีน้ํามันสีน้ํามัน



นักบุญเซบานักบุญเซบาสเตียนสเตียน

คริสตศตวรรษที่คริสตศตวรรษที่  ๓๓  เปนขุนนางหนุมหนวยทหารรักษาพระองคเปนขุนนางหนุมหนวยทหารรักษาพระองค
จักรพรรดโิรมันในแควนจักรพรรดโิรมันในแควนโกลโกล  ที่ถูกจับมัดติดกับเสาที่ถูกจับมัดติดกับเสา  ใหทหารยิงดวยธนูใหทหารยิงดวยธนู
เพราะนับถือศาสนาคริสตแทนทีจ่ะบูชาเทพเจาโรมันเพราะนับถือศาสนาคริสตแทนทีจ่ะบูชาเทพเจาโรมัน  
ในสมัยโบราณเชื่อกันวาลูกดอกของเทพอในสมัยโบราณเชื่อกันวาลูกดอกของเทพอพอลโลพอลโลเปนพาหะนําโรคระบาดเปนพาหะนําโรคระบาด
นักบุญเซบานักบุญเซบาสเตียนสเตียนจึงเปนผูปดเปาโรคระบาดจึงเปนผูปดเปาโรคระบาด



กิลันไดโอกิลันไดโอ  ((DomenicoDomenico ChirlandaioChirlandaio))

1449 1449 –– 14941494

เปนครูซึ่งใหอิทธิพลแกไมเปนครูซึ่งใหอิทธิพลแกไมเคิลเคิล  แองเจลโลแองเจลโล  



กิลันไดโอกิลันไดโอ  ((DomenicoDomenico ChirlandaioChirlandaio))
1449 1449 –– 14941494

““  ปูกับหลานปูกับหลาน  ””
(An Old Man and His Grandson)(An Old Man and His Grandson)

2424 ½½ XX 1818  นิ้วนิ้ว  PanelPanel  คค..ศศ.. 14801480
ใหอิทธิพลกับไมใหอิทธิพลกับไมเคิลเคิล  แองเจโลแองเจโล



เปรูจโินเปรูจโิน  14231423--14831483

เปนศิษยเปนศิษย  เวอรอคคิเวอรอคคิโอจากการศึกษาสีน้ํามันดวยโอจากการศึกษาสีน้ํามันดวย  
ครูของครูของราฟาเอลราฟาเอล
ไดรับเชิญใหเขียนภาพที่วาติกันไดรับเชิญใหเขียนภาพที่วาติกัน  ในหอสวดมนตซีในหอสวดมนตซีสติเนสติเนรวมกับกิลันไดรวมกับกิลันได
โอโอ



เปรูจิโนเปรูจิโน  14231423--14831483  พระเยซูมอบกุญแจเมืองแกพระเยซูมอบกุญแจเมืองแก  St. Peter St. Peter 

(The Delivery of the Keys)  Fresco(The Delivery of the Keys)  Fresco, , คค..ศศ.. 14821482  วิหารวิหารซิสทีนซิสทีน    โรมโรม



พระเยซูมอบกุญแจเมอืงแกพระเยซูมอบกุญแจเมอืงแก  St. PeterSt. Peter

St. PeterSt. Peter  หรืออีกชื่อวาไซมอนหรืออีกชื่อวาไซมอน  เปนชาวประมงในแควนกาลิลีเปนชาวประมงในแควนกาลิลี
และมีนองชายเปนนักบุญชื่อและมีนองชายเปนนักบุญชื่อแอนดรูวแอนดรูว  ซึ่งไดพบกับพระเยซูขณะที่ซึ่งไดพบกับพระเยซูขณะที่
พระองคทรงดําเนินอยูริมพระองคทรงดําเนินอยูริมทะเลสาปทะเลสาปซึ่งสองพี่นองกําลังทอดแหอยูซึ่งสองพี่นองกําลังทอดแหอยู  แลวแลว
พระองคชวนใหตามพระองคไปทอดแหมนุษยพระองคชวนใหตามพระองคไปทอดแหมนุษย  และไดกลาวไววาและไดกลาวไววา  ““เจาเจา
คือปคือปเตอรเตอร  และบนศิลานี้เราจะและบนศิลานี้เราจะสรางศาสรางศาสนจักรของเราสนจักรของเรา  ประตูนรกจะไมประตูนรกจะไม
มีวันมีวันเอาชนะศาเอาชนะศาสนจักรไดสนจักรได  เราขอมอบกุญแจแหงอาณาจักรสวรรคแกเราขอมอบกุญแจแหงอาณาจักรสวรรคแก
เจาเจา””
ภาพเขียนมักจะเปนการถือกุญแจสวรรคซึ่งไดรับมอบจากพระเยซูภาพเขียนมักจะเปนการถือกุญแจสวรรคซึ่งไดรับมอบจากพระเยซู



กิเบอรตีกิเบอรตี  (Lorenz (Lorenz GhibertiGhiberti))
13781378--14551455

ชาวชาวฟลอเรนซฟลอเรนซโดยชนะเลิศการออกแบบภาพประดับบานประตูโดยชนะเลิศการออกแบบภาพประดับบานประตู  ชื่อชื่อ
ประตูสวรรคประตูสวรรค  
การเสียสละของอีสัคการเสียสละของอีสัค  



กิเบอรตีกิเบอรตี  (Lorenz (Lorenz GhibertiGhiberti))

1378 1378 –– 14551455 ชาวชาวฟลอเรนซฟลอเรนซ  
ประตูสวรรคประตูสวรรค  (Paradise(Paradise’’s s 

door)door)  ติดตั้งอยูทางทิศติดตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของสถานที่เจิมตะวันออกของสถานที่เจิม
น้ํามนตน้ํามนต  คค..ศศ.. 14251425 –– 5252

สูงสูง  1818  ฟุตฟุต  66  นิ้วนิ้ว



การสังเวยของอีสัคการสังเวยของอีสัค  หรือไอหรือไอแซกแซก  กวางกวาง  2121  นิ้วนิ้ว  ยาวยาว  1717 ½½  นิ้วนิ้ว  
โดยโดย  กิเบอรตีกิเบอรตี



การสังเวยของไอการสังเวยของไอแซกแซก  

เปนการทีพ่ระเจาลองใจอบัเปนการทีพ่ระเจาลองใจอบัราฮัมราฮัมบิดาของไอบิดาของไอแซกแซก  เปนการถวายบุตรชายเปนการถวายบุตรชาย
เปนพลีเปนพลี
ชวงขณะที่อับชวงขณะที่อับราฮัมราฮัมจะลงมือฆาไอจะลงมือฆาไอแซกแซกนั้นนั้น  พระเจาก็เขามาหามพรอมพระเจาก็เขามาหามพรอม
ตรัสวาตรัสวา  รูแลววาเจายําเกรงพระเจารูแลววาเจายําเกรงพระเจา



กิเบอรตีกิเบอรตี      บางสวนของประตูสวรรคบางสวนของประตูสวรรค



กิเบอรตีกิเบอรตี    บางสวนของประตูสวรรคบางสวนของประตูสวรรค



โดนาโดนาแตลโลแตลโล  ((DonatelloDonatello)) 1386 1386 –– 14661466  ชาวชาวฟลอเรนซฟลอเรนซ

เคยฝกงานกับกิเบอรเคยฝกงานกับกิเบอรตี้ตี้
หลอหลอ  DavidDavid ((เปนลอยตัวรูปแรกของยุโรปเปนลอยตัวรูปแรกของยุโรป))
ไมแกะสลักไมแกะสลัก  นกับญุหญิงแมกดาเลนนกับญุหญิงแมกดาเลน  



โดนาโดนาแตลโลแตลโล  ((DonatelloDonatello)) 1386 1386 –– 14661466  ชาวชาวฟลอเรนซฟลอเรนซ  

St.Mark 1411 – 13

หินออน สูง 7 ฟุต 9 นิ้ว
St.George 1415 – 17        
สูง 6 ฟุต 10 นิ้ว



St.Mark
เปนหนึ่งในอัครธรรมทูตที่เขียนเปนหนึ่งในอัครธรรมทูตที่เขียนพระวรพระวรสารที่มีสารที่มี  ๔๔  ทานคือทานคือ
นักบุญนักบุญแมตแมตทิวทิว  มารกมารก  ลุกลุก  และจอหนและจอหน  
นักบุญมารกเปนเพื่อนกับนักบุญนักบุญมารกเปนเพื่อนกับนักบุญปอลปอล  ไดรวมเดินทางไปเผยแพรศาสนาไดรวมเดินทางไปเผยแพรศาสนา
ยังตางแดนดวยกันยังตางแดนดวยกัน  
เดินทางไปโรมกับนักบุญปเดินทางไปโรมกับนักบุญปเตอรเตอรและไดและไดเขียนวรเขียนวรสารจากคําบอกเลาของปสารจากคําบอกเลาของป
เตอรเตอร  จึงมีปากกาจึงมีปากกาและวรและวรสารในมือของทานสารในมือของทาน  กอนเดินทางไปเผยแพรยังกอนเดินทางไปเผยแพรยัง
พื้นที่หางไกลตางๆพื้นที่หางไกลตางๆ  เชนเชน  ลิเบียลิเบีย  อเล็กอเล็กซานเดซานเดรียรีย  หลังเสียชีวิตลูกเรือหลังเสียชีวิตลูกเรือ
ชาวเวนิสชาวเวนิสนําทานนําทานกลับเวนิสกลับเวนิส  และรับทานเปนนักบุญประจําเมืองและรับทานเปนนักบุญประจําเมือง
สัญลักษณคือสัญลักษณคือ  สิงโตมีปกและสิงโตมีปกและเปนสัยลักษณเวเปนสัยลักษณเวนินิสดวยสดวย



St.George
เกิดในครอบครัวชาวคริสตในครสิตศตวรรษที่เกิดในครอบครัวชาวคริสตในครสิตศตวรรษที่  ๒๒  กอนสมัยจักรพรรดิกอนสมัยจักรพรรดิ
คอนสคอนสแตนแตนตินติน  
เปนตัวแทนแหงชัยชนะเหนือความถูกตองเปนตัวแทนแหงชัยชนะเหนือความถูกตอง  เหนือความชั่วรายและความเหนือความชั่วรายและความ
กดขี่กดขี่
ตํานานกลาวถึงมังกรรายที่มาสถิตในบึงซึ่งผูคนตองเสี่ยงทายหญิงสาตํานานกลาวถึงมังกรรายที่มาสถิตในบึงซึ่งผูคนตองเสี่ยงทายหญิงสาวว
ไปสังเวยไปสังเวย  จนถึงคราวพระธิดาของกษัตรยิจนถึงคราวพระธิดาของกษัตรยิ
นักบุญนักบุญจอรจจอรจไดเขาชวยในนามพระคริสตดวยการทําเครื่องหมายกางเขนไดเขาชวยในนามพระคริสตดวยการทําเครื่องหมายกางเขน
เขาตอสูเขาตอสู  แลวใชหอกตึงมังกรไวกับพื้นแลวใชหอกตึงมังกรไวกับพื้น  แลวใชดาบสังหารมังกรสําเร็จแลวใชดาบสังหารมังกรสําเร็จ
เปนนักบุญผูพิทักษอังกฤษเปนนักบุญผูพิทักษอังกฤษ  
ชอบสวมเสื้อเกราะชอบสวมเสื้อเกราะ  ถือหอกที่หักคามือถือหอกที่หักคามือ  ดาบและโลดาบและโล



ดาวิดดาวิด  (David)(David)  โดยโดย  โดนาโดนาแตลโลแตลโล  
  บรอนสบรอนส  สูงสูง  6262 ¼¼  นิ้วนิ้ว    

14251425 –– 3030
ฟลอเรนซฟลอเรนซ



ดาวิดดาวิด  (David)(David)

  ในพระคัมภีรในพระคัมภีร ยิวยิวหรือภาคหรือภาคพันธพันธสัญญาเดิมสัญญาเดิม  กลาวถึงบรรพบุรุษของกลาวถึงบรรพบุรุษของ
ชาวยิวชาวยิว  และพระเจากับและพระเจากับชาวยิวชาวยิว  ซึ่งตองอพยพหาที่อยูที่ถาวรในบริเวณซึ่งตองอพยพหาที่อยูที่ถาวรในบริเวณ
เมโสเมโสโปเตเมียไปถึงปาเลสไตนโปเตเมียไปถึงปาเลสไตน  ซึ่งบางชวงเกิดแหงแลงจึงอพยพเขาไปซึ่งบางชวงเกิดแหงแลงจึงอพยพเขาไป
อาศัยอยูอาศัยอยูในอิปตในอิปต  แลวถูกขับไลออกจากอียิปตแลวถูกขับไลออกจากอียิปต  รอนแรมไปยังปาเลสไตนรอนแรมไปยังปาเลสไตน
ซึ่งพระเจาสัญญาวาจะมอบใหซึ่งพระเจาสัญญาวาจะมอบให  โดยมีโมเสสเปนผูนําจนเสียชีวิตกอนที่โดยมีโมเสสเปนผูนําจนเสียชีวิตกอนที่
จะสําเร็จจะสําเร็จ
  ดาวิดดาวิด  เปนผูที่สามารถเอาชนะเปนผูที่สามารถเอาชนะพวกฟลิสเตียพวกฟลิสเตียไดได  โดยชนะโกไลโดยชนะโกไลแอทแอท

( ( GoliathGoliath ))ไดในสมัยกษัตริยซาไดในสมัยกษัตริยซาอูลอูล  และตอมาไดเปนกษัตริยและตอมาไดเปนกษัตริย((และมีโอรสและมีโอรส
คือโซโลมอนคือโซโลมอน))  ไดขยายอาณาเขตออกไปไดกวางขวางและสถาปนากรุงเยไดขยายอาณาเขตออกไปไดกวางขวางและสถาปนากรุงเย
รูซาเลมเปนเมืองหลวงของอิสราเอลและศูนยกลางศาสนารูซาเลมเปนเมืองหลวงของอิสราเอลและศูนยกลางศาสนา



ดาวิดดาวิด  (David) (David) กับโกไลกับโกไลแอทแอท

เปนการตอสูระหวางดาวิดกับโกไลเปนการตอสูระหวางดาวิดกับโกไลแอทแอท  ยอดนักรบยอดนักรบของฟของฟนินิเซียเซีย  
กลาววากลาววา  ดาวิดลวงเขาไปในยามดาวิดลวงเขาไปในยาม  หยิบหินออกมากอนหนึ่งหยิบหินออกมากอนหนึ่ง  ใชเชือกยิงใชเชือกยิง
หินนั้นใสหนาผากหินนั้นใสหนาผากนักรบฟลิสเตียนักรบฟลิสเตีย  แตดาวิดไมมีดาบในมือแตดาวิดไมมีดาบในมือ  จึงวิ่งไปจึงวิ่งไป
เหยียบโกไลเหยียบโกไลแอทแอทไวไว  แลวฉวยดาบของเขาแลวฉวยดาบของเขา  ชักออกจากฝกบั่นคอเขาดวยชักออกจากฝกบั่นคอเขาดวย
ดาบนั้นดาบนั้น



แมแมรีรี  แมกดาเลนแมกดาเลน  (Mary (Mary 

Magdalene)Magdalene)  โดยโดย  โดนาโดนาแตลโลแตลโล    
ไมแกะไมแกะ  คค..ศศ.1440.1440  หลีกหนีความหลีกหนีความ
งามสงาของยุคคลาสงามสงาของยุคคลาสสิคสิค  แสดงแสดง
ภาพใหมีลักษณะรุนแรงภาพใหมีลักษณะรุนแรง  มีความมีความ
นาเกลียดนาเกลียด  ใหเหน็วาใหเหน็วา  รางกายเปนรางกายเปน
เพียงเปลือกที่ไรแกนสารเพียงเปลือกที่ไรแกนสาร  มีไวเพื่อมีไวเพื่อ

หอหุมวิญญาณอมตะหอหุมวิญญาณอมตะ



แมแมรีรี  แมกดาเลนแมกดาเลน  ((St.MarySt.Mary Magdalene)Magdalene)

เปนนักบุญคนบาปผูกลับใจเปนนักบุญคนบาปผูกลับใจ  และไดรับการอภัยเพราะศรัทธาตอพระและไดรับการอภัยเพราะศรัทธาตอพระ
คริสตคริสต  ไดติดตามพระองคไปจนถึงคัลวารีและร่ําไหที่ฐานไมกางเขนไดติดตามพระองคไปจนถึงคัลวารีและร่ําไหที่ฐานไมกางเขน  
เปนพยานในการฝงศพพระคริสตเปนพยานในการฝงศพพระคริสต
เครื่องหมายของเธอคือตลับน้ําหอมเครื่องหมายของเธอคือตลับน้ําหอม  ซึ่งใชซึ่งใชชะโลมชะโลมพระบาทหลังจากที่ใชพระบาทหลังจากที่ใช
น้ําตาลางพระบาทและใชเสนผมเช็ดใหแหงกอนน้ําตาลางพระบาทและใชเสนผมเช็ดใหแหงกอน



โดนาโดนาแตลโลแตลโล    

งานเลี้ยงของกษัตริยแฮรอดงานเลี้ยงของกษัตริยแฮรอด
((The Feast of The Feast of HarodHarod ) () (Guilt Guilt 

BronzeBronze)) 23 23 ½½  นิ้วนิ้ว  C.1425C.1425



โดนาโดนาแตลโลแตลโล    

  งานเลี้ยงของกษตัริยแฮรอดงานเลี้ยงของกษตัริยแฮรอด  ((The Feast of The Feast of HarodHarod)  )  23 23 ½½  นิ้วนิ้ว  C.1425C.1425

งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสคลายวันประสตูิของกษัตริยแฮรอดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสคลายวันประสตูิของกษัตริยแฮรอด    โดยมซีาโลเมโดยมซีาโลเม  ธิดาธิดา
ของของเฮโลดิอัสเฮโลดิอัสรายรําตอหนาพระทีน่ั่งรายรําตอหนาพระทีน่ั่ง  กษัตริยแฮรอดกษัตริยแฮรอด  ทรงพอทรงพอพระทัยพระทัยมากมาก  ทรงทรง
สัญญาวาจะใหทกุอยางที่ขอสัญญาวาจะใหทกุอยางที่ขอ  ซาโลเมจึงไปถามมารดาวาจะใหขออะไรซาโลเมจึงไปถามมารดาวาจะใหขออะไร  เฮโลดิอัสเฮโลดิอัสจึงจึง
บอกวาบอกวา  ใหขอหัวของจอหนแบบใหขอหัวของจอหนแบบติสติส  เพราะไดกลาวโทษกษัตริยแฮรอดเพราะไดกลาวโทษกษัตริยแฮรอด  วาทรงวาทรง
แตงงานกับแตงงานกับเฮโลดิอัสเฮโลดิอัส  พระชายามายของพระเชษฐาซึ่งเปนความผิดตามหลักพระชายามายของพระเชษฐาซึ่งเปนความผิดตามหลัก
ศาสนาศาสนา  แตแฮรอดทรงหวั่นเกรงเพราะรูวาจอหนเปนคนทรงศีลและเปนผูชอบแตแฮรอดทรงหวั่นเกรงเพราะรูวาจอหนเปนคนทรงศีลและเปนผูชอบ
ธรรมธรรม



รอบบิอารอบบิอา  (Luca (Luca delladella RobbiaRobbia)) 1400 1400 –– 14821482

เปนผูที่ทดลองคนควาทําประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผามาใชในงานเปนผูที่ทดลองคนควาทําประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผามาใชในงาน
ประติมากรรมประติมากรรม
เรื่องราวที่นิยมทํามากเรื่องราวที่นิยมทํามาก



รอบบอิารอบบอิา  (Luca (Luca delladella RobbiaRobbia) ) 

นักรองประสานเสียงนักรองประสานเสียง    
1400 1400 –– 14821482

วัดเมืองวัดเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ



รอบบอิารอบบอิา  
พระแมกับพระบุตรพระแมกับพระบุตร  
  เครื่องเคลือบดินเผาเครื่องเคลือบดินเผา



เวอรอคคิเวอรอคคิโอโอ  (Andrea del (Andrea del VerrocchioVerrocchio)) 1435 1435 –– 14881488

ศิษยโดนาศิษยโดนาแตลโลแตลโล
มีความสามารถทั้งประติมากรรมมีความสามารถทั้งประติมากรรม  และจิตรกรรมและจิตรกรรม
เปนครูของเปนครูของดาวินดาวินชีชี
สวนมากทํางานใหกับสกุลสวนมากทํางานใหกับสกุลเมดิเมดิชีชี  หรือเปนศิลปนในราชสํานักหรือเปนศิลปนในราชสํานัก



เวอรอคคิเวอรอคคิโอโอ

พิธีแบบติสมของพระเยซู 
(The Baptism 0f Christ) 

ค.ศ. 1475



พิธีรับศีลลางของพระคริสต (The Baptism 0f Christ)

--เปนการรับศีลลางของพระคริสตเปนการรับศีลลางของพระคริสต  ขณะที่จอหนแบบขณะที่จอหนแบบติสตติสตกําลังเทศนาสั่งกําลังเทศนาสั่ง
สอนผูคนสอนผูคนในถิ่นกันดาลแถบลิเดีย ก็มีการพยากรณของการเสด็จมาของ
พระมหาไถ มีผูติดตามเสด็จเปนจํานวนมาก พระเยซูเสด็จมายังแมน้ํา
จอรแดนเพื่อรับศีลลาง เมื่อรับแลวเสด็จขึ้นจากน้ํา ทองฟาก็เปด ทรง
เห็นพระจิตลอยมาในรูปนกพิราบมาสูพระองค



พิธีแบบพิธีแบบติสมติสมของพระเยซูของพระเยซู  
(The Baptism 0f Christ)(The Baptism 0f Christ)  

คค..ศศ.. 14751475
ภาพนางฟาซายมือเขียนภาพนางฟาซายมือเขียน

โดยโดย  ดาดา  วินวินชีชี



เวอรอคคิเวอรอคคิโอโอ    
โทโทเปยสเปยสและนางฟาและนางฟา



โทโทเปยสเปยสและนางฟาและนางฟา

โทโทเปยสเปยส  เปนลูกโทบิตซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับโรคทางตาเปนลูกโทบิตซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับโรคทางตา  จึงใหโทจึงใหโทเปยสเปยสเดนิทางไปเก็บเดนิทางไปเก็บ
เงินที่เงินที่มีเดียมีเดียพรอมกับสุนขัพรอมกับสุนขั  ขณะเดินทางพบขณะเดินทางพบเทวเทวทูตทูตราฟาเอลราฟาเอล  เดินทางไปเปนเพื่อนเดินทางไปเปนเพื่อน
จนถึงแมน้ําจนถึงแมน้ําไทกริสไทกริส  ไดจับปลาขึ้นมาเปนอาหารไดจับปลาขึ้นมาเปนอาหาร  แลวไดรับคําแนะนําใหเก็บน้าํดีแลวไดรับคําแนะนําใหเก็บน้าํดี
ปลามาแตะผูปวยจะหายปลามาแตะผูปวยจะหาย  เมื่อเก็บเงินแลวเดินทางกลับมารักษาพอและหญิงคนรักเมื่อเก็บเงินแลวเดินทางกลับมารักษาพอและหญิงคนรัก
ดวยดีปลาจนหายดวยดีปลาจนหาย



เวอรอคคิเวอรอคคิโอโอ  
DavidDavid

บรอนสบรอนส    สูงสูง  55  ฟุตฟุต  22 ½½  
นิ้วนิ้ว    ฟลอเรนซฟลอเรนซ



  เวอรอคคิเวอรอคคิโอโอ  อนุสาวรียทรงอนุสาวรียทรง
มามา  ของของ  คอลคอลลีลีโอนีโอนี    คค..ศศ..
14831483 –– 8888 บรอนสบรอนส    
สูงสูง  1313  ฟุตฟุต    เวเวนิชนิช



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม



บรูเนลเลบรูเนลเลสกีสกี  ((FillippoFillippo didi Ser Ser BruenellesghiBruenellesghi))

1377 1377 –– 14461446



บรูเนลเลบรูเนลเลสกีสกี  ((FillippoFillippo didi Ser Ser BruenellesghiBruenellesghi))

1377 1377 –– 14461446  โดมใหญของโบสถโดมใหญของโบสถ  เมืองเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ  C. 1420 C. 1420 -- 14361436



โดมโบสถโดมโบสถ  เมืองเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ



โดมโบสถโดมโบสถ  เมืองเมืองฟลอเรนซฟลอเรนซ



ภายในโดมใหญภายในโดมใหญ  ฟลอเรนซฟลอเรนซ  คาธรีดาลคาธรีดาล



อัลอัลเบอรตีเบอรตี  
(Leone Battista (Leone Battista AlbertiAlberti))

(( 1403 1403 –– 1492)1492)



อัลอัลเบอรตีเบอรตี  
(Leone Battista (Leone Battista 

AlbertiAlberti))  พระราชวังพระราชวัง  
พาลาสพาลาสโซโซ  รูรูเชลลาอิเชลลาอิ  
คค..ศศ.1446.1446 –– 5151

ฟลอเรนซฟลอเรนซ



อัลอัลเบอรตีเบอรตี  
วัดอัลดวัดอัลดรีอารีอา    
คค..ศศ.1451.1451



โบสถโบสถ  ซานตาซานตา  มารีอามารีอา  โนโนเวลเวลลาลา    คค..ศศ.. 14561456 ฟลอเรนซฟลอเรนซ  



ไมไมเคิลรอสเคิลรอสโซโซ  ((MichelossoMichelosso, 1398 , 1398 –– 1472)1472)

สถาปนิกที่สถาปนิกที่  โคสิโมโคสิโม  เดเด  เมดิเมดิชีชี  โปรดปรานที่สุดโปรดปรานที่สุด  
ออกแบบพระราชวังออกแบบพระราชวัง  เมดิเมดิชีชี  ––  ริคคารริคคารดีดี  (Medici (Medici –– RiccardiRiccardi

Palace)Palace)  คค..ศศ.. 14441444 -- 14591459



ไมไมเคิลลอสเคิลลอสโซโซ  
((MichelozzoMichelozzo))

คค..ศศ..1396 1396 –– 14721472




