
คริสคริสเตียนเตียนและไบแซนไทนและไบแซนไทน
Christian and ByzantineChristian and Byzantine



เหตุการณทั่วไปเหตุการณทั่วไป

4 ป กอน ค.ศ. กอนรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน เกิดผูนําทางจิต
วิญญาณ คือ จีซัส ไครสต ขึ้น ทีห่มูบานเบธเลเฮม ดินแดนปาเลสไตน ซึ่งตกอยู
ในอํานาจของโรมันเปนเวลานาน เกิดความเชื่อในพระเจาและปฏิบัติตอพระเจาที่
เคารพเพียงองคเดียวเทานั้น และมีการเผยแพรคําสอนจากชาวยิวไปสูกลุมตางๆ 
อยางรวดเร็วจนกลายเปนศาสนาใหญ
เกิดความขัดแยงทางความคิดกับจักรวรรดโิรมนั จากการที่ชาวคริสตไมจงรักภักดี
และไมรวมมือในดานตางๆ กับรัฐและจักรพรรดิ
ชาวคริสตถูกปราบประมาณ 300 ป



ปลายค.ศ.300 โรมันเริ่มเสื่อมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเกิดการรุกราน  
จากอนารยชนเผาตางๆ โดยเฉพาะเผาเยอรมัน
11 พฤษภาคม ค.ศ.330 จักรพรรดิคอนสแตนติน ทรงตั้งเมืองหลวงแหงใหมขึ้น
ที่ แ ค ว น ไ บ แ ซ น ติ อุ ม  มี เ มื อ ง ห ล ว ง ชื่ อ ค อ น ส แ ต น ติ โ น เ ป ล
(Constantinople)เพื่อดูแลจักรวรรดิโรมันตะวันออก และเพื่อปองกันการ
รุกรานของขาศึก 
331ไดออกประกาศเมืองมิลาน   ( Decree of Milan )ยกฐานะและรับรอง
ชาวคริสตและใหการยอมรับศาสนาคริสต
กรุงคอนสแตนติโนเปล(Constantinople)และกรุงโรมจึงกลายเปนศนูยกลาง
ของคริสตศาสนาตั้งแตนั้นเปนตนมา



ในขณะที่ในขณะที่จักรวรรดไิบแซนไทนจักรวรรดไิบแซนไทนปกครองดินแดนตางๆปกครองดินแดนตางๆ  ในเอเชียไมในเอเชียไมเนอรเนอร  รวมทั้งรวมทั้ง
แหลมบอลแหลมบอลขานขานและรัสเซียและรัสเซีย  ก็กลายเปนแหลงเก็บสะสมความรูเกาของก็กลายเปนแหลงเก็บสะสมความรูเกาของกรีกกรีกและและ
โรมันไปดวยโรมันไปดวย  มีความรุงเรืองตอมาเปนระยะเวลายาวนานประมาณมีความรุงเรืองตอมาเปนระยะเวลายาวนานประมาณ1,0001,000  ปป((คค..ศศ..
1453)1453)
ในเวลาใกลเคียงกันในเวลาใกลเคียงกัน  ((  ค.ศ.622 ) อารยอารยธรรมอิสลามก็เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางธรรมอิสลามก็เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง  
บริเวณคาบสมุทรบริเวณคาบสมุทรอารเบียอารเบีย  ซึ่งเปนจุดเชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตกซึ่งเปนจุดเชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตก    และแผและแผ
ขยายไปอยางรวดเร็วขยายไปอยางรวดเร็ว
อารยอารยธรรมยโุรปสมัยกลางธรรมยโุรปสมัยกลาง  คือคือ  อารยอารยธรรมธรรมที่อนารยที่อนารยชนเผาเยอรมันผูรุกรานชนเผาเยอรมันผูรุกราน
จักรวรรดิโรมันก็เริ่มขึน้จักรวรรดิโรมันก็เริ่มขึน้  โดยมศีนูยกลางอยูที่แควนโดยมศีนูยกลางอยูที่แควนกอลกอล  ((GaulGaul ==  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส
โบราณโบราณ))และอิตาลีและอิตาลี  ทําใหอาณาจักรโรมนัตะวันตกลมสลายลงในชวงกลางทําใหอาณาจักรโรมนัตะวันตกลมสลายลงในชวงกลาง  ศวศว..ที่ที่  55  
จึงเปนทีม่าของยุคมืดหรือยุคกลางขึ้นจึงเปนทีม่าของยุคมืดหรือยุคกลางขึ้น((กลาวรายละเอียดในยุคกลางหรือยุคมืดกลาวรายละเอียดในยุคกลางหรือยุคมืด))  
เปนเวลาประมาณเปนเวลาประมาณ  1,0001,000  ปป



คริสคริสเตียนเตียน  ยุคแรกยุคแรก  ( Early Christian)( Early Christian)

ชวงถูกปราบหรือการถูกประหัตประหารชวงถูกปราบหรือการถูกประหัตประหาร



แผนที่อาณาจักรโรมันตะวันออกและตะวันตกแผนที่อาณาจักรโรมันตะวันออกและตะวันตก  ยุคจักรพรรดิยุคจักรพรรดิคอนสคอนสแตนแตนตินติน



  พระพักตรจักรพรรดิคอนสแตนตนิ
มหาราช ค.ศ.330 รูปสลักหินออน 
(พระเศียร)สูง 8 ฟุต 6 นิว้ 

เปนผูยกฐานะชาวคริสเตียนใหเทาชาวโรมันใน ค.ศ.
313 และตั้งกรุง Constantinople

ใหเปนเมืองหลวงจักรวรรดิโรมันตะวันออกที่
เมืองไบแซนติอุม



ชวงถูกปราบหรือการถูกประหัตประหารชวงถูกปราบหรือการถูกประหัตประหาร
( ( Period of PersecutionPeriod of Persecution )) ((  คค..ศศ.1.1--313313 ))

เริ่มตั้งแตเริ่มตั้งแต  ศศ..วว..  ที่ที่22  มีการประกอบพิธีกรรมและฝงศพในอุโมงคใตดินมีการประกอบพิธีกรรมและฝงศพในอุโมงคใตดิน  
เรียกวาเรียกวาแคทแคทตาตาโคมบโคมบ ( (CatacombsCatacombs) ) มีหองเล็กๆมีหองเล็กๆ  ใชเปนที่ประกอบใชเปนที่ประกอบ
พิธีกรรมพิธีกรรม  เรียกวาคูบิคูลาเรียกวาคูบิคูลา (  ( CobiculaCobicula ))ขางกําแพงอุโมงคจะขุดเปนขางกําแพงอุโมงคจะขุดเปน
ชองสําหรับบรรจุศพเรียงรายกันเปนชองๆชองสําหรับบรรจุศพเรียงรายกันเปนชองๆ  เรียกวาโลเรียกวาโลคูลีคูลี( ( LoculiLoculi))

คูบิคูลาคูบิคูลา (  ( CobiculaCobicula ) ) ซึ่งเปนหองประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนหองประกอบพิธีกรรม  มักจะตกแตงมักจะตกแตง
ดวยจิตรกรรมดวยจิตรกรรมสีเฟสีเฟรสโกอยางงายๆรสโกอยางงายๆ  เปนเชิงสัญลักษณเปนเชิงสัญลักษณ  เชนเชน  แกะแกะ  ปลาปลา  
ไมกางเขนฯลฯไมกางเขนฯลฯ



ชองฝงศพในชองฝงศพในแคตแคตตาตาคอมบคอมบ  กรุงโรมกรุงโรม



CatacombCatacomb



หองประกอบพิธีกรรมใตดินหองประกอบพิธีกรรมใตดิน

  หรือหรือ  คบูิคูลาคบูิคูลา  
(Cubicula)(Cubicula)



หองประกอบศาสนกิจหองประกอบศาสนกิจ  หรือหรือ  คูบิคูลาคูบิคูลา  (Cubicula)(Cubicula)นยิมเขียนจิตรกรรมตกแตงดวยนยิมเขียนจิตรกรรมตกแตงดวย
เทคนิคเทคนิคสีเฟสีเฟรสโกรสโก(Fresco)(Fresco)  ศตวรรษที่ศตวรรษที่  44

นิยมเขยีนภาพสัญลักษณนิยมเขยีนภาพสัญลักษณ  เชนเชน  
ไมกางเขนแบบไมกางเขนแบบกรีกกรีก  เปนสัญลักษณของคริสตจักรเปนสัญลักษณของคริสตจักร



ภาพเขียนภาพเขียนสีเฟสีเฟรสโกรสโก  ภายในภายในแคทแคท
ตาคอมตาคอมDomitillaDomitilla  กรงุโรมกรงุโรม

  ศศ..วว..  ที่ที่  22
ความหมายของตนไซความหมายของตนไซเปรสเปรส

  คือคือ  ความตายความตาย



ภาพเขียนภาพเขียนสีเฟสีเฟรสโกภายในรสโกภายใน  CatacombCatacomb   ฝมือหยาบไมประณีตนักฝมือหยาบไมประณีตนัก



สวนหนึง่ของโครงกระดกูที่ขุดไดจากแคทตาคอม



ภาพตกแตงดวยจติรกรรมเทคนิคโมภาพตกแตงดวยจติรกรรมเทคนิคโมเซอิคเซอิค  (Mosaic)(Mosaic)

ใชรูปเชิงสัญลักษณปลาใชรูปเชิงสัญลักษณปลา    



ความหมายและสัญลักษณความหมายและสัญลักษณ
ในคในคริสตศิลปะริสตศิลปะ



ปลาปลา  เนื่องมาจากอักษรเนื่องมาจากอักษรกรีกกรีก  55  ตัวตัว  มารวมกันเขาเปนคําวาปลานั้นมารวมกันเขาเปนคําวาปลานั้น  เปนเปน
อักษรหนาของคําวาอักษรหนาของคําวา  Jesus Christ GodJesus Christ God,,s Son s Son SaviourSaviour ((  เยซูเยซู  
คริสตคริสต  พระมหาไถพระมหาไถ  ผูทรงเปนพระบุตรพระผูเปนเจาผูทรงเปนพระบุตรพระผูเปนเจา  ))
ปลามักใชเปนสัญลักษณของพระคริสตในพระปลามักใชเปนสัญลักษณของพระคริสตในพระคริสตคริสตศิลปะในยุคตนศิลปะในยุคตน  
และยังใชเปนสัญลักษณของการรับศีลและยังใชเปนสัญลักษณของการรับศีลแบพติสมแบพติสม  โดยเปรียบเทียบวาโดยเปรียบเทียบวา  
ปลาจะไมอาจมีชีวิตไดหากปราศจากน้ําฉันใดปลาจะไมอาจมีชีวิตไดหากปราศจากน้ําฉันใด  ชาวคริสตที่แทก็ไมอาจมีชาวคริสตที่แทก็ไมอาจมี
ชีวิตอยูโดยปลอดจากบาปไดชีวิตอยูโดยปลอดจากบาปได  ถาไมไดรับน้ําที่ใชในพิธีถาไมไดรับน้ําที่ใชในพิธีแบพติสมแบพติสม
ลูกแกะลูกแกะ  เปนสัญลักษณของพระคริสตหรือลูกแกะของพระผูเปนเจาเปนสัญลักษณของพระคริสตหรือลูกแกะของพระผูเปนเจา  มักมัก
มีรังสีรอบพระเศียรมีรังสีรอบพระเศียร  มีแมน้ําไหลผานมีแมน้ําไหลผาน  44  สายสาย  ใชเปนสัญลักษณของใชเปนสัญลักษณของ
คริสตคริสตธรรมธรรม  44  ฉบับแรกฉบับแรก  ((ไดแกไดแก  แมทธิวแมทธิว,,  มารคมารค,,ลุคลุค  และจอหนและจอหน  สวนสวน
เนินเขาเนินเขา  หมายถึงโบสถในคริสตศาสนาหมายถึงโบสถในคริสตศาสนา  ถือเปนที่ประทับของพระผูเปนถือเปนที่ประทับของพระผูเปน
เจาเจา  



ศิลปกรรมสมยัไดรบัการรับรองศิลปกรรมสมยัไดรบัการรับรอง
( ( Period of RecognitionPeriod of Recognition))เริ่มตั้งแตเริ่มตั้งแต  คค..ศศ.325.325--500500 ((เมื่อโรมันแตกเมื่อโรมันแตก))
หลังจากที่ศาสนาคริสตไดรับการรับรองหลังจากที่ศาสนาคริสตไดรับการรับรอง  จักรวรรดิโรมันเริ่มออนแอลงตามลําดับจักรวรรดิโรมันเริ่มออนแอลงตามลําดับ  
พวกปาเถื่อนเขาปลนสะดมกรุงโรมบอยครั้งขึ้นพวกปาเถื่อนเขาปลนสะดมกรุงโรมบอยครั้งขึ้น
คค..ศศ.402.402  จักรพรรดิโฮโนริจักรพรรดิโฮโนริอุสอุสไดยายเมืองหลวงจากโรมไปอยูที่ไดยายเมืองหลวงจากโรมไปอยูที่ราเวนนาราเวนนา

(( RavennaRavenna ))  เพราะอยูในที่ปลอดภัยจากศัตรูเพราะอยูในที่ปลอดภัยจากศัตรู  คือคือ  ใกลเมืองทาที่สามารถขอความใกลเมืองทาที่สามารถขอความ
ชวยเหลือจากเมืองชวยเหลือจากเมืองคอนสคอนสแตนติโนแตนติโนเปลเปลไดงายไดงาย

--  ราเวนนารุงเรืองถึงคราเวนนารุงเรืองถึงค ..ศศ.476.476  ก็ถูกพวกก็ถูกพวกกอธกอธรุกรานรุกราน  จึงถูกเปลี่ยนเปนเมืองหลวงของจึงถูกเปลี่ยนเปนเมืองหลวงของ
กอธกอธชั่วคราวชั่วคราว

-- คค..ศศ.540.540  จักรพรรดิจักรพรรดิจัสจัสติเนียนของโรมันตะวันออกสงกองทัพมายึดติเนียนของโรมันตะวันออกสงกองทัพมายึด
ราเวนนาและอิตาลีไวไดราเวนนาและอิตาลีไวได  ศิลปะไบแซนไทนศิลปะไบแซนไทนจึงมารุงเรืองขึ้นในอิตาลีจึงมารุงเรืองขึ้นในอิตาลี



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม
สมัยไดรับการรับรองสมัยไดรับการรับรอง



แปลนสถาปตยกรรมแปลนสถาปตยกรรม

ใชแปลนไมกางเขนแบบโรมนัใชแปลนไมกางเขนแบบโรมนั ( (Latin Cross)Latin Cross)  คือคือ  

และแปลนไมกางเขนแบบและแปลนไมกางเขนแบบกรีกกรีก  (Greek Cross)(Greek Cross)  คือคือ  



นํานํา  Basilica Basilica แปลนสี่เหลี่ยมผืนผาแปลนสี่เหลี่ยมผืนผา  มาเปนอาคารตนแบบมาเปนอาคารตนแบบ
ใชเปนวัดและโบสถคริสตในชวงตนใชเปนวัดและโบสถคริสตในชวงตน



  นํานํา  AtriumAtrium  ซึง่เปนลานหรือพืน้ที่โลงของชาวโรมันซึง่เปนลานหรือพืน้ที่โลงของชาวโรมัน  
มาตอบาซิลิกาเปนโบสถคริสตยุคตนมาตอบาซิลิกาเปนโบสถคริสตยุคตน



แปลนแปลน  St. PeterSt. Peter  เกาเกา    
โรมโรม    เริ่มกอสรางเริ่มกอสราง  
คค..ศศ.33.33  ดัดแปลงดัดแปลง
แผนผังเปนรูปตัวแผนผังเปนรูปตัวTT



St. PeterSt. Peter  เกาเกา    โรมโรม    เริ่มกอสรางเริ่มกอสราง  คค..ศศ.33.33



--  เมื่อชาวคริสตขึ้นมาประกอบศาสนกิจเปดเผยไดเมื่อชาวคริสตขึ้นมาประกอบศาสนกิจเปดเผยได  จึงมีการดัดแปลงการจึงมีการดัดแปลงการ
กอสรางอาคารเพื่อใชงานทางศาสนาเพื่อประกอบพิธีกรรมรวมกันกอสรางอาคารเพื่อใชงานทางศาสนาเพื่อประกอบพิธีกรรมรวมกัน  โดยใชแปลนโดยใชแปลน
บาซิลิกาเดิมบาซิลิกาเดิม  แตปรับแปลนเปนรูปตัวแตปรับแปลนเปนรูปตัว  T T และนําและนําอาทริอุมอาทริอุม  ซึ่งเปนลานโลงมาตอซึ่งเปนลานโลงมาตอ
บาบาซิลิกาซิลิกา

St. PeterSt. Peter  เกาเกา    
โรมโรม    เริ่มกอสรางเริ่มกอสราง  

คค..ศศ.33.33



ประติมากรรมคริสประติมากรรมคริสเตียนยุคตนเตียนยุคตน
-เนื่องจากสถาปตยกรรมมีการเปลี่ยนแปลง จากความยิ่งใหญ หรูหรา สงา
งามตามแบบของโรมัน ไปสูโครงสรางที่ออนแอของศิลปะคริสเตียนยุคตน
ประติมากรรมก็เปลีย่นเปาหมายและรูปแบบไปดวย

-มีการทําแทนบูชา ธรรมาสน  การแกะงาชางรูปนักบญุ

- ประติมากรรมที่เดนคือ การสลักหีบศพดวยหิน( Stone Sarcophagus )

นิยมฝงศพนักบุญไวใตแทนบูชา พระเถระผูใหญบรรจุไวในโบสถ 
นอกนั้นฝงไวลานหนาโบสถ( Atrium )



ประติมากรรมประติมากรรม  กลางพระเยซูประทับนั่งกลางพระเยซูประทับนั่ง  
ประดับหีบศพของประดับหีบศพของJuniusJunius BassusBassus  หินออนแกะสลักหินออนแกะสลัก  

  คค..ศศ.. 359359  ขนาดขนาด33  ฟุตฟุต  1010นิ้วครึ่งนิ้วครึ่ง  x 8x 8  ฟุตฟุต  วาติกันวาติกัน  โรมโรม



หีบศพของเจาเมืองชื่อหีบศพของเจาเมืองชื่อ  JuniusJunius BassusBassus

การจัดองคประกอบยังคงเต็มพื้นภาพการจัดองคประกอบยังคงเต็มพื้นภาพ
ประติมากรรมแบงออกเปนชองๆประติมากรรมแบงออกเปนชองๆ  จํานวนจํานวน  1010  ชองชอง  เปนเรื่องราวในเปนเรื่องราวใน
คัมภีรทั้งเกาและใหมคัมภีรทั้งเกาและใหม  เชนเชน  บนซายบนซาย  การถวายการถวายอิสอัคอิสอัคเปนเครื่องบูชาเปนเครื่องบูชา  ชองชอง
ถัดมาเปนรูปถัดมาเปนรูปเซนทเซนท  ปปเตอรเตอรคุมนักโทษคุมนักโทษ  กลางกลาง  เปนพระเยซูเปนพระเยซูประทับบรรประทับบรร
ลังกลังกโดยมีโดยมี((ซายซาย))เซนทเซนท  ปปเตอรเตอรและและ((ขวาขวา))  เซนทเซนท  ปอลปอล  ยนืขางยนืขาง  เปนตนเปนตน



((ขวาขวา))Priestess of BacchusPriestess of Bacchus

ปกคัมภีรปกคัมภีร  งาชางแกะสลักงาชางแกะสลัก
((  ผาพลิ้วไหวผาพลิ้วไหว  อิทธิพลโรมนัอิทธิพลโรมนั))

1111 ¾¾ XX 55 ½½  นิ้วนิ้ว      คค..ศศ.. 390390 -- 400400



  ทูตสวรรคทูตสวรรค  ((The The ArchangleArchangle MichaelMichael))  

งาชางแกะสลักปกคัมภีรงาชางแกะสลักปกคัมภีร  
1717 XX 55 ½½  นิ้วนิ้ว  ศตวรรษที่ศตวรรษที่  66

ความหมายของปกความหมายของปก  คือคือ  ภาระหนาที่ในการภาระหนาที่ในการ
รับใชพระผูเปนเจารับใชพระผูเปนเจา    ดังนั้นดังนั้น  บรรดาบรรดาเทวเทวทูตทูต  
หรือสิงโตของนักบุญมารคหรือสิงโตของนักบุญมารค  วัวของนักบุญวัวของนักบุญลุคลุค  

คนของคนของนักบุญแมทธิวนักบุญแมทธิว  และนกอินทรียและนกอินทรีย
ของนักบุญจอหนจึงมีปกของนักบุญจอหนจึงมีปก



EutropiosEutropios   หินออนแกะสลักหินออนแกะสลัก      สูงสูง  1212 ½½  นิ้วนิ้ว  คค..ศศ.. 450450
มีลักษณะคลายกับมีลักษณะคลายกับ  PlotinusPlotinus((ขวาขวา))  ของโรมันของโรมัน  ในศวในศว..ที่ที่  33



ยุคไบแซนไทนยุคไบแซนไทน



แผนแผนที่ไบแซนไทนที่ไบแซนไทน



จักรพรรดิจักรพรรดิคอนสคอนสแตนแตนตินติน  ทรงตั้งเมืองแหงใหมขึ้นที่ทรงตั้งเมืองแหงใหมขึ้นที่แควนไบแซนแควนไบแซนติติอุมอุม  ในบริเวณในบริเวณ
ที่เปนอาณานิคมเกาที่เปนอาณานิคมเกากรีกกรีกมีชื่อวามีชื่อวา””บิบิซาสซาส””หรือหรือ””บิบิแซนทิออนแซนทิออน””  ชื่อวาชื่อวา  ““โนวาโนวา  โรโร
มามา””( ( Nova RomaNova Roma ))หรือหรือ””โรมใหมโรมใหม””  แตคนกลับเรียกวาแตคนกลับเรียกวา  คอนสคอนสแตนติโนแตนติโนเปลเปล
เพื่อดูแลจักรวรรดิโรมันตะวันออกแตยังขึ้นตรงกับจักรพรรดิโรมันเพื่อดูแลจักรวรรดิโรมันตะวันออกแตยังขึ้นตรงกับจักรพรรดิโรมัน  จนถึงคจนถึงค..ศศ.395.395  
จักรพรรดิเธจักรพรรดิเธโอโดสิอุโอโดสิอุสจึงสจึงไดแยกอาณาจักรทั้งสองออกจากกันโดยเด็ดขาดไดแยกอาณาจักรทั้งสองออกจากกันโดยเด็ดขาด
นับตั้งแตนั้นมานับตั้งแตนั้นมา  โรมโรม  จึงหมายถึงจักรวรรดิโรมันตะวันตกจึงหมายถึงจักรวรรดิโรมันตะวันตก  และและคอนสคอนสแตนติโนแตนติโนเปลเปล
หมายถึงหมายถึงจักรวรรดิไบแซนไทนจักรวรรดิไบแซนไทน  
หลังจากแยกจักรวรรดิในระยะแรกหลังจากแยกจักรวรรดิในระยะแรก  ไบแซนไทนไบแซนไทนไดเผชิญปญหาการรุกรานของไดเผชิญปญหาการรุกรานของ
เปอรเซียเปอรเซีย  อาหรับอาหรับ  และฮั่นและฮั่น  รวมทั้งภัยธรรมชาติรวมทั้งภัยธรรมชาติ  เชนเชน  แผนดินไหวแผนดินไหว    แตในสมัยแตในสมัย
ของจัสของจัสติเนียนติเนียน((คค ..ศศ .527.527--565)565)ก็สามารถขยายอาณาเขตถึงบอลก็สามารถขยายอาณาเขตถึงบอลขานขาน  ซีเรียซีเรีย  อนาอนาโตโต
เลียและมีอํานาจเต็มในเอเชียเลียและมีอํานาจเต็มในเอเชีย  และอียิปตในและอียิปตในแอฟแอฟริกาดวยริกาดวย
เกิดสงครามครูเสดเกิดสงครามครูเสด( ( CrusadesCrusades ))ระหวางฝายคริสตและมุสลิมระหวางฝายคริสตและมุสลิม  เพื่อแยงดินแดนเพื่อแยงดินแดน
อันศักดิ์สิทธิ์คืออันศักดิ์สิทธิ์คือ  เยรูซาเล็มถึงเยรูซาเล็มถึง  88  ครั้งครั้ง  ((ระหวางคระหวางค..ศศ.1095.1095--1291)1291)



จากสภาพสังคมที่ตางกันและสิ่งแวดลอมที่ตางกันจากสภาพสังคมที่ตางกันและสิ่งแวดลอมที่ตางกัน  ทําใหเกิดการตีความศาสนาทําใหเกิดการตีความศาสนา
ตางกันตางกัน  จึงแตกออกเปนจึงแตกออกเปน  22  ฝายคือฝายคือ
ตะวันตกเรียกตนเองวาโรมันคาทอตะวันตกเรียกตนเองวาโรมันคาทอลิคลิค  เลือกประมุขสงฆเองจึงปลอดจากอิทธิพลเลือกประมุขสงฆเองจึงปลอดจากอิทธิพล
การเมืองการเมือง  สวนตะวันออกเรียกตนเองวาสวนตะวันออกเรียกตนเองวาออรโธดอกซออรโธดอกซ  จักรพรรดิเปนผูเลือกและจักรพรรดิเปนผูเลือกและ
แตงตั้งประมุขสงฆแตงตั้งประมุขสงฆ
คอนสแตนติโนเปลเปนแหลงผลิตยุทโธปกรณ เชน เสื้อเกราะ อาวุธ ภาชนะโลหะ 
เครื่องแกว เครื่องทอง ภาชนะดินเผาเกิดการคา นํารายไดเขารัฐมากมายมหาศาล
อาณาจักรไบแซนไทนอาณาจักรไบแซนไทนรุงเรืองมาจนกระทั่งถึงรุงเรืองมาจนกระทั่งถึง  2929  พฤษภาคมพฤษภาคม  14531453  จึงเสียเอกราชจึงเสียเอกราช
ใหกับกองทัพเตใหกับกองทัพเตอรกอรก



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมจะพบลักษณะที่ตางกันเชนสถาปตยกรรมจะพบลักษณะที่ตางกันเชน

11 สถาปตยกรรมเพื่อศาสนาจะเปนบาซิลิกาสถาปตยกรรมเพื่อศาสนาจะเปนบาซิลิกา  พบที่ราเวนนาพบที่ราเวนนา  และกรุงและกรุงคอนสแตนติโน
เปล 
- วัสดุ คือ หิน อฐิ ซิเมนต และใชปูนขาวฉาบ 
- เสาแบบโรมัน แตรับน้ําหนักจรงิ นอกจากนี้ยังใชบารเรลโวลท กรอยโวลท 
- อาคารเจิมน้ํามนตรูปวงกลมและแปดเหลี่ยม วางอยูตรงกลาง

2 อาคารที่ใชแปลนแบบกากบาทหรือกรีกครอสซึ่งถือเปนแบบไบแซนไทนไบแซนไทนแทแท  เริ่มเริ่ม
ศศ..วว..ที่ที่  66  เปนตนมาเปนตนมา  ซึง่เปนแบบของเอเชียกลางในสมยัตอมาซึง่เปนแบบของเอเชียกลางในสมยัตอมา



สรางโดยสรางโดยจักรพรรดิธีจักรพรรดิธีโอโดโอโดริคริค  สรางถวายพระเยซูสรางถวายพระเยซู  เพื่อเปนเกียรติแกเพื่อเปนเกียรติแก
อพอลลิอพอลลินานารุสรุส  นักบุญประจําเมืองราเวนนานักบุญประจําเมืองราเวนนา((คค..ศศ.527.527--547)547)

วัดซานวัดซาน    อพอลลินาเรอพอลลินาเร  (S. (S. ApollinareApollinare))

เมืองราเวนนาเมืองราเวนนา  (Ravenna)(Ravenna)

  คค..ศศ.. 533533 -- 549549



วัดซานวัดซาน    อพอลลินาเรอพอลลินาเร  (S. (S. ApollinareApollinare))  เมืองราเวนนาเมืองราเวนนา(Ravenna)(Ravenna)

  คค..ศศ.. 533533 -- 549549



PlanPlan  วัดซานวัดซาน  อพอลลินาเรอพอลลินาเร  เปนสี่เหลี่ยมผืนผาเปนสี่เหลี่ยมผืนผา
แบบบาซิลิกาของโรมันแบบบาซิลิกาของโรมัน  



ดานหนาวัดซานอดานหนาวัดซานอพอลพอลลิลินาเรนาเร  (S. (S. ApollinareApollinare))

เมืองราเวนนาเมืองราเวนนา(Ravenna)(Ravenna)

คค..ศศ.. 533533 -- 549549



ภายในภายในวัดอพอลวัดอพอลลิลินาเรนาเร  ((  ซึ่งเปนซึ่งเปนวัดไบแซนไทนวัดไบแซนไทนในยุโรปในยุโรป  ))



ภายในวัดภายในวัด  อพอลลินาเรอพอลลินาเร



วัดซานวัดซาน  ไวไวทาเลทาเล  เมอืงราเวนนาเมอืงราเวนนา  
((  ศิลปะไบแซนไทนศิลปะไบแซนไทน  ))
((  คค..ศศ.327.327--247247 ))



วัดซานวัดซาน  ไวไวทาเลทาเล
  เมืองราเวนนาเมืองราเวนนา  
ศิลปะไบศิลปะไบเซนเซนไทนไทน



แปลนวัดซานไวแปลนวัดซานไวทาเลทาเล  เมืองราเวนนาเมืองราเวนนา  โดมรูปแปดเหลีย่มโดมรูปแปดเหลีย่ม  
เสนผาศูนยกลางเสนผาศูนยกลาง115115  ฟุตฟุต  คค..ศศ.526.526 -- 547547



ภายในวิหารไวภายในวิหารไวทาเลทาเล



  ภายในวัดซานภายในวัดซาน  ไวไวทาเลทาเล    
ศิลปะไบแซนไทนศิลปะไบแซนไทน    
เมืองราเวนนาเมืองราเวนนา  



เสาภายในวัดซานเสาภายในวัดซาน  ไวไวทาเลทาเล    
ศิลปะไบแซนไทนศิลปะไบแซนไทน    
เมืองราเวนนาเมืองราเวนนา  

ประติมากรรมนิยมตกแตงบริเวณประติมากรรมนิยมตกแตงบริเวณ
หัวเสาหัวเสา  เพราะทางตะวันออกเพราะทางตะวันออก

หรือไบแซนไทนหรือไบแซนไทน  ไมนิยมสรางไมนิยมสราง
รูปเคารพนักรูปเคารพนัก



The Lamb of God support by Angels,The Lamb of God support by Angels,โดมไวโดมไวทาเลทาเล  เมืองราเวนนาเมืองราเวนนา  
โมโมเซอิคเซอิค  คค..ศศ.546.546--548548



จิตรกรรมตกแตงภายในโดมทศิเหนือจิตรกรรมตกแตงภายในโดมทศิเหนือ    วัดซานวัดซาน  ไวไวทาเลทาเล  เมืองราเวนนาเมืองราเวนนา  รูปจักรพรรดิรูปจักรพรรดิ
จัสจัสติเนียนและขาราชบริพารติเนียนและขาราชบริพาร  กระเบื้องสีกระเบื้องสี  เทคนิคโมเทคนิคโมเซอิคเซอิค  คค..ศศ.. 574574

มีลักษณะเฉพาะมีลักษณะเฉพาะของไบแซนไทนของไบแซนไทน



จิตรกรรมโมจิตรกรรมโมเซอิคเซอิค  ดานทิศใตดานทิศใต  จักรพรรดิจักรพรรดินีนี  ธีธีโอโดราโอโดรา  (Theodora)(Theodora)

คค..ศศ.. 546546--548548  ไวไวทาเลทาเล  ราเวนนาราเวนนา



อดีตเคยเปนสุสานของพระนางคอนสะแตนอดีตเคยเปนสุสานของพระนางคอนสะแตนเตียเตีย  ธิดาของจักรพรรดิคอนธิดาของจักรพรรดิคอน
สะแตนสะแตนตินติน

StaSta ConstanzaConstanza   โรมโรม
((  คค..ศศ.. 350350 ))



  แปลนแปลน  StaSta ConstanzaConstanza

คค..ศศ.. 350350 โรมโรม



StaSta ConstanzaConstanza   คค..ศศ.. 350350 โรมโรม



ภายในภายใน  StaSta ConstanzaConstanza  
โรมโรม  คค..ศศ.. 350350



วัดวัด  MystrasMystras   กรีกกรีก  ประมาณศตวรรษที่ประมาณศตวรรษที่  1111



ภายในโบสถภายในโบสถ  
MystraMystra  กรีกกรีก



วัดวัดเซนทเซนท  โซเฟยโซเฟย  หรือหรือ  สตาสตา  โซเฟยโซเฟย  

(St. Sophia(St. Sophia ,, StaSta SophiaSophia  หรือหรือ  HagiaHagia Sophia)Sophia)

กรุงกรุงคอนสคอนสแตนติโนแตนติโนเปลเปล
((หรืออิสตันหรืออิสตันบุลบุล  ประเทศตุรกีประเทศตุรกี))



เปนวัดที่สําคัญที่สุดของกรุงเปนวัดที่สําคัญที่สุดของกรุงคอนสคอนสแตนติโนแตนติโนเปลเปล  โดยบัญชาของโดยบัญชาของ
จักรพรรดิจักรพรรดิจัสจัสติเนียนติเนียน  ระหวางระหวาง  คค..ศศ.532.532--537537
วัดวัดเซนทเซนท  โซเฟยโซเฟย  หรือหรือ  สตาสตา  โซเฟยรับรูปแบบมาจากวิหารโซเฟยรับรูปแบบมาจากวิหารแพนธิออนแพนธิออน
ของโรมันของโรมัน  รูปแบบของวัดรูปแบบของวัดเซนทเซนท  โซเฟยโซเฟย  สงอิทธิพลใหกับศิลปะแบบสงอิทธิพลใหกับศิลปะแบบ
อิสลามอิสลาม  ในเวลาตอมาดวยในเวลาตอมาดวย
ถอืเปนสถาปตยกรรมชิ้นเยี่ยมถอืเปนสถาปตยกรรมชิ้นเยี่ยมของไบแซนไทนของไบแซนไทน  และของโลกและของโลก



วัดวัดเซนทเซนท  โซเฟยโซเฟย  หรือหรือ  สตาสตา  โซเฟยโซเฟย  (St. Sophia(St. Sophia  หรือหรือ  StaSta SophiaSophia ))

คค..ศศ.. 532532 –– 537537  โดยบัญชาของจักรพรรดิโดยบัญชาของจักรพรรดิจสัจสัติเนียนติเนียน  
โดยโดยแอนเธแอนเธมิมิอสุอสุ  แหงแหงเมืองทรลัเลสเมืองทรลัเลส((AnthemiusAnthemius of of TrallesTralles))

และและสิริดอรุสสิริดอรุส  แหงเมืองแหงเมือง  มิเลตุสมิเลตุส((IsidorousIsidorous of of MiletusMiletus))



วิหารวิหารแพนธิออนแพนธิออน  หลังคาโดมหลังคาโดม  ดานหนาวิหารแบบดานหนาวิหารแบบกรีกกรีก



เซนทเซนท  โซเฟยโซเฟย  
ผังกวางผังกวาง  240240  ฟุตฟุต  ยาวยาว  270270  ฟุตฟุต  เสนผาศนูยกลางโดมเสนผาศนูยกลางโดม  

108108  ฟุตฟุต  สูงสูง  180180  ฟุตฟุต



Aerial View of Aerial View of HagiaHagia SophiaSophia



Aerial View of Aerial View of 
HagiaHagia SophiaSophia



ภายในภายในเซนทเซนท  โซเฟยโซเฟย  



ภายในภายในเซนทเซนท  โซเฟยโซเฟย  มีชองมีชอง
หนาตางภายใตโดมหนาตางภายใตโดม  เพื่อใหแสงเพื่อใหแสง

สวางสองเขามาภายในสวางสองเขามาภายใน
ทําใหเกิดภาพลวงตาทําใหเกิดภาพลวงตา

ดุจดังกับวาโดมขนาดใหญลอยอยูดุจดังกับวาโดมขนาดใหญลอยอยู
เหนือแสงสวางเหนือแสงสวาง  แสงที่สองประดุจแสงที่สองประดุจ
ดังแสงจากสวรรคดังแสงจากสวรรค  สองตองโมสองตองโม
เซอิคเซอิคดูระยิบระยับดูระยิบระยับ  กอใหเกิดกอใหเกิด

อารมณศรัทธาทางศาสนาอันเรนอารมณศรัทธาทางศาสนาอันเรน
ลับลับของคริสของคริสเตียนตะวันออกเตียนตะวันออก



พระเยซูพระเยซู  ภายในภายในเซนทเซนท  โซเฟยโซเฟย  
ตกแตงภายในวัดตกแตงภายในวัด  สตาสตา  โซเฟยโซเฟย      เทคนิคเทคนิค  MosaicMosaic



พระเยซูพระเยซู  ภายในภายในเซนทเซนท  โซเฟยโซเฟย  
ตกแตงภายในวัดตกแตงภายในวัด  สตาสตา  โซเฟยโซเฟย      

เทคนิคเทคนิค  MosaicMosaic



St. MarkSt. Mark’’s Basilicas Basilica
เมืองเวเมืองเวนิชนิช  คค..ศศ.. 10631063



St. MarkSt. Mark’’s Basilicas Basilica  เมืองเวเมืองเวนิชนิช  คค..ศศ.. 10631063  แปลนแบบไมกางเขนแปลนแบบไมกางเขน



St.MarkSt.Mark   เมืองเวเมืองเวนิชนิช



ภายในวิหารภายในวิหาร  St. MarkSt. Mark  เมืองเวเมืองเวนิชนิช



ภายในภายใน  St. MarkSt. Mark



ภายในภายใน  St. MarkSt. Mark



ภายในภายใน  St. MarkSt. Mark



ภายในภายใน  St. MarkSt. Mark



ยุคสุดทายยุคสุดทาย  (Late Byzantine)(Late Byzantine)

หรือยุคทองครั้งที่หรือยุคทองครั้งที่  22  ของไบแซนไทนของไบแซนไทน  
มีการสงเสริมศิลปกรรมจนรุงเรืองมีการสงเสริมศิลปกรรมจนรุงเรือง  

โดยมกีรุงโดยมกีรุงคอนสคอนสแตนตโินแตนตโินเปลเปล  เปนศูนยกลางเปนศูนยกลาง



St. BasilSt. Basil ((เซนตเซนต  เบซิลเบซิล))
มอสมอสโคโค  รัสเซียรัสเซีย



St. BasilSt. Basil ((เซนตเซนต  เบซิลเบซิล))
มอสมอสโคโค  15541554 –– 16501650  เปนผลงานเปนผลงาน

สถาปนกิโซสถาปนกิโซเวียตเวียต  ชื่อชื่อ  บารมาบารมา  และและปอสนิคปอสนิค  
((BarmaBarma and and PosnikPosnik))หลังคาแหลมหลังคาแหลม
คลายปคลายปรามิดรามิด  ปลายยอดทรงหัวหอมปลายยอดทรงหัวหอม

รอบโดมกลางรอบโดมกลาง



St. BasilSt. Basil ((เซนตเซนต  เบซิลเบซิล))



  ชางทองและงานเครื่องประดับชางทองและงานเครื่องประดับ
ชางทองยายมาอยูใกลวัดชางทองยายมาอยูใกลวัด  เซนตเซนต  มารคมารค  ในเวในเวนิชนิช  ผลิตงานสงออกไปขายผลิตงานสงออกไปขาย
ยังยังคอนสคอนสแตนติโนแตนติโนเปลเปล

ตัวอยางเครื่องประดับทองไบแซนไทน



พระแมมาดอนนาพระแมมาดอนนา  (Madonna)(Madonna)

ภาพเขียนสีรอนบนแผนไมภาพเขียนสีรอนบนแผนไม  
((EncousticEncoustic))

ศตวรรษศตวรรษ  ที่ที่  66 –– 77 โรมโรม
EncousticEncoustic  คือคือ  การทาขี้ผึ้งบนแผนการทาขี้ผึ้งบนแผน
ไมไม  ทําใหรอนเพื่อใหละลายติดพื้นทําใหรอนเพื่อใหละลายติดพื้น
ภาพภาพ  แลวใชสารสีแลวใชสารสี  ขี้ผึ้งขี้ผึ้ง  ยางสนยางสน  อุนอุน
ใหรอนตลอดเวลาที่เขียนรูปใหรอนตลอดเวลาที่เขียนรูป  ดวยการดวยการ
ใชพูกันและไมพายใชพูกันและไมพาย  หลังการเขียนหลังการเขียน
เสร็จก็ใหความรอนกับภาพพอใหสีเสร็จก็ใหความรอนกับภาพพอใหสี
ละลายเปนเยื่อบางๆละลายเปนเยื่อบางๆ  คลุมผิวภาพคลุมผิวภาพ  
หลังจากเย็นก็ใชผานุมๆหลังจากเย็นก็ใชผานุมๆ  ขัดใหใสขัดใหใส

และเงางามและเงางาม



The CrucifixionThe Crucifixion (Mosaic)(Mosaic)

การตรึงกางเขนการตรึงกางเขน  ศตวรรษที่ศตวรรษที่  1111  
เมืองเมืองDaphneDaphne  กรีกกรีก



ความหมายของความหมายของเลือดเลือด((BloodBlood))

เปนสัญลักษณของชีวิตและวิญญาณเปนสัญลักษณของชีวิตและวิญญาณ  พระคริสตทรงหลั่งพระโลหิตของพระคริสตทรงหลั่งพระโลหิตของ
พระองคบนไมกางเขนเพื่อไถบาปใหกับเพื่อนมนุษยพระองคบนไมกางเขนเพื่อไถบาปใหกับเพื่อนมนุษย  สีแดงสีแดง  ซึ่งเปนสีซึ่งเปนสี
ของโลหิตของโลหิต  จึงกลายเปนเครื่องหมายของผูที่ยอมรับทัณฑทรมานจึงกลายเปนเครื่องหมายของผูที่ยอมรับทัณฑทรมาน  ซึ่งยอมซึ่งยอม
ตายยิ่งกวาละทิ้งศรัทธาในองคพระคริสตตายยิ่งกวาละทิ้งศรัทธาในองคพระคริสต



มาดอนนามาดอนนา  ประทับบัลลงักประทับบัลลงัก  
(Madonna Enthroned)(Madonna Enthroned)

(Panel)(Panel)
จิตรกรรมบนแผนไมหรือโลหะจิตรกรรมบนแผนไมหรือโลหะ  

ปลายศตวรรษปลายศตวรรษ  ที่ที่  1313
ขนาดขนาด  3232 XX 1919 ½½  นิ้วนิ้ว



พระแมพระแมแหงวลาดิแหงวลาดิเมียเมีย  
(The Virgin of Vladimir)(The Virgin of Vladimir)

  ศตวรรษที่ศตวรรษที่  1212
รูปเคารพรูปเคารพ( ( iconicon ))

เปนภาพเขียนสีฝุนขนาดเล็กบนแผนไมเปนภาพเขียนสีฝุนขนาดเล็กบนแผนไม  ทําเปนทําเปน
แผงหรือฉากสองหนาไวบูชาหรือนําเขาขบวนแผงหรือฉากสองหนาไวบูชาหรือนําเขาขบวน
แหแห    ใชกับศิลปะใชกับศิลปะของไบแซนไทนของไบแซนไทน  กรีกกรีกและและ

โรมันโรมัน  มักเขียนมักเขียนรูปพระเยซูรูปพระเยซู  พระแมมารีพระแมมารี  นักบุญนักบุญ  
และและเทวรูปเทวรูปตางๆตางๆ    



The Old Testament TrinityThe Old Testament Trinity

มอสมอสโคโค    รัสเซียรัสเซีย    14101410



The The HarbavilleHarbaville Triptych.Triptych.ภาพแกะสลักงาชางภาพแกะสลักงาชาง
  บนแผนพับหิ้งบูชาขนาดเล็กบนแผนพับหิ้งบูชาขนาดเล็ก  

ปลายปลายศศ..วว..ที่ที่  10 10 




