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แผนที่ศิลปะ
ตะวันตก



ความหมายของศิลปะความหมายของศิลปะ
ศิลปะศิลปะ  :: เปนภาษาสันสกฤตเปนภาษาสันสกฤต  หมายถึงหมายถึง    ฝมือการชางฝมือการชาง,,  การทําใหวิจิตรพิสดารการทําใหวิจิตรพิสดาร,,

การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจกัษดวยสื่อตางๆการแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจกัษดวยสื่อตางๆ    เชนเชน
ทศันศิลปทศันศิลป  การละครการละคร  ดนตรีดนตรี  เปนตนเปนตน

ธรรมชาติธรรมชาติ  :: สิ่งที่เกิดมาและเปนอยูตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆสิ่งที่เกิดมาและเปนอยูตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ,,  ที่เปนไปเองที่เปนไปเอง
โดยมิไดปรุงแตงโดยมิไดปรุงแตง  ((จากพจนานุกรมจากพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับราชบัณฑิตสถาน  พพ..ศศ.. 2542)2542)

ArtArt :: มาจากภาษาลาตินมาจากภาษาลาติน  ARS ARS แปลวาความชํานาญแปลวาความชํานาญ  หรือทักษะการทําหรือทักษะการทํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใด  แตคําวาแตคําวา  ““ศิลปะศิลปะ””  ซึ่งใชปจจุบันมาจากคําวาซึ่งใชปจจุบันมาจากคําวา  ““ArtiArti””
และและ  ““ArteArte””  ซึ่งใชในยุคฟนฟูซึ่งใชในยุคฟนฟู  ((ระหวางศตวรรษระหวางศตวรรษ  1414--16)16)



ArtiArti :: หมายถึงหมายถึง  สมาคมชางสมาคมชาง

ArteArte :: หมายถึงหมายถึง  ฝมือชางฝมือชาง  ทักษะและการประดษิฐทางชางทักษะและการประดษิฐทางชาง



แหลงที่มาของความงามแหลงที่มาของความงาม
ธรรมชาติธรรมชาติ
สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิต
ผลงานของสิ่งมีชีวิตผลงานของสิ่งมีชีวิต            



เสาเฉลียงเสาเฉลียง    อุบลราชธานีอุบลราชธานี

ความงาม

เกิดจากธรรมชาติ



น้ําตกน้ําตก    กาญจนบุรีกาญจนบุรี



แกงคุดคูแกงคุดคู    จจ..เลยเลย



ทะเลทะเล    ((เกาะสมยุเกาะสมยุ))



ภูกระดงึภูกระดงึ      ((  เลยเลย))



ภูเขาและหมิะภูเขาและหมิะ  ((  แควนแคชแควนแคชเมียรเมียร  อินเดียอินเดีย))



สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิต  และผลงานของสิ่งมีชีวิตและผลงานของสิ่งมีชีวิต



ดอกไมดอกไม((ภูเรือภูเรือ  เลยเลย))



แมงมุมชักใยแมงมุมชักใย



รังนกรังนก



ผลงานของมนุษยผลงานของมนุษย
ถูกสรางเพื่อความจําเปนในการดํารงชีวิตถูกสรางเพื่อความจําเปนในการดํารงชีวิต



บานดินบานดิน  ((อินเดียอินเดีย))



กระโจมกระโจม((อินเดียนแดงอินเดียนแดง))



เกวียนเกวียน  ยานพาหนะบรรทุกสิ่งของยานพาหนะบรรทุกสิ่งของ  ((พุกามพุกาม  พมาพมา))



กางเกงเปดเปากางเกงเปดเปา    ((  เพื่อความสะดวกในการปสสาวะของเพื่อความสะดวกในการปสสาวะของเด็กชายชาวจีนเด็กชายชาวจีน )



อาหารอาหาร

11  ในปจจัยในปจจัย  44  ที่ทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยูไดที่ทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได







ศิลปะศิลปะ
  ผลงานการสรางสรรคของมนุษยผลงานการสรางสรรคของมนุษย  เพือ่สนองจติใจเพือ่สนองจติใจ



ภาพเขียนทะเลภาพเขียนทะเล  



ภาพเขียนสีน้ํามนัภาพเขียนสีน้ํามนั  รปูชายหนุมรปูชายหนุม  



ภาพนามธรรมภาพนามธรรม( ( AbstractAbstract ) ) ศิลปนไดรบัแรงบันดาลใจจากความแข็งแกรงของภูเขาหนิศิลปนไดรบัแรงบันดาลใจจากความแข็งแกรงของภูเขาหนิ



ศิลปนศิลปน

ผูสรางสรรคผลงานศิลปะผูสรางสรรคผลงานศิลปะ



ปกัสปกัสโซโซ



ผลงานศิลปะผลงานศิลปะของปกัสของปกัสโซโซ  
ชื่อชื่อ  Bull, S Head Bull, S Head 
  สูงสูง    1616 1/81/8  นิ้วนิ้ว
คค..ศศ.. 19431943



รูปปนดนิเผารูปปนดนิเผา  นักคิดนักคิด ( (The Thinker) The Thinker) จากโรมาจากโรมาเนียเนีย  อายุกอนอายุกอน  คค..ศศ.. 5,0005,000  ปป



ประติมากรรมประติมากรรมอาดัมอาดัม ( (Adam) Adam) งาชางแกะงาชางแกะยุคไบแซนไทนยุคไบแซนไทน  ศวศว.12.12



ประติมากรรมประติมากรรม  นักคิดนักคิด  
((The Thinker) The Thinker) 

โดยโรแดงโดยโรแดง ( (RodinRodin) ) 
คค..ศศ.1879.1879--8989  บรอนสบรอนส



ภาพการรับประทานอาหารกลางวันบนพื้นหญาภาพการรับประทานอาหารกลางวันบนพื้นหญา ( (Luncheon on the Grass) Luncheon on the Grass) 
โดยโดยมาเนตมาเนต ( (ManetManet) ) คค..ศศ.1863.1863 Oil on canvas 7Oil on canvas 7’’x 8x 8’’1010””



ประติมากรรมประติมากรรม  River Gods  River Gods  ศวศว.. 33 RomanRoman



ภาพพิมพภาพพิมพ  Engraving Engraving ชื่อชื่อ  Battles of Sea Gods Battles of Sea Gods โดยมังเตญาโดยมังเตญา ( (MantegnaMantegna) ) คค..ศศ.1493.1493
ขนาดขนาด1111 5/85/8 xx1515 5/85/8  นิ้วนิ้ว  นิวยอรคนิวยอรค



ภาพเขียนดวยปากกาชื่อภาพเขียนดวยปากกาชื่อ  Battle of Sea Gods Battle of Sea Gods โดยดูเรอโดยดูเรอ ( (DurerDurer) ) คค..ศศ.. 14941494
ขนาดขนาด1111 3/83/8 x15x15  นิ้วนิ้ว  เวียนนาเวียนนา



ศิลปะยคุกอนประวัตศิาสตรศิลปะยคุกอนประวัตศิาสตร
กําหนดแบงยุคโดยใชผลงานที่มนุษยสรางสรรคขึ้นกอนที่จะรูจักกําหนดแบงยุคโดยใชผลงานที่มนุษยสรางสรรคขึ้นกอนที่จะรูจัก

การประดิษฐตัวอักษรการประดิษฐตัวอักษร    แบงเปนแบงเปน

1.1.  ยุคหนิเกายุคหนิเกา ( (Paleolithic Paleolithic หรือหรือ  Old Stone Age)Old Stone Age)
2. 2. ยุคหินกลางยุคหินกลาง ( (Mesolithic Mesolithic หรือหรือ  Middle Stone Age)Middle Stone Age)
3. 3. ยุคหินใหมยุคหินใหม  (Neolithic (Neolithic หรอืหรอื  New Stone Age)New Stone Age)



จิตรกรรมผนังถ้ําจิตรกรรมผนังถ้ํา  ยุคหนิเกายุคหนิเกา  
ถ้ําถ้ําลาสลาสโกโก  แถบลุมน้ําแถบลุมน้ําดอรดอรโดนโดน  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส

กอนกอน  คค..ศศ.. 15,00015,000 –– 10,00010,000  ปป

ยุคหินเกา 



จิตรกรรมผนังถ้ําจิตรกรรมผนังถ้ํา  ยุคหนิเกายุคหนิเกา  ถ้ําถ้ําลาสลาสโกโก  แถบลุมน้ําแถบลุมน้ําดอรดอรโดนโดน  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส
กอนกอน  คค..ศศ.. 15,00015,000 –– 10,00010,000  ปป



จิตรกรรมผนังถ้ําจิตรกรรมผนังถ้ํา  ชื่อชื่อ  Black BullBlack Bull
ถ้ําถ้ําลาสลาสโกแถบลุมน้ําโกแถบลุมน้ําดอรดอรโดนโดน  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส

กอนกอน  คค..ศศ.. 15,00015,000 –– 10,00010,000  ปป



จิตรกรรมผนังถ้ําจิตรกรรมผนังถ้ํา  ชื่อชื่อ  A Horse with ArrowsA Horse with Arrows  ถ้ําถ้ําลาสลาสโกแถบลุมน้ําโกแถบลุมน้ําดอรดอรโดนโดน  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส
กอนกอน  คค..ศศ.. 15,00015,000 –– 10,00010,000  ปป



จิตรกรรมผนังถ้ํา ถ้ําอัลตามิรา สเปน กอนค.ศ. 15,000-10,000 ป





จิตรกรรมผนังถ้ําจิตรกรรมผนังถ้ํา  รูปรูปวัวไบซันวัวไบซันบาดเจ็บบาดเจ็บ ( (Wounded Bison) Wounded Bison) ถ้ําอัลถ้ําอัลตามิราตามิรา  สเปนสเปน
กอนกอน  คค..ศศ.. 15,00015,000 –– 10,00010,000  ปป



รูปรูปวัวไบซันวัวไบซันบาดเจ็บบาดเจ็บ  ((Wounded Bison)Wounded Bison)  ถ้ําอัลถ้ําอัลตามิราตามิรา  สเปนสเปน  



““วัวไบซันวัวไบซัน””  แกะจากเขากวางแกะจากเขากวางเรนเดียรเรนเดียร  ถ้ํามาดเลนลุมน้าํถ้ํามาดเลนลุมน้าํดอรดอรโดนโดน
ฝรั่งเศสฝรั่งเศส  กอนกอน  คค..ศศ.. 15,00015,000 –– 10,00010,000  ปป  ขนาดขนาด  ยาวยาว  44  นิ้วนิ้ว



ประติมากรรมประติมากรรม  วีนัสวีนัสแหงแหงวิลเลนดอรฟวิลเลนดอรฟ  
ออสเตรียออสเตรีย  หินหินสลักสลัก  สูงสูง  44 ¼¼  นิ้วนิ้ว  
กอนกอน  คค..ศศ.. 25,00025,000 –– 20,00020,000  ปป



((ซายซาย))  งาชางแกะงาชางแกะ  จากจากเชคโกสโลเชคโกสโลวาเกียวาเกีย
กอนกอน  คค..ศศ.20,000.20,000  ปป

((ขวาขวา))  วีนัสแหงโลแซลวีนัสแหงโลแซล  จากลุมน้ําจากลุมน้ําดอรดอรโดนโดน    
ฝรั่งเศสฝรั่งเศส  กอนกอน  คค..ศศ.. 25,00025,000--20,00020,000  ปป





ศิลปกรรมยุคหินใหมศิลปกรรมยุคหินใหม

เกิดสถาปตยกรรมหรืออนุสาวรียหินตั้งเกิดสถาปตยกรรมหรืออนุสาวรียหินตั้ง ( (Megalithic) Megalithic) มีมี  33  ลักษณะลักษณะ  คือคือ
1.1. หินตั้งหินตั้ง ( (MenhirsMenhirs) ) เปนหินเดี่ยวตั้งเปนหินเดี่ยวตั้ง  อาจจะตั้งเดี่ยวอาจจะตั้งเดี่ยว  หรอืหลายแทงหรอืหลายแทง

กระจายไปกระจายไป
2.2. โตะหินโตะหิน ( (Dolmen) Dolmen) เปนหินตั้งแตเปนหินตั้งแต  33  แทงตั้งเปนฐานแทงตั้งเปนฐาน  อีกกอนวางพาดบนอีกกอนวางพาดบน      

ลักษณะคลายรูปโตะลักษณะคลายรูปโตะ  อาจใชในพิธีกรรมฝงศพอาจใชในพิธีกรรมฝงศพ
3.3. หินลอมเปนวงหินลอมเปนวง ( (Stonehenge Stonehenge หรือหรือ  Cromlech Cromlech หรือหรือ  Tumulus) Tumulus) เปนเสาเปนเสา  

หินหิน  ตั้งเรียงเปนวงตั้งเรียงเปนวง  อาจมากถึงอาจมากถึง  3030  แทงแทง  สวนดานบนทําเปนเดือยสวนดานบนทําเปนเดือย  รบัแทงรบัแทง      
หนิที่สกัดเปนเบาสวมทบับนหนิที่สกัดเปนเบาสวมทบับน  อาจใชเพื่อการคํานวณเวลาเพื่อบวงสรวงอาจใชเพื่อการคํานวณเวลาเพื่อบวงสรวง  
ดวงอาทิตยดวงอาทิตย  และเพื่อผลทางการเพาะปลูกและเพื่อผลทางการเพาะปลูก



หนิเดี่ยว( menhirs ) ตั้งเรียงแถว เมืองคารนัค ฝรั่งเศส กอน ค.ศ. 4,000 ป 



MenhirMenhir

ที่ที่CarnacCarnac  ฝรัง่เศสฝรัง่เศส



DolmenDolmen  ที่ที่ไอซไอซแลนดแลนด    กอนกอน  คค..ศศ.. 2,5002,500  ปป



(ซาย)หนิเดี่ยวตั้ง(Menhirs)

และ(ขวา)หินรปูโตะ ( Dolmen )ทีค่ารนัค ฝรั่งเศส



สโตนเฮนจสโตนเฮนจ  ซาลิซาลิสเบอสเบอรีรี  อังกฤษอังกฤษ  กอนกอน  คค..ศศ.. 2,0002,000 –– 1,5001,500  ปป



สโตนเฮนจสโตนเฮนจ  ซาลิซาลิสเบอสเบอรีรี  อังกฤษอังกฤษ  กอนกอน  คค..ศศ.. 2,0002,000 –– 1,5001,500  ปป



รูปสรูปสโตนโตนเฮนจเฮนจ  อังกฤษอังกฤษ  กอนกอน  คค..ศศ..
2,0002,000 –– 1,5001,500  ปป



พระอาทิตยขึ้นพระอาทิตยขึ้นที่สโตนเฮนจที่สโตนเฮนจ  อังกฤษอังกฤษ  กอนกอน  คค..ศศ.. 2,0002,000  ปป



สโตนเฮนจสโตนเฮนจ  อังกฤษอังกฤษ  กอนกอน  คค..ศศ.. 2,0002,000  ปป





เทคนิคการกอสรางยคุโบราณเทคนิคการกอสรางยคุโบราณ



ภาพภาพ((สัญนิษสัญนิษฐานฐาน))  การลากหินซึ่งตองใชคนการลากหินซึ่งตองใชคน  ประมาณประมาณ  1,0001,000  คนคน



นําเสาลงหลุมทีขุ่ดไวนําเสาลงหลุมทีขุ่ดไว



ตั้งเสาคูตั้งเสาคู



เคลื่อนยายคานขึ้นวางพาดเสาเคลื่อนยายคานขึ้นวางพาดเสา   โดยสกดัหินเปนรปูเดอืยรับเบาโดยสกดัหินเปนรปูเดอืยรับเบา  เพื่อความแข็งแรงเพื่อความแข็งแรง



THE ENDTHE END


