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ศิลปกรรมสมัยก่อน 
ประวัติศาสตร์ 



ศิลปกรรมสมยักอ่นประวตัิศาสตร์ 
คือ ช่วงเวลาที่มนุษยย์ังไม่มีตวัอักษรจดบันทึกเรื่องราวของสงัคม  นักโบราณคดีเป็นผู้ศึกษาเรื่องราวของสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์เป็นหลักโดยศึกษาจากซากพิมพ์ดึกด าบรรพ์หรือพิมพห์ินโบราณสถาน โบราณวัตถุ โครงกระดูก 
สิ่งของเครื่องใช้ ภาพวาดตามผนังหรือบนสิ่งของต่างๆเป็นต้นโดยสมยัก่อนประวตัิศาสตร์มี การแบ่งเป็นยุคย่อย 
คือ ยุคหินกับยุคโลหะทั้งนี้ยุคหินยงัมี การแบ่งออกเป็นยุคหินเก่ายคุหินกลางและยคุหินใหม่สว่นยคุโลหะก็มกีาร
แบ่งเป็นยุคส าริดกับยุคเหล็ก 



มนุษย์เกิดขึ้นเมื่อใด 
  เชื่อว่ามีมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 59,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ถึงอย่างไร ก็มีหลักฐานที่ 
แน่นอนอยู่ว่า ประมาณ 15,000 ปี ก่อนคริสตกาลมนษุยเ์ริ่มสร้างงานศิลปกรรมในถ้ าแล้ว  



ภาพเขียนสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ที่ ถ้ า  ลาสกัว (Lascaux) ฝรั่งเศส 









• The Venus of Willendorf 

• Age: Around 25,000 BCE 

• Material: Oolitic Limestone 

• Found: Willendorf (Austria) in 1908 

• Present Location: Naturhistorisches Museum in Vienna (Austria) 

• Length: 10.6cm 

• Width: 5.7cm 

• Depth: 4.5cm 

 

http://www.nhm-wien.ac.at/Content.Node/museum/index1.html
http://www.nhm-wien.ac.at/Content.Node/museum/index1.html
http://www.nhm-wien.ac.at/Content.Node/museum/index1.html


สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)หรือ แนวหินตั้ง ประเทศอังกฤษ  



สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)หรือ แนวหินตั้ง ประเทศอังกฤษ  



ศิลปกรรมสมัย 
ประวัติศาสตร์ 



ศิลปกรรมสมัยประวัติศาสตร ์



• สมัยประวตัิศาสตร์ 
คือ ช่วงเวลาที่มี หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรบอกเล่าเรื่องราวของสังคมนัน้ๆอักษรนั้นอาจเป็นตัวอักษรของชน
ชาติ อื่นก็ได้ แตน่ ามาใช้บันทึกค าพูดเป็นเรื่องราวของสงัคมตนโดยสมัยประวตัิศาสตร์มี การแบ่งเป็นสมัยยอ่ย คือ 
สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยฟื้นฟูศลิปวทิยาการ สมัยใหม่และหลังสมัยใหมห่รือสมัยปัจจุบัน 
 ตามเหตุผลการจ าแนกยุคสมัยดังนี้นกัเรียนจึงตอ้งเข้าใจว่าสมยัก่อนประวตัิศาสตร์และสมัยประวตัิศาสตร์ของ
สังคมแต่ละสังคม (หรือประเทศ) จะเริ่มต้นไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการมี ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวของแต่ละ
สังคมนอกจากนั้นการแบ่งและก าหนดสมยัย่อยในสมัยกอ่นประวัตศิาสตร์กย็ังมคีวามแตกตา่งกนัเนื่องจากแตล่ะ
ภูมิภาคต่างก็มีพัฒนาการแตกต่างกันไป 



ศิลปกรรมเมโสโปเตเมีย  
เมโสโปเตเมียเป็นค าภาษากรีก แปลว่า ที่ระหว่างแม่น้ า ดินแดนที่ชาวกรีกเรียกวา่ เมโสโปเตเมียนี้  
ตั้งอยู่ในลุ่มน้ าไทกรีส - ยูเฟรติสเป็นส่วนหนึ่งของ “ดินแดนรูปพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์”  
ซึ่งเป็นดินแดนรูปครึ่งวงกลมผืนใหญ่ที่ทอดโค้งขึ้นไปจากฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอ่าวเปอร์เซีย 



ศิลปกรรมซูเมอเรียน  เป็นชนชาติแรกที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมีย เข้ามาอยู่ทางตอนล่าง
ของแม่น้ าไทกริสและยเูฟรติส สันนิษฐานวา่อาจจะอพยพมาจากเอเชียกลาง มาสู่ดินแดนเมโสโปเตเมียเมื่อ
ประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล บริเวณที่เข้ามาตอนแรกคือ แคว้นซูเมอร์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของ 
เมโสโปเตเมีย ติดกับอ่าวเปอร์เซีย 



ตัวอักษร เป็นตัวอักษรเครื่องหมาย หรือเรียกว่า “อักษรรูปลิ่ม” หรือ “อักษรคูนิฟอร์ม” 



ซิกกูแรต (Ziggurat) หรือ วิหารรูปร่างคล้ายพีระมิด ท าเป็นชั้นๆสร้างขึ้นด้วยอิฐไว้เป็นบูชาเทพเจ้า ซึ่งมีการนับเทพเจ้าหลายองค์ 



ศิลปกรรมสมัยบาบิโลน 
3,000 B.C. 



ประตูอิชทาร ์(Ishtar Gate) จัดแสดงอยู่ที่ Pergamon Museum in Berlin 
แสดงศิลปกรรมบาบโิลนที่ผสานทั้งประติมากรรมและสถาปัตยกรรมใช้โครงสร้างทางศิลปกรรมระบบประตูโค้ง 



ประติมากรรมกระเบื้องเซรามคิรูปสัตว์บนสถาปัตยกรรม สร้างประมาณ 604 - 562 B.C. 



 สวนลอยแห่งบาบิโลน (The Hanging Garden of Balylon) 
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและการเอาชนะธรรมชาติของชาวบาบิโลนโดยการใช้ชลประทาน 



 สวนลอยแห่งบาบิโลน (The Hanging Garden of Balylon) 



ภาพเมืองของชาวบาบิโลนในจิตนาการจากหนังเรื่อง อเล็กซานเดอร์มหาราช ชาตินักรบ 



ประติมากรรมสลักหินภาพนูนต่ าและจารึกอักษรลิ่มเป็นกฎหมายของฮัมมรูาบ ี



ศิลปกรรมอียิปต์ 
3,000 – 1,085 B.C. 



อักษรภาพเฮียโรกริฟิค  (Hieroglyph) อักษรอียิปต์โบราณ เป็นอักษรภาพอย่างหนึ่งของอียิปต์โบราณ 



กระดาษปาปิรัส กระดาษชนิดนี้ท าจากตน้กกปาปิรัส ซึ่งงอกงามอุดมอยู่ตามลุม่แม่น้ าไนล ์ประเทศอิยิปต์ 



ภาพจิตรกรรมฝาผนังจากสุสานแสดงภาพผู้ชายก าลังลา่นกชายเลนบึง 



ภาพ “สัตว์ปีกในบึงน้ า” 1,500 B.C. 



ประติมากรรมตกแต่งบัลลงัก ์
ฟาโรห์ตูตันคาแมน 1,360 B.C. 



เซรามคิรูปฮิปโปโปเตมัสเคลือบสีเขียวขุ่นเขียนลายรูปนกต้นกกและดอกบัวแสดงว่าผู้ท าอาศัยอยู่ตามแมน่้ า 



รูปสลักหิน ฟาโรห์กับราชินี แสดงลักษณะรูปแบบที่ม่ังคงในกรอบแท่งหิน ภายใต้ความเชื่อที่จะให้อยู่ได้ทนนานถึงวันสิน้โลก 



มาสตาบา (Mastaba) หรือปิรามิดแบบชั้นที่ ซัคการา สร้างสมัยฟาโรห์โซเซอร์ (2,750 B.C. ) 



ปิรามิด (Pyramid)แห่งกเิซห์ ตั้งอยู่ใกล้กรุงไคโร (2,700 – 2,200 B.C.) ปริามิดที่สูงที่สุดเป็นของฟาโรหค์ูฟู (Khufu) 
ความสูง 481 ฟุต ฐานด้านละ 775 ฟุต ใช้หิน ประมาณ 2.3 ล้านก้อน หนักก้อนละ 2.5 ตัน ครอบคลุมพื้นที่ 32.5 ไร่  



วิหารสกัดหน้าผาฟาโรหร์ามซีสที่ 2 ที่อาบู ซิมเบล ด้านหน้ามีรูปสลักขนาดใหข้องพระองค์ 4 รูป ความสูง 60 ฟุต 



นักโบราณคดีเชื่อว่า มหาสฟิงซ ์แห่งกิซ่าเป็นอนุสาวรีย์ของ ฟาโรห์คาเฟร ขนาด ความสูง 66 ฟุต ยาว 240 ฟุต 



ศิลปกรรมแบบ 
กรีก - โรมัน 



ศิลปกรรมแบบกรีก 
800 B.C. - 146 

        ศิลปกรรมของกรีกจะยึดม่ันในเหตุผลและความสมบูรณ์ของมนษุย์ ต่างจากพวกอิยิปตแ์ละเมโสโปเตเมีย 
ที่ใช้ศิลปกรรมไปในทางบูชา เซ่นสรวง เกี่ยวกับศาสนา พวกกรีก ถือว่า ร่างกายของมนุษย์เป็นความงามตาม
ธรรมชาติดุจเช่นเดียวกับภูเขา ต้นไม้ สายน้ า ดังนั้น ศิลปกรรมของชาวกรีกจึงแสดงถึงความสมบรูณ์ของร่างกาย
มนุษย์อย่างชัดเจน งานประติมากรรมภาพคนจะแสดงให้เห็นถึงกลา้มเนื้อและอวยัวะต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ที่สุด 
ปราศจากเครื่องนุ่มห่ม 



วิหารพาร์เธนอน ( Pathenon ) ตั้งอยู่บนส่วนบนของอะโคโปลสิที่กรุงเอเธนส์ 448 – 432 B.C. 



วิหารพาร์เธนอน ( Pathenon ) 



วิหารพาร์เธนอน ( Pathenon ) 



เนินเขาอะโคโปลิสแหง่เอเธนส์  ( Acropolis ) 



โรงมหรสพกลางแจ้งอิพิดาอุรุส  (Epidaurus Theatre) สร้างเมื่อ 350 ปีก่อน ค.ศ.  



โรงมหรสพกลางแจ้งอิพดิาอุรุส  (Epidaurus Theatre) 



Venus de Milo ( 130 - 100 B.C.) 
Height  203 cm. 
Paris, Louvre Museum. 



Nike of Samothrace 
เทพีไนกี้แห่งซาโมเทรซ 
190 B.C. 
Height 244 cm. 
Paris, Louvre Museum. 
 





ศิลปกรรมแบบโรมัน 
509 B.C. - 476 

        อิทรัสคัน เป็นชนชาติที่อยู่บนแหลมอิตาลีกอ่นโรมัน  พวกเขามีความเป็นนักรบชั้นยอดในขณะเดียวกันก็
เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมด้วย ลักษณะงานทางสถาปัตยกรรมนิยมวางผังเป็นรูปแบบสีเ่หลี่ยมง่าย ๆ ใช้โครงสร้างแบบวาง
พาด มีการน าอิฐมาก่อสร้าง มีการสร้างท่อส่งน้ า ท่อระบายน้ า ภายหลังพฒันาจนมีประตโูค้ง เพดานโค้ง  
         เมื่ออิทรัสคัน เสื่อมอ านาจลง พวกโรมันก็เรืองอ านาจและเข้าปกครองแหลมอิตาลีแทน   โรมันอาจได้ชื่อ
ว่ายิ่งใหญ่ทางการทหาร แต่ทางด้านศิลปกรรมกลับอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรีกและอิทรัสคัน ศิลปะของพวกโรมันนั้น
ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยต่อสาธารณชนมากกวา่ความงดงาม 



“ กรุงโรมไมไ่ด้สร้างเสร็จในวนัเดียว แต่ขนมโตเกียวท าเสรจ็แค่ห้านาที ”  



โคโลสเซียมแห่งกรุงโรม ( Colosseum ) บรรจุคนได้ 50,000 คนสร้างเมื่อ ค.ศ. 72 - 80 



โคโลสเซียมแห่งกรุงโรม ( Colosseum ) 



ประตชูัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) ณ กรุงโรม อิตาลี 



สร้างขึ้น  28 ตุลาคม ค.ศ.312 เพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1  
ในสงคราม Battle of Milvian Bridge ซึ่งประตูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของประตชูัยอื่นๆ 



วิหารแพนเธออน( Pantheon ) สถาปัตยกรรมโรมันที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ สร้างเมื่อ ค.ศ. 126 



ข้อมูลและภาพประกอบ 
http://www.ancientcraft.co.uk/reenactment/pa_venus_willendorf.html 

http://mesopotemian-civilization.blogspot.com/2013/09/new-babylonia.html 

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no25/sec01p04.html 

http://worldrecordhistory.blogspot.com/p/blog-page_8. 

htmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar_Gate 

https://www.pinterest.com/pin/182395853636868938 

http://factfile.org/10-facts-about-ancient-babylon/ 

http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=1848 

http://www.alittlebuddha.com/PM%20Narin%20In%20Europe%202012/phramahanarinineurope20.html 

http://www.bigcamera.co.th/news/detail/61 

http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-12-43185.html 


