
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ 
เร่ือง ความรู้ทศันศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ชุดท่ี 6  

ทศันศิลป์ตะวนัตก 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
นายสมชัชา  วฒิุพลไชย 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 
 

ศิลปะ คือความงดงาม การสร้างสรรค ์ และการมีสุนทรียภาพความงามแห่งชีวติ วชิาศิลปะเป็นเร่ือง
ที่มีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูเ้รียนที่ตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจ และน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ เป็นส่ือนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ผูจ้ดัท  าไดจ้ดัท าชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์จ านวน 6 
ชุด ดงัน้ี 

 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 1   พื้นฐานทศันศิลป์ 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 2   การสร้างสรรคง์านจิตกรรม 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 3   การสร้างสรรคง์านประติมากรรม 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 4   การสร้างสรรคท์ศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลย ี
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 5   ทศันศิลป์ตะวนัออก 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 6   ทศันศิลป์ตะวนัตก 
 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ เล่มน้ีผูจ้ดัท  าไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา และแหล่ง

ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจที่ชดัเจน สามารถใชจ้ดัการเรียนรู้แก่ผูศึ้กษาเพือ่ให้เกิดความรู้
ทกัษะดา้นทศันศิลป์เพิม่ขึ้นไดเ้ป็นอยา่งดี ผูจ้ดัท  าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้น
ทศันศิลป์ที่จดัท  าขึ้นน้ี จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพต่อไป 

 
 
 
                                                                                                                  สมชัชา  วฒิุพลไชย 
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ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 เล่มน้ี 
เป็นชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ เร่ือง ความรู้ทศันศิลป์ เป็น ชุดที่ 6 ทศันศิลป์ตะวนัตก ใช้
เป็นส่ือนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ครูตอ้งค  านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ครูควรศึกษาแนวการสอนศิลปะชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 และเอกสารหลกัสูตรการวดัผล
ประเมินผลจากคู่มือ ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้งชดัเจน 

2. ครูควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานศิลปะอยา่งถูกตอ้ง ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้น
ทศันศิลป์ เป็นส่ือการสอนที่ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้ และปฏิบตัิดว้ยตนเอง การเรียนรู้
แต่ละเล่มจะจบในเวลาที่ก  าหนดคือเล่มละ 2 ชัว่โมง 

3. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่ทราบความรู้พื้นฐานของนกัเรียน 
4. ครูเป็นผูแ้นะน านกัเรียน และในระหวา่งจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนปฏิบตัิตามค าแนะน า

ในการใชชุ้ดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์โดยเคร่งครัด จึงจะท าใหก้ารเรียนรู้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้ 

5. ใหท้  าแบบทดสอบหลงัเรียนเพือ่ทราบผลพฒันาในการจดัการเรียนรู้วา่ผูเ้รียนมีความรู้มากขึ้น
เพยีงไร 
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ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 เล่มน้ี 

เป็นชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ เร่ือง ความรู้ทศันศิลป์ ชุดที่ 6 ทศันศิลป์ตะวนัตก นกัเรียน
ตอ้งค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ประกอบดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ 
กิจกรรม แบบทดสอบหลงัเรียน นกัเรียนควรศึกษาและปฏิบติัตามใหค้รบทุกขั้นตอน 

2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่ทราบความรู้พื้นฐานของตวัเอง แลว้ใหศึ้กษาใบ
ความรู้ ท  ากิจกรรมใหเ้สร็จ ใหค้รบทุกกิจกรรม แลว้ใหท้  าแบบทดสอบหลงัเรียนเพือ่ทราบผล
พฒันาในการจดัการเรียนรู้วา่มีความรู้มากขึ้นเพยีงไร 

3. นกัเรียนจะตอ้งศึกษาเน้ือหาและท ากิจกรรมอยา่งตั้งใจ ใหค้รบทุกกิจกรรม 
4. การเรียนดว้ยชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ นกัเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

หากมีปัญหาไม่เขา้ใจควรปรึกษาครูผูส้อน และใหน้กัเรียนศึกษาปฏิบตัิใหเ้สร็จทนัเวลาที่
ก  าหนด 
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สำรบัญ 
 

เร่ือง      หนา้ 
ค าน า ก 
ค าแนะน าส าหรับครู ข 

ค าแนะน าส าหรับนกัเรียน ค 

สารบญั ง 

สาระส าคญัและจุดประสงค ์ จ 
แบบทดสอบก่อนเรียน (1)  

ใบความรู้ 1-18 
กิจกรรมที่ 1 19 

กิจกรรมที่ 2 20 

กิจกรรมที่ 3 21 
แบบทดสอบหลงัเรียน I 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน III 

เฉลยกิจกรรมที่ 1, 2  และ 3 IV 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน VII 
บรรณานุกรม VIII 

     
         

 

ง 
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ศิลปะรูปแบบตะวันตก  ได้แก่  1. ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์   2. ศิลปะสมัย

ประวัติศาสตร์   3. ศิลปะสมัยกลาง   และ 4. ศิลปะสมัยใหม่   

 

 
 

 
 

อธิบาย วิเคราะห์ ตระหนัก และเห็นความส าคัญของงานทัศนศิลป์รูปแบบ

ตะวันตกได้ 

 
ก าเนิดวีนัส The Birth of Venus ผลงาน ซานโดร บอตติเชลลี 

 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น ศ 1.2 ม. 4 -6/1  

- วิเคราะห์และเปรียนเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 

จ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3_%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD2anx_cvLAhUDS44KHSpWBKQQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Nascita_di_Venere&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNECdVpvYBSF4ZtAHxwLcB4REhrQHQ&ust=1458450154513843
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo1oKo_cvLAhVGCY4KHc4JAPMQjRwIBw&url=http://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=botticelli&prod=nascitavenere-botticelli&bvm=bv.117218890,d.c2E&psig=AFQjCNECdVpvYBSF4ZtAHxwLcB4REhrQHQ&ust=1458450154513843


แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 6   ทศันศิลป์ตะวนัตก                                              20 ขอ้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทศันศิลป์)                       ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5                                     20 คะแนน  

 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย x ทบัตวัอกัษร ก. ข. ค. หรือ ง. หนา้ค  าตอบที่เห็นวา่ถูกที่สุดเพยีงขอ้เดียว 
1) ภาพเขียนที่ถ  ้า ถ  ้าอลัตามิรา (Altamira) ในสเปน 
เป็นศิลปะอยูใ่นสมยัใด 
     ก. สมยัก่อนประวติัศาสตร์    ข. สมยัประวตัิศาสตร์ 
     ค. สมยักลาง                          ง. สมยัใหม่ 
2) ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบั อียปิต ์(Egypt) 
     ก. พีระมิด, มาสทาบา              ข. มมัม่ี  
     ค. วหิารโนเตรอ-ดาม   ง. สฟิงค ์ 
3) ขอ้ใดคือ ลกัษณะของกรีก 
     ก. ฟาโรห์ เป็นสมมุติเทพ  
     ข. ประติมากรรม เหมือนมมนุษยจ์ริง เส้ือผา้ อ่อนพล้ิว 

     ค. ชีวติหลงัความตาย วญิญาญจะกลบัเขา้ร่าง  
     ง. ถูกทุกขอ้ 
4) อกัษรภาพอียปิตโ์บราณ มีช่ือวา่อะไร 
     ก. อกัษรคูนิฟอร์ม   ข. อกัษรล่ิม  
     ค. อกัษรเบล                  ง. อกัษรภาพไฮโรกลิฟ 
5) วหิารพาร์เธนอน Parthenon ในกรุงเอเธนส์ สร้าง 
ขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมใด  
 

 

     ก. Doric                      ข. Ionic 
     ค. Corinthian              ง. Ionic and Corinthian  
 

6) เป็นชาติแรกที่คิดคน้สร้างคอนกรีต สถาปัตยกรรม
เนน้ความใหญ่โตมโหฬาร มีความหรูหรา สง่างาม มัน่คง
แขง็แรง จิตรกรรมภาพจากสีฝุ่ น ประติมากรรม รูปของ
จกัรพรรดิ หมายถึงชาติใด 
     ก. กรีก           ข. อียปิต ์
     ค. โรมนั  ง. แอสสิเรีย 
7) ศิลปะใด งานสถาปัตยกรรม มีโครงสร้างทรงสูง มี
ยอดหอคอยรูปทรงแหลมอยูข่า้งบน หนา้ต่างประดบัดว้ย
กระจกสี (Stain Glass) 
     ก. ศิลปะบารอก                    ข. ศิลปะโกธิก 
     ค. ศิลปะรอกโกโก           ง. ศิลปะโรมนั 
8) การวาดภาพโดยเนน้หลกัทศันวทิยา (Perspective) ที่
ถูกตอ้ง เร่ิมขึ้นในยคุสมยัใด (ขอ้สอบ O-Net 2552)      

  ก. Classic         ข. Renaissance 
  ค. Rococo        ง. Neo – Classic         
9) ศิลปะใดเสนอเร่ืองราวที่ใหค้วามร่ืนเริง ชวนฝัน อ่ิม
สุข มีปรากใหเ้ห็นอยูใ่นพระราชวงัแวร์ซายลส์ 
     ก. ศิลปะบารอกและรอกโกโก     ข. ศิลปะโกธิก 
     ค. ศิลปะกรีก                   ง. ศิลปะอิตาลี 
10) Mosaic หมายถึงอส่ิงใด 
     ก. กระจกสี                  ข. ภาพจากหินสี      
     ค. ภาพแกะสลกัหิน     ง. ภาพสีฝุ่ น 
11) มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงโรม มีศิลปิน
ผูอ้อกแบบควบคุมงานก่อสร้างและลงมือตกแต่ง คือ  
     ก. ราฟาเอล               ข. ไมเคิล แองเจลโล  
     ค. โจวนันิ เบอร์นินี   ง. ถูกทุกขอ้ 

(1) 



12) ปิเอตา้ เป็นผลงานประติมากรรมของใคร 

 
     ก. เลโอนาร์โด ดา วนิชี       ข. ราฟาเอล                
     ค. มิเคลนัเจโล                     ง. โจวนันิ เบอร์นินี    
13) ภาพโมนา ลิซา Mona Lisa เป็นผลงานของใคร 

 
     ก. เลโอนาร์โด ดา วนิชี       ข. ราฟาเอล                
     ค. มิเคลนัเจโล                     ง. โจวนันิ เบอร์นินี    
14) ศูนยก์ลางของความเจริญกา้วหนา้ที่ส าคญัในเร่ือง
ของศิลปะสมยัฟ้ืนฟูศิลปะและวทิยาการ คือขอ้ใด 
     ก. ฝร่ังเศส                   ข. องักฤษ 
     ค. สหรัฐอเมรริกา       ง. อิตาลี 
15) ศิลปะจินตนิยม ( Romanticism) มุ่งสร้างสรรคง์าน
ที่ใหอ้ารมณ์ใดแก่ผูช้ม 
     ก. เพลืดเพลิน มีควมสุข        ข. ตื่นเตน้ สะเทือนใจ 
     ค. ตลก ขบขนั                       ง. โศกเศร้า 
16) ภาพโมนา ลิซา Mona Lisa   ศิลปินใชเ้ทคนิคใด 
     ก. สีน ้ าบนกระดาษ          ข. สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
     ค. สีอะคริลิกบนผา้ใบ      ง. ภาพพมิพแ์กะไม ้

17) ขอ้ใดเป็นศิลปินในลทัธิประทบัใจยคุหลงั (Post - 
Impressionism) ทั้งหมด  (ขอ้สอบ O – Net  2553) 
     ก. ปอล  เซซาน (Paul Cezanne)  
         มาร์เชอ  ดูซอง (Marcel Duchamp) 
     ข. ปอล  โกแกง (Paul Ganguin) 
        ฟินเซนต ์ ฟานก๊อก (Vencent Van Gogh) 
     ค. ซาลาเดอร์  ดาลี (Salvador  Dali) 
        มกัซ์  เอินสต ์(Max Ernst) 
     ง. ชอร์ช  บราก (Georges Broque) 
        ปาโบล  ปิกสัโซ่ (Pablo  Picasso) 
18) ขอ้ความใดที่เก่ียวขอ้งกบัภาพน้ี 
 
 
 
  
 
ก. เป็นผลงานรูปแบบนามธรรม 
ข. ศิลปินที่สร้างผลงานคือแจก็สนั พอลลอ็ก 
ค. กลวธีิการสร้างงานโดยการสาด สลดัสี 
ง. ถูกทุกขอ้ 
19) ภาพน้ีเป็นฝีมือของใคร 

 
     ก. ปอล โกแกง           ข. อองรี มาตีส 
     ค. ปาโบล ปีกสัโซ      ง. ฟินเซนต ์ฟาน ก๊อก 
20) ค  าวา่ “Surrealism” หมายถึงศิลปะลทัธิใด 
     ก. เหนือจริง              ข. บาศกนิยม 
     ค. จินตนิยม               ง. สัจนิยม 
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ใบควำมรู้ 

ศิลปะตะวนัตก 
          “ศิลปะตะวนัตก” หมายถึง ศิลปกรรมของกลุ่มประเทศในยโุรป (ปัจจุบนัรวมถึงสหรัฐอเมริกาดว้ย)   
มีรากฐานมาจากศลิปะของอียปิต ์และกรีก ซ่ึงเป็นวฒันธรรมยคุโบราณของโลก และพฒันาขึ้นมาภายใต้
อิทธิพลของคริสตศ์าสนา อนัเป็นตน้แบบของศิลปะสากลในปัจจุบนั 

ประวตัิศาสตร์ศิลปะของยโุรปแบ่งอยา่งกวา้ง ๆ ไดเ้ป็น 4 สมยั คือ 
1. ศิลปะสมยัก่อนประวติัศาสตร์      2 . ศิลปะสมยัประวตัิศาสตร์     3. ศิลปะสมยักลาง     4. ศิลปะสมยัใหม่   

 

ศิลปะสมัยก่อนประวตัิศำสตร์ 
เป็นช่วงเวลาที่มนุษยย์งัไม่มีการประดิษฐต์วัอกัษร ยคุหินเก่าตอนปลาย ซ่ึงอยูใ่นช่วงเวลาประมาณ 

30,000-10,000 ปีมาแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วง 15,000- 10,000 มานั้น มนุษยไ์ดเ้ขียนภาพสีและขดูขีด
บนผนงัถ ้าและเพงิผา เป็นภาพสตัว ์การล่าสตัวแ์ละภาพลวดลายเรขาคณิต ภาพเหล่าน้ีมกัระบายดว้ยถ่านไม ้
และสีที่ผสมกบัไขมนัสตัว ์พบไดท้ัว่ไปในประเทศฝร่ังเศส และภาคเหนือของสเปนที่มีช่ือเสียงมากไดแ้ก่ถ ้า
ลาสโกซ์ในฝร่ังเศส ถ ้าอลัตามิราในสเปน ยงัมีการป้ันรูปดว้ยดินเหนียว หรือแกะสลกับนกระดูกเขาสตัวแ์ละ
งาชา้งดว้ยเร่ืองราวที่นิยมท ากนัก็มีรูปคน เป็นรูปสตรี ซ่ึงอาจมีความหมายถึง การใหก้ าเนิดเป็นการเพิม่ความ
อุดมสมบูรณ์ใหก้บัชนเผา่  

 
ภาพเขียนที่ถ  ้า ลาสโกซ์ Lascaux  ในฝร่ังเศส 

 
ภาพเขียนที่ถ  ้า ถ  ้าอลัตามิราAltamira ในสเปน 

 

ยคุสมยัก่อนประวติัศาสตร์สากล สามารถแบ่งออกได ้3 ยคุ ไดแ้ก่ 
1. ยุคหินเก่ำ  (Paleolithic Age หรือ Old Stone Age) 
           เร่ิมตั้งแต่ 3.5 - 5 ลา้นปีล่วงมาแลว้ รูปทรงทางเพศที่แสดงออกถึงร่องรอยการ ใหก้ าเนิดมาอยา่งโชก
โชน เช่น ประติมากรรมสลกัหินรูปวนีสัแห่งวิเลนดอร์ฟขนาดสูง 4 น้ิวเศษ พบที่วิเลนดอร์ฟ (Willendorf) 
ออสเตรีย อายรุาว 25000-20000 ปีก่อนคริสตกาล  
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ประติมากรรม วนีสัแห่งวเิลนดอร์ฟ Venus of Willendorf   ยคุหินเก่า  

2. ยุคหินกลำง  (Mesolithic or Middle Stone Age Art) 
เร่ิมเม่ือประมาณ 10000 – 6000 ปีล่วงมาแลว้ ลกัษณรูปแบบศิลปะในช่วงน้ีไม่มีอะไรโดดเด่นมาก

นกั ใชชี้วติอยูก่บัธรรมชาติ โดยยคุหินกลางจะถูกรวมเขา้ไวก้บัยคุหินใหม่หรือจดัใหเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ของยคุ
หินใหม่  
 3. ยุคหินใหม่  (Neolithic Art) 
        เร่ิมเม่ืออายปุระมาณ 4 พนัปีก่อนคริสตศ์กัราช  ศิลปกรรมยคุหินใหม่ที่เด่นๆ คือ เคร่ืองป้ันดินเผา
ประเภทเคร่ืองประดบั ปรากฎอยูใ่นแควน้บริตานีของฝร่ัังเศส และไอร์แลนดข์ององักฤษ ส่วนผลงาน
จิตรกรรมนั้นไม่เด่นชดั และศิลปกรรมที่โดดเด่นที่สุดของยคุหินใหม่คืออนุสาวรียหิ์น (Megelithic) ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณ์น าเอาหินขนาใหญ่มาตั้ง วาง ในลกัษณะต่างๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ แบบหินตั้ง กบัแบบโตะ๊หิน  

 
หินตั้งเด่ียว ( Menhir or Standing Stone ) 

 
หินตั้งเป็นแกนยาว ( Alignment ) 

 
หินตั้งเป็นวงกลม (Cromlech or Stonehenge) 

 
โตะ๊หิน (Dolmen) 
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ศิลปะสมัยประวตัิศำสตร์ 
ศิลปะยุคเมโสโปเตเมีย (Mespotemia Art) 

ศิลปะเมโสโปเตเมีย มีอายปุระมาณ 8,000-146 ปีก่อนคริสตกาล เป็นงานศิลปะที่เจริญในลุ่มแม่น ้ า
ไทกรีส -ยเูฟตีส ซ่ึงปัจจุบนัเป็นดินแดนบางส่วนของอีรัก อิหร่าน ซีเรีย จอร์แดน เป็นศิลปะที่อยูใ่นยคุร่วม
สมยักบัศิลปะอียปิตอี์กกลุ่มหน่ึง เมโสโปเตเมียมีพื้นที่กวา้งขวางและมีความอุดมสมบูรณ์มาก ท าใหมี้กลุ่ม
ชนเผา่ต่างๆ ตั้งถ่ินฐานประกอบดว้ยชนชาติ ซูเมอเรียน บาบิโลเนีย แอสสิเรีย และเปอร์เซีย ตามล าดบั เร่ิม
จากซูเมอเรียนและบาบิโลเนีย  
          งำนด้ำนสถำปัตยกรรม มกัสร้างใหสู้งใหญ่เหมือนภูเขา นิยมประดบัแกว้หินในสถาปัตยกรรมนั้นๆ 
ดว้ย สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ไดแ้ก่ ซิกกูรัตแห่งเมืองอูร์ สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน หอ้งสมุดแห่งแรกของ
โลก  
          ประติมำกรรม มีทั้งแบบนูนต ่า แบบนูนสูง และแบบลอยตวั ส่วนมากเก่ียวกบัเร่ืองราวกิจกรรมของ
พระมหากษตัริย ์มีการประดบัเปลือกหอย หินสี มีความสามารถในการแสดงออกและเลือกวสัดุไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ส่วนภาพนูนต ่าเป็นรูปการล่าสตัว ์การท าสงคราม  
          งำนจิตรกรรม เขียนง่ายๆ ไม่เนน้รายละเอียด ไม่มีแสงเงา มีความคลา้ยคลึงกบัอิยปิตต์รงการจดัวาง 
คือ ภาพหนา้คน แขน ขาจะหนัขา้ง แต่ล าตวัหนัดา้นหนา้ นอกจากน้ีพวกเขายงัมีอกัษรใช ้เรียกวา่ อกัษรล่ิม 
หรือคูนิฟอร์ม  

 
ภาพนูนต ่ารูปสิงโต สมยับาบิโลเนียน 

 
อกัษรคูนิฟอร์ม 

 
ซิกกูแรตแห่งเมืองอูร์ ในอิรัก 

 
สวนลอยบาบิโลน 
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ศิลปะยุคอยีปิต์ (Egypt art) 
2650 ปีก่อน พ.ศ. - พ.ศ. 510 ชาวอียปิตมี์ศาสนาและพธีิกรรมอนัซบัซ้อน มีการนบัถือเทพเจา้หลาย

องค ์เทพเจา้สูงสุดช่ือ รา (Ra) เป็นสุริยะเทพ โอริซิส ป็นเทพเจา้แห่งแม่น ้ าไนลมี์ธิดาช่ือไอซิส ฯลฯ 
ด้ำนสถำปัตยกรรม 

จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรคง์านดา้นสถาปัตยกรรมของอียปิตม์าจากการสร้างขึ้นเพือ่คนที่
ล่วงลบัไปแลว้ โดยคนที่มีชีวติอยูจ่ะไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากสถาปัตยกรรมนั้นๆ เช่นการสร้างพรีะมิด 
และมสัตาบา โดยภายในพรีะมิดจะแบ่งเป็นหอ้งๆ ส าหรับเก็บศพที่ท  าเป็นมมัม่ีและเก็บรักษาทรพัยสิ์น
เคร่ืองใชข้องผูต้ายเพราะเช่ือวา่ผูต้ายจะสามารถน าไปใชไ้ดใ้นโลกหนา้ ท า Mummy ใหว้ญิญาณกลบัเขา้ร่าง
และฟ้ืนขึ้นมา ลกัษณะเด่นของสถาปัตยกรรมของอียปิตค์ือ จะมีลกัษณะใหญ่โต แขง็แรง เพราะสถาปนิกมี
ความสามารถในการท าโครงสร้างแบบวางพาดดว้ยหินซอ้นกนัเป็นพรีะมิดที่มีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมมา
ใช ้พีระมิดที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดคือ พรีะมิดกิซาห์ของกษตัริยค์ีออปส์และพรีะมิดของกษตัริยคู์ฟู 

 
พรีะมิดกิซาห์ของกษตัริยค์ีออปส์ 

The Great Sphinx and the Pyramids of Giza 

 
สุสานของฟาโรห์รามเรสที่ 2 

 

ด้ำนประติมำกรรม  
ประติมากรรมของศิลปะอียปิตมี์ลกัษณะเป็นแทง่หินส่ีเหล่ียม ทึบตนั และใหค้วามรู้สึกมัน่คง 

แขง็แรงแต่ไม่เนน้กลา้มเน้ือ มกัตกแต่งดว้ยแกว้หินสี การทาสี และปิดทองประดบัประดา ที่พบเห็นไดบ้่อย
คือรูปมนุษยก์บัสตัวอ์นัเป็นสญัลกัษณ์ของเทพเจา้ที่เคารพบูชา เช่น รูปประติมากรรมฟาโรห์ขนาดใหญ่ รูป
สลกัหินสฟิงซ์ รูปสลกัหินพระนางเนเฟอร์ติติและฟาโรห์อามิโนฟิสที่ 4 พระสวามี  ลกัษณะประติมากรรม
ของอียปิตไ์ดรั้บอิทธิพลมาจากธรรมชาติ เนน้ความเช่ือเร่ืองวญิญาณ มีทั้งประติมากรรมแบบนูนเตม็ตวัและ
แบบนูนต ่า ส่วนรูปคนจะคลา้ยๆกบัหุ่น 
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รูปสลกัหินพระนางเนเฟอร์ติติ
และฟาโรห์อามิโนฟิสที่ 4 

 
 

รูปป้ันฟาโรห์ตุตนัคาเมน 

 
พระเศียรของพระนางเนเฟอติตติ 

(Nefertiti) 
 
ด้ำนจิตรกรรม 

วตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นจิตรกรรมก็เพือ่ประดบัตกแต่งในงานดา้น
สถาปัตยกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงพบตามฝาผนงัภายในหอ้งต่างๆของพรีะมิด แสดงออกอยา่งเด่นชดัในเร่ือง
ความเช่ือของโลกหนา้และเช่ือวา่ฟาโรห์เป็นเทพเจา้ที่มีอ  านาจสูงสุด ในภาพเขียนพบทั้งรูปคนและสตัว ์เป็น
ที่น่าสงัเกตวา่ขนาดตวัของบุคคลนั้นไม่ไดแ้สดงถึงอายแุต่แสดงถึงสถานะของบุคคล เช่นฟาโรห์มีขนาด
ใหญ่ที่สุด รองลงมาคือพระราชินี และบริวารมีขนาดเล็กลง ที่น่าสงัเกตอีกประการหน่ึงคือจิตรกรรมรูปคน
มกัไม่ค  านึงถึงลกัษณะตามธรรมชาติ เช่น เขียนส่วนหวัจนถึงเทา้เป็นรูปดา้นขา้ง แต่เขียนตาและทรวงอก
เป็นรูปดา้นหนา้  

 

 
 

เขียนส่วนหัวจนถึงเทา้เป็นรูปดา้นขา้ง 
 

 

เขียนตาและทรวงอกเป็นรูปดา้นหนา้ 
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อักษรภำพอียปิต์โบรำณ  

 
อกัษรภาพไฮโรกลิฟ 

ในช่วงที่อียปิตโ์บราณรุ่งเรือง เม่ือ 2000 กวา่ปี 

 
อกัษรภาพไฮราติก 

แบบไฮโรกลิฟนั้น ไม่กระชบั  จึงพฒันาสญัลกัษณ์
แบบ ไฮราติก  (Hieratic) 

 

ศิลปะยุคกรีก  (Greece art) 
          500 ปีก่อน พ.ศ. - พ.ศ. 440 ชาวกรีกมีความเช่ือวา่ "มนุษยเ์ป็นมาตรวดัสรรพส่ิง" ซ่ึงความเช่ือน้ีเป็น
รากฐาน ทางวฒันธรรมของชาวกรีก   เทพเจา้ของชาวกรีกจะมีรูปร่างอยา่งมนุษย ์และไม่มีความเช่ือเก่ียวกบั
ชีวติหลงัความตายเหมือนชาวอียปิต ์ดงันั้น จึงไม่มีสุสานหรือพธีิ  
ฝังศพที่ซบัซอ้นวจิิตรเหมือนกบัชาวอียปิต ์ 
      งานประติมากรรม  
งานประติมากรรมภาพคนจะแสดงใหเ้ห็นถึงกลา้มเน้ือและอวยัวะต่าง ๆ ใหส้มบูรณ์ที่สุด ปราศจากเคร่ือง
นุ่มห่ม ชาวกรีกจึงนิยมป้ันและแกะสลกัรูปคนเปลือยกายไวม้ากมาย งานประติมากรรมลอยตวัที่มีช่ือเสียง 
ไดแ้ก่ เทพธิดาวนีสั (Venus) รูปเทพเจา้อพอลโล (Apollo) รูปนกักีฬาไมรอน (Myron) ประติมากรรมโลหะ
สมัฤทธ์ิรูปเด็กหนุ่ม เป็นรูปเปลือยที่มีส่วนสดัของร่างกาย ตลอดจนการจดัวางท่วงท่าไดอ้ยา่งงดงาม  

 
รูปป้ันวนีสั เดอ มิโล 

 
เทพเจา้อพอลโล 

 
รูปนกักีฬาไมรอน (Myron) 
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 งำนด้ำนจิตรกรรม  
กรีกไม่นิยมสร้างจิตรกรรมนกั งานดา้นจิตรกรรมพบไดบ้นผนงัต่างๆ และบนภาชนะ มีลกัษณะ

เด่นๆ คือ  
1. แสดงความรู้สึกต้ืนลึกดว้ยการเขียนซอ้นกนั 
2. ใชสี้จ  ากดัและแบน  
3. ใชล้วดลายประกอบกิจกรรมรูปคน  
4. เร่ืองราวของภาพประกอบในไหเป็นเร่ือง อิเลียด
และโอดิสซี แบ่งเป็นตอนๆ  
5. นิยมใชสี้ด าและสีแดงเขียนดว้ยน ้ ายาเคลือบ 
6. ลกัษณะง่าย ชดัเจน   

ภาพบนเเจกนัเร่ืองอิเลียดและโอดิสซี 
       

สถำปัตยกรรมกรีก  
สถาปัตยกรรมกรีก  ใชร้ะบบโครงสร้างแบบเสาและคาน เช่นเดียวกบัอียปิต ์มีแผนผงัเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผนืผา้  จากฐานอาคารซ่ึงยกเป็นชั้น ๆ ก็จะเป็นฝาผนงั โดยปราศจากหนา้ต่าง   ซ่ึงจะกั้นเป็นหอ้ง
ต่าง  ๆ  1 - 3 หอ้ง   ปกติสถาปนิกจะ สร้างเสารายลอ้มรอบอาคารหรือสนามดว้ย มีการสลบัช่วงเสา
กนั  อยา่งมีจงัหวะ ระหวา่งเสากบัช่องวา่งระหวา่งเสา ท าให้พื้นภายนอกรอบ ๆ  วหิารมีความสวา่ง และมี
รูปทรงเปิดมากกวา่สถาปัตยกรรมอียปิต ์และมีขนาดเหมาะสม   ไม่ใหญ่โต จนเกินไป มีรูปทรงเรียบง่าย  

สถาปัตยกรรมกรีกยคุคลาสสิคที่ส าคญั มีแตกต่างกนั 3 ประเภทคือ สถาปัตยกรรมแบบ Doric, 
Ionic, and Corinthian  

 
 

หวัเสาแบบ Doric, Ionic, and Corinthian 

 
วหิารพาร์เธนอน  Parthenon ในกรุงเอเธนส์ 
สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมดอริก 
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ศิลปะยุคโรมนั  (Roman Art) 
ประมาณ พ.ศ.340 - พ.ศ.870  ศิลปะโรมนัส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากกรีก ซ่ึงมีองคป์ระกอบที่

ประณีต งดงาม แต่ศิลปะของโรมนัเนน้ความใหญ่โตมโหฬาร มีความหรูหรา สง่างาม มัน่คงแขง็แรง 
สถาปัตยกรรมโรมนัมีช่ือเสียงมาก โรมนัเป็นชาติแรกที่คิดคน้สร้างคอนกรีตได ้สามารถใชค้อนกรีตหล่อขึ้น
เป็นโครงสร้างรูปโดมช่วยท าใหก้ารก่อสร้างอาคารมีขนาดใหญ่ขึ้น  
 จิตรกรรรม   

จิตรกรรมของโรมนั อาศยัจากการคน้ควา้ขอ้มูลจากเมืองปอมเปอี สตาบิเอ และ เฮอร์คิวเลนุม  ส่วน
ใหญ่เป็นภาพที่แสดงถึงเร่ืองราวในชีวติประจ าวนัของชาวโรมนันอกนั้นเป็นภาพในเทพนิยาย เหตุการณ์ใน
ประวตัิศาสตร์ เป็นภาพทิวทศัน์  ภาพคน  และภาพเก่ียวกบัสถาปัตยกรรม มีการใชแ้สงเงา และกายวภิาค
ของมนุษยช์ดัเจน  เขียนดว้ยสีฝุ่ นผสมกบักาวน ้ าปูน และสีขี้ ฝ้ึงร้อน นอกจากการวาดภาพ ยงัมีภาพประดบั
ดว้ยเศษหินสี  (Mosaic)  ซ่ึงใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ทั้งบนพื้นและผนงัอาคาร  

 
ภาพจากหินสี (Mosaic) 

 
ภาพจากสีฝุ่ นผสมกบักาวน ้ าปูนและสีขี้ผึ้งร้อน 

ประติมำกรรม 
ประติมากรรมของโรมนัรับอิทธิพลมากจากชาวอีทรัสกนัและกรีกยคุเฮเลนิสติก แสดงถึงลกัษณะที่

ถูกตอ้งทางกายภาพ เรียบง่ายแต่ดูเขม้แขง็มาก ประติมากรรมอีกชนิดหน่ึงที่เป็นที่นิยมคือประตมิากรรมรูป
นูนเร่ืองเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ มีรายละเอียดของเร่ืองราว เหตุการณ์ถูกตอ้งชดัเจน วสัดุที่ใชส้ร้าง
ประติมากรรมของโรมนัมกัสร้างขึ้นจาก  ขี้ผึ้ง ดินเผา หิน และส าริด   

 
ภาพนูน แสดงถึงประวตัิศาสตร์โรมนั 
 

                                                  
 
  
 
 
 
 
 

ประติมากรรม "Augustus Prima 
Porta" เป็นรูปของจกัรพรรดิองคแ์รก
ของโรม (Ceacar Agustus) เป็น
ประติมากรรมที่มีรูปแบบใหม่ของ
โรมนั ที่ผสมผสานระหวา่ง แบบอุดม
คติ (Idealism) ของกรีกและแบบ
เหมือนจริง (Realistic) ของโรมนั 
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สถำปัตยกรรม  
สถาปัตยกรรมโรมนั ไดแ้ก่อาคารต่าง ๆ ส่วนมากเป็นรูปทรงพื้นฐาน  วสัดุที่ใชส้ร้างอาคารไดแ้ก่ 

ไม ้อิฐ ดินเผา หิน ปูน และคอนกรีต   จากระบบเสาและคาน ไปสู่ระบบโครงสร้างวงโคง้  หลงัคาทรง
โคง้   หลงัคาทรงกลม  และหลงัคาทรงโคง้กากบาท มีการน าสถาปัตยกรรมที่ส าคญัของกรีกทั้ง  3  แบบ มา
เปล่ียนแปลงและ รูปแบบอนุสาวรียท์ี่พบมากของโรมนัคือ ประตูชยัเป็นส่ิงก่อสร้างตั้งอิสระประดบัตกแต่ง
ดว้ยค าจารึก และรูปนูนบรรยายเหตุการณ์ สถาปัตยกรรมที่ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของโรมนั  คือสะพานส่งน ้ า 
ซ่ึงใชเ้ป็นทางส่งน ้ าจากภูเขา มาสู่เมืองต่าง ๆ  ของชาวโรมนัเป็นส่ิงก่อสร้างที่แสดงถึงความกา้วหนา้ทาง
วศิวกรรมของโรมนัอยา่งเห็นไดช้ดั    

 

สนามกีฬาแห่งกรุงโรม (The colosseum of Rome) 

 

ศิลปะสมัยกลำง (Middle Age) 
ประมาณ ค.ศ. 300 – ค.ศ. 1300 ความเจริญทางดา้นศิลปะในยคุกลาง เป็นการสร้างสรรคโ์ดยวดัและ

คริสตศ์าสนิกชน ซ่ึงมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและศิลปวทิยา ศิลปะของคริสตศ์าสนาจึงเจริญรุ่งเรือง 
โดยเฉพาะส่ิงก่อสร้างที่เก่ียวกบัวดัคาทอลิก กลุ่มศิลปะที่อยูใ่นยคุกลางไดแ้ก่ ศิลปะโกติก สมยัฟ้ืนฟู
ศิลปวทิยา ศิลปะบารอก และรอกโกโก 

ศิลปะโกธิก (Gothic Art) 
ศิลปะโกธิกนิยมแสดงเร่ืองราวทางศาสนาในแนวเหมือนจริง (Realistic Art) ไม่ใชส้ญัลกัษณ์

เหมือนศิลปะยคุก่อน  
งำนสถำปัตยกรรม มีโครงสร้างทรงสูง มียอดหอคอยรูปทรงแหลมอยูข่า้งบน ท าใหต้วัอาคารมีรูปร่างสูง
ระหงขึ้นสู่เพดาน ซุม้ประตูหนา้ต่างช่องลม มีส่วนโคง้แปลกกวา่ศิลปะแบบใด ๆ    
สถาปัตยกรรม ใชโ้ครงสร้างอาร์ชแบบโคง้ปลายแหลม (Pointed Arch) เสาค  ้ายนัภายนอกอาคาร (flying 
buttresses) ส่วนช่องโล่งจากประตูถึงแท่งบูชาวงเกา้อ้ีไวส้องขา้งมีทางเดินขนานทั้งซา้ยขวา 
อาคารสูง ยอดแหลมนิยมประดบักระจกสีที่หนา้ต่าง 
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ประติมำกรรม ใชป้ระดบัตกแต่งโบสถส่์วนส าคญัอยูเ่หนือประตูทางเขา้และเสาใชป้ระดบัตกแต่งสุสานคน
ส าคญัเร่ืองราวในคริสตศาสนารูปคนสดัส่วนค่อนขา้งยาว เป็นเสน้ตรงรอยยบัยน่ของเส้ือผา้มากชอบสร้าง
รูปลอยตวั 
จิตรกรรม   การท ากระจกสี (Stain Glass) ศิลปะกอธิค พบใน ฝร่ังเศส องักฤษ สเปน เยอรมนั   

 
มหาวหิารแห่งมิลาน 

สมยัโกธิค คือ มีลกัษณะสูงชลูด 

 
วหิารโนเตรอ-ดาม (Notre-Dame) 

กรุงปารีส ฝร่ังเศส 
กระจกสี (Stain Glass) 

 

ศิลปะสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ (Renaissance Art) 
  เรอนาซอง หมายถึง การเกิดใหม่ (Rebirth) การฟ้ืนฟูขึ้นมาอีก การกลบัมีชีวติขึ้นมาใหม่ สงครามครู
เสดน าความเปล่ียนแปลงมาสู่ยโุรปตะวนัตก อิตาลี ถือวา่เป็นศูนยก์ลางของความเจริญกา้วหนา้ที่ส าคญัใน
เร่ืองของศิลปะสมยัฟ้ืนฟูศิลปะและวทิยาการ 
สถำปัตยกรรม  

มีการก่อสร้างแบบกรีกและโรมนัเป็นจ านวนมาก ลกัษณะอาคารมีประตูหนา้ต่างเพิม่มากขึ้น 
ประดบัตกแต่งภายในดว้ยภาพจิตรกรรมและประติมากรรมอยา่งหรูหรา สง่างาม สถาปัตยกรรมที่ยิง่ใหญ่ใน
สมยันั้นฟ้ืนฟูศิลปวทิยา ไดแ้ก่ มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ (St. Peter) ในกรุงโรม เป็นศูนยก์ลางของคริสตศ์าสนา
โรมนัคาทอลิก วหิารน้ีมีศิลปินผูอ้อกแบบควบคุมงานก่อสร้างและลงมือตกแต่ง ต่อเน่ืองกนัหลายคน เช่น 
โดนาโต บรามนัโต (Donato Bramante ค.ศ. 1440 - 1514) ราฟาเอล (Raphel ค.ศ. 1483 -1520) ไมเคิล แอง
เจลโล (Michel Angelo ค.ศ. 1475 -1564) และโจวนันิ เบอร์นินี (Giovanni Bernini ค.ศ. 1598 -1680) 
งำนจิตรกรรมและประติมำกรรม 

ในสมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยา ศิลปินสร้างสรรคใ์นรูปความงามตามธรรมชาติ และความงามที่เป็นศิลปะ
แบบคลาสสิกที่เจริญสูงสุด ซ่ึงพฒันาแบบใหม่จากศิลปะกรีกและโรมนั เป็นยคุสมยัที่มีคุณค่ายิง่ต่อ
ววิฒันาการทางจิตรกรรมของโลก คือ ความมีอิสระในการสร้างสรรคศ์ิลปะของมนุษย ์ความมีลกัษณะ
เฉพาะตวัของศิลปิน กลา้ที่จะคิดและแสดงออกตามแนวความคิดที่ตนเองชอบและตอ้งการแสวงหา  น าทาง
ไปสู่การสร้างสรรคง์านจิตรกรรมสมยัใหม่ในเวลาต่อมา งานจิตรกรรมมีความต่ืนตวัและเจริญกา้วหนา้ทาง
เทคนิควธีิการเป็นอยา่งมาก ไดมี้การคิดคน้การเขยีนภาพลายเสน้ทศันียภาพ (Linear Perspective) 
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โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St.Peter) ค.ศ.1506-1546 
มิเคลนัเจโลเป็นสถาปนิกรับผดิชอบออกแบบ
ก่อสร้างไดแ้รงบนัดาลใจมาจากวหิารแพนธีออน 
ของจกัรวรรดิโรมนั 

 
ภำพก ำเนิดอำดัม (ค.ศ.1508-1512 ) 
มิเคลนัเจโล  บูโอแนร์โรตี Michelangelo Buonarrotii 
เป็นงานจิตรกรรมฝาผนงัที่เขียนไวต้กแต่งเพดานโบสถ์
ซิสทีน ดว้ยวิธีการวาดภาพปูนเปียก Fresco 

 

ดาวดิ David  ผลงาน มิเคลนัเจโล 
 

 

ปิเอตา้ (Pieta) เป็นผลงานประติมากรรม 
ของมิเคลนัเจโล ที่สวยงามมากอีกช้ินหน่ึง 

 

ภาพโมนา ลิซา Mona Lisa ผลงานของ 
เลโอนาร์โด ดา วนิชี Leonardo Da Vinci เป็น
ภาพเขียนสีน ้ ามนับนผา้ ขนาด 30.5 X 21 น้ิว 

 
 

ภาพของ เลโอนาร์โด ดา วนิชี Leonardo Da Vinci 
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ศิลปะบำรอก และรอกโกโก (Baroque and Rococo Art) 
ศิลปะแบบบารอกและรอกโกโก เป็นเป็นผลงานศิลปะที่สะทอ้นความโอ่อ่า หรูหรา ประดบัประดา

ตกแต่งที่วจิิตรละเอียดละออส่งเสริมความร่ืนเริงยนิดี ความรัก กามารมณ์ ภาพก าเนิดวนีสั  ค.ศ.1754 โดย 
บูเชร์ เป็นศิลปินผูมี้ฐานะและบทบาทส าคญัโดยเป็นผูน้ าที่รับผดิชอบทางดา้นจิตรกรรมของราชส านกั
ผลงานจิตรกรรมของเขาแสดงสีสนัที่สวยงาม สอดคลอ้งกลมกลืนกบัเร่ืองราว เสนอเร่ืองราวที่ใหค้วามร่ืน
เริง ชวนฝัน อ่ิมสุข ซ่ึงรสนิยมดงักล่าวมีปรากใหเ้ห็นอยูใ่นพระราชวงัแวร์ซายลส์ 

งานสถาปัตยกรรมประกอบดว้ยเสน้โคง้มนตกแต่งโครงสร้างเดิม มีลวดลายอ่อนชอ้ย งดงาม อาคาร
ที่ถือเป็นแบบฉบบัของศิลปะบารอก และรอกโกโก ไดแ้ก่ โบสถเ์ซนตแ์อกเนส (Church of St. Agnese) 
โบสถเ์ซนตค์าร์โล (Church of St. Carlo) ที่กรุงโรม พระราชวงัแวร์ซาย (Versailes palace) ในประเทศ
ฝร่ังเศส โบสถท์ัว่ไปในยโุรปตอนเหนือ เช่นในประเทศเนเธอร์แลนดแ์ละประเทศเยอรมนี  

 

ศิลปะสมัยใหม่ ( Modern Art) 
1) ศิลปะจินตนิยม ( Romanticism) ประมาณ ค.ศ. 1800 1900 ก่อเกิดในองักฤษและฝร่ังเศสช่วงระยะเวลาที่
ใกลเ้คียงกนั มีทรรศนคติที่ตอ้งการความเป็นอิสระในการแสดงออกที่ศิลปินตอ้งการมากกวา่การเดินตาม
กฏเกณฑแ์ละแบบแผนทางศิลปะ ดงัที่ศิลปินลทัธิคลาสสิกใหม่ยงัยดึถืออยูเ่ป็นศิลปะที่เนน้อารมณ์อยูเ่หนือ
เหตุผล มุ่งสร้างสรรคง์านที่ต่ืนเตน้ เร้าใจ ก่อใหเ้กิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผูช้ม  

 
1. ภาพ 3 พฤษภาคม 1808 โดย โกยา Francisco 
Goya (ค.ศ.1814) แสดงเหตุการณ์ปฏิวติัในฝร่ังเศส 

 
2. ภาพ เสรีภาพน าหนา้ประชาชนโดย 
 เดอลาครัวซ์ Eugene Delacroix (ค.ศ.1830) 

 
3. ภาพ การอบัปางของแพเมดูซา โดย เจริโคท ์ 

 
4. ภาพ พายหิุมะ โดย เจ เอ็ม ดบับลิว เทอร์เนอร์ 
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2) ศิลปะสัจนิยม (Realisticism) กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 19 ศิลปินในยคุน้ีไดแ้ก่ กุสตาฟ คูร์เบท ์Gustave 
Courbet, ฌอง ฟรังซวัส์ มิลเ์ลท ์Jean-Francois Millet  

 
1. จิตรกรรมช่ือ ภาพร่อนขา้วโพด The Corn 
Sifters   วาดโดย กุสตาฟ  คูร์เบท ์ ค.ศ.1855   

 
2. จิตรกรรมช่ือ ภาพคนเก็บขา้วตก  The Gleaners     
วาดโดย ฌอง ฟรังซัวส์  มิลเ์ลท ์ ค.ศ.1857 

 
3) ศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) ศิลปะแห่งความงดงามของประกายแสงและสี 

ศิลปะลทัธิประทบัใจ  จะแสดงภาพทิวทศัน์บก ทะเล ริมฝ่ัง เมืองและชีวติประจ าวนัที่ร่ืนรมย ์เช่น 
การสงัสรรค ์บลัเลต ์การแข่งมา้ สโมสร นิยมเขียนภาพนอกหอ้งปฏิบติังาน  

รูปแบบของศิลปะลทัธิประทบัใจ พยายามแสดงคุณสมบตัิของแสงสี อนัเป็นผลมาจากความรู้ 
เก่ียวกบัแสงจากสเปกตรัมและสี ซ่ึงเป็นผลผลิตจากความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ โดยพยายามบนัทึกการ
สะทอ้นแสงบนพื้นผวิของวตัถุรวมทั้งสภาพบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลา ไม่สนใจต่อการแสดงรูปทรงให้
โดดเด่นใชสี้สดใสตามสีของสเปกตรัม ระบายดว้ยรอยแปรงหยาบๆทบัซอ้นกนัหลายคร้ัง  

 

 
1.ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ อาหารกลางวนับนสนามหญา้Lunch on the Grass    
วาดโดย มาเนท ์Edouard Manet ค.ศ.1863เป็นภาพที่สร้างความแปลกและต่ืนตระหนกใหแ้ก่ชาวฝร่ังเศสเป็น
อนัมากเพราะเป็นภาพที่ผูช้ายแต่งกายเรียบร้อยและผูห้ญิงเปลือยกาย 
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 2. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ ความประทบัใจเม่ือดวง
อาทิตยข์ึ้น Impression Sunrise   วาดโดย โค
ลด  โมเนท ์Claude Monet  ค.ศ.1872เป็นภาพที่เป็น
ที่มาของค าวา่ " ประทบัใจ " ซ่ึงท าให้เกิดเป็นศิลปะ
ลทัธิประทบัใจขึ้น 

 
3. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ สวนที่จิแวร์นี  Garden at 
Giverny  วาดโดย โคลด  โมเนท ์Claude Monet  
 

 
4. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ หอ้งเรียนเตน้ร า The 
Dancing Class วาดโดย เดอร์กาส์ Edgar Degas 

 
 
 

 

 
5. ภาพผลงานประติมากรรมช่ือ นกัคิด The 
Thinker  โดย โรแดง Auguste Rodin เป็นงาน
ประติมากรรมที่แสดงพื้นผวิที่ขรุขระแสดงถึง
อารมณ์เก็บกดและทรมานภายในใจ 

 
4) ศิลปะลัทธิประทับใจใหม่ (Neo - Impressionism) สีจากแสงสเปกตรัมมาสู่อนุภาคเกิดเทคนิคการระบาย
สีเป็นจุด (Pointillism) ซ่ึงเป็นผลมาจากความเช่ือทางฟิสิกส์วา่ แสง คือ อนุภาค โดยการระบายสีใหเ้กิดร้ิว
รอยพูก่นัเล็กๆ ดว้ยสีสดใส จุดสีเล็กๆ น้ีจะผสานกนัในสายตาของผูดู้ มากกวา่การผสมสีอนัเกิดจากการผสม
บนจานสี ศิลปินคนส าคญัในยคุน้ี ไดแ้ก่ จอร์จส์   เซอราท,์ คามิลล ์พสี์ซาร์โร,พอล ซิยคั 
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1. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ บ่ายวนัอาทิตยบ์นเกาะ
ลากรองดแ์จตท ์ Sunday Afternoon on the Island of 
La Grande Jatteโดย จอร์จ  เซอราท ์Georges Seurat 
ค.ศ.1886 

 
2. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ ถนนมองทม์าร์ทยาม
พลบค ่า  Boulevard Montmartre in the Evening   
โดย คามิลล ์พสี์ซาร์โร Camille Pissaro ค.ศ.1897 
 

 
5) ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง (Post - Impressionism) 
  ศิลปินในยคุน้ี ไดแ้ก่ พอล   เซซานน์,วนิเซนต ์  ฟานโกะ,พอลโกแกง และ ทลููส – โลเทรค 
 

  1. ภาพผลงานจิตรกรรม ช่ือ หอ้งนอนที่อาลส์ The Bedroom at Arles วาดโดย วนิเซนต ์ฟานโกะ Vincent 
van Gogh  

 
 

 
วนิเซนต ์แวนโกะ 

     วินเซนต์ แวนโกะ จิตรกรโพตส์อิทเพรสชัน่นิสต ์เป็นชาวดทัช ์ชีวิตของเขา เป็นชีวิต
แห่งความเศร้าและยากจน คร้ังหน่ึงท่ีเกิดหมดหวงัข้ึนมา เขาตดัหูตวัเองออกขา้งหน่ึงทนัที 
ไม่มีใครศรัทธาโอ นอ้งชาย ผูซ่ึ้งเจียดรายไดอ้นันอ้ยนิดส่งเสียเขา  
        วินเซนตเ์ขียนภาพท่ีดีท่ีสุดของเขาบางภาพในฝร่ังเศส เขาเขียนทุกอยา่งท่ีเขาเห็น
รอบๆตวั ทิวทศัน์ และภาพเหมือนบุคคล โดยใชสี้อยา่งน่าชวนพิศวง แต่อารมณ์ความ รู้สึก
ของเขา เม่ือคิดว่าตวัเองลม้เหลว ไร้มิตร และอยูเ่ป็นภาระแก่ ธีโอ แวนโกะก็ฆ่าตวัตาย 
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  2. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ ณ มูแลง รูจ วาดโดย 
ทูลูส - โลเทรค Henri de Toulouse-Lautrec  

 
3. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ ราตรีประดบัดาว  
The Starry Night วาดโดย วนิเซนต ์ ฟานโกะ   

 
4. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ หุ่นน่ิงกบัแอปเป้ิล Still 
Life with Apples โดย พอล   เซซานน์  
 

 
5. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ เม่ือไรเธอจะแต่งงาน 
When are You to be Married โดย พอล  โกแกง   

 

6) ศิลปะลัทธิบำศกนิยม (Cubism)  ค.ศ. 1907 - 1910  
ศิลปินคนส าคญัในยคุน้ี ไดแ้ก่ พาโบล   ปิคาสโซ,  จอร์จส์   บราคและ เฟอร์นานด ์  เลเจร์ 
1.  ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ  หญิงสาวแห่งอาวยิอง Les Demoiselles d'Avignon   โดย พาโบล   ปิคาส
โซ  Pablo Picasso ค.ศ. 1807 
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2. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ  ชาวโปรตุเกส The 
Portuguese  โดย จอร์จส์   บราค Georges Braque    

 
 

3. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ  ผูห้ญิงสามคน 
โดย  เฟอร์นานด ์เลเจร์ Fernand  Leger  ค.ศ. 1921 

 

7) ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)  
ศิลปกรรมที่เปิดเผยความฝันและจิตใตส้ านึก การแสดงออกทางจิตรกรรมของศิลปินลทัธิเหนือจริงมีหลาย
แนวทางเช่นการสร้างสรรครู์ปทรงจากจิตใตส้ านึก การใชรู้ปทรงจากโลกที่มองเห็นไดเ้ป็นตวัส่ือในการ
แสดงออกอาจเป็นเร่ืองของความฝันฝันร้าย อารมณ์เก็บกด  เร่ืองราวจากต านาน  เร่ืองเร้นลบั   ศาสนา การ
เปรียบเทียบส่ิงที่แปลกแตกต่างกนั แสดงออกในสภาพที่เพอ้ฝัน  น่าต่ืนตระหนก  น่าหวาดกลวั  แดน
สนธยา  เป็นการใชสี้และสร้างบรรยากาศที่ลึกลบั 
 

 
1. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ  วนัเกิด 
Birthday  โดย  มาร์ค     ชากาลล ์
Marc  Chagall  ค.ศ 1915 
 

 
2. ภาพผลงานจิตรกรรม
ช่ือ  เทศกาลตลก โดย โยฮนั   มิโร 
Joan  Miro ค.ศ 1924 - 25 

 
3. ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ  ความ
ทรงจ าที่ฝังแน่นThe Persistence of 
Memory  โดย  ซลัวาดอร์   ดาลี 
Salvador  Dali ค.ศ. 1931 
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8) ศิลปะลัทธินำมธรรม (Abstractism) ศิลปะไร้รูปลกัษณ์ 
ศิลปินสร้างเสน้ รูปทรง สี จากการใชญ้าณวนิิจฉัย โดยไม่ตอ้งพึ่งเสน้รูปทรง สี จากธรรมชาติ การแสดง
ออกเป็นผลจากพลงัจิตใตส้ านึก ตามเสน้ทางของจิตวทิยา กลวธีิของการแสดงออก ไดแ้ก่ การใชสี้ราด หยด 
หยอด ใชแ้ปรงละเลง ระบายอยา่งหยาบกร้านการสาดสี เป็นตน้ 
 ศิลปินคนส าคญั ไดแ้ก่ แจคสนั   พอลลอค,  วาสสิลี   แคนดินสกี, พที   มองเดรียง 
 

 
1. ภาพผลงานจิตรกรรม
ช่ือ  องคป์ระกอบสีแดง เหลือง 
และน ้ าเงิน โดย พที   มองเดรียง 
Piet  Mondrian  ค.ศ.1921 

 
2.  ภาพผลงานจิตรกรรมช่ือ เอก
นยั  Convergence โดย  แจค
สนั   พอลลอคJackson  Pollock 
ค.ศ.1952 

 
3. ภาพผลงานจิตรกรรม
ช่ือ  ความปิติ Small Pleasure โดย
วาสสิลี  แคนดินสกี 
Wassili  Kandinsky ค.ศ. 1913 
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กจิกรรมที่ 1 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 6   ทศันศิลป์ตะวนัตก           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                     5 ขอ้      20 คะแนน  
ค าช้ีแจง ใหดู้รูปภาพขอ้ 1- 5 แลว้เลือกค าตอบ (ก. – จ.) ให้เลือกค าตอบทีถู่กตอ้งใหส้มัพนักบัรูปภาพ  
ค ำตอบ 

ก. ศิลปะอียปิต ์
ข. ศิลปะกรีก 
ค. ศิลปะโรมนั 
ง. ศิลปะฝร่ังเศส 
จ. ศิลปะอิตาลี               

 
 

1.  

 
 

ตอบ.......................................................................... 
2. 

 
 
 

ตอบ.......................................................................... 

3. 

 
 

ตอบ.......................................................................... 
4. 

 
 

ตอบ.......................................................................... 

5. 

 
 

ตอบ.......................................................................... 
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กจิกรรมที่ 2 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 6   ทศันศิลป์ตะวนัตก            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                       10 ขอ้      20 คะแนน  
ค าช้ีแจง จงพจิรณาวา่ขอ้ความที่ก  าหนดให ้ถูก หรือ ผดิ โดยใหท้  าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความที่ถูก และท า
เคร่ืองหมาน x หนา้ขอ้ความที่ผดิ 
1)............ ในช่วง 15,000- 10,000 มานั้น มนุษยไ์ดเ้ขียนภาพสีและขดูขีดบนผนงัถ ้าและเพงิผา เป็นภาพสตัว ์การ

ล่าสตัว ์ภาพเหล่าน้ีมกัระบายดว้ยถ่านไม ้และสีที่ผสมกบัไขมนัสตัว ์พบที่ถ  ้าลาสโกซ์ในฝร่ังเศส 
ถ ้าอลัตามิราในสเปน 

 

2)............ พบประติมากรรม วนีสัแห่งวิเลนดอร์ฟ Venus of Willendorf   อยูใ่นยคุหินใหม่  
 

3)............ การสร้างพรีะมิด และมสัตาบา ภายในเก็บศพที่ท  าเป็นมมัม่ีและเก็บรักษาทรัพยสิ์นเคร่ืองใชข้องผูต้าย
เพราะเช่ือวา่ผูต้ายจะสามารถน าไปใชไ้ดใ้นโลกหนา้ ท า Mummy เพือ่วญิญาณกลบัเขา้ร่างและฟ้ืน
ขึ้นมา 

4)............ จิตรกรรมอียปิตรู์ปคนมกัค านึงถึงลกัษณะตามธรรมชาติ วาดไดส้วยงาม 

5)............ วหิารพาร์เธนอน  Parthenon ในกรุงเอเธนส์ สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมดอริก 
 

6)............ ภาพวาดโมนา ลิซา Mona Lisa ผลงานของไมเคลิ แองเจลโล (Michel Angelo) 

 

7)............ เรอนาซอง Renaissance Art หมายถึง การเกิดใหม่ (Rebirth) การฟ้ืนฟูขึ้นมาอีก สงครามครูเสดน า
ความเปล่ียนแปลงมาสู่ยโุรปตะวนัตก ฝร่ังเศส ถือวา่เป็นศูนยก์ลางของความเจริญกา้วหนา้ที่ส าคญัใน
เร่ืองของศิลปะสมยัฟ้ืนฟูศิลปะและวทิยาการ 
 

8)............ ศิลปะจินตนิยม ( Romanticism) โรแมนติค ศิลปะที่เนน้อารมณ์อยูเ่หนือเหตุผล มุ่งสร้างสรรคง์านที่
ต่ืนเตน้ เร้าใจ ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผูช้ม    
 

9)............ ศิลปะลทัธิเหนือจริง (Surrealism) ศิลปกรรมที่เปิดเผยความฝันและจิตใตส้ านึก ส่ือในการแสดงออก
อาจเป็นเร่ืองของความฝันฝันร้าย เร่ืองเร้นลบั  เพอ้ฝัน  น่าต่ืนตระหนก  น่าหวาดกลวั  แดน
สนธยา  เป็นการใชสี้และสร้างบรรยากาศที่ลึกลบั 
 

10).......... ศิลปินสร้างสรรคศ์ิลปะแสดงออก ไดแ้ก่ การใชสี้ราด หยด หยอด ใชแ้ปรงละเลง ระบายอยา่งหยาบ
กร้านการสาดสี เป็น เป็นศิลปะลทัธิบาศกนิยม (Cubism)  
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กจิกรรมที่ 3 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 6   ทศันศิลป์ตะวนัตก          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                     5 ขอ้      20 คะแนน  
ค าช้ีแจง ใหดู้รูปภาพขอ้ 1- 5 แลว้เลือกค าตอบ (ก. – จ.) ให้เลือกค าตอบทีถู่กตอ้งใหส้มัพนักบัรูปภาพ  
 
ค ำตอบ  

ก. ผลงานของ มาร์ค   ชากาลล ์  
ข. ผลงานของ ซลัวาดอร์  ดาลี   
ค. ผลงานของ พอล  โกแกง 

ง. ผลงานของ วนิเซนต ์ ฟานโกะ 

จ. ผลงานของ พาโบล   ปิคาสโซ   
   

 
 

1. 

 

ตอบ.......................................................................... 
2. 

 
 

ตอบ.......................................................................... 

3. 

 
 

ตอบ.......................................................................... 
4. 

 
 

ตอบ.......................................................................... 

5. 

 
 

ตอบ.......................................................................... 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 6   ทศันศิลป์ตะวนัตก                                              20 ขอ้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทศันศิลป์)                       ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5                                     20 คะแนน  

 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย x ทบัตวัอกัษร ก. ข. ค. หรือ ง. หนา้ค  าตอบที่เห็นวา่ถูกที่สุดเพยีงขอ้เดียว 
1) เป็นชาติแรกที่คิดคน้สร้างคอนกรีต สถาปัตยกรรม
เนน้ความใหญ่โตมโหฬาร มีความหรูหรา สง่างาม 
มัน่คงแขง็แรง จิตรกรรมภาพจากสีฝุ่ น ประติมากรรม 
รูปของจกัรพรรดิ หมายถึงชาติใด 
     ก. กรีก           ข. อียปิต ์
     ค. โรมนั  ง. แอสสิเรีย 
2) ศิลปะใด งานสถาปัตยกรรม มีโครงสร้างทรงสูง มี
ยอดหอคอยรูปทรงแหลมอยูข่า้งบน หนา้ต่างประดบั
ดว้ยกระจกสี (Stain Glass) 
     ก. ศิลปะบารอก                    ข. ศิลปะโกธิก 
     ค. ศิลปะรอกโกโก           ง. ศิลปะโรมนั 
3) การวาดภาพโดยเนน้หลกัทศันวทิยา (Perspective) 
ที่ถูกตอ้ง เร่ิมขึ้นในยคุสมยัใด (ขอ้สอบ O-Net 2552)      
  ก. Classic         ข. Renaissance 
  ค. Rococo        ง. Neo – Classic         
4) ศิลปะใดเสนอเร่ืองราวที่ใหค้วามร่ืนเริง ชวนฝัน อ่ิม
สุข มีปรากใหเ้ห็นอยูใ่นพระราชวงัแวร์ซายลส์ 
     ก. ศิลปะบารอกและรอกโกโก     ข. ศิลปะโกธิก 
     ค. ศิลปะกรีก                   ง. ศิลปะอิตาลี 
5) Mosaic หมายถึงอส่ิงใด 
     ก. กระจกสี                      ข. ภาพจากหินสี      
     ค. ภาพแกะสลกัหิน         ง. ภาพสีฝุ่ น 
6) มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ ในกรุงโรม มีศิลปิน
ผูอ้อกแบบควบคุมงานก่อสร้างและลงมือตกแต่ง คือ  
     ก. ราฟาเอล                      ข. ไมเคิล แองเจลโล  
     ค. โจวนันิ เบอร์นินี         ง. ถูกทุกขอ้ 

7) ภาพเขียนที่ถ  ้า ถ  ้าอลัตามิรา (Altamira) ในสเปน เป็น
ศิลปะอยูใ่นสมยัใด 
     ก. สมยัก่อนประวติัศาสตร์    ข. สมยัประวตัิศาสตร์ 
     ค. สมยักลาง                          ง. สมยัใหม่ 
8) ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบั อียปิต ์(Egypt) 
     ก. พีระมิด, มาสทาบา              ข. มมัม่ี  
     ค. วหิารโนเตรอ-ดาม   ง. สฟิงค ์ 
9) ขอ้ใดคือ ลกัษณะของกรีก 
     ก. ฟาโรห์ เป็นสมมุติเทพ  
     ข. ประติมากรรม เหมือนมมนุษยจ์ริง เส้ือผา้ อ่อนพล้ิว 

     ค. ชีวติหลงัความตาย วญิญาญจะกลบัเขา้ร่าง  
     ง. ถูกทุกขอ้ 
10) อกัษรภาพอียปิตโ์บราณ มีช่ือวา่อะไร 
     ก. อกัษรคูนิฟอร์ม   ข. อกัษรล่ิม  
     ค. อกัษรเบล                  ง. อกัษรภาพไฮโรกลิฟ 
11) วหิารพาร์เธนอน Parthenon ในกรุงเอเธนส์ สร้าง 
ขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมใด  
 

 

     ก. Doric                      ข. Ionic 
     ค. Corinthian              ง. Ionic and Corinthian  
 

I 



12) ขอ้ใดเป็นศิลปินในลทัธิประทบัใจยคุหลงั (Post - 
Impressionism) ทั้งหมด  (ขอ้สอบ O – Net  2553) 
     ก. ปอล  เซซาน (Paul Cezanne)  
         มาร์เชอ  ดูซอง (Marcel Duchamp) 
     ข. ปอล  โกแกง (Paul Ganguin) 
        ฟินเซนต ์ ฟานก๊อก (Vencent Van Gogh) 
     ค. ซาลาเดอร์  ดาลี (Salvador  Dali) 
        มกัซ์  เอินสต ์(Max Ernst) 
     ง. ชอร์ช  บราก (Georges Broque) 
        ปาโบล  ปิกสัโซ่ (Pablo  Picasso) 
13) ขอ้ความใดที่เก่ียวขอ้งกบัภาพน้ี 
 
 
 
  
 
     ก. เป็นผลงานรูปแบบนามธรรม 
     ข. ศิลปินที่สร้างผลงานคือแจก็สนั พอลลอ็ก 
     ค. กลวธีิการสร้างงานโดยการสาด สลดัสี 
     ง. ถูกทุกขอ้ 
14) ภาพน้ีเป็นฝีมือของใคร 

 
     ก. ปอล โกแกง           ข. อองรี มาตีส 
     ค. ปาโบล ปีกสัโซ      ง. ฟินเซนต ์ฟาน ก๊อก 
15) ค  าวา่ “Surrealism” หมายถึงศิลปะลทัธิใด 
     ก. เหนือจริง              ข. บาศกนิยม 
     ค. จินตนิยม               ง. สัจนิยม 

16) ปิเอตา้ เป็นผลงานประติมากรรมของใคร 

 
     ก. เลโอนาร์โด ดา วนิชี       ข. ราฟาเอล                
     ค. มิเคลนัเจโล                     ง. โจวนันิ เบอร์นินี    
17) ภาพโมนา ลิซา Mona Lisa เป็นผลงานของใคร 

 
     ก. เลโอนาร์โด ดา วนิชี       ข. ราฟาเอล                
     ค. มิเคลนัเจโล                     ง. โจวนันิ เบอร์นินี    
18) ศูนยก์ลางของความเจริญกา้วหนา้ที่ส าคญัในเร่ือง
ของศิลปะสมยัฟ้ืนฟูศิลปะและวทิยาการ คือขอ้ใด 
     ก. ฝร่ังเศส                   ข. องักฤษ 
     ค. สหรัฐอเมรริกา       ง. อิตาลี 
19) ศิลปะจินตนิยม ( Romanticism) มุ่งสร้างสรรคง์านที่
ใหอ้ารมณ์ใดแก่ผูช้ม 
     ก. เพลืดเพลิน มีควมสุข        ข. ตื่นเตน้ สะเทือนใจ 
     ค. ตลก ขบขนั                       ง. โศกเศร้า 
20) ภาพโมนา ลิซา Mona Lisa   ศิลปินใชเ้ทคนิคใด 
     ก. สีน ้ าบนกระดาษ          ข. สีน ้ ามนับนผา้ใบ 
     ค. สีอะคริลิกบนผา้ใบ      ง. ภาพพมิพแ์กะไม ้

II 
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เฉลย กจิกรรมที่ 1 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 6   ทศันศิลป์ตะวนัตก          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                     5 ขอ้      20 คะแนน  
ค าช้ีแจง ใหดู้รูปภาพขอ้ 1- 5 แลว้เลือกค าตอบ (ก. – จ.) ให้เลือกค าตอบทีถู่กตอ้งใหส้มัพนักบัรูปภาพ  
ค ำตอบ 

ก. ศิลปะอียปิต ์
ข. ศิลปะกรีก 
ค. ศิลปะโรมนั 
ง. ศิลปะฝร่ังเศส 
จ. ศิลปะอิตาลี               
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จ. ศิลปะอิตาลี               

 

ก. ศิลปะอียปิต ์

 

ข. ศิลปะกรีก 

 

ค. ศิลปะโรมนั 

 

ง. ศิลปะฝร่ังเศส 
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เฉลย กจิกรรมที่ 2 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 6   ทศันศิลป์ตะวนัตก             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                       10 ขอ้      20 คะแนน  
ค าช้ีแจง จงพจิรณาวา่ขอ้ความที่ก  าหนดให ้ถูก หรือ ผดิ โดยใหท้  าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความที่ถูก และท า
เคร่ืองหมาน x หนา้ขอ้ความที่ผดิ 
1)............ ในช่วง 15,000- 10,000 มานั้น มนุษยไ์ดเ้ขียนภาพสีและขดูขีดบนผนงัถ ้าและเพงิผา เป็นภาพสตัว ์การ

ล่าสตัว ์ภาพเหล่าน้ีมกัระบายดว้ยถ่านไม ้และสีที่ผสมกบัไขมนัสตัว ์พบที่ถ  ้าลาสโกซ์ในฝร่ังเศส 
ถ ้าอลัตามิราในสเปน 

2)............ พบประติมากรรม วนีสัแห่งวิเลนดอร์ฟ Venus of Willendorf   อยูใ่นยคุหินใหม่  
 

3)............ การสร้างพรีะมิด และมสัตาบา ภายในเก็บศพที่ท  าเป็นมมัม่ีและเก็บรักษาทรัพยสิ์นเคร่ืองใชข้องผูต้าย
เพราะเช่ือวา่ผูต้ายจะสามารถน าไปใชไ้ดใ้นโลกหนา้ ท า Mummy เพือ่วญิญาณกลบัเขา้ร่างและฟ้ืน
ขึ้นมา 

4)............ จิตรกรรมอียปิตรู์ปคนมกัค านึงถึงลกัษณะตามธรรมชาติ วาดไดส้วยงาม 

5)............ วหิารพาร์เธนอน  Parthenon ในกรุงเอเธนส์ สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมดอริก 
 

6)............ ภาพวาดโมนา ลิซา Mona Lisa ผลงานของไมเคลิ แองเจลโล (Michel Angelo) 

 

7)............ เรอนาซอง Renaissance Art หมายถึง การเกิดใหม่ (Rebirth) การฟ้ืนฟูขึ้นมาอีก สงครามครูเสดน า
ความเปล่ียนแปลงมาสู่ยโุรปตะวนัตก ฝร่ังเศส ถือวา่เป็นศูนยก์ลางของความเจริญกา้วหนา้ที่ส าคญัใน
เร่ืองของศิลปะสมยัฟ้ืนฟูศิลปะและวทิยาการ 

8)............ ศิลปะจินตนิยม ( Romanticism) โรแมนติค ศิลปะที่เนน้อารมณ์อยูเ่หนือเหตุผล มุ่งสร้างสรรคง์านที่
ต่ืนเตน้ เร้าใจ ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผูช้ม    

9)............ ศิลปะลทัธิเหนือจริง (Surrealism) ศิลปกรรมที่เปิดเผยความฝันและจิตใตส้ านึก ส่ือในการแสดงออก
อาจเป็นเร่ืองของความฝันฝันร้าย เร่ืองเร้นลบั  เพอ้ฝัน  น่าต่ืนตระหนก  น่าหวาดกลวั  แดน
สนธยา  เป็นการใชสี้และสร้างบรรยากาศที่ลึกลบั 

10).......... ศิลปินสร้างสรรคศ์ิลปะแสดงออก ไดแ้ก่ การใชสี้ราด หยด หยอด ใชแ้ปรงละเลง ระบายอยา่งหยาบ
กร้านการสาดสี เป็น เป็นศิลปะลทัธิบาศกนิยม (Cubism)  

 
 

ช่ือ-สกุล.....................................................................................ชั้น.....................เลขที่..............คะแนน........... 
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เฉลย กจิกรรมที่ 3 
ชุดฝึกเสริมความรู้ และทกัษะดา้นทศันศิลป์ ชุดที่ 6   ทศันศิลป์ตะวนัตก           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                     5 ขอ้      20 คะแนน  
ค าช้ีแจง ใหดู้รูปภาพขอ้ 1- 5 แลว้เลือกค าตอบ (ก. – จ.) ให้เลือกค าตอบทีถู่กตอ้งใหส้มัพนักบัรูปภาพ  
 
ค ำตอบ  

ก. ผลงานของ มำร์ค   ชำกำลล์  
ข. ผลงานของ ซัลวำดอร์  ดำล ี

ค. ผลงานของ พอล  โกแกง 

ง. ผลงานของ วินเซนต์  ฟำนโกะ 

จ. ผลงานของ พำโบล   ปิคำสโซ   
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