
ศิลปะโรโคโคศิลปะโรโคโค  
(Rococo)(Rococo)

ตนศตวรรษที่ตนศตวรรษที่  1818 คค..ศศ.. 17001700 -- 17901790



RococoRococo

•• มาจากคําวามาจากคําวา  บาโรโคบาโรโค  ((BarocoBaroco) ) แตบางคนก็วามาจากภาษาแตบางคนก็วามาจากภาษา
ฝรั่งเศสวาฝรั่งเศสวา  โรกาเยโรกาเย  ((RocailleRocaille))

•• เปนรูปแบบสุดทายของบาโรคเปนรูปแบบสุดทายของบาโรค  เจรญิรุงเรืองในราชสํานักเจรญิรุงเรืองในราชสํานัก
ในสมัยพระเจาหลุยสที่ในสมัยพระเจาหลุยสที่  1515  แหงฝรั่งเศสแหงฝรั่งเศส  แลวยายออกสูแลวยายออกสู
ราชสํานักตางๆทั่วยุโรปเปนลักษณะเพื่อชนชั้นสูงซึ่งตอราชสํานักตางๆทั่วยุโรปเปนลักษณะเพื่อชนชั้นสูงซึ่งตอ
จากหลุยสที่จากหลุยสที่  1414  คือมีลักษณะโออาคือมีลักษณะโออา  หรูหราหรูหรา  รูปทรงเสนสายรูปทรงเสนสาย
ออนโคงออนโคง  นุมนวลออนหวานนุมนวลออนหวาน  บอบบางบอบบาง  และดูนารักและดูนารัก  



จิตรกรรมจิตรกรรม

•• ใหแสงปรากฏอยางงดงามใหแสงปรากฏอยางงดงาม  นุมนวลนุมนวล  บรรยากาศบรรยากาศ
คลายฝนคลายฝน  ภาพสตรีมีสีผิวขาวอมชมพูภาพสตรีมีสีผิวขาวอมชมพู  คลายกับสีคลายกับสี
หอยมุกหอยมุก

•• เรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายโบราณเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายโบราณ  งานรื่นเริงงานรื่นเริง
และหรูหราและหรูหรา

•• เนื้อหาเกี่ยวของกบักามารมณเนื้อหาเกี่ยวของกับกามารมณ



ประติมากรรมประติมากรรม

•• นํารูปแบบมาจากนํารูปแบบมาจาก  เบอรเบอรนินีนินี  สมัยบาโรคมาดัดแปลงสมัยบาโรคมาดัดแปลง  แตแต
ขนาดเล็กลงขนาดเล็กลง  และเพิ่มรายละเอียดเพิ่มขึ้นและเพิ่มรายละเอียดเพิ่มขึ้น

•• รางกายของคนจะดูบอบบางรางกายของคนจะดูบอบบาง  นุมนวลนุมนวล  และแสดงอาการและแสดงอาการ
เคลื่อนไหวออนชอยเคลื่อนไหวออนชอย

•• ชอบเขียนรูปคนจากจินตนาการมากกวาแบบชอบเขียนรูปคนจากจินตนาการมากกวาแบบ
•• ใชสีคูตรงกันขามวางคูกันใชสีคูตรงกันขามวางคูกัน  ใหผสมหันโดยใชสายตาใหผสมหันโดยใชสายตา



ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



วัตโต (องัตวน วัตโต)
(Antoine Watteau, 1684 – 1721)

• เชื้อสายเฟลมมิช เริ่มจากการหัดวาดภาพเกี่ยวกับเครื่องแตง
กายตัวละครและฉากทั่วไป

• ลักษณะงานแบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบสามัญชนทั่วไป และ
แบบชัน้สูง ซึ่งแสดงออกถึงความหรูหรา และมทีวงทํานองผูดี 
คือแตงกายหรูหราโออา และสงางาม นิยมระบายสีใหมแีสงเงา
ระยิบระยับ ดูเลื่อมพราย จนกลายเปนแบบปาริเซียนสไตล 
(Parisian Style)



การเดินทางไปเกาะไซธีรา  A Pilgrimage to Cythera
สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 50 X 70 นิ้ว  ค.ศ. 1717



เกาะไซธีรา  ( Cythera )

• ไซธีรา  ( Cythera ) เปนเกาะที่มีความสัมพันธกับเทพนิยายกรีก เชื่อวาเปน
ที่กําเนิดวีนัส จากนั้นจึงถูกคลื่นซัดไปยังเกาะไซปรัส( Cyprus ) เกาะทัง้
สองจึงกลายเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

• ในภาพชายหนุมและหญิงสาวหลายคูเดินทางมายังเกาะไซธีราซึ่งเปน
ดินแดนแหงความเปนหนุมเปนสาวนิรันดร กลุมดังกลาวจึงเดินทางมา
บวงสรวงเทพวีนัส และหาที่พลอดรักกัน

• หนุมสาวตางแตงกายดวยชุดที่หรูหรา อากัปกริยาเคลื่อนไหวนุมนวล
ราวกับลีลาของนักเตนระบําปลายเทา 

• มีเหลาเทวีแหงปาและคิวปดมารวมแสดงความยินดีดวย



ชายหนุม (Gilles)
ขนาด 184 X 149 ซม.



บูเชรบูเชร  
((FroncoiseFroncoise Boucher, 1703 Boucher, 1703 –– 1770)1770)

•• เปนศิลปนที่มีชื่อเสียงตอจากวัตโตเปนศิลปนที่มีชื่อเสียงตอจากวัตโต  และเปนศิลปนที่มาดามและเปนศิลปนที่มาดาม  เดอเดอ  
ปอมปาปอมปาดูรดูรโปรดปรานโปรดปราน  บิดาเปนชางออกแบบตัดเย็บเสื้อผาบิดาเปนชางออกแบบตัดเย็บเสื้อผา  และและ
เคยฝกงานภาพพมิพเคยฝกงานภาพพมิพ  ฝกงานทอพรมฝกงานทอพรม  และเปนผูอํานวยการทอและเปนผูอํานวยการทอ
พรมแขวนผนังพรมแขวนผนัง

•• คค..ศศ.1765.1765  ไดรับแตงตั้งใหเปนจิตรกรราชสํานักฝรั่งเศสไดรับแตงตั้งใหเปนจิตรกรราชสํานักฝรั่งเศส  หลุยสที่หลุยสที่  
1515  จึงมีโอกาสสอนศิลปะจึงมีโอกาสสอนศิลปะ  และเปนจิตรกรประจําตัวมาดามและเปนจิตรกรประจําตัวมาดาม  เดอเดอ  
ปอมปาปอมปาดูรดูร  ซึ่งเปนสตรีฉลาดซึ่งเปนสตรีฉลาด  สวยสวย  และมีอํานาจมากที่สุดสมัยและมีอํานาจมากที่สุดสมัย
นั้นนั้น  และเปนผูนําลายศิลปะแบบจีนและเปนผูนําลายศิลปะแบบจีน((ChinoiserieChinoiserie))  มาใชในการทอมาใชในการทอ
พรมพรม



•• ชอบใชสีขาวชอบใชสีขาว  ,,  ชมพูชมพู  ,,  ฟาออนสดใสฟาออนสดใส
•• มักจะเขียนภาพหญิงเปลือยมักจะเขียนภาพหญิงเปลือย  ,,  นางไมนางไม  ,,  นางฟานางฟา  ,,  คิวปดคิวปด
•• การจัดองคประกอบใหดูมีลักษณะเคลื่อนไหวการจัดองคประกอบใหดูมีลักษณะเคลื่อนไหว  เสนสายเสนสาย

ออนหวานออนหวาน  พลิ้วไหวพลิ้วไหว
•• ไลน้ําหนักออนไลน้ําหนักออน  แกแก  ใหดูกลมกลืนกันใหดูกลมกลืนกัน



เปรียบเทียบจิตรกรรมบาโรค (หลุยสที่ 14)และโรโคโค(มาดาม เดอ ปอมปาดูร )



บูเชรบูเชร 
Mme de Pompadour
มาดาม เดอ ปอมปาดูร  

ค.ศ. 1756



บูเชรบูเชร Mme de Pompadour

มาดาม เดอ ปอมปาดูร  
ค.ศ. 1756



มาดาม เดอ ปอมปาดูร 
หนาโตะเครือ่งแปง

ค.ศ.1758



บูเชรบูเชร  Reclining Girl ค.ศ. 1752



บูเชรบูเชร Landscape with a Water Mill สีน้ํามัน  57.2 X 73 ซม.



ฟราฟราโกโกนารดนารด
(Jean (Jean –– HonoreHonore FragonardFragonard , 1732 , 1732 –– 1806)1806)

•• ศิษยศิษย  ชารชารแดงแดง  และบูเชและบูเช  ไดรับการยกยองเรื่องการใชสีไดรับการยกยองเรื่องการใชสี
•• เริ่มดวยการเขียนแบบเรอเริ่มดวยการเขียนแบบเรอเนสซองสเนสซองส  ตอมาหันมาสูตอมาหันมาสู  

RococoRococo



ฟราฟราโกโกนารดนารด  โลชิงชาThe 

Swing
สีน้ํามัน ขนาด 32 X 25 นิ้ว  

ค.ศ. 1766 - 1769



โลชิงชา(The Swing)

• เปนภาพขนาดเลก็ แตไดรับการยกยองวาเปนชิ้นเยี่ยมของฟราโกนารด
และของโรโคโคดวย

• ในภาพเปนหญิงสาวแตงกายดวยเสื้อผาสวยงาม หรูหรานั่งชิงชาที่แกวง
ไปมา โดยมีคนใชเปนคนโล 

• สวนอีกดานหนึ่งมีชายหนุมแกลงหกลม แตสายตาจับจองอยูที่ของสงวน
ของหญิงสาว

• หญิงสาวก็หยอกเยาโตตอบโดยการเตะรองเทาจนหลุดกระเด็นลอยไป 
เกือบถกูรูปปนคิวปด เทพแหงความรัก



ฟราฟราโกโกนารดนารด  อาบน้ํา  Bathers  สีน้ํามัน  ขนาด 25 X 31 นิ้วเศษ 



ฟราฟราโกโกนารดนารด

จดหมายรัก 
The Love Letters หรือ 

The Progress of Love



จดหมายรัก (The Love Letters )

• เปนหนึ่งในสี่ภาพที่มาดาม ดูบารรี่ จางใหวาดตกแตงคฤหาสนของเธอ 
แตเมื่อวาดเสร็จ เธอกลบัไมชอบ



ฟราฟราโกโกนารดนารด Psyche showing her Sister her Gifts From Cupid



ฟราฟราโกโกนารดนารด  ขโมยจูบขโมยจูบ((The The StoenStoen KissKiss))



ชารชารแดงแดง  
(Jean (Jean –– BabtisteBabtiste ––Simeon Simeon ChardinChardin, 1699 , 1699 –– 1799)1799)

•• ศิลปนรวมสมัยกับศิลปนรวมสมัยกับ  บูเชรบูเชร  แตลักษณะงานตางกันแตลักษณะงานตางกัน
•• นิยมวาดหุนนิ่งนิยมวาดหุนนิ่ง  และชีวิตทัว่ไปและชีวิตทัว่ไป  ใหความรูสึกตอการมองเห็นงายใหความรูสึกตอการมองเห็นงาย
•• ลักษณะงานมีปริมาตรหนักแนนลักษณะงานมีปริมาตรหนักแนน
••   เริ่มจากจัดเครื่องครวัเริ่มจากจัดเครื่องครวั  ผลไมอยางงายๆผลไมอยางงายๆ  มาสูชีวิตประจําวันมาสูชีวิตประจําวัน  และและ

ทิวทัศนทิวทัศน  
•• ถือเปนตัวแทนนักธรรมชาตินิยมถือเปนตัวแทนนักธรรมชาตินิยม  ที่เดนที่สุดในศตวรรษที่ที่เดนที่สุดในศตวรรษที่  1818



ชารชารแดงแดง



ชารชารแดงแดง  
The Kitchen Maid



ชารชารแดงแดง  
Back from the Market 
สีน้ํามัน  18 ½ X 14 ¾ นิ้ว  

ค.ศ. 1739



ชารชารแดงแดง  คุณครผููหญิง~(The Young Schoolmistress)



ชารชารแดงแดง  The Cistern (ถังน้ํา)



ชารชารแดงแดง  The House of Cards (บานกระดาษ)



ประติมากรรมประติมากรรม



โคลดีองโคลดีอง
((CloudeCloude Michel Michel ClodionClodion, 1738 , 1738 –– 1814)1814)

•• แสดงอารมณแสดงอารมณ  โรโคโคโรโคโค  ไดสนุกสนานไดสนุกสนาน  
•• มีการวางองคประกอบอยางพลิกแพลงมีการวางองคประกอบอยางพลิกแพลง  
•• ผลงานสวนมากเปนดินเผาขนาดเล็กผลงานสวนมากเปนดินเผาขนาดเล็ก(Terracotta)(Terracotta)  จึงมีจึงมี

สมญานามวาสมญานามวา  ““บาโรคขนาดเล็กบาโรคขนาดเล็ก””



โคลดีองโคลดีอง 

Nymph and Satyre
(นิมฟ และแซทอร) ดินเผา

ขนาด สงู 23 นิ้ว ค.ศ.1775

เปนภาพแซทอร ทาสรับใชเทพได
โอนิซุสหรือเทพารักษแหงปา กําลัง

สนุกสนานกับแบคคานเต



โคลดีองโคลดีอง
Poetry and 
Music1774-78



อูดองอูดอง  
(Jean (Jean –– Antoine Houdon, 1741 Antoine Houdon, 1741 –– 1828)1828)

•• เริ่มจากการเปนจิตรกรเริ่มจากการเปนจิตรกร  เคยทํางานใหกับมาดามเคยทํางานใหกับมาดาม  
เดอเดอ  ปอมปาปอมปาดูรดูร  

•• เคยรับจางทําประติมากรรมใหกับโรมเคยรับจางทําประติมากรรมใหกับโรม



อูดองอูดอง  ยอรช วอชิงตัน  
หินออน สูง 74 นิ้ว  
ค.ศ.1788 - 1792



อูดองอูดอง  อนุสาวรีย ยอรช วอชิงตัน



อูดองอูดอง  วอลแตร  
ดินเผา (แมแบบสําหรับสลักหินออน) 

สูง 47 นิ้ว



วอลแตร
หินออน 1781
สูง 20 นิ้ว



ลูกสาวคนโต หนิ
ออน 1792-3



ลวดลายตกแตงโรโคโค



โรโคโคโรโคโค  อังกฤษอังกฤษ



โรโคโคโรโคโค  อังกฤษอังกฤษ

•• ศตวรรษที่ศตวรรษที่  1818  ตรงกับสมัยพระราชินีตรงกับสมัยพระราชินีแอนนแอนน  (1702(1702 –– 1714)1714)  
เกิดสงครามกับฝรั่งเศสเกิดสงครามกับฝรั่งเศส  เกิดการเกิดการรวมสก็อตรวมสก็อตแลนดและอังกฤษแลนดและอังกฤษ
เขาเปนสวนเดียวกันเขาเปนสวนเดียวกัน  

•• การคาของอังกฤษเจริญกาวหนาการคาของอังกฤษเจริญกาวหนา  มีตลาดการคาอยูทั่วทุกมมุมีตลาดการคาอยูทั่วทุกมมุ
โลกโลก  ทําใหเศรษฐกิจเขมแขง็มากที่สุดชาติหนึ่งในยุโรปทําใหเศรษฐกิจเขมแขง็มากที่สุดชาติหนึ่งในยุโรป



จิตรกรรมอังกฤษจิตรกรรมอังกฤษ

--รับอิทธิพลจากศิลปะฝรั่งเศสรับอิทธิพลจากศิลปะฝรั่งเศส
--สตรีสวมกระโปรงบานสตรีสวมกระโปรงบาน  หมวกทรงสูงหมวกทรงสูง



วิวิลเลียมลเลียม  โฮโฮการธการธ  
(William Hogarth 1697 (William Hogarth 1697 –– 1764)1764)

•• จิตรกรจิตรกร  ++  ศิลปนภาพพมิพที่มชีื่อเสียงที่สุดในระยะศิลปนภาพพมิพที่มชีื่อเสียงที่สุดในระยะ  ตนตน
ศตวรรษศตวรรษ

••   ชอบสรางงานในลักษณะที่เกี่ยวกับกลุมคนกําลังสังสรรคชอบสรางงานในลักษณะที่เกี่ยวกับกลุมคนกําลังสังสรรค  
หรือรวมสมาคมกันหรือรวมสมาคมกัน  เรียกงานลักษณะนี้วาเรียกงานลักษณะนี้วา                              คอนคอน
เวอรเซชั่นเวอรเซชั่น  พซิพซิ  (Conversation Piece)(Conversation Piece)  ดคูลายการแสดงละครดคูลายการแสดงละคร
เวทีเวที  



• ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปนเฟลมมชิ  บวกลกัษณะความชางคอน
แคะของชาวอังกฤษ ประกอบกับ โฮการธ สนิท และคุนเคยกันกับ 
เฮนรี ฟลดิง ผูประพันธ “ทอมโจนส”

• ผลงาน เชน ภาพชุดผลงานของหญิงแพศยา จํานวน 6 ภาพ (ถูกไฟ
ไหมหมด) ความกาวหนาของชายเจาชู จํานวน 6 ภาพ ซึ่งแสดง
ความเลวรายของการผิดศีลธรรม 

• โฮการธทําหนาที่คลายพระในการสั่งสอนอบรมศีลธรรมผาน
ผลงานจิตรกรรม

• ผลงานมีทั้งจติรกรรมและภาพพิมพ และเขียนภาพลอ



โฮโฮการธการธ  The Orgy Scence 3rd of the Rake’s Progress

(ความสนุกสนานของความกาวหนาของชายเจาชู) ขนาด 24 ½ X 29 ½ นิ้ว ค.ศ. 1734



โฮโฮการธการธ  The Graham Children (เด็กๆตระกูลเกรแฮม)



เรยโนลดเรยโนลด  
(Sir Joshua Reynolds, 1723 (Sir Joshua Reynolds, 1723 –– 1792)1792)

•• เคยดํารงตําแหนงประธานสถาบันศึกษาศิลปะแหงชาติเคยดํารงตําแหนงประธานสถาบันศึกษาศิลปะแหงชาติ  (Royal (Royal 
AcadamyAcadamy))

•• เปนผูวางรากฐานวิธีการวาดภาพคนเหมือนเปนผูวางรากฐานวิธีการวาดภาพคนเหมือน  ซึ่งเรียกวาซึ่งเรียกวา  สงางามสงางาม  
(Grand Manner)(Grand Manner)

•• นิยมรปูแบบนิยมรปูแบบ  อุดมคติของจิตรกรอติาลีอุดมคติของจิตรกรอติาลี  ในยุคเรอในยุคเรอเนสซองสเนสซองส
•• นิยมวาดภาพคนเหมือนนิยมวาดภาพคนเหมือน



เรยโนลดเรยโนลด  
Mrs. Siddons as the 

Tragic Muse

ขนาด 93 X 57 นิ้ว 
สีน้ํามันบนผาใบ ค.ศ. 1784



เกนสเกนสโบโรโบโร  
(Thomas Gainsborough, 1727 (Thomas Gainsborough, 1727 –– 1788)1788)

•• จิตรกรภาพคนเหมือนจิตรกรภาพคนเหมือน  ,,  ทิวทัศนทิวทัศน  และภาพจินตนาการและภาพจินตนาการ  
((ระหวางคนเหมือนระหวางคนเหมือน  ทิวทัศนทิวทัศน  และชีวิตทัว่ไปและชีวิตทัว่ไป))  โดยรับจางผูมีโดยรับจางผูมี
เงินประเภทเศรษฐีที่ดินเงินประเภทเศรษฐีที่ดิน  กับพอคาผูมั่งคั่งกับพอคาผูมั่งคั่ง  และราชสํานักและราชสํานัก

•• เริ่มจากภาพคนครึง่ตัวเริ่มจากภาพคนครึง่ตัว  โดยรับอิทธิพลศิลปนฝรั่งเศสโดยรับอิทธิพลศิลปนฝรั่งเศส,,  และและ
รูรูเบนสเบนส  แลวปรับเปนลักษณะเฉพาะตนแลวปรับเปนลักษณะเฉพาะตน

•• เขียนภาพคนใหเหมือนตัวเจาของแบบมากเขียนภาพคนใหเหมือนตัวเจาของแบบมาก



เกนสเกนสโบโรโบโร  Mrs. Siddons

สีน้ํามัน  ขนาด 49 X39 นิ้วเศษ 
ค.ศ.1785



เกนสเกนสโบโรโบโร  Robert Andrew and His Wife (แอนดรกูับภรรยา)
 สีน้ํามัน  ขนาด 27X 47 นิ้ว



เกนสเกนสโบโรโบโร  
Morning Walk



สถาปตยกรรมฝรั่งเศสสถาปตยกรรมฝรั่งเศส



โบฟฟรองดโบฟฟรองด  
((เจอแมงเจอแมง  มามาเบียลเบียล  โบฟฟรองดโบฟฟรองด,, 16771677 –– 1754)1754)



ตกแตงหองเจาหญิง ในคฤหาสนซูบีส (Hotel de Soubise) ค.ศ.1732 – 1740
ตัวอยางการตกแตงแบบโรโคโคที่สมบูรณที่สุด



บาโรค



ลวดลายตกแตงโรโคโค



โรโรเบริตเบริต  อาดัมอาดัม  
(1728(1728 –– 1792)1792)

•• ชาวสก็อตชาวสก็อตแลนดแลนด



คฤหาสน แลนสดาวน เฮาส 
(Lansdowne House) 
ลอนดอน 1765 - 1775



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม  อิตาลีอิตาลี



Palace of Portici
(อิทธิพล Ceramic จีน)

เมืองเนเปล



The EndThe End


