
บาโรค ฝรั่งเศส
(ศตวรรษที่ 1661 – 1685 สมัย

หลยุสที่ 14)



บาโรค ฝรั่งเศส

• ค.ศ. 1610 พระเจาชารลที่ 4 ซึ่งถือวาเปนกษัตริยที่
ดีที่สุดถูกลอบปลงพระชนม ในขณะที่หลยุสที่ 13 
พระโอรสยังทรงพระเยาวหนาที่จึงตกเปนของ
มารดาซึ่งเปนเชื้อสายเจาชาย คอสสิโม เมดิชี แหง
ฟลอเรนซ จนเมื่อหลุยสที่ 13 ขึน้ครองราชยไดจึง
เขามามีบทบาทปกครองประเทศ และเสยีชีวิตใน
ขณะที่หลยุสที่ 14ยังทรงพระเยาว มาซารังรัฐบุรุษ
ของฝรั่งเศสจึงเขามามีบทบาทใหหลุยสที่ 14 
แตงงานกับเจาหญงิอินฟานตาแหงสเปน ซึ่งมี
อํานาจที่สุดในขณะนัน้ พระองคทรงสงเสริม
ศิลปกรรมโดยเฉพาะวรรณกรรมเปนอยางดียิง่ เมื่อ
มาซารังและมารดาเสียชีวิต มีที่ปรึกษาใหมคือ โกล
แบร



• โกลแบร เสนอใหนําศลิปกรรมมารับใช
ชาติโดยถือความงามของกรกี โรมัน เรอ
เนสซองส และบาโรคเปนแบบอยาง สวน
ความงามของสามญัชนทีเ่ปนแบบฉบับ
ของเฟลมมิช ถือวามีคณุคาต่ํา 
• เกิดการสรางพระราชวังแวรซายสขึ้น 
เพื่อใหเปนแบบอยางของรสนิยมทีด่ีที่สุด 
ทําใหฝรั่งเศสครองตําแหนงผูนําทางศิลปะ
แทนอิตาลีได  จึงเกิดบาโรคของชนชั้น
สูงขึ้น



• แมปารสีจะเปนเมืองหลวง แตกษัตริย
ประทับอยูนอย เพราะชอบประทับ
พักผอนตามหัวเมือง จึงมีสถาปนิกผู
มีชื่อเสียงหลายสกุลเขาไปรับใชการ
ออกแบบสถาปตยกรรม เชน เลอ มู
เอร      (1591 – 1669) ซึ่งสวน
ใหญไดออกแบบคฤหาสน และปอม
ปราการ



• ตระกูล เลอแมซิเอร ขยายพระราชวัง
ของลูฟวของหลุยสที่ 13 ใหกวางออกไป
• ตระกูลเลโว เปนผูควบคุมตําหนกับางหลัง
ของลูฟว และออกแบบดานหนาของ
พระราชวังแวรซาย (ค.ศ. 1654)
• ตระกูลมองซารต ไดรบัการยกยองวา
ออกแบบสถาปตยกรรมฝรั่งเศสที่ยิง่ใหญ
ที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 17 โดยออกแบบ
ปราสาท บานพกัสวนตวัจํานวนหลายหลงั
รวมทั้งจดัวางผังรวมของพระราชวังแวร
ซายสดวย
• โกลด แปโรต (1631 – 1688) รับผิดชอบ
ออกแบบบางสวนของลูฟว



พระราชวังลูฟว



พระราชวังลูฟ
ว









หองแสดงงานศิลปะ ภายในลูฟว



ภาพโมนาลิซา  







พระราชวังลูฟว 

กอสรางค.ศ. 1190 และกอสราง
เพิ่มเติมเรื่อยมาถึงค.ศ.1668เพื่อเปน

ที่สะสมศิลปกรรม
ดานหนาออกแบบโดยแปรโร ใชเปนที่
พํานักและสะสมภาพ จนเมื่อค.ศ.

1678 ไดยายออก จึงเปดใหคนเขาชม
งานในค.ศ. 1681 และกลายเปน
พิพิธภัณฑศิลปะสาธารณะในค.ศ.

1793



พระราชวังแวรซายส (Versailles)

เริ่มในสมัยหลยุสที่ 14 อยูหางจากปารีสไปทาง
ตะวันตกเฉียงใต 11 ไมล เพื่อเปนพระราชวังใหม 
ใชเปนศนูยกลางการปกครองของฝรั่งเศส ซึ่ง
สามารถอวดพระราชอํานาจของหลุยสที่ 14 เริ่ม
กอสราง ค.ศ. 1624 โดยโกลแบรตและเลอบรังเปน
ผูควบคุมการกอสรางทัง้หมด แลวเสร็จ ค.ศ. 1683
มีลักษณะความงามอันหรูหราแบบบาโรคชั้นสูง 
(The Aristocratic Baroque Style) ที่พรั่งพรอม
ดวยความสขุอันสมบูรณ



หลุยสที่ 14 โดยริโกด 
สีน้ํามันบนผาใบ 

9 ฟุต 2 นิ้ว X 6 ฟุต 5 
นิ้ว ค.ศ.1701



ประติมากรรมสําริด โดย ฟรอง
ซัวส กิราดง 
หลุยสที่ 14

ชุดฉลองพระองคแบบโรมัน 
ทรงมา 

ค.ศ. 1699



พระราชวังแวรซายน  ค.ศ.1669 - 1685



พระราชวังแวรซายน  ค.ศ.1669 - 1685



The Main Gateway ค.ศ.1669 - 1685



ภายในหอง The War Room ค.ศ.1678



The Battle Gallery



The Peace Room



The Mercury Room



The Queen Bed Chamber



The King Bed Chamber



The Queen Waiting Room



Louis 15 Study



The Royal Opera House



ทองพระโรงกระจก
(The Hall of Mirrors)

ออกแบบโดย จูล อารคดอง มองซารต



หองทองพระโรงกระจก
(The Hall of Mirrors)

ออกแบบโดย จูล อารค
ดอง มองซารต



การจัดสวน





ประติมากร 

• ปูเกต (Peirre Puget , 
1620 – 1694)



Milo of Cortona

หรือไมโลแหงคอรโต
นา  หนิออน ค.ศ.1671



จิตรกรรมบาโรค ฝรั่งเศส

• เดอ ลา ตูร (Georges de la 
Tour,1593 – 1652)
• ชอบใชแสงแบบคาราวัคโจ แตเนน
ปริมาตรมากกวา (อาจจะเปนเพราะไม
เคยเดินทางไปอิตาลี) แสดงออกแบบ
เรียบงาย แตสงางาม และชอบใชเสน
คม และตรง แบบเรขาคณติ 
• ชอบวาดรูป  เทียนไขเพื่อจดุใหแสงและ
เงาในภาพ



เดอ ลา ตูร 
(Georges de la Tour,1593 – 1652)

จิตรกรในราชสํานักฝรั่งเศส แตผลงานมีคนรูจักกันนอย
• ชอบใชแสงแบบคาราวัคโจ แตเนนปริมาตรมากกวา (อาจจะเปนเพราะ

ไมเคยเดินทางไปอิตาลี) แสดงออกแบบเรียบงาย แตสงางาม และชอบ
ใชเสนคมและตรง แบบเรขาคณิต 

• ชอบวาดรูปโดยใชเทียนไขเพื่อจุด ใหแสงและเงาในภาพ



เดอ ลา ตูร 
คนจับหมัด (The Flea Catcher) 

ค.ศ.1634



เดอ ลา ตูร 
Joseph The Carpenter

สีน้ํามัน ค.ศ.1645



เดอ ลา ตูร 
Education of the Virgin C.1640



เดอ ลา ตูร 
Fortune Teller



พีน่องตระกลู เลอ นัง (Le Nain) มี
พีน่อง 3 คน คือ

• อังตวน (1588 – 1648)
• หลุยส (1593 – 1645) ถอืเปนผูนํา
ลัทธิ Realism
• มาธีเออ (1607 – 1677)
• นิยมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชาวบาน 
ชีวิตสามัญ
• ออกแนวธรรมชาตินิยม
• ไมนิยมเซ็นชื่อในงาน



Four Figures at Table สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 46 X 55 ซม.



Peasant Family ( ครอบครัวของชาวชนบท )

สีน้ํามันบนผาใบ ค.ศ.1640 กวาง 62 นิ้ว สูง 44 
นิ้ว



ภาพขยายรูปครอบครัวชาวชนบท



การรับประทานอาหารของชาวชนบท ( The Peasants Meal )

ค.ศ.1642 สีน้ํามัน ลูฟว



ปูสแซง (Nicolas Poussin, 
1594 – 1665)

• ใชชีวิตสวนใหญในกรุงโรม ไดรับการ
ยกยองในวงการจิตรกรรมในฝรั่งเศสวา 
มีความสามารถเยี่ยงอัจฉริยะบุคคล
• นิยมจิตรกรรมอิตาลีโดยเฉพาะราฟาเอล 
รวมทั้ง    ทิเชียน ผลงานกรีก + โรมัน
• เปนบิดาแหงวงการจิตรกรรมฝรั่งเศส
ตามอุดมคติคลาสสิกมากกวาบาโรค
• เสนมีความงามเปนอันดับแรก มากกวาสี



ปูสแซง 
ภาพเหมือนศิลปน 

สีน้ํามนั ค.ศ.1650 ลฟูว



The Annunciation



The Triumph of Pan



The Rape of the Sabine Women

 ค.ศ.1636 – 37 ขนาด 61 X82 ½ นิ้ว  สีน้ํามัน




