
ศิลปะโรโคโคศิลปะโรโคโค  
(Rococo)(Rococo)

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



RococoRococo

•• มาจากคาํวามาจากคาํวา  บาโรโคบาโรโค  ((BarocoBaroco) ) แตบางคนก็แตบางคนก็
วามาจากภาษาฝรั่งเศสวาวามาจากภาษาฝรั่งเศสวา  โรกาเยโรกาเย  
((RocailleRocaille))
•• เปนรูปแบบสุดทายของบาโรคเปนรูปแบบสุดทายของบาโรค  เจริญรุงเรืองเจริญรุงเรือง
ในราชสํานกัในสมัยพระเจาหลยุสที่ในราชสํานกัในสมัยพระเจาหลยุสที่  1515  แหงแหง
ฝรั่งเศสฝรั่งเศส  แลวยายออกสูราชสํานกัตางๆทั่วแลวยายออกสูราชสํานกัตางๆทั่ว
ยุโรปเปนลักษณะเพื่อชนชั้นสูงซึ่งตอจากยุโรปเปนลักษณะเพื่อชนชั้นสูงซึ่งตอจาก
หลุยสที่หลุยสที่  1414  คือมลีักษณะโออาคือมลีักษณะโออา  หรูหราหรูหรา  
รูปทรงเสนสายออนโคงรูปทรงเสนสายออนโคง  นุมนวลออนหวานนุมนวลออนหวาน  
บอบบางบอบบาง  และดูนารักและดูนารัก



จิตรกรรมจิตรกรรม

•• จะใหแสงปรากฏอยางงดงามจะใหแสงปรากฏอยางงดงาม  
นุมนวลนุมนวล  บรรยากาศคลายฝนบรรยากาศคลายฝน  
ภาพสตรีมีสีผิวขาวภาพสตรีมีสีผิวขาว  อมชมพูอมชมพู  
คลายกับสีหอยมุกคลายกับสีหอยมุก
•• เรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยาย
โบราณโบราณ  งานรื่นเริงและหรูหรางานรื่นเริงและหรูหรา
•• เนื้อหาเกี่ยวของกับกามารมณเนื้อหาเกี่ยวของกับกามารมณ



ประติมากรรมประติมากรรม

•• นํารูปแบบมาจากนํารูปแบบมาจาก  เบอรเบอรนินีนินี  สมัยสมัย
บาโรคมาดัดแปลงบาโรคมาดัดแปลง  แตขนาดเล็กแตขนาดเล็ก
ลงลง  และเพิ่มรายละเอียดเพิ่มขึ้นและเพิ่มรายละเอียดเพิ่มขึ้น
•• รางกายของคนจะดูบอบบางรางกายของคนจะดูบอบบาง  
นุมนวลนุมนวล  และแสดงอาการและแสดงอาการ
เคลื่อนไหวออนชอยเคลื่อนไหวออนชอย



ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



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

•• เชื้อเชื้อสายเฟสายเฟลมลมมิชมิช  เริ่มจากการหัดวาดภาพเริ่มจากการหัดวาดภาพ
เกี่ยวกับเครื่องแตงกายตัวละครและฉากเกี่ยวกับเครื่องแตงกายตัวละครและฉาก
ทั่วไปทั่วไป
•• ลักษณะงานแบงออกเปนลักษณะงานแบงออกเปน  22  แบบแบบ  คือคือ  แบบแบบ
สามญัชนทั่วไปสามญัชนทั่วไป  และแบบชั้นสูงและแบบชั้นสูง  ซึ่งซึ่ง
แสดงออกถึงความหรูหราแสดงออกถึงความหรูหรา  และมีและมี
ทวงทํานองผูดีทวงทํานองผูดี  คือแตงกายหรูหราโออาคือแตงกายหรูหราโออา  
และสงางามและสงางาม  นิยมระบายสใีหมแีสงเงานิยมระบายสใีหมแีสงเงา
ระยิบระยับระยิบระยับ  ดูเลื่อมพรายดูเลื่อมพราย  จนกลายเปนแบบจนกลายเปนแบบ
ปาริเซียนสไตลปาริเซียนสไตล  (Parisian Style)(Parisian Style)



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



ชายหนุม Gilles
ขนาด 184 X 149 ซม.



สีชอลค



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

•• เปนศิลปนที่มชีื่อเสียงตอจากวตัโตเปนศิลปนที่มชีื่อเสียงตอจากวตัโต  และเปนและเปน
ศิลปนคนโปรดของมาดามศิลปนคนโปรดของมาดาม  เดอเดอ  ปอมปาปอมปาดูรดูร    
บิดาเปนชางออกแบบตัดเย็บเสื้อผาบิดาเปนชางออกแบบตัดเย็บเสื้อผา  และเคยและเคย
ฝกงานภาพพมิพฝกงานภาพพมิพ  งานทอพรมงานทอพรม  และเปนและเปน
ผูอํานวยการทอพรมแขวนผนังผูอํานวยการทอพรมแขวนผนัง
•• คค..ศศ.1765.1765  ไดรับแตงตั้งใหเปนจิตรกรราชไดรับแตงตั้งใหเปนจิตรกรราช
สํานักฝรั่งเศสสํานักฝรั่งเศส  หลุยสที่หลุยสที่  1515  จึงมีโอกาสสอนจึงมีโอกาสสอน
ศิลปะศิลปะ  และเปนจิตรกรประจําตัวมาดามและเปนจิตรกรประจําตัวมาดาม  เดอเดอ  
ปอมปาปอมปาดูรดูร  ซึ่งเปนสตรีฉลาดซึ่งเปนสตรีฉลาด  สวยสวย  และมีและมี
อํานาจมากทีสุ่ดสมัยนั้นอํานาจมากทีสุ่ดสมัยนั้น  และเปนผูนําลายและเปนผูนําลาย
ศิลปะแบบจีนศิลปะแบบจีน((ChinoiserieChinoiserie))  มาใชในการมาใชในการ
ทอพรมทอพรม



•• ชอบใชสีขาวชอบใชสีขาว  ,,  ชมพูชมพู  ,,  ฟาออนสดใสฟาออนสดใส
•• มักจะเขียนภาพหญิงเปลือยมักจะเขียนภาพหญิงเปลือย  ,,  นางไมนางไม  

,,  นางฟานางฟา  ,,  คิวปดคิวปด
•• การจัดองคประกอบใหดูมีลักษณะการจัดองคประกอบใหดูมีลักษณะ
เคลื่อนไหวเคลื่อนไหว  เสนสายออนหวานเสนสายออนหวาน  พลิ้วพลิ้ว
ไหวไหว
•• ไลน้ําหนักออนไลน้ําหนักออน  แกแก  ใหดูกลมกลืนกันใหดูกลมกลืนกัน



Mme de Pompadour 
มาดาม เดอ ปอม
ปาดูร  ค.ศ. 1756





Mme de Pompadour

มาดาม เดอ ปอมปาดูร  
ค.ศ. 1756



Landscape with a Water Mill สีน้าํมัน  57.2 X 73 ซม.



Reclining Girl สีน้ํามัน ค.ศ. 1752



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

•• ศิษยศิษย  ชารชารแดงแดง  และบูเชและบูเช  ไดรับการยกไดรับการยก
ยองเรื่องการใชสียองเรื่องการใชสี  เริ่มดวยการเขยีนเริ่มดวยการเขยีน
แบบเรอแบบเรอเนสซองสเนสซองส  ตอมาหันมาสูตอมาหันมาสู  
RococoRococo
•• ไดรับการอุปถัมภอยางดีจากไดรับการอุปถัมภอยางดีจากมาดาม 
เดอ ปอมปาดูร 

• ระบายสดีูบางเบาแบบรูเบ็นส แตแตะแตม
หนาแบบเรมบรานซ



โลชงิชา (The Swing )
สีน้ํามัน ขนาด 32 X 25 นิ้ว  
ค.ศ. 1766 - 1769



อาบน้าํ  Bathers  สีน้ํามัน  ขนาด 25 X 31 นิว้เศษ 



จดหมายรัก 
(The Love Letters)หรือ 

(The Progress of Love)



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

•• ศิลปนรวมสมัยกับศิลปนรวมสมัยกับ  บูเชรบูเชร  แตลักษณะงานแตลักษณะงาน
ตางกันตางกัน
•• นิยมวาดหุนนิ่งนิยมวาดหุนนิ่ง  และชีวิตทั่วไปและชีวิตทั่วไป
••   เริ่มจากจัดเครื่องครวัเริ่มจากจัดเครื่องครวั  ผลไมอยางงายๆผลไมอยางงายๆ  
มาสูชีวิตประจําวันมาสูชีวิตประจําวัน  และทิวทัศนและทิวทัศน  
•• ถือเปนตัวแทนนักธรรมชาตินิยมถือเปนตัวแทนนักธรรมชาตินิยม  ที่เดนที่เดน
ที่สุดในศตวรรษที่ที่สุดในศตวรรษที่  1818



Self Portrait หรือ 
ชารแดงสวมแวน

สีชอลค



ชารชารแดงแดง  Still lifeStill life



Still lifeStill life
ชารชารแดงแดง



Still lifeStill life



The House of Cards
เรือนกระดาษ



The Kitchen Maid



Back from the Market 
สีน้ํามัน  18 ½ X 14
¾ นิ้ว  ค.ศ. 1739



The Cistern (ถังน้าํ)



Soap Bubble



ประติมากรรมประติมากรรม



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

•• แสดงอารมณแสดงอารมณ  โรโคโคโรโคโค  ไดได
สนุกสนานสนุกสนาน  
•• มีการวางองคประกอบอยางพลิกมีการวางองคประกอบอยางพลิก
แพลงแพลง  
•• ผลงานสวนมากเปนดินเผาขนาดผลงานสวนมากเปนดินเผาขนาด
เล็กเล็ก(Terracotta)(Terracotta)  จึงมีสมญานามวาจึงมีสมญานามวา  
““บาโรคขนาดเล็กบาโรคขนาดเล็ก””



Nymph and Satyre (นิมฟ และแซทอร ) ดินเผาขนาด

สง 23 นิ้ว



โรโคโคโรโคโค  อังกฤษอังกฤษ



โรโคโคโรโคโค  อังกฤษอังกฤษ

•• ศตวรรษที่ศตวรรษที่  1818  ตรงกบัสมัยพระราชินีตรงกบัสมัยพระราชินี
แอนนแอนน  (1702(1702 –– 1714)1714)  เกิดสงครามเกิดสงคราม
กับฝรั่งเศสกับฝรั่งเศส  รวมสก็อตรวมสก็อตแลนดและแลนดและ
อังกฤษเขาเปนสวนเดียวกันอังกฤษเขาเปนสวนเดียวกัน  
--  รบัอิทธิพลจากศิลปะฝรั่งเศสรบัอิทธิพลจากศิลปะฝรั่งเศส
•• การคาของอังกฤษเจริญกาวหนาการคาของอังกฤษเจริญกาวหนา  มีมี
ตลาดการคาอยูทั่วทุกมุมโลกตลาดการคาอยูทั่วทุกมุมโลก  ทําใหทําให
เศรษฐกิจเขมแข็งมากที่สุดชาติหนึ่งเศรษฐกิจเขมแข็งมากที่สุดชาติหนึ่ง
ในยุโรปในยุโรป



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

•• จิตรกรจิตรกร  ++  ศลิปนภาพพิมพที่มีศลิปนภาพพิมพที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในระยะชื่อเสียงที่สุดในระยะ  ตนศตวรรษตนศตวรรษ
••   ชอบสรางงานในลักษณะที่เกีย่วกับชอบสรางงานในลักษณะที่เกีย่วกับ
กลุมคนกําลังสังสรรคกลุมคนกําลังสังสรรค  หรือรวมหรือรวม
สมาคมกันสมาคมกัน  เรียกงานลักษณะนี้วาเรียกงานลักษณะนี้วา                              
คอนคอนเวอรเซชั่นเวอรเซชั่น  พิซพิซ  (Conversation (Conversation 

Piece)Piece)  ดูคลายการแสดงละครเวทีดูคลายการแสดงละครเวที  



•• ลักษณะเยาะเยยถากถางความปลิ้นปลอนของลักษณะเยาะเยยถากถางความปลิ้นปลอนของ
คนคน  ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปนเฟศิลปนเฟลมลมมิชมิช    
บวกลักษณะความชางคอนแคะของชาวบวกลักษณะความชางคอนแคะของชาว
อังกฤษอังกฤษ  ประกอบกับประกอบกับ  โฮโฮการธการธ  สนิทสนิท  และคุนเคยและคุนเคย
กนักบักนักบั  เฮนรีเฮนรี  ฟลฟลดงิดงิ  ผูประพันธผูประพันธ  ““ทอมโจนสทอมโจนส””
•• ผลงานผลงาน  เชนเชน  ภาพชุดผลงานของหญิงแพศยาภาพชุดผลงานของหญิงแพศยา  
จํานวนจํานวน  66  ภาพภาพ  ((ถกูไฟไหมหมดถกูไฟไหมหมด))  
ความกาวหนาของชายเจาชูความกาวหนาของชายเจาชู  จํานวนจํานวน  66  ภาพภาพ  
ซึ่งแสดงความเลวรายของการผิดศีลธรรมซึ่งแสดงความเลวรายของการผิดศีลธรรม  
•• ผลงานมทีั้งจติรกรรมและภาพพมิพผลงานมทีั้งจติรกรรมและภาพพมิพ  และเขียนและเขียน
ภาพลอภาพลอ



Self 
Portrait



The Orgy Scence 3rd of the Rake’s Progress

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



The Graham Children

( เด็กๆตระกูลเก
รแฮม )



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

•• เคยดํารงตําแหนงประธานสถาบนัเคยดํารงตําแหนงประธานสถาบนั
ศึกษาศิลปะแหงชาติศึกษาศิลปะแหงชาติ  (Royal (Royal AcadamyAcadamy))

•• เปนผูวางรากฐานวิธีการวาดภาพคนเปนผูวางรากฐานวิธีการวาดภาพคน
เหมือนเหมือน  ซึ่งเรียกวาแบบสงางามซึ่งเรียกวาแบบสงางาม  (Grand (Grand 
Manner)Manner)

•• นิยมรูปแบบนิยมรูปแบบ  อุดมคติของจิตรกรอติาลีอุดมคติของจิตรกรอติาลี  
ในยุคเรอในยุคเรอเนสซองสเนสซองส
•• นิยมวาดภาพคนเหมือนนิยมวาดภาพคนเหมือน



Mrs. Siddons as the 
Tragic Muse

ขนาด 93 X 57 นิ้ว 
สีน้ํามันบนผาใบ ค.ศ.

1784



Lady Skipwith สนี้ํามัน



General John Bergoyne

สนี้ํามัน ค.ศ. 1766



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

•• จิตรกรภาพคนเหมือนจิตรกรภาพคนเหมือน  ,,  ทิวทัศนทิวทัศน  และและ
ภาพจินตนาการภาพจินตนาการ  ((ระหวางคนเหมือนระหวางคนเหมือน  
ทิวทศันทิวทศัน  และชีวิตทั่วไปและชีวิตทั่วไป))  โดยรับจางผูมีโดยรับจางผูมี
เงินประเภทเศรษฐีที่ดนิเงินประเภทเศรษฐีที่ดนิ  กบัพอคาผูมั่งคั่งกบัพอคาผูมั่งคั่ง  
และราชสํานักและราชสํานัก
•• เริ่มจากภาพคนครึ่งตัวเริ่มจากภาพคนครึ่งตัว  โดยรับอิทธิพลโดยรับอิทธิพล
ศิลปนฝรั่งเศสศิลปนฝรั่งเศส,,  และรูและรูเบนสเบนส  แลวปรับเปนแลวปรับเปน
ลักษณะเฉพาะตนลักษณะเฉพาะตน



Mrs. Siddons
สีน้ํามัน  ขนาด 49 X39 
นิ้วเศษ ค.ศ.1785



Robert Andrew and His Wife (แอนดรูกับภรรยา) สีน้าํมัน  ขนาด 
27X 47 นิว้



Morning Walk



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม  อิตาลีอิตาลี



Palace of Portici

(อิทธิพล Ceramic จีน)
เมืองเนเปล



The EndThe End


