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 สังคม เศรษฐกจิ และการเมืองทีมี่ผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ

ตะวนัตกในช่วงปลายคริสตวรรษที ่19 เป็นต้นมา

 ศิลปะลทัธิสัจนิยม (Realism) 

 ศิลปะลทัธิอมิเพรสช่ันนิสม์ (lmpressionism)

  ศิลปะลทัธิโพสต์อมิเพรสช่ันนิสม์ (post-lmpressionism)

 ศิลปะอาร์ตนูโว ศิลปะนาอีฟ (Naive) และสถาปัตยกรรมสมยัใหม่

 ศิลปะลทัธิโฟวิสม ์(Fauvism) ศิลปะลทัธิเอก็ซเพรสชนันิสม์

(Expressionism) ศิลปะคิวบิสม ์(Cubism)
ศิลปะนามธรรม (Abstract)



หัวข้อการบรรยาย

ศิลปะตะวนัตกปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
 ศิลปะลทัธิดาดา (Dada) ศิลปะลทัธิเหนือจริง (Sereallism) 

ศิลปะเดอสไตล ์(Desjl) ประติมากรรมสมยัใหม่

 ศิลปะเอบ็สเตร็คเอก็ซเพรสชนันิสม ์(Abstract 
Expressionism) ศิลปะพอ็พอาร์ต (Pop Art) ศิลปะ

ลทัธิโฟโตเ้รียลลิสม ์(Photorealism) 

 ศิลปะมินิมอล (Minimal Art) ศิลปะแลนดอ์าร์ต (Land Art) 
ศิลปะบอด้ีอาร์ต (Body Art) ศิลปะคอนเซบฌ่วลอาร์ต 

(Conceptual Art) ศิลปะโพสตโ์มเดิร์น (Postmodern 
Art)
 อิทธิพลและแนวคิดท่ีมีต่อศิลปะไทยสมยัใหม่
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สังคม เศรษฐกจิ และการเมอืงที่มผีลกระทบต่อการ

สร้างสรรค์ศิลปะตะวนัตกในช่วง

ปลายคริสตวรรษที ่19 เป็นต้นมา



สังคม เศรษฐกจิ และการเมอืงที่มผีลกระทบต่อการ

สร้างสรรค์ศิลปะตะวนัตกในช่วง

    ปลายคริสตวรรษที ่19 เป็นต้นมา

 ศูนยก์ลางศิลปะอยูท่ี่ปารีส ฝร่ังเศส 

 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของฝร่ังเศสตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี ๑๘ ทาํ

ใหอ้าํนาจของชนชั้นศกัดินาลดลง 



   หลงัการปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส ค.ศ. ๑๗๘๙ สงัคมมีลกัษณะท่ีเสรีมากข้ึน 

กษตัริย ์และศาสนจกัรมีอาํนาจนอ้ยลง สังคมเช่นน้ีเปิดโอกาสใหเ้กิดผู ้

อุปถมัถศิ์ลปะรายใหม่  โดยเฉพาะรัฐ กลุ่มทุนและพอ่คา้ซ่ึงเขา้มาแทนท่ี

กษตัริย ์ขนุนาง



   กลุ่มทุนและพอ่คา้ ซ่ึงเขา้มามีบทบาทหลงัการปฏิวติัอุสาหกรรม ทาํให้

สงัคมเกิดชนชั้นแบบใหม่ คือพอ่คา้-นายทุน การเอารัดเอาเปรียบคนจน



ศิลปะลทัธิสัจนิยม (Realism  Art)

 เกิดและมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ปรารีส

 มีทศันะวา่ความงามและศิลปะ คือ ความจริงท่ีเราอยู ่เราเห็น มิใช่เร่ือง

ไกลตวัหรือจินตนาการทางศาสนา 

 สภาพผูค้นธรรมดาและชีวิตท่ีลาํบากอนัเป็นผลของการปฏิวติั

อุสาหกรรม คือ เน้ือหาหลกัท่ีแสดงออก

 สนใจสงัคม และปัญหาสังคม



โรงงานอุสาหกรรมในยโุรปคริสตศตรรษท่ี 19 



สภาพคนงานในโรงงาน และกรรมาชีพท่ีลาํบากในยโุรปคริสตศตรรษท่ี 19 



ศิลปินทีสํ่าคญั

กตุสตาฟ   คูร์เบต ์(Gustave Courbet: ค.ศ. 1819 – 1877) 



กรรมกรทุบหิน (The stone Breakers:  ค.ศ. 1849)



ผลงานทีสํ่าคญั

ห้องทาํงานของศิลปิน (The Artist's Studio:  ค.ศ. 1855)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Courbet_LAtelier_du_peintre.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Gustave_Courbet_006.jpg


ชองส์   มิลเลต ์

(Jean Millet, ค.ศ. 
1814 – 1875) 



 มลิเลต์:  ชาวนายากจนเกบ็ข้าวหลงัจากเกบ็เกีย่ว (The Glenaners: ค.ศ. 1857) 



โดมิเอร์   

(Honore 
Daumier: ค.ศ. 

1808 – 1879)



โดมเิอร์: ตู้รถไฟ ช้ันที่ 3 (The Third–Class Carriage: ค.ศ. 1863-65) 



ภาพ Gargantua ลอ้เลียนชนชั้นนายทุน



ศิลปะลทัธิอมิเพรสช่ันนิสม์ 

(lmpressionism) 

ราว ค.ศ. 1860s-ตน้ศตวรรษท่ี 20



ศิลปะลทัธิอมิเพรสช่ันนิสม์ 

(lmpressionism) 



ศิลปะกระแสหลกัท่ีทางการยอมรับช่วงการก่อตวัของ

ลทัธิอิมเพรสชนันิสมคื์อศิลปะลทัธินีโอคลาสิค และโรแมนติค



ผลงานจิตรกรรมของเดอราครัวซ์ในลทัธิโรแมนติค



ผลงานจิตรกรรมของไคเลอบอต ในลทัธิอิมเพรสชนันิสม ์เร่ืองราวในชีวิตประจาํวนั 



ผลงานจิตรกรรมของมาเน ในลทัธิอิมเพรสชนันิสม ์เร่ืองราวในชีวิตประจาํวนั 



เน้ือหาของศิลปะท่ีดีควรเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่ สูงส่ง และมีรูปแบบท่ี

เหมือนจริง ประณีต



ผลงานจิตรกรรมของ ออกสุต ์โดมินิก แอรงก์



ผลงานจิตรกรรมของ ออกสุต ์โดมินิก แอรงก ์



ผลงานจิตรกรรมของ ออกสุต ์โดมินิก แอรงก ์                    ผลงานจิตรกรรมของเรอนวัร์ 



ผลงานจิตรกรรมหุ่นน่ิง



ผลงานจิตรกรรมหุ่นน่ิงรุ่นก่อน                        ผลงานจิตรกรรมดอกทานตะวนัของแวนโก๊ะห์ 



ผลงานจิตรกรรมหุ่นน่ิงของ

มาแน



ศิลปะอิมเพรสชนันิสมจึ์งเป็นรูปแบบงานศิลปะท่ีไม่ไดรั้บการ

ยอมรับในระยะแรกจากทางการและสงัคม เน่ืองจากนาํเสนอ

รูปแบบและสุนทรียภาพท่ีต่างจากท่ีสงัคมคุน้เคยกนั



William Bouguereau

(ค.ศ.1825–1905) 

ผลงาน กาํเนิดวนีสั 

(The Birth of Venus 

ค.ศ.1879)

http://en.wikipedia.org/wiki/William-Adolphe_Bouguereau
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Birth_of_Venus_(Bouguereau)




(บน) ผลงานจิตรกรรมของเรอนวัร์

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Pierre-Auguste_Renoir_-_In_the_Garden.jpg


Impression : Sunrise, ค.ศ 1872 ความประทบัใจยามรุ่งอรุณ มี

ความสาํคญัในฐานะเป็นรูปท่ีเป็นท่ีมาของคาํวา่ Impressionism



- เกิดเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 - ตน้ศตวรรษท่ี 20
- ท่ีประเทศฝร่ังเศส

- ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองเอ้ือใหเ้กิดการสร้างสรรค์

อยา่งอิสระแก่ศิลปินในการสร้างงาน



- ทฤษฎีแสงสีจากวทิยาศาสตร์ จากงานของเชฟเริล(Michel 

Eugène Chevreul: ค.ศ. 1786 – 1889) จากงาน 

De la loi du contraste simultané des couleurs et de 

l'assortiment des objets colorés (หลกัความ

กลมกลืนและความขดัแยง้กนัของสี) ท่ีตีพิมพเ์ม่ือ 

ค.ศ. 1839  



รูปแบบ แนวคดิ และเนือ้หาของศิลปะอมิเพรสชันนิสม์

- ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัแสงสี

เป็นลทัธิทางศิลปะท่ีนาํเสนอรูปแบบศิลปะในรูปแบบ

ใหม่ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อแสงสี และบรรยากาศ มีการใช้

สีสนัท่ีสดใส



วงจรสีธรรมชาติ: แม่สีวตัถุธาตุ -สีคู่ตรงขา้ม



รูปแบบ แนวคดิ และเนือ้หาของศิลปะอมิเพรสชันนิสม์

- ออกไปเขียนภาพนอกสถานท่ี



ผลงานจิตรกรรมของซิสเล่ย ์(Alfred Sisley),  สะพานท่ี Villeneuve-la-

Garenne(Bridge at Villeneuve-la-Garenne), ค.ศ.1872



ผลงานจิตรกรรมของโมเน (Monet) ไม่มีการใชสี้ดาํแมใ้นบริเวณเงามืด



ผลงานจิตรกรรม เรือในแม่นํ้าแซนน(์Boating on the Seine: ราว ค.ศ. 1879-

1880) ของเรอนวัร์ ใชภ้าพเรือสีสม้ ตดักบัพื้นสีนํ้าเงินฟ้า



แม่สีแสงสวา่ง -สีขาวมิไดว้า่งเปล่า



งานของโลเทรค-สีขาวประกอบดว้ยสีสนัมากมาย



-แนวคิดรูปแบบ

จากงานภาพพิมพ์

ในศิลปะญ่ีปุ่นใน

ศตวรรษท่ี 19 ท่ี

มีสีสนัสดใส ไม่

แสดงปริมาตร 

(แบน)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Kiyonaga_Riverside01.JPG


-ผลงานคนเป่า

ขลุ่ย ของมาเน สี

ตดักนัรุนแรง และ

แบน-ไม่ให้

ความสาํคญักบั

แสงเงา



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Kiyonaga_Riverside01.JPG




รายละเอียดภาพภาพของเอมิล โซลา(Emile Zola ค.ศ.1868)โดยมาเน



ผลงานภาพพิมพญ่ี์ปุ่น (ซา้ย) งานคดัลอกดว้ยสีนํ้ามนัโดยแวนโก๊ะห์ (ขวา)



ศิลปิน
ศิลปินท่ีทาํงานตามแนวทางของลทัธิอิมเพรสชัน่นิสตมี์เป็นจาํนวนมาก เช่น

เอดูอาร์ด มาเน่ท,์ โคลด้ โมเน่ท,์ กามีล ปิซาร์โร, เอดกา้ร์ เดอกาส์, ปิแอร์

ออกสุต์ เรอนวัร์, ฯลฯ แมว้า่จะมีแนวคิดร่วมกนัแต่กมี็รูปแบบเฉพาะท่ี

แตกต่างกนัไป



ศิลปินทีสํ่าคญั
เอดูอาร์ด มาเน (Edouard  Manet ค.ศ. 1832-

1883) 

เป็นจิตรกรผูบุ้กเบิกในช่วงตน้ของ

ลทัธิอิมเพรสชัน่นิสต์ ท่ีมีแนวคิดและ

รูปแบบท่ีต่างไปจากศิลปินในช่วง

ก่อนหนา้นั้นดว้ยการไม่ทาํศิลปะท่ี

เป็นไปตามขนบประเพณีท่ียดึถือมา มี

การใชสี้ท่ีค่อนขา้งเรียบแบน ไม่เนน้

ปริมาตรแสงเงา โดยจิตรกรรมของมา

เน่ทแ์ตกต่างจากศิลปินอิมเพรสชัน่

นิสตค์นอ่ืนคือยงัคงใชสี้ดาํในภาพ



           

ความตายของมาทาดอร์ (Dead Matador: ค.ศ.1864-5)

ผลงานช้ินสําคญัของมาเน



           

The Fifer, 1868 คนเป่าขลุ่ย



Lunchoen on Grass, 1863 อาหารกลางวนับนสนามหญา้



Olympia, 1863 โอลิมเปีย



Olympia มีแรงบลัดาล

ใจมาจากภาพเขียน

สมยัฟ้ืนฟศิูลปะ

วิทยาการคือรูป

วีนสัแห่งอูบิโน

ของทิเท่ียน ท่ีมา

เน่ทน์าํมา

แสดงออกใน

รูปแบบใหม่



The  Executions of  Emperor Maximilian, 1867
คาํสั่งประหารจกัรพรรดิแมกซิมิลเลียน





คาํสั่งประหารจกัรพรรดิ

แมกซิ มิลเลียน มาเนทไ์ดแ้รง

บนัดาลจากจากจิตรกรรม

3 พฤษภาคม ค.ศ.1808 
ของโกยา่ (Goya) ทีเ่ขียน

เมือ่ ค.ศ.1814





พระพกัตร์

ของจกัรพรรดิ

นโปเลียน



           

บาร์ที ่Folies-Bergère ค.ศ. 1882 (A Bar at the Folies-Bergère)



โคลด โมเน่ท์ (Claude 

Monet ค.ศ. 1840-1926)



โคลด โมเน (Claude   Monet ค.ศ. 1840-1926 โมเน เป็นจิตรกรลทัธิอิม

เพรสชัน่นิสต์ ท่ีมีรูปแบบการเขียนภาพทิวทศัน์ท่ีโดดเด่นท่ีการใชสี้ท่ี

สดใส เนน้บรรยากาศท่ีสวา่งเจิดจา้ และไม่เขียนแสดง

รายละเอียดของภาพ



ผลงานช้ินสําคญัของโมเน่ท์

           



ผู้หญงิในสวน (Women in the Garden: ค.ศ. 1867)



แม่นํ้ า (The River), ค.ศ. 1868



เรือท่ีอาจองเตย (Boats at Argenteuil), ค.ศ.1872-3



รายละเอียดของ Boats at 

Argenteuil, 1872-3



ภาพภรรยาและลูกชาย

ของโมเน (Woman with 

a Parasol - Madame 

Monet and Her Son) 

ค.ศ.1875



หนา้ผาท่ี Etretat (The Cliffs at Etretat)



สะพานรถไฟท่ีอาร์จองเตย (The Railway Bridge at Argenteuil)  ค.ศ. 1872-3



ภาพชุดกองฟาง ราวปลายทศวรรษท่ี 1880-1890





ภาพชุดกองฟาง ราวปลายทศวรรษท่ี 1880-1890



โบสถ์รูออง



ภาพชุดโบสถรู์ออง 

คาเทอดรัล  Ruen 

Cathedral, ค.ศ. 1892-94



ภาพชุดโบสถรู์ออง 

คาเทอดรัล  Ruen 

Cathedral, ค.ศ. 1892-94 





ภาพชุดโบสถรู์ออง 

คาเทอดรัล  Ruen 

Cathedral, ค.ศ. 1892-94







ภาพชุดโบสถรู์ออง 

Ruen 

Cathedral, ค.ศ. 1892-94



สะพานโค้งแบบ

ญี่ปุ่ นกบัสวนบัว

ของโมเน



สะพานโค้งแบบญี่ปุ่ นกบัสวนบัว 
(Water-Lilies-and-Japanese-Bridge- ช่วงทศวรรษ 1890)









สะพานโค้งแบบญี่ปุ่ นกบัสวนบัว 
(Water-Lilies-and-Japanese-Bridge- ช่วงทศวรรษ 1897-1890)









ภาพชุด ดอกบวัลิล่ีนํ้ า Water Lilies,  ทศวรรษท่ี1900-1920
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