
 บทที่  10 
ประวัติศิลปน 

 
เลียวนาโดร  ดาวินชี ่

( LEONADO  DA  VINCI ) 
 

 เกิด ค.ศ. 1452 ที่ วินซ่ี ( Vinci ) เปนเมืองเล็ก ๆ ในอิตาลี อยูระหวางฟลอเรนซและ  ป
ซา ( Florence-Pisa ) บิดาของ เลียวนาโดร ดาวินชี่ เปนทนายความ ทํางานเก่ียวกับกฎหาย
และเอกสารทางธุรกิจ มารดาเปนชาวชนบท เม่ือเด็กไดรับการศึกษานอยมาก เพราะที่เขาเกิด
เปนทุงเลี้ยงสัตว และคนทํามาหากินในการทํากสิกรรม ตอมาเขาไดกลายเปนตําบลผูที่ไดรับ
การศึกษาชั้นเยี่ยมคนหนึ่งในยุโรปโดยพยายามชวยเหลือตัวเอง 
 

 ประมาณ ค.ศ. 1469 อายุได 17 ป บิดาของเขาไปเรียนศิลปน ฟลอเรนซ และมาอยูกับ
แอนเดรียเดล เวอรอคซิโอ ( Andrea  del  Verocchio )  ศิลปนผูมีชื่อเสียง ในฐานะนักเรียน
ฝกงาน เลียวนาโดร ไดรับความรูมากในดานจิตรกรรม สถาปตยกรรม ชางทอง เพชรพลอย, 
โลหะ แกะสลัก ในขณะท่ีเขาฝกงานอยู ตอมาชวยแอนเดรียเดล เวอรอคซิโอ เขียนภาพการรับ
ศีลของพระคริสต ( The Baptism of Christ ) เพ่ือติดตามวัดตาง ๆ ภาพที่เลียวนาโดร เขียน 
สวยงามมากจนแอนเดรียฯ ครู ผูสอนเขาตองเลิกการเขียนภาพ กลับไปทํางานในดาน
ประติมากรรมและชางทอง 
 

 แสดงใหเห็นวา เลียวนาโดร มีความสามารถตั้งแตเยาววัย ค.ศ. 1472 อายุประมาณ 20 
ป ไดรับเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคมศิลปนฝายชายแหงเซนตลุกในฟลอเรนซ ( Guild of St. 
Luke in Florence ) การท่ีจะเปนสมาชิกของสมาคมได บุคคลน้ันตองทรงทั้งคุณวุฒิ และ
ความสามารถ และพักอยูในฟลอเรนซประมาณ 10 ป ไดทําผลงานใหอีกมาก แสดงใหเห็นวา
เลียวนาโดร มีความสามารถเปนอยางยิ่ง 
 
 หลังจากน้ันเขาออกจากฟลอเรนซ  ไปที่มิลาน ( Milan )  
 ประมาณ ค.ศ. 1482 อายุ 30 ป ไดตําแหนงในราชสํานักของ ลูโด วิโค ส-พอรซา       ( 
Ludoviceo-Sfoza ) ในฟลอเรนซ และไดทํางานใหแกผูยิ่งใหญ คือ ลอเรนโซ ( Lorenzo the  
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Magnificent ) ซึ่งเปนคนหนึ่งในตระกูลเมเดซี่ เปนทั้งเจาผูร่ํารวยและสังฆราช ที่รักศิลปกรรม
และนักการศึกษา ในราชสํานัก ลูโด วิโคยา 
 

 งานที่ เลียวนาโดรทําขณะที่อยูในราชสํานัก นอกจากจิตรกรรมแลวยังเปนเร่ืองของ
สถาปตยกรรม จําลองแบบใหญของอาคาร, อนุสาวรีย สวนงานในดานวิศวกรรมเริ่มทําระบบน้ํา
รอนสําหรับเจาหญิงอาบ เขาเขียนจดหมายทูลเจาชาย เขาสามารถสรางสะพาน ทําปนใหญ ขุด
อุโมงค และเกี่ยวกับอุปกรณการรบอ่ืน ๆ ในการทําสงคราม เชน เคร่ืองพนไฟ รถแทงค  (ใน
สมัยศตวรรษที่ 20) 
 

 กิจกรรมพิเศษ ที่ทําในราชสํานัก การจัดกระบวนแห จัดมหรสพ การกินเลี้ยงรับแขก
ตางเมือง ทดลองการชลประทาน สุขาภิบาล 
 

 ปสุดทายของชีวิต เลียวนาโดรดาวินชี่ ไดไปทํางานอยูในราชสํานักฝร่ังเศส พระเจา 
ฟรานซิสที่  1 ( Francis 1 ) ประทานคฤหาสนใหเขาอยูใกลอองบัวส ( Amboise ) เขาถึงแก
กรรม ณ ที่นั้นใน ค.ศ. 1519 
 

 เปนการโชคดีสําหรับชีวิตของเลียวนาโดร ตลอดมา ตั้งแตสมัยเขาเปนเด็ก และกอนถึง
แกกรรม 
 

 สมัยที่เขาเปนเด็ก ศิลปะวิทยาการเจริญรุงเรืองมาก เน่ืองจากพวกเตอรกียึดกรุงคอน 
สแตนติรนเปลไวไดจากพวกคริสเตียน นักเรียน, นักศึกษา, นักปราชญทั้งหลาย อพยพเขาไป
อยูในอิตาลี นําเอาการศึกษาโบร่ําโบราณทั้งหลายเขาไปเผยแพรกันอยางใหญหลวงในอิตาลี 
และประเทศทางตะวันตกในยุโรป และเริ่มพากันพัฒนาการสติปญญาใหตื่นตัวขึ้น สมัยนี้เรียกวา 
เรเนซองซ ( Renaissance ) หรือ Rebirth อันมีความหมายวา “การเกิดใหม” 
 

 สมัยระยะกอนถึงแกกรรม เขาทําอะไรไดเสรีในการคิดคนทางความรูไดทุกอยาง ระยะ
หลังที่เขาถึงแกกรรมแลว บรรดาบุรุษที่ยิ่งใหญถูกลงโทษกันเปนจํานวนมากมาย ในฐานะที่หา
ความรูและคนความากเกินไป ถาเขามีชีวิตอยู เขาอาจถูกลงโทษเชนเดียวกัน 
 

 ผลงานทางศิลปะของเลียวนาโดร  ที่มีชื่อเสียง :- 
  ภาพ ชื่อ อาหารม้ือสุดทาย  ( The Last Supper ) เขียนโดยใชวิธีเฟรสโค      ( 
Eresco ) บนผนังหองอาหารในโบสถวัดนางชี ซานตามาเรียเดลกราซี ( Santa Maria delle 
Grazie ) เขียนที่มิลาน ใชเวลา 4 ป จึงเสร็จ 
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  ภาพ โมนา ลิสา ( Mona lisa ) เขียนใน ค.ศ. 1911 ในปจจุบันน้ี ราคา 4,200 
ลานบาท เปนภาพที่สวยงามมาก หาหญิงใดเปรียบไดยาก ใชเวลาเขียนนานมาก ใชดนตรี
บรรเลงขณะที่เขียน ภาพน้ีครั้งหนึ่งถูกขโมยไปจากหอศิลปะใหญในพิพิธภัณฑลูฟ หลังจากน้ัน
ถูกสงกลับมาทางไปรษณีย 
 

  ภาพความบริสุทธิ์ของ หิน ( The Vergin of The Rocks ) 
  ภาพ Madona of The Rocks เปนภาพที่มีลักษณะหนาตาของเด็ก มีความ
ละมุนละไม ความรูสึกตาง ๆ เหนือกวามนุษยธรรมดาสามัญ เปนความสมบูรณอยางเต็มที่ของ
ยุค Classic ใหม ๆ 
 

  ถาจะกลาวถึงบุคคลที่มีความสําคัญน้ีเปนอริยะทางดานความเปนศิลปนในยุค 
1514 ซองส ของอิตาลี่กันแลว เลียวนาโดร ดาวินชี่ เปนศิลปนเดนที่สุดหาใครเปรียบเทียบได
ยาก มีความรูเก่ียวกับดนตรี, กวี, โคลง, ฉันท, ฯ  อีกดวย 
 

  ศิลปะในสมัยกอนเลียวนาโดร งานจิตรกรรมของอิตาลี่ แบงออกเปนสองแขนง 
 

  แขนงแรก ทางดานที่มีรูปทรงเก่ียวกับวิทยาศาสตร อันเปนหลักของความจริง 
ไดแก งานของ มาซากชิโอ เปยโร ฟรานเชสกา 
 

  แขนงที่ 2 ไดแก ดานที่มีความละเอียดละไม ในทางคิดฝน ในเรื่องกวี, โคลง
ฉันท กาพยกลอน ซึ่งไดแกงานของบอตติเชลลี่ 
 

  เลียวนาโดร ไดนําสองแขนงมาผสมกันเขา ทางดานวิทยาศาสตร เชน สวนสัด
ที่ถูกตองของกายวิภาค กายที่อยูในรูปเลขาคณิต เชน ภาพ The Last Supper เร่ืองระยะใกล 
ไกล แสงและเงา หลักความจริงตาง ๆ แทรกทางกวีใหแกภาพ เรื่องของความนิ่มนวลออนหวาน 
ซึ่งออกมาทางใบหนา และถาทางของบุคคลตาง ๆ  
 

  งานของเลียวนาโดร ดาวินชี่ มีอยูในประเทศตาง ๆ ภาพ The Last Supper อยู
ในพิพิธภัณฑ ลูฟฝรั่งเศส ภาพ The Virgin Rocks Mona Lisa อยูในหอศิลปะแหงชาติ และอีก
ภาพหน่ึงของ Virgin of Rocks (อาจเขียนจากลูกมือ) อยูในหอศิลปะประกาศนียบัตรราช
วิทยาลัยลอนดอน ภาพความบริสุทธิ์ของเวนตแอน The Virgin and St. Anne อยูในปราสาท
วินดเชอร นอกจากน้ียังมีภาพสําคัญ ๆ อีกมาที่อยูในพิพิธภัณฑยอย ๆ ที่บริติซลอนดอน โบสถ
พระคริสต  ออกซฟอรด  ที่ลูฟ  และทุกหนทุกแหง 
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ไมเคิลแองจโีล  บูโอนาโรตี 
( MICHELANGELO  BUONARROTI ) 

 
 เกิด ค.ศ. 1475 ที่คาเปรส ใกลเมือง ฟลอเรนซ ( Caprse in Florentina territory ) บิดา
ของไมเคิล เปนขาราชการฝายยุติธรรมเม่ืออายุของไมเคิลไมถึงเดือน ครอบครัวของเขายายจาก
คาเปรุสมาอยูที่เมืองฟลอเรสซ  ซึ่งเปนเมืองอันกําเนิดของศิลปนหลายคน  กอนเขา 

 ค.ศ. 1488 ฝกงานอยูกับเกอสันเดโอ ( Ghirlandeaio ) ซึ่งเปนครูสอนการเขียนภาพ
ผนังบนปูนเปยกเบื้องตน ( Fresco ) ใหแกเขา ตอมาภายหลังไดเรียน Fresco กับชาคชิโอ     ( 
Masacio ) ที่โบสถบรานคาคชิ ( Brancaci ) หลังจากฝกงานไมนานนัก ไมเคิลเขาเรียนวิชา 
ประติมากรรมเบื้องตนในโรงเรียนศิลป ซึ่งอยูในความอุปถัมภของลอเลนโซเด เมริชี่ ( Lerenzo 
de Medici ) ซึ่งใชบริเวณสวนเจาเมือง ของตระกูลทําเปนโรงเรียน ( Medici Garden ) 
 

 เปนเร่ืองที่นาเศราแกไมเคิลเปนอยางมาก ในระยะที่ฝกงานอยูกับ เกอสันเดโอ ไดถูก
เพ่ือน ๆ ทํารายจนด้ังจมูกหัก เน่ืองจากผลงานของไมเคิลดีเทาทุก ๆ คน ทําใหเกิดการอิจจากัน
ขึ้น 
 ค.ศ. 1492 ลอเรนโซ เจาเมืองไดถึงแกกรรม ไมเคิลออกจากโรงเรียนมาทํางานสวนตัว 
 ค.ศ. 1498 ไดทํางานในดานประติมากรรมไดแก โบสถ เซนตปเตอร ( St. Peter ) ที่
โรมและพักอยูที่โรมตอมา 
 ค.ศ. 1504 กลับมาที่ฟลอเลนซสลักรูปเดวิด ( David ) ซึ่งเปนรูปสลักที่มีชื่อเสียงมาก 
 ค.ศ. 1505 โปปที่ 2 ( Pope Julious ) เรียกตัวไมเคิลจากฟลอเรนซไปยังโรม เพ่ือเขียน
ภาพตกแตงเพดานของโบสถซิสติน ( Sistine Chapel ) ไมเคิลปฏิเสธไมยอมรับงานถึง 2 ครั้ง 
ทําใหโปปโกรธมาก 
 ค.ศ. 1508 โปปมีคําส่ังเด็ดขาด ถาไมเคิลไมไปทํางานที่โรม จะยกกําลังทหารไปตีเมือง
ฟลอเรนซ เพราะในสมัยนั้นทางโปปหรือสังฆราชมีอํานาจและอิทธิพลในการเมืองมาก ไมเคิลจึง
ตกลงใจเดินทางไปโรมเพื่อรับงาน 
 

ผลงานทางศิลปะ  
 งานท่ีไมเคิลทํา นับวาเปนงานชิ้นยอดเย่ียมสําคัญที่สุด คือการเขียนภาพบนเพดาน
โบสถซิสตินในเมืองวาติกัน ความสูงจากพื้นถึงเพดาน 4 ฟุต เน้ือที่ผนัง 1 หม่ืนตารางฟุต มีสวน
โคงบนเพดานและถูกแบงแยกเปนตอน ๆ ดวยหนาตาง ๆ เปนการยากมากในการออกแบบ 
เพราะไมเคิลเคยออกแบบแตเพียงรูปเล็ก ๆ เทาน้ัน 
 ภาพท่ีเขียนเปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางโลก น้ําทวมพัดพามนุษย ลูกเด็กเล็กแดงไปคน
ละทิศทาง เขียนภาพจากพระคัมภีร อันเปนตํานานเกาแกของศาสนา ( Old Testament 
Prophets and the Seers of ancient ) 
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 การเขียนภาพบางคร้ังตองนอนเขียนอยูบนนั่งรานที่สูง อาหารถูกสงขึ้นไปทางรอก
เขียนกันตลอดเวลาเกือบไมเห็นแสงเดือน แสงตะวัน งานที่ทําเสร็จประมาณ 4 ปคร่ึง สีสวนใหญ
เปนสีที่มีลักษณะเรียบ ๆ แบบ Monochome 

 ตอนศูนยกลางของเพดานรูปสี่เหลี่ยมเปนภาพการกําเนิดของอาดาม ซึ่งมีความงาม
นาดูไมนอย เปนภาพที่มีขนาดใหญเทาคนจริงเทาคร้ัง 
 ค.ศ. 1520 วางผังสรางโบสถเมดิชี่ ( Medici chapel ) 
 ค.ศ. ตอ ๆ มาทํางานไวอีกมาก 
 ค.ศ. 1564  เขาถึงแกกรรมที่โรม  อายุประมาณ 89 ป 
 ในขณะที่เลียวนาโดร ดาวินชี่ ใชเงาอยางแผวเบาเกี่ยวกับรูปทรงภาพนอกของภาพตาง 
ๆ แตไมเคิลพยายามที่จะใหเปนที่มีความแข็งแรง  เดนชัดนาดูยิ่งขึ้น 

 

 ในขณะที่ เลียวนาโดร ดาวินชี่ สะทอนภาพตาง ๆ ออกมาใหเปนรูปรางเหมือนจริง, 
สวยงาม แตของไมเคิล เปนเรื่องตาง ๆ ซึ่งมีระยะใกลและไกลมากกวา ภาพจิตรกรรมที่สะทอน
ออกมาเปรียบเหมือนภาพประติมากรรม ดูคลายกับวาเราสามารถจับตองภาพเหลาน้ันได   จริง 
ๆ ในดานสีมีจํานวนนอย  ในงานของไมเคิล 

 งานที่มีพละกําลัง อํานาจมากที่สุด ไดแก งานทางประติมากรรม รูปปนสลักที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดคือ Night day and dawn David 

 สวนงานทางจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือภาพ “The Phophet Jeremsah” เปน
ภาพของผูชายที่กําลังนั่งวางศอกอยูบนหัวเขาทางดานขวา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอารมณที่กําลังคิด
ฝน ตากําลังจะปด ผิดกับภาพของโรแดงที่ชื่อ  “Thinking”  ซึ่งไมสามารถจะเปรียบกับภาพของ
ไมเคิลไดเลย 
 

 ไมเคิล แองจีโล เปนศิลปนที่มีความรูรอบดานคลายกับเลียวนาโดร ดาวินชี่ นอกจาก
จิตรกรรม และประติมากรรมแลว ยังมีความรูทางสถาปตยกรรม วิศวกรรมที่เก่ียวกับเครื่องยนต 
กลไก กวี บทโคลง กลอนตาง ๆ 
 สําหรับงานจิตรกรรม ไมเคิลเปนตัวของตัวเองมากที่สุด หาศิลปนใด ๆ จับยาก 
 นอกจากผลงานที่กลาวมาแลวในฟลอเรนซ ยังมีภาพอีกประมาณ 300 ภาพ ที่มีชื่อเสียง
อยูใน Royal cell ลอนดอน ปารีส ออกซฟอรด และที่อ่ืน ๆ อีกมาก ๆ 
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บอททิเชลลิ  ซันโดร 
( BOTTICELLI  SANDRO ) 

 
 เกิด ค.ศ. 1445  -  1510  บิดาของบอททิเชลลิ เปนชางฟอกหนัง พ่ีชายเปนชางทอง 
บอททิเชลลิเคยฝกงานอยูกับพี่ชายไดระยะหนึ่ง จากน้ันไปทํางานอยูกับฟรา ฟลลิปโปลิปป     ( 
Fra Fillippo Lippi ) ซึ่งเปนจิตรกรเขียนภาพคนเหมือน ในลักษณะออนหวาน 
 

 ค.ศ. 1470 ไดรับอิทธิพลเปนระยะไมนานนัก พอลลิ โอลิ ( Pollaiuoli ) จิตรกรมที่เขียน
ภาพแบบมัณฑะนะศิลปะคลายกับ ฟลลิปโปลิปป แตแฝงดวยความรูสึกของกวี บอททเิชลล ิเปน
ตัวของตัวเองขึ้นโดยสมบูรณ  เม่ืออายุได 35 ป 
 
 ขณะท่ีเขากําลังมีพลังสูงสุดในงาน บอททิเชลลิ เขียนรูป The birth of Venus และ 
Spring ภาพทั้งสองแสดงออกซึ่งพุทธิปญญาและอุดมคติ ที่เก่ียวของดวยโลกียวิสัย ในความ
อุปการะของลอเรนโชเมดิชิ ตระกูลเมดิชิ แหงลอเรนซนี้เปนตระกูลที่สําคัญซ่ึงสืบเชื้อสายมาจาก
พอคา และตอมาไดรับการแตงตั้งใหเปนผูนําทางการเมือง ในฟลอเรนซ 2-3 คร้ัง ตระกูลน้ี
กลายเปนตระกูลขุนนางที่มีอํานาจและไดอุปถัมภศิลปนหลายคน เชน บอททิเชลลิ , ฟราลิปโป
ลิปป  ไมเคิล  แองจีโลฯ 
 
 ผลงานของบอททิเชลลิ คอนขางแสดงในเรื่องของคนชั้นผูดี หรือขุนนางอันเปนลักษณะ
ประจําตัวของเขา ดังนั้น ชื่อเสียงของบอททิเชลลิไมคอยมีชื่อเสียงมากนัก เพราะคนชั้นกลาง 
ซึ่งมีมากกวาคนช้ันผูดีและขุนนาง และรสนิยมของพวกเขาเขาไมถึงในงานของ บอททิเชลลิ 
และไปชอบงานของจิแลนดาโจและพรรคพวกของเขา 
 

 ภาพ The birth of Venus เปนภาพแสดงการเกิดของเทพีแหงความรักจากทองทะเล 
ยืนอยูบนฝาหอยมีทาทางออนชอย ที่หาดทรายสีน้ําตาลมีสายลมออน ๆ ซึ่งเกิดจากเทพเจาสอง
องค องคประกอบของภาพสมดุลกันเปนสวนโคงคร่ึงวงกลม ทางขวาเปนรูปหญิงสาวสวมเสื้อ
ยืนดูความงามของเทพที่กําลังเปลือยกาย ในมือของหญิงสาวก็ถือเส้ือคลุม คอยคลุมใหเทพีวีนัส 
ภาพนี้ การจัดภาพไมถวงกันหนักแนนเปนกลุมกอน เชนกับภาพของ มาซัดชิโอ ซึ่งดูแลวบิเปน
สวน ๆ ทั้งเสนและรูปรางดูเหมือนคลายกับวายังไมรูเร่ืองสามมิติอยางแทจริง หรือเขา 
ใจความเปนปกแผนแบบประติมากรรมดีพอ แตก็กอใหเกิดผลในทางความรูสึกจากความ
ละมุนละไมของเสนและอารมณ 
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 ความเคลื่อนไหวไดเร่ิมตนจากรูปเทพเจาแหงลมทั้งสององคที่กําลังโอบกันบินมา
ทางซายเสื้อผาปลิวไสว ปกโคงกระพือเต็มที่ ซึ่งเปนการจงใจตอเนื่องกันในทางองคประกอบ 
กับรูปเทพีวีนัสอันมีผมเปนลอนคลื่นคติไปเหมือนงู องคประกอบสุดทายเปนจุดจบของภาพ คือ
ภาพสตรีที่สรวมเนื้อผากาวไปขางหนา คือเสื้อคลุมที่พลิ้วสะบัดไปมา ซึ่งมีลักษณะเสนแข็งเกือบ
เปนโลหะ ดวงตาเปนเสนโคงสงบนิ่ง เพ่ือคอยจับจองดูความเคลื่อนไหวท่ีจะเกิดขึ้นดานใดดาน
หน่ึงของภาพ และถึงแมวาวีนัสจะเปนเทพเจาแหงลม และหญิงสาวทางดานขวาก็เปนสวน
สําคัญคลายกัน 
 
 นอกจากนี้ยังมีภาพอีกเปนจํานวนมากที่มีชื่อเสียงฯ 
 

 ประมาณ ค.ศ. 1500 ซึ่งระยะของชีวิตของเขาอีก 10 ป แบบตาง ๆ ( style ) ของบอททิ
เชลลิเสื่อมความนิยมจากประชาชนลง เนื่องจากประการแรก ลีโอนารโด ดาเวนชี่ และ ไมเคิล
แองจิโร ( LEONARDO Da VINCI, MICHEL ANGEOL ) ไดพัฒนางานใหม ๆ ขึ้นมา ซึ่งทําให
งานของบอททิเชลลิลาสมัยไป ประการที่สอง อาจเปนดวยอายุและวัยของเขา ทําใหสมรรถภาพ 
และชีวิตตอนทายของบอททิเชลลินี้ดูแปลกไป 
 
 บอททิเชลลิ เปนจิตรกรที่มีชื่อเสียงเดนที่สุดผูหนึ่ง ในลักษณะงานจิตรกรรมของเขาแฝง
ไวดวยความรูสึกของกวี และส่ิงที่นาสนใจในงานของเขาคือ การแสดงออกอันละเมียดละไมผิว
พ้ืนแท ๆ เขาถึงความรูสึกอยางดีเลิศหาที่เปรียบมิได ซึ่งแตกตางจากงานของจอดโต         ( 
GIOTTO ) ผูซึ่งมีลักษณะเปนประติมากรรมมากกวา 
 
 ผลงานของบอททิเชลลิ พิพิธภัณฑของรัฐและโบสถที่สําคัญ ๆ เก็บของเขาไวหลายแหง 
เชน ลอนดอน , นิวยอรค , ปารีส , ชิกาโก , เอดินเบอรก , ฟรอเรนซ , เบอรลิน , โรม ,  มิลาน 
, วอชิงตัน และอ่ืน ๆ อีก นอกจากน้ียังมี ฟลลิปปโน ลิปบี่ ( FILLPINO LIPPI ) ก็ยังเปนศิษย
ของเขาอีกทานหนึ่งดวย 
 

แมเนท  เออโดอารุด 
( MANET  EDOUARD ) 

 

 เกิด ค.ศ. 1832 ฐานะปานกลาง พอมีอันจะกิน บิดาของเขาสงแมเนทไปเรียนศิลปะท่ี
คอทเทอร ( Couture ) อยางไมเต็มใจ เขาเรียนอยูที่ คอทเทอร เปนเวลา 6 ป จาก ค.ศ.1850  -  
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1856 ตอมามีความคิดเห็นในงานที่เขาทําขึ้น กับครูของเขาไมตรงกันในวิชาประวัติจิตรกรรม  ( 
The academic historypainting ) ใหเหตุผลและวิจารณกันอยางรุนแรง จากกรณีนี้ ทําให แมเน
ทกลับมาดําเนินอาชีพในการเขียนภาพ ภาพที่เขียนครั้งแรกชื่อ Absinthe drinker เปนภาพที่
แสดงความเปนอยูของแตละดานของชีวิต พิพิธภัณฑในชาลสเบอรก โคเปนฮาเกน เก็บไวเม่ือ 
ค.ศ.1859 ( Nycharlslerg Mus Copenhagen ) 
  
 แมเนท มีเทคนิคพรอมทั้งปฏิภาณในการเขียนภาพที่ฉลาดมาก คนพบสาเหตุในเรื่องคู
กันไปของแสงและเงา ซึ่ง Tone ของฝายตรงกันขามระหวางวัตถุที่ถูกแสง และเงา ตางกันเพียง
เล็กนอยเทาน้ัน ( Half tone ) หลังจากพบสาเหตุแลว เขาเริ่มเขียนภาพจากหุน ( Model ) เปน
จํานวนมาก การใชสี จํากัดสี ใหเหมาะสมสําหรับภาพโดยเฉพาะ สีดํา ( Black ) ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งในเรื่องเงา จากการปฏิบัติมาก และการคนพบ ทําใหแมเนท สรางวิธีการเขียนแบบ
ใหม ๆ ขึ้น ( Newstyle ) นอกจากนี้เขายังไดรับความรูวิธีการเขียนจาก เวลลัชเควซ, โกยา 
และฮัลส ไดอีก ( Velzguez, Goya, Hales ) 
 
 คร้ังแรก แมเนทเริ่มเขียนภาพเปนชุด ๆ เก่ียวกับเรื่องของชาวสเปน ถึงแมไมเคยไป 
สเปนมา แตไดรับความรูจากคณะเตนรําชาวสเปนที่เดินทางมายังปารีส ตอจากนั้น ค.ศ.1865 
เขาจึงเดินทางไปยังสเปน 
 
 ภาพชุดชาวสเปนเหลานี้  โดยมากเปนภาพชุดการตอสูวัวกระทิง  (Bullfigsts) 
พิพิธภัณฑ ลูฟ ( Louvre ) ที่ฝรั่งเศสเก็บภาพชื่อ “ Lola de Valence ไวเม่ือ ค.ศ.1862 และ
พิพิธภัณฑสวนบุคคล ( Private Coll ) เก็บภาพชื่อ Guitarist ”  ไวเม่ือ ค.ศ.1860ฯ 
 
 งานที่ แมเนทนําออกแสดงที่สมาคมศิลป ( Salon ) เปนที่รูจักของประชาชนเทาน้ัน  ไม
ถึงกับมีชื่อเสียง ตอมาเดินทางไปอิตาลี ฮอลแลนด ฟรานเดอรส และเยอรมันนี  
 

 ค.ศ.1863 คณะกรรมการของสมาคมศิลป ( Salon de Refuse ) ไมเห็นดวยกับงานที่
แมเนทนําออกแสดง เพราะงานของแมเนทแสดงสวนที่สําคัญ ๆ ของภาพโดยเฉพาะเทาน้ัน 
เพ่ือนของเขาชื่อ โซลา ( Salon ) ใหเหตุผลเขาขางแมเนทเสมอ ถาภาพที่แมเนทเสนอไปให
คณะกรรมการมักจะถูกติเตียนกลับมา 
 หลังจาก ค.ศ.1870 ไดรับอิทธิพลจากเบิช มอริชอท ( Berthe Morisot ) ทําใหงานของ
แมเนทดีขึ้นอีกมาก ในการที่รูจักการจํากัดใชสีดํา ( Black ) เขาผีเทคนิคเปนพิเศษในการแยก  
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วิเคราะห ประดิษฐ และสรางเสริม ในเรื่องสีที่สดใส สีจากวัตถุที่ถูกแสงและเงา การเขียนอยาง
แบบ free-handing ภาพที่เขียนเปนเรื่องราวที่แสดงความรูสึกออกมาตามลักษณะตาง ๆ     รื่น
เริง เศรา ความหวังฯ ภาพชื่อ  “ Washingday ” พิพิธภัณฑสวนบุคคล ( Priv Coll ) เก็บไวเม่ือ 
ค.ศ.1875 และยังมีภาพอ่ืน ๆ อีกมากฯ 
 

 งานคร้ังแรกกับงานครั้งหลังน้ี จะเห็นไดวา งานครั้งแรกของแมเนท แตขาดสิ่งสําคัญไป
บางอยางเชน สี ความรูสึกฯ 
 

 แมเนท ตั้งใจอยูเสมอในการเขารวมงานกับจิตรกรที่เขียนภาพแบบ mpressionism เปน
ทางการ แต เดกัส ( DEGAS ) ซึ่งเปนผูจัดตั้งสมาคมแสดงภาพ ไมยอมรับงานของแมเนทเขา
แสดง 
 

 ถึงแมวาแมเนท จะเปนเพื่อนสนิทและทํางานรวมกันก็ตาม กับโมเนทเรอนัวร ซิสเลย 
และ พิสซาโร หนังสือพิมพไดนําไปลงขาววิจารณวา เขาเปนหัวหนา “แกง” ของจิตรกรเหลาน้ี 
 

 ในระยะหลัง ๆ ของชีวิตของแมเนทไดรับเกียรติ ชื่อเสียงมาก เพราะงานของเขาเกิด
ประโยชนแกจิตรกรมากในเรื่อง สี แสง เงา และการเขียนแบบ free-handling แตเขายังถูกติ
เตียนอยูเชนเคย จากจิตรกรที่ถือระบบประเพณีเกา ๆ แทนที่งานของแมเนทจะดอยลง กลับ
รุงโรจนยิ่งขึ้น 
 

 งานของแมเนท มีอยูในพิพิธภัณฑ สมาคมศิลปะและวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วไป ภาพท่ี
สําคัญรวมแลวประมาณ 30-40 ชิ้น เชน อยูทีมอสโคว, นิวยอรค, วอชิงตัน, โฮเบ็นฮาเกน, 
บูดาเปสท, ชิกาโก, ลอนดอน , สตรอคโฮม , โอไฮฯ และเสียชีวิตในป ค.ศ.1883 แมเนทเปน
จิตรกรที่มีชื่อเสียงมากในการเขียนภาพ แบบ Impressionism 
 

เชอซานน  พอล 
( CEZANNE  PAUL ) 

 

 เกิด ค.ศ.1839 ใน Ain-on-Provence บิดาของเขาเปนชางทําหมวก ตอมาเปนนาย
ธนาคาร คร้ังแรกเชอซานนเรียนที่โรงเรียนศิลปะที่ Ain และไดเรียนวิชาที่สําคัญ ๆ จากเดวิด   ( 
David ) หลังจากน้ันเชอซานน ไดรับรางวัลที่ 2 ในการเขียนภาพ ตอมาสอบคัดเลือกไดเขาเรียน
ในมหาวิทยาลัย แทนที่เขาจะเรียนศิลปะ เชอซานน กลับเรียนกฎหมาย เน่ืองจากการ 
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เรียนของเขานี้กับความตั้งใจเดิมไมตรงกัน ดังน้ัน บิดาของเชอซานนจึงอนุญาตใหเชอซานนไป
เรียนศิลปะที่ปารีส  
 

 ค.ศ.1861 รูจักกับ Ateir, iuise Guillaumin แลวแนะนําใหไปหาปสซาโร เชอซานน ได
อยูในปารีสอยางสันโดษจริง ๆ เพ่ือการศึกษา เขาไปที่พิพิธภัณฑลูฟ ที่ปารีสหลายครั้ง เพ่ือ
คนควา ตอมาสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตที่วิทยาลัยศิลปากรรม ( Ecole des Beaux Arts ) แต
สอบไมได เม่ือโชคไมอํานวย เชอซานนจึงกลับมาเปนเสมียนในธนาคารของบิดาของเขาเอง 
และพยายามฝกงานเขียนอยูเสมอ 
 ค.ศ.1862  ไดกลับไปที่ปารีสอีกเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม 
 ค.ศ.1866  แมเนท ( MANET ) ไดเห็นภาพหุนน่ิง ( Still-life ) ที่เชอซานนเขียนไว และ
ชมเชยภาพนั้นมาก 
 ค.ศ.1870 เกิดสงครามจึงอพยพไปอยูที่มิติ ( Midi ) เริ่มตนเขียนภาพทิวทัศน ( Open 
air or Landscape ) ตอมาอีก 2 ป เขามาอยูที่ Auvers ใกลกับจิตรกรทั้งสอง กิลลอมิน          ( 
Guillaumin ) และพิสชาโร ( Pissarro ) ณ ที่นี้เขาเขียนภาพเปนจํานวนมากแบบตาง ๆ และ
เปลี่ยนแปลงวิธีการอยู เสมอ เม่ือเปรียบเทียบกับภาพแบบ Impressionism ในการที่จะ
พัฒนาการงานของเขาใหดีขึ้น 
 ค.ศ.1872  งานของเชอซานนเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
 ค.ศ.1882  ทํางานดวยความคิดและเปนตัวของเขาเองอยางสมบูรณ ระยะนั้นเปนสมัยที่
ศิลปะกําลังเจริญอยางเต็มที่ทั้งดานพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง และการประดิษฐสิ่งใหม ๆ เชอ
ซานน ไดวิวัฒนาการงานของเขาใหเปนศิลปะแบบ Classical stye ทั้ง ๆ ที่ยังไมแนใจวางาน
ของเขาจะดีพอหรือไม  แสดงวาเชอซานนเปนตัวของเขาเองจริง 
 ค.ศ.1895 วอลลาด ( A. Vollard ) ไดเปดการแสดงงานของเชอซานนขึ้นทําใหเขามี
ชื่อเสียงขึ้นบาง แตชื่อเสียงยังไมเดนในวงงานของจิตรกรดวยกัน 
 ค.ศ.1899 เขากลับมาบานเดิมอยูที่ Ain อีก แมวางานของเขาจะมีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก
กันทั่วไปก็ตาม  แตบั้นปลายแหงชีวิตเขาถึงแกกรรมโดยปราศจากผูดูแล 

 งานของเชอซานน ถึงแมเปน Pure-Painting และ abrtraction เขาไปชวยในภาพก็ตาม 
เขาพยายามรักษาลักษณะความเปนจริงของภาพนั้นไว ใชแสงเงาชวยเพ่ือใหภาพน้ันดีขึ้น 

 ในการรักษาลักษณะความเปนจริงของภาพ และการประทับใจ ( Realistic Impressionism) 
เชอซานนกลาพูดออกมาไดวา “เขาเปนผูนําในงานศิลปะเริ่มแรกของสมัยใหม” ( “The primitive 
of new art”) หรือศิลปะในยุคปจจุบัน อันเน่ืองมาจากสมัยแรก ในวงสังคมทั่วไปรวมทั้งคณะ
จิตรกรก็ยอมรับคําที่เชอซานนกลาว 
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 ในศตวรรษที่ 20 งานของเชอซานนมีชื่อเสียงเดนมาก จิตรกรนําวิธีการของเขามาใช 
เชน Fauvists, Cubists, abstract และ Nes classical และจิตรกรทั้งหลายนับถือเขาดังเชน 
อาจารยจิตรกรรมที่ยิ่งใหญในสมัยนั้น เพราะผลงานของเชอซานนไดรุงโรจนขึ้นแทน 
 
 เรายอมรับวา พอบเชอซานน เปนบิดาแหงลัทธิ  Cubism งานในระยะหลัง ๆ ตอน
ปลายของชีวิต สวนมากออกมาในลักษณะที่เปนเหลี่ยม สีตัดกัน มีระยะใกล ๆ งานจิตรกรรม
ยอมมีระยะใกล ไกล และพรอมทั้งมีปริมาตรดวย พอลเชอซานนผูที่ถูกยกยองใหเปนบิดาของ
ศิลปนลัทธิ Cubism และ Abstract ในยุคปจจุบันนี้ กลาวไดวา “ศิลปนทุกคนควรเคารพ
ธรรมชาติใหมากที่สุด” 

 
โรแดง  ออกัสท 

( RODIN  AUGUBTE ) 
 

 เกิด ค.ศ.1840-1917 บิดาของโรแดง เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร เม่ือเด็ก
ฝกหัดการเขียนภาพไวเปนจํานวนมาก และเรียนการปนกับประติมากรที่มีชื่อ โรแดงพยายาม
สอบคัดเลือกเพ่ือเขาเรียนในวิทยาลัยศิลปกรรมที่ฝรั่งเศส ( Ecoledes Beauxe-Arts ) ถึง 3 คร้ัง 
แตสอบไมได 
 

จะเปนตัวอุปทาน หรืออภินิหารใดก็ตาม ขณะที่โรแดงทําการซอมโบสถแมพระ-นอ-ทร-
ดาม อยูนั้น ( Notre-dame ) เขาไดคนพบส่ิงที่เรนลับตาง ๆ ที่แฝงอยูในศิลปะกอชิค        ( 
Gothicart ) ซึ่งเปนศิลปะเยอรมันที่มีอิทธิพลอยูในปารีสและสเปน ในสมัยที่เยอรมันเรืองอํานาจ 
ทําใหโรแดงเขาใจศิลปะกอชิคไดดี 

ระหวาง ค.ศ.1870-1877 ทํางานอนุสาวรียในเบลเยี่ยม ในระยะนั้นไดพบวาคอนสทันทิน ( 
Constantin ) จากน้ันเขาเดินทางไปยังอิตาลีและเยอรมัน 

ค.ศ.1877 โรแดงเกิดความคิดขึ้นใหม ในการพัฒนางานดานประดิมากรรม เขานําเอา
พฤติการณตาง ๆ ของคน เชน ความรูสึก อารมณ การเคลื่อนไหวและอิริยาบถสอดแทรกเขาไป
ในรูปปนเพื่อใหเกิดการประทับใจ เน่ืองดวยเหตุนี้ โรแดงถูกติเตียนกลาวหาอยางมากมายใน
งานใหมของเขา เพราะไปขัดกับระบบประเพณีของชาวเบอรเกอสแหงคาละอิส ( Burghers of 
Calais ) แตในปจจุบันนี้เขาไดรับการสรรเสริญยกยองจากบุคคลทั่วไป พรอมทั้งศิลปนดวย 

ค.ศ.1900 โรแดงมีชื่อเสียงมาก จากการแสดงงานศิลปกรรมของเขาที่หอศิลป           ( 
Exposition  Universelle ) 
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ศตวรรษที่ 19 โรแดงเริ่มทํางานเปนลักษณะของเขาเอง เน่ืองดวยทางสภาวัฒนธรรม
ยอมรับวางานของเขา ไมผิดประเพณี ดังนั้น ทําใหโรแดงพนจากการถูกติเตียนกลาวหา และ
ชื่อเสียงของโรแดงเปนที่รูจักกันทั่วไป 

 

โรแดงไดแนะนําในงานดานประติมากรรมและนาฎกรรมวาไมควรคํานึงถึงความสวยแต
เพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตควรคํานึงถึงบทบาท, อิริยาบถ ใหเหมือนกับความเปนจริง พรอมทั้ง
อุปนิสัยใจคอ และทาทางที่แสดงออกไปดวย 

ศตวรรษที่ 20 ประติมากรทั้งหลายยอมรับผลงานของโรแดง ทําใหโรแดงมีชื่อเสียงมาก 
 

โมเนท  คลอด 
( MONET  CLAUDE ) 

 

เกิด ค.ศ.1840 เม่ือเด็ก ๆ พักอยูที่เลอฮาฟ ( Le-Harvre )  
ค.ศ.1856 ไดรูจักกับจิตรกรชื่อ โบดิน ( Boudin ) ไดสนใจในวิธีการเขียนภาพทิวทัศน 

นอกสถานที่ของโบดินเปนอยางมาก ( Open air painting or Landscape ) 
ค.ศ.1856-ค.ศ.1857 ภาพพิมพของญ่ีปุนเขามาเผยแพรในยุโรป เมเนท ซื้อไวเปน

จํานวนมากเพื่อการศึกษา และการคนควา 
ค.ศ.1859 ไปศึกษาที่ปารีส และรูจักกับพสชาโร ( Pissaro ) ที่วิทยาลัยศิลปกรรม       ( 

Academic  Suesse ) 
ค.ศ.1860-1862 โมเนท ถูกเกณฑเปนทหารที่แอลจิเรีย ( Algeria ) เม่ือพนจากเกณฑ

ทหารแลว เขาไดรับอิทธิพลจาก จองคินด ( Jonkind ) หลังจากน้ันเขากลับมายังปารีสอีก และ
รูจักกับจิตรกรอีกหลายคน บราซิล ซิสเลย, เรอเนวร ( Brazille, Sisley, Renoir ) และทํางาน
รวมกัน 

ค.ศ.1864-1865 โมเนทรูจักกับจิตรกรอีกหลายคนที่มีชื่อ เชน เชอซานน และฮวิส     
เทเลอร ( Cerzanne, Whitler ) 

ค.ศ.1866  รูจักกับ แมเนท  โมเนหชอบผลงานของแมเนทมาก  ตอมาหลายปเขา
ยากจนลง 

ค.ศ.1870 อพยพไปอยูที่ลอนดิน เน่ืองจากสงคราม ณ ที่ลอนดอนน้ีเขาใชเวลาวางเขียน
ภาพทิวทัศนตาง ๆ 

ค.ศ.1871 โมเนท กับ พิสเซาโร ไปดูการแสดงศิลปกรรมที่หอศิลปกรรมแหงชาติ       ( 
National Gallery ) ไดรับความรูเพ่ิมเติมอีกมากจากการแสดงคร้ังน้ี 
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ค.ศ.1872  โมเนท มาที่เลอฮาฟ  ไดเขียนภาพแบบ  Impressionism 
ค.ศ.1874  โมเนทและเรอนัวร  ไดทํางานรวมกันและสวนมากที่สุดคือการแสดงผลงาน 

Impressionism ภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดของโมเนทคือ Catheral of Rouen Wind milles Water 
lilies ภาพเหลาน้ีเปนภาพสมบูรณที่แสดงใน Express ในศิลปะของเขาออกมา 

 
นอกจากภาพ 3 ภาพแลว  ยังมีภาพที่มีชื่อเสียงอีกมาก 
ค.ศ.1890 เขียนภาพชุด Haystacks และ Pocplars ซึ่งแสดงลักษณะตามสภาพของ

ธรรมชาติเก่ียวกับดินฟาอากาศ 
ค.ศ.1905  ชุดของลอนดอน  ( Landon sersries ) 
ค.ศ.1908  ชุดเวณีช  ( Venice )  และอ่ืน ๆ อีกฯ 
ภาพตาง ๆ ของเขาเขียนใหแกรัฐและปจจุบันนี้อยูในพิพิธภัณฑพิเศษ 

 
โมเนท เปนผูนําที่ มีชื่อเสียง การเขียนภาพแบบ Impresionism จนไดสมญาวา 

Abstract Impressionism งานของเขามุงแตการประทับใจ ในความรูสึกของภาพเทาน้ัน ไมไดคํา
นึ่งถึงรูปราง ( form ) วาจะเปนอยางไร  หรือในการเขียนภาพของเขาดัดแปลงจากรูปทรงเดิม
ตามธรรมชาติมาเปนรูปทรงแบบ Abstract art เชน ภาพคนอวน มุงแตแสดงความรูสึกใน
ลักษณะที่อวนของคนวา เปนอยางไร หู, ตา, จมูก, หนาฯ ไมคํานึงถึง เขียนดอกบัวใบบัว แสดง
ความรูสึกในการเคลื่อนไหวของดอกและใบ ความสดชื่นตามสภาพของดินฟาอากาศ แตรูปทรง
ของใบและดอกขาดไป 

 
จากประสบการณ และผลงานของเขา ทําใหโมเนหเปนจิตรกรที่มีชื่อเสียงเดนที่สุดใน

การเขียนแบบ Abstract impressionism 

 
เรอนัวร  ออกัสท 

 
เกิด ค.ศ.1841 ที่ Limoges เรานัวทํางานเปนชางเขียนเครื่องเคลือบลายคราม เขาไปท่ี

พิพิธภัณฑลูฟ ( Louvre ) เปนกิจวัตร เพ่ือศึกษาในดานการคนควา ตอมาศึกษาในดานการ
คนควา ตอมาศึกษาที่วิทยาลัยศิลปกรรมฝรั่งเศส ( The Ecoledes Beaux Arts ) 

ค.ศ.1874-77 สนใจในการเขียนภาพแบบ Impressionism และไปดูงานบอย ๆ ในการ
แสดงศิลปกรรม 

 
 
 
 

AE 223 103 



ค.ศ.1891-1882 ไปอิตาลี เร่ิมตนทํางานในดานประติมากรรม งานครั้งแรกที่แสดง
ออกมาไมไดรับความสําเร็จ ปตอมาเพ่ือนของเขาชื่อวอลลาด ( Ambreisi Vallard ) สงเสริม
กิจการของเขา เรอนัวรเริ่มตนทํางานอยางจริงจัง 

ค.ศ.1914-18 เขามีชื่อเสียงมากและแสดงงานที่สําคัญไวหลายแหง นับตั้งแตนั้นมา 
สมรรถภาพของเขานอยลง เพราะเปนโรคนิ้วเทาบวม แตงานของเขายังดําเนินอยูอีก 1 ป โดย
การชวยเหลือของนักเรียนชาวสเปน ชื่อ ริชารด แกงโน ( Richard Guino ) นักเรียนของ
โรงเรียนศิลปะเมลลอล ( Maillol ) 

ค.ศ.1919  ถึงแกกรรมที่ Cagnes 
งานของเรอนัวร จิตรกรรมกับประติมากรรม มีลักษณะเชนเดียวกัน ใชสิ่งที่จําเปนจริงๆ 

เทาน้ัน อันเปนรากฐานเบื้องแรกของศิลปะเพื่อดูงาย ๆ ทุกสวนที่ทําขึ้นเปนการหลีกเลี่ยงใหพน
จากแบบ Impressionism ที่จะเขามาในงานของเขา งานประติมากรรมที่เดนที่สุดของเขาคือ รูป
ปนสตรี คนอวน หญิงคนเที่ยว 

ศตวรรษที่ 20 งานของเรอนัวรมีชื่อเสียงและคุณคามาก ในดานประติมากรรม มากกวา
จิตรกรรม 

 

รุสโช  เฮนรี ่
( ROUSSEAU,  HENRI ) 

 

เกิด ค.ศ.1844 ที่ลาวัลในบริตันนี่ ( Laval in Britanny ) ทํางานเปนเสมียนของ
ทนายความ ตอมาเปนขาราชการกรมศุลกากร ทํางานเก่ียวกับภาษีในปารีส 

ค.ศ.1885 ลาออกจากกรมศุลกากร ฝกหัดการเขียนภาพดวยตัวของเขาเอง และไดรับ
คําแนะนํา ความรูเพ่ิมเติมจากจิตรกรที่มีความรูชื่อ คลีเมนท และเยอรโรม ( Clement & 
Gerrome ) ตอมาเขาเขียนเรื่องสงที่ Salon des Independents ตอมารูจักกับโกแกง, เรนคอน, 
เซอราท ( Gauguin Rendon Seurat ) 

ค.ศ.1905  แสดงงานที่หอศิลป ( Salon d’ Automme ) 
ค.ศ.1906  ฟคาสโซ, อโพสิแพรฯ  ไดสงเสริมเกียรติคุณผลงานของเขา ในปตอมา     รุ

สโซมีชื่อเสียงมาก 
ค.ศ.1908  คณะจิตรกรไดมีประชุมเลี้ยงกัน ( Banquet ) ที่บานของพิคาสโซ และเชิญ รุ

สโซมาเปนเกียรติ ทําใหมีชื่อเสียงมากขึ้น 
ค.ศ.1906 มีคดีพัวพันเกี่ยวกับเงินธนาคารกับเขา  ซึ่งคดีนี้ปราศจากความยุติธรรมตอ

รุสโซ 
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ค.ศ.1910  ถึงแกกรรมที่ปารีส 
รุสโซ  นอกจากเปนจิตรกรที่มีชื่อเสียงแลว เขายังเปนนักดนตรี และนักประพันธอีกดวย 

เขียนบทละคร โคลง ไมไดรับอิทธิพลจากใคร ๆ ทั้งสิ้น 
ประมาณ ค.ศ.1896 แสดงงานที่ La Bohemienne Endormic เปนภาพใหญแตงานของ

เขาไมหยาบ และปราศจากสกรีน ( Half tone ) คณะจิตรกรและสังคมยอมรับ ผลงานของเขา    
( Individual style ) ในการแสดงครั้งนี้ ตอมาเขียนภาพที่เกิดจากความนึกคิดของเขาอีกมาก 

ค.ศ.1905 แสดงภาพ Li Lion Affame โดย Fauves จัดขึ้นหลังจากการแสดงภาพ เขา
คนควาเก่ียวกับประวัติศาสตรของศิลปะสมัยใหม ไวเปนจํานวนมาก คณะจิตรกร เชน มันนิช   ( 
Munich ) และพรรคพวกของเขายอมรับรุสโซ เปนอาจารย 

รุสโซ ถึงแมไมไดรับการศึกษาในสถาบันศิลปะแหงหน่ึงแหงใดก็ตาม แตผลงานที่
ประจักษแลววา เขาเปนศิลปนที่แทจริงไมไดรับอิทธิพลจากผูใด ครูที่สําคัญที่สุดและเคารพมาก
ที่สุดของเขาคือ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั่นเอง เม่ือกลาวถึงชื่อ “รุสโซ” แลวทุกคนจะนึกถึง 
ภาพปา, ภาพสัตว ที่เขาเขียนขึ้นจากจินตนาการแสดงความคิดของเขาเองทันที 

งานของเขามีลักษณะ Surrealism เต็มตัว, สงบ, เปลาเปลี่ยว, เศรา นั่นคือลักษณะ
ประจําตัวของเขาเอง 

รุสโซ เปนบุคคลตัวอยาง ที่เปนตัวของเขาเอง โดยจากนักเขียนสมัครเลน ขึ้นมาเปน
จิตรกรที่มีชื่อเสียงและเปนที่นับถือของจิตรกรทั้งหลาย 

 

โกแกง  พอล 
( GAUGUIN,  PAUL ) 

 

เกิดที่ปารีส เม่ือ ค.ศ.1848 แตมาอยูที่ลิมา ( Lima ) ในพิรู ( Peru ) ของอเมริกาใต 
โกแกง ออกทะเลเม่ืออายุ 16 ป เพ่ือประกอบอาชีพ ตอมากลับมาที่ปารีสอีก ทํางานใน

ตําแหนงเสมียนธนาคาร ระหวางที่ทํางานอยูนี้ ไดฝกหัดเขียนภาพ และเปนนักเขียนสมัครเลน 
จนเปนที่วิจารณกันวา เขาจะเปนจิตรกรที่ดี ถาตั้งใจทํางานเก่ียวกับศิลปะนั้นจริง ๆ โกแกง 
ลาออกจากงานที่ทําอยู เ ร่ิมทํางานทางศิลปะอยางจริงจัง ไดรู จักการเขียนภาพแบบ 
Impressionism พรอมทั้งไดรับคําแนะนํา วิธีการเขียนภาพจากจิตรกรชื่อ พิสชาโร ( Pissaro ) 
ตอมาเขามีความพยายามมากขึ้น 

 

ค.ศ.1888 เขาและเพื่อนที่เปนจิตรกรรุนเดียวกัน เดินทางไปยังพอนท เอเวน ในบรทินัน่ี  ( 
Pont - Aven in Britanny ) ณ ที่นั้น รูจักกับจิตรกรอ่ืน ๆ อีก เน่ืองจากโกแกง มีความ 
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พยายามมาก เขาจึงมีชื่อเสียงเดนขึ้นมา พักอยูในบริทันนี่ไมนานนัก โกแกง พรอมทั้งเพื่อน ๆ 
ตกลงใจเดินทางไปยังเมืองตางๆ ในยุโรป 

ค.ศ.1891 ออกจากยุโรปไปเกาะทาฮิทิ ( Tahiti ) ซึ่งตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟค ตอมา
เดินทางไปที่เกาะมาควิส ( Margues ) 

ค.ศ.1903 เขาปวยมาก ฮิวาโอ ( Hivaoa ) เพียงคนเดียวเทาน้ันไดรักษาพยาบาล 
เน่ืองจากความยากจน และการรักษาพยาบาลไมเพียงพอ โกแกงก็ถึงแกกรรม 

หลังจากระยะหนึ่งของโกแกงที่เขียนภาพแบบ Impressionism เขาไดรับอิทธิพลของ
เชอซานน ตอมาเขาคิดแบบของเขาเอง เปลี่ยนแปลงจากแบบ Impressionism โดยใชเสนรูป
นอก ( Out line ) ตาง ๆ มาสัมพันธกันใหเปนรูปรางและเรื่องขึ้นมาโดยเฉพาะสวนใหญที่สําคัญ 
ๆ และนํารูปทรงและเรื่องที่เขียนไวจัดเขาเปนองคประกอบขึ้นมา ( Composition ) พรอมทั้ง 
Background สีที่ใชเปนสี Pure-Colour มีความสัมพันธกันเปนอยางดีระหวางสีกับรูปทรง ( 
Form ) 

 
ในงานประติมากรรมของเขา ใชหลักปรัชญา โดยนําหลักทฤษฎีและปฏิบัติมารวมกัน 

ไมเหมือนงานประติมากรรมของโบรทั่นและเอกโซท ( Broton and Exotic ) ซึ่งเปนศิลปะแบบ
ตางประเทศที่แปลก ๆ อันเปนที่นิยมกันในสมัยนั้น 

 

งานจิตรกรรมของโกแกง สวนมากเปนสีสดใส เหลือง แดง น้ําเงิน มวง มีความชํานาญ
พิเศษในภาพคน สวนมากเขียนที่เกาะทาฮิทิ เขาสามารถเขาถึงบรรยากาศอันสดใส ความสวาง
ของแสงแดด ถาทุกคนมองดูภาพของโกแกงแลวจะรูสึกสบาย ในภาพเหลาน้ันคลายกับมีอํานาจ
ทางจิตที่จะชักชวนผูที่ชม เขาไปอยู 

 

พาโบล  รุซ  พิคาสโช 
( PABLO  RUIZ  PICASSO ) 

 

เกิด ค.ศ.1881 ในมะละกะ ( Malaga ) บิดาของเขาเปนครูศิลปะ พิคาสโช ไดรับ
การศึกษาที่บาซโลนา เขามีสติปญญาเฉลียวฉลาดมาตั้งแตเด็ก ในสมัยน้ันวิทยาการตาง ๆ 
รุงเรืองมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางศิลปะ ซึ่งมาจากฝร่ังเศสและทางเหนือของยุโรปเขามาสู
ยังนครบาซโลนา เน่ืองจากความรุงเรืองทางศิลปะและวิทยาการน้ีเองทําใหพิคาสโชพยายาม
เรียนรูภาษาตาง ๆ โดยเฉพาะ เพ่ือใหเขากับจิตรกรนั้นได เชน มุนช ( Munch ) ลอเทรค       ( 
Lautres ) เรอนัวร ( Renoir ) และความรูอ่ืน ๆ อีกทางภาคเหนือขึ้นไป 
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ค.ศ.1900  ไปที่ปารีส  เพ่ือศึกษาหาความรู 
ค.ศ.1901  เน่ืองจากบรรยากาศ ความเปนอยู สิ่งที่เราใจ อิทธิพลทางศิลปะตาง ๆ และ

กรณีแวดลอมที่ดี ๆ พิคาสโชกลับมาบาน ชวนเพื่อน ๆ จิตรกรดวยกันเขาไปท่ีปารีสอีก เพ่ือ
ศึกษาและฝกฝน ในที่สุดเขาพยายามในการเขียนภาพของเขาจนมีชื่อเสียงเดนที่สุดในบรรดา
จิตรกรดวยกัน เชน ลอเทร็ค ( Lautrace ) โกแกง ( Gauguin ) สเทนเลน ( Steinlen ) และคน
อ่ืน ๆ อีกฯ ภาพที่เขียนลงบนผาใบนั้น พิคาสโช ใชสีเฉพาะที่สําคัญ ๆ เทาน้ัน แสดงถึงอารมณ, 
ความเปนอยู, ความหวัง, และอ่ืน ๆ สีที่ใชเปนสีที่มีลักษณะเศรา ภาพที่เขียนเปนภาพขอทาน 
หญิงโสเภณี, เด็กที่กําลังเจ็บ, คนที่หิว แสดงรสอารมณใหซึ้งถึงความรูสึกในภาพนั้นจริง ๆ ตาม
สภาพลักษณะตาง ๆ ของประเภทบุคคลที่เขาเขียน 

ค.ศ.1903 พิคาสโช เริ่มใช สีน้ําเงิน, สีฟา ( Blue ) ซึ่งเปนสีสดใสแทนสีที่มีลักษณะเศรา
หมอง และหาความรูเก่ียวกับกวีและดนตรี เพราะกวีและดนตรีในสมัยน้ันเปนแบบ    คลาสสิค 
เม่ือไดอานหรือไดฟงแลว ตองจินตนาการตามไปดวยจากเรื่องของกวีหรือเสียงของดนตรี ที่
บรรยายถึงสภาพของดินฟาอากาศ ความเศรา ความหวังเราใจ และอ่ืน ๆ ซึ่งมีความสัมพันธกับ
ทางศิลปะของเขาไดเปนอยางดี 

 

ในระยะนั้น อิทธิพลจากศิลปะแบบตาง ๆ เจริญย่ิงขึ้น พิคาสโช ไดรับอิทธิพลเพ่ิมขึ้นอีก
ในทางประติมากรรมของอิตาลีและของโบสถสมัยกอธิค 

 

ค.ศ.1905 เขาเริ่มใชสีชมพู ( Rose or pink ) การใชสีไมยุงยากสลับซับซอนมีลักษณะ
ใกลเคียงกับเวลลัซเควซ ( Velazquez ) เซอบะรัน ( zerbaran ) และโกยา ( Goya ) สีที่เขา
เขียนแสดงความเปนอยูในทัศนะตาง ๆ กัน เชน คนเจาเลห บุคคลที่เปนผูนําในเร่ืองทางนาฏ
ศิลปะ ( Harleguin ) 

ค.ศ.1907 ทางพิพิธภัณฑนิวยอรคไดเร่ิมเก็บภาพ Harlequin ของพิคาสโชไวเปนชุด ๆ 
แตไมนานนักตองหยุดชะงักลง เพราะ Semri-abstract art Composition ของภาพเปลือย       ( 
Nudes ) กําลังเปนที่นิยมกัน พิคาสโช เปลี่ยนแปลงจากรูปทรงเดิมของคนและส่ิงของที่มี
ลักษณะเปนจริง ( Volume ) มาเปนรูปทรงแบน ๆ ( Flat ) และการจัดระยะไมลึก ( shallow 
space ) ในขณะนั้นอิทธิพลของประติมากรรมนิโกร ( Negro Nculpture ) เกิดขึ้น ซึ่งปรากฏ
เปนคร้ังแรกที่พิพิธภัณฑนิวยอรครักษาไว เพ่ือแสดงใหเห็นรูปทรง ( Form ) และลักษณะตาม
ธรรมชาติในงานของบุคคลเหลาน้ีไดทําไว 

ค.ศ.1909 พิคาสโช รวมมือกับบราค ( Brague ) จัดงานแสดงคร้ังใหญในยุโรป ทําใหมี
ชื่อเสียงมาก ตอมาเขาเร่ิมงานแบบ ( Cubism style ) พรอมดวยเรื่อง ระยะ ( Nculputre ) และ 
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รูปทรง ( form ) ซึ่งเปนสวนสําคัญที่เก่ียวกับศิลปะในสมัยปจจุบันน้ี พิคาสโช ไดพัฒนาการเร่ือง
ความสดใสของสี พรอมทั้งสีที่ใหความรูสึกตามลักษณะของภาพและเรื่องใหดีขึ้น และพยายาม
หลีกเลี่ยงการเขียนภาพตามลักษณะที่เปนจริง ( Volume ) หมายถึง มีความกลมมีระยะใหมา
เปนภาพแบน ๆ เพราะภาพที่มี Volume จํากัดเน้ือที่ระยะ ( space ) ใหนอยละ พรอมทั้งจัดส่ิง
ตาง ๆ ลงในองคประกอบ ( Composition ) ใหสีสัมพันธกันเปนอยางดี และไมทําใหภาพท่ีมี
ลักษณะแบนที่เขาคิดขึ้นเสียไป 

 

จากผลงานและประสบการณ ทําใหเขามีชื่อเสียง เดนในการเปนผูนําศิลปะสมัยใหม     
( Modern art ) 

ค.ศ.1912 เริ่มใชสีเทา ( Grey ) โอลิฟ ( Olive ) เขียว ( Green ) และน้ําตาลออน       ( 
Drab Brown ) ตอมา พิคาสโช นําวัตถุที่เปนชิ้นมา เชน ชิ้นของเกาอ้ีหวาย ( Cane Seating ) มา
คิดประดิษฐดัดแปลงใหมีลักษณะตาง ๆ ใหเขากับสภาพของธรรมชาติในการที่ใชงาน นับวาเปน
รากฐานในการออกแบบ ( Design ) ที่ทันสมัยที่สุด 

ค.ศ.1914  พิคาสโช กับบราค  ขัดใจกันจึงแยกทางกัน 
ค.ศ.1915  พิคาสโช สนใจในการเขียนดินสอแทนสี ( Ingres-drawing) อยางละเอียด, 

ประณีต, แบบเรียบ ๆ ( Precise and restrained ) ในแบบ Peneil drawing  
ค.ศ. ตอมา เร่ิมเขียนภาพเปลือย ๆ เปนชุด ๆ ใชสีสด ภาพในลักษณะแบนที่มี

ความรูสึกอยางรุนแรง ( Intensity ) นอกจากภาพเปลือยแลวยังมีภาพอื่น ๆ อีกมาก แตใน
จํานวนภาพที่มีชื่อเสียงเดนที่สุดคือ ภาพชุดการตอสูวัวกระทิง ( Bull-fight ) นอกจากน้ียังเขียน
ภาพตามผนังไวเปนจํานวนมากที่ตึกยูเนสโคในปารีส 

 

จากประวัติของเขา จะเห็นไดวา พิคาสโช มีชื่อเสียงมากและงานของเขาเดนจริง ๆ จาก
ประสบการณและการศึกษามาพรอมทั้งผลงานที่ทํามาเปนป ๆ ในสมัยของคร่ึงศตวรรษนี้ 

 
โมดิเกลียนี  เอมดิโอ 

( MODIGLIANI  AMEDEO ) 
 

เกิด ค.ศ.1884 ที่เล็กฮอน ( Leghorn ) บิดาเปนนายธนาคาร มารดาสืบเชื้อสายมาจาก
ชาวสฟนโนซา ( Spinoza ) ในวันเด็ก โมดีเกลียน่ี ตองพักการเรียนชั่วคราว เนื่องจากสุขภาพ
ไมสมบูรณพอ ตอมาเขาไดเรียนการเขียนภาพทิวทัศน ( Landscape ) จากจิตรกรที่มีชื่อที่   
เล็กออน 
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ค.ศ.1906 ไปที่ปารีส มีชีวิตอยูอยางขาดการอบรม ในทางขนบธรรมเนียมประเพณีใด 
ทั้งสิ้น ตอมาไดเห็นงานของเชอซานน ( Cezanne ) ที่แสดงไว โมดีเกลียน่ี พอใจมาก และรับ
อิทธิพลจากเชอซานน ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นเขาไดรับอิทธิพลจากพิคาสโช ( Picaso ) และ      ลอ
เทรช ( Lautrec ) มาแลวก็ตาม หลังจากไดรับอิทธิพลจากเชอซานนแลว เขาเร่ิมดัดแปลงจาก
การเขียนภาพแบบวิธีเดิมของเขา และเพิ่มเติมใหดีขึ้น โดยใช expression ความรูสึกของเขาให
อยูในภาพคร้ังแรกที่เขาเขียนขึ้นเปนจํานวนหลายภาพ ตอมาบรันคูชิ ( Brancusi ) ไดสงเสริม
ชวยเหลือ ดังน้ัน โมดีเกลียน่ี เร่ิมตนทํางานในดานประติมากรรม ในการทํางานคร้ังน้ี ไดรับ
ความรูเพ่ิมเติมอีกจากอิทธิพลของศิลป นิโกร ( Negro - Art ) 

 

ค.ศ.1917 เขียนภาพรูปเปลือย ( Nudes ) ภาพคนเหมือน ( Portraits ) ไวเปนจํานวนมาก 
ค.ศ.1918 ผลงานที่เขาทําไวเริ่มมีชื่อเสียง ตอมาโมดีเกลียนี่ ไดปวยเนื่องจากสุขภาพไม

ดีมาแตเด็ก 
ค.ศ.1920 ตอมาหลังจากการปวย 2 ป เขาถึงแกกรรม ณ ที่ปารีส 
ภรรยาของเขา ชื่อ ยีนนเฮบูเพิน ( Jeanne Hebutern ) ไดฆาตัวตายในวันที่ทําพิธีฝง

ศพของโมดีเกลียนี่  
ในงานศิลป ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม ก็ตาม โมดีเกลียน่ี พยายามรักษาลักษณะ

เดิมอันเปนรากฐานของศิลปทัสคาน ( Tascan ) ซึ่งเปนมลรัฐหน่ึงของอิตาลีไวเสมอ 
โมดีเกลียน่ี มีวิธีการในการใชสีตาง ๆ ใหสัมพันธกันเปนอยางดี ทั้งสามารถใชสีใหเขา

กันไดรับอารมณในการเขียนภาพ ทําใหเกิดความรูสึกประทับใจในภาพ ตามทัศนะตาง ๆ กัน 
แลวแตภาพที่เขาเขียนออกมา ภาพบางภาพของเขาเสนรอบนอก ( Outline ) ดูออนชอนเกินไป 
โดยมุงใหเกิด Curves มากน่ันเอง แตสิ่งที่ไมกลับทําใหรูปทรงภายในหรือภาพเสียไปแตอยางใด
กลับทําใหภาพดีขึ้นอีก 

โดยการรักษารากฐานเดิมของศิลปะอิตาลีไว พรอมทั้งวิธีการและประสบการณที่มี ทํา
ใหโมดีเกลียน่ี เปนจิตรกรที่มีชื่อเสียง เดนที่สุดแหงศิลปะสมัยใหมของอิตาลี ( Modern Italian 
art ) 

 

ชากาล  มารค 
( CHACALL  MARC ) 

 

 เกิด ค.ศ.1887 ในไวทบีสด ( Vitebsk ) ศึกษาที่เซนตปเตอรสเบิก ( St. Petersburg ) 
ไดรับอิทธิพลจากบัคสท ( Bakst ) และบอลเลท ( Ballet ) 
 
 
 
 

AE 223 109 



 ค.ศ.1910-14 ชากาลอยูในปารีส 4 ป ในระยะนี้ไดรับอิทธิพลจากคิวบิคซิม ( Cubism ) 
แทนที่จะรับอิทธิพลจาก ( Picasso ) หรือจากบราค ( Braoue ) คนใดคนหนึ่ง อันเปนที่นิยมกัน
ในสมัยนั้น ตอมาเขาเดินทางกลับรัสเซียอันเปนบานเกิดเมืองนอนของเขา 
 ค.ศ.1917 ไดรับเลือกเขาไปในตําแหนงที่สําคัญ ในวงงานศิลปกรรม ( Commission of 
Fine arts ) แลเปนอาจารยที่วิทยาลัยศิลปกรรมอีกตําแหนง หลังจากน้ัน ชากาล มีความคิดเห็น
ไมตรงกันกับ มาเลฝช ( Malevish ) ที่รวมงานกัน เขาลาออกมาทํางานที่โรงละครเจวิช ( 
Jewish theatre ) ในกรุงมอสโคว 
 ค.ศ.1923 ในระยะนั้น มีการเปลี่ยนแปลง ทางวัฒนธรรมของประเทศเปนการใหญ  เขา
ถูกบังคับใหออกจากประเทศรัสเซีย เพราะภาพที่เขาเขียนและงานที่เขาทําอยูในขณะนั้นเปนที่
พอใจของประชาชน แตไปขัดกับระบบ ประเพณีอันเปนผลสะทอนในการปกครองของประเทศ 
จะเห็นไดวา “ศิลปะ” ก็มีอิทธิพล ในการเมืองไดเหมือนกัน เม่ือชากาลถูกไลออกจากประเทศ
แลว เดินทางผานเบอรลินไปยังปารีส 
 ค.ศ.1941 ทางพิพิธภัณฑแหงชาติ ( The mus. Of Modern Art ) ที่นิวยอรค เชิญ    ชา
กาล มารวมงานดวย และพักอยูที่นั่นอยางปลอดภัย อันเกิดจากการเมืองของรัสเซีย กิจการของ
เขาดําเนินไปเปนอยางดีจนถึง ค.ศ.1946 
 ค.ศ.1947 กลับมาอยูที่ฝรั่งเศส ตั้งภูมิลําเนาอยูที่เวนซ ( Vence ) และทํางานอยูที่นั่น
ตลอดมา 
 

 นับตั้งแต 1923 ชากาลเขียนภาพของเขา ใหเปนเรื่องขึ้นมาในการจินตนาการและสราง
มโนภาพ จากความคิด และความจําของเขาเอง ซึ่งไดอิทธิพลมาจากจิตรกรที่เขียนภาพเสมือน
ฝน ( Surealists ) 
 

 ภาพที่เขียนเปนเหลี่ยม ๆ ( Cubism ) การจัด Space ใกลเคียงกันมาก คอนขางจะ
เส่ียงในการประกอบเปนเรื่องราว ( Composition ) เชน สีใน space ตอ space ใชเขียวกันแดง
ติดกันซ่ึงเปนสีที่ตัดกัน ( Contrast ) แตไมทําใหภาพนั้นเสียไป สีใช Warm Colours เปนสวน
ใหญประกอบดวยสีตาง ๆ อีกมา ( Rish Colours ) 
 

 ภาพที่เขียนเปนเรื่องราวคลายแบบกวี เปนเรื่องที่ปลุกใจเรียกรองชีวิตของหมูบาน
ชนบทของรัสเซียใหมีความรักของธรรมชาติ และนึกถึงความเปนอยูของชีวิตที่ดําเนินไป นึกถึง
ความเรนลับของชีวิต 

 ตอมาชากาลมารค ไดเขียนภาพทางศาสนา และลัทธิไวเปนจํานวนมาก ซึ่งภาพเหลาน้ี
เปนผลสะทอนในการปกครองของประเทศ 
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 นอกจากผลงานทาง ภาพแบบเสมือนฝน ( Surrealism ) แลวเขายังมีความชํานาญทาง
เคร่ืองเคลือบดินเผา และ เปนพิเศษอยางยิ่งในทาง Stein Glass “กระจกสี” ซึ่งเห็นไดตามโบสถ
ตาง ๆ หลายแหงในฝรั่งเศส ภาพกระจกสีนี้มีคุณคา และสงผลสะทอนไดมากท่ีเก่ียวกับ
ความรูสึกทางศาสนา เน่ืองดวยเขานิยมสีที่สดใสใชกับงานเปนสวนใหญ ดังน้ัน ผลงานของเขา
มองดูแลวมีความสุข ความสบายใจ สําหรับลักษณะประจําตัวของเขาบางครั้งออกจะพิสดาร  ไป
บาง แตขอนี้ควรจําตองยอมรับสวนมาก (ศิลปนทุกคน มีลักษณะประจําของเขาเองเปนพิเศษ” 
 

มัวร  เฮนร ี
( MOORE  HENRY ) 

 
 เกิดที่คาสเทิลฟอรด ( Castle ford ) ในยอรคไซร ( Yorkshire ) ค.ศ.1898 ตระกูลของ
เขาทําเมืองแรเฮนรีมัวร เปนประติมากร ที่มีชื่อเสียงเดนมาก ในทางประติมากรรมก่ึงนามธรรม 
( Semi abstract ) เฮนรีมัวร ตั้งใจเปนครู ในสงครามครั้งแรกไดรับบาดเจ็บมากจากแกสพิษ 
 

 ค.ศ.1919 อายุประมาณ -1 ป สอบชิงทุนเขามหาวิทยาลัยลีดส ( Leeds ) ไดในคณะ
ศิลปกรรม ตอมาฝกงานที่ราชสมาคมศิลปะ ( Royal College of Art ) หลังจากน้ันไปศึกษาที่
ฝรั่งเศส, อิตาลี 
 ค.ศ.1921 สําเร็จการศึกษาทางศิลปะ เม่ือกลับมาสมัครเขาทํางานที่ราชสมาคมศิลปะ ๆ 
สงเขาไปเปนครู ที่โรงเรียนศิลปกรรมเชลซ่ี ( Chelsea ) งานทุก ๆ ชิ้นที่ไดรับมอบหมาย       
เฮนรีมัวรไดปฏิบัติเปนผลสําเร็จแกทางราชการเปนอยางดี ในตอนระยะสงครามครั้งสุดทายเขา
มีชื่อเสียงมากในการเขียนภาพเกี่ยวกับเรื่องการถูกโจมตีทางอากาศ ( Air raid shelter ) และรูป
แมพระมะดอนนา ( Madonna ) ในโบสถนอแธมตัน ( Northamton ) เขาเดินทางไปยังสเปน 
อิตาลีบอย ๆ เพ่ือแสวงหาความรู 
 ค.ศ.1945 อายุประมาณ 47 ป เขารับปริญญา- กิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยลิดส       ( 
Leeds ) 
 ค.ศ.1948 ชนะการประกวดศิลปะแหงชาติ รูปที่เขาปนคือรูปแขงรถมาประจําป          ( 
Grand Prix ) ที่เวนีช ( Venice Biennal ) ผลงานของเขาตาง ๆ ยังอยูที่ลอนดอน ( Tate 
Gallerry ) ในเมืองตาง ๆ ของอังกฤษ และที่พิพิธภัณฑอเมริกา ( American museums ) 
 

 เม่ือเร็ว ๆ นี้ ไดทําอนุสาวรีย ที่ Air force เม่ืองอานแฮม ในฮอลแลนด และที่ตึกใหม
ยูเนสโค ในปารีส ( The new Unesco building in Paris ) 
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 รูปปนของเขานั้นทั้ง ๆ อยูในความเศราสลดก็จริง แตก็ใหการประทับใจเปนอยางยิ่งใน
ลักษณะของรูปปนนั้นไมแสดงปฏิกิริยา ( action ) ใด ๆ ออกมาทั้งสิ้น แตกลับเก็บความรูสึก, 
อารมณ, ไวเปนอยางดี วางอิริยาบถในลักษณะที่สงบภูมิ, สานงานของเขาเปนงานที่ใช semi 
abstract art เขาชวย  ใหความรูสึก, เก็บความรูสึก, ปฏิกิริยา, อารมณ และอิริยาบถของรูปนั้น
ใหมีสวนสัมพันธกับชีวิตคนจริง ๆ แตในลักษณะของคนเขาเพียงแตแสดงรูปทรง ( form ) ไว
เทาน้ัน ไมไดใหลักษณะหนาที่และกายวิภาคสวนสัดของคนไวอยางแทจริง 
 

 ในปจจุบันน้ี ศิลปนสมัยใหม นําเอาอิทธิพลของเขามาใช เฮนรีมัวร มีชื่อเสียงมากทั้งใน
ดานประติมากรรม และจิตรกรรมจะเห็นไดจากผลงานที่ทําไว 
 

 การเปรียบเทียบ งานประติมากรรม ระหวางพอลโรแดง ประติมากร ฝรั่งเศส กับ      เฮ
นรีมัวรประติมากรอังกฤษ ซึ่งเปนระยะเวลาหางกัน ประมาณ 58 ป 
 

 ผลงานทั้งสอง มีลักษณะคลายกัน ในการแสดงออกทางความรูสึก ทัศนคติ อารมณใน
การประทับใจ แตรูปทรงผิดกัน งานของเฮนรีมัวร เปนแบบก่ึงนามธรรม ( Simi abstract ) คือ 
ไมแสดงรูปรางหนาตาและกายวิภาคไวอยางแทจริง 
 

 งานของพอลโรแดง ไมเปนแบบก่ึงนามธรรม สวนสําคัญที่สุด โรแดงยึดหลักในเรื่องการ
ประทับใจที่เก่ียวกับความรูสึก ทัศนคติ อารมณไวเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ลักษณะความ
เปนจริงของคน 
 

จอน  คอนสเทเบิล 
( JOHN  CONSTABLE ) 

 
 ระหวางบรรดาจิตรกรทั้งหลายที่เขียนภาพทิวทัศนอันสวยงานในประเทศอังกฤษ ไมมี
ใครเขียนภาพแบบอังกฤษอยางแทจริงเหมือนกับคอนสเทเบิล เชนเดียวกับเกนสะบะระในครึ่ง
ศตวรรษแรก ประวัติเขาเกิดที่ซัฟฟคในสวนชนบทใกลเคียงกับมณฑลนอฟด (เปนมณฑลที่
จิตรกรพากันมาเรียนศิลปในโรงเรียนนอรวิชที่มีชื่อ) ดังที่ซัฟฟคนี้เต็มไปดวยศิลปะที่เขียนภาพ
อังกฤษอยางมากมาย บรรพบุรุษของคอสเทเบิลมาจากยอรคไซร ตั้งภูมิลําเนาประกอบอาชีพ
การทํานาตามสวนชนบทตาง ๆ ของทางตะวันออก ณ ที่นี้บิดาของเขาเปนเจาของโรงโมผูมีอัน
จะกิน ทางหมูบานเพอกอลทตะวันออก ซึ่งเปนสถานที่ที่คอนสเทเบิลเกิดเม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 
ค.ศ.1776 เขาเรียนอยูที่โรงเรียนกินนอนแหงหนึ่ง ขณะที่อายุยังนอยมากทําใหเขาไมมี 
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ความสุขนัก แตโชคดีมากในโรงเรียนตอมาที่ดีดแฮม และในซัฟฟคดวยเริ่มแสดงใหเห็นวาเขามี
ความสนใจและทักษะการเขียนภาพในการวาดเสน การใชสีเปนอยางดี เนื่องจากชอบวิชาวาด
เขียนมากที่สุด จนทําใหไมสนใจวิชาอ่ืนเลย ขณะเม่ืออายุ 16 ป ไดตัดสินใจเปนจิตรกร พรอม
ทั้งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากบุคคลผูหนึ่งซึ่งสมควรรูจักคือ จอนดันโธน่ี ซึ่งสมควรอยูใกลๆ 
กันกับครอบครัวของคอนสเทเบิลดันโธน่ี ทํางานเปนชางตอทอและชางกระจกและใชเวลาวาง
เขียนภาพตาง ๆ คอนสเทเบิลไดเรียนศิลปะที่สําคัญคร้ังแรกจากจิตรกรผูนี้ เพ่ือมุงหมายท่ีจะ
เปนศิลปนเขียนภาพทิวทัศนโดยวิธี Painting จากนอกสถานที่โดยตรง วิธีการเชนนี้อาจ
เหมือนกับเราในเวลานี้ เปนวิธีการท่ีใหความรูสึกควรจะเปนเชนน้ันจริง ๆ ในการที่ออกไปเขียน
ภาพทิวทัศนนอกสถานที่ แตในสมัยนี้ตามปกติทีเดียว ศิลปนอ่ืน ๆ ไดเร่ิมตนเขียนภาพจาก
ภายในหองปฏิบัติศิลปะ 
 

 คร้ังแรกบิดาของคอนสเทเบิลตั้งใจใหคอนสเทเบิลเปนพระสอนศาสนา แตเม่ือเขาแสดง
ทัศนคติใหเห็นวาเขาไมชอบเก่ียวกับวัดวาอาราม ดังน้ัน คอนสเทเบิล จึงไดรับมอบหมายให
ทํางานในโรงโมของบิดาของเขา และเปนที่รูจักกันทั่วไปในฐานะเชน “เจาของโรงโมหนุม   รูป
หลอ” ถึงแมเขาไดรับพิจารณาแลวในอาชีพที่เขาทํางานอยางดีที่สุดเปนเวลาหนึ่งป การโม
ขาวโพดใหเปนแปงน้ันตองประกอบกับระยะเวลาตามสภาพของดินฟาอากาศตองอาศัยลมและ
น้ําดวยจึงจะโมได เจาของโรงโมทั้งหลายจําเปนตองพ่ึงเรื่องดินฟาอากาศเปนอยางมาก ขณะที่
กิจการโมไมสามารถจะดําเนินตอไปได เน่ืองจากสภาพของลม คอนสเทเบิล ไดเฝาจองดูเมฆท่ี
ผันแปรในลักษณะตาง ๆ อยางเอาใจใสจริง ๆ เขาพอใจในการทําเชนน้ีและพอใจจริง ๆ ชีวิต
ของเขาในเรื่องของชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งเขาสนใจในการผันแปรของเมฆ และเรียนจาก
ความจําที่ไดเห็นมาจากเมฆ อันเปนที่สาเหตุน้ําฝนลูกเห็บ และหิมะตก และตั้งขอสังเกตไดวา
เมฆเปลี่ยนสีไดอยางไร ตามลักษณะสภาพของมันจะมีความสัมพันธกับเมฆสวนอ่ืน ๆ อยางไร 
ในภาพของคอนสเทเบิลเราสามารถเห็นวาเขาใชความรูนี้ใหเปนประโยชนในการเขียนภาพได
สวยงามมากทีเดียว ในเรื่องแสงและเงาไมมีใครไดรับความสําเร็จจากเร่ืองการเขียนเมฆไป
มากกวาเขา เขามีความสุขและพอใจในการดูพายุเชนเดียวกับที่เขามองดูทองฟาอันสวยงาม
สดใส โดยเฉพาะอยางยิ่งชอบวันที่มีฝนตกปรอย ๆ ในฤดูใบไมผลิ ทําใหสภาพของชนบทเขียว
ชอุมและสดชื่น สิ่งน้ีทําใหพอใจมาก ประชาชนกลาววาภาพของ คอนสเทเบิล บางภาพให
ความรูสึกวาไมควรใชรม สวนภาพอ่ืนนั้นใหความรูสึกตอพวกเขาวา ตองการท่ีกําบังแดด การ
เขียนภาพของเขาใหความรูตอเรามากในเรื่องความรอนหรือความเยือกเย็น ซึ่งเขาเขียนให
เปนไปตามสภาพของดินฟาอากาศโดยอาศัยความชวยเหลือจากมารดาของเขา เขาไดรับการ
แนะนําใหรูจักกับ 
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จิตรกรสมัครเลนชวยเหลือจากมารดาของเขา เขาไดรับการแนะนําใหรูจักกับจิตรกรสมัครเลนผู
ม่ังคั่งคนหนึ่ง และเปนนักสะสมงานตาง ๆ ทางศิลป ทาน คือ เซอร ยอรซ บิวเบิท ทานผูนี้ได
พยายามพาเขาเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ในรถมาเพื่อภาพอันโปรดปรานของเขามาคือ ภาพ
ทิวทัศนที่คลอดลอรเลน จิตรฝรั่งเศสอันมีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 17 ไดเขียนไว และภาพทิวทัศน
บางภาพที่จิตรกรชาวดัชที่เขียนไวในศตวรรษเดียวกัน ภาพเหลาน้ีทําใหเกิดความประทับใจตอ
คอนสเทเบิลอยางลึกซ้ึง เขาไดศึกษาจากภาพเหลาน้ีอยางใกลชิดตลอดมา เก่ียวกับเทคนิควิธีการ
เขียนจากภาพเหลาน้ี และจากศิลปนที่เขียนภาพแบบอังกฤษจริง ๆ เปนการดีมากท่ีสุดซ่ึงเขา
เรียนลวงหนามากอนจากธรรมชาติโดยตรงวาวิชาการเขียนนั้นเปนอยางไร เขามีความเคยชิน
มากในการใชสายตาของเขาโดยเฉพาะ กอนเขาเริ่มตน สังเกตจิตรกรอ่ืน ๆ วาพวกเขามีวิธีการใช
สายตากันอยางไร 
 

 ไมนานนักกอนที่คอนสเทเบิลอายุ 20 ป บิดาของเขาอนุญาตใหเขาไปลอนดอนเปน
เวลาระยะหนึ่ง เพ่ือดูวาเขามีโอกาสชองทางอยางไรพอที่จะเปนจิตรกรไดตามความมุงหมาย
ของเขา เขารูจักกับจิตรกรที่ลอนดอนไมมากนัก และหลังจากน้ันตอมาเขาก็ไดเดินทางไป
ลอนดอนหลายครั้ง ในเร่ืองการงานในฐานะเชนเสมียนของบิดาของเขา จนในที่สุดเขาก็ไดเปน
นักศึกษาวิทยาลัยศิลปกรรม แตถึงแมเขาจะไดรับการสอนในวิชาที่เปนประโยชนก็ตาม เขามี
ความรังเกียจอยูสิ่งหนึ่งซึ่งเขาเรียกวา The cold Trumprey stuff หมายถึง สิ่งที่ไมเปนความจริง
หรือลวงตา (หรือสตัฟฟสัตวที่ตายไป แลวเอาไวที่ลวงตาเหมือนของจริง) ซึ่งจิตรกรที่นั่นได
เขียนกันในระยะสมัยนั้น เขาพบวาไมมีใครคิดถึงเรื่องทิวทัศนวาเปนสาขาแขนงหนึ่งทางศิลป 
และเปนที่ชอบพอกันเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ภาพเรื่องประวัติศาสตรเปนผลงานที่ไดรับการ
พิจารณายกยองวาเปนภาพที่สูงสุด แตคอนสเทเบิลยังมีจิตใจมั่นคงในเรื่องทิวทัศนของเขาอยู
ถึงแมจะไมมีใครซ้ือภาพของเขาก็ตาม การดําเนินอาชีพของเขาตองใชเวลามากในการเขียนรูป
เขียนคนเหมือน ซึ่งอยูในการตองการจริง ๆ ของประชาชนกอนสมัยมีรูปถาย และการลอกแบบ
ภาพสมัยโบราณฯ อันเปนที่นิยมกันในสมัยน้ันจนกระทั่งภาพพิมพสี ( Colour painting ) 
เกิดขึ้น และสามารถผลิตไดมาก ราคาไมแพง คอนสเทเบิลโชคดีมาก ที่สามารถไปตามสวนตาง 
ๆ ในอังกฤษ ทําใหจิตใจของเขาสดชื่นมากจากการพบส่ิงแปลก ๆ พรอมทั้งไดรับการ
เปลี่ยนแปลงตามบรรยากาศในนครลอนดอนอีกดวย 
 

 ใน ค.ศ.1802 สมาคมศิลปกรรมไดยอมรับภาพของเขาเปนคร้ังแรก เขาจึงประสบ
ความสําเร็จใกลชิดของเขา ในปเดียวกันน้ีเองทานอธิการแหงแลงฮัมซัฟฟค ดร.เรฟ          จอน
ฟซเชอร  ไดเสนอใหคอนสเทเบิลทํางานในตําแหนงครูวาดเขียนในโรงเรียน คําแนะนําของทาน
ประธานสมาคมศิลปกรรม (เบนจมินเวสท) เขาไดปฏิเสธตอการเสนอของ ดร.พิซเชอร  
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หลังจากน้ันตอมาเขามาเปนพระ ( bishop ) แหงวัดชะลิสเบอรี่ และปตอมาเขาไดรับมอบหมาย
ใหเขียนภาพใหแกวัดชะลิสเบอรี่ ( Salisburry ) งานที่คอนสเทเบิลทําไวสวยงามนาดู ทําใหมี
ชื่อเสียงมาก เพ่ือนที่ดีที่สุดซ่ึงคบกันมาเปนเวลาหลายป คือ เรฟ จอนฟเชอร อีกทานหน่ึง 
หลานของทานบิฌอัฟ ( Bishop ) ทานผูนี้ตอมาไดเปนอนุศาสนาจารยของลุงเขาและไดเลื่อน
ตําแหนงขึ้นเปนทานอาชดีคัน (พระที่มีสมณศักด์ิรองจากบิฌอัฟ) จดหมายหลายฉบับที่นาสนใจ
อยางมากที่สุดไดเขียนไปถึงทาน อาชดีคันซึ่งเคยซื้อภาพของเขาบอย ๆ เทาที่ทานจะสามารถ
ซื้อได และเปนเวลาหลายครั้งที่ทานซ้ือภาพจากเขาในเม่ือไมมีใครซ้ือร้ังที่ทานซ้ือภาพจากเขา
ในเม่ือไมมีใครซื้อ 
 

 ค.ศ.1811 เม่ือคอนสเทเบิลอายุเกือบครบ 35 ป เขาตองการแตงงานกับแมร่ี บิคเสลล 
ซึ่งเขารูจักตั้งแตยังเปนเด็ก ปูของเธอเปนอธิการผูม่ังคั่งแหงเบอรโกลท ไดขัดขวางมากในเรื่อง
นี้เพราะจิตรกรจนเกินไป ถึงแมวาญาติทางฝายแมรี่จะยินยอมก็ตาม ระหวางระยะหาปกอน
แตงงานทั้งสองถูกหามไมใหพบกัน แมแตจดหมายก็ไมยอมใหเขียนถึงกัน แมร่ีบางคร้ังไม
อดทนมากในการรอคอยของคอนสเทเบิล เพราะเขายังเขียนภาพตอไปและดูเหมือนวาไมมีใคร
ซื้อภาพของเขาเลย เขารังเกียจในการเขาสังคมมาก ดังนั้น แมร่ีรูสึกวาคอนสเทเบิลไมเคยทําตัว
ใหรูจักแกคนทั่วไปและคงไมสําเร็จในการงานที่กําลังทําอยู ตลอดระยะเวลา 12 ป ในชีวิตการ
แตงงานของเขาทั้งสอง แมรี่ไดถึงแกกรรมเม่ือ ค.ศ.1828) เขาไดรับความสุขมากระหวางที่อยู
กับแมรี่และลูก ๆ เจ็ดคน ถึงแมวา เขาจะขาดแคลนเงินบอย ๆ ก็ตาม จนกระทั่งเขาไดรับมรดก
เปนจํานวนเงิน 20,000 ปอนดจากบิดาของเขากอนที่แมร่ีจะตายไมถึง 6 เดือน เขาทั้งสองใช
ชีวิตอยูเปนเวลานานมาก ณ ที่แฮมสติค ทางชายทะเลภาคเหนือของลอนดอน คอนสเทเบิล ได
เขียนภาพทิวทัศนไวเปนจํานวนมากมายอยางสวยงาม ถึงแมเขาแสดงความสามารถในการ
เขียนอยางนาสรรเสริญนับเปนป ๆ ก็ตาม หลังจากรูปแรกของเขาไปปรากฏที่นั่น ( A.R.A. ) 
เขาจะตองรอไปเปนเวลาถึง 17 ป เขาจึงจะไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกของสมาคมศิลปกรรม และ
อีก 10 ปตอมาเขาไดเปนสมาชิกที่สมบูรณ ( R.A. ) ถึงแมการเลือกนั้นทําอยางไมเต็มใจ และ
ปราศจากสัญลักษณใด ๆ ก็ตามทางสมาคมศิลปกรรมมีความซาบซึ่งในคุณคาของเขาหรือนึกถงึ
ในปรัชญาของเขา 
 ชีวิตของคอนสเทเบิลเงียบขรึมตลอดมา มีความเปนอยูอยางงาย ๆ ไมมีเหตุการณอะไร
เกิดขึ้นตอเขา ในระยะปที่ติด ๆ กัน  ตอนบั้นปลายของชีวิตของเขาไดรับทรมานจากโรคภัยไข
เจ็บ และรูสึกวาชีวิตของเขาดําเนินไปอยางไรประโยชน เพราะวาโลกไมเห็นคุณคาในงานที่เขา
ทําไวอยางตั้งใจจริง ๆ เขาเขียนภาพอยูในราว 2-3 ชั่วโมง กอนที่เขาจะถึงแกกรรมในวันที่ 31 
มีนาคม ค.ศ.1831 
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 อุปนิสัยของคอนสเทเบิลน้ัน จะรูไดจากภาพเหลาน้ีเปนเหตุใหผลงานของเขาและตัวเขา
ไดรับการมองผานไป และไดรับการดูถูกจากชาวโลกที่อยูในสมัยนิยมการจับจายใชเงิน และ
ตองการสิ่งตกแตงประดิษฐขึ้นที่ไมเปนเรื่อง เร่ืองราวทางนาฏกรรมความรูสึกในรสอารมณทาง
โลกียวิสัยและเรื่องรัก ๆ ใคร ๆ แตภาพของเขาเปนจํานวนมากมีคาหลายพันปอนดในศตวรรษ
ที่ 19 และในปจจุบันไมอาจคํานวณคาได ภาพทุก ๆ ชิ้นของคอนสเทเบิลมีคามากเปนการไร
ประโยชน ที่กลาวติเตียน เขาเหลาน้ันซึ่งมิรูจักคุณคาของคอนสเทเบิลในระยะที่ยังมีชีวิตอยูถึง
อยางไรก็ดี ผลงานของจิตรกรที่ยิ่งใหญทุกทาน ซึ่งเขียนภาพในลักษณะวิธีการใหม ๆ คร้ังแรก
นั้นจะไมมีใครเชื้อถือหรือนิยมกัน และคนสวนนอยจะเขาใจในคุณคาของเขา ศิลปนตายไป
แลวแตการเขียนของคอนสเทเบิลดูเหมือนวาในปจจุบันนี้เปนแบบที่เปนไปตามลักษณะ
ธรรมชาติ และแบบอังกฤษจริง ๆ และเปนการยากมากที่จะรูวาทําไมชาวอังกฤษไมเอาใจใสตอ
ภาพของคอนสเทเบิล การที่ขาดความเอาใจใสนั้น เน่ืองมาจากความจริงสวนใหญวาภาพ
เหลาน้ันเปนภาพแบบอังกฤษจริง ๆ ทีเดียว การสงเสริมนิยมสนับสนุนศิลปนของอังกฤษใน
สมัยนั้น ก็ไมเหมือนกับสิ่งทั้งหลายเหลาน้ัน ซึ่งเขามีความเคยชินกันในความเปนอยูตลอดมา 
และภาพนั้น ๆ ไมสําคัญสําหรับเขา แมแตสวนบกพรองในภาพก็ไมเคยนึก การท่ีปราศจาก
เหตุผลและไมเขาใจกันเปนจํานวนมาก ตอจากนั้นพวกเขาเลยมั่นกันวาศิลปนอยูนั่นเองไมเห็นมี
อะไรเลยที่จะตองเอาใจใสกันตามธรรมดากันแลวเปนที่เชื่อถือวาการเขียน สีน้ําน้ันเปนวรรณะ ( 
Tone ) ของสีที่เหมือนกับฤดูใบไมรวง ซึ่งมีสีน้ําตาลปนเหลือเขากันไดอยางดี ( Golden Broun 
) เพราะวาเปนวรรณะของภาพเขียนเปนจํานวนมากในสมัยเกา ๆ ที่มีคุณคาอยางยิ่ง ทานเซอร
ยอรซคร้ังหน่ึง ถามคอนสเทเบิลวาถาเขาพบมัน ไมยากท่ีในการเขียนภาพ เขาตัดสินใจจะจัด
วางตนไมน้ําตาลของเขาไวตรงไหน? คอนสเทเบิลตอบวาเขาจะไมยุงยากและพบอุปสรรคนั้น
เลย เพราะเขาไมตองการจัดตนไมสีน้ําตาลไวในภาพของเขาเลย เขาตองการส่ิงดึงดูดใจ
มากกวา โดยใชตนไมใหมีลักษณะเขียวชอุมแทน ตนไมสีน้ําตาล การใชสีน้ํามันที่มีลักษณะสี
น้ําตาลเขมของวิธีการเขียนสมัยกอน เปนส่ือนําฝุนละอองมาเพื่อพูนอยูเสมอ ๆ บนภาพนั้นและ
ทําใหผิวของมันที่ปองกันอยูเปลี่ยนแปลงสภาพไปมองดู สีสกปรก อีกคราวหนึ่งทานบิวมอนดวา
สรรเสริญถึงเรื่องการใชสีที่มีลักษณะสีตาง ๆ ในภาพทิวทัศนของแกสปาร พอสซิน (จิตรกร
ฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 17) เพ่ือเปรียบเทียบการใชสี จากผลงานของเขาเอง คอนสเทเบิล ไดพูด
กับทานเซอรวา ถาสมมติวา แกสปารสามารถลุกขึ้นจากหลุมฝงศพของเขาได ทานคิดวาเขาจะ
รูจักภาพของเขาเองในปจจุบันนี้ไหม? หรือถาเขารูเขาจะพบกับความลําบากยุงยากไหม? การที่
แนะนําใหแกสปารรูจักกับคนบางคนวา ไมสมควรใชสีเรียบเกินไป หรือหนาเกินไปในภาพนั้น ๆ 
และตอจากน้ันชวยกันแกไขสิ่งบกพรองใหหมดไปเปนเวลานานทีเดียว ผู 
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ซื้อภาพเชื่อกันวา วรรณะท่ีอยูในลักษณะเขมขนนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งและระยะภายในหนึ่งป 
จิตรกรจึงจะเขียนเสร็จ ผูขายไดหาทางออกในเร่ืองวรรณะของสี เปลี่ยนแปลงภาพชื่อ Waterloo 
Bridge (สะพานวอเตอรลู) ของคอนสเทเบิลใหมีสีในลักษณะความเขมขนแก (ลักษณะ สีดํา) 
เคลือบนํ้ามัน      ( Varnish ) ทําใหผลงานนั้นเสีย 
 

 แตถึงแมเปนจริงจริงตอมา ดังที่เพ่ือนของเขาและ Cr. LESLIE (ซ.ร.เลสลี่) นักเขียน
ประวัติบุคคลไดกลาวไววา เปนไปไมไดซึ่งจิตรกรที่มีความรูและความสามารถเทา ๆ กันจะรู
เรื่องนอยในประเทศของเขาเอง มีเพียงบางคนเทาน้ันซ่ึงยังนึกถึงในคุณคาอันแทจริงของ คอนส
เทเบิล พวกใชสีสงบเย็น ๆ ในเวลากลางวันซ่ึงเปนธรรมชาติของอังกฤษ การเคลื่อนไหวของ
อากาศท่ีรอนตามพื้นดิน รื่นรมยสดชื่นและมีลักษณะที่แจมใส สุภาพสตรีอังกฤษผูหน่ึงไดกลาว
วา “สดชื่นอะไรเชนน้ี หยาดน้ําคางสวยงามอะไรอยางน้ี ดูแลวเบิกบานใจอะไรเชนน้ี” สุภาพสตรี
ฝรั่งเศสผูหน่ึงไดกลาววา “พ้ืนดินปกคลุมดวยหยาดนํ้าคางสวยงามจริง ๆ”  
 

 ขอสังเกตทั้งหลายท่ีนาสนใจเปนพิเศษน้ัน ไดแกเร่ืองภาพทิวทัศนของคอนสเทเบิล 2 
ภาพ ที่นําไปแสดงที่กรุงปารีส เม่ือ ค.ศ.1824 ภาพทั้งสองน้ีไดทําความประทับใจใหแกบรรดา
จิตรกรชาวฝรั่งเศสเปนอยางยิ่ง 50 ปหลังจากนั้นตอมา จิตรกรชาวอังกฤษพากันไปเรียนศิลปะ
ที่ฝร่ังเศสกันอยางมากมายดวยกับบรรดาจิตรกรฝรั่งเศสที่เขียนภาพแบบประทับใจ งานของ
จิตรกรชาวฝรั่งเศสดูเหมือนคลายกับเปนงานที่เกิดขึ้นใหมที่แปลก ภาพประทับใจอันยิ่งใหญใน
เร่ืองวิธีการเขียนภาพสีน้ํามัน แตจิตรกรฝร่ังเศสเหลาน้ันไดเรียนจากภาพของคอนสเทเบิล ซึ่ง
เปนจิตรกรที่ไมไดรับความสนใจในประเทศของเขาเอง เขาเปนผูนําวิธีการเขียนเสียอีก วิธีการ
ตาง ๆ ของเขาก็คลาย ๆ กับวิธีการเขียนของจิตรกรฝรั่งเศสเหลาน้ัน ซึ่งไดมาในประเทศ
ฝรั่งเศสและเปนที่ยอมรับกันวาเปนวิธีการด้ังเดิมอยางแทจริงของเขา 
 

 เม่ือเราไปที่ชนบทและมองดูทิวทัศน เราไมไดเดินดูทุก ๆ แหง หญาทีละกอ ใบไมทุก ๆ ใบ 
หรือหินทุก ๆ กอน ตนไมทุก ๆ ตน นอกจากเราจงใจเจตนาแยกกันทีละตน และถาเราเจตนา
เชนน้ันเราไมสามารถเห็นปาละเมาะอันเปนจุดรวมของตนไมไดดี เม่ือเรากลาววา เราไดรับ
ความพอใจ ความสุขจากทิวทัศน เราหมายความวา เราเกิดความประทับใจทั่ว ๆ ไปอยางพอใจ
จากทิวทัศนซึ่งในขณะที่เรากําลังมองอยู ในภาพชื่อ Life of Constable (ชีวิตของ    คอนสเท
เบิล) ไดเขียนหลักไว 2 ประการเก่ียวกับวิธีการเขียนที่ตรงกันขาม ซึ่งจิตรกรนํามาใชในการ
ดําเนินงานของเขา 

 วิธีแรกในการเขียนภาพใหเสร็จทีละสวนตามสภาพของภาพ ดังนั้นมันจะเสร็จเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ เปนไปตามลําดับที่แบงไวเปนตอน ๆ หรือในขณะนั้นมีสวนแบงที่ตองเขียนอีกเล็กนอย  
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หรือไมมีสวนแบงเหลือไวอีกเลย ในภาพเม่ือศิลปนเขียนโดยวิธีการแบงสวน ในขณะที่เราเขียน
อยูนั้นเราอาจตกลงใจมองดูวิวทีละสวน ๆ เราก็ควรเขียนโดยวิธีนั้นหรือเห็นพองดวยกับเขา
ตรวจดูทีละใบทุกก่ิงทุกกานทุก ๆ ลําตน 
 

 อีกวิธีหน่ึง ที่จิตรกรอ่ืน ๆ ใชวิธีการเขียนโดยเขียนรวมกันคราวเดียวไมแบงสวน เปน
เรื่องที่ลําบากยุงยากที่จะตองมาแบงสวนเรื่อย ๆ ไปของสวนเหลือจนกระทั่งเสร็จกฎแรกเราเห็น
ดวยในรสอารมณของความรูสึกในการสัมผัส กฎหลังน้ีเราไดพ้ืนผิวที่สมบูรณและวรรณะของสีที่
เปนความจริง กฎหลังน้ีคอนสเทเบิลนํามาใชและบางทีถูกตองทีเดียว ในเม่ือเรามีความพอใจดู
สวนรวมทั้งหมดของทิวทัศนเรามองดูรอบ ๆ แลวหันกลับมาดูรอบ ๆ อีกจะทําใหเราเกิดความ
ประทับใจโดยไมรูสึกตัวในวิธีเชนน้ีเราอาจไมตองรูมากนักเก่ียวกับวิชาพฤกษศาสตร หรือ
ธรณีวิทยา แตเราสามารถเรียนรูมาจากความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติและความสวยงามแหง
วรรณะของสี บรรยากาศและแสงอันสดใส (จงจําไวเสมอ ๆ เบนจมินเวสทไดกลาวกับคอนสเท
เบิลเม่ือเขายังรุน ๆ อยู แสงและเงาไมเคยอยูคงที่เลย) พวกเราจํานวนนอยทีเดียวที่สามารถ
นําเอาสวนดีที่สุดจากภาพทิวทัศนออกมาเพ่ือตัวเราเอง และนําเอาเพียงอยางหน่ึงในจํานวนที่
เราพอใจหลายอยาง เม่ือเราดูภาพทิวทัศนของคอนสเทเบิลแลว หลังจากนั้นเราไปเที่ยวใน
ชนบท มันจะเปนสิ่งใหมที่เราไปดูครั้งน้ี เพราะวาจะชวยใหเรามีความสังเกตขึ้นอีกมากและ
ไดรับความรูเพ่ิมขึ้น ซึ่งเราไดเคยผิดพลาดมาแลว หยาดนํ้าคาง สายลมออน ๆ ดอกไมบานและ
ความสดชื่อแจมใส ลมที่พัดแรงและชื่นใจโดยอาศัยเขาเราอาจคนพบความประหลาดในตัวของ
เราเองไดวา คร้ังหนึ่งเราไดคิดวามันเปนสิ่งที่นาเกลียด แตแลวกลับมาเปนสิ่งที่สวยงาม  
Suffolk hay (รถบรรทุกหญา) ที่เขาเขียนไวสวยไมนอยไปกวาภาพ Saliburry      (วัดชะลิสเบอ
รี่) และภาพ Haywain (รถบรรทุกหญา) บางทีเปนภาพอันยิ่งใหญที่สุดของเขา คร้ังหนึ่งคอนสเท
เบิลกลาววา “ไมมีสิ่งใดเลยที่นาเกลียด ฉันไมเห็นสิ่งใดที่นาเกลียดในชีวิตของฉัน” เพราะตองคิด
วารูปรางลักษณะของวัตถุตาง ๆ เปนอะไรก็ได แสง เงา ทัศนียภาพ        สิ่งเหลาน้ีจะทําให
วัตถุมีความสวยงามอยูเสมอ 
 

 ภาพเหลาน้ีไมไดรับเลือกวาเปนภาพสําคัญที่สุดของคอนสเทเบิล ภาพเกือบทุก ๆ ภาพ
ที่เขาเขียนไวมีความสําคัญมาก Fortunatly foshclhle (โชคดีสําหรับพลเมืองในอังกฤษ) หอศิลป
แหงชาติและพิพิธภัณฑวิคตอเรียและอัลเบอทไดเก็บภาพของคอนสเทเบิลไวมากและภาพ
เหลาน้ีเราควรดูดวยความเอาใจใส แตไมใชดูทั้งหมดในคราวเดียวกัน  หกภาพหรือนอยกวาน้ัน
ตอคร่ึงหน่ึง เปนการเพียงพอถาเราไดรับความลําบากในการพิจารณาดูอยางแทจริง ภาพชื่อ
หาดไบรตัน ( Brighton Beach ) ภาพทะเลเปนสวนมาก และวิธีการเขียนหลายแบบ 
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ของคอนสเทเบิลมากอนโบติน ( Boudin ) จิตรกรอันยิ่งใหญชาวฝรั่งเศสผูไดสงเสริมการเขียน
แบบ open air ภาพทะเลของคอนฯ อยูที่พิพิธภัณฑอัลเบอทและพิพิธภัณฑวิคตอเรีย ลอนดอน 
( Victoria and Albert Museum )  
 
 ภาพชื่อศึกษาในเรื่องเมฆ ( Cloud study ) ประมาณ ค.ศ.1820 เขียนเรื่องการผันแปร
ของเมฆบนทองฟา เขียนจากประสบการณที่เห็นเมฆมาเปนจํานวนป และไดรับจากการอาน
หนังสือของลุคเฮาเวิด ( Luke Howard ) ในเรื่องสภาพดินฟาอากาศ ลอนดอน ( Climate of 
London ) คอนสเทเบิลไดเลือกเขียนทองฟาที่สวยงามและส่ิงที่จําเปนจริง ๆ เทาน้ัน เขาได
เขียนจดหมายถึงพระฟสเชอร ( Archdeacon Fisher ) เพ่ือนสนิทของเขาวา จิตรกรผูซึ่งไมรูจัก
การเขียนเรื่องเมฆและสวนประกอบ ( Materia ) อ่ืน ๆ บนทองฟาแลวดูเหมือนกับจิตรกรผูนั้น
เสียประโยชนของตัวเองอยางใหญหลวง ภาพเร่ืองเมฆของคอนสเทเบิลมีหลายแผนที่เขียนดวย
สีน้ํามันบนกระดาษ เพ่ือการศึกษา ภาพน้ีอยูที่พิพิธภัณฑอัลเลอทและพิพิธภัณฑวิคตอเรีย 
ลอนดอน ภาพจากหนังสือ Discoverring Art 
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