
 
บทที่  2 

ประวัติจิตรกรรม 
 

 จิตรกรรมเปนกิจกรรมการสรางสรรคอยางหน่ึงของมนุษย  เริ่มปรากฏในยุคหินเกา  
ระหวางประมาณ 10,000 B.C. และ 20,000 B.C.  โดยมนุษยเผาแรก  คือ  โครมันยอง          
( Cro - Magnon )  เปนผูถายทอดประสบการณตรงจากธรรมชาติ  และจากการดํารงชีวิตของ
ตน  มนุษยเผาน้ีถายทอดงานจิตรกรรมไวบนผนังถ้ํา  อัลตามิรา  และถ้ําลาสโค  ทางตอนใต
ของประเทศฝรั่งเศส  ( Altamira  and  Iascaux )  ซึ่งปรากฏผลงานจนถึงปจจุบัน 
 
 งานจิตรกรรมที่เหลืออยูบนผนังถ้ําน้ัน  สวนมากเปนภาพสัตวแสดงอาการเคลื่อนไหว
รวมอยูกันเปนฝูง ๆ มีรูปคนปนอยูบางเพียงเล็กนอย  ลักษณะของภาพเปนการแสดงอิริยาบถ
ดานตาง ๆ ของสัตว  ( Mixed  Views )  เชน  เขียนสวนลําตัวเปนรูปดานขาง  ( Profile )  ศีรษะ
เปนรูปดานหนา  ขา  บางภาพก็แสดงเพียงสองขา  บางภาพก็แสดงส่ีขา  ซึ่งนับวาเปนความ
ฉลาดในการถายทอดภาพที่ยาก  ใหมองเห็นแลวเขาใจดวยวิธีการงาย ๆ 
 
 จิตรกรรมระยะแรกไมสามารถที่จะแยกวาเปนการวาดภาพโดยเฉพาะ  เพราะเปนลักษณะ
ผสมของการวาดเขียน  การระบายสี  และประติมากรรม  บางแหงก็มีการเซาะรองผนังถ้ําใหลึก  
แลวระบายสีในชองนั้น ๆ เพ่ือความประสงคที่จะใหเสนรอบนอกเดนชัดเจนขึ้น  นักโบราณคดี
ใหความเห็นเกี่ยวกับภาพเขียนเหลาน้ันวามีสวนเก่ียวของกับความเชื่อของมนุษยที่สําคัญๆ  3 
ประการ  คือ  ความเชื่อเก่ียวกับความตาย  แสดงเปนภาพสัตวไดรับความบาดเจ็บ ความเชื่อ
เก่ียวกับความอุดมสมบูรณ  แสดงเปนภาพที่แสดงอวัยวะสืบพันธุของสัตวเดนชัด และความเชื่อ
เก่ียวกับความสํานึกบาป  ซึ่งแสดงเปนภาพสัตวมีลักษณะสวยงาม อยางไรก็ตาม งานจิตรกรรม
ในระยะแรก  กอนประวัติศาสตรนี้แสดงใหคนรุนหลังเขาใจวา  มนุษยในสมัยกอนน้ันมีความคิด
สรางสรรค  พยายามถายทอดธรรมชาติดวยวิธีการที่สรางส่ือรวมกันในสังคม  ตามความเชื่อ
หรืออภินิหารตาง ๆ  และศิลปนผูเขียนภาพเขาใจวา  คงจะเปนหัวหนากลุมชน  เม่ือมนุษยรูจัก
ประดิษฐตัวหนังสือ  รูจักใชสัญลักษณ  มีบริเวณที่อยูอาศัยตามลุมแมน้ําแนนอน  ซึ่งถือเปนยุค
ประวัติศาสตร  อารยธรรมตะวันตก  การเขียนภาพเริ่มมีบทบาทที่สําคัญยิ่งของอาณาจักรน้ัน ๆ 
เพราะทําหนาที่เปนสื่อกลางทําความเขาใจในสังคม  สนองความเชื่อเก่ียวกับหัวหนาของสังคม
นั้น ๆ 
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จิตรกรรมอียปิต  และเมโสโปเตเมีย 
 

 ศิลปกรรมของอียิปตกอรูปลักษณะแนนอนราว 4,000 ป  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  งาน
จิตรกรรมถือเปนกิจกรรมพ้ืนฐานของศิลปกรรมเกือบทุกชนิด  ศิลปนอียิปตมีความเขาใจในการ
ถายทอดรูปแบบของการวาดภาพเปนอยางดี  และมีความมุงหมายที่สงเสริมความเชื่อถือ  ศรัทธา  
ของฟาโรห  และความสงาผาเผยของกษตัริย  โดยแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางฐานะ  ดวย
ขนาดของรูปภาพเขียน  เชน  ถาเปนฟาโรหก็ใหมีขนาดใหญที่สดุ  และใหญกวาราชินีสองเทา  
ใหญกวาขาราชการบริพาร 10 เทา  เปนตน 
 
 เร่ืองราวสวนมากบรรยายกิจกรรมของฟาโรห  เชน  การลาสัตว  การประพาสที่ตาง ๆ  
และมักจะแสดงสัตวบกและสัตวน้ํารวมกัน  วัตถุประสงคเพ่ือบอกเลาใหรูวาอะไรเปนอะไร และ
กําลังทําอะไร  ลักษณะของภาพเขียนก็เปนแบบสลับดาน  คือ  ศีรษะแสดงรูปดานขาง  ดวงตา  
รูปดานหนา  ทรวงอกรูปดานหนา  และสวนทอนขา  และอื่น ๆ แสดงรูปดานขาง  และที่นาสังเกต
อีกอยางหนึ่งก็คือ  ถาภาพคนแสดงทาทางขวา  เทาทั้งสองจะแสดงเทาขวาเหมือนกันหมดทั้งขา  
และถาหันหนาไปทางซายก็แสดงเทาซายทั้งสองขางเหมือนกัน  การวาดเขียนในแถบแมน้ํา
ไทกริส  และยูเฟรติส  อันเปนบริเวณที่ราบลุมแมน้ําที่เรียกวา  เมโสโปเตเมีย นั้น  มีลักษณะ
เปนแบบอยางเดนชัดนอยกวาอียิปตมาก  และแสดงเรื่องราวท่ีเก่ียวกับสงคราม  แสดงใหเห็น
ถึงกําลังและอํานาจ  รวมทั้งความสามารถในการลาสัตวของกษัตริย  ลักษณะการเขียนก็สลับ
สับดาน  แสดงใหเห็นงาย  ชัดเจน  คลายกับอียิปต 
 

จิตรกรรมสมัยกรีกและโรมัน 
 

ถาไมมีแบบอยางศิลปกรรมและอารยธรรมของกรีกและโรมัน  เราคงเดาไมไดวาอารยธรรม
ของยุโรปตะวันตก  จะมีลักษณะหนาตาและรูปแบบเปนอยางไร  กรีกและโรมันถือวาเปนแบบอยาง
ของอารยธรรมตะวันตกทุกแขนง  ปรัชญาสํานักตาง ๆ มีความเจริญมาก  ทําใหเกิดสํานักหลาย
แหง  และพิจารณาเหตุผลตางกัน  สําหรับทางดานศิลปะและการเขียนภาพนั้น  ถือกันวาเปนผล
ของความพยายามของมนุษยที่ถายทอด  เลียนแบบธรรม (Art  is  the  Imitation of nature)  โดยมุง
ที่จะแสดงใหเห็นความเชื่อสําคัญ ๆ สองประการ  คือ  ความชัดเจน  และความบริสุทธิ์  ( 
Clarity  and  purity )  ภาพหรือการถายทอดรูปคนถือเปนรูปแบบอันสําคัญของการเขียนภาพ
โดยศิลปนกรีกพยายามที่จะใชความสมบูรณและความงามของคนเปนแบบอยางจากเรือนรางอัน
สมบูรณของมนุษย  และแนวคิดน้ีใหอิทธิพลสืบตอมาจนถึงสมัยฟนฟู  และสมัยหลัง 
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งานจิตรกรรมนอกจากจะเปนจุดเริ่มตนของการแสดงรูปแบบของศิลปกรรมประเภทตาง ๆ 
แลว  การเขียนภาพตกแตงพ้ืนไหก็กลายเปนลักษณะการเขียนภาพเดน ๆ ของกรีกดวย  ศลิปน
กรีกมีความชํานาญในการถายทอดบนผนังโคงของไห  ดวยการออกแบบผสมกับรูปทรงเลขา
คณิต  เปนแบบตาง ๆ งดงามบนพื้นที่จํากัด  และใชน้ํายาเคลือบตกแตงดวยสีอิฐและสีดํา  โดย
มีเรื่องราวเกี่ยวกับขนบประเพณี  และนักรบ  ซึ่งศิลปนนอกจากจะแสดงความชัดเจนแลว  ยัง
แฝงไวดวยจินตนาการของตนเองอีกดวย  เพราะในสมัยหลัง ๆ จินตนาการมีสวนใหอิทธิพลใน
การวาดภาพมากขึ้น  จนกลายเปนการออกแบบตกแตงไป  เพราะในสมัยคลาสสิคน้ัน  แสดง
สัดสวนกลามเนื้อตามที่เห็นงดงาม  แตมาในสมัยหลังแสดงลักษณะงาย ๆ อยางการออกแบบ
มากขึ้น 
 

 ในสมัยโรมัน  การเขียนภาพมีบทบาทสําคัญในการวางพื้นฐานของภาพประดับ ( Mosaic )  
และมีสวนในการแบงบริเวณแสงสวางและเงามืด  การถายทอดมีทั้งภาพคนอยางของกรีก  และ
ภาพวิวและภาพนิยายโบราณ  ครึ่งสัตวครึ่งมนุษย ดวย  และในชวงหลังของสมัยโรมัน  ถือวา
เปนการถายทอดที่แสดงใหเห็นวา  ศิลปนมีความเขาใจเกี่ยวกับความตื้นลึก  ใกลไกล  สามมิติ  
และความกลมกลืนของแสงและเงาอยางสมบูรณ  ซึ่งถือเปนวิธีการถายทอดอันฉลาด  แรกเริ่ม
ของการเขียนภาพ  และลักษณะเดนของการเขียนภาพ  ในสมัยโรมันนั้น  ก็มักหนีไมพนรูปคน  
อันมีรางกายสมบูรณ  มีกลามเน้ืองดงาม  ทั้งนี้เพราะวา  โรมันยกยองนักรบและชัยชนะ  ดังนั้น 
เรื่องราวของภาพคนจึงมีความสําคัญมากตอศิลปกรรมสมัยโรมัน 
 

จิตรกรรมสมัยกลาง 
 

 เม่ืออาณาจักรโรมันแบงออกเปนสองสวน  และชวงเวลานั้นจนถึงสมัยฟนฟูราวศตวรรษ
ที่ 14  เปนชวงเวลาของคริสตศาสนา  และระยะเวลาของการแสวงหาแนวการเขียนภาพ  ระยะนี้
แทนที่ลักษณะแบบอยางของงานจิตรกรรมแนวกรีกและโรมัน  จะมีอิทธิพล  ศิลปนในระยะนี้ได
พยายามแสดงเร่ืองราวของศาสนา  จนทําใหการเขียนภาพมีลักษณะเดนไปทางสัญลักษณ  
หรือเปนการออกแบบตามแนวสัญลักษณมากขึ้น  ( Religeous  Symbols ) 
 ในทางตอนเหนือของยุโรปชวงเวลานี้  ศิลปนไดสรางสรรคภาพประกอบคัมภีร  เปน
เร่ืองราวของศาสนา  และมีตัวหนังสือประกอบดวย  งานจิตรกรรมจึงเนนหนักในภาพประกอบ
หนังสือ  แมวาบางสวนจะมีลักษณะของกรีกและโรมันแฝงอยูบางก็ตาม  แตแนวโนมสวนใหญ
มุงที่ศาสนา  พยายามที่จะสั่งสอนคนโดยใชภาพประกอบเปนสําคัญ  และระยะนี้การเขียน
ตัวหนังสือและการออกแบบหนังสือมีความกาวหนามาก  เชน  ภาพประกอบคัมภีรเวลิลลาฟ 
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แสดงถึงเหตุแหงความชั่วและบาป  เปนตน  ( The  Origin  Sin  form  the  Velislav  Bible )  
ซึ่งยุคน้ีเปนยุคของการวาดภาพที่เก่ียวกับหนังสือโดยเฉพาะ 

 สรุปไดวา  งานจิตรกรรมเทาที่ปรากฏเปนหลักฐานนับตั้งแตมนุษยรูจักถายทอดความงาม  
โดยเริ่มตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรมาจนถึงสมัยกลางและสมัยฟนฟู  ระยะแรกเปนชวงของ
การถายทอดประสบการณในชีวิตจริงของมนุษย  เก่ียวกับการหาอาหาร  และเขียนไวบนผนังถ้ําที่
ตนอาศัย  ภาพเขียนแสดงความเช่ือในอภินิหารตาง ๆ  เม่ือเร่ิมศิลปกรรมอียิปต  รูปแบบของ
การเขียนภาพก็มีลักษณะคลายคลึงกับภาพเขียนบนผนังถ้ํา  กลาวคือ  เปนแบบผสมใชสีดาน  ( 
Mixed  Views )  และบรรยากาศของประเทศ   สวนในสมัยเมโสโปเตเมีย  ซึ่งรวมสมัยกับ
อียิปตนั้น  รูปแบบของการวาดภาพมีเสรีภาพ  แสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับการรบราฆาฟน  ซึ่งใน
สมัยอียิปตมุงแตฟาโรห  สําหรับในสมัยกรีกและโรมันน้ัน  ถือไดวาเปนชวงของการเขียนภาพที่
ศิลปนสามารถถายทอดความรูสึกไดอยางมีเหตุผล  รูจักสรางภาพใหลึก  รูจักใชแสงและเงา  
และใหอิทธิพลตอมาจนถึงในสมัยกลาง  อันเปนสมัยที่การเขียนภาพประกอบคัมภีรเจริญสูงสุด 
 

จิตรกรรมสมัยฟนฟูอิตาลี  1300 - 1600 
 

 งานจิตรกรรมที่เราฝกฝนปฏิบัติกันในประเทศ  ไดรับอิทธิพลและแนวการถายทอดมา
จากการวาดภาพในสมัยฟนฟูอิตาลี  ซึ่งรวมทั้งการฝกฝนการวาดภาพในยุโรป  และอเมริกา  
ตางก็ไดรับอิทธิพลจากการวาดภาพสมัยฟนฟูนี้เหมือนกัน  แนวคิดของการเขียนภาพและการ
ฝกฝน  ปฏิบัติเนนอยูที่ความสําคัญของการถายทอด  ซึ่งถือวา  การถายทอดดวยการวาดภาพ  
การใชเสนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับศิลปน  หรือผูที่จะมีอาชีพชางเขียนทุกคน  ถาหากวา
การวาดเขียนไมดี  ไมมีทักษะแลว  ยอมหมายถึงวาขาดพ้ืนฐานทางศิลปะ   ดังน้ัน จึงเนนการ
ฝกหัดการเขียนภาพเปนสําคัญ 

 การวาดภาพนอกจากจะเนนอยูที่ทักษะหรือความชํานาญในการบังคับมือ  และฝกสายตา
แลวยังเนนถึงการพัฒนาความคิดและความรูสึกดวย  โดยยอมรับกันวา  บทบาทของการวาดภาพ
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือหรืออุปกรณอยางหนึ่งทางปญญาที่จะแสดงใหรูวา  มีความเฉลียวฉลาด  
มีความคิดและความสามารถในการแกปญหามากนอยแคไหน  และยังแสดงใหทราบถึงความคิด
ในการออกแบบตาง ๆ ดวย  ซึ่งจะตองฝกฝนกันเปนเวลานาน  ตามระบบของการฝกงานอยูกับ
ชางฝมือโดยตรง  ( Apprenticeship ) 
 
 ในปลายศตวรรษที่ 15  แนวคิดเปลี่ยนไป  หลังจากไดรับอิทธิพลจากความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร  โดยศิลปนและนักวิทยาศาสตร  คือ  เลโอนารโด  ดาวินซ่ี  ( Leonardo  da  Vinci )   
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ไดแสดงความเห็นวา  การวาดเขียนเปนเครื่องมือที่บันทึกความคิดอยางหนึ่งของมนุษย  ในการ
แสวงหาความจริงจากธรรมชาติ  และถือวาเปนเครื่องมือชวยการคนควาทางวิทยาศาสตรดวย  
พอถึงในศตวรรษที่ 16  แนวความคิดน้ีก็ไดเปนที่ยอมรับกันในรูปของทฤษฎีของการวาดเขียน
ตามแนวอภิปรัชญาวา 
 

  “สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่มนุษยสรางสรรค  และไมไดสรางสรรค 
   ทั้งที่มองเห็นได  สัมผัสได  และมองไมเห็น  สัมผัสไมได  ทั้งที ่
   คิดวามีวิญญาณและไมมีวญิญาณ  เปนวัตถุ  ลวนแลวแตเปน 
   วิถีทางที่เราใหมนุษยพยายามรวมความคิดน้ัน ๆ เขาดวยกัน 
   เปนรูปทรงทีเ่ห็นไดทั้งสิ้น” 
 

 จากแนวคิดที่ยอมรับวาการเขียนภาพเปนหลักของปรัชญาดังกลาวมานี้  ทําใหเกิดเปน
ระบบของการใหการฝกฝนทางศิลปะแขนงการวาดเขียน  ซึ่งมุงใหผูเรียนแสวงหาความจริงใน
ธรรมชาติที่อยูล้ําลึกในวัตถุ  หรือในบุคคล  คือหมายถึง  นอกจากจะศึกษาหาความจริงภายนอก
แลว  จะตองเขาใจความจริงภายในสิ่งนั้นดวย  ถาเปนวัตถุก็หมายถึงตองเขาใจโครงสรางภายใน  
สวนประกอบของอะนู  ถาเปนคนก็ตองแสดงความรูสึกของจิตใจดวย  และจากระบบการฝกฝน
ดังกลาวน้ี  ยังผลใหศิลปนและชางทั้งหลาย  ยึดมติของไมเคิล  แองเจลโล  ที่กลาววา 
 

  “ถาทานจะเปนชางปนชั้นเยี่ยมแลว  ทานจะตองมองเห็น 
   รูปคนตามทีท่านตองการอยูในแทงหินกอน” 
 

 การวาดภาพในสมัยฟนฟู  จัดวามีหลักการและมีระบบการฝกฝนรัดกุมเปนอยางดี  ตาม
แนวของการฝกงานกับนายชาง  ( apprenticeship )  ผูฝกฝนจะอยูกับชาง  ( Master )  หลายป  
จนแนใจวามีความรู  ทักษะ  และสามารถเขาใจลักษณะของแสง  เงา  รูปทรง  น้ําหนัก  ขนาด  
และเรื่องราวได   นอกจากน้ี การเลือกวัสดุและการใชวัสดุก็เจริญงอกงามดวย  มีการรูจักเขียน
ดวยถาน  ดวยเครยอง  ดวยเงินจุดลงบนกระดาษท่ีเตรียมไว  ( Silver  point  Drawing )  บางที
ก็รูจักเลือกกระดาษสีนํามาใชเขียนดวยถานสีดํา  สีแดง  สีน้ําตาล  ไดกลายเปนสีที่นิยมใชใน
การวาดเขียนเทา ๆ กับสีดํา  และสีฟาแก  ตามคุณสมบัติของเงินดวย 
 

 ลักษณะของการถายทอดดวยเสนในระหวางศตวรรษที่ 13 และ 14  ศิลปนนิยมเนนเสน
รอบนอกและเนนบริเวณแสงและเงาและเงาเล็กนอย  บางทีก็แสดงดวยน้ําหนักออนแกของเสน  
ซึ่งจะเห็นวา  แตกตางไปจากในสมัยไบแซนไทนกอน ๆ ที่นิยมเสนเทากันงาย ๆ  และถา 
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ศิลปนตองการจะเนนแสงและเงาจริง ๆ ก็มักจะใชวิธีลากเสนชา ๆ กันตามแนวและทิศทาง
เดียวกัน  แทนที่จะมุงเสนรอบนอกโดยเฉพาะ 

 
 ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งก็คือ  การยอมรับแนวคิดของการวาดภาพแบบสมัยใหม  
กลาวคือ  พยายามแบงเปนบริเวณของแสงและเงา  และแสดงน้ําหนักออนแกดวย  ซึ่งทําใหเห็น
รูปแบบชัดเจนและคอนขางมีความแข็งปรากฏอยูดวย  ตามลักษณะของศิลปนแบบกอธิค  ( 
Gothic )  ระยะนี้ลักษณะเฉพาะของศิลปนแตละคนเริ่มปรากฏเดนขึ้นบาง  ตามบรรดาลูกศิษย
ของสํานักชางศิลปะน้ัน ๆ 

 
 สมัยฟนฟูที่เจริญสูงขึ้น  ลักษณะเดนของศิลปนแตละคนปรากฏเดนชัดมาก  สามารถรู
จากผลงานไดวา  ศิลปนเปนศิษยของใคร  จากสํานักไหน  และในสมัยฟนฟูสูงสุดน้ีเอง  ไดมี
การเนนในลักษณะผิวที่สลับซับซอนดวย  ( Complexity  of  surface  appearance )  เชน  
ผิวหนังคน  สัตว  วัตถุ  เปนตน  การเนนลักษณะสลับซับซอนของปรากฏการณระนาบผิววัตถุ
ดังกลาวน้ี  กลายเปนแนวทางที่สงเสริมใหศิลปนและนักวิทยาศาสตรรวมกันศึกษาความจริง
ภายในวัตถุและมนุษยตอไป  ทําใหเร่ิมศึกษาวิชากายวิภาคกันอยางจริงจังขึ้น  ในสมัยฟนฟูยุค
สูงสุดน้ีเอง  ( Anatomy )  และเปนรากฐานของการศึกษาวิชากายวิภาคทั่วไปตามสถาบันศิลปะ
ทั่วโลก  ตามแนวคิดที่วา  ศึกษาจากภายในมาสูภายนอก  ( Study  From  inside  out )  สํานัก
วาดเขียนที่มีชื่อเร่ิมขึ้นในสมัยนี้ดวยเหมือนกัน  เชน  สํานักฟลอเรนซ  ( Florentine  Studios )  
การสอนของสํานักนี้วิชาวาดเขียนไดเพ่ิมการศึกษากายวิภาคของสัตวและมนุษยดวย  เชน  
ลักษณะโครงสรางของกระดูก  กลามเน้ือ  เอ็น  ฯลฯ  ผูเรียนตองฝกฝนอยางจริงจังหลายป  จนจํา
ลักษณะของกระดูก  กลามเน้ือ  ตลอดจนปุมโปนตาง ๆ ได  แลวจึงนํามาใชเขียน  เม่ือตองการ
แกปญหาการเขียนหุนคนจริง  หรือการปน  ยุคน้ีถือเปนยุคทองของวิชากายวิภาค  และ
สรีรศาสตร  ทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร  ( The  Golden  Century  of  Anatomy ) 

 
 เม่ือความรูทางภายวิภาคเจริญขึ้น  ความจําเปนที่จะนํามาใชในการสรางภาพประกอบ
ทางศาสนาก็ลดนอยลง  เรื่องราวของกรีกและโรมันโบราณที่เก่ียวกับปรัชญาและมนุษยโดยตรง
ไดกลายเปนที่นิยมของศิลปนสมัยฟนฟูดวย  ศิลปนใชการวาดเขียนถายทอดเร่ืองโบราณนิยาย  
และมนุษยมากขึ้นพอ ๆ กับคริสตศาสนา  การศึกษารูปแบบคลาสสิคของกรีกโบราณไดรับ
ความนิยม  ทําใหความสัมพันธระหวางความเปนมนุษย  จิตใจ  และคุณคาทางศีลธรรม  จรรยา  
สูงยิ่งขึ้น  และปรากฏเปนศิลปกรรมเกือบทุกแขนง 
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 ในดานปญหาของการจัดภาพแสดงความรูสึกตื้นลึก  หรือคุณคาของสามมิติ  และ
บริเวณวาง  ( Space  and  three  Dimensional  Problems )  ก็ไดรับความสนใจ  มีการศึกษา
เก่ียวกับความตื้นลึกเรียกกันวา  วิชา Perspective  โดยมีการกําหนดขอสมมุติฐานเก่ียวกับการ
รับรูทางดานสามมิติของมนุษยรวมกันวา  การเห็นของมนุษยเก่ียวของกับเสนระดับตาที่ลาก
ตรงไปจากตามของมนุษยเอง  ตามตําแหนงที่ผูนั้นอยู  วัตถุใดที่ขนานกับเสนระดับตา  จะมีจุด
สายตาเพียงจุดเดียว  ( One - Point  Perspective )  ดานใดที่ขนานกันจะไปรวมกันที่จุดสายตา
เดียวกัน  และถาวัตถุใดตั้งเปนมุมกับเสนระดับตา  ก็จะทําใหเกิดจุดสายตาสองจุด  ( Two - 
Points  Perspective )  และดานใดขนานกันก็ไปรวมจุดสายตาเดียวกัน  สําหรับดานและขนาด
ของวัตถุนั้น  เม่ือปรากฏในสนามภาพ  ( Visual  Field )  ถาอยูใกลจะมีขนาดใหญกวาอยูใน
ตําแหนงไกลกวา  และสัดสวนก็จะลดลงตามสวน 
 

 เทคนิคในการแรเงา  และการสรางลักษณะผิวที่เดนและนิยมมาก  ปรากฏในผลงานของไม
เคิล  แองเจลโล  ดาวินซ่ี  และ  ราฟาแอล  ก็คือ  การแรเงาขวางสลับกัน  ( Cross - Pratchings )  
ซึ่งชวยเนนรูปแบบของวัตถุและแกความซํ้าซอนของกลามเน้ือไดเปนอยางดี  ในบางภาพของ
ราฟาแอล  ซึ่งเปนศิลปนรุนนองไมเคิล  แองเจลโบ  นั้น  ไดแสดงความกลมกลืนของรูปทรง  
น้ําหนัก  ดวยวิธีแรเงาขวางสลับกันอยางละเอียดและสามารถแสดงความสมดุลของรูปทรงและ
น้ําหนักไดนาดูกวาของไมเคิล  แองเจลโล  มาก 
 

  สรุปการเขียนภาพในสมัยฟนฟูอิตาลีที่แสดงลักษณะเดน ๆ  ไดดังนี้ 
 

  1.  ศิลปนใชการวาดเขียนเปนพ้ืนฐานของการแสดงออก  และการสรางสรรค
ศิลปกรรมทุกแขนง 
  2.  ศิลปนสนใจทั้งรูปแบบภายนอกและโครงสรางภายในของวัตถุและบุคคล  
มีการสรางสรรคเร่ืองราวตาง ๆ ตามโบราณนิยาย  ปรัชญา  ตลอดจนการแสดงออกถึงศีลธรรม  
จรรยาของมนุษยดวย 
  3.  ศิลปนพบแนวทางในการแกปญหาความตื้นลึก  และปญหาเก่ียวกับบริเวณวาง  
ดวยการแรเงาแสดงน้ําหนัก  การใชเปอรสเปคทีฟ  อันเปนศาสตรที่เก่ียวกับการมองเห็น 
  4.  ศิลปนสนใจกายวิภาคของสัตว  มนุษย  เลยถือเปนวิชาบังคับสําหรับศิลปน 
หรือชางเขียนทุกคน  ซึ่งจัดสอนในสํานักศิลปตามระบบการฝกงานอยูกับนายชาง 
  5.  การถายทอดภาพคนในระยะหลัง ๆ พัฒนาการทางทักษะของศิลปนมีมากขึ้น  
ศิลปนถือวา  มนุษยเปนศูนยกลางของจักรวาล  ดังนั้น ภาพวิวจึงไดรับความนิยมนอยกวา
ภาพคน  และถือวาภาพวิวทั้งหลาย  เปนสวนประกอบของรางกายคนทั้งสิ้น 
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  6.  การวาดเขียนสามารถฝกฝนปฏิบัติดวยวัสดุมากชนิดขึ้น  และมีวิธีการ
หลายแบบตามที่ศิลปนไดคนควา  และแสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนเฉพาะของศิลปนสํานักน้ันๆ  
หรือกลุมน้ัน ๆ 
  7.  การวาดเขียนในสมัยฟนฟูถือเปนรากฐานของการวาดภาพทั่วไป 
 

จิตรกรรมสมัยบารอคอิตาลี  1600 - 1800 
 

 ในชวงเวลาหลังสมัยฟนฟูที่ไดวางพื้นฐานของการวาดเขียนอยางม่ันคงแลว  ศิลปนและ
ชางเขียนรุนหลัง  ตางก็พยายามที่จะแสวงหาแนวทางใหมสําหรับรุนตน  หรือลักษณะประจํายุค
ของตนขึ้น  ศิลปนที่ถือวาเปนผูริเริ่ม  ทั้งทางความคิดและทักษะ คือ คาราวาจิโอ  ( Caravaggio ) 
 ทางดานสังคมและดานการเมืองในชวงน้ีปรากฏวา  การปกครองระบอบสมบูรณาญา-
สิทธิราช  พระเจาแผนดินมีอํานาจมาก  ความคลายตัวของศาสนาปรากฏชัด  จากนิกายคาโธลิค
แยกเปนนิกายอ่ืน ๆ  เชน  นิกายโปรเตสแตสท  เปนตน   ดังน้ัน ทางดานการเขียนภาพ  จึง
ตองแสวงหาแนวทางใหม  นอกจากจะเปนการแสดงความคิดเห็นเฉพาะยุคแลว  ยังเปนลักษณะ
หรืออีกภาพลักษณหนึ่งของยุคที่เรียกชื่อแบบอยางน้ีวา  บารอค  ดวย  ( Baroque ) 
 คาราวาจิโอ  พยายามเนนบางสวนของแสง  เงา  ใหเดนชัดขึ้น  ลีลาของเสนแฝงไวดวย
ความเร็วและทาทางของภาพ  ประกอบกับความเด็ดขาดตัดสินใจของศิลปนทําใหเกิดเปน
ลักษณะการวาดภาพสมัยบารอค  สมัยน้ีศิลปนสามารถแสดงความรูสึกสวนตัวของตนอยางเสรี
ใหปรากฏเปนภาพเขียน  เทา ๆ กับแสดงความรูสึกของรูปเขียนใหปรากฏพรอม ๆ กัน  จึงทําให
การวาดเขียนมีคุณคาของความคิดสรางสรรค  และจินตนาการของศิลปนมากขึ้น  
 ลักษณะเดน ๆ ของจิตรกรรมสมัยบารอคที่ปรากฏเห็นไดชัดก็คือ  การวาดภาพผสม
กลมกลืนกับการระบายสี  กลาวคือ  ศิลปนใชดินสอแรเงา  ผสมกับสีน้ํา  เนนประกอบดวยกัน  
เพ่ือใหบริเวณที่เปนแสง  เปนเงาชัดเจนขึ้น  เสนที่ลากก็แฝงไวดวยความรวดเร็ว  เปนลักษณะ
ของทาทางของหุนในภาพ  บางทีก็ใชลักษณะการเขียนแบบแหง  ปนกับลักษณะเปยกชุมดวยสี
น้ํา  ประกอบกับลักษณะลีลาของรอยแปลง  ( Brush  Virtuoso )  เสนปากกา  เสนดินสอ  ดวย
ลีลา  จังหวะเด็ดขาด  รวดเร็ว  นับวาเปนยุคบุกเบิกของการใชวัสดุหลายชนิดผสมกัน  เพ่ือ
คุณคาทางความรูสึกของภาพและของศิลปน  การนําเอาเสนโคง  เสนขยุกขยิก  มาใชในการ
วาดภาพ  ก็จัดเขาเปนลักษณะเดนของการวาดเขียนสมัยบารอคดวย 

 การถายทอดรูปแบบหลายดาน  และแสดงความรูสึกเก่ียวพันระหวางรูปแบบดานน้ัน ๆ 
ดวยการบิดงดและการเสริมเนนของแสงและเงา  ทําใหภาพวาดเขียนแสดงความรูสึกเคล่ือนไหว  
สําหรับความรูทางดานวิชากายวิภาค  ที่เนนกันมากในสมัยฟนฟูนั้น  ปรากฏวาในสมัยบารอค   
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ศิลปนพยายามแสดงความรูสึกมากกวาที่จะแสดงใหเห็นรูปแบบชัดเจน  ดวยวัสดุในการเขียน
หลาย ๆ ชนิดรวมกัน 
 

 ในสมัยบารอคนี้  นอกจากศิลปนจะแสดงการวาดภาพโดยตรงตามที่ตนมีความรูสึกแลว  
ศิลปนยังสนใจนําการวาดเขียนไปใชในการตกแตงดวย  ศิลปนชาวเวนิชสองคนที่มีชื่อเสียง  
และมีผลงานเหลืออยูเดน ๆ คือ  จิโอวานี  บาทิสทา  ( Giovanni  Battista )  ทิโปโล  (Tiepolo )  
และ  ฟรานเซสโก  ( Francesco )  ซึ่งถือวาเปนศิลปนชั้นครู  แสดงลักษณะเดนของบาโรค  
ดวยการแสดงรูปแบบซ้ํา ๆ กัน  ดวยเสนใหความรูสึกเคลื่อนไหว  และเนนบางสวนที่สําคัญ ๆ  
ดวยสีน้ํา  สีหนัก ๆ  หรือลายเสนชัดเจน  โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณรอยผายน  ขอตอกลามเน้ือ  
ปุมโปนตาง ๆ  และลักษณะที่เดนชัดอีกอยางหน่ึงก็คือ  การแสดงโดยใชภาพวิว  เปนสวนสําคัญ
ของภาพ  และใชภาพคนเปนสวนประกอบ  ซึ่งตรงกันขามกับสมัยฟนฟู  ซึ่งจะเห็นไดเสมอใน
ผลงานของฟรานเซสโกเปนสวนมาก 
 

 การเขียนภาพในสมัยบารอค  พอสรุปไดวา  สวนใหญไดรับอิทธิพลจากสมัยฟนฟูและ
ศิลปนก็เคยศึกษาตามสํานักชางของสมัยฟนฟูมากอน  แตไดเพ่ิมเติมสรางสรรค  โดยเนน
บางสวนเดนชัด  ชวยการใชวัสดุในการเขียนมากขึ้น  พยายามแสดงความรูสึกเก่ียวกับเสรีภาพใน
การแสดงออกมากขึ้น  ซึ่งในชวงหลังของศตวรรษที่ 16  มีชื่อเรียกยุคของการวาดเขียนวา  
แมนเนอรลิสซึม  ( Manerism )  ทั้งน้ี เพราะวาภาพการวาดภาพแสดงความรูสึกเคลื่อนไหว  
และทาทางดวยแสง  สี  และเสน  อยางเดนชัดน่ันเอง 
 

จิตรกรรมสมัยพื้นฟูและสมัยบารอค  เยอรมนี  และเนเธอรแลนด 
1400 - 1700 

 

 จิตรกรรมของศิลปนในประเทศทางตอนเหนือของยุโรปและอิตาลี  มีลักษณะแตกตางกัน
ตามพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ  ซึ่งตางก็ใหอิทธิพลทางการเขียนภาพ  ในระยะแรกการ
วาดภาพก็มีความมุงหมายขยายนิกายศาสนาในรูปแบบของภาพประกอบหนังสือศาสนา  และ
ตอมาอิทธิพลของอิตาลีสมัยฟนฟูก็ไดปรากฏเปนแบบอยางบางสวน  โดยที่บางประเทศรับ
ความชวยเหลือทางศิลปะจากอิตาลี  เชน  ฝรั่งเศส  เปนตน 
 

 ในระยะแรกอิทธิพลของศิลปกรรมแบบกอธิค  ทางดานสถาปตยกรรมแผขยายทั่วไป  
และในสมัยฟนฟู  แนวคิดของการวาดเขียนก็ไดรับจากอิตาลี  โดยเฉพาะอยางยิ่งการวาดภาพที่
เก่ียวกับศาสนา  และทําใหเกิดเปนความเชื่อในหมูศิลปนของประเทศตาง ๆ เชน  ฮอลแลนด   
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เบลเยี่ยม  ฝรั่งเศส  เก่ียวกับความคิดที่วา  “จักรวาลมีทั้งความสวยงาม  ความนาเกลียด  และ
ความรูสึกตาง ๆ  ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงความดี  ความชั่ว  และความจริงตาง ๆ  หนาที่
ของศิลปนจะตองพยายามทําความเขาใจกับสิ่งเหลาน้ี  แลวสรางสรรคใหเกิดเปนสื่อแทนใน
ลักษณะของสัญลักษณใหได  จะดวยแสง  เงา  รูปราง  หรือรูปแบบใดก็ตาม  เพ่ือแพรเกียรติคุณ
ของพระเจาใหเปนที่ปรากฏใหได”   พ้ืนฐานของศิลปนแถบบริเวณนี้  สวนมากมีความชํานาญ
ในการชางแขนงตาง ๆ มาก  เชน  ชางเงิน  ชางทอง  ชางโลหะ  ฯลฯ   ดังนั้น การวาดภาพ
จึงกลายเปนพ้ืนฐานของการออกแบบงานชาง  และผสมกับแนวคิดของศาสนา  ทําใหเกิดเปน
แบบอยางชัดเจน  ละเอียดมากขึ้น  ตามทัศนะของชางฝมือ  และมักนิยมวาดภาพใหมีขนาดเล็ก ๆ  
เทคนิคการวาดเขียนดวยเงินจุดลงจึงไดรับความนิยมมาก  ศิลปนที่มีชื่อเสียงคือ  แจนแวนไอค  
(1390 - 1441)  และ ปเตอร  บรูเกล  (1525 - 1569)  ทั้งสองมีลีลาและลักษณะการเขียน
คลายคลึงกัน  แตบรูเกล  ( Pieter  Brueghel )  แสดงความรูสึกสนุกสนาน  แฝงความตลกขบขัน  
และความเขาใจในชีวิตจริงของมนุษยมากกวา  บรูเกลเขียนทั้งภาพคน  สัตว  และความผิดปกติ
ของมนุษยและสัตวดวย 
 

 สําหรับในเยอรมนี  รวม ๆ ปลายศตวรรษที่ 14  การเขียนภาพไดกลายเปนพ้ืนฐาน
เบื้องตนของการพิมพไม  และการพิมพแบบตาง ๆ  โดยมีความมุงหมายเพื่อขยายศาสนา  
พิมพเปนหนังสือสอนศาสนา  ซึ่งคลาย ๆ กับวิธีการเร่ิมตนของการเรียนวาดเขียนของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร  โดยเริ่มจากการตั้งกองแกะไม  เพ่ือเปนภาพประกอบแบบเรียนของกรม
ศึกษาธิการเหมือนกัน  การวาดเขียนของศิลปนเยอรมนีก็คลาย ๆ กับศิลปนในยุโรปตอนเหนือ
โดยทั่วไป  กลาวคือ  ชางเขียนมีทักษะในงานชางสูง  จัดเปนชางฝมือจริง ๆ  ดังนั้น การถายทอด
รูปแบบจึงปรากฏชัดเจน  มีลักษณะแนนอน  แฝงไวดวยความละเอียด  การใชเทคนิคหรือการ
แรเงา  ลงสี  จึงมีกฎเกณฑ  แบบแผน  การเลือกใชวัสดุก็เปดโอกาสใหศิลปนไดแสดงออกอยาง
เสรี  ดังเชนปรากฏในผลงานของคูเรอ  เปนตน  (1471 - 1528)  คูเรอ  เปนทั้งศิลปนและ
ชางฝมือในการพิมพ  การแกะไม  ที่มีชื่อมาก  ผลงานแสดงทักษะและความตั้งใจในการถายทอด
เปนอยางมาก  นอกจากคูเรอ  ยังมีศิลปนเดน ๆ อีกหลายคน  เชน  ฮันส  ฮอลเบียน  เปนตน  
( Hans  Holbein  1497 - 1543 ) 
 
 ในชวงระยะเวลาของศตวรรษที่ 17  ฮอลแลนดไดกลายเปนศูนยกลางของความเจริญ
ทางศิลปกรรมและทางจิตรกรรมมาก  ศิลปนเดน ๆ ชาวเฟลมิชหลายคน  เชน  รูเบนส  และ 
แวนไดค  ซึ่งไดรับการศึกษาจากอิตาลีไดสรางสรรคศิลปกรรมอันแสดงความรูสึกเคล่ือนไหว
อยางเดียวกับสมัยบารอคในอิตาลี  แตการแสดงออกเก่ียวกับแสง  เงา  น้ําหนักตางกวากัน 
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ศิลปนในระยะนี้มีความชํานาญในการถายทอดเรื่องราวตาง ๆ โดยเฉพาะ  บางทานสนใจสัตว  
บางทานสนใจวิว  รูปดอกไม  หรือหุนน่ิง  เปนตน 
 

 ภาพวิวที่เปนธรรมชาติและอาคารบานเรือน  เปนที่นิยมมากในสมัยบารอคของยุโรป
ตอนเหนือน้ี  ศิลปนพยายามถายทอดภูมิภาพจริง ๆ  รูจักการเขียนภาพบนขาหยั่ง  ทําใหเกิด
แนวคิดในการเขียนแปลกไปจากเดิมมากขึ้น  ขณะที่อิตาลียังคงรูปศิลปะแบบเดิม ๆ อยู  ซึ่งถือ
เปนแหลงของผูที่ตองการศึกษาศาสนาเทาน้ัน  ศิลปนชาวดัชท  ที่จบมากโรม  เม่ือกลับมายัง
บานเมืองของตนก็นําเอาวิธีการเขียนภาพมาถายทอดโดยถือตามเรื่องราวภูมิประเทศที่ตนมี
สวนรวม  เรื่องราวของโรมเปนเพียงสวนประกอบอันเลือนรางเทาน้ัน  ไมสามารถจะแสดงความ
เดนในดินแดนแถบน้ีได 
 
 ศิลปะการวาดเขียนในสมัยฟนฟูและบารอคในบริเวณยุโรปตอนเหนือ  ซึ่งรวมเยอรมนี  
ฝรั่งเศส  ฮอลแลนด  และประเทศใกลเคียง  ซึ่งต่ํากวาระดับน้ําทะเลดังกลาวน้ี  พอสรุปไดวา  มี
อิทธิพลและเทคนิคการเขียนจากอิตาลี  แตตอมาภายหลังไดมีลักษณะเดนเปนของตนเอง  ทั้งนี้ 
เพราะเหตุวาฐานะของผูอุปการะตางกันประการที่ 1  คือ  ผูอุปการะในบริเวณยุโรปตอน
เหนือน้ีสวนใหญเปนคนชั้นกลาง  ซึ่งตางกับอิตาลีซึ่งเปนคนชั้นสูง   ดังน้ัน รูปแบบของการวาด
ภาพและศิลปะจึงปรากฏเปนเร่ืองราวของประสบการณในชีวิตประจําวันตามทักษะ  และ
ชางฝมือของศิลปนมากกวาเรื่องศาสนา  หรือโบราณนิยาย  และอีกประการหนึ่งก็คือ  ศิลปน
แถบน้ีมีสภาพภูมิศาสตรและความเปนอยูตางกัน  กลาวคือ  มีหมอก  ฝน  บรรยากาศหนาทึบ
มากกวาในอิตาลี  ซึ่งมีแดดจัด  บรรยากาศไมเหมือนกัน  จึงทําใหรูปแบบทางศิลปกรรมมีสวน
ตางกันไป  โดยแสดงบรรยากาศเขมมัวมากกวาและผลผลิตก็สนองความตองการของชนชั้น
กลางมากกวา  สําหรับการวาดภาพในอังกฤษ  ก็มีลักษณะคลาย ๆ กัน 
 

จิตรกรรมสมัยนิโอคลาสสิค  โรแมนติค  และเรียลิสซึ่ม 
1800 - 1860 

 

 ศูนยกลางของการเขียนภาพเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ  อิตาลีเปนศูนยกลางในสมัยฟนฟูศตวรรษที่ 15  กลุมยุโรปตอนเหนือเปนศูนยกลาง
ในศตวรรษที่ 17  และในศตวรรษที่ 19  ฝรั่งเศสไดกลายเปนแหลงกลางของศิลปกรรมทุกแขนง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งปารีส  ความแตกตางระหวางชนชั้นเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในฝรั่งเศส  จนมี
การปฏิวัติในป 1789  และในชวงนี้เอง  เม่ือทุกส่ิงทุกอยางอยูในความสงบ  แนวคิดของศิลปะ 
 
 
 

AE 223 23 



ก็เริ่มมีระบบแนนอน  โดยไดนําแนวคิดของกรีกและโรมันมาปรับปรุง  ซึ่งมีชื่อเรียกแบบอยาง
การเขียนภาพในยุคน้ีวา  นิโอคลาสสิค 
 
 

 ศิลปนและชางเขียนในสมัยนิโอคลาสสิคมีหลายคน  เริ่มตั้งแต  ดาวิด  ผูเปนทั้งศิลปน
และนักการเมือง  และนักโฆษณาบัลลังกนโปเลียนผูยิ่งใหญ  ไดวางมาตรฐานการศึกษาศิลปะ  
โดยตั้งสํานักทางศิลปะกลุมวิชาการขึ้น  ( The  academy )  และพยายามเนนถึงความชัดเจน
ของการวาดเขียนเปนอยางมาก  โดยกําหนดแนวคิดไววา  ศิลปะคือดวงประทีปของเหตุผล  
หมายถึง  ความออนแกตามน้ําหนักของสี  ความชัดเจนตามตาเห็น  และตามรูปแบบและ
เร่ืองราวโบราณนิยายของคลาสสิคกรีกดวย  ศิลปนผูที่มีชื่อเดนในทางจิตรกรรมอีกทานหน่ึง  
คือ  แองสและพรูดอน  แนวคิดอันเปนเสมือนทฤษฎีของนิโอคลาสสิค  คือ  การเนนการวาดภาพ
เปนหลักสําคัญ  การระบายสีถือเปนอันดับรอง  ศิลปนกลุมนิโอคลาสสิคจะพยายามรางรูปแบบ 
อยางแนนอนดวยเสนรอบนอกและสัดสวนชัดเจน  และนิยมทาทางคนยืนโดยใหน้ําหนักอยูบน
เทาขวา  เทาซายงอ  อยูในทาพัก  ซึ่งถือวาเปนทาที่สมบูรณและงดงามมากท่ีสุด  การเกลี่ยให
ไดน้ําหนักแทจริงตามความออนแก  ทาทางที่สมเหตุผล  ถือเปนวัตถุประสงคอันสําคัญของการ
วาดเขียน  แตขณะเดียวกันศิลปนอีกกลุมหน่ึง  ซึ่งถือความสําคัญของอารมณมากกวาเหตุผล  
ก็มีบทบาทขดแยง  ซึ่งเทากับเปนการเสริมความสําคัญระหวางกันดวย  ซึ่งหมายถึงวา  เม่ือมีนิ
โอคลาสสิคที่ไหน  ยอมตองนึกถึงโรแมนติก  พรอมกันไปดวย 
 
 

 ศิลปนกลุมโรแมนติคยึดม่ันในอารมณ  การแสดงออกที่รุนแรงดวยการตัดกันของแสง
และเงา  การใชวัสดุหลายชนิดปนกัน  บางภาพแสดงความรูสึกของหุนในภาพ  ความทารุณ
โหดราย  และความรูสึกตาง ๆ ที่เกินความจริง  ซึ่งตรงกันขามกับนิโอคลาสสิค  ซึ่งยึดม่ันใน
กฎเกณฑของกรีกโบราณ  ยิ่งกวาน้ัน  คุณคาของการแสดงออกของสีแตละสี  เชน  สีดํา  สีขาว  
ก็แสดงความตัดกันมากกวาที่จะกลมกลืนกันตามน้ําหนักออนแก  ศิลปนกลุมโรแมนติคที่มี
บทบาทในการแสดงออกที่เดน ๆ มีสองคน  คือ  เชอริโก  และ  เดอลาครัว  ทั้งสองทานน้ีไดให
อิทธิพลในการแสดงออกทางการวาดภาพ  ดวยการใชเสน  การใชแสงเงา  และการเลือกเรือ่งราวท่ี
ตื่นเตน  การผจญภัยและเรื่องราวนอกประเทศ  ตอศิลปนรุนหลังในศตวรรษที่ 20  เปนอันมาก  
ในอังกฤษและเยอรมนี  ศิลปนตางก็พยายามแสวงหาแนวทางที่ตางไปจากบารอคและรอคโคโค  
ซึ่งออนไหว  โดยรวมลักษณะของโรแมนติคอันเก่ียวกับอารมณจากทางฝรั่งเศส  ประกอบกับ
รูปแบบสัญลักษณเขาดวยกัน  กลายเปนรูปแบบสัญลักษณโรแมนติคขึ้น  ศิลปนเยอรมนีที่เปน
ผูนําแนวการเขียนภาพคือ  เดวิด  เฟรดเดอริค  และ ออทโธ  รูช 
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 จิตรกรรมในตอนกลางศตวรรษที่ 19  หลังจากสมัยโรแมนติค  ก็คือ  สมัยเรียลิสซึ่ม  ( 
Realism )  ซึ่งเปนผลจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  การเมืองและเศรษฐกิจ  จึงทําให
รูปแบบของการวาดภาพเหมือนจริง  หรือคลายจริงมากขึ้น  และการเขียนตามแนวเหมือนจริงน้ี
ชวยขยายความรูดานตาง ๆ ใหเปนที่เขาใจไดงาย  เชน  ทางธรรมชาติวิทยาและทางวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ  เปนตน  ขณะเดียวกันบทบาทของศิลปนก็มีสวนเกี่ยวของกับการเมืองมากขึ้น  
ศิลปนใชภาพจิตรกรรมเปนรูปแบบสะทอนสิทธิเสรีภาพของมนุษย  ความเหลื่อมล้ํากันในสังคม  
และความไมยุติธรรมในสังคม  เปนตน  เชน  ภาพของโดเม  เปนตัวอยางแสดงใหเห็นวา  
ทางดานสิทธิเสรีภาพเปนอยางดี  นอกจากน้ีการวาดภาพการตูน  ภาพลอ  ก็มีบทบาทมากขึ้น
ดวยเปนลําดับ 

 
 กลางศตวรรษที่ 19 นี้เอง  ศิลปนที่สนใจภาพธรรมชาติกลุมหน่ึงไดหลบความจอแจของ
ปารีส  ไปอยูในตําบลเล็ก ๆ  ใกลฟองเตนโบล  ( Fontainebleau )  เพ่ือเขียนภาพทิวทัศน  ปา  
และชีวิตจริงชนบท  อยางแทจริง  รวมกลุมกันมีชื่อวา  สํานักบาบิชอน  ( The  Barbizon  School 
)  เปนการศึกษาการวาดเขียนภายนอกตามธรรมชาติอยางแทจริง  โดยศิลปนพยายามบันทึก
ลักษณะ  แสง  เงา  และน้ําหนักออนแกตามตาเห็นอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ศิลปนที่มีชื่อ
ในสํานักน้ี  คือ  โคโร  และ  รูสโซ 
 
 การวาดเขียนในศตวรรษที่ 19 นี้  พอสรุปไดวา  ศูนยกลางอยูที่ปารีส  และความเคลื่อนไหว
ตาง ๆ ก็แพรไปจากแหลงน้ีเกือบทั้งสิ้น  การนําเอาเรื่องราวและแบบอยางของคลาสสิคกรีกและ
โรมันโบราณมาปรับปรุงดัดแปลงใหมก็ดี  การที่ศิลปนตองพยายามสรางชื่อเสียงตามมาตรฐาน
ของอิตาลีก็ดี  การเปลี่ยนบรรยากาศของการถายทอดโดยหันมาเผชิญหนากับธรรมชาติโดยตรง
ก็ดี  ปรากฏการณเปนพฤติกรรมตาง ๆ ดังกลาวน้ี  มีสวนทําใหรูปแบบของงานจิตรกรรม  
ความคลองตัว  ไมยึดม่ันในแบบใดแบบหนึ่ง  หรือตามครูคนใดคนหนึ่ง  ดังเชนที่เคยเปนมาใน
สมัยฟนฟู  และทําใหศิลปนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเขียนภาพมากขึ้น  แสวงหา
วัสดุในการถายทอดวิธีการมากขึ้น  ซึ่งนับวาเปนระยะที่งานจิตรกรรมมีความสมบูรณมากที่สุด  
และมีแบบอยางมากท่ีสุดดวย  อยางไรก็ตาม ประวัติความเปนมาของจิตรกรรมเทาที่กลาวมา
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร  จนถึงศตวรรษที่ 19  แสดงใหเห็นถึงแนวคิดของแตละสมัย  การ
แสดงออกทางการวาดภาพ  การเลือกใชวัสดุ  ซึ่งศิลปนไดพยายามหลอหลอมเขาดวยกัน  
เพ่ือใหเกิดขึ้นเปนคุณภาพของการกระทํา  และเมื่อเปนผลงานแลว  ก็มุงจะใหประชาชนผูสนใจ
มีสวนรวม 
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จิตรกรรมในศตวรรษที่ 20  โฟวิสซึ่ม  คิวบิสซึ่ม 
และ  แอบสแตรก 

 
 ศตวรรษที่ 20  เปนชวงเวลาที่ศิลปนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น  ขาดการอุปการะอุมชูจาก
ชนชั้นกลาง  หรือพระดังเชนในศตวรรษที่ 16  ศิลปนตองหาเลี้ยงชีพและสรางสรรคศิลปะตาม
ความตองการของตน  ดังน้ัน จึงทําใหรูปแบบของการวาดภาพมีลักษณะแตกตางกันตามกลุม
ศิลปนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกและการถายทอดอยางเดียวกัน  เม่ือการแสดงออก
มีรูปแบบแตกตางกันก็รวมกันเปนกลุมเปนลัทธิ  เชน  โฟวิสซ่ึม  คิวบิสซ่ึม  และ  แอบส
แตรกชั่น  เปนตน 
 

 ความมุงหมายในการแสดงออกของศิลปนแตละกลุมแตละลัทธินั้น  สวนมากมีความ
มุงหมายใหงานจิตรกรรมทําหนาที่บันทึกความคิด  และรวบรวมความคิดเหลาน้ันดวยการจัดภาพ  
ดวยเหตุนี้ทําใหลักษณะของการวาดภาพมีรูปแบบมากขึ้น  จึงทําใหเกิดเปนศิลปะในสํานักตาง ๆ  
มากขึ้น  สําหรับประเทศฝรั่งเศส  ยังคงครองความเปนผูนําอยูอยางเดิมในชวงตนศตวรรษที่ 20  
แมวาความเคลื่อนไหวจะปรากฏในบางแหงของยุโรปบาง  เชน  อิตาลี  และ  เยอรมนี  แตยัง
นอยกวาความเคล่ือนไหวของฝร่ังเศส  ซึ่งมีบทบาทมากที่สุด  และใหอิทธิพลตอศิลปะในสมัย
หลังตอมาก็คือ  กลุมโฟวิสซ่ึม  ( Les  Fauves )  ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษไดความวา  สัตวปา  
( Wild  Beast )  ที่ไดรับชื่อเชนน้ีก็เพราะเหตุวา  การแสดงออกทางศิลปะของศิลปนกลุมน้ี
รุนแรงมาก  เชน  ใชเสนเด็ดขาดฉับพลันทันที  ใชสีรุนแรง  เปนสีสด ๆ  อีกกลุมหนึ่งซ่ึงมี
บทบาทใกลเคียงกันในฝรั่งเศส  ก็คือ  กลุมคิวบิสซึม  ( Cubism )  และ  เซอรเรียลลิสซึ่ม  
( Surrealism )  ศิลปนที่ผูกพันอยูในลัทธิทั้งสองน้ีมีหลายคน  เชน  มาทิส  ปคัสโส  กรีส  ดูฟ  
โมดิกสิยานี  เลเซ  ชาแกลไมโร  และศิลปนอ่ืน ๆ อีกหลายทาน 
 

 ประเทศอิตาลีมีความเหลื่อมล้ําทางดานความเคลื่อนไหวทางศิลปะ  ปรากฏวามีนอยมาก  
ศิลปนอิตาเลียนชื่นชมศิลปะในอดีตมาเปนเวลากวาศตวรรษ  เพ่ิงจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวทาง
ศิลปะในตนศตวรรษที่ 20 นี้เอง  คือ  ลัทธิฟวเจอริสชึ่ม  ( Futurism )   ซึ่งทําใหศิลปะอิตาลีที่
เกือบจะสิ้นลมหายใจอยูแลว  กลับมีชีวิตขึ้นใหม  พรอม ๆ กับในเยอรมนีและออสเตรีย  หลัง
สงครามโลกสิ้นสุดลง  ศิลปนรุนหนุมหันมาใชวิธีทดลองตามแนวคิดวิทยาศาสตร  ศิลปนปารีส
ไดทําการทดลองการวาดภาพดวยวัสดุใหม ๆ  และวิธีการใหม ๆ  ดังนั้น ทัศนคติของศิลปนก็
เปลี่ยนไปดวย  คือ  พยายามหาทางเพิ่มความสําคัญของศิลปะใหมีบทบาทตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนมากขึ้น  และเปนชวงที่อุตสาหกรรมมีบทบาทมาก  ทําใหศิลปน  สถาปนิก  และ 
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นักการศึกษาในเยอรมนีรวมกลุมกัน  ตั้งสถาบันศึกษาศิลปะตามระบบอุตสาหกรรมใหมนี้ดวย  
ที่เดสเชอร  ชื่อวา  สถาบันเบาเฮาส  ( Bauhaus )  โดยรวมจิตรกรรม  ประติมากรรม  และการ
ตกแตงเขาดวยกัน  จัดเปนหนวยวิชา  เร่ิมตนดวยการศึกษาวัสดุ  คุณสมบัติ  ของวัสดุ  และ
การใชเครื่องจักรกลสมัยใหม  ทําใหรูปแบบของศิลปะอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปจากการประดิษฐ
ตกแตงดวยมือ  เปนการแสดงความงายดวยเครื่องมือ  และเครื่องจักรแทน  และในชวงน้ีเองไดมี
ศิลปนกลุมโบราณบางกลุมเกรงวาศิลปะดวยมือจะสูญหายไป  จึงไดประกาศคํากลาว  “ศิลปะ
เพ่ือศิลปะ”  ซึ่งก็ไมไดผลอะไร  สถาบันเบาเฮาสอยูไดไมนานตองถูกปดไป  เน่ืองจากผูบริหาร
ไมเห็นความสําคัญ  อาจารยและครูผูสอนไดยายและอพยพมาอเมริกา  และปลูกฝงแนวคิดใหม  
ทําใหอเมริกากลายเปนศูนยกลางของศิลปะสมัยใหม  ตั้งแต ค.ศ. 1945  และมีชื่อลัทธิตามมา
ดวยคือ  แอบสแตรก  เอกซเพรสชั่นนิสซ่ึม  ( Abstract  Expressionism )  เปนตน  และจาก
แนวคิดนี้เองทําใหการศึกษาศิลปะในอเมริกา  การคนควา  การแสดงจึงทําใหทิศทางศิลปะ
เปลี่ยนแปลงไป  ดังน้ัน จึงมีการจัดการแสดงงานศิลปะจากยุโรปครั้งยิ่งใหญที่มีชื่อวา  The  
Amory  Show  ในครั้งน้ีดวย 
 

 ตอนตนของศตวรรษที่ 20  ศิลปนฝรั่งเศสสวนมากไดรับอิทธิพลจากลัทธิอิมเพรสชั่นนิส  
ซึ่งพยายามที่จะบันทึกการรับรูตามความประทับใจของศิลปนแตละคน  และพยายามที่จะสราง
ผลงานระบายสีตามรูปแบบสีที่ตนคิดขึ้น  ซึ่งมีความถนัดอยางกลาหาญและมีเสรีภาพมาก  
ดังน้ัน เม่ือศิลปนกลุมน้ีแสดงภาพเขียน  และการระบายสีของตนครั้งแรก  จึงไดถูกเรียกวา  
กลุมกลา  บาบิ่น  และทาทายรุนแรงประดุจสัตวปา  ซึ่งมีมาทิสและดูฟ  เปนหัวแรงในการนํากลุม  
ผลงานของมาทิสแสดงใหเห็นถึงการแสวงหาของศิลปนเพ่ือพบความจริงเกี่ยวกับความชัดเจน
ของการรับรูและการแสดงออกตามที่คิด  โดยยึดหลักวาอะไรที่ไรประโยชนมักมีอันตราย  ดังน้ัน 
การเขียนจึงพยายามตัดสวนที่เห็นวาไมจําเปนหรือไรประโยชนออก  และตอมาเกิดเปนทฤษฎี
วา  การจัดภาพเปนศิลปะของการจัดตกแตงในลักษณะของการประดับประดาดวย  
สวนประกอบของศิลปะตาง ๆ กัน  จนศิลปนเห็นวาหรือมีความรูสึกวาเหมาะสม  ซึ่งจากทฤษฎี
นี้เอง  ทําใหศิลปนลงมือออกแบบตกแตงจริงทันที  โดยไมตองคาดการหรือวางโครงการ
ลวงหนาไวในใจ  ศิลปนอาจจะแกปญหาตอเน่ืองกันไป  โดยไมสามารถคาดคะเนไดวาผลงานจะ
เสร็จเม่ือใด  และจากทฤษฎีนี้เอง  กอใหเกิดความขัดแยงกับหลักเกณฑทางวิชาการ  จากเดิมสมัย
นิโอคลาสสิคอยูมาก  ที่มุงความชัดเจนทุกสวน  แสงเงากลมกลืนทั้งภาพ  เต็มไปดวยความ
ละเอียดพิถีพิถัน  และในชวง ค.ศ. 1905 - 1930  ศิลปนกลุมน้ีจึงไดรับฉายาวากลุมกาวหนา ( 
Avant - grade )  ของปารีส  ซึ่งมีศิลปนอยูในกลุมกาวหนานี้หลายคน  เชน  โมดิกสิยานี  
ชาแกล  เลเช  และ  พิคาสโส 
 
 
 

AE 223 27 



 โมดิกสิยานี  เริ่มเนนการวาดภาพอยางจริงจังและยึดม่ันความชัดเจนของการวาดภาพ  
เนนบางสวน  ซึ่งการแสดงออกของเสนละเอียด  คม  และมีความแนนอน  ซึ่งขณะเดียวกันก็
แสดงใหเห็นปริมาตรของหุนดวย  โมดิกสิยานี  มีความสันทัดในการเขียนภาพคนเหมือนแบบ
สรุปงาย ๆ  เชน  ดวงตาเรียบ ๆ  และสวนละเอียดบางสวนพอประมาณ 
 

 ชาแกล  เกิดในประเทศรัสเซีย  และยายมาฝรั่งเศสเม่ือ ค.ศ. 1910  ซึ่งตอมาไดสมทบ
กับกลุมกาวหนาของฝร่ังเศส  ชาแกลตางกับโมดิกสิยานี  ตรงที่สนใจเขียนจากความจํา  และ
จากประสบการณในอดีตของตนเองมากกวาที่จะเขียนจากประสบการณตรง  ดังนั้น ลักษณะ
การวาดภาพของชาแกล  จึงมักจะรูสึกวาลอยไปมาได  ตามจินตนาการ  มีสัดสวนไมแนนอน  
เพราะเปนความฝนและบางครั้งดูคลาย ๆ กับเด็กเขียน  คือไมมีลักษณะของแรงดึงดูดของโลก
ปรากฏอยูเลย  และงานของชาแกลนี้ตอมาใหอิทธิพลตอศิลปนรุนหลัง  และกอเปนสิทธิเหนือ
ความจริงขึ้น  ( Surrealism ) 
 

 เลเช  ยายเขามาปารีสใน ค.ศ. 1900  ซึ่งในชวงนั้นผลงานแสดงความโนมเอียงคลาย
กับงานของเซซาน  ศิลปนรุนกอนที่เนนรูปเหลี่ยม  โดยกลาววาจักรวาลประกอบดวย  รูปทรง
สามมิติตาง ๆ มากมาย  และตอมาสนใจงานของฟคาสโส และ บราค  ซึ่งกําลังคนควาอยูตาม
ลัทธิคิวบิสซ่ึม  ภายหลังเลเช แสดงการวาดภาพตามเอกลักษณของตน  ดวยการพันรูปทรง  
บิด  งอ  ตัด  คลายกับองคประกอบของเคร่ืองจักร  และมีลักษณะของสถาปตยกรรมประกอบ
รวมอยูดวย  และแมวาถาเปนรูปคน  ก็มักจะมีทรวงทรงกลมคลายทอ  คลายลูกสูบ  และ
เคร่ืองจักรกลอ่ืน ๆ 
 

 ในตอนตนศตวรรษที่ 20 นี้  ไดมีการคนพบศิลปะอาฟริกัน  และแบบอยางศิลปะอาฟริกัน  
เราความสนใจศิลปนกลุมคิวบิสมาก  โดยพยายามนําแบบอยางของศิลปะนี้มาใชเปนแนวทาง
ของการแสดงออก  การสราง  การวาดภาพ  และการระบายสีมีขนาดใหญขึ้น  มีการเลียนแบบ
และดัดแปลงรูปหนากากอาฟริกันมากขึ้น  รวมทั้งการใชสี  และทาทางของรูปในภาพดวย 
 

 ขณะท่ีมาทิส  และกลุมหัวกาวหนากําลังแสวงหาแนวทางในการแสดงออก  ฟคาสโส 
และ บราค  ก็ไดเสาะหาแนวใหมตามหลักของเซซาน  โดยพยายามเสาะหาความเหมาะสมของ
รูปแบบดวย  การซอน  การบัง  และการกาวกายของรูปแบบหลาย ๆ ดาน  ตามที่ปรากฏใน
โลกสามมิติ  มาเปนองคประกอบบนระนาบผิวสองมิติ  ดังนั้น จึงไดรับชื่อของการแสดงออกแนว
นี้วา  คิวบิสซ่ึม  ( Cubism )  ซึ่งลัทธินี้มีการวิวัฒนาการ  และไดรับการพัฒนาเปนแบบอยาง
มากมาย  และแบงเปนยุคหลายยุคดวย 
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 มาเชลดู  ชามป  และ  เลเช  ไดเขามารวมสมทบกับฟคาสโสดวย  ซึ่งเพ่ือความ
เคลื่อนไหวบนรูปทรงสองมิติใหเปนการแสดงออกที่แฝงความมีชีวิต  และการนําเอาเสนโคง  
เสนเวา  มาชวยสรางใหเกิดความเคล่ือนไหวในภาพ  ทําใหเกิดรูปแบบแนวใหม  ซึ่งตอมาให
อิทธิพลตอการถายรูปมาก  เชน  การเปดหนากลอง  เพ่ือใหบันทึกความเคลื่อนไหวของวัตถุ  ที่
ผานไปในบริเวณวาง  ดังเชน  รูปสุภาพสตรีกําลังลงจากบันได  เปนตน 
 

 ในเยอรมนี  ศิลปนและสถาปนิกกลุมกาวหนาไดกอตั้งสถาบันศิลปะเบาเฮาสขึ้นในป 
1919 และ 1929  ตอมาไดเปลี่ยนไปตั้งแนวคิดน้ีในอเมริกา  ซึ่งใหบทบาทตอการเขียนภาพ  
และแบบอยางศิลปะในศตวรรษที่ 20 เปนอยางมาก  หลังป ค.ศ. 1945  การเคลื่อนไหวทาง
ศิลปะมีมากในอเมริกา  ศิลปนอเมริกันตระหนักดีวา  การแสดงออกตามเสรีภาพของตนมีคุณคา
มากท่ีสุด  ศิลปะเกิดไดทุกแหงทั่วไป  ศิลปะเปนคุณคาของการกระทํา  และผลของการกระทํา
นั้น ๆ ที่เปนรูปราง  รูปทรง  ดังน้ัน เปนคุณคาของการกระทํา  และผลของการกระทําน้ัน ๆ ที่
เปนรูปราง  รูปทรง  ดังน้ัน ศิลปนอเมริกันจึงไดแสวงหาวิธีการเขียนตามแนวคิดดังกลาว  ที่มุง
หมายสําคัญของความคิดสรางสรรคของบุคคลเปนสําคัญ  ศิลปนอเมริกันเลือกเร่ืองราวท่ีสะทอน
สังคมปจจุบัน  เชน  เรื่องราวท่ีคนมีสวนรวม  เร่ืองราวท่ีคนปจจุบันมองเห็นมีความรูสึกเร่ืองราว
ที่คนประชดและสรางความสํานึกใหแกชุมชน  ดวยเหตุนี้หลัง ค.ศ. 1945  อเมริกาไดกลายเปน
คูแขงในการเปนศูนยกลางของศิลปะสมัยใหมในโลก กับ ปารีส  และมีลัทธิของตนโดยเฉพาะ  
ชื่อวา  แอบสแตรก  เอกซเพรสช่ันนิสม  ศิลปะงานจิตรกรรมในศตวรรษที่ 20  พอสรุปไดวา  
ศิลปนมีเสรีภาพในการแสดงออกมากมาย  ศิลปนรวมกันเขาเปนกลุม  เปนลัทธิของการ
แสดงออก  เชน  ลัทธิโฟวิสซึ่ม  เปนตน 

 กลุมเอกซเพรสชั่นนิสซ่ึม  มีสวนประกอบที่แสดงใหเห็นลักษณะเดน  ก็คือ  ผลงานของ
กลุม  Fauvism  ซึ่งไดแนวคิดมาจากเยอรมนี  ระหวา 1910 - 1930  ตามลัทธิ  German  
Expressionism  สวนกลุมอ่ืน ๆ ที่จัดอยูในแนวคิดของเอกซเพรสชั่นนิสซ่ึม  ในชวงหลังมีอีกมาก  
ศิลปนในกลุมนี้มีความเชื่อวา  การแสดงออกตรงไปตรงมามีคุณคามากที่สุด  สิ่งใดที่เห็นวา
ไมมีประโยชน  สิ่งน้ันมีอันตราย 

 สําหรับกลุมคิวบิสซ่ึม  และ  กลุมฟวเจอรริสซ่ึม  นั้น  มีแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบคลายกัน  
ตางกันตรงที่ความเคลื่อนไหวของรูปแบบ  และทฤษฎีของการใชสี  กลุมคิวบิสซ่ึมเนนรูปแบบ
หลายดานของวัตถุ  โดยใหเหลื่อมล้ํากัน  มีความคงที่ของรูปแบบแนนอน  สวนฟวเจอรริสซ่ึมน้ัน  
เนนรูปแบบเหมือนกัน  แตวาอยูที่ความเร็ว  ความงามของการวาดภาพ  อยูที่ความเคลื่อนไหว  
และการใชสีตามทฤษฎีควอนตัม  ที่ถือวาแสงเปนอนุภาค  เปนโมเลกุล  ตามแนว  Corpuscular  
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