
ศิลปะสมัยใหม่ 
Modern  Art 

ตันติกร  เพ็ชรอ่อน 



ศิลปะลัทธอิิมเพรสชันนิสม์ 
Impressionism  Art 

1,874– 1,926 
 เกิดขึ้นจากการววิัฒนาการทางสังคมในยุคนั้นผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง   โดย 
เฉพาะการค้นพบทฤษฏีแสงสีในทางวิทยาศาสตร์ของ เชฟเริล  เป็นสาเหตุจูงใจส าคัญที่ท าใหจ้ิตรกรเริ่มเขียน
ภาพด้วยใช้ทฤษฏแีสงสใีนบรรยากาศจากความประทับใจในธรรมชาติและชีวติผู้คน   ศิลปินกลุ่มอิมเพรสชั่น
นิสมเ์ป็นผู้ท าให้ศิลปกรรมของโลกที่เดินทางมาอย่างเชื่องช้าถึงจุดหักเหส าคัญที่ท าให้ศิลปะก้าวเข้าสู่ยคุใหม่ที่
เรียกว่า ศิลปะสมยัใหม่  หรือ Modern Art  เกิดลัทธิศิลปะที่แตกตวัออกไปอีกมากมาย  

 
* ค าว่า “ อิมเพรสชั่นนิสม ์” มีความหมายเท่ากับ ความประทับใจ 



เอดัวร์  มาเนต ์, 1832 - 1883. 



“ อาหารเที่ยงบนพืน้สนามหญ้า ” เอดัวร์  มาเนต ์, 1863. 



“ โอลิมเปีย ” เอดัวร์  มาเนต ์, 1865. 



“A Bar at the Folies-Bergère ” เอดัวร์  มาเนต ์, 1882. 



ศิลปะลัทธินีโออิมเพรสชันนิสม์ 
Neo - Impressionism  Art 

1,884– 1,901 
 เป็นศิลปะที่แตกตัวออกมาจากศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม ์  และมีอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ได้
ส่งอิทธิพลจากแนวทางพวกเขาไปสู่ศิลปะในยุคต่อ ๆมา   นีโออิมเพรสชั่นนิสมน์ าเสนอแนวคิดแบบ
ศิลปะวิทยาศาสตร์พวกเขาต้องพิสูจน ์ ทดลองปฏิกิริยาของสีด้วยการน าสตี่างๆมาวางเคียงกันด้วย
การแต้มจุดเล็กๆและให้สแีตล่ะจุดมีปฏิกริิยาสง่พลังอนุภาคถึงกันเองโดยไมต้้องผสมส ี



“ บ่ายวนัอาทิตยบ์นเกาะลากร็องดฌ์ัต ” ฌอร์ฌ-ปีแยร_์เซอรา , 1884-1886. 



“Bathers at Asnières” ฌอร์ฌ-ปีแยร_์เซอรา , 1884. 



“ Port en Bessin ” ฌอร์ฌ-ปีแยร์_เซอรา , 1888. 



ศิลปะลัทธโิพสท์อิมเพรสชันนิสม ์
Post-Impressionism  Art 

1,880– 1,906 

ศิลปินกลุ่มนี ้ได้เกิดปฏิกิริยาต่องานอิมเพรสชั่นนิสม์  พวกเขาท างานตามความคิด ความเชื่อมั่น
ของตนเอง ไม่มีความสัมพนัธ์หรือจัดเป็นกลุ่ม   งานแตกต่างกนัไปคนละอย่าง 

แต่ในความต่างนัน้ มคีวามเหมือนอยู่ทีแ่นวความคิดในการค้นหา และเนน้ความส าคัญของรูปทรง
ใหม ่ ๆ  สีทกุสีย่อมมีคุณค่าในตวัของมันเอง ภาพจะต้องมีความเป็นเอกภาพ และที่ส าคัญก็คือ มีการ
แสดงออกของอารมณเ์ฉพาะตน 

นักวิจารณศ์ิลปะผู้หนึง่ชื่อว่า โรเจอร์ ฟราย ได้กลา่วไว้วา่ ศลิปนิกลุ่มนี้ไมย่อมรับความเชื่อในการ
เขียนภาพให้มีรายละเอียด หรือการเลียนแบบธรรมชาติ ศิลปินกลุ่มนี้พยายามสร้างรูปทรงใหม่ขึ้นมา โดย
ที่รูปทรงนั้นมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตจริง มกีารตัดทอนรูปทรงให้ง่ายขึ้น ภาพทุกภาพแทนที่จะบอกให้ผู้ดู
ทราบว่าเป็นภาพอะไร อยู่ที่ไหน กลับกระตุน้ผู้ดูให้รู้สกึอย่างไรแทน 



“ ภาพเหมือนตนเอง 1887” Vincent Van gogh. 



“The Potato Eaters (1885)” วินเซนต์ แวนโกะ๊. 



“Bedroom in Arles (1888)” วินเซนต์ แวนโกะ๊. 



“ The Night Café (1888) ” วินเซนต์ แวนโกะ๊. 



“ The Starry Night (1889)” วินเซนต์ แวนโก๊ะ. 



“ ภาพเหมือนตนเอง 1889” วินเซนต์ แวนโก๊ะ. 



“Portrait of Dr. Gachet (1890)” วินเซนต์ แวนโกะ๊ ราคา 82.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 2,145 ล้านบาท 



“Still Life:Vase with Twelve Sunflowers(1888)”และ“Road with Cypress and Star (1890)” วินเซนต์ แวนโก๊ะ. 



“Wheat Field Under Threatening Skies (1890)” วินเซนต์ แวนโก๊ะ. 



“Self-portrait” ปอล โกแก็ง,1888. 



“The Yellow Christ” ปอล โกแก็ง,1889. 



“I Raro te Oviri” ปอล โกแก็ง,1891. 



“Woman with a Flower ” ปอล โกแก็ง,1891. 



“Where do we come from? Who are we? Where are we going?” ปอล โกแก็ง,1897. 



“Two Tahitian Women” ปอล โกแก็ง,1899. 



“Selfportraits 1875” ปอล เซซาน. 



“Bathers” ปอล เซซาน, 1898-1905. 



“Still life with bottles and appless” ปอล เซซาน, 1890-1894. 



“Still Life with a Curtain” ปอล เซซาน, 1898. 



“Mont Sainte-Victoire” ปอล เซซาน, 1904. 



ศิลปะลัทธิโฟวิสม์ 
Fauvism  Art 
Since 1,905 

 * ค าว่า โฟวสิม ์แปลว่า สัตว์ป่า ในภาษาฝรั่งเศส เป็นการเปรียบเปรยรูปแบบศิลปะที่
ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือของศิลปินหวัก้าวหน้ากลุ่มหนึ่ง โดย อังรี มาทีสส ์เป็นผู้น ากลุ่ม ได้จัดแสดง
งานที่ Solond Automne ในปารีส ฝรั่งเศส ปี 1905 โดยมีการจัดแสดงผลงานร่วมกันกบัศิลปินสมัย 
เรอนาซอง อย่าง โดนาเตลโล ซึ่งมีความงดงามตามหลกัสุนทรียภาพเดิม   ผลงานจึงดูขัดแยง้กัน 
 จากเหตุการณ์นั้นท าใหพ้วกเขาถูกเรียกวา่ โฟวสิม ์ ซึ่งเป็นการแสดงออกของภาพเขียน
อย่างรุนแรงไร้กฎเกณฑ์ด้วยสีสันจัดจ้าน   ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามสญัชาตญาณในการแสดงออกจาก
การแสดงงาน 



“Portrait of Madame Matisse” อ็องรี มาติส , 1906. 



“ ภาพเปลอืยสีน้ าเงิน ” อ็องรี มาติส , 1907 . 



“The Drying Sails ,1905 ” และ “ Charing Cross Bridge ,1906 ” André Derain (เดอแรง), 1903. 



ศิลปะลัทธิเอ็กเพรสชั่นนิสม์ 
Expressionism  Art 

Since 1,911 
 เป็นศิลปะที่มีรูปลักษณแ์ละแนวคิดเช่นเดียวกับจิตรกรโฟวิสม ์ เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี   
โดยศิลปินกลุม่นีไ้ด้รับอิทธิพลแนวคิด คตินิยมต่อจาก วินเซนต์ แวนโกะ๊ และโกแกง โดยตรง 
            หลักสุนทรียภาพของพวกเขาอยู่ที่การแสดงออกอย่างรุนแรงเกินความจริง มีการบิดผัน
รูปทรงต่าง ๆ ให้ดูหมุนเวียน มีการเคลื่อนไหว แสดงเส้นอย่างเด่นชัด ชอบใช้สีด า และใช้สีที่ตัดกัน
อย่างรุนแรง ชอบในรูปทรงง่าย ๆ แต่สามารถสร้างอารมณ์อย่างถึงขีดสุด 



“ The Scream หรือ เสียงกรีดร้อง ” เอ็ดเวิร์ด มุงค,์ 1893. 



ศิลปะลัทธิควิบิสม์ 
Cubism  Art 
Since 1,907 

 ให้ความส าคัญกับความจริงทางโครงสร้างที่เป็นวทิยาศาสตร์มากกว่าพวกโฟวสิตท์ี่ใช้
อารมณ์ ความรู้สึก  ศิลปินผู้บุกเบิกลัทธิคิวบิสตน์ี้ คือ จอร์จ บราก และ ปาโบล ปีกัสโซ  เขารับแนว
ทางการแสดงออกมาจากพอล  เซซานต์  จิตรกรรมอิมเพรสชั่นสท์ี่ใช้เกรียงในการเขียนภาพโดยการ
ตัดทอนธรรมชาติให้ง่ายลง   พวกคิวบิสต์ได้ท าให้ง่ายลงกว่านั้น  ศิลปะแบบคิวบิสมเ์ป็นการเปิด
แนวทางของศิลปะแบบใหม่เป็นทีน่ิยมกันอยา่งกว้างขวาง 
  
 * ค าว่า คิวบิสม ์มาจากภาษาละติน ว่า CUBUS แปลว่า ลูกบาศก์  



“ ภาพเหมือนตนเอง ” ปิคัสโซ, 1901. 



“Les Demoiselles d'Avignon ,1907 ” และ “ La Vie, 1903 ” ปิคัสโซ. 



“ ผู้หญิงสอ่งกระจก ,1932 ” และ “The Weeping Woman La Vie, 1937 ” ปิคัสโซ. 



“ Guernica ” Oil on canvas, 3.49 m × 7.76 m, ปิคัสโซ, 1937. 



ศิลปะแบบนามธรรม 
Abstact  Art 
Since 1,910 

 เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดลัทธิต่างๆของศิลปะสมัยใหม ่  โดยการคิดค้นของศิลปินชาว
รัสเซีย   คานดินสกี้ เขาเดินทางมาศึกษาศิลปะที่เยอรมมแีละเป็นผู้เขียนภาพนามธรรมเป็นคนแรกใน
ปี ค.ศ. 1910 แนวทางของศิลปะนามธรรมคือ การตัดทอนสิ่งที่มองเห็นจากธรรมชาติจนไม่เหลอื
รูปทรงของสิ่งใดๆ  คงเหลือแต่เส้น สี่เหลี่ยม  หรือวงกลม นับเป็น ศิลปะแบบไร้รูป  ไร้เรื่องราว 



แจ็คสัน พอลล็อค. 



แจ็คสัน พอลล็อค. 



“Number 5” แจ็คสัน พอลล็อค. 



“Number 1, 1950 ” แจ็คสัน พอลล็อค. 





ศิลปะลัทธิดาดา 
Dadaism  Art 
Since 1,916 

 เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง   ในขณะที่ผู้คนมีความทกุข์และท้อแท้ตอ่ความ
รุนแรงของสงครามมีการรวมตัวของนักคิดนักปรัชญาและศิลปินเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวจาก
อารมณ์อันซบเซา  ผลักดันให้เกิดการขัดแย้งกับศิลปะในอดีตมีแนวคิดว่าศิลปะมเีสรีภาพมากกวา่นั้น
ดังนั้นอะไรที่ไม่เคยเป็นศิลปะมาก่อน   พวกเขาจะน ามาท า  มีการน าเครื่องจักรกล  ล้อจักรยาน  
หรือแม้แต่โถส้วมมาใช้เป็นสื่อศิลปะ  ศิลปินดาดาเป็นนักประชดประชันสังคม  ดูถูกเหยียดหยามเรื่อง
ของศีลธรรม 



“  ”มาร์แซล ดูว์ช็อง , 1830. 



“Fountain” มาร์แซล ดูว์ช็อง , 1917. 



ศิลปะลัทธิเหนือจริง 
Sur-Realism  Art 

Since 1,917 
 อาจสืบเนื่องมาจากผู้ร่วมอุดมการณ์ก่อตั้ง ดาดา คือ อังเดร เบรอตอง  นักคิดและกวคีนส าคัญของ
ฝรั่งเศสได้แยกตัวมาสร้างแนวคิดแบบเหนือจริง  เขาสนใจในหลักทฤษฏีของฟรอยด ์นักจิตวิทยา  จึงได้น าแนวคิด
เรื่องจิตใต้ส านึกที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนมาตีแผ่กับศิลปะเป็นรูปธรรม   ศิลปะแนวเหนือจริงจึงเป็นการแสดงออกถึง
ความหวาดกลัว  วิตกกังวล  หรือความอยาก  ซึ่งสิ่งนั้นอาจมาจากเรื่องของสงครามหรือเรื่องทางเพศ   
           ศิลปะลัทธิเหนือจริงมีความส าคัญอยู่ที่ การแสดงออกของจิตใต้ส านึกอย่างอิสระปราศจากการควบคุม
ของเหตุผล มีความฝันและอารมณ ์จินตนาการ ค่อนข้างโน้มเอียงไปในทางเพศ  หลักการของเซอร์เรียลิสม ์คือ 
จินตนาการเป็นส่วนส าคัญของการแสดงออก จินตนาการ  คือ จิตไร้ส านึก และจิตไร้ส านึกเป็นภาวะของความฝัน 
ที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งน าไปสูก่ารสร้างสรรค์งานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตืน่ เป็นเพียง
ปรากฏการทางการแทรกแซง  ความงามของพวกเขาคือ ความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอยา่งเดียวที่
สามารถสร้างศิลปะใหส้มบูรณ์ได้ และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนษุย ์

*ค าว่า “ เซอร์ ” มีความหมายเท่ากับ ความเหนือจริง แปลกต่างไปจากของที่มีอยู ่



ซัลวาดอร์   ดาล ี



“ ลางสงัหรณ์สงครามประชาชน ” ซัลวาดอร์   ดาลี  ( 1940 ). 



“ Dream Caused ” ซัลวาดอร์   ดาลี  ( 1944 ). 



แม็ก แอนส์. 



“Celebes (1921)” แม็ก แอนส์. 



ศิลปะป็อปอาร์ต 
Pop  Art 

Since 1,954 
 เกิดขึ้นจากการที่ศิลปินเริ่มเบื่อกับการท างานในแนวคิดแบบแอ๊บแตรก กลุ่มศิลปินใน
นิวยอร์กจึงประกาศแนวคิดแบบปอ็บอาร์ตขึ้นในปี 1955 โดยสนับสนนุการแสดงออกด้วยกรรมวธิีของ
การใช้วัสดุตัดปะแต่งเติมอย่างไรก็ได้  นอกจากการเขียน  หรือไม่ก็ใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์จาก
การใช้ภาพถ่าย   ภาพโฆษณา   อันเป็นเทคนิคสากล  นอกจากนั้นยังนิยมใช้ภาพของบุคคลหรือสิ่งที่
ได้รับความนิยมอย่างสูงจากสงัคมมาเป็นเรื่องราว 
           ศิลปะป๊อบอาร์ตที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา  ป๊อบอาร์ต เป็นแบบอย่างของศิลปะที่
สะท้อนพลังสภาพแท้จริงของสังคมปัจจุบันตามความรู้สกึความเข้าใจของสามัญชนทั่วไป ในชั่วขณะ
หนึ่ง  เวลาหนึ่ง  เป็นศิลปะที่เกี่ยวกับความชุลมุนวุ่นวายของสงัคม  ชอบวันนี้ พรุ่งนี้ลืม 
 



Andy Warhol  is Pop artist and filmmaker. 



“Campbell's Soup I (1962) ” แอนดี้  วอร์ฮอล. 



“Eight Elvises (1963) ” แอนดี้  วอร์ฮอล. 



ศิลปะออปอาร์ต 
Op  Art 

Since 1,962 
 เป็นความเคลื่อนไหวของศิลปะแนวใหม่ที่จัดแสดงเป็นครั้งแรกที่นิวยอร์กเป็นภาพแบบ
นามธรรมสมบูรณ์แบบที่ต้องการการตองสนองทางสายตาจึงเรียกกนัว่า “ Optical Art ”  คือท าให้เกิด
ภาพลวงตา  เป็นภาพนิ่งที่ให้ปฏิกิริยาทางสายตาที่เคลื่อนไหว   ท าให้เกิดมิติหรือพร่ามัว   ก่อให้เกิด
ผลทางสายตามากกว่าทางอารมณ์ความรู้สึก 



ผลงานของ  วิกโตร์ วอซอแรลี. 
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