
กลางศตวรรษที ่๒๐หลงัสงครามโลกคร้ังที ่๒- 

ช่วงต้นทศวรรษที ่๑๙๘๐
- ลทัธิแอบ็แสตร็คเอก็เพรสช่ันนิสม์ (Abstract                              
Expressionism)

- ป็อป อาร์ต (Pop Art) 

- โฟโต้เรียลลสิม์ (Photorealism) 

- ออ็พ อาร์ต (Op Art)
- ไคเนตคิ อาร์ต (Kinetic Art)



กลางศตวรรษที ่๒๐ หลงัสงครามโลกคร้ังที ่๒ 
- ความไม่สงบระหว่างสงครามโลกคร้ังที ่ ๒ ปัญญาชน 

  หลบออกจากยุโรป 

- หลงัสงครามโลกคร้ังที ่ ๒ อเมริกากลายเป็นมหาอาํนาจ  

   ของโลก

- อเมริกากลายเป็นผู้นําในวงการศิลปะตะวนัตก

- ความหลากหลายรูปแบบ แนวคดิ และการทดลอง

 อย่างอสิระ



ลทัธิแอบ็แสตร็คเอก็เพรสช่ันนิสม์

(Abstract Expressionism) 

 เป็นลทัธิสาํคญัในศิลปะสมยัใหม่กลางศตวรรษท่ี 20 หลงั

สงครามโลกคร้ังที ่ ๒ โดยมีศิลปินชาวอเมริกนัเป็นผูน้าํท่ีสาํคญั

มีแนวคิดท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะนามธรรม (Abstract) และ

ศิลปะลทัธิเอกเพรสชัน่นิสม ์(Expressionism) ศิลปินบางคน

ไดรั้บแนวคิดจากพทุธศาสนาดว้ย

 การแสงออกท่ีเนน้การเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วเรียกวา่ แอค็ชัน่

เพน้ทต้ิ์ง (Action painting) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Action_painting


ศิลปินทีสํ่าคญั

- วิลเลม เดอคูนน่ิง (Willem 

de Kooning ค.ศ.1904-

1997)

- เป็นชาวเนเธอร์แลนด ์

- ผลงานลดทอนรูปทรงใน

ธรรมชาติ แสดงออกทาง

อารมณ์ท่ีรุนแรง ฝีแปรง

เดด็ขาด

- สีสนัสดใส



จิตรกรรมชุดผูห้ญิง  (Woman 

: ช่วงทศวรรษท่ี 1950s)



จิตรกรรมชุดผูห้ญิง  (Woman 

: ช่วงทศวรรษท่ี 1950s)









ผลงาน 

ไม่มีช่ือหมายเลข ๘

(Untitled VIII : 
ค.ศ. 1976)







- ฟรันซ์ ไคลน์ (Franz  

Kline) ค.ศ.1910-1962)

- เป็นชาวอเมริกนั

- ผลงานนามธรรม 

แสดงออกทางอารมณ์ท่ี

รุนแรง ฝีแปรงเดด็ขาด

- สีหลกั คือ สีดาํ  

- ไดรั้บแนวคิดจากพทุธ

ศาสนาดว้ย



จิตรกรรมหมายเลข ๒  (Painting Number 2:  ค.ศ. ๑๙๕๔) 



ฝีแปรงทีเ่ดด็ขาด และการใช้สีดํา เป็นอทิธิพลจากศิลปะจีน การเขียนตวัอกัษร

 และพุทธศาสนา





ฝีแปรงทีเ่ดด็ขาด และการใช้สีดํา เป็น
อทิธิพลจากศิลปะจีน การเขียน

ตัวอกัษร

 และพุทธศาสนา



- แจ็คสัน พอลลอค
(Jackson Pollock) 
ค.ศ.1912-1956)

- เป็นชาวอเมริกนั

- ผลงานนามธรรม 
แสดงออกทางอารมณ์ที่
รุนแรง ด้วยเทคนิคการ
หยด-สลดัสี

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/42/Namuth_-_Pollock.jpg


หมายเลข ๘ (Number 8) ค.ศ. ๑๙๔๙

http://artchive.com/artchive/P/pollock/pollock_8_1949.jpg.html




- มาร์ค รอธโก (Mark 
Rothko ค.ศ.1903-1970)

- เป็นชาวอเมริกนัเช้ือสาย
รัสเซีย

- ผลงานนามธรรม 
แสดงออกทางอารมณ์

     ทีสี่สันสดใส นุ่มนวล

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Photo_of_Mark_Rothko_by_James_Scott_in_1959.jpg


ม่วงแดง ดาํ เขียว บน

สีส้ม ('Magenta, 
Black, Green on 

Orange: ค.ศ.

1947)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0c/%27Magenta%2C_Black%2C_Green_on_Orange%27%2C_oil_on_canvas_painting_by_Mark_Rothko%2C_1947%2C_Museum_of_Modern_Art.jpg


 

หมายเลข ๓ 
(Number 3 
:  ค.ศ. 1967) 



ป็อป อาร์ต (Pop Art)
 เป็นลทัธิทางศิลปะท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในตอนกลางของศตวรรษท่ี 

20 มีบทบาทต่อทั้งศิลปินในยโุรป และอเมริกา เป็นศิลปะท่ีแสดง

เน้ือหาท่ีหยบิยกเร่ืองราวสามญัในชีวติประจาํวนั และส่ิงท่ีเป็น

วฒันธรรมสามยัของคนส่วนใหญ่ในสงัคมมาใชเ้ป็นเน้ือหาใน

การสร้างงานศิลปะ เช่นท่ีมาจากรูปแบบการ์ตูน ดารา วตัถุและ

สินคา้ในระบบอุสาหกรรม

 เกิดท่ีองักฤษแต่ภายหลงัมีความเคล่ือนไหวหลกัอยูท่ี่อเมริกา

 ใชเ้ทคนิคงานพาณิชยศิ์ลป์

Presenter
Presentation Notes
แบบบ



ศิลปินทีสํ่าคญั

 ริชาร์ด แฮลมิงตนั (Richard 
Hamilton ค.ศ. 1922- ) เป็น
ชาวองักฤษ

 เทคนิคจิตรกรรม การปะติด (Collage)  

Presenter
Presentation Notes
แบบบ

http://en.wikipedia.org/wiki/Collage


(Just What Is It that 
Makes Today's Homes 
So Different, So 
Appealing? : ค.ศ. 

1956)
เทคนิคจิตรกรรม การปะ

ติด

http://en.wikipedia.org/wiki/Just_What_Is_It_that_Makes_Today%27s_Homes_So_Different,_So_Appealing%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/Just_What_Is_It_that_Makes_Today%27s_Homes_So_Different,_So_Appealing%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/Just_What_Is_It_that_Makes_Today%27s_Homes_So_Different,_So_Appealing%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/Just_What_Is_It_that_Makes_Today%27s_Homes_So_Different,_So_Appealing%3F


- แจสเปอร์   จอห์น

(Jasper Johns 
ค.ศ. 1930          )

- เป็นชาวอเมริกา



ธงทั้งสามของอเมริกา

(Three US. Flags : ค.ศ. 1958)



- รอย  ลิชเชนสทีน (Roy 
Lichtenstein ค.ศ. 

1923-1997)

- เป็นชาวอเมริกา

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roy_Lichtenstein.jpg


WHAAM !: ค.ศ. 1963 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b7/Roy_Lichtenstein_Whaam.jpg


ผลงานของ     แฮล

มงิตนั นิยมใช้ภาพ

จากการ์ตูน มา

ขยายเป็นงาน

จิตรกรรม



มกีารขยายภาพ และพืน้ผวิทีเ่กดิจากระบบการพมิพ์



หัว (Head ค.ศ. 1992)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/La_Cara_de_Barcelona_-_001.jpg


 แอนดี  วอร์ฮอล 

    (Andrew Warhol) : 
ค.ศ.1928-1987) 

 ชาวอเมริกา  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andy_Warhol_1977.jpg


ผลงานชุดซุป Campbell 

(Campbell's Soup 

ทศวรรษ1960) 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elephant_Celebes
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elephant_Celebes


ผลงานชุดซุป Campbell 

(Campbell's Soup 

ทศวรรษ1960) 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elephant_Celebes
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elephant_Celebes
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/95/Warhol-Campbell_Soup-1-screenprint-1968.jpg


ผลงานชุดซุป Campbell 

(Campbell's Soup 

ทศวรรษ1960) 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elephant_Celebes
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elephant_Celebes


ผลงานชุดซุป Campbell (Campbell's Soup ทศวรรษ1960) 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elephant_Celebes


    ผลงานมาริลีน สีเขียว (Green Marilyn ราว ค.ศ.1964 ) 



    ผลงานมาริลีน สีเขียว

Green Marilyn 
ราว ค.ศ.1964 ) 

http://www.bloggang.com/data/warramutra/picture/1210057638.jpg


โคคาโคล่าสีเขียว

(Green 
Coca-Cola 
Bottles  

ค.ศ. ๑๙๖๒)   

http://www.artchive.com/artchive/w/warhol/warhol_bottles.jpg
http://www.artchive.com/artchive/w/warhol/warhol_bottles.jpg
http://www.artchive.com/artchive/w/warhol/warhol_bottles.jpg
http://www.artchive.com/artchive/w/warhol/warhol_bottles.jpg
http://www.artchive.com/artchive/w/warhol/warhol_bottles.jpg




ผลงานชุด

มิกกีเ้ม้าท์

(Mickey Mouse: 
ค.ศ. 1981) 



ผลงานชุด

มิกกีเ้ม้าท์

(Mickey Mouse: 
ค.ศ. 1981) 





 โรเบิต รอว์เซนเบิกต์ 
(ROBERT 
RAUSCHENBERG : 
ค.ศ.1925-2008) 

 ชาวอเมริกนั  



Canyon :ค.ศ. 1959

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/74/Robert_Rauschenberg%27s_%27Canyon%27%2C_1959.jpg


Monogram, ค.ศ.1955-59



โฟโต้เรียลลสิม์ (Photorealism)
 เป็นลทัธิทางศิลปะท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในช่วง ค.ศ. 1960-1970 เป็น

ศิลปะท่ีมีรูปแบบในการนาํเสนอในรูปแบบเหมือนจริง ใน

ลกัษณะเดียวกบัภาพถ่าย มีเน้ือหาท่ีหยบิยกเร่ืองราวสามญัท่ีพบ

เห็นในชีวติประจาํวนัของสังคมมาทาํงานศิลปะ

 อิทธิพลจากป๊อปอาร์ต 

 ศูนยก์ลางท่ีอเมริกา



ศิลปินสําคญั

 ราห์ฟ   โกอ้ิงส์ (Ralph Goings): ค.ศ.1928- ) 

 ริชาร์ด  เอสเต (Richard Estes ค.ศ.1932- ) 

 ชคั  โคลส  (Chuck Close ค.ศ.1940- ) 



ผลงานของราห์ฟ   โกอ้ิงส์ Twin Springs Dinner: ค.ศ. 1981



ผลงานของริชาร์ด  เอสเต ตู้โทรศัพท์ (Telephone Booths :  ค.ศ. 1968)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/15/Richard_Estes.jpg


ผลงานของริชาร์ด  เอสเต เงาสะทอ้นของรถบสั (Bus Reflections , ค.ศ. 1972) 



ผลงานของ

ชคั  โคลส

ภาพเหมือนของ

ศิลปิน ค.ศ. 

1971-1972) 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8a/Chuck_Close_1.jpg


กลุ่มศิลปะทีแ่สดงออกด้านความเคลือ่นไหว

 ออ็พ อาร์ต (Op Art): ลวงตาว่าเคลือ่นไหว

 ไคเนตคิ อาร์ต (Kinetic Art): เคลือ่นไหวได้จริง



ออ็พ อาร์ต (Op Art)
 เป็นลทัธิทางศิลปะท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในทศตวรรษท่ี 1960 เป็น

ศิลปะท่ีใหค้วามสนใจต่อการสร้างรูปทรงหรือรูปร่างท่ีทาํใหเ้กิด

การลวงตาแก่ผูช้มผลงาน  หรือก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาดา้นความ

เคล่ือนไหวแก่นยัน์ตาของผูช้มผลงาน  เสมือนเกิดการเคล่ือนไหว

หรือลวงตาข้ึน



 ออ็พ อาร์ต (Op Art) หรือทีรู้่จกัในนาม ออ็พตคิอลอาร์ต 

(Optical Art) 

 เป็นการลวงตาเร่ืองพื้นระนาบ และการเห็นภาพ 



ศิลปินสําคญั

 วคิเตอร์  วาซาร์ลี

(Victor Vasarely): 
ค.ศ.1906-1997) 

 เช้ือสายฮงักาเรียน-ฝร่ังเศส



 นํ้าตกหมายเลข ๓

(Cataract III / ค.ศ. 1967) 



Vega WA-1 

ค.ศ. 1968



Lang ประมาณ 

ค.ศ. 1970)



แกสเตาท์

หมายเลข ๕

(Gestalt 5  

ค.ศ. 1970)



ประติมากรรมท่ีโบสถข์อง Pálos เมือง Pécs-ฮงัการี 

http://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs


ไคเนตคิ อาร์ต (Kinetic Art)
 เป็นลทัธิทางศิลปะท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในตอนกลางของ

ศตวรรษท่ี 20 เป็นศิลปะท่ีใหค้วามสนใจต่อการเคล่ือนไหว

ของรูปทรง  มีรูปแบบงานศิลปะท่ีเป็นงานประติมากรรมท่ี

สามารถเคล่ือนไหวไดจ้ริงๆ



 รากฐานของไคเนติค อาร์ต

  ล้อรถจักรยาน(Bicycle Wheel ค.ศ. 

1913) วสัดุสาํเร็จรูป (Readyade)



ศิลปินสําคญั

 อเลก็ซานเดอร์  คลัเดอร์ 

(Alexander Calder): 
ค.ศ.1898-1976) 

 ชาวอเมริกา

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alexander_Calde_Portrait.jpg


โมบายสีแดง (Red Mobile ค.ศ. ๑๙๕๖)



โมบายตั้งท่ีหมุนอยูบ่นลูกเคล่ือน (Standing Mobile with Swivel ค.ศ.1960) 



ฆอ้งคู่ (Double Gong, ค.ศ. 1953)



ฆอ้งคู่ (Double Gong, ค.ศ. 1953)



สตูดิโอของคาลเดอร์


	กลางศตวรรษที่ ๒๐หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒- ช่วงต้นทศวรรษที่ ๑๙๘๐�- ลัทธิแอ็บแสตร็คเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Abstract                              �  Expressionism)�- ป็อป อาร์ต (Pop Art) �- โฟโต้เรียลลิสม์  (Photorealism) �- อ็อพ อาร์ต (Op Art)�- ไคเนติค อาร์ต (Kinetic Art)
	กลางศตวรรษที่ ๒๐ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ �- ความไม่สงบระหว่างสงครามโลกครั้งที่  ๒ ปัญญาชน �  หลบออกจากยุโรป �- หลังสงครามโลกครั้งที่  ๒ อเมริกากลายเป็นมหาอำนาจ  �   ของโลก�- อเมริกากลายเป็นผู้นำในวงการศิลปะตะวันตก�- ความหลากหลายรูปแบบ แนวคิด และการทดลอง� อย่างอิสระ
	ลัทธิแอ็บแสตร็คเอ็กเพรสชั่นนิสม์ �(Abstract Expressionism) �
	ศิลปินที่สำคัญ
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	ป็อป อาร์ต (Pop Art)
	ศิลปินที่สำคัญ
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	โฟโต้เรียลลิสม์  (Photorealism)
	ศิลปินสำคัญ
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	กลุ่มศิลปะที่แสดงออกด้านความเคลื่อนไหว
	อ็อพ อาร์ต (Op Art)
	Slide Number 58
	ศิลปินสำคัญ
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	ไคเนติค อาร์ต (Kinetic Art)
	Slide Number 66
	ศิลปินสำคัญ
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72

