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ความหมายของ รปูทรง (Form) รปูร่าง (Shape) และ มวล (Mass)

คาํว่า รปูทรง รปูร่าง และมวล

โดยทัว่ไปมกัจะใชแ้ทนกนัได ้มคีวามหมายใกลเ้คียงกนัแตใ่นทางดา้นศิลปะจะมมีติิ

ของความหมายที่แตกตา่งกนั และจาํเพาะเจาะจงตา่งกนั

รปูทรง หมายถึง

1. โครงสรา้งทางรปูของงานศิลปะ ที่รวมทัง้รปูภายในและรปูภายนอก

2. สว่นท่ีเป็นรปูธรรมที่ตรงขา้มกบัเนือ้หา ซ่ึงเป็นสว่นท่ีเป็นนามธรรมในงานศิลปะ



รปูรา่ง (Shape) คือ รปูแบน ๆ ม ี2 มติ ิมคีวามกวา้ง

กบัความยาว ไมม่คีวามหนาเกิดจากเสน้รอบนอกท่ี

แสดงพ้ืนท่ีขอบเขตของรปูตา่ง ๆ เชน่ รปูวงกลม  รปู

สามเหลี่ยม หรือ รปูอิสระท่ีแสดงเนือ้ท่ีของผิวท่ีเป็น

ระนาบมากกวา่แสดงปริมาตรหรือมวล 

sculptural 
installation

by Neil Dawson



รปูทรง (Form) คือ รปูท่ีลกัษณะเป็น 3 มติิ โดย

นอกจากจะแสดงความกวา้ง   ความยาวแลว้ ยงัมี

ความลึก หรือความหนา นนู ดว้ย  เชน่ รปูทรงกลม  

ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นตน้ 

ใหค้วามรูส้ึกมีปริมาตร  ความหนาแนน่ มมีวลสาร 

ท่ีเกิดจากการใชค้า่นํา้หนกั หรือการจดัองคป์ระกอบ

ของรปูทรง หลายรปูรวมกนั

Kurt Perschke’s

Red Ball Project



ประเภทของรปูทรง

รปูทรงในทางศิลปะอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ

1.รปูทรงเรขาคณิต(Geometric Form)

2.รปูทรงอินทรียรปู(Organic Form)

3.รปูทรงอิสระ(Free Form)

ชลดู นิม่เสมอ,มณฑล 1,

acrylic on canvas

,80 x 60 cm, 2011



รปูทรงเรขาคณิต (Geometric Form) 

มรีปูท่ีแนน่อน มาตรฐาน สามารถวดัหรือคาํนวณไดง้า่ย 

มกีฎเกณฑ ์เกิดจากการสรา้งของมนษุย ์เชน่ รปู

สี่เหลี่ยม รปูวงกลม รปูวงรี นอกจากนีย้งัรวมถึง

รปูทรงของสิ่งที่มนษุยป์ระดษิฐคิ์ดคน้ขึน้อยา่งมีแบบ

แผน  แนน่อน  เชน่ รถยนต ์  เคร่ืองจกัรกล   เคร่ืองบิน  

สิ่งของเคร่ืองใชต้า่ง ๆ    ที่ผลิตโดยระบบอตุสาหกรรม 

ก็จดัเป็นรปูเรขาคณิต เชน่กนั รปูเรขาคณิตเป็นรปู  ท่ีให้

โครงสรา้งพื้นฐานของรปูตา่ง ๆ ดงันัน้ การสรา้งสรรค์

รปูอ่ืน ๆ   ควรศึกษารปูเรขาคณิตใหเ้ขา้ใจถ่องแท้

เสียกอ่น

รปูทรงประเภทตา่งๆ



รปูทรงอินทรยีรปู (Organic Form) เป็นรปู

ของสิ่งท่ีมชีวิีต หรือ คลา้ยกบัสิ่งมีชีวิตที่

สามารถเจริญเตบิโต  เคลื่อนไหว หรือ

เปลี่ยนแปลงรปูได ้ เชน่ รปูทรงของคน  สตัว ์ 

พืช



รปูทรงอิสระ (Free Form) เป็นรปูท่ีไมใ่ชแ่บบเรขาคณิต 

หรือแบบอินทรีย์ แตเ่กิดขึน้อยา่งอิสระ ไมม่ีโครงสรา้ง

ท่ีแนน่อน ซ่ึงเป็นไปตามอิทธิพลและการกระทาํจาก

สิ่งแวดลอ้ม เชน่ รปูกอ้นเมฆ กอ้นหิน หยดนํา้ ควนั 

ซ่ึงใหค้วามรูส้ึกท่ีเคลื่อนไหว มพีลงั รปูอิสระจะมี

ลกัษณะ ขดัแยง้กบัรปูเรขาคณิต แตก่ลมกลืน กบัรปู

อินทรีย์ รปูอิสระอาจเกิดจากรปูเรขาคณิตหรือรปู

อินทรีย ์ท่ีถกูกระทาํ จนมีรปูลกัษณะเปลี่ยนไปจาก

เดมิ จนไมเ่หลือสภาพ



รปูทรงบริสทุธ์ิ (Pure Form)

หมายถึง รปูทรงท่ีมไิดเ้ป็นตวัแทนของสิ่งใดใน

ธรรมชาต ิเป็นรปูทรงของตวัมนัเอง แสดงออกดว้ยตวัเอง

โดยไมอ่าศยัการอา้งอิงหรือเปรียบเทียบกบัธรรมชาต ิการเขา้

ไปถึงรปูทรงบริสทุธ์ิม ี2 วิธี คือ

1.พยายามตดัทอนสว่นท่ีไมจ่าํเป็นตอ่สาระแทจ้ริงของรปูทรง

จากธรรมชาตอิอกไปใหม้ากท่ีสดุ ดว้ยกระบวนการท่ีควบคมุ

โดยการเห็นแจง้หรือสญัชาตญาณ

2.สรา้งรปูทรงขึน้ใหม ่โดยไมอ่าศยัรปูทรงจากธรรมชาติเลย 

ดว้ยกระบวนการท่ีหนกัไปทางปัญญา



ศิลปินท่ีสรา้งรปูทรงบริสทุธ์ิโดยวิธีแรกไดแ้ก ่วาซาเรลี (Victor de Vasarely) มอนเดรียน (PietMondrian)

วาซาเรลี (Victor de Vasarely) PietMondrian



Study of a Hand 

(pen & ink on 

paper)

Leonardo da Vinci

Study of 
St.Sebasti
an



Salvador Dali

The Persistence of Memory (1931)



Girl,Park Chan

Modesty, 

Antonio 

Corradini 1751



"Reclining Figure" (1951), Henry Moore Rosewall,Dame Barbara Hepworth, c. 1960–1962



Bronze statue of 

David ,the 

renaissance sculptor 

Donatello.

The Thinker,

Auguste Rodin



Venus of Willendorf The Venus de Milo
Venus de Milo with 

Drawers, 1936,

Salvador Dalí

Venus ,2006,

STEPHANIE METZ



"เสียงขลุ่ยทิพย์" 

พ.ศ. ๒๔๙๔

ศิลปิน เขยีน ย้ิมศิริ

เทคนคิ บรอนซ ์

ขนาด ๓๖ x ๕๖ ซม.

"ชนไก"่ พ.ศ. ๒๕๐๖

ศิลปิน เขยีน ย้ิมศิริ

เทคนคิ สมัฤทธ์ิหลอ่ 

ขนาด ๖๕ x ๔๘ ซม. 



Funakoshi Katsura, 

Japanese wooden caving 

sculptor (b. 1951)



The Aviator, 

1914

Portrait of the 

Artist Mikhail 

Matyushin

1913

Kasimir

Malevich: 



มอนเดรียน (PietMondrian)1991 มอนเดรียน (PietMondrian) 1915



Daniel 

Firman

wire 

Sculpture

dress



1550 Chairs Stacked Between Two City 

Buildings,Doris Salcedo

100 million handmade porcelain sunflower 

seeds filling the Tate Modern,Ai Wei Wei.



พื้นผิว

(TEXTURE)



พ้ืนผิว หรือ ลกัษณะผิว /TEXTURE

ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของส่ิงของต่างๆ ที่

สัมผัสหรือเห็นแลว้สามารถที่ จะรูสึ้กได ้เชน่ ความ

หยาบ ความเรียบ ขรุขระ นุ่ม ฯลฯ 

Noriko Ambe



ลกัษณะผิวมี 2 ชนิด คือ

1. ลกัษณะผวิที่เราสามารถจบัตอ้งได ้สมัผสัได ้เชน่ กอ้นหิน 

เปลือกไม ้ผวิสม้ ฯลฯ

2. ลกัษณะผวิที่เราไมส่ามารถจบัตอ้งได ้สมัผสัได ้เป็นการสรา้ง

ลกัษณะพื้นผวิขึน้มา ทาํใหส้ามารถรบัร ูไ้ดว้่าคือผวิหยาบ  เชน่ ลาย

เสื่อนํา้มนัท่ีเป็นลายไม ้หรือลายหินชนดิตา่งๆ หรือร่องรอยของ

การลอกลายจากวสัด ุหรือจากเหรียญตา่งๆ 



ลักษณะผิวต่างๆ โดยท่ัวไปถือวา่เป็นส่วน

หน่ึงของทัศนะธาตุที่ เป็นส่วนประกอบหน่ึงใน

ผลงานเท่าน้ัน เพราะมีขอ้จ ากัดในตัวเอง แต่

ไดม้ีศิลปินหรือคนท างานศิลปะน าเอา

ลักษณะของพื้นผิวชนิดต่างๆน ามาเป็นส่วน

ส าคัญในการสรา้งสรรค์ผลงาน ท าใหเ้กิด

ความสมบูรณ์และความน่าสนใจได้

Tara Donovan



Hare,1502

Portrait of 

Dürer’s mother 

in the age of 

63 Date 

1514

Albrecht Durer. 



Guitar and Still Life 

on a Mantelpiece 

(1921)

The Patience, 1942

Georges Braque 



Porta Roja,1995

Antoni Tàpies



Tête aigüe

(1876-1942), Julio 

Gonzalez

Watercolor and ink fabric 

design 1919–1925,

Gunta Stölzl



อิทธิพล ตัง้โฉลก





Fenella Elms ,Ceramics

Rut Bryk,Glazed Ceramic Wall Relief for Arabia



นาวิน ลาวลัยช์ยักลุ





Sommervergnüg

en, Anders Zorn 

1886

Monet



BENOIST VAN BORREN, UNTITLED: stone sculpture.

Stone 

Sculptures, 

Full Figure 

Portrait 

Sculpting 

,Philippe 

Faraut



Jim Hodges

Anish 

Kapoor,He

xagonal

Mirror



Lesley Richmond, Lace Cloth Series 

Shirin Abedinirad ,

creates stunning mirror installations while traveling the world.



ท่ีวา่ง (Space) 



พ้ืนท่ีวา่ง (Space) ในงานทศันศิลป์

พื้นที่ว่างจริง (Physical Space) 3 มติขิองสถาปัตยกรรมและประตมิากรรม 

พื้นที่ว่างลวงตา (Pictorial Space) ใหด้เูป็น 3 มติ ิ(2 มติ)ิ ในงานจิตรกรรม  ภาพพิมพ ์ 

ดว้ยการใชเ้สน้ สี ฯลฯ



พื้นท่ีวา่ง(space) ตามปกติที่ วา่งจะกวา้งขวางหาขอบเขตไมไ่ด ้ที่

วา่งเป็นทัศนธาตุที่ มองไมเ่ห็น ที่ วา่งจะปรากฏขึ้นเมื่ อมีทัศนธาตุอ่ืน

เกิดขึ้น 

ที่ วา่งจึงเหมือนสนามที่ อยู่ของทัศนธาตุอ่ืนๆจะลงไปแสดงหรือ

ปรากฏในบทบาทของรูปทรง โดยงานศิลปะแต่ละประเภทจะใชท้ี่ วา่ง

ต่างกันตามลักษณะของงาน



เชน่ จิตรกรรมที่ใชท่ี้ว่างเป็น2มติ ิแตอ่าจทาํใหเ้กิดการลวงตาเป็น3มติ ิงานประตมิากรรมใชท่ี้ว่างจริงๆเป็น3มติ ิสว่น

สถาปัตยกรรมก็เป็นเชน่เดยีวกบัประตมิากรรมและยงัเป็นท่ีวา่งที่เราสามารถเขา้ไปอยูอ่าศยัไดอี้กดว้ย

Light installation 

by Massimo Uberti

Tom Friedman 

Open Black Box

Imi Knoebel



Donald Judd Maude Léonard



Yasuaki Onishi, reverse of volume RG, 2012.



Apartment Houses, Edward Hopper Edward Hopper Hotel by a Railroad,1952



The Morning 

Anxiety.

1912

Melanconia

1912

Giorgio de Chirico 





Leonardo da Vinci, c. 1495-98. Mural (oil and tempera on plaster)

การลวงตาดว้ยทิศทางของเสน้โดยใชห้ลกั Perspective



Mobile (1941)

The Circle1934

Alexander Calder



จิตรกรรมระเบียงคดวดัพระแกว้



พ้ืนท่ีว่าง (Space) 2 มิติ  แสดงเหตกุารณ ์3 เวลาภายในพ้ืนท่ีว่างเดียวกนั (ตวัเอกทัง้ 3 เป็นตวัละครตวัเดียวกนั)



Eadweard Muybridge,Cat Running,1887 Technically brilliant pictures ,Gjon Mili



Nude

La novia 

desnudada por 

su solteros

Marcel Duchamp



ท่ีวา่งดิจิตอล(Digtal Space/ไซเบอรส์เปซ(Cyper Space)



Seated Woman ,

1937

Multiple view ภาพท่ีแสดงแงม่มุใหเ้ห็นหลายดา้นปรากฎในแนวศิลปะคิวบิสม์

Study for 

"Les demoiselles 

d'Avignon"]

Pablo Picasso 



Richard 

Serra,Te

Tuhirangi

Contour

Anish 

Kapoor 

C,Curve

Carl Abrams



Do Ho Suh



"DAYDREAM" 

light installation ,

Nonotak


