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หัวขอเรื่อง “ รูปราง - รูปทรง ”



รูปทรง  รูปราง และ มวล  
FORM -  SHAPE & MASS



ความหมายของ  รูปทรง (Form) รูปราง (Shape)  
และ มวล (Mass)

คําวา รูปทรง รูปราง และมวล 
โดยทั่วไปมักจะใชแทนกนัได มคีวามหมายใกลเคียงกันแตในทางดาน 
ศิลปะจะมีมติิของความหมายที่แตกตางกัน และจําเพาะเจาะจงตางกัน
รูปทรง  หมายถึง 
1. โครงสรางทางรูปของงานศิลปะ ที่รวมทั้งรูปภายในและรูปภายนอก
2. สวนที่เปนรูปธรรมที่ตรงขามกับเนื้อหา ซึ่งเปนสวนที่เปนนามธรรมในงานศิลปะ



1.
 

โครงสรางทางรูปของงานศิลปะ ที่รวมทั้งรูปภายในและ
 

รูปภายนอก





Henry Moore, Hill Arches



2. สวนที่เปนรปูธรรมที่ตรงขามกับเนื้อหา ซึ่งเปนสวนที่เปนนามธรรมใน
 งานศิลปะ



















3.สิ่งที่มีความแนนทึบ แบบ 3 มิติ อยางผลงานประติมากรรม

Barbara
 

Hepworth
 

1903
 

-
 

1975



Barbara
 

Hepworth

1903
 

-
 

1975



4. สิ่งที่มีรูปนอกแนนอนมีความหมาย



5. สิ่งที่มีโครงสราง มีความหมาย มีเอกภาพในตัว เชน คน สัตว ตนไม













6. สิ่งที่ตรงขามกับที่วางในงานศิลปะ ซึ่งหากมองดูในดานกายภาพจะเห็น  

มี 2 สวนประกอบกันอยู คือ รปูทรง กบัที่วาง













มิติของรูปทรง


 

รูปทรง 3 มิติ คือ รูปทรงที่มีความกวาง ความสูง และความลึก

หรือรูปทรงที่แนนตัน (Solid Form
 

) เชน รูปทรงของงานสถาปตยกรรม รูปทรง  

ของงานประติมากรรมลอยตัว รูปทรงของงานจิตรกรรมที่เขียนลวงตาใหเห็นเปน
 ปริมาตร และความลึกตื้น


 

รูปทรง 2 มิติ คือ รูปทรงที่มีความกวางและความยาว

หรือรูปทรงที่มีความแบนราบ ( Flat Form ) เชน รูปทรงของงานจิตรกรรมไทย 

รูปทรงของงานทีไมแสดงปริมาตร รูป 2 มิตินี้บางครั้งอาจเรียกวา รูปราง(หากวา
 รูปนอกไมมีความหมายพอ)



รูปทรง 3 มิติ คอื รูปทรงที่มคีวามกว้าง ความสูง และความลึก



รูปทรง 2 มิติ คือ รูปทรงที่มีความกว้างและความยาว



การเกิดของรูปทรง

 รูปทรงเกิดขึ้นจากการประกอบกันของทัศนะธาตุจากสิ่งเรา      

และความตองการแสดงออก

 รูปทรงเกิดจากการนําของอารมณ ความรูสึก มากกวาเหตุผล



รูปราง

หมายถึง
 
- รูปนอกของสิ่งที่มีลักษณะ 2 หรือ 3 มิติ

- แบบรูปที่เปน 2 มิติ

- รูปรางธรรมดาที่ไมมีโครงสราง



ประเภทของรูปทรง

รูปทรงในทางดานศิลปะ แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ

1. รูปทรงเรขาคณิต  ( Geometric Form )

2. รูปทรงอินทรียรูป  ( Organic Form )

3. รูปทรงอิสระ       ( Free Form)



1. รปูทรงเรขาคณิต  ( Geometric Form )



เขมรัตน์ กองสุข



2. รูปทรงอินทรียรูป ( Organic Form )

รูปทรงมีที่มาจากธรรมชาติ อ่อนไหว นุม่นวล พลิ้วไหว ดูมีชีวิตชีวา 

เช่น รูปทรงของคน รูปทรงของสัตว์ รูปทรงของดอกไม้ รูปทรงของ
 ผลไม้ ฯลฯ

รูปทรงอินทรีย์ รูป หมายถึง รูปทรงของสิ่งมีชีวิต หรือม
 

ี

ลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้างที่ประกอบขึ้น ด้วยการขยายตัว
 และผนึกตัวของเซลล์ต่างๆ ได้แก่ รูปทรงของเซลล์ต่างๆ หรือการ
 มองขยายเข้าไปที่ส่วนประกอบเล็กๆหรือสัตว์จําพวกทาก ปลิง ใส
 

้

เดือน เมื่อกล่าวถึงอินทรีย์รูปในงานศิลปะจะหมายถึง รูปทรงที่ให
 

้

ความรู้สึกว่ามีโครงสร้างของชีวิตและเติบโตได้ 





เขียน ยิ้มศิริ   พ.ศ.
 

2468-2516



เขียน ยิ้มศิริ  พ.ศ 2468-2516



3. รูปทรงอิสระ ( Free Form)



รูปทรงอิสระ หมายถึง รูปทรงที่ไมไดจํากัดอยูในรูปแบบเรขาคณิต หรือรูปทรง
 อินทรียรูป แตเกิดขึ้นอยางอิสระ ไมมีโครงสรางที่แนนอนเปนของตัวเอง 

เปนไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดลอม เชน รูปทรงของหยดน้ํา  เมฆ ควันม
 

ี

ลักษณะที่เลื่อนไหล ตางจาก รูปทรงเรขาคณิตใหความรูสึกเปนกลาง รูปทรง
 อิสระมีใหความเคลื่อนไหว รูปทรงอิสระมีลักษณะขัดแยงกับรูปทรงเรขาคณิต 

แตกลมกลืนกับรูปทรงอินทรียรูป



















รูปทรงบริสุทธิ ์(Pure Form)
หมายถึง 

รปูทรงที่ไมไดเปนตัวแทนของสิ่งใดในธรรมชาติ เปนรปูทรงของตัวมันเอง 

แสดงออกดวยตัวเอง โดยไมอาศัยการอางอิงหรือเปรียบเทียบกับธรรมชาติ    

การเขาถึงรปูทรงบรสิุทธิ์ ม ี2 วิธี

1.พยายามตัดทอนสวนที่ไมจําเปนตอสาระแทจริงของรูปทรงจากธรรมชาติ ออกไป

มากที่สุด ดวยกระบวนการที่ควบคุมโดยการเหน็แจงหรอืสัญชาติญาณ

2.สรางรปูทรงขึ้นใหม โดยไมอาศัยรูปทรงจากธรรมชาติเลย ดวยกระบวนการที่

หนักไปทางปญญา



ศิลปินที่สร้างรูปทรงบริสทุธิ์ โดยวิธีแรก ได้แก่ 
แคนดินสกี  (Wassily

 
Kandinsky)

มิโร          (Joan Miro)

มาติสส์      (Henry Matisse)

ศิลปินที่สร้างรูปทรงบริสทุธิ์ โดยวิธีที่สอง ได้แก ่

มาเลวิช      (Kasimir
 

Malevich)

มอนเดรียน  (Piet
 

Mondrian)

วาซาเรลี     (Victor de Vasarely)



รูปทรงบริสุทธิ ์(Pure Form)

1.
 

พยายามตัดทอนสวนที่ไมจําเปน ตอสาระแทจรงิของรปูทรงจาก
 ธรรมชาติออกไปมากที่สุด ดวยกระบวนการที่ควบคุมโดยการเหน็แจง

 หรอืสญัชาติญาณ

แคนดินสกี  (Wassily
 

Kandinsky)
 มิโร          (Joan Miro)

มาติสส      (Henry Matisse)



แคนดินสกี 

(Wassily
 

Kandinsky)



แคนดินสกี (Wassily
 

Kandinsky)



แคนดินสกี (Wassily
 

Kandinsky)



มิโร (Joan Miro)



มิโร (Joan Miro)



มิโร (Joan Miro)



มิโร (Joan Miro)



มิโร (Joan Miro)



มิโร (Joan Miro)



มาติสส์ 

(Henry Matisse)



มาติสส์ (Henry Matisse)





มาติสส์ (Henry Matisse)



มาติสส์ (Henry Matisse)



2.สรางรปูทรงขึ้นใหม โดยไมอาศัยรูปทรงจากธรรมชาติเลย ดวยกระบวนการ
 ที่หนกัไปทางปญญา

ศิลปนที่สรางรูปทรงบริสุทธิ์ โดยวิธีที่สอง ไดแก 

มาเลวิช      (Kasimir
 

Malevich)

มอนเดรียน  (Piet
 

Mondrian)

วาซาเรลี     (Victor de Vasarely)



มาเลวิช (Kasimir
 

Malevich)



มาเลวิช 

(Kasimir
 

Malevich)



มาเลวิช 

(Kasimir
 

Malevich)



มาเลวิช 

(Kasimir
 

Malevich)



มอนเดรียน (Piet
 

Mondrian)1991





มอนเดรียน (Piet
 

Mondrian) 1913



มอนเดรียน (Piet
 

Mondrian) 1915



มอนเดรียน (Piet
 

Mondrian)



มอนเดรียน (Piet
 

Mondrian)



มอนเดรียน (Piet
 

Mondrian)



มอนเดรียน (Piet
 

Mondrian)



วาซาเรลี (Victor de Vasarely)



วาซาเรลี (Victor de Vasarely)









รูปทรงบริสุทธิ์รูปทรงบริสุทธิ์

แคนดินสกี

คลี

มิโร

มาติสส

แคนดินสกี

คลี

มิโร

มาติสส

มาเลวิช

มอนเดรียน

วาซาเรลี

มาเลวิช

มอนเดรียน

วาซาเรลี

มีลักษณะเปนจิตรวิสัยมีลักษณะเปนจิตรวิสัย มีลักษณะเปนวัตถุวสิัยมีลักษณะเปนวัตถุวสิัย

ใชอินทรียรปูใชอินทรียรปู

รูปทรงเติบโตจากภายในรูปทรงเติบโตจากภายใน

แสดงอารมณแสดงอารมณ

ใชรูปทรงเรขาคณิตใชรูปทรงเรขาคณิต

กอสรางติดตอกันขึ้นกอสรางติดตอกันขึ้น

แสดงปญญาแสดงปญญา



มวล    หมายถึง
 

กลุมของรูปทรง

กอนของรูปทรง

วัตถุที่มีความแนน มีน้ําหนัก

Richard
 

Deacon.
 

Born
 

1949



ความสัมพนัธของรูปทรง


 

รปูทรงที่มรีปูรางเหมือนกันจะดงึดูดกัน หมายถึง จะนําสายตา จากรปู
 หนึ่งไปยังอีกรปูหนึ่งที่เหมือนกัน


 

น้าํหนกัหรือสีที่เหมือนกันจะดงึดูดกัน ระหวางรปูราง น้าํหนัก และสี 

สิ่งที่มคีวามแรงและสาํคัญมากกวาจะดึงดูดกัน ถาสําคัญเทาๆกนั จะ
 ดึงดูดสลับกัน ทาํใหเกิดความเคลื่อนไหวที่แปรเปลี่ยน



การประกอบกันของรูปทรง
o

 
รูปทรงที่เคียงกัน

o
 

รูปทรงที่ตอเนื่องกัน

o
 

รูปทรงที่ซอนกัน

o
 

รูปทรงที่ผนึกเขาดวยกัน

o
 

รูปทรงที่แทรกเขาหากัน

o
 

รูปทรงที่สานเขาดวยกัน

o
 

รูปทรงที่บิดพันกัน

การนํารูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอินทรียรูป และรูปทรงอิสระมาประกอบเขา
 ดวยกัน จะไดรูปทรงลักษณะใหมๆ ที่ไมมีที่สิ้นสุด



รูปทรงที่เคยีงกัน





รูปทรงที่ตอเนื่องกัน



Anthony
 

Caro
 

Born
 

1924



รูปทรงที่ซอนกัน





Picasso

guitar ceret.1913



รูปทรงที่ผนึกเขาดวยกัน







รูปทรงที่แทรกเขาหากัน







รูปทรงที่สานเขาดวยกัน



James Rosenquis



James Rosenquis



รูปทรงทีบ่ดิพันกัน









การประกอบกันของรูปทรงตางประเภท

•การนํารูปทรงอิสระ กับรูปทรงเรขาคณิต มาประกอบกันจะไดรูปทรงที่นาสนใจ 

รูปทรงเรขาคณิตจะใหโครงสรางแกภาพ 

•สวนรูปทรงอิสระจะใหชีวิตความเคลื่อนไหว 

•เปนการประกอบกันของรูปทรง 2 ประเภทที่มีลักษณะขัดแยงกัน และจะเกิด
 รูปทรงผสมระหวางรูปทรงอิสระกับรูปทรงเรขาคณิต ทั้งรูปนอกสวนรวมและ
 รูปทรงภายใน ที่เกิดจากบริเวณที่ซอนกัน



รูปทรงที่มีลักษณะเป็นโครง และส่วนประกอบภายใน



รูปทรงที่มีลักษณะเป็นโครง





ประเภทของรูปทรงทีแ่บงตามลักษณะของโครงสราง มี 2 แบบ

1.รูปทรงที่มีลกัษณะเปนโครง

o
 

ประกอบดวยการแยกแขนงยื่นไปในอากาศ แขนงยิ่งแยก ขนาดยิ่งเล็กลง

o
 

การเชื่อมตอของแขนง อาจเปนการเชื่อมตอหักมุมหรือโคงติดตอกัน

o
 

เสนที่ยื่นไปในที่วางจะแสดงความเคลื่อนไหวของที่วาง

o
 

โครงสรางที่สม่ําเสมอใหความรูสึกหยุดนิง่ โครงสรางที่ไมสม่ําเสมอให
 



ความรูสึกเคลื่อนไหว



2.รูปทรงที่เปนมวล ไดแกรูปทรงที่มีปริมาตรเปนจุดเดน

Henry
 

Moore

1898
 

-
 

1986



































































ความเปน 3 มติขิองรูปทรงเกิดขึน้โดย

1.
 

เสนใน

2.
 

น้าํหนกั

3.
 

น้าํหนกัออน แสดงสวนที่เปนปรมิาตรของมวลที่ยืน่ออก

4.
 

น้าํหนกัแก แสดงสวนที่เปนปรมิาตรของมวลหรือปรมิาตรของ ที่วาง
 ลึกไกลเขาไป



เอกสารประกอบการสอน  
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