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บทคัดยอ 
 
 

 ผลงานศิลปะชุด “รูปทรงของพื้นที่วาง” เปนผลงานศิลปะสรางขึ้นจากวัสดุผลผลิต
ทางอุตสาหกรรมโดยมีพื้นฐานทางกระบวนการจากเทคนิคภาพพิมพ นําเสนอในรูปแบบศิลปะ
แบบจัดวางติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ เปนผลงานที่นําเสนอการรับรูและภาวะสัมผัสตอพ้ืนที่หนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยสวนของกระบวนคิดของผูสรางในเรื่อง พื้นที่วาง และ รูปทรงของพื้นที่วางของ
สถานที่ติดตั้งผลงานในฐานะที่มาและความบันดาลใจตอการสรางสรรค สวนประกอบทั้งสองสวน
นี้นํามาสูการสรางผลงานที่มีความสัมพันธกับพื้นที่ติดตั้งและกําหนดใหพื้นที่นี้เปน “พื้นที่ศิลปะ” 
ที่เปดใหคนไดสัมผัสภาวะของพื้นที่กอกําหนดการรับรูผนวกกับประสบการณเดิมของผูชม 
 แมวาผลงานชุด “รูปทรงของพื้นที่วาง” จะไมมีจุดมุงหมายที่เฉพาะเจาะจงไว
ลวงหนาหรือแมกระทั้งการแสดงออกทางอารมณความรูสึก แตผลของการจัดการเหลานี้อาจนําพา
ผูชมหรือตัวขาพเจาเองไปสูการรับรู ซ่ึงอาจกอรูปไปสูการรับรูเชิงความคิดหรืออารมณอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมผสานกัน ผลจากการรับรูเหลานี้อาจเปนสวนที่ขาดหายไปของพื้นที่
ทางความรูสึกนึกคิดของผูคนในสังคมที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วและมีความตองการพื้นที่ทาง         
การใชสอยมากขึ้น ผลงานชุดนี้ไดเปดพื้นที่หนึ่งใหกับผูคน ซ่ึงอาจนําไปสูการตระหนักถึงคุณคา
และความหมายของ “พื้นที่วาง” มากไปกวาเปนที่บรรจุและการกําหนดเพื่อประโยชนใชสอยเพียง
อยางเดียว 
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ABSTRACT 

                                 
 

 This artwork, ‘Form of Space’, is an artwork made from industrial material, with 

the basic process for making the artwork having originated from printmaking techniques. It is 

an installation artwork, presented in a public space. The artwork presents the viewer with an 

opportunity to perceive the space and have a conceptual experience. The installation came to 

be composed through the investigation of two aspects: the meaning of space and the form of 

space at the site of the installation. The site of the installation of the artwork was the main 

inspiration for creating this art. The investigation of the two aspects of the composition helped 

to create an artwork that has a relationship between the art and the place of installation, with 

the artwork having been designed to transform the site into an ‘art space’, open for people to 

come and experience the state of this space. The installation offers people a conceptual 

experience, allowing viewers to combine this new experience with old experiences.   

 The art, ‘Form of Space’, doesn’t have a specific purpose, neither does it have 

emotion. The space can make people or the artist receptive to having a conceptual experience, 

facilitating a single thought or emotion or many thoughts or emotions, or a combination of 

thoughts and emotions. However, this kind of conceptual experience may be lost by the 

viewer, with peoples’ perception of space increasingly influenced by outside factors, which 

are in a constant state of change due to the rapid development of the world and its technology, 

and nowadays, there is a higher demand for usable space which can be developed for a 

specific purpose. This art is an open space for people, which allows them to think about the 

value or meaning of ‘space’ rather than just using space for a practical purpose.  
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