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บทคดัย่อ 

การจินตนาการของขา้พเจา้เกิดข้ึนจากการคิดฟุ้งฝัน ภาพฝันนั้นมาจากเร่ืองราวต่างๆใน

ชีวติและจากส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั ท่ีสร้างความทรงจ าและความประทบัใจให้เกิดการจินตนาการก่อ

รูปทรงของเร่ืองราวท่ีประหลาดและน่าสนใจข้ึน  ภาพเหล่าน้ีไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจให้ขา้พเจา้สร้าง

พื้นท่ีจ  าลองข้ึนส าหรับเป็นพื้นท่ีแห่งความฝันโดยมีรูปทรงของ “ผม” เป็นสัญลกัษณ์ส่ือถึงอารมณ์

ความรู้สึกท่ีบรรจุภาพความนึกฝันไวอ้ย่างเนืองแน่น เต็มไปด้วยเร่ืองราวของชีวิตและภาวะการ

ปลดปล่อย  โดยรวบรวมภาพจินตนาการจากสมุดบนัทึกมาขยายเร่ืองราวเหล่านั้นจนเกิดเป็นภาพ

สภาวะห้วงฝันซ้อนฝันและสร้างสรรค์เป็นผลงานชุด “ฝันแฝงในจินตนาการ” โดยใช้เทคนิค

ส่ือผสมท่ีมีทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพแ์ละวาดเส้นผสมรวมกนัอยู่บนพื้นท่ีผลงานทั้ง

ส่วนท่ีเป็น 2 มิติและ 3 มิติขนาดต่างๆจ านวนหลายช้ินงาน ผลงานทั้งหมดถูกจดัวางสร้างให้เกิดเป็น

ห้วงฝันหน่ึงข้ึนในรูปแบบศิลปะอินสตอลเลชัน่ท่ีเปิดพื้นท่ีของห้วงฝันแฝงให้ผูช้มไดเ้ขา้มาสัมผสั

กบัเร่ืองราวภายใน  

ผลงานสร้างสรรคชุ์ดน้ีท าใหข้า้พเจา้ไดรู้้จกักบัตวัตนในอีกแง่มุมหน่ึง และคาดหวงัวา่การ

เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชนในรูปแบบนิทรรศการคร้ังน้ี ผูช้มอาจจะไดรั้บขอ้ส่ือสารบางอยา่งจาก

ผลงาน ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ในการส่งต่อความคิดในเชิงสร้างสรรคแ์ละพฒันาต่อยอดความรู้ทาง

ศิลปะต่อๆไป 
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ABSTRACT 

 
My imagination comes from dreams.  The images in these dreams come from 

different events and things that happened in my life and from my surroundings.  These memories 
and impressions appear into imaginary forms, strange yet interesting, representing events or things 
that happened in my life.  These images are the inspiration for me to create a simulated space of 
dreams.  I use the form of “hair” as a symbol to represent feelings and emotions as interlocking 
thoughts and dreams, and when being released are full of life.   Imaginary images from my diary 
are elaborated on until images arises that are like a dream within a dream.  In the creation of the 
work “Latent Dream in Imagination” I use a mixed-media technique, a combination of painting, 
sculpture, printmaking and drawing on surfaces and forms that are both 2 and 3 dimensional.  The 
work consists of several pieces with different sizes.  The entire work is like an installation of an 
imaginary dream.  There is also a latent space in this imaginary dream where the viewers can 
come in touch with what is inside. 
           This creative work makes me look at myself from yet another perspective and I hope 
that by showing this work to the public in this exhibition the viewers may get something out of the 
work that should be beneficial for the creation and development of art in the future. 

 


