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K41213007: สาขาวิชาภาพพิมพ
คําสําคัญ : ภาพพิมพกับวัฒนธรรมการทําอาหาร

สมพงษ ลีระศิริ : ภาพพิมพบนอาหาร (Printing on Food) อาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ: ศ.ชลูด นิ่มเสมอ, อ.ญาณวิทย กุญแจทอง.41หนา. ISBN974-
653-374-6

อาหารนอกจากจะเปนปจจัยสําคัญที่สุดของชีวิตแลว การทําอาหารยังสามารถแสดง
วัฒนธรรมของแตละสังคมไดอยางชัดเจน วัฒนธรรมดานอาหารมีการอนุรักษและพัฒนาสืบตอกันจาก
คนรุนหนึ่งถึงอีกรุนหนึ่งอยางไมขาดสาย สามารถคงเอกลักษณดั้งเดิมของชาติและทองถิ่นไวได
สมบูรณกวาวัฒนธรรมดานอื่น

ขาพเจาเปนคนไทยที่สืบเชื้อสายมาจากจีน อยูในครอบครัวที่ยังรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเชื่อของชาวจีนสืบทอดมาจนถึงตัวขาพเจา ประเพณีท่ีขาพเจาคุนเคยมากที่สุดคือ
การทําอาหารหรือขนมในโอกาสและฤดูกาลตางๆ  โดยเฉพาะขนมผัก (กูไฉกวย) ท่ีใชแปงหอผักที่ผัด
ปรุงไว แลวนําไปนึ่ง แตท่ีนาสนใจเปนพิเศษก็คือกรรมวิธีในการทํา ท่ีอาจกลาวไดวาเปนกระบวนการ
ของศิลปะภาพพิมพโดยแท กลาวคือตองมีการเตรียมแบบพิมพ (Mold) แกะดวยไม เพื่อสรางรูปทรง 3
มิติ ใหแกแปงที่หอผักไวแลวนั้น หลังจากนึ่งดวยไอน้ําจนสุก จะมีการพิมพ (Stamp) รูปและสีตาง ๆ ลง
ไปบนขนมดวยแมพิมพไม (Wood block) ขนมผักจึงเปนขนมที่มีรูปรางและสีสันหลากหลายตาม
จินตนาการของผูทํา ใหความพอใจทางความคิดและความงามจากรูปทรงกอนที่จะสัมผัสกับความ
อรอย (ความงาม) ของรสชาติเปนลําดับสุดทาย

ขั้นตอนตางๆ ท่ีเร่ิมจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ การรวมใจกันทําของยาย, ยา, ลูก
หลาน ไปจนถึงการใสภาชนะ เคียงดวยถวยน้ําจิ้ม การใชตะเกียบ, ชอน ในการรับประทานรวมกันของ
สมาชิกในครอบครัว และการแบงแจกไปใหเพื่อนบาน สะทอนใหเห็นถึงจิตใจทีมีระเบียบประณีต
ความเชื่อในความดี ความเอื้ออาทรตอกันของทุกชีวิตในสังคมเล็กๆ ซึ่งเมื่อรวมตัวเขาดวยกันยอม
กลายเปนสังคมใหญท่ีอบอุนมั่นคง ซึ่งกิจกรรมและบรรยากาศเหลานี้ ไดกอใหเกิดแรงบันดาลใจแก
ขาพเจาในการสรางงานวิทยานิพนธในหัวขอ “ภาพพิมพบนอาหาร” ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความงาม
ของจิตใจที่เปนแกนแทของวัฒนธรรมตะวันออก
ภาควิชาภาพพิมพ      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร       ปการศึกษา 2544
ลายมือชื่อนักศึกษา…………………………………
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Food, in addition to being the most important necessity of life, can also be a 
clear indicator of the culture of every society. The culture of food has conservation and
developments that are passed down unbroken from generation to generation. It is able to
preserve the charcteristics of the people and the region better than other forms of culture.

I am a Thai of Chinese descent in a family that continues the customs and 
beliefs of the Chinese. The custom I am most familiar with is making food or desserts when 
opportunity arises or during various seasons, especially a vegetable dessert called “Gu Chy 
Gweo”. This uses vegetable flour that is fried, then steamed. But the interesting thing that is 
special is the way to make it. I can say that it a genuinely artistic process like printing.  A 
mold must be carved from wood in order to create a 3-dimensional shape to form the flour 
into a container of the vegetables. After steaming there is a stamp with a colorful picture 
stamped with a wood block. The dessert has a shape and colors according to the 
imagination of the creator who can be satisfied with the concept and beauty combined with 
the best tasting flavor.

The various steps  from preparing the materials, the cooperation of 
grandparents and grandchildren, filling bowls with dipping sauce, using chopsticks and 
spoons to eat with the members of the family and sharing the food with neighbors reflect 
minds and hearts that have refinement, belief in goodness and respect for life in small 
groups that when coming together form a big warm stable family. Activities and atmosphere 
like this strengthens my heart to create this work “Printing on Food” in order to display the 
beauty of the heart of the true Eastern mind.
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Student’s signature………………………..
Thesis Advisors’ signature. 1. …..…………………. 2.  ………………………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฉ

กิตติกรรมประกาศ

ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกๆ ทาน ที่ไดประสิทธิ์
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บทที่ 1
บทนํา

อาหารแสดงถึงวัฒนธรรมของคนไมวาจะเปนในชนบทหรือในเมือง วัฒน
ธรรมบางอยางไดสูญสิ้นบทบาทตอวิถีชีวิตของผูคนไปมากแลว สวนหนึ่งเพราะไม
สามารถปรับใหเขากับความเปลี่ยนแปลงของโลกและความไมตระหนักในคุณคาของ
วัฒนธรรมเดิมของตน

วัฒนธรรม คือ ระบบของการดําเนินชีวิตในดานความนึกคิดและจิตใจที่
ทุกคนในสังคมที่มีสวนรวมเร่ิมตั้งแตสังคมเล็กๆ ระบบครอบครัวไปจนถึงวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ ซึ่งมีความผิดแผกแตกตางกันไปบางในแตละหนวยยอยวัฒนธรรม
มีวัฏจักรของมันเกิดขึ้นรุงเรืองและเปลี่ยนแปลง มีการหยิบยืม สลาย รวม และการ
พัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป

การทําอาหารซึ่งเปนวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดสาขาหนึ่งของมนุษยและ
สามารถรักษาเอกลักษณของแตละทองถิ่นไวไดมากที่สุดถึงแมจะตองเปลี่ยนแปลงไป
บางตามรสนิยมและสภาพแวดลอมเห็นไดชัดจากรสชาติของอาหารไทยในยุโรปหรือ
อเมริกาหรือในสังคมคนจีนในกรุงเทพฯจะแปลกไปจากตนตํารับเดิม อาหารฝรั่ง เชน 
พิซซาในปจจุบันคงอยูแตเพียงชื่อและรูปรางเทานั้น เครื่องปรุงสวนประกอบตางๆ 
เปลี่ยนไปมากแลวตามทองถิ่นที่อาหารนี้แพรไปถึง

วัฒนธรรมอาหารของบางชาติ เชน ไทยและจีนหลายชนิดที่ใชประกอบพิธี
กรรมตามประเพณีเชนการทําบุณการเซนไหวในโอกาสตางๆอาหารเหลานี้สวนมากยัง
รักษารูปแบบและวิธีการตามแบบเดิมไวมากที่สุด
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ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ

        ขาพเจาไดไดซึมซับวัฒนธรรมการทําอาหารจีนมาตั้งแตเล็ก ฤดูกาลหนึ่งก็
มีอาหารหรือขนมอยางหนึ่ง ขนมบางอยางกอรูปขึ้นดวยแมพิมพแกะดวยไม ขางในมีไส 
ภายนอกกดแตงดวยสีเปนตัวหนังสือและสัญลักษณที่เปนมงคล เชน ขนมโก ขนมเปยะ 
ขนมผัก ขาพเจาประทับใจในกระบวนการของขนมผักมากที่สุด เพราะนอกจากจะทํา
ดวยแปงหอไสที่เปนผัก, เผือก, หนอไม, ถั่ว ฯลฯ และปนเปนกอนกดในแมพิมพ(Mold)
ใหมีรูปทรงตางๆ ตามตองการ ตอจากนั้นยังพิมพ(Stamp)ดวยแมพิมพไม(Wood 
Block)เปนสีและรูปตางๆไดอยางไมจํากัดขาพเจามองเห็นแนวการสรางสรรคภาพพิมพ
จากกระบวนการดังกลาว

วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อเสนองานศิลปะภาพพิมพตามแนวคิดเฉพาะตน โดยอาศัยกระบวน
การทางการทําอาหารและศิลปะเปนสื่อนําเสนอ

2.เพื่อเสนอความรูสึกที่ประณีตละเอียดออนของผูอาวุโสที่ปฏิบัติตอ
สมาชิกในครอบครัว ดวยความรักและหัวใจที่ดีงาม

3.เปนการเรียนรูและฝกฝนการสรางสรรคผลงานศิลปะ เพื่อที่จะสัมฤทธิ์
ผลยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

4.เพื่อเผยแพรผลงานศิลปะอันเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการสรางสรรค
สังคม
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ขอบเขตการศึกษา

การสรางสรรคผลงานศิลปะใหบรรลุถึงวัตถุประสงคนั้น จําเปนตองทํา
ความเขาใจถึงเนื้อหา, รูปแบบการนําเสนอ ตลอดจนกรรมวิธีการสรางงานเปนอยางดี
เสียกอน แลวจึงกําหนดขอบเขตของการสรางงานขึ้น เพื่อจะสามารถเห็นภาพรวมของ
การสรางสรรคไดชัดเจนขึ้น ขอบเขตของผลงานแบงไดเปนขอๆ ดังนี้

1. ดานเนื้อหา – ศึกษาถึงสาระของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว 
ผานกิจกรรมตางๆ ที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตอกัน ความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ครอบครัวที่ไมไดมีเพียงความรูที่เปนภูมิปญญาเทานั้นที่ถายทอดใหคนรุนหลัง แตยัง
เกี่ยวของกับรากฐานของการสรางทัศนคติ, อุดมคติ และการกําหนดเปาหมายของวิธี
การดําเนินชีวิตดวย

2. ดานรูปแบบ – ถายทอดรูปแบบในลักษณะสัญลักษณ (Symbolic) 
ของสิ่งตางๆ รูปภาพบุคคล, ตัวหนังสือ รวมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียด สีสันตามความรูสึก
ภายในที่ขาพเจาตองการนําเสนอ

3. ดานเทคนิค ขาพเจานําเสนอผลงานผานกระบวนการภาพพิมพ โดย
เทคนิคภาพพิมพแกะไม (Woodcut) โดยใชแบบพิมพ (Mold) ที่สลักเปน Negative
สรางรูปนอก 3 มิติลักษณะตาง ๆ ขึ้น เปนพื้นผิวสําหรับการพิมพดวยวิธี Woodcut ตอ
ไป

คําศัพทและคําอธิบายศัพทที่ใชในการศึกษา

Stamp - การพิมพประทับ
Wood Block- ชิ้นแมพิมพที่ใชการแกะเปนภาพหรือลวดลาย
Symbolic - สัญลักษณของสิ่งตาง ๆ
Woodcut - ภาพพิมพซึ่งเกิดจากการแกะไมเปนภาพหรือลวดลาย
Mold - แมพิมพที่มีความลึก มีปริมาตร พิมพผลงานออกมาเปนงาน 3 มิติ
Negative - การกลับภาพใหเปนดานตรงขามกับความเปนจริง
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บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางสรรค

ความบันดาลใจและอิทธิพลที่มีตอการสรางสรรค

ขาพเจาไดนําการทําอาหารจีนชนิดหนึ่งที่สะทอนวัฒนธรรมในชีวิตและ
สภาพแวดลอมที่ขาพเจาเติบโตมาเปนขอมูลในการสรางสรรค เปนประสบการณตรงที่
มีคุณคาเปนอยางมากรวมกับประสบการณที่ไดรับผานสื่อตางๆ รวมทั้งความสามารถที่
จะตีความปรากฏการณเหลานั้นและทําความเขาใจตอโลกและชีวิตรอบตัวดวยตัวของ
เราเอง

อิทธิพลจากวัฒนธรรมทองถิ่น

อาหารหรือขนมไทยที่ทําขึ้นตามประเพณีจัดไดวาเปนวัฒนธรรมทองถิ่น
ของไทย เชน ขนมกระยาสารทที่กวนกันในเทศกาลสารทไทย, ขาวตมลูกโยน ขาวตม
มัดไต ที่ทําขึ้นในวันออกพรรษา วัฒนธรรมทองถิ่นเกี่ยวกับขนมของชาวจีนไดติดตามผู
อพยพที่เขามาตั้งรกรากในประเทศไทย และยังสืบตอกันมาเปนประเพณีในแตละฤดู
กาล เชน ขนมไหวพระจันทร ขนมอี๋ในชวงกอนวันขึ้นปใหม, ขนมผัก(กูไฉกวย)ในโอกาส
สําคัญตางๆ และการทําขนมของชาวจีนที่ตกทอดมาถึงครอบครัวของขาพเจาในเมือง
ไทยนี้เองที่เปนจุดเริ่มตนของความคิดในงานวิทยานิพนธของขาพเจา
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บทที่ 3
การดําเนินงานสรางสรรคศิลปนิพนธ

ขาพเจาใหความสนใจและศึกษาคนควาเกี่ยวกับเร่ืองราวของอาหารที่
แสดงถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ผสมผสานสิ่งตางๆเขาดวยกันไมวาจะเปนความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งแวดลอมจนถึงระหวางสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่ง
ซึ่งเปนความสัมพันธที่มีความสลับซับซอนแตเปนในเชิงที่ดีมุงเนนใหชีวิตอยูรอดสุข
สบายพอเพียงรวมไปถึงรูปแบบของพฤติกรรม ภาษา กิริยา เครื่องแตงกาย การกินการ
นอนการอยู ตลอดจนสภาพจิตใจของผูคน วัฒนธรรมทองถิ่นแตละที่นี้ทํางานเกื้อกูล
กันเองและไมอาจแบงหนาที่ของตนออกไดโดยชัดเจนเพียงแตมีจุดมุงหมายตรงกันที่จะ
สรางและเสริมความสัมพันธชนิดที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินชีวิตและมีชีวิตที่ดี  หาก
วัฒนธรรมเหลานี้เกิดเสื่อมสลายลงก็จะกระทบกับสวนอื่นๆ ตองมีการปรับตัวในทุกๆ
สวนของสังคมเพื่อใหสามารถทําหนาที่ของตนตอไปได โดยปกติแลววัฒนธรรมไมได
สรางใหมทุกชั่วอายุคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอยในระยะเวลาหนึ่งชั่วอายุ
คนแตมักจะไดรับระบบความสัมพันธสืบทอดกันมาจากอดีตเพราะเปนไปไมไดที่ทุกคน
ชั่วอายุจะสรางระบบความสัมพันธขึ้นใหมเอง เพราะระบบความสัมพันธหรือวัฒนธรรม
มีความซับซอนมากดังที่กลาวมา ตองอาศัยการถายทอดปลูกฝงกันเปนเวลานาน เรา
ปฏิเสธไมไดวาชีวิตถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมทันทีที่เกิดมา เราอาจขีดเสนชีวิตของเรา
ไดในระดับหนึ่งแตอีกสวนหนึ่งของชีวิตนั้นยอมอยูในกรอบของวัฒนธรรมอยางไมรูตัว

จากเนื้อหาและเรื่องราวที่ขาพเจาศึกษาและนํามาวิเคราะหและสรางสรรค
โดยนําเสนอผานกระบวนการทางภาพพิมพแกะไม(Woodcut) ซึ่งสามารถถายทอด
ความรูสึกรูปแบบของผลงานไดตรงตามความคิดและความบันดาลใจและมีลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิคที่นาสนใจ ขาพเจาไดนําเอาภาพของสิ่งตางๆ อาทิสัตว ผูคน สิ่งของ
ตัวหนังสือภาษาตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันมาประกอบสรางสรรคใหสอดคลองกับการ
แสดงออกของขาพเจา
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วิเคราะหองคประกอบ

จากวัฒนธรรมทองถิ่นและการดําเนินชีวิตของบุคคลในครอบครัว เปน
สวนสําคัญที่กระตุนใหขาพเจาเกิดแรงบันดาลใจที่จะสรางสรรคผลงานชิ้นนี้และถาย
ทอดความรูสึกดังกลาวใหเปนรูปทรงขึ้น มีทั้งที่เหมือนแบบดั้งเดิมแบบที่ลดทอนและ
สรางสรรคขึ้นมาใหมใหเกิดการลงตัวเหมาะสมตามแนวความคิดและวัตถุประสงคที่ได
วางไว การสรางสรรคนอกจากจะตองมีความชัดเจนในเนื้อหาที่ตองการถายทอดแลวยัง
ตองมีความชํานาญในวิธีการนําเสนอและนําทัศนธาตุทางศิลปะมาประกอบกันอยาง
ลงตัวเพื่อประโยชนสูงสุดในการแสดงออกดวยทัศนธาตุที่ขาพเจาใชในการสรางสรรค
ผลงานพอจะวิเคราะหแยกแยะไดดังนี้

1. รูปทรง รูปทรงในงานของขาพเจามี 2 สวนคือรูปทรงสวนรวม 3 มิติที่
ใชแปงทําขนมกดลงบนพิมพไม(Mold) กับรูปทรงที่มีลักษณะ 2 มิติพิมพสีตางๆ ดวย
แมพิมพไม(Wood Block) รูปทรงเหลานี้มีที่มาจากใบหนาอากัปกิริยาการประกอบกิจ
กรรมของบุคคลในเพศและวัยตางๆ รวมทั้งเสื้อผาการแตงกาย รูปสัตวสิ่งของและตัว
หนังสือ

ภาพประกอบที่ 1  รูปทรง

2. พื้นที่วาง พื้นที่วางรอบๆ ตัวงานจะตองมีความสะอาดสูงเพื่อแสดงให
เห็นถึงความรูสึกปลอดภัยและอบอุน
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 4.  กระดาษทรายหยาบ, ละเอียด
 5.  สีผสมอาหาร

 6.  แปงขาวเจาแปงทําขนมชนิดตางๆ
 7.  โรนวดแปง
 8.  ผักชนิดตางๆ
 9.  ซึ้งนึ่งอาหาร

ขั้นตอนในการพิมพผลงาน

การพิมพสีดวยแมพิมพไม (Woodcut) ดวยวิธีประทับรอย (Stamp) ลงบน
แปงที่มีรูปทรง 3 มิติเปนขั้นตอนสุดทายในการสรางสรรคงานภาพพิมพ เพราะรูปสําเร็จ
ของผลงานที่ไดจะเปนไปตามความตองการหรือไมก็สืบเนื่องมาจากการแกะแมพิมพ
และขั้นตอนการพิมพที่สมบูรณ

1. การพิมพตรวจสอบ เปนการทดสอบพื้นผิวและปริมาตรของงาน เร่ิม
จากการทําความสะอาดแมพิมพ(Mold)ดวยน้ําสะอาดแลวนําไปตากแดด ตอจากนั้นก็
เตรียมแปงที่จะนํามาพิมพ กอนพิมพตองโรยแมพิมพดวยแปงมันหรือแปงขาวเจาเสีย
กอนแลวจึงนําเอาแปงที่ใชพิมพมาพิมพ เมื่อถอดแปงออกจึงจะเห็นผลงานที่ออกมา 
หากงานยังไมสมบูรณก็ตองแกไขดวยการขุดแตงแมพิมพตอไปจนกวาจะไดรูปทรงตาม
ที่ตองการ

2. การพิมพจริง เมื่อทําการพิมพตรวจสอบจนผลออกมาสมบูรณแลวจึง
นําเอาแมพิมพมาพิมพจริงโดยปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันตอจากนั้นนําเอาผลงานไป
นึ่งในซึ้งนึ่งอาหารเสร็จแลวจึงนําเอาผลงานมาพักรอน ตอจากนั้นก็นําเอาแมพิมพอีก
ชุดหนึ่งมาพิมพทับลงไปโดยใชสีผสมอาหารเพื่อใหงานมีลักษณะเปนอาหารหรือขนมที่
สามารถรับประทานไดจริง
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บทที่ 4
การพัฒนาและคลี่คลายทางความคิดและรูปแบบ

จากการที่ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่ง
ทําใหมองเห็นปญหาในดานตางๆทั้งเทคนิคและรูปแบบซึ่งขาพเจาไดพยายามศึกษา
และทําความเขาใจปญหาเหลานั้น เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงและพัฒนาผลงานใหมีคุณ
ภาพที่ดีขึ้นตรงตามความตองการของขาพเจาใหมากที่สุด

ผลงานศิลปนิพนธชุดนี้แบงออกเปนสองระยะคือ

1. โครงการเตรียมวิทยานิพนธ
ขาพเจาใชรูปแบบตางๆ ทั้งรูปสัญลักษณ วัตถุสิ่งของ รูปภาพบุคคลมา

เปนสื่อในการนําเสนอเรื่องราวที่สะทอนภาพของวัฒนธรรมการใชชีวิตของกลุมชนในที่
นี้คือคนจีนและคนไทยซึ่งทั้งสองสายนี้ไดประสมอยูในตัวของขาพเจา ภาพของบุคคล
ตางๆในครอบครัวในอากับกิริยาที่แสดงถึงกิจวัตรประเพณี ภาพใบหนาของบุคคลที่
แสดงใหเห็นถึงอายุวัยที่แตกตาง ภาพของสัญลักษณตัวหนังสือทั้งไทยและจีนที่เปนตัว
แทนของวัฒนธรรมทั้งสองชาติ วัตถุสิ่งของตางๆ เชน เศษผา รูปภาพสัตวทั้งหลาย เสื้อ
ผา และสีทั้งหมดนี้ประกอบกันเปนผลงานที่มุงเนนที่จะแสดงออกถึงวัฒนธรรม โดย
เฉพาะชวงทายที่ขาพเจาไดนําเอาวิธีการทําขนมมาใชในกระบวนการสรางสรรคมีสวน
ที่เปนอิทธิพลสงตอมาถึงงานในชุดวิทยานิพนธเปนอยางมากโดยในชวงนั้นเปนการนํา
เอาแปงขาวเจามาพิมพลงบนบล็อกสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยังไมมีรูปทรงซับซอนซึ่งก็ยังคง
ความเปนงานที่สะทอนวัฒนธรรมที่ออกจะเปนจีนมากขึ้น จากนั้นไดพัฒนางานตอ
เนื่องมาจนถึงชุดกอนทําวิทยานิพนธ
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2. โครงการวิทยานิพนธ
ผลงานกอนทําวิทยานิพนธในชวงทายซึ่งเปนรูปแบบที่ขาพเจาคอนขางพอ

ใจจึงนํามาสรางสรรคตอเนื่องเพิ่มเติมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะงานจะเปนการ
พิมพที่ใชวิธีการทําขนมของคนจีนโดยการทําตัวแบบพิมพดวยการแกะขุดไมจากนั้นจึง
พิมพภาพลงไปในผลงาน ศิลปนิพนธชุดนี้ขาพเจาไดเพิ่มรายละเอียดลงไปในตัวงาน
มากขึ้นอาทิเชน รูปสัญลักษณที่มีทั้งของจีนและของไทยในขนาดที่แตกตางกันออกไป 
จํานวนของแบบพิมพที่มีมากขึ้นเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับตัวผลงานและยังสามารถ
บอกถึงเรื่องราวที่ตองการสื่อออกมาไดกวางขึ้นชัดขึ้นในสวนของการพิมพขาพเจาก็ได
นําเอาเรื่องของภาษามาใชรวมดวย ซึ่งภาษาเหลานี้จะแสดงออกมาในภาพของตัว
หนังสือที่มีความรูสึกอยูในตัวมีการพัฒนารูปแบบผานกาลเวลาสืบตอกันมาเฉกเชน
วัฒนธรรมเปนการผสมผสานกันของยุคเวลาตางๆรวมไปถึงความหมายของตัวหนังสือ
ที่เปนคติสั่งสอนใหทําดี ประพฤติดี นอกจากนั้นยังใชภาพบุคคลลักษณะตางๆที่บง
บอกความรักความปรารถนาดี เอื้ออาทรตอกันรวมไปถึงรสชาติของผลงานศิลปะ(ขนม)
ที่ขาพเจามุงเนนใหมีความใกลเคียงกับขนมที่ขาพเจาไดรับประทานและประทับใจอยู
เสมอมา

ภาพพมิพบนขนมนีข้าพเจานาํเสนอดวยเทคนคิการจดัวางประกอบดวยตูใบใหญทีมี่
ชัน้วางอปุกรณในการทาํงาน(เตรยีมไวเหมอืนกบัวาจะทาํเพิม่ไดตามความตองการของผูชม)และเปน
การแสดงวสัดอุุปกรณและขัน้ตอนของการสรางสรรคใหกบัผูชมทีส่นใจดวยดานหลงัของตูมีลิน้ชกั
จาํนวนมากในแตละลิน้ชกัมขีนมภาพพมิพใสจานวางอยูพรอมถวยน้าํจิม้และกระดาษเชด็มอืลิน้ชกั
หนึง่เปนภาพพมิพชิน้หนึง่ลิน้ชกัเหลานีข้าพเจาไดนาํออกวางเรยีงบนโตะยาวทีผู่ชมจะเลอืกและนาํไป
นัง่รบัประทานไดทีโ่ตะและมานัง่ทีจ่ดัไว นอกจากนีย้งัมภีาพพมิพแบบเดยีวกบัทีใ่ชพมิพขนม พมิพลง
บนแผนกระดาษและมหีมายเลขตรงกบัทีล่ิน้ชกัเหมอืนแผนเมนขูนาดใหญตดิไวอีกสวนหนึง่ดวย

ผลงานที่สรางขึ้นในแตละชวงขาพเจาพิจารณาและแกไขปญหาในแตละ
ชิ้นแตกตางกันไปโดยมีระยะเวลาเปนขอจํากัดการสรางผลงานอยางตอเนื่องในระยะ
เวลาหนึ่งยอมเปนสิ่งชวยเพิ่มพูนทักษะและความเขาใจปญหาใหมากขึ้น ซึ่งเปนพื้น
ฐานที่สําคัญในการสรางสรรคผลงานตอไปในอนาคตขางหนา
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บทที่ 5
บทสรุป

ผลงานทางศิลปะนั้นจะมีเนื้อหาทางแนวความคิดบางแงมุมแอบแฝงอยู
เสมอ ซึ่งศิลปนที่มีภูมิหลังและประสบการณชีวิตตางกันยอมมีแนวความคิดการแสดง
ออกในการสรางสรรคผลงานที่แตกตางกันไปตามแรงของจินตนาการเฉพาะของแตละ
คน

จากการเฝาสังเกตุและศึกษาคนควาขาพเจาไดนํามาสรุปเปนผลงานสราง
สรรคดังที่เสนอมาแลว เพียงเพื่อใหสังคมไดหันกลับมามองถึงคุณคาอันสูงสงของกิจ
กรรมตางๆในครอบครัวที่แสดงถึงความรักความเมตตาหวงใยตอกัน แตมักถูกมองขาม
และพากันละเลยวัฒนธรรมอันดีตางๆที่เคยมีมาแตอดีตนี้เสีย รับเอาสิ่งใหมๆเขามา
เพียงเปลือกนอกมิไดเขาใจถึงความหมายที่แทจริงของมัน ขาพเจาคิดวาเปนหนาที่ของ
ทุกฝายที่จะชวยกันรักษาสืบทอดสิ่งที่ดีงามเหลานี้ใหคงอยูในสังคมปจจุบันอยาง
เหมาะสมตลอดไป

ขาพเจาคาดหวังวาการสรางสรรคผลงานที่ผานมาจะเปนสวนเล็กๆอีก
ดานหนึ่งที่จะชวยสงเสริมสรางและจรรโลงสังคมใหมีความดีงามยิ่งขึ้นซึ่งเปนเพียงจุด
เร่ิมตนจุดเล็กๆที่ยังตองใชเวลาในการบมเพาะขัดเกลาใหสมบูรณยิ่งขึ้นไปในภายหนา
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