สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เสนอผลงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร “มหาวิทยาลัยชั้นนำ�แห่งการสร้างสรรค์” ก่อกำ�เนิดมาจากความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะ
และพัฒนามาจนเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ในวันนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะผู้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การทำ�วิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ จึงได้น�ำ เสนอตัวอย่างของงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเริ่มจากความต้องการพื้นฐานในการดำ�รงชีวิตคือ ปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร
ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซึ่งผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่นำ�มาเสนอเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น
โดยแนวคิดของ “นวัตกรรมสีเขียว” ที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในที่สุด
เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานเพื่อการดำ�รงชีวิตแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือ สิ่งสะท้อนถึง
ความศิวิไลซ์ของความเป็นมนุษย์ที่ท�ำ ให้เราต่างไปจากเดรัจฉาน ก็คือ “ศิลปะและวัฒนธรรม” และในการ
นำ�เสนอครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างงานศิลปะบนพื้นฐาน
ของความตระหนักรู้ในการที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้สิ่งที่มีในธรรมชาติ
เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ และในกระบวนการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในผลงานทั้งหมดนี้ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้เลือกวิธีการนำ�งานสร้างสรรค์มาอธิบายผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ การผลิต Animation พร้อม
ดนตรีประกอบ ตลอดไปจนถึงสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งอยู่ในมือท่านขณะนี้
สุดท้ายนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การนำ�เสนอผลงาน
สร้างสรรค์ที่นำ�มาสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยผ่านแนวคิด “นวัตกรรมสีเขียว” ในงาน Thailand Research
Expo 2013” ครั้งนี้ จะส่งผลให้ท่านทั้งหลายได้ซาบซึ้งและเข้าใจถึงคุณค่าของการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

Green Innovations towards
Quality of Life through Creativity

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โดยนวัตกรรมสีเขียวผ่านงานสร้างสรรค์

ปัจจัยสี่เป็นพื้นฐานสำ�คัญในการดำ�รงชีวิตของ
มนุษย์ในขณะที่ศิลปะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
และความศิวิไลซ์ในการใช้ชีวิตของมนุษย์
ผลงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนำ�มาเสนอ
ในการประชุม “มหกรรมการนำ�เสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2556” ครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
วิชาการในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัจจัย
ทั้ ง ห้ า ของชี วิ ต มนุ ษ ย์ โดยใช้ แ นวความคิ ด ในการ
สร้างสรรค์ผลงานตามหลักการของนวัตกรรมสีเขียว
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก คือ การลดของเสีย
และการใช้พลังงาน (Reduce) การใช้ซํ้า (Reuse)
การนำ�มาปรับใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบำ�รุง
(Repair) รวมไปถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลงานสร้างสรรค์ที่นำ�มาเสนอในครั้งนี้เป็นผลงาน
ของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำ�นวน 8 ท่าน
จาก 6 คณะวิชา ซึ่งเป็นคณะวิชาทางด้านศิลปะการ
ออกแบบ และคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งผลงานสร้างสรรค์
ดังกล่าว ได้แก่
1. Banana Society : โครงการนวัตกรรมการ
ผลิตกล้วยตากแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้ระบบ
GMP และพลังงานแสงอาทิตย์
2. เส้นใยธรรมชาติภายในประเทศ : การออกแบบ
เครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์เพื่อลดภาวะโลกร้อนตลอดไป
จนถึงการสะท้อนเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาพื้นถิ่น
โดยคำ�นึงถึงการใช้ประโยชน์ภายในที่พักอาศัยสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต
3. การสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย : เป็นการ
ผสมผสานระหว่างเส้นใยกกกับเส้นใยไหม เพื่อผลิต
4

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่งที่อยู่อาศัย
4. ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากสีธรรมชาติ :
เป็นโครงการที่เน้นการใช้สีธรรมชาติเพื่อย้อมสิ่งทอที่
ใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
5. Green Pharmacy : กระบวนการทาง
เภสัชศาสตร์ซึ่งใช้แนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. Organic Print : การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์จาก
สีธรรมชาติ ซึ่งเป็นการผลิตผลงานศิลปะที่มีความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. Green Animation : การสร้างสรรค์แอนนิเมชั่น
ซึ่งเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวของโครงการทั้งหกข้างต้น
โดยใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสี เ ขี ย ว
(Green IT)
8. เพลงในภวังค์และความคิด เพลงประกอบงาน
สร้างสรรค์สื่อกราฟิกเคลื่อนไหว
นอกจากนั้นในตอนท้ายของสิ่งพิมพ์นี้ได้ใส่ข้อมูล
เกี่ยวกับการปรุงสีและการเทียบค่ามาตรฐานของชุดสี
ไทยโทน ซึ่งบรรยายในภาคประชุมของงาน Thailand
Research Expo 2013 ไว้ด้วย
ผลงานสร้างสรรค์ตามแนวคิดนวัตกรรมสีเขียวนี้
จะนำ�ไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และสะท้อนให้เห็น
ถึ ง ศั ก ยภาพของ “Green University” :
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำ�แห่งการ
สร้างสรรค์.
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Banana Society : ความสำ�เร็จของการบูรณาการ
งานวิจัยกับภูมิปัญญาชาวบางกระทุ่ม
กลุ่มผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัย :

บุศรากรณ์ มหาโยธี / บัณฑิต อินณวงศ์ / เอกพันธ์ แก้วมณีชัย / สินี หนองเต่าดำ� / อรุณศรี ลีจีรจำ�เนียร / ปริญดา เพ็ญโรจน์ /
ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ / โสภาค สอนไว / วิญญู โชครุ่งกาญจน์ / ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ / สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เสริม จันทร์ฉาย : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“บานาน่า โซไซตี้”เป็นนวัตกรรมการผลิตกล้วยตาก
ครั้ ง แรกของประเทศไทยที่ บู ร ณาการภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบางกระทุ่ ม และผลงานวิ จั ย ของคณาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งการ
สร้างแบรนด์การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดย คุณพีรวงศ์
จาตุรงคกุล และคุณอนุชิต ปัญญาวัชระ ภายใต้การ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหลายภาคี ได้แก่ สถาบันวิจัย
และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) โดยการ
ประสานงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลาง
ตอนล่าง กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายอุตสาหกรรม และโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เพื่อยกระดับการผลิตกล้วยตากแบบดั้งเดิมของชาว
บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกล้วยตาก
หลักของประเทศ ให้ได้มาตรฐานภายใต้ระบบการผลิต
อาหารดี ที่ เ หมาะสม (Good Manufacturing
Practices, GMP) โดยควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่

การรับวัตถุดิบ การบ่ม การตัดแต่ง การอบแห้ง
การบรรจุ จนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขายสู่ผู้บริโภค
นอกจากนี้ ที ม วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์
กล้ ว ยตาก ส่ ง เสริ ม การสร้ า งแบรนด์ ข องสิ น ค้ า
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภคในทุกระดับ
และ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ จาก Innovative House
,สกว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ผู้ประกอบการมีศักยภาพในด้านการตลาด การคิด
สร้างสรรค์ จนทำ�ให้ปัจจุบันกล้วยตากภายใต้แบรนด์
Banana Society เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างสรรค์คุณภาพระดับสากล มีสินค้าวางจำ�หน่าย
ที่ ร้ า นค้ า ของฝากในท้ อ งถิ่ น เซเว่ น อี เ ลเว่ น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น สยามพารากอน
เดอะมอลล์ เป็นต้น จากประสบการณ์การทำ�งาน
บูรณาการในครั้งนี้ ภาควิชาฯ ได้เรียนรู้ความสำ�เร็จ
ของแนวคิด GC2: Green, Clean and Creative
สำ�หรับการขับเคลื่อนสินค้าและบริการด้านอาหารสู่
ความเป็นสากล และเป็นการปรับเปลี่ยนโฉมหน้า
ของธุรกิจกล้วยตากของประเทศ อันเป็นก้าวใหม่
สู่การผลิตอาหารในระดับชุมชนให้ได้มาตรฐานใน
ระดับสากล.
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เส้นใยธรรมชาติภายในประเทศ : การออกแบบ
เครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน
ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย :

รองศาตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่งเกษร
ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่มีต่อ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต กระบวนการ
ผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็น
ที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องเรือน
และผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลกร้อนที่สามารถใช้งาน
ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน และเน้นการใช้วัสดุเส้นใย
ธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นร่วมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำ�ไปสู่
การผลิตเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ
โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ประณีต
และประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า ง
ความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ อาทิ การนำ�เสนอ
ลวดลายที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ป ระจำ � ถิ่ น บนผลิ ต ภั ณ ฑ์
การออกแบบที่ เ น้ น ความสวยงามและสามารถ
ตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น นอกจากนี้
กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวยังมีส่วน
ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างดี ทั้งนี้จะทำ�ให้ผู้บริโภคได้ตระหนัก เห็นคุณค่า
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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การสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย
ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากร  สุคนธมณี
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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จาก กก กลายเป็นเส้นใย และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
อีกรูปแบบหนึ่งแตกต่างไปจากเดิม นอกจากมีคุณค่า
ทั้งการเป็นงานศิลปะและการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกกอีกทางหนึ่ง และจากผ้าทอมัดหมี่
ไหมแปรเปลี่ยน เพิ่มเติมเป็นงานสร้างสรรค์เชิงศิลปกรรม
โดยที่กระบวนการทอได้รวบรวมความเป็นสัจจะวัสดุ
เส้นใยกก นำ�มาทดลองใช้สร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่า
มากกว่าการเป็นเส้นใยปกติ  และแสวงหาความลงตัว
จากเส้นใยไหมและเส้นใยกกให้มากที่สุด   อีกทั้งเพิ่ม
ความหลากหลายแก่การทอจากเทคนิคการทอธรรมดา
เป็นการทอเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความชัดเจน  นับว่า
เป็ น การสื บ ทอดงานมั ด หมี่ ศิ ล ปะดั้ ง เดิ ม ของไทย
พร้อมทั้งได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำ�รงรักษา
วัฒนธรรมการทอผ้าในรูปแบบของลวดลายทอแบบ
ดั้งเดิมและลวดลายการทอใหม่แบบงานศิลปะประยุกต์
แนวความคิดผลงาน “สะท้อนนํ้า”
สิ่งที่เราเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิด บางครั้งเรา
อาจมองเห็นความงามของสิ่งหนึ่งที่คุ้นชินด้วยความ
บังเอิญ เฉกเช่นเดียวกันกับเงาที่เกิดจากการสะท้อน
ลงบนผืนนํ้า อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่สวยกว่าวัตถุต้นกำ�เนิด
จริงตามตาเห็น วัตถุผิวนํ้าอาจเป็นความชินตาที่มอง
เห็น แต่ถ้าเรามองมุมกลับ ภาพที่สะท้อนลงผิวนํ้าอาจ
ทำ�ให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนไป
ผลงานโคมไฟชิ้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์
ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อธรรมชาติและสายนํ้า
ระหว่างเวลากลางวัน และกลางคืน จากการมองเงา
ที่สะท้อนลงผิวนํ้าในเวลาที่ต่างกัน ผลของการมอง
เห็น…ต่างกัน อารมณ์ที่ได้รับรู้และสัมผัส…ต่างกัน
ความธรรมดาเปลี่ยนเป็นความพิเศษ ไม่ได้พิเศษใน
สิ่งที่สะท้อนนํ้า แต่พิเศษในสิ่งที่ใจมองเห็น…ต่างหาก
ที่ ม าและความสำ � คั ญ ของการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
สายนํ้า  เป็นแนวความคิดหลักในการเริ่มต้นของ
กระบวนการสร้างสรรค์ จากแนวความคิดที่แสนธรรมดา
นำ�เสนอในรูปแบบของความธรรมดาบนแนวคิดใหม่
เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์สิ่งทอที่มีเอกลักษณ์พิเศษ

ด้วยกระบวนการธรรมดาแต่แฝงไปด้วยความพิเศษ
ของเส้นใย
มัดหมี่ เป็นเทคนิคหนึ่งในกระบวนการทอที่มี
ลั ก ษณะพิ เ ศษ เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว กล่ า วคื อ
ลวดลายที่เกิดจากการมัดเส้นใยทั้งเส้นทางพุ่งและ
เส้นทางยืน แล้วนำ�ไปต้มย้อมสี รอยซึมของสีที่เกิดจาก
การมัดจะวิ่งเข้าหากันเกิดเป็นรอยเหลื่อมลํ้ากันบน
เส้นใยในระหว่างการทอ เส้นใยที่ใช้ในการทอผ้ามัดหมี่
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้เส้นใย
จากธรรมชาติ ได้แก่  เส้นใยไหม และเส้นใยฝ้าย
กก  เป็นเส้นใยประเภทหนึ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก
วัชพืชซึ่งขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ   เดิมนำ�กกมาตากแห้ง
ย้อมสี  ทอสานเป็นเสื่อเพื่อใช้สอยเพียงเท่านั้น กกใน
ประเทศไทยมีอยู่หลากหลาย ทั้งกกนา  กกบ้าน  กกราชินี  
หรือในตระกูลเดียวกันอาทิ ไหล  ผือ ธูปฤาษี  เป็นวัชพืช
ที่ไม่มีคุณค่าใดๆในระบบเศรษฐกิจ เมื่อนำ�มาทอเป็น
เสื่อ แล้วแปรรูปจากเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์   อาทิเช่น  
ที่รองจาน ที่รองแก้ว กล่องใส่กระดาษทิชชู   เป็นต้น
นับเป็นการเพิ่มมูลค่าของกกขึ้นอีกทางหนึ่งนั้น และ
ด้วยความต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กกที่ตากแห้ง
ซึ่งมีอยู่มากมายเกินความต้องการของผู้บริโภค  โดยการ
พัฒนาเส้นใยกกยกขึ้นอีกระดับหนึ่ง  สร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการทอมัดหมี่แบบดั้งเดิมที่ใช้เฉพาะเส้นใยฝ้าย
หรือเส้นใยไหมนั้น  ด้วยการนำ�เส้นใยกกมาทอร่วมกับ
เส้นใยไหม สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกรูปแบบ
หนึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม
การทอ  เริ่มจากเพียงแนวคิดที่จะนำ�เทคนิคการ
ทอผ้ามัดหมี่ไหม และการสานเสื่อกก มาผสานกันให้
เกิดความแปลกใหม่ ให้มีความหลากหลายน่าสนใจ
มากกว่าการทอเป็นผืนผ้า จากผ้าทอ แปรเปลี่ยน
เพิ่มเติมเป็นงานสร้างสรรค์เชิงศิลปกรรม โดยได้
รวบรวมความเป็นวัสดุท้องถิ่น ไหม และ กก ที่สามารถ
นำ � มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ นำ � มาทดลองใช้ ใ นทาง
สร้างสรรค์การทอให้มากกว่าการเป็นเส้นใยปกติ และ
แสวงหาความลงตัวจากเส้นใยไหมและเส้นใยกกให้
มากที่สุด
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การพัฒนาเครื่องย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัย :

กรรณิกา ชะไวริน / ปฐมาวดี อธิวงศ์ / วรรณรวี สิทธิวงศ์ / ปาเจรา พัฒนถาบุตร
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบันการย้อมสีผ้าทอพื้นเมืองนิยมย้อมด้วย
สีสังเคราะห์ เนื่องจากสามารถควบคุมเฉดสีของผ้าย้อม
ให้ได้เฉดสีเหมือนกันเมื่อทำ�การย้อมซํ้าสำ�หรับการผลิต
ในปริมาณมาก แต่สีสังเคราะห์มีราคาแพง และกรรมวิธี
การย้อมผ้าทอพื้นเมืองด้วยมืออาจทำ�ให้มีสีสังเคราะห์
และสารช่วยย้อมตกค้างในนํ้าทิ้งและสิ่งแวดล้อมใน
ปริมาณมาก ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีความสนใจในการใช้สี
จากแหล่งธรรมชาติมากขึ้น แต่การย้อมด้วยสีธรรมชาติ
นี้ยังมีปัญหาในเรื่องของความหลากหลายของเฉดสี
ความคงทนของสีต่อแสงและต่อการซักล้าง อีกทั้ง
การย้อมซํ้าเพื่อให้ได้เฉดสีเดิมทำ�ได้ยาก ดังนั้นจึงมี
ความพยายามในการปรับปรุงเฉดสีใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับ
ยุคสมัย และสามารถใช้งานได้กับบุคคลได้ไม่จำ�กัดวัย
และการควบคุมมาตรฐานการผลิตเพื่อให้ได้ผ้าย้อม
ที่มีคุณภาพการติดสีสมํ่าเสมอ และสามารถทำ�การ
ย้อมซํ้าได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�การพัฒนา
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติเพื่อให้สามารถทำ�การ
ย้อมซํ้าให้ได้เฉดสีเหมือนเดิม โดยทำ�การพัฒนาเครื่อง
ย้อมสีธรรมชาติด้ายฝ้ายครั้งละ 5 ไจๆละ 500 กรัม
จากนั้นทำ�การทดสอบความสมํ่าเสมอของเฉดสีย้อม
ของด้ายฝ้ายจำ�นวน 5 ไจ ที่ย้อมได้จากเครื่องย้อม
ในครั้งเดียวกัน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพความแม่นยำ�
ของการย้อมซํ้าสำ�หรับการย้อมสีแม่สี 3 สี ได้แก่ สีแดง
จากแก่นฝาง สีเหลืองจากแก่นขนุน และสีนํ้าเงินจาก
คราม สำ�หรับการย้อมสีแก่นขนุน และแก่นฝาง จะเป็น
การย้อม  แบบร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้อะลูมิเนียมซัลเฟตเป็นสาร
มอร์แด้นท์ ช่วยในการยึดติดสีธรรมชาติ และทำ�การ
ศึกษาผลของการใช้สารช่วยย้อมให้มีความสมํ่าเสมอ
ของสี คือ โซเดียมคลอไรด์ปริมาณ 5% ที่มีต่อความ

คงทนของสีต่อแสง และความคงทนของสีต่อการซักล้าง
ส่ ว นการย้ อ มสี ค รามซึ่ ง เป็ น สี แวตจะทำ � การย้ อ มสี
แบบเย็น โดยใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตปริมาณ 5% เป็น
สารรีดิวซ์แล้วตามด้วยการออกซิเดชั่นในอากาศ ทำ�การ
ย้อมซํ้า 3 และ 6 รอบ ใช้เวลารอบละ15 นาที แล้ว
ทำ�การเปรียบเทียบอิทธิพลผลของการปรับสภาวะ
นํ้าย้อมเป็นเบสโดยใช้นํ้าขี้เถ้าจากพืชที่ได้จากธรรมชาติ
และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากผลการทดลอง
พบว่าด้ายฝ้ายแต่ละไจที่ย้อมจากเครื่องย้อมที่สร้างขึ้น
มีเฉดสีที่เหมือนกันที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้โซเดียมคลอไรด์ช่วยในการ
ย้อมจะได้เฉดสีที่มีความสว่างเพิ่มขึ้น และเมื่อนำ�ไป
ทดสอบความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงเฉดสี โดย
ตากแสงแดดเป็นระยะเวลา 13 วัน โดยมีค่าความ
เข้มแสงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทดสอบ 711 lux.
พบว่าการใช้สารช่วยย้อมทำ�ให้ได้เฉดสีที่น่าสนใจมาก
ขึ้น โดยที่ไม่ทำ�ให้ด้ายฝ้ายย้อมสีธรรมชาติมีความคงทน
ของสีต่อแสงและความคงทนของสีต่อการซักล้างลดลง
และในการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีครามพบว่าการย้อมโดย
ใช้นํ้าด่างจากขี้เถ้าพืชยังช่วยเพิ่มความคงทนของสี
ต่อแสง ดังนั้นการควบคุมสภาวะการย้อมสีธรรมชาติ
จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ประสิทธิภาพการย้อมสีดีขึ้น
ทำ�ให้คุณภาพของผ้าย้อมสีธรรมชาติดีขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อ
และผู้สวมใส่มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสี
ธรรมชาติเป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการช่วยส่งเสริม
อาชีพให้แก่ชาวบ้าน และสร้างความนิยมในการใช้สีย้อม
ธรรมชาติในการย้อมผ้าทอพื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย.
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ผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี พ.ศ.

: “After Rain [May] - 2”
: Organic Print
: 57 cm. x 67 cm.
: 2555

ผลงาน
เทคนิค
ขนาด
ปี พ.ศ.

: “Golden Seeds”
: Organic Print
: 43.5 cm. x 63 cm.
: 2555

ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ
ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็น
ผู้ ริ เริ่ ม คนแรกในการนำ � สี จ ากวั ต ถุ ดิ บ ในธรรมชาติ
มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์โดยกระบวนการ
Organic Print Process ที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่
ซึ่งแรงบันดาลใจที่นำ�มาสู่การสร้างสรรค์นี้เกิดจากการ
ตระหนักถึงปัญหาที่ เกิ ดจากการใช้ สารเคมี ใ นการ
ผลิตงานภาพพิมพ์โดยทั่วไป ซึ่งทำ�ให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของผู้สร้างผลงาน ตลอดไปจนถึงสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับการเลี้ยงดูและสั่งสอนจากบิดา ซึ่งเป็น
เจ้าของพื้นที่ป่า 108 ไร่ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งใช้เป็น
พื้นที่ในการอนุรักษ์พืชต่างๆ ที่หายากมากมายซึ่งส่งผล
ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของพื ช พั น ธุ์ ต่ า งๆ จึ ง ได้ ส ะท้ อ นลง
ในผลงานศิลปะภาพพิมพ์
ในกระบวนการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานได้ มี ก ารนำ �
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ มาใช้ ใ นการสกั ด สี
ซึ่ ง พื ช แต่ ล ะชนิ ด จะมี ลั ก ษณะเฉพาะในการให้ สี
ซึ่ ง ความรู้ ที่ ไ ด้ เ กิ ด จากการทดลอง ค้ น คว้ า และ
จดบันทึก จนได้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำ�มาทำ�ซํ้า
และถ่ายทอดให้ผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคที่น�ำ
ไปสู่การสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตน

พืชพันธุ์ธรรมชาติที่ใช้ในการศึกษาและสร้างผลงาน
เป็นพืชพื้นถิ่นของไทย เช่น มะพลับ มะเกลือ มะหาด
มังคุด ขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น
นอกจากองค์ความรู้เกี่ยวกับการสกัดสีจากพืช
ชนิดต่างๆ และเทคนิคการสร้างงานศิลปะแล้ว ผลกระทบ
สำ�คัญที่เกิดขึ้นก็คือ การกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจเสนองาน
ศิลปะภาพพิมพ์ดังกล่าวได้เห็นความสำ�คัญของการลด
การใช้สารเคมี การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
พืชพันธุ์ไม้ของไทย ซึ่งหลายชนิดนอกจากจะให้สี
แล้วยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมาก
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การใช้เอนไซม์และเทคนิค in situ product removal
ช่วยในการสกัดสารเจนิพินจากผลพุดในขั้นตอนเดียว
ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย :

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ  ์ โรจนราธา
ภาควิชาเภสัชเคมี และกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เจนิพิน (Genipin) เป็นสารจากธรรมชาติที่ได้จาก
ผลของพืชตระกูลพุด มีคุณสมบัติในการทำ�ปฏิกิริยา
กับหมู่เอมีนปฐมภูมิ (Primary amine) ได้สารสีนํ้าเงิน
ซึ่งมีความคงตัวและปลอดภัย ปัจจุบันจึงมีการนำ�สาร
ชนิ ด นี้ ม าใช้ แ ต่ ง สี ใ นอาหารและเป็ น สี ย้ อ มสำ � หรั บ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของเจนิพิน เช่น ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลใน
เลือด เป็นต้น ปัจจุบันวิธีการเตรียมเจนิพินเริ่มต้น
จากการสกั ด ผลพุ ด ด้ ว ยตั ว ทำ � ละลายอิ น ทรี ย์ แต่
เนื่องจากในธรรมชาติมักพบเจนิพินในปริมาณน้อย
และสารที่สกัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปไกลโคไซด์ ได้แก่
เจนิโพไซด์ (Geniposide) ดังนั้นหลังจากการสกัด
จะต้องแยกเอาเจนิโพไซด์ไปผ่านขั้นตอนการทำ�ให้
บริสุทธิ์ แล้วจึงนำ�เจนิโพไซด์ที่ได้ไปกำ�จัดหมู่นํ้าตาล
ในโครงสร้างโดยใช้เอนไซม์ เช่น เบต้ากลูโคสิเดส
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เจนิพินตามต้องการ   ส่งผลให้
กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอนซึ่งยุ่งยาก ใช้สารเคมี
หลายชนิ ด ในปริ ม าณมาก และยั ง สิ้ น เปลื อ งเวลา
งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารสำ � หรั บ
เตรียมเจนิพินในขั้นตอนเดียว โดยนำ�เซลลูเลสซึ่งเป็น
เอนไซม์ที่สามารถทำ�ลายผนังเซลล์พืชมาช่วยย่อย
ผลพุดในขั้นตอนการสกัดเพื่อให้สารสำ�คัญถูกปลดปล่อย
ออกมาจากผงพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
เซลลูเลสยังทำ�หน้าที่เร่งปฏิกิริยาการตัดหมู่นํ้าตาล
ในโครงสร้างของเจนิโพไซด์ ทำ�ให้เจนิโพไซด์ที่ถูก
ปลดปล่อยออกมาจากผลพุดเปลี่ยนไปเป็นเจนิพิน
ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการแยกสารและทำ�ให้
บริสุทธิ์ นอกจากนี้งานวิจัยยังได้ประยุกต์ใช้เทคนิค

In situ product removal โดยเติมเอทิลอะซีเตต
(Ethyl acetate) ซึ่งมีความเป็นพิษตํ่าและปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวทำ�ละลายอินทรีย์แยกชั้นลอยตัว
อยู่เป็นวัฏภาคชั้นบน ทำ�หน้าที่สกัดแยกเจนิพินที่เกิดขึ้น
ไปพร้ อ มกั บ การสกั ด ผลพุ ด และการตั ด หมู่ นํ้ า ตาล
ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารสกั ด และปฏิ กิ ริ ย าเคมี เ ป็ น ไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง ลดการสลายตัวของเจนิพินในชั้นนํ้า และ
ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงอยู่ในชั้นเอทิลอะซีเตต   จากการศึกษาพบว่าสภาวะที่เหมาะสมใน
กระบวนการผลิตได้แก่ การใช้เซลลูเลสในอัตราส่วน
150 มิลลิกรัมต่อผงพืชแห้ง 1 กรัม ทำ�ปฏิกิริยาที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่าง
หรือพีเอชเท่ากับ 4 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง วิธีที่พัฒนา
ขึ้นให้ผลผลิตของเจนิพิน 58.83 มิลลิกรัมต่อผลพุดแห้ง
1 กรัม ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.38 และ 1.72 เท่า เมื่อเทียบกับ
วิธีสกัดโดยไม่ได้ใช้เอนไซม์ช่วย และวิธีสกัดโดยไม่ได้ใช้
เอทิลอะซีเตตร่วมด้วย ตามลำ�ดับ ดังนั้นวิธีการที่พัฒนา
ขึ้นนี้จึงมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเหมาะสมสำ�หรับนำ�ไปใช้เตรียมสาร
เจนิพินจากผลพุด และยังอาจนำ�ไปประยุกต์ใช้กับ
การสกัดสารสำ�คัญจากพืชชนิดอื่นๆ ประเภทไกลโคไซด์
ซึ่งที่ต้องมีการกำ�จัดหมู่นํ้าตาลออกจากโครงสร้างได้
อีกด้วย
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งานสร้างสรรค์สื่อกราฟิกเคลื่อนไหว
กลุ่มผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัย :

อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ / นายฑิคัมพร ศรีสังข์งาม / นางสาวศรีวงศ์ ตะเภาพงค์ / นายฐิติชนม์ จุ้ยเจริญ / นางสาวพนาพร มะลิขาว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สภาพสังคมปัจจุบันการใช้ชีวิตแบบคนเมืองที่มี
ชีวิตแบบบริโภคนิยม นอกจากจะต้องการสิ่งจำ�เป็น
พื้นฐานของชีวิตได้แก่ ปัจจัย 4 แล้วยังมีความต้องการ
สิ่งอำ�นวยความสะดวก และสิ่งของหรูหราฟุ่มเฟือยต่างๆ
เมื่อมีความต้องการในการบริโภคมาก จึงทำ�ให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมต้องผลิตสินค้าให้เพียงพอแก่ความต้องการ
ของผู้บริโภค ซึ่งนำ�มาสู่การใช้พลังงานอย่างมหาศาล
อีกทั้งเทคโนโลยีการผลิตที่เน้นแต่ด้านผลผลิตอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำ�เสนอผลงานวิจัย
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด Green
Innovations towards Quality of Life through
Creativity ในการประชุม “มหกรรมการนำ�เสนอผลงาน
วิจัยแห่งชาติ 2556” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
วิชาการภายใต้แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานตาม
หลักการของนวัตกรรมสีเขียว คือ การลดของเสียและ
การลดการใช้พลังงาน (Reduce) การใช้ซํ้า (Reuse)
การนำ�มาปรับใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบำ�รุง
(Repair) รวมไปถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้
ผู้ชมเข้าใจในผลงานวิจัยที่นำ�มาเสนอในงานนี้มากขึ้น
จึงนำ�ข้อมูลของการวิจัยมานำ�เสนอในรูปแบบของ
การสื่อสารประเภทอินโฟกราฟิก (Infographics) ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่เน้นการใช้ภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามา
ช่วยในการอธิบายเรื่องที่ยากต่อความเข้าใจให้สามารถ
ทำ�ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เน้นที่การใช้ภาพประกอบ
และการเคลื่อนไหวเข้ามาช่วยอธิบายผลงานวิจัย โดย
ทำ�การศึกษากระบวนการตีความจากงานวิจัยมาเป็นบท
ตีความจากบทมาเป็นภาพกราฟิก แล้วนำ�มาสร้างภาพ
เคลื่อนไหว โดยออกแบบให้หัวข้องานวิจัยแต่ละเรื่อง

เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้และใช้ต้นไม้เป็นตัวเชื่อมโยงไป
อธิบายการทำ�งานของหัวข้อวิจัยในแต่ละเรื่อง เพื่อ
แสดงถึ ง ผลงานสร้ า งสรรค์ ต ามแนวคิ ด นวั ต กรรม
สีเขียวนี้ ที่สามารถนำ�ชีวิตไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
รวมถึงการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ “Green
University” : มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�แห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งในงานสร้างสรรค์สื่อ
กราฟิกเคลื่อนไหวนี้ได้มีการอธิบายผลงาน 6 ชิ้นงาน
ดังนี้
1. Banana Society : โครงการนวัตกรรมการ
ผลิตกล้วยตากแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้ระบบ
GMP และพลังงานแสงอาทิตย์
2. เส้นใยธรรมชาติภายในประเทศ : การออกแบบ
เครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ตลอดไป
จนถึงการสะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่น
3. การสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย : เป็นการ
ผสมผสานระหว่างเส้นใยกกกับเส้นใยไหม เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่งที่อยู่อาศัย
4. ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากสีธรรมชาติ :
เป็นโครงการที่เน้นการใช้สีธรรมชาติเพื่อย้อมสิ่งทอ
ที่ใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
5. Green Pharmacy : กระบวนการทาง
เภสัชศาสตร์ ซึ่งใช้แนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. Organic Print : การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์
จากสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นการผลิตผลงานศิลปะที่มีความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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เพลงในภวังค์และความคิด
เพลงประกอบงานสร้างสรรค์สื่อกราฟิกเคลื่อนไหว
ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย :

อาจารย์สำ�เภา ไตรอุดม
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวคิดที่ใช้ในการประพันธ์เพลงประกอบสื่อกราฟิก
เคลื่อนไหวชิ้นนี้ มีพื้นฐานความคิดจากเนื้อเรื่องของ
สื่ อ นี้ ที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การนวั ต กรรมสี เขี ย ว การลด
ของเสีย การนำ�กลับมาใช้ใหม่ หรือการนำ�มาปรับใช้
ใหม่ ด้วยความคิดใหม่ๆ โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่สื่อสาร
เข้าใจง่าย
ผู้ประพันธ์ได้คิดเลือกที่จะใช้ดนตรีแนวที่เรียกว่า
“มินิมอลมิวสิค” หรือที่เรียกว่า “มินิมอลลิสต์” เพื่อที่จะ
ประพันธ์เข้าได้กับงานชิ้นนี้ เนื่องจากพื้นฐานของดนตรี
ชนิดนี้เกิดจากการใช้วัตถุดิบทางดนตรีที่จำ�กัด และง่าย
มีการใช้สิ่งวนซํ้า และค่อยๆเปลี่ยนแปลงในขณะที่
เคลื่อนไหวไปข้างหน้าโดยที่มีผู้รู้หลายท่านทางดนตรี
ได้ ส รุ ป ไว้ ว่ า ดนตรี มิ นิ ม อลลิ ส ต์ นี้ เข้ า กั น ได้ กั บ
พระพุทธศาสนา ในเชิงปรัชญา และทางจิตวิญญาณ
โดยมุ่งเข้าหาจิตใจผ่านตัวสื่อสารที่สงบนิ่ง แต่เต็มไปด้วย
ความคิดอันลึกซึ้งแยบยล ซึ่งผู้ประพันธ์เห็นว่าสอดคล้อง
กับสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวชิ้นนี้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าการสื่อสารของการนำ�มาใช้ใหม่ การใช้วัสดุ
ที่มาจากธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นจุดกำ�เนิดสะท้อน
ให้คนเรามองย้อนมาที่ความต้องการที่แท้จริงของการ
ใช้ชีวิต ไม่ใช่ความต้องการที่เกินตัวด้วยความโลภ
หลง หรือเหตุผลอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุแห่งความฟุ่มเฟือย
อย่างไม่มีจุดสิ้นสุดส่วนที่ลงตัวเหมือนกันของแนวคิด
แบบวิธีแนวนี้ และดนตรีแบบมินิมอลลิสต์ ที่คล้องจอง
กับแนวความคิดทางพุทธศาสนา จึงเข้ากันที่สุดที่
ผู้ประพันธ์จะนำ�มาใช้อย่างยิ่ง
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การปรุงสีและการเทียบค่ามาตรฐานของชุดสีไทยโทน

เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบที่แสดงอัตลักษณ์ไทย
กลุ่มผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัย :
นายไพโรจน์ พิทยเมธี
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความพยายามตามหาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สั่งสม
มาตั้งแต่โบราณ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชาติ ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และต้องแข่งกับเวลาอันเนื่องจากต้นทุนเหล่านี้
กำ � ลั ง จะสู ญ หายไปจากการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
ด้านศิลปกรรมศาสตร์และงานสร้างสรรค์ของไทย
ส่วนใหญ่ เป็นการถ่ายทอดจากครูสู่ศิษย์ ใช้การจดจำ�
บอกเล่า การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น โดยแทบ
ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทำ�ให้บ่อยครั้ง
องค์ความรู้ที่มีคุณค่าเหล่านั้นได้สูญหายไป จึงจำ�เป็น
ต้องมีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ สามารถเผยแพร่
ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ นำ�ไปใช้ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะและงานออกแบบ และ ขยายผลสู่การเป็น
มาตรฐานทางวิชาการต่อไป
“สี” เป็นองค์ประกอบหลักหนึ่งของงานทัศนศิลป์
มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก
ไปจนถึงบุคลิกภาพเฉพาะตน “สีไทย” เป็นต้นทุน
อันแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของไทย  ที่มีความโดดเด่น
อย่างยิ่ง ในเรื่องการเรียกชื่อของสี เช่น สีนํ้าไหล สีเสน
สีหงสบาท ฯลฯ ซึ่งชื่อเรียกเหล่านี้มีที่มาที่น่าสนใจ
รวมทั้งวิธีการปรุงสี แบบอย่างเฉพาะ (Style) และ
เทคนิควิธีการนำ�ไปใช้
องค์ความรู้เรื่องสีไทย เป็นความรู้เฉพาะตนของ
ครูช่าง ปัจจุบันถูกใช้ทำ�งานศิลปะในวงจำ�กัด คือ ศิลปะ
การทำ�หัวโขน จิตรกรรมไทยประเพณี ผ้าไทย เครื่อง
ประดับไทยโบราณ ยังไม่มีการเผยแพร่และ นำ�มา
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ นงานศิ ล ปะและการออกแบบอื่ น ๆ
เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ยังไม่มีการจัดการอย่างเป็น
ระบบ แม้แต่ผู้ที่ทำ�หัวโขนและจิตรกรรมไทยประเพณี
ส่ ว นใหญ่ ก็ ไ ม่ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารปรุ ง สี มี อุ ป สรรคใน
การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล และการเที ย บสี ที่ ถู ก ต้ อ ง

แม่ น ยำ � เป็ น มาตรฐาน ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ศิ ล ปิ น และ
นั ก ออกแบบไทยรุ่ น ใหม่ จำ � นวนมากไม่ ท ราบว่ า มี
“สีไทย” อยู่ด้วยซํ้า การสร้างสรรค์งานศิลปะและ
การออกแบบ ที่ต้องการแสดงถึงอัตลักษณ์ไทย จึงขาด
แหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน เช่น ระบบสี
CMYK  ระบบสีตาย (Solid Color) หรือระบบแพนโทน
(Pantone) ที่ใช้ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบ
ผ้ า และสิ่ ง ทอ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
หัตถอุตสาหกรรม ฯลฯ
จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัย การปรุงสีและการ
เทียบค่ามาตรฐานของชุดสีไทย เพื่อการสร้างสรรค์
งานศิลปะและการออกแบบที่แสดงอัตลักษณ์ไทย
ที่จะทำ�การบันทึกองค์ความรู้อันมีค่า วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์สี ตามระบบการพิมพ์ CMYK
ทำ�ตัวอย่างในระบบสีตาย บันทึกเป็นค่ามาตรฐานเพื่อ
ให้ถูกนำ�ไปใช้งานทางศิลปะและการออกแบบอย่าง
แพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น และให้ “สีไทย” อัตลักษณ์
ทางวั ฒ นธรรมที่ กำ � ลั ง จะสู ญ หาย สามารถคงอยู่
อย่างมีชีวิต พัฒนาและเติบโตร่วมไปกับสังคมไทย
ทั้งในปัจจุบันและสืบไปในอนาคต
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