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The purpose of this research is to understand how personal healing jewelry,
that reflects the cultural wisdom of the Ka Ka Yor people regarding their traditional roofing
material, can be an antidote to stress and strengthen the researcher through ritual
activities of his homeland. The scope of the research was to study common physical
characteristics of Dipterocarpus tuberculatus in Thailand, the wisdom and life activities that
related to Dipterocarpaceae leaves and the material properties, techniques and visual
elements of Dipterocarpus tuberculatus leaves. In the cultural study of "Collecting and
creating a Ka Ka Yor roof" in the researcher’s childhood, the collection of leaves in the
forest with the researcher’s mother each morning and storing leaves and creating a
traditional Ka Ka Yor roof, the author found that the memory of the activity became a kind
of personal ritual which could help to improve his human soul.
The study covers research methodologies for jewelry design related with
semiotics theory together with the Five Aggregates in the Buddhist Dhamma, modern ritual
style, examples of artists, materials and building processes, brief analysis of materials and
techniques used in sketching the design, three-dimensional models and a masterpiece of
work. The form of jewelry design was inspired by Dipterocarpaceae seeds and the pins
were cast in brass. The leaves of ornaments were created using Ka Ka Yor roofing methods
and worn on the clothing in three ritualistic positions: on the right arm, left wrist and pants
pockets, that embody references to the character of the Ka Ka Yor thatched roof.
In this study, the researcher found that personal healing jewelry from
Dipterocarpus tuberculatus leaves was the switch or the key for the individual to recalling
peaceful childhood experiences related to the cultural significance of the leaves. The
process of sense and feelings did not correspond with the main principles of semiotics
theory in the search for the meaning of things. Therefore, the researcher applied Buddhist
Dhamma, specifically the Five Aggregates that focus on the mental state of a person's
inner feelings, in the analysis and interpretation of the personal healing jewelry.
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ฐ

บทที่1
บทนํา
1. ความสําคัญและที่มาของโครงการ
จากคํากลาวที่วา สี่ปจจัยหลักที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย คืออาหาร เพราะ
มนุษยทุกคนตองกินมิฉะนั้นคงไมอาจมีชีวิตอยูได เสื้อผาเครื่องนุงหมมีไวเพื่อปกปองรางกายจาก
สภาพอากาศ และสิ่งแวดลอมที่เปนอันตราย ยารักษาโรคเพื่อใชรักษารางกายเมื่อยามเจ็บไขไดปวย
และที่อยูอาศัยซึ่งคือบานไวเปนที่หลับนอนและทํากิจกรรมตางๆ องคประกอบสําคัญของบานทุกหลัง
ยอมตองมีหลังคาไวคุมแดดคุมฝน ในอดีตเครื่องมุงหลังคา คือจําพวกวัสดุธรรมชาติที่หาไดจากทองถิ่น
ซึ่งจะมี ค วามแตกต างกั นไปตามสภาพแวดล อมที่เปนอยู แตใ นโลกปจจุบันนี้ ขึ้นอยูกับ ฐานะทาง
เศรษฐกิจและกําลังทรัพยในการซื้อหา โดยสวนมากแลวหลังคาที่เห็นทั่วไปจะเปนหลังคากระเบื้อง
หลังคาสังกะสี หรือเกล็ดไมที่ถูกวางเรียงซอนกัน บางพื้นที่ใชหญาคา (Imperata Cylindrica Beauv)
เพราะเปนบริเวณที่โลงแจงหรือทุงหญา เชน พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย บางที่อยูใกล
ปากแมน้ําติดกับทะเลมักจะใชใบจาก (Nypa Fruticans Wurmb) ทําใหเห็นวาผูคนในแตละพื้นที่มี
การใชประโยชนจากพืชโดยขึ้นอยูกับทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นอาศัย เชนเดียวกับชาวปกาเกอะญอ
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ตาก ลําปาง แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย จะมุงหลังคาดวย
“ใบตองตึง” ชื่อสามัญ คือ“พลวง” (Dipterocarpus Tuberculatus Roxb) เปนพืชจัดอยูในวงศยาง
นา (Dipterocarpaceae) มีในปาเบญจพรรณและปาเต็งทางภาคเหนือ ซึ่งปจจุบันคนที่มีฐานะดีนิยม
มุงหลังคาดวยกระเบื้องที่ใหความเย็นมากกวาสังกะสี มีความแข็งแรงคงทนกวาใบตองตึง ถึงกระนั้นก็
ยังมีการมุงหลังคาดวยใบไมชนิดนี้ใหเห็นอยู แตที่นาแปลกใจคือกลับเปนที่นิยมในสถานที่ทองเที่ยว
เชิงอนุรักษไวรับรองนักทองเที่ยวผูมีใจรักธรรมชาติ ไครไดสัมผัสความเย็นสบายตามวิถีแหงชนขุนเขา
ทางภาคเหนือ “บานชาวปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยงสะกอ) สรางดวยวัสดุที่หาไดจากในทองถิ่นนั้นๆ
สวนมากจะใชเสาไมเนื้อแข็งทําโครงบาน และใชไมไผสับเปนแผนมาทําพื้นบานและฝาบาน หลังคามุง
ดวยหญ า คาแห งเย็ บเป น ตั บ หรื อ มุงดวย ใบตองตึง ” 1 การใชใ บตองตึงเปน เครื่ องมุงหลั งคาของ
ชาวปกาเกอะญอมีมายาวนานจนกลายเปนสิ่งที่ขาดไมได แมในปจจุบันที่ความนิยมมุงหลังคาดวย
กระเบื้องไดแพรหลาย แตกระนั้นวัฒนธรรมการมุงหลังคาดวยใบไมชนิดนี้ก็ยังคงมีใหเห็นเสมอในสวน
ของกระทอมไรนา ยุงขาว ยุงขาวโพด รวมทั้งผูคนที่มีฐานะไมคอยดีนัก จากความตองการมุงหลังคา
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และประโยชนใชสอยอื่นๆ จึงเกิดกิจกรรมการเก็บใบตองตึงในเวลาเชา ฤดูการเก็บใบตองตึงจะเริ่มขึ้น
ตั้งแตปลายเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งอยูในชวงเวลาปลายฤดูหนาวที่เปนเวลาการรวง
หลนของใบไมจากลําตน ผูคนจะออกจาก บานตั้งแตเวลา 05.00 – 06.00 น. เพื่อเก็บใบตองตึงที่ยังมี
ความชื้นจากน้ําคางยามฤดูหนาวไมแหงกรอบและฉีกขาดงาย เพราะถูกความรอนจากแสงแดด และ
จะกลับมาในชวงสายของวันนั้น เมื่อแสงอาทิตยรอนจัดขึ้นใบตองตึงที่เก็บจะถูกตระเตรียมไวสําหรับ
การไพเปนตับไวใชมุงหลังคาบาน กระทอมไรนา ตามวิถีชาวปกาเกอะญอในชวงกอนฝนจะมาของปที่
หลังคาใบตองตึงผุพังไปตามกาลเวลา
เมื่อเสร็จสิ้นจากการทําไรนาแลว ชาวปกาเกอะญอก็จะเริ่มเตรียมการสําหรับหลังคาชุด
ใหมดวยการทํากิจกรรมเก็บ “ใบตองตึง” หรือ “สะหละออหลา” ผูที่จะออกไปเก็บมักจะเปนเด็กกับ
ผูหญิง ดังนั้นผูวิจัยซึ่งขณะนั้นเปนเด็กกําลังนอนก็ตองตื่นแตเชาตรูสัมผัสกับบรรยากาศยามรุงอรุณที่
หนาวเย็นเต็มไปดวยหมอก หยดน้ําคาง และความมืดสลัว ซึ่งตอมาจะเห็นเปนแสงสีเงินสีทองปรากฏ
ขึ้นที่ เส นขอบฟ า เสี ย งเหยี ย บย่ํ าใบไม แ หง เสียงสรรพสิ่ งที่ กํา ลังตื่ นจากการหลับ ไหลมาทั้ง คืน ที่
สามารถไดยินจากที่หางไกล รวมทั้งเสียงของแมขับเพลงพื้นบานประจําเผาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม
การเก็บใบตองตึงที่ผูกพันกับธรรมชาติ โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อมีแสงสวางพอจะมองเห็นใบไมได
ไมเพียงแตครอบครัวผูวิจัยเทานั้นชาวบานหลายครัวเรือนก็จะมารวมตัวกันเพื่อเก็บใบไมดวยเชนกัน
การเก็บนั้นตองกระทําในชวงเวลาที่แดดยังไมจัด แลวนําไปใสรวมกันไวในตะกราใบใหญที่เรียกวา
“ขรา” พรอมทั้งกด อัด และกลัดไวใหแนนดวยกิ่งไม พอแสงแดดเริ่มแรงอากาศเริ่มรอน ผูคนตางก็จะ
เดินทางกลับบานเพื่อเตรียมใบตองตึงไวไพเปนตับ โดยจะตองแชน้ําทุกครั้งกอนทําการไพ เพื่อไมให
เกิดการฉีกขาดงายขณะไพ การไพใบตองตึงนั้นถือไดวาเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ชาวปกาเกอะญอสั่งสม
และสั่งสอนกันในครอบครัวมาแตครั้งบรรพบุรุษ และหลายกลุมชนทางภาคเหนือก็ทําเชนนี้เหมือนกัน
เปนวิธีการที่มีแบบฉบับเฉพาะตัวสําหรับการไพใบไมใหญเทานั้น การเก็บและการไพใบตองตึงเปนวิถี
ชีวิตของชาวปกาเกอะญอมาแตครั้งอดีตกาล จนกลายเปนวัฒนธรรมของกลุมชนในที่สุด
ผูวิจัยไดเลือกนําเสนอเรื่องราวความงามของวัฒนธรรมใบตองตึงที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต
ของตน ผานรูปแบบเครื่องประดับรวมสมัย เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก ผูวิจัยเปน
บุคคลที่เขามาเรียนและทํางานอยูในเมืองหลวงที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมแบบคนเมือง แตยังคงมีความ
ผู ก พั น และรํ า ลึ ก นึ ก ถึ ง ความเป น ตั ว ตน วิ ถี ชี วิ ต แบบชาวปกาเกอะญอเมื่ อ ครั้ ง ยั ง เด็ ก อยู เ สมอ
โดยเฉพาะยามที่ตองการพักผอน หาความสุขสงบในจิตใจ และสิ่งที่นําความรูสึกกลับไปสูวิถีดั้งเดิม
เชนนั้นคือ “ใบตองตึง” ประการที่สอง ใบตองตึง คือสิ่งจําเปนในฐานะเครื่องหลังคาที่เกี่ยวของ
เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอมาอยางชานานเชนเดียวกันกับกลุมชนทางภาคเหนือ ซึ่ง
กิจกรรมการเก็บใบตองตึงเปนวิถีชาวบานที่กระทําสืบตอกันมาอยางยาวนาน จนกลายเปนวัฒนธรรม
ใบตองตึง อันแสดงถึงวิถีชีวิตตามแบบฉบับของชาวปกาเกอะญอ ไดอยางนาประทับใจ และมีเสนห
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสรางสรรคเครื่องประดับสวนบุคคลที่แสดงถึงภูมิปญญา วิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอที่มี
ผลมาจากวัฒนธรรมใบตองตึงอันสงผลตอจิตใจผูวิจัยในเชิงคลายความวิตกกังวล เกิดความสงบ และ
เสริมสรางกําลังใจ ดวยการระลึกนึกถึงบานในรูปแบบกิจกรรมเชิงพิธีกรรม
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ศึกษาลักษณะทั่วไป และลักษณะทางกายภาพของใบตองตึงในประเทศไทยที่มีผล
ตอวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ
3.2 ศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญา และกิจกรรมชาวปกาเกอะญอ ที่เกี่ยวของกับใบตองตึง
3.3 ศึกษา และคนหาคุณสมบัติทางวัสดุ เทคนิควิธีการ และทัศนธาตุที่แสดงถึงลักษณะ
ใบตองตึง
3.4 ศึ ก ษากระบวนการสร า งสรรค เ ครื่ อ งประดั บ ที่ ใ ช ทั ศ นธาตุ เทคนิ ค วั ส ดุ และ
บรรยากาศของวัฒนธรรมใบตองตึงอันแสดงถึงสุนทรียะความงามตามวิถีชาวปกาเกอะญอ
3.5 ประยุกตผลการศึกษาวิจัย สรางเปนแนวคิดและรูปลักษณการออกแบบเพื่อแสดง
ภูมิปญญา วิถีชีวิต ความงามของวัฒนธรรมใบตองตึงผานชิ้นงานเครื่องประดับสวนบุคคล ที่สงผลตอ
จิตใจผูวิจัยในเชิงคลายความวิตกกังวล เกิดความสงบ และเสริมสรางกําลังใจ ดวยการระลึกนึกถึงบาน
เกิดตามวิถีชาวปกาเกอะญอ
4. วิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4.1 ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารจั ด กลุ ม แบ ง หมวดหมู และการทํ า หน า ที่ ข องเครื่ อ งประดั บ ที่
เกี่ยวของเกี่ยวพันกับมนุษยทั้งกาย และจิตใจ
4.2 ศึกษา และรวบรวมขอมูลของใบตองตึงเพื่อนํามาใชในการสรางสรรคเครื่องประดับ
สวนบุคคล
4.3 ศึกษารวบรวมขอมูลทางวัสดุ เทคนิค กระบวนการผลิต และทัศนธาตุตางๆ ที่
แสดงถึงวัฒนธรรมใบตองตึง
4.4 ศึกษา ทดลองคุณสมบัติของวัสดุ เทคนิควิธีการ เพื่อสรางสรรคเปนเครื่องประดับ
สวนบุ คคลแสดงถึ งลั กษณะทางกายภาพ บรรยากาศความเปนวัฒนธรรมใบตองตึงของชาวปกา
เกอะญอ
4.5 วิเคราะห สรุปวัสดุ และเทคนิควิธีการการสรางสรรคเครื่องประดับ
4.6 ศึกษาและเขียนแบบราง (Sketch) ชิ้นงาน
4.7 ทดลองสรางชิ้นงานสามมิติ (Model)
4.8 สรางชิ้นงานเครื่องประดับสวนบุคคล
4.9 นําเสนอผลงานสรางสรรค
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การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสวนบุคคล
เครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึง: สุนทรียะยามรุงอรุณแหงวิถีชาวปกาเกอะญอ
ศึกษาเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ/อ.ที่ปรึกษา

กําหนดกรอบแนวความคิด
ออกแบบกระบวนการวิจัย

กําหนดวัตถุประสงคงานวิจัย
ไมผาน

ตรวจสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิ/อ.ที่ปรึกษา
คุณสมบัติผูทรงคุณวุฒิ
1. สําเร็จการศึกษาระดับ
ป.โท ป.เอก ที่เกี่ยวของ
กับงานผูวิจัย
2. มีความรู ประสบการณ
ที่เกี่ยวของกับงานผูวิจัย

ผาน

ปรับปรุง / แกไข

ทดลองวัสดุ วิธีการ และเทคนิคการขึ้นชิ้นงาน
วิเคราะห และสรุปขอมูลเพื่อการออกแบบ
ออกแบบและพัฒนาแบบ

ตรวจสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิ/อ.ที่ปรึกษา
1. Design Concept
2. Initial Sketching
3. Design Development

ผาน

ปรับปรุง / แกไข

ผลิตชิ้นงาน
วิเคราะหผลการรับรูของมนุษยตามหลักขันธ 5
เผยแพรผลงานวิจัย

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงแนวทางในการดําเนินการวิจัย

-จัดแสดงผลงานวิจัย
-เสนอตอที่ประชุมวิชาการ
(Proceeding)
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5. แผนดําเนินงาน และระยะเวลา
จํานวน 6 เดือน ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
ตารางที่ 1 แผนดําเนินงาน และระยะเวลา
ลําดับ
1
2
3
4

แผนการทํางาน
ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมใบตองตึง
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสื่อสารของ
เครื่องประดับที่มีตอผูครอบครอง
ศึกษาและทดลองวัสดุ รวมทั้งเทคนิควิธีการ เพื่อความ
เหมาะสมในการสรางชิ้นงาน สรุปผลการทดลอง
ออกแบบ และสรางสรรคชิ้นงาน

ระยะเวลา
1 พ.ย. 56 – 1 ม.ค. 57
1 ม.ค. 57 – 1 ก.พ. 57
1 ก.พ. 57 – 15 มี.ค. 57
15 มี.ค. 57 – 30 เม.ย. 57

6. นิยามศัพทเฉพาะ
ใบตองตึง คือ คํ าพื้นเมืองของผูคนทางภาคเหนือใชเรียก “ใบพลวง” ซึ่งนิยมใช มุง
หลังคาสิ่งปลูกสราง สวนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวา “ใบตองกุง” นิยมใชหอสิ่งของตางๆ
เครื่องประดับสวนบุคคล หมายถึง เครื่องประดับที่สรางสรรคขึ้นสําหรับเฉพาะบุคคล
ในที่นี้คือ ผูวิจัย โดยทํางานกับจิตใจในเชิงคลายความวิตกกังวล เกิดความสงบ และเสริมสรางกําลังใจ
ไพ คือ คํากริยาภาษาทองถิ่นทางภาคเหนือ หมายถึง การเย็บกลัดใบตองตึงดวยตอก
เกี้ยวใหติดกับไมดูกกานเปนตับ ดังนั้น ไพ 1 ตอง คือ ใบตองตึง 1 ตับ 2
ขันธ 5 คือ หลักธรรมพระพุทธศาสนาวาดวย องคประกอบพื้นฐานแหงชีวิต 5 หมวดหมู
คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ 3

2

กิตติภพ มูลกาวิล, “ปจจัยที่มีผลตอการประกอบอาชีพไพตองตึงของหมูบานปากทาง
สะลวง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550), 7.
3
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งที่ 39
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), 13.

6

สัญญา
จําได้ , เกิดการระลึกถึงข้ องมูล
เก่าแล้ วเปรี ยบกับใหม่

เวทนา
รู้สกึ ได้ , เกิดความรู้สกึ
กับข้ อมูลที่ได้ รับ

รูป

ตา หู จมูก ลิ ้น ผิวหนัง ฯลฯ

ขันธ 5

สังขาร
ตัดสินได้ , ใช้ ประสบการณ์
เดิมนึกคิด และตัดสินใจ

วิญญาณ
รับรู้ได้ , รับรู้ข้อมูลจากระบบ
ประสาท

ภาพที่ 2 เบญจขันธ หรือ ขันธ 5
6. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
ผลงานเครื่ องประดั บสวนบุคคลที่แ สดงถึงสุนทรียะ และความงามจากวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับใบตองตึง อันสงผลตอจิตใจผูวิจัยในเชิงคลายความวิตกกังวล เกิดความสงบ
เสริมสรางกําลังใจ ดวยการระลึกนึกถึงบานตามวิถีชาวปกาเกอะญอ

บทที่ 2
เอกสาร ทฤษฏี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
การศึกษาวิจัยในหัวขอ เครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึง: สุนทรียะยามรุงอรุณแหง
วิถีชาวปกาเกอะญอ เป นการสรางสรรคเครื่องประดับสวนบุคคลที่มีแ รงบันดาลใจจากเรื่องราว
กิจกรรมการเก็บและไพใบตองตึงที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ ใชทฤษฎีสัญศาสตร
(Semiotics) หลักการแหงตะวันตกในการสรางสรรคงาน และอธิบายกระบวนการทํางานของ
เครื่องประดับที่มีผลตอจิตใจดวยขันธ 5 องคประกอบหาอยางของชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาแหง
ตะวันออก นําเสนอในรูปแบบกิจกรรมเชิงพิธีกรรมตามแนวทางศิลปะจัดแสดงของโจเซ็ฟ บอยส
(Joseph Beuys) ผูวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมเอกสารขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ขอมูลเชิงกายภาพของตองตึง
“ตอง” เปนคําพื้นเมืองทางเหนือที่ใชเรียกสวน “ใบ” ของตนไมในปา โดยไมไดหมายถึง
ตนกลวยเสมอไป “ตึง” คือ ตนไมในปาเต็งรังหรือปาเบญจพรรณ ชื่อสามัญ “พลวง” ชื่อวิทยาศาสตร
Dipterocarpus Tuberculatus 1 โดย “ตองตึง” เปนคําเรียก ยางพลวง ของกลุมคนทองถิ่นทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย สวนทางภาคอีสานเรียกวา ตองกุง และชาวปกาเกอะญอ เรียกวา ตะลา
ออ หรือ สะหละออ เปนไมปาตระกูลเดียวกับยางนา สามารถพบไดทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณ
ปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ มีขนาดความสูง 10 – 30 เมตร ใบจะมีรูปรางคลายใบบอน คือ โคนใบ
ที่ติดกับกานมีลักษณะเวาคลายรูปหัวใจ ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย กวาง 15 - 35 เซนติเมตร ยาว
30 - 45 เซนติเมตร เมื่อใบอยูบนตนจะดูคลายใบสักแตไมมีขนและหนากวา ใบแหงจะกรอบเมื่อโดน
น้ําจะออนตัวและเหนียว กลุมคนภาคเหนือจะนําใบแหงมามุงหลังคาสามารถใชไดนาน ประมาณ 4 5 ป สวนผลตองตึงจะออกชวงเดือน มกราคม – พฤษภาคม มีลักษณะเดนคือ ปกบินยาวประมาณ 10
-15 เซนติเมตร จํานวน 2 ปก เพื่อชวยในการกระจายพันธุ ทั้งใบและผลจะมีเสนลวดลายบนพื้นผิวที่
ชัดเจนและสวยงาม
1

กิตติภพ มูลกาวิล, “ปจจัยที่มีผลตอการประกอบอาชีพไพตองตึงของหมูบานปากทาง
สะลวง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550), 7.
7

8

ใบตองตึง

ใบบอน

ใบสัก

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบลักษณะใบตองตึง ใบบอน ใบสัก บริเวณหมูบ านยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก

ภาพที่ 4 ผลตองตึง มีปก 2 ปก ยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร
2. ใบตองตึงกับวิถีชาวปกาเกอะญอ
การสร า งสรรค เ ครื่ อ งประดั บ ส ว นบุ ค คลนี้ มี แ รงบั น ดาลใจมาจากวิ ถี ชี วิ ต ชาวปกา
เกอะญอที่เกี่ยวของกับใบตองตึงนั้น โดยจะพบคําวา “ปกาเกอะญอ” เปนคําที่ชาวกะเหรี่ยงสะกอ
เรียกตัวเอง มีความหมายวา “คน” 12 ซึ่งเปนกลุมชนที่อาศัยอยูหนาแนนในบริเวณภาคเหนือ และ
ตะวันตกของประเทศไทย
ชาวปกาเกอะญอมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิง และผูกพันกับธรรมชาติมาอยาง
ยาวนาน ธรรมชาติไดมอบชีวิต และวิถีชนเผา ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งวัฒนธรรมการปลูก
บานที่มุงหลังคาดวยใบตองตึงไดกอกําเนิดขึ้นพรอมๆ กับที่ชนชาติกลุมนี้เขามาอาศัยในพื้นถิ่นที่เต็มไป
ดวยไมตองตึง จากการสํารวจของศูนยพัฒนาชาวเขาประจําจังหวัดตางๆ พบวา “มีชาวกะเหรี่ยง
5

2

คุณหญิงสุริยา รัตนกุล และสมทรง บุรุษพัฒน, “กะเหรี่ยงสะกอ,” สารานุกรรมกลุม
ชาติพันธุ 1 (2538): 1.

9
อาศัยอยูในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 15 จังหวัด เรียงจากมากไปหานอย ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน
ตาก ลําพูน กาญจนบุรี แพร ราชบุรี เชียงราย ลําปาง เพชรบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี กําแพงเพชร
ประจวบคีรีขันธ และสุโขทัย” 3
5

ภาพที่ 5 ชาวปกาเกอะญอกับเครื่องแตงกายประจําเผา
ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, งานสืบสานวัฒนธรรม วิถี 4 ไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ไท
ใหญ และชนเผา, เขาถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.bloggang.com/
viewdiary.php?id=abird&month=09-2012&date=11&group=48&gblog=41
6

ชาวปกาเกอะญอเปนกลุมชนที่นําใบตองตึงมาใชในการมุงหลังคาที่พักอาศัยมาแตครั้ง
บรรพบุรุษ และจัดวาทุกพื้นที่ที่ชาวปกาเกอะญออาศัยอยูจะมีตองตึงเปนไมประจําพื้นถิ่น เชน บริเวณ
ภาคเหนือ และภาคตะวันตกของไทย ถึงแมวาจะเปนใบไมขนาดใหญและไพเปนตับ เมื่ออยูบนหลังคา
จะมีพื้นที่ตานลมมาก แตดวยวาภูมิภาคทางเหนือเปนพื้นที่ที่กระแสลมแรงไมมากนัก เนื่องจากมีภูเขา
และตนไมใหญบังไว การนําใบไมชนิดนี้มาทําเปนเครื่องหลังคาจึงไมเปนอุปสรรคแตอยางใด ใบตองตึง
จึงกลายเปนสิ่งที่ขาดไมได (the must) ในยุคสมัยหนึ่ง ถึงแมวาปจจุบันการมุงหลังคาดวยใบตองตึง
จะไมไดรับความนิยมสําหรับที่พักอาศัยเหมือนอยางแตกอน เพราะมีวัสดุอื่นที่ดีกวาเขามาแทนที่
อยางเชน กระเบื้องที่ทนทานมีอายุการใชงานยาวนานกวา แตนั่นทําใหขาดซึ่งวิถีแหงชาวบานอันเต็ม
ไปดวยสุนทรียะแหงธรรมชาติและความงดงามแหงขุนเขา ทําใหการมุงหลังคาดวยใบตองตึงยังคงมีให
เห็นในปจจุบันตามพื้นที่ชนบท ยิ่งไปกวานั้นกลับเปนที่นิยมมากในสถานที่ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติของ
จังหวัดตางๆ ทางภาคเหนือ จึงทําใหเรายังคงเห็นกิจกรรมเก็บใบตองตึงยามเชาและกิจกรรมไพใบตอง
ตึงดํารงอยูจนทุกวันนี้ เพราะในความเปนจริงไมเพียงแตชาวปกาเกอะญอเทานั้นที่ใชใบไมชนิดนี้เปน
3

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ชาวเขาเผากะเหรี่ยง, หนังสือชุดองคความรูเกี่ยวกับ
ชาวเขา (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 24.

10
เครื่องหลั งคา “ชาวไทยพื้ น ถิ่ นทางภาคเหนื อได มี ก ารใช ตองตึ งเป น เครื่ องหลั งคามายาวนานจน
กลายเปนวัฒนธรรมของกลุมชนเชนกัน” 4
5

ภาพที่ 6 เรือนไมไผ และยุงขาวที่ใชใบตองตึงมุงหลังคา
3. กิจกรรมการเก็บใบตองตึงยามเชา
กิจกรรมที่คุนชินในการนําใบไมชนิดนี้มาใชประโยชนตางๆ โดยเฉพาะการมุงหลังคาสิ่ง
ปลูกสราง กลายมาเปนกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ มีการถายทอดองคความรู
เหลานี้สูลูกหลาน เชนการเลือกเก็บใบไมในชวงเวลายามเชาขณะที่บรรยากาศยังมีความชื้นอยูทําให
ใบไมไมกรอบฉีกขาดงาย การเลือกรูปลักษณของใบที่เหมาะสมสําหรับการไพ วีธีการสานขราหรือ
ตะกราใบใหญไวจัดเก็บใบตองตึง การนําใบไมมาตัดขั้วเพื่อจะไดไมทิ่มแทงเนื้อใบใหฉีกขาด การนํา
ใบไมแชน้ําเพื่อใหเนื้อใบนิ่มและเหนียวขึ้นเหมาะสําหรับการไพ รวมทั้งกระบวนการไพใบตองตึงตั้งแต
การเลือกไมไผมาจักตอกเกี้ยว ไมดุกกาน วิธีการไพใบตองตึง ซึ่งลวนแลวเปนกระบวนการอบรมสั่ง
สอนทางสังคม (Socialization) ในเชิงภูมิปญญาชาวบานในรูปแบบอรูปไนย (Informal Education)
คือเรียนรูและเลียนแบบจากพอแม และคนอื่นๆ ในหมูบาน 5
โดยส วนตั วของผู วิจัยนั้นจะมีความประทับใจ และความทรงจําดีๆ เกี่ยวกับแม แ ละ
ครอบครัว สิ่งเหลานี้จะหวนกลับมาอยางแจมชัดยิ่งขึ้น เมื่อไดสัมผัสกับบรรยากาศ หรือไดทําในสิ่งที่
เคยรวมกระทํากับครอบครัว เชน กิจกรรมเก็บและไพใบตองตึงรวมกับแม อันที่จริงไมเพียงแตผูวิจัย
เทานั้นที่มีประสบการณเชนนี้ เด็กๆ จากจังหวัดทางภาคเหนือมีไมนอยที่เขามาศึกษาเลาเรียนในเมือง
ตางก็คิดถึงบานและคนในครอบครัว เมื่อไดกระทํากิจกรรมเหลานี้ยามที่อยูหางไกลบาน ตัวอยางเชน
5

4

กิตติภพ มูลกาวิล, “ปจจัยที่มีผลตอการประกอบอาชีพไพตองตึงของหมูบานปากทาง
สะลวง ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550), 7.
5
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ชาวเขาเผากะเหรีย่ ง, หนังสือชุดองคความรูเกี่ยวกับ
ชาวเขา (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 47-94.
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เด็กผูหญิงคนหนึ่งไดเขียนบทความลงในอินเทอรเน็ตบรรยายความรูสึกถึงแม เมื่อทํากิจกรรมเก็บและ
ไพใบตองตึง ขณะที่อาศัยในหอพักที่หางไกลจากบานเพื่อเรียนหนังสือใจความวา “ชวงนี้เปนชวงที่
ใบตองตึงตกทําใหคิดถึงบานมาก เพราะตอนที่อยูบานจะไปเก็บใบตองตึงกับแม...พอมาอยูที่นี่ตอนไป
เก็บใบตองหนูนึกถึงแม เก็บไปคิดถึงแมไป” 6 จากขอความในบทความนี้เมื่อผูวิจัยไดอานแลวทําใหเกิด
ความรูสึกมีสวนรวมผลักดันใหรูสึกอบอุนออนโยน หวนคิดถึงแมของตนกับบรรยากาศการเก็บใบตอง
ตึงในยามเชาดวยเชนกัน แมจะเปนประสบการณของคนละคนก็ตาม ทําใหเห็นวากิจกรรมการเก็บ
และไพใบตองตึ ง นั้ น เป น สิ่ ง ที่ ฝ ง อยู อ ย า งแนบแน น ในความทรงจํ า เป น ความประทั บ ใจของเด็ ก
ตางจังหวัดหลายคนผูมีประสบการณรวมกับแม และคนในครอบครัว ซึ่งไมตางอะไรกับผูวิจัยเลยที่
ประสบการณเชนนี้กลายเปนความทรงจําที่ดีอยูในใจเสมอมา
5

ภาพที่ 7 กิจกรรมยามเชากับการเก็บใบตองตึงของผูวิจัย และครอบครัว

6

นฤมล [นามแฝง], เก็บตองตึง คิดถึงแม, เขาถึงเมื่อ 12 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://somdejyamc.wordpress.com/2011/08/31/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8
7%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B6%E%
B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2/
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4. กิจกรรมการไพใบตองตึง
“ไพใบตองไปเรื่อยคิดวาเปนแบบนี้นะ เพราะยังจําไดบางตอนที่ดูแมทํา หนูคิดวาถาไม
เห็นพอแมทํา หนูคงทําอะไรไมเปนสักอยาง...วันนี้ที่หนูทําไดเพราะไดดูจากพอแมทํา ความรูที่พอแม
ใหหนูเคยคิดวาไมตองใช แตในที่สุดหนูก็ไดใชในชีวิตของหนูคะ” 7 ขอความนี้ทําใหเห็นวาการไพ
ใบตองตึงนั้นถือไดวาเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ชาวปกาเกอะญอสั่งสม และสั่งสอนกันในครอบครัวมาแต
ครั้งบรรพบุรุษ โดยหลายกลุมชนทางภาคเหนือก็ทําเชนนี้เหมือนกันเปนวิธีการที่มีแบบฉบับเฉพาะตัว
สําหรับการไพใบไมใหญเทานั้น องคประกอบของไพตองตึง มี 3 อยาง คือ ตอกเกี้ยว ไมดุกกาน
ใบตองตึง โดย “ตอกเกี้ยว” มีหนาที่ตามชื่อ คือ ไวเกี้ยวหรือมัดใบตองตึงใหติดกับไมดุกกาน สวน
“ไมดุกกาน” คือ กานระดูกแกนกลาง หรือกระดูกสันหลังของไพตอง
5

1. ตอกเกี้ยว
2. ไมดุกกาน
3. ใบตองตึง
ตอกเกี้ยว

ไมดุกกาน
ไพตองตึง

ภาพที่ 8 องคประกอบของไพตองตึง

7

นฤมล [นามแฝง], เก็บตองตึง คิดถึงแม.

ใบตองตึง
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5. ขั้นตอนการไพใบตองตึง
1. นําใบตองตึงที่ไดออกจากตะกราแลวตัดขั้วกานใบออกเพื่อความสวยงามและไมแทง
เนื้อใบใหฉีกขาด จากนั้นแชน้ําไว แลวมาเรียงทับดวยของหนัก
2. นําไมไผจักเปนไมดุกกาน หนาประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2 - 3 เมตร
3. จักตอกเกี้ยวเปนแผนหนาประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร
4. นําใบตองตึงที่เตรียมไวมาไพเขากับไมดุกกานดวยตอกเกี้ยว เมื่อไพเต็มไมแลวจะได
1 ไพ

ภาพที่ 9 กิจกรรมการเตรียมแชใบไม การจักตอกเกี้ยว และการไพใบตองตึง

ภาพที่ 10 รูปแบบไพตอง 2 แบบ คือ แบบปลายใบออก และแบบเก็บปลายใบ

ภาพที่ 11 รูปแบบจังหวะการเย็บถักตอกเกี้ยว และไพตองหรือตับพลวง
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6. กิจกรรมการมุงหลังคาดวยใบตองตึง
การมุงหลังคาดวยใบตองตึง ถือวาเปนภูมิปญญาของคนในอดีตที่ชาญฉลาดในการรูจัก
สรางที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสรางดวยวัสดุธรรมชาติในถิ่นอาศัย แมวาใบตองตึงจะมีอายุการใชไม
มากนัก แลดูเปนวัสดุเครื่องหลังคาที่ไมทันสมัย แตสามารถหาเก็บไดงายตามฤดูกาล เพราะเปนวัสดุ
ธรรมชาติในถิ่นอาศัยของชาวปกาเกอะญอ และในยามหนารอนหลังคาที่มุงดวยใบตองตึงจะใหความ
เย็นสบายอยางดีแกผูอาศัย
วิธีการมุงหลังคา
1. วางไพตองตึงบนจันทันใหดานที่เห็นตอกเกี้ยวคว่ําลง มัดไพตองตึงใหติดกับจันทัน
ดวยตอกไมไผจนสุดปลายของไพตอง
2. ไลมัดไพตองทีละชั้นจากลางขึ้นบนจนถึงยอดสันหลังคา ใหวางระยะหางระหวางแต
ละไพ ประมาณ 5 - 6 เซนติเมตร เพราะระยะหางระหวางไพจะบอกถึงอายุการใชงาน ยิ่งชิดมากก็มี
อายุการใชนาน รวมถึงการเก็บใบตองตึงในฤดูเก็บซึ่งเปนชวงเวลาที่ใบตองตึงนั้นแกจัดจะมีอายุการใช
งานนานกวานอกฤดูกาล

ภาพที่ 12 การมุงหลังคาดวยใบตองตึง
ที่มา : Foresst Biodiverity Division, พลิกวิกฤติสูโอกาสจากใบตองแหง อีกหนึ่งภูมิปญญา
ชาวบาน อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน, เขาถึงเมื่อ 12 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://fbd.forest.
go.th/th/?p=1615
6
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7. สรุปที่มาของคําวา “วัฒนธรรมใบตองตึง”
ทายที่สุดแลวหากถามวากิจกรรมเก็บและไพใบตองตึงนั้นเปน วัฒนธรรม (Culture)
หรือเป นเพี ยงแค วั ฒ นธรรมย อย (Subculture) ของชาวปกาเกอะญอ คํ าถามนี้ส ามารถชี้ความ
กระจางดวยการพิจารณาถึงความหมายของวัฒนธรรมในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.
2553 วา “วัฒนธรรมคือวิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และ
ภูมิปญ ญา ซึ่ งกลุ ม ชนและสั งคมไดร วมสรางสรรค สั่ง สม ปลูก ฝง สื บทอด เรียนรู ปรับ ปรุง และ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุ อยางสันติสุขและยั่งยืน” 8 รวมทั้ง
การพิจารณาถึงวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอในมิติที่เกี่ยวของกับใบตองตึงแสดงใหเห็นวากิจกรรม
ดังกลาวนี้เปนกิจกรรมทางสังคมที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและแบบแผนความเปนอยู มีการถายทอด
ทักษะ และองคความรูจากรุนสูรุนผานทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา เปนที่นาสังเกตวามีแตชาวปกา
เกอะญอเทานั้นที่นิยมใชใบไมชนิดนี้เปนเครื่องหลังคามาแตครั้งบรรพบุรุษ อาจเพราะวาตองตึงเปน
พันธุไมประจําถิ่นที่ชาวปกาเกอะญออาศัยอยู จึงเปนการงายที่จะนํามาเปนเครื่องหลังคาของสิ่งปลูก
สราง สวนชนเผาอื่นๆ เชน ชาวมง เหยา และอาขา นิยมมุงหลังคาดวยเกล็ดไม และหญาคา เมื่อ
พิจารณาในแงของการสรางความรูสึกความทรงจําที่ดีตอกันจนกลายเปนความผูกพันในครอบครัว
ระหวางพอแมลูก รวมทั้งผูคนในหมูบาน อาจมีสาเหตุมาจากกิจกรรมใบตองตึงนั้นมีรูปแบบเปน
กิจกรรมเชิงสังคมสามารถรวมกระทําไดห ลายคน ยิ่งมากยิ่งสรางความสนุก เด็กๆ สามารถชวย
ผูปกครองเก็บและไพไดโดยไมเปนอันตราย ซึ่งหากเปนหญาคาตองเปนผูใหญที่ชํานาญ มิฉะนั้นอาจ
บาดมือผูเก็บเกี่ยวได ฤดูการเก็บและไพเปนชวงฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย พื้นดินและสภาพแวดลอม
แหงสะอาดเปนเวลาแหงความสุขที่กลับมาบรรจบอีกครั้งในรอบป และผูคนตางเริ่มวางจากการทําไร
ทํานา จิตใจสบาย เปนเวลาแหงการพักผอนวางเวนจากการทํางานหนัก จึงทําใหกิจกรรมนี้กลายเปน
ความทรงจําที่เต็มไปดวยบรรยากาศแหงความสุขของชาวปกาเกอะญอ และจะกลับมาอีกครั้งเมื่อ
วาระแหงการเก็บและการไพมาถึง จากความหมายของวัฒนธรรม และอิทธิพลของกิจกรรมทางสังคม
การเก็บและไพใบตองตึงที่มีผลตอวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กลาวมานี้ คือที่มาและ
เหตุผลของคําวา “วัฒนธรรมใบตองตึง”
5

8

“พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 127, ตอน
69 (12 พฤศจิกายน 2553): 30.
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จากการศึกษาวัฒนธรรมการ “เก็บและไพใบตองตึง” ของชาวปกาเกอะญอในวัยเด็ก
ของผูวิจัยพบวา กิจกรรมการเก็บใบตองตึงในปากับมารดาทุกเชาและการไพใบตองตึงเพื่อสํารองไว
ซอมหลังคาบาน หรือเปนหลังคาชุดใหมสําหรับทุกฤดูกาลในหนาฝน เปนเสมือนพิธีกรรมที่กลาย
เปนสวนหนึ่งของจิตวิญญาณและความเปนตัวตนของผูวิจัยในเวลาปจจุบัน ทําใหผูวิจัยไดศึกษา
ความหมายของพิธีกรรม รูปแบบพิธีกรรมจากนักวิชาการผูศึกษาดานความเชื่อและพิธีกรรม เพื่อใหรู
วากิจกรรมการเก็บและไพใบตองตึงนั้นกลายเปนพิธีกรรมไดอยางไร และเปนพิธีกรรมรูปแบบใด
8. ความหมายพิธีกรรม ลักษณะพิธีกรรมในยุคปจจุบนั ความแตกตางระหวางพิธีกรรม พิธีการ
และกิจกรรม
พิธีกรรม คือ การกระทําที่คนเราสมมติขึ้น เปนขั้นเปนตอน มีระเบียบวิธี เพื่อใหเปนสื่อ
หรือหนทางที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว ซึ่งทําใหเกิดความสบายใจและมีกําลังใจที่จะ
ดําเนินชีวิตตอไป 9 จะเห็นวาพิธีกรรมนั้นจะเนนเรื่องของการกระทําที่มีผลตอจิตใจ ในเชิงเสริมสราง
กําลังใจเปนหลักไมวาผูกระทํานั้นเปนเชื้อชาติใด ฐานะใด ยุคสมัยใด ความแตกตางที่สําคัญระหวาง
พิธีกรรมกับพิธีการ คือจํานวนผูทํากิจกรรม พิธีการเปนการปฏิบัติในสังคมที่มีคนจํานวนมากกวาหนึ่ง
คน แตพิธีกรรมอาจปฏิบัติเพียงคนเดียวได 10
โดยปกติแลวเวลาพูดถึงพิธีกรรมคนสวนใหญมักจะเขาใจกันไปในทางศาสนาเสียเปนสวน
ใหญ และคิดวาพิธีกรรมตองกระทํากันในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ผูประกอบพิธีคือนักบวช หรือผูทรงศีล
เทานั้น จนทําใหหลายคนคิดวาปจจุบันนั้นพิธีกรรมตางๆ ลดนอยลงไป เพราะผูคนสวนใหญไมคอยได
มีโอกาสไปในสถานที่ทางศาสนามากนัก ดวยวาตองใชเวลาสวนใหญยุงอยูกับเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยง
ทองรับมือกับปญหาการดํารงอยูของชีวิตประจําวันในเรื่องความเครียด วิตกกังวล โดยเฉพาะสังคม
เมือง แตในความเปนจริงแลวพิธีกรรมในโลกยุคปจจุบันไมไดลดนอยลงแตอยางใด แตอาจมีเพิ่มมาก
ขึ้นเพียงแตเปลี่ยนรูปแบบจากโลกวิถีธรรม และกลุมคนมาเปนพิธีกรรมแหงวิถีปจเจกชนมากขึ้น ซึ่ง
เทอรเนอรไดกลาววา “พิธีกรรมที่จะดํารงอยูไดอยางมั่นคงโดยเฉพาะในสังคมเมือง มักเปนพิธีกรรมที่
5

5

9

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พิธีกรรมและประเพณี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2552) 1.
10
สุภาวดี ขวัญมวง, ประเพณีปอยสางลอง กรณีศึกษา หมูบานกุงแกง ตําบลทุงยาว
อําเภอปายจังหวัดแมฮองสอน, เขาถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557, เขาถึงไดจาก http://bubeeja.
blogspot.com/2013/12/blog-post.html
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สามารถลดความวิตกกังวลโดยเปนที่พึ่งหรือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อความสบายใจและสรางความมั่นคง
ในจิตใจใหคนในสังคม” 11
กิจกรรมสามัญธรรมดาในชีวิตประจําวันทั่วไปที่พบเห็นกันเปนปกติจนชินตาก็สามารถ
กลายเปนพิธีกรรมสวนบุคคลไดในที่สุด โจเซ็ฟ บอยส กลาววา “A goodnight kiss performed
every evening before going to sleep is a common private ritual” 12 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
จูบลากันธรรมดาภายในครอบครัวเชนทุกคืนกอนเขานอนจะกลายเปนกิจกรรมเชิงพิธีกรรมได หากวา
กิจกรรมนั้นสงผลตอจิตใจของผูปฏิบัติ เสริมสรางกําลังใจ ทําใหวิถีชีวิตเปนปกติสุข ซึ่งแนนอนวา
กิจกรรมจูบลากันไมวาจะระหวางสามีภรรยา หรือพอแมลูก ยอมสงเสริมสภาพจิตใจในเชิงบวก เกิด
ความรักความผูกพันในครอบครัวอยางไมอาจปฏิเสธได ณัฐฬส วังวิญู ไดแสดงแนวคิดไวในบทความ
หนังสือพิมพมติชนวา พฤติกรรมบางอยางที่ทําซ้ําๆ แลวทําใหชีวิตรูสึกดี มีแบบแผนหรือทําใหรูสึก
ปลอดภัย เชน การดื่มกาแฟหรือชา อานหนังสือพิมพกอนออกไปทํางาน การหอมแกมลูกกอนนอน
การสวัสดีคุณยายกอนกาวเทาเดินออกไปโรงเรียน 13 กิจวัตรประจําวันเชิงพิธีกรรมเหลานี้ แมจะไมได
เกี่ยวของกับความศักดิ์สิทธิ์หรือไมไดมีความหมายทางศาสนาแตอยางใด หากแตชวยใหชีวิตมีระเบียบ
แบบแผน ทําใหผูปฏิบัติมีความเปนปกติสุข จึงทําใหเห็นวาพิธีกรรมนั้นตางจากกิจกรรมทั่วไปตรงที่
กิจกรรมปกติสามัญธรรมดาใดๆ ก็ตามเมื่อกระทําแลวสงผลตอจิตใจ สงเสริมสภาพจิตใจ เสริมสราง
กําลังใจยอมเปนพิธีกรรมได
เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมเก็บใบตองตึงในยามเชาทุกเชาเมื่อถึงฤดูใบไมรวง หรือการไพ
ใบตองตึงหลังจากการเก็บในยามเชาเพื่อเก็บสํารองไวมุงหลังคา สิ่งที่เกิดขึ้นอาจมิไดสงผลตอจิตใจใน
ชวงเวลาขณะกิจกรรมดําเนินอยูอยางชัดเจนนัก แตจะสงผลตอจิตใจในฐานะเปนกิจกรรมที่กระทํา
ซ้ําๆ ประจําทุกเชา ทุกฤดูกาล ในฐานะกิจกรรมประจําครอบครัว ประจํากลุมชน ทําใหเกิดความรูสึก
ถึงวิถีชีวิตที่มีแบบแผน ปกติสุข ปลอดภัย จากการที่มีหลังคาใหมรองรับสายฝนจากฤดูกาลที่จะมาถึง
5

5

5

11

กฤตยา ณ หนองคาย, “เทพนาจา: ความหมายขององคเทพผานตํานาน และพิธีกรรม
ในบริบทสังคมรวมสมัย,” ใน มนุษยศาสตรในทศวรรษใหม: พลวัตแหงองคความรูกับพหุลักษณ
ทางวัฒนธรรม, นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554),
297-298.
12
Jina Khayyer, Energy Plan for the Western Man, accessed November
20, 2014, available from http://www.jinakhayyer.com/assets/Uploads/PDF/BEUYS.pdf
13
ณัฐฬส วังวิญ ู, พิธีกรรมเติมความศักดิ์สิทธิ์และความหมายใหกับ ชีวิตยุคใหม ,
เข า ถึ ง เมื่ อ 3 มกราคม 2558, เข า ถึ ง ได จ าก http://jitwiwat.blogspot.com/2007/01/blogpost_13.html
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แสดงใหเห็นวากิจกรรมใบตองตึงนั้นเปนพิธีกรรมสมัยใหม และเปนพิธีกรรมสวนบุคคลที่มิไดเกี่ยวของ
กับความศักดิ์สิทธิ์หรือศาสนาแตอยางใด
9. เครื่องประดับสวนบุคคลกับการสรางสรรคงานศิลปะสิ่งที่หลงเหลือจากพิธีกรรม
จากประสบการณการเก็บและไพใบตองตึงในอดีตของผูวิจัย กลายมาเปนแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคผลงานเครื่องประดับเชิงศิลปะ โดยมีศิลปนตนแบบสําหรับการสรางสรรคผลงาน
และการนําเสนอผลงาน คือ“โจเซ็ฟ บอยส” ศิลปนเแหงจิตวิญญาณ ผูสรางสรรคผลงาน “ศิลปะจัด
แสดง” (Performance Art) ในรูปแบบกิจกรรมเชิงศิลปะ (Ritual Action) ผลงานศิลปะของบอยส
ทั้งหมดสะทอนถึงแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลมาจากประสบการณเครื่องบินตกที่ Crimea ในชวงฤดูหนาว
สมัยหนุมตอนเปนทหาร แลวไดรับความชวยเหลือจากเผา Tatar โดยการรักษาแบบพิธีกรรมตามวิถี
ชนเผา “The Pack” ค.ศ.1969 คือ อีกหนึ่งผลงานศิลปะที่ โจเซ็ฟ บอยส สรางสรรคขึ้นแลวสะทอน
ถึงแนวคิดดังกลาวนี้ เชือกผาฝาย ไขมัน ขี้ผึ้ง ไฟฉาย แผนผาสักหลาดมวนมัดดวยเข็มขัด รถเลื่อน
น้ําแข็ง 24 คัน และรถบัสเล็กโฟลกสวาเกน (Volkswagen) นัยสําคัญที่แฝงอยูในชิ้นงาน คือ รถเลื่อน
กับผาสักหลาด ไขมัน และไฟฉาย ชี้ใหเห็นถึงประสบการณเมื่อครั้งที่ไดรับความชวยเหลือจากชนเผา
Tatar การวิ่งออกมาเปนฝูงของรถเลื่อนน้ําแข็ง บงบอกถึงวิถีเรรอนของศิลปน หมายรวมถึงวิถีเรรอน
ของชนเผา Tatar ที่ใชรถลากเลื่อนหิมะ รถตูเล็กเปนสัญลักษณของอดีต รถเลื่อนหิมะที่กรูออกมาเปน
สัญลักษณของอนาคตที่เต็มไปดวยสิ่งจําเปนเพื่อการอยูรอด ยังหมายถึงสังคมอุตสาหกรรมยุคเกาที่
หยุดนิ่งเผชิญหนากับสังคมยุคใหมที่มีวิถีแบบสังคมเรรอน 14
5

ภาพที่ 13 ผลงานศิลปะจัดแสดง The Pack (Das Rudel) ค.ศ.1969
ที่มา: The Hippest Galleries, The Pack (Das Rudel) ค.ศ.1969, accessed October 10,
2014, avilable from http://galleryhip .com /joseph-beuys-fat.html
14

อเซล เฟยส, โจเซ็ฟ บอยส, แปลจาก The Pack (Das Rudel) 1969, แปลโดย
ศิริวรรณ ผุงประเสริฐ, เขาถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://artpositions.blogspot.
com/2011/02/joseph-beuys.html
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ตามทัศนคติของบอยส โดยเชื่อวา “ทุกๆ คน คือศิลปน และทุกๆ การกระทําคือศิลปะ
(Everyone is an artist and all actions are art)” เขาเคยกลาวไวในหองเรียนวา “ทุกๆ กิจกรรม
ของมนุษยเปนศิลปะ และทุกๆ การกระทํานํามาซึ่งพิธีกรรม (All human activities are art and
every action takes a ritual)” จึงทําใหเห็นวา พิธีกรรม คือสวนหนึ่งของการกระทํา และผลงาน
ศิลปะ คือสิ่งที่หลงเหลือจากพิธีกรรม 15 แรงบันดาลใจจากประสบการณการเก็บและไพใบตองตึงใน
อดีตที่แสดงถึงความเปนกิจกรรมเชิงพิธีกรรมสมัยใหม ดวยวากิจกรรมใดก็ตามที่กระทําแลวมีผลตอ
จิตใจสามารถลดความวิตกกังวล เยียวยาจิตใจ เสริมสรางกําลังใจ หรือทําใหชีวิตมีแบบแผนดําเนินไป
อยางปกติ สุ ข จึ งทํ าให ผ ลงานเครื่องประดับสวนบุคคลที่ส รางสรรคขึ้นมา คือสิ่งที่ห ลงเหลือจาก
พิธีกรรม
5

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางกิจกรรม พิธีกรรม และศิลปะ
The Connection Between Ritual Art and Action
Everyone

is

an artist

All actions

are

art

The ritual

is

an action

A work of fine art

is

the result of an action

All actions

are

the result of the ritual

ที่มา: Jina Khayyer, Energy Plan for the Western Man, accessed November 20,
2014, available from http://www.jinakhayyer.com/assets/Uploads/PDF/BEUYS.pdfจาก

6

จากตาราง สามารถสรุปในเบื้องตนไดวา “ทุกๆ การกระทําเปนศิลปะ พิธีกรรมนั้นเปน
กิจกรรม ผลงานศิลปะเปนสิ่งที่หลงเหลือจากพิธีกรรม และทุกๆ คน คือ ศิลปน”
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Jina Khayyer, Energy Plan for the Western Man, accessed November
20, 2014, available from http://www.jinakhayyer.com/assets/Uploads/PDF/BEUYS.pdf
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10. ทฤษฏีสัญศาสตร (Semiotics) ศาสตรแหงการตีความหมาย
การศึกษาวิจัยในหัวขอ เครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึง: สุนทรียะยามรุงอรุณแหง
วิถีชาวปกาเกอะญอ ผูวิจัยไดจัดกลุมทฤษฏีและแนวคิดสําหรับการวิจัยไว 2 กลุม คือ กลุมทฤษฏีที่ใช
ในการวิ เคราะหห ลั กการทํางานของเครื่องประดับที่มีผ ลตอจิตใจของผูวิจัย ดวยการปฏิสัม พันธ
ระหว า งผู วิ จั ย กั บ เครื่ อ งประดั บ ส ว นบุ ค คล ได แ ก ทฤษฎี สั ญ ศาสตร และขั น ธ 5 หลั ก ธรรม
พระพุทธศาสนา ในลักษณะทฤษฎีเปรียบเทียบระหวางศาสตรแหงตะวันตกกับตะวันออก และกลุม
แนวคิดที่ใชรูปแบบกระบวนการนําเสนอเครื่องประดับสวนบุคคลอันเปนกิจกรรมเชิงพิธีกรรม ไดแก
แนวคิดของศิลปนแหงจิตวิญญาณโจเซ็ฟ บอยส ผูสรางสรรคผลงาน“ศิลปะจัดแสดง” ในรูปแบบ
กิจกรรมเชิงพิธีกรรม
ผูวิจัยไดใชทฤษฏีสัญศาสตรเปนกรอบแนวคิดในการสรางงาน ซึ่งเปนศาสตรวาดวย
การศึกษาและใหความหมายกับสิ่งตางๆ เปนศาสตรที่มีบทบาทสําคัญตอความกาวหนาของสังคม
มนุษยในปจจุบัน ซึ่งกระบวนการประกอบสรางความหมายดวย“สัญญะ” ไดถูกนํามาใชในทุกๆ มิติ
ของสังคมมนุษย เปนศาสตรวาดวยการใหความหมาย การตีความหมายสิ่งตางๆ เปนการศึกษาถึง
“สิ่ ง แทนความ”(Representation) ตรงกั บ คํ า ภาษาอั ง กฤษ “Semiotics” มาจากคํ า กรี ก
“Semeion” แปลวา Sign สวนในภาษาไทยมาจากการรวม 2 คํา คือ “สัญญะ” แปลวาเครื่องหมาย
“ศาสตระ” แปลวาอาวุธ ตําราหรือวิชา 16 สัญ ศาสตร แสดงถึงความสัมพันธร ะหวาง สัญ ญะกับ
ความหมาย ที่ปรากฏในสังคมที่เราอยู เชน “ใบโพธิ์” โดยสาระแลวคือใบของตนไมใหญชนิดหนึ่ง แต
ในการรับรูความหมายโดยนัยเราจะนึกถึงพุทธศาสนา และการตรัสรูของพระพุทธเจา แสดงวาภาพ
ของใบโพธิ์ มีสภาพเปนสัญญะ ซึ่งตามหลักสัญศาสตรเชื่อวา ความหมายกับสัญญะจะมีความเปน
อิสระตอกันจะผันแปลไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สัญญะนั้นเกิดขึ้น เชน ผูคนภาคเหนือ
เมื่อเห็นใบตองตึงจะตีความถึงเครื่องหลังคา หรือวัสดุคลุมสตอเบอรรี่ สวนคนทางอีสานเมื่อเห็น
ใบตองกุงหรือใบตองตึงกลับตีความเปนวัสดุสําหรับหอของ เหตุที่ทั้งสองกลุมคนนึกถึง และตีความไม
เหมือนกันเพราะการมีประสบการณความทรงจําในบริบทสังคมที่ตางกัน ดังนั้นการอานและตีความ
ในสัญญะที่เราพบตองอาศัยบริบททางสังคมวัฒนธรรม และประสบการณที่เกี่ยวของกับสัญญะนั้นมา
ใชประกอบจึงจะสามารถเขาใจความหมายที่ถูกตอง
สัญศาสตร เปนศาสตรและทฤษฎีที่เหลานักวิชาการและนักทฤษฏีตะวันตกไดศึกษาและ
สรางขึ้นเพื่อศึกษาระบบการสื่อสารของสังคมวัฒนธรรม Ferdinand de Saussure นักภาษาศาสตร
ชาวสวิส คือผูวางรากฐานวิชาที่เรียกวา Semiology หรือ สัญวิทยา ตามแนวคิดของ Saussure
5
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ไบรอัน แอนโทนี่ เคอรเทิน, สัญศาสตรกับภาพแทนความ, แปลและขยายความจาก
Semiotics and Visual Representation แปลโดย เถกิง พัฒโนภาษ, เขาถึงเมื่อ 20 ธันวาคม
2557, เขาถึงไดจาก www.arch.chula.ac.th/ journal/files/article/qyYaZ1mab3Sun103124.
pdf
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สัญญะ (Sign) เปนความสัมพันธระหวาง “สัญญาณ” หรือ Signifier คือสิ่งที่มีความหมาย กับ
“สัญญัติ” หรือ Signified คือ ตัวความหมาย
Charles Sanders Peirce นําแนวคิดของ Saussure ปรับขยายใหซับซอนยิ่งขึ้น โดย
อธิบายวา สัญญะ นั้นเกิดจากความสัมพันธ 3 สวน คือ 1.Sign คือ สัญญะ ใชแทนสิ่งอื่นเปนสื่อกลาง
นําความคิด 2.Meaning คือ ความหมาย เปนภาพในใจที่ขึ้นจากการปฏิสัมพันธกับสัญญะ 3.Object
คือ วัตถุหรือ สิ่งที่สัญญะอางถึง 17 Roland Barthes ผูใหแนวคิดเกี่ยวกับสัญศาสตรที่เรียกวา “มายา
คติ” ไดกลาววา สัญญะ คือ หนวยการสื่อความหมายที่ประกอบดวย รูปสัญญะ (Signifier) รับรูได
ดวยประสาทสัมผัส และความหมายสัญญะ คือสิ่งที่สื่อออกมา ซึ่งกระบวนการทางสัญญะเกิดจากการ
เชื่อมโยงระหวางความคิด (Concept) กับภาพที่เห็น (Image)
5

Signifier หรือ สัญญาณ

=

Sign หรือ สัญญะ
Signified หรือ สัญญัติ

= แหวนแตงงาน

ภาพที่ 14 รูปสัญญะกับความหมาย
การรับรู สัญญะ สามารถใชผัสสะทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส เชน ผูใดที่ได
สวมใสแหวนไวที่นิ้วนางขางซายทุกคนจะรูวามีคูสมรสแลว ซึ่งแหวนเปน “สัญญะ” ถูกรับรูทางตา
หรือสุนัขขางบานตัวหนึ่งจะเหาทุกครั้งเมื่อไดยินเสียงกุญแจ แมวามันจะไมเห็นตัวผูวิจัยแตก็รูวาผูวิจัย
กําลังมา ในที่นี้เสียงกุญแจคือ “สัญญะ” และถูกรับรูทางหู Charles Sanders Peirce แบงประเภท
ของ สัญญะ ออกเปน 3 กลุม ไดแก Icon หรือ รูปเหมือน สัญญะที่เขาใจไดโดยไมตองตีความเชิงลึก
เชน แผนที่ตางๆ Index หรือ ดัชนี สัญญะที่สามารถบงชี้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได เชน เมื่อเห็นน้ําทะเลลดลง
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ไบรอัน แอนโทนี่ เคอรเทิน, สัญศาสตรกับภาพแทนความ.
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ฉับพลันรูวาจะเกิดสึนามิ Symbol หรือ สัญลักษณ สัญญะที่ตองมีการตกลง เรียนรูรวมกัน เชน ปาย
จราจรตางๆ 18
5

11. ระดับความหมายของสัญญะ ตามแนวคิดของ Roland Barthes มีอยู 2 ระดับ
1. Denotation เปนความหมายโดยตรง เขาใจงายตามที่ไดรับรู
2. Connotation เปนความหมายโดยนัย ตีความเชิงลึก

Signifier หรือ รูปสัญญะ/ตัวหมาย

=

Sign หรือ สัญญะ
Denotation = ใบโพธิ์ ใบไมชนิดหนึ่ง
Signified ความหมาย
Connotation = พระพุทธศาสนา
การตรัสรูของพระพุทธเจา
ภาพที่ 15 ความสัมพันธระหวางสัญญะกับระดับความหมาย
การอ า นและตี ค วามสั ญ ญะในทางวิ ท ยาศาสตร จ ะอยู ใ นระดั บ ขั้ น ที่ ห นึ่ ง คื อ
Denotation เปนความหมายโดยตรงเขาใจงายตามที่ไดรับรูจากผัสสะทั้ง 5 ของมนุษย แตในทาง
ศิ ล ปะแล ว การตี ค วามสิ่ ง ต า งๆ จํ า เป น ต อ งค น หาความหมายในระดั บ ขั้ น ที่ ส อง ที่ เ รี ย กว า
Connotation เปนความหมายโดยนัยเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เห็น เขาใจไดดวยการตีความ
ตามประสบการณตางๆ ที่ไดจากบริบททางวัฒนธรรมสังคมนั้นๆ ทั้งหมดทั้งมวลตามที่ไดกลาวมานั้น
ทําใหรูวา “สัญศาสตร” เปนศาสตรวาดวยการใหความหมาย การตีความหมายในสิ่งตางๆ ที่เรา
ประสบพบเจอ ที่เนนการสรางความเขาใจถึงความหมาย” ของ“สัญญะ” เทานั้น โดยที่ยังไมเกี่ยวของ
กับความรูสึกใดๆ ของมนุษย
18

พงศกฤษฏิ์ พลเลิศ, “บทบาทการใชสื่อพื้นบานในการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน
ตลาดเกาหอง อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุร”ี (งานวิจัยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554), 21.
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สัญศาสตร
(Semiotics)

สัญญะ
(Sign)
ประสบการณ
(Experience)
สิ่งที่อางถึง
(The References)

วัสถุสิ่งของ หรือสถานการณ
(Objects or Situations)

ตัวหมาย
(Signifier)

ผัสสะทั้ง 5
(The Five Senses)
มโนทัศน/ความคิดรวบยอด
(Image/Concept)

ความหมาย
(Signified/Meaning)

ความหมายตรง
(Denotation)

ความโดยนัย
(Connotation)

ภาพที่ 16 แผนผังสรุปกระบวนการรับรู และเกิดความหมายสัญญะ
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12. ขันธ 5 องคประกอบพืน้ ฐานแหงชีวติ (The Five Aggregates)
การศึกษาและจัดทําวิทยานิพนธนี้ผูวิจัยไดใชหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาวาดวยกฎ
ธรรมชาติอันเปนพื้นฐานการประกอบเกิดชีวิตของมนุษย คือเบญจขันธ หรือขันธ 5 เปนหลักทฤษฏีใน
การอธิบายการทํางานของเครื่องประดับสวนบุคคลที่มีผลตอจิตใจผูวิจัยควบคูกับสัญศาสตรทฤษฎี
แหงตะวันตกในเชิงทฤษฎีเปรียบเทียบ ดวยเหตุเพราะสัญศาสตรจะมุงเนนไปที่ความหมายของสิ่ง
ตางๆ มิไดหมายรวมถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่มีตอสิ่งนั้นๆ ขณะที่งานวิจัยนี้จะมุงเนนไปที่
ความรู สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งชิ้ น งานกั บ จิ ต ใจของผู วิ จั ย “ขั น ธ ” คื อ กอง
หมวดหมู ในทางพุทธศาสนาหมายถึงรางกายของมนุษย เปนการแยกรางกายออกตามสภาพ 5 สวน
คือ 1.รูปขันธ (Corporeality) คื อฝายรูปธรรมทั้งหมด 2.เวทนาขันธ (Sensation) คือความรูสึก
3.สัญญาขันธ (Perception) คือความจํา 4.สังขารขันธ (Mental Formations) คือเครื่องปรุงจิต
ความคิด 5.วิญญาณขันธ (Consciousness) คือการรับรูทางประสาททั้ง 5 และทางใจ 19 โดยรูปขันธ
นั้นมีสภาพทางกายภาพ มีลักษณะเปนรูปธรรม สวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณ
ขันธ เปนนามขันธ หรือนามธรรม
ในการศึกษาวิจัยสําหรับวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยจะเนนที่นามขันธทั้งสี่ โดยการศึกษาจาก
เอกสารหนังสือตางๆ เพื่อใชเปนหลักการอธิบายการทํางานของเครื่องประดับสวนบุคคลตอการ
ปฏิสัมพันธกับผูวิจัย โดยมีใจความสรุป ดังนี้ “เวทนาขันธ” คือการเสพรสของอารมณความรูสึกตอสิ่ง
ที่รับรู จะเกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู อาจเปนความรูสึกสุขใจ สบายใจ ดีใจ ทุกขใจ หรือเฉยๆ“สัญญาขันธ”
คือการจําได การหมายรู เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการคิด ดวยการเทียบเคียง
ระหวางประสบการณเกาหรือความรูเกากับประสบการณใหมหรือความรูใหม ถาขอมูลทั้งสองตรงกัน
ก็จะเกิดการจําได รูจัก “สังขารขันธ” คือเครื่องปรุงแตงความคิดสงผลตอพฤติกรรม การพูด และการ
กระทํา รวมทั้งสภาวะของจิต เชน คนที่มีพฤติกรรมคิดมาก กังวลใจ แสดงวาสังขารขันธของเขา
ทํางานมากและมีผลตอสภาพจิตใจดวยเชนกัน “วิญญาณขันธ” คือ การรับรูในสิ่งตางๆ ที่เขามา
กระทบผั ส สะของมนุ ษ ย เช น เมื่ อ เรารู สึ ก สบายแล ว เกิ ด การรู ว า เป น สุ ข นั่ น คื อ การทํ า งานของ
วิญ ญาณขั นธ เป นต น กิ จกรรมของนามขันธทั้ง 4 เปนกระบวนการทํางานทางจิต โดยกิจกรรม
ดั ง กล า วนี้ จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ ต อ กั น อย า งเป น ระบบ ตั ว อย า งเช น เมื่ อ เราได ยิ น เพลงโปรดแล ว มี
ความรูสึกชอบใจ คือ สุขเวทนา เกิดการรูแจงในอารมณวานี่เปนความสุขใจจากการไดฟงเพลง คือ
วิญญาณ จากนั้นทําใหจําไดวาเปนเพลงที่เคยรวมรองกับแม คือ สัญญา แลวเกิดการคิดปรุงแตงจิตให
เกิดความอิ่มเอมใจ คือ สังขาร เปนตน
5
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พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป.อ. ปยุ ตฺโ ต), พุ ท ธธรรมฉบั บ ปรั บ ขยาย, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 39
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), 14-17.
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13. หลักการทํางานของขันธ 5 เกี่ยวกับความทุกขและสุขของชีวิตมนุษย
สภาวะจิตที่เกิดขึ้นภายในใจอาจเปนไดทั้งความสุขหรือความทุกข ขึ้นอยูกับตนเหตุที่รับรู
นั้นมีลักษณะเปนปญหาหรือไม ทั้งนี้ชีวิตของมนุษยทุกคนยอมตองพบกับความทุกขและความสุข
ปะปนกันไปไมมีใครมีแตความทุกขหรือสุขเพียงอยางเดียว อาจารยศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ จาก
ชมรมพาตัวใจกลับบาน เปนตัวอยางการนําหลักธรรมพระพุทธศาสนาในเรื่องขันธ 5 มาใชเพื่ออธิบาย
ถึงกระบวนการทํางานของจิตใจมนุษย กอเกิดความคิด ความจํา ความรูสึก ทานไดอธิบายถึงการ
ทํางานขันธ 5 ดวยสื่อการสอนที่ทําใหเขาใจไดงาย โดยกลาวถึงเหตุหรือชองทางแหงทุกขวา
ป ญ หาชี วิ ต ทุ ก อย า งจะแทรกมากั บ ความคิ ด ความจํ า ความรู สึ ก เมื่ อ คนเราผ า น
เหตุการณตางๆ ในชีวิตมามีความทรงจําทั้งดีและไมดี ความจําเหลานี้ก็จะถูกเก็บไวที่สัญญาขันธ
หรือความจําจะทํางานรวมกับความคิด ซึ่งเปนสัญขารขันธ จะเอาขอมูลจากกลองความทรงจํา
และเริ่มกระบวนการใสเครื่องปรุงเพิ่ม ทําใหเราคิดวกวนกับปญหาเกิดขึ้นแตหนักกวาเดิม เพราะ
ความคิ ด เครื่ อ งปรุ ง ที่ ใ ส เ พิ่ ม เข า ไป ทํ า ให ค นทั้ ง โลกคิ ด มากจนฟุ ง ซ า นและเป น ทุ ก ข เมื่ อ จํ า
เหตุการณของปญหาได และการคิดมากคิดฟุงซานอยูกับปญหาความกลุมใจ ความทุกขใจจึง
เกิดขึ้น ซึ่งเปนการทํางานของเวทนาขันธ หรือความรูสึก นี่คือการทํางานของทั้ง 3 ขันธ ความ
ความคิด ทรงจํา ความรูสึก คือ ตัวพาหะนําเอาความทุกขใจ กลุมใจจากโลกภายนอก สูภายใน
ใจของเรา ทําใหเกิดสภาวะหนักใจ กลุมใจ เปนทุกขแกตัวใจหรือวิญญาณขันธหรือธาตุรู 20
5

20

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ, การทํางานของขันธ 5 ฉบับการตูน ตอนที่ 1, เขาถึงเมื่อ

25 พฤศจิกายน 2557, เขาถึงไดจาก https://www.youtube.com/watch?v=ZUkq2dHWslk
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รูปขันธ

ประสบการณที่ผานมาในอดีต

สัญญาขันธ

เปนกลองความทรงจํากักเก็บประสบการณ

สังขารขันธ

นําเอาความทรงจําจากสัญญาขันธมาปรุง

เวทนาขันธ

ความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อถูกปรุงแตง

วิญญาณขันธ

การรูแจงในอารมณ วา นี่คือ สุขหรือทุกข

ภาพที่ 17 แผนผังแสดงการทํางานขันธ 5 ตามแนวคิดของศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ
ที่มา : ปรับปรุงจาก ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ, การทํางานของขันธ 5 ฉบับการตูน ตอนที่ 1,
เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557, เขาถึงไดจาก https://www.youtube.com/watch?v=ZUkq
2dHWslk
จากแผนผังและขอมูลสรุปไดวา รูปคือตัวกาย เวทนาคือความรูสึก สัญญาคือความจํา
สังขารคือความคิด วิญญาณ คือความรูแจงอารมณ ไดแก การเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การรูรส
การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ จากบทเรียนที่กลาวมานี้จะเห็นวา ตนเหตุหรือชองทาง
แหงทุกขนั้นมาจากความจําหรือสัญญาขันธ ความคิดหรือสังขารขันธ และความรูสึกคือเวทนาขันธ
ในทํานองเดียวกันหากเราคิดกลับกันตามหลักธรรมชาติของชีวิต คือ เมื่อมีเกิดก็มีดับ ทุกสิ่งเปนอนิจัง
ความมืดสวาง ความทุกขสุขเปนของธรรมดาคูกันทําใหเห็นวา 3 นามขันธ คือ สัญญาขันธ สังขารขันธ
และเวทนาขันธ ยอมเปนตนเหตุหรือชองทางแหงการเกิดสุขเชนกัน แผนผังตอไปนี้จะอธิบายถึง
กระบวนการเกิดความทุกข และความสุขของชีวิตมนุษยตามหลัก ขันธ 5
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รูปขันธ

ประสบการณไมดี

สัญญาขันธ

ประสบการณไมดีถูกเก็บไวในกลองความทรงจํา

สังขารขันธ

ปรุงแตงความคิด มโนทัศนไมดีเพิ่มทวี

เวทนาขันธ

ความรูสึกไมดีเกิดขึ้นภายในจิตใจ

วิญญาณขันธ

รูแจงในความรูส ึกหรืออารมณวา นี่คือความทุกข

ภาพที่ 18 แผนผังแสดงหลักการทํางานของขันธ 5 ในเชิงลบเกิดเปนทุกข

รูปขันธ

ประสบการณดี

สัญญาขันธ

ประสบการณดี ถูกเก็บไวในกลองความทรงจํา

สังขารขันธ

ปรุงแตงความคิด มโนทัศนดี เพิ่มทวีทุกข

เวทนาขันธ

ความรูสึกดี เกิดขึ้นภายในจิตใจ

วิญญาณขันธ

รูแจงในความรูส ึก หรืออารมณ วา นี่คือ

ภาพที่ 19 แผนผังแสดงหลักการทํางานของขันธ 5 ในเชิงบวกเกิดเปนสุข
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14. สรุปทฤษฏีการเปรียบเทียบสัญศาสตรกับขันธ 5
จากที่ ก ล า วมา “สั ญ ศาสตร ” กั บ “สั ญ ญาขั น ธ ” ในขั น ธ 5 มี ค วามเหมื อ นหรื อ
คลายคลึงกันในทํานองที่วา ตางก็มีประสบการณเปนพื้นฐาน และใชอายตนะเปนสื่อกลางในการรับรู
ผูวิจัยขอยกตัวอยางถึงความคลายคลึงระหวาง สัญศาสตร กับ สัญญาขันธ สามารถอธิบายหลักการ
ทํางานของสัญศาสตรดวยขันธ 5 ยกตัวอยาง เชน รูปเครื่องหมายบวกสีแดงเมื่อถูกติดอยูขางรถทุก
คนจะรู ว า เป น รถพยาบาล เพราะมี ป ระสบการณ ม าแล ว ถึ ง ความหมาย ซึ่ ง การรั บ รู ค วามหมาย
เครื่องหมายบวกสีแดงนี้ เปนการหมายรูใน “รูปสัญญา” คือ การจํารูปได การหมายรูรูป ตีความโดย
ใชความจําทางตา เรียกวา “จักขุสัญญา” หรือสุนัขขางบานตัวหนึ่งจะเหาทุกครั้งเมื่อไดยินเสียงกุญแจ
แมวามันจะมองไมเห็นตัวผูวิจัยก็ตาม แตก็รูวาผูวิจัยกําลังมา การรับรูถึงการมาของผูวิจัยนั้น เปนการ
หมายรูในรูปแบบ “สัททสัญญา” คือ การจําเสียงได การหมายรูเสียง โดยใชความจําทางหู เรียกวา
“โสตสัญญา”
จากที่ ก ล า วมาสามารถสรุ ป ในเบื้ อ งต น ว า สั ญ ศาสตร แ ละสั ญ ญาขั น ธ ต า งใช ก าร
เทียบเคียงประสบการณ เกา กับประสบการณใ หมใ นการตีความ ใชรูปสัญ ญะหรือรูปขันธ เปน
ตัวแทนสิ่งอื่น เปนสื่อกลางนําความคิด ใชอายตนะในการรับรูสิ่งเราจากโลกภายนอกเชนกัน สวน
ความแตกตางระหวาง สัญศาสตรกับขันธ 5 คือ สัญศาสตร ศาสตรวาดวยคนหาและใหความหมาย
กับสิ่งตางๆ ขณะที่ขันธ 5 หลักธรรมที่มุงเนนถึงกระบวนการเกิดความรูสึกภายในจิตใจของมนุษย
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางสัญศาสตรและขันธ 5 กับเครื่องประดับสวนบุคคล
เครื่องประดับสวนบุคคล
1. Object หรือ รูปสัญญะ คือ ชิ้นงานเครื่องประดับสวนบุคคลมีสถานะเปนวัตถุจับตองได
สัญศาสตร 2. Sign หรือ สัญญะ คือ ตัวแทนของวัฒนธรรมใบตองตึง เปนสื่อกลางนําความคิดเขาสู
โลกอดีต
ขันธ 5

1. รูปขันธ คือ ชิ้นงานเครื่องประดับสวนบุคคลมีสถานะเปนวัตถุจับตองได
2. สัญญาขันธ คือ ตัวแทนของวัฒนธรรมใบตองตึง เปนสื่อกลางนําความคิดเขาสูโลกอดีต
ทําใหจํารูป เสียง กลิ่น พื้นผิว เรื่องราวกิจกรรมใบตองตึงได
3. เวทนาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ จะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่อธิบาย
หลักการทํางานเครื่องประดับสวนบุคคลกับจิตใจผูวิจัย หรืออธิบายการรับรูความรูสึกของ
มนุษย
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ตารางที่ 4 กระบวนการแทนคาเครื่องประดับฐานะสัญศาสตร และขันธ 5
สัญศาสตร
ชิ้นงานมีสถานะเปน “รูปสัญญะ”

เครื่องประดับ ชิ้นงานทํางานในสถานะ “Sign/สัญญะ”
สวนบุคคล
-

ขันธ 5
ชิ้นงานมีสถานะเปน “รูปขันธ”

ชิ้นงานทํางานในสถานะ “สัญญาขันธ”

สัญญาขันธ หรือ ชิ้นงาน ทํางาน
รวมกับเวทนาขันธ สังขารขันธ และ
วิญญาณขันธ

จากตารางทําใหผูวิจัยไดขอสรุปในเบื้องตนวา การตีความเครื่องประดับสวนบุคคลระดับ
เบื้องตนตามแนวทางสัญศาสตรจะมีสภาพเปนวัตถุ คือ รูปสัญญะ หรือ รูปขันธ ตามหลักขันธ 5 สวน
การตีความในระดับลึกลงไปสัญศาสตรจะเขาถึงหรือมุงหมายแคความเขาใจในระดับความหมาย
เทานั้น สวนขันธ 5 จะมุงอธิบายกระบวนการเกิดความรูสึกนึกคิด และการรับรูระดับจิตใจ ขันธ 5 จึง
มี ขอ 3 คือ เวทนาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ แตไมมีในสวนของสัญศาสตร
การศึ ก ษาค น คว า วิ เ คราะห และเปรี ย บเที ย บทฤษฏี “สั ญ ศาสตร ” กั บ “ขั น ธ 5”
ทายที่สุดแลวผูวิจัยพบวา สัญศาสตรตามหลักวิชาตะวันตกจะพูดถึงเรื่องการตีความ พูดถึงสิ่งตางๆ
กับความหมาย เปนเรื่องของความเขาใจในเหตุผลฝายเนื้อหนัง ไมไดกลาวถึงการทํางานฝายจิตใจ
ไมไดอธิบายถึงกระบวนการเกิดดับของความรูสึกภายในจิตใจ ถึงแมวาทั้งสองหลักการจะมีจุดเริ่มตน
ที่เหมือนกัน แตจุดมุงหมายหรือผลลัพทตางกัน กลาวคือ สัญศาสตร จุดมุงหมายคือการตีความให
เขาใจตรงกันระหวางผูสงสาร กับผูรับสาร แตสําหรับ ขันธ 5 นั้น จะพูดถึงกระบวนการในเหตุและผล
ของความรู สึ ก ที่ เ กิ ดขึ้ น พิ จ ารณาลึ ก ลงไปถึ ง ระดับ จิ ตใจ อารมณ ค วามรู สึ ก ต า งๆ ผู วิ จัย จึ งได นํ า
หลักธรรมทางพุทธศาสนา เรื่อง ขันธ 5 องคประกอบแหงชีวิตมาเปนแนวทางในการอธิบายการ
ทํางานของเครื่องประดับสวนบุคคลที่มีผลตอจิตใจ
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15. ทบทวนวรรณกรรมและบทความทีเ่ กีย่ วของกับการใชทฤษฎี สัญศาสตร และขันธ 5 เพื่อ
อธิบายหลักการทํางานของเครื่องประดับที่มีผลตอจิตใจ
15.1 วรรณกรรมเกี่ยวกับสัญศาสตร
15.1.1 โรล็องด บารตส (Roland Barthes) “มายาคติ”(Mythologies) และ
“สัญศาสตรวรรณกรรม”
การมองเห็นเพียงรูปลักษณที่อยูตรงหนาหรือเพียงแตประโยชนใชสอยจากของสิ่งนั้น
แสดงถึงการไมเห็นความหมายแฝงที่มีอยู นั่นยังไมใช ความเจริญจนถึงขั้นสูงสุดของวัฒนธรรม
มนุษย ความเจริญขั้นสูงสุดของเผาพันธุมนุษย ก็คือ การมีสติปญญาสูงเกินกวาการมีหรือใชแค
สัญชาตญาณเปนเครื่องนําทางชีวิต 21
5

ประโยคแรกเริ่มของบทความนี้ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของสัญญะที่แฝงอยู
ในสิ่งตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้นและเขาใจกันเอง ในการอานบทความนี้ทําใหทราบวา มนุษยใชความ
ฉลาดสรางสัญญะและใชมัน ซึ่งทายที่สุดมนุษยกลับตกเปนเหยื่อของสิ่งที่ตนสรางขึ้นมา ตัวอยางเชน
มีผูคนมากมายนิยมใชโทรศัพทยี่หอดังบางยี่หอที่มีราคาแพง ซึ่งโดยเนื้อแทแลวประโยชนที่ไดรับคือ
การสื่อสาร อาจมีความบันเทิงบาง และที่ปฏิเสธไมได คือทั้งแพงหรือถูกเมื่อตกพื้นหรือตกน้ําแลว
มักจะพังเสียหายเหมือนกัน แตผูคนในสังคมก็ยังคงตกเปนทาสของสัญญะแหงตราสินคาที่ถูกสราง
ขึ้นอยูดี หลายคนบอกวามีสิ่งเหลานี้เพื่อยกระดับฐานะทางสังคมซึ่งเปน “มายาคติ” ที่ตนสรางขึ้นให
คนรอบข า งยอมรั บ นั่ น เอง โรล็ อ งด บาร ต ส ได เ ขี ย นบทความวิ พ ากษ วิ จ ารณ ชื่ อ “มายาคติ
(Mythologies)” แปลโดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ กลาววา “ตัวมายาคตินั้นทํางานดวยการเขา
ไปครอบงํา “ความหมายเบื้องตน”ของสรรพสิ่ง ซึ่งเปนความหมายเชิงผัสสะหรือประโยชนใชสอย
แลวทําใหมันสื่อความหมายใหมในระดับหนึ่ง ซึ่งเปนความหมายเชิงคานิยมอุดมการณ”
จากการอานบทความนี้ชวยสรางความกระจางในตีความเกี่ยวกับสัญญะ
กับความหมายมากขึ้นแมวาโดยรวมแลวจะคลายกับงานเขียนตางๆ ที่เคยอานมา แตสําหรับบทความ
นี้มีการใชสํานวน และตัวอยางที่อธิบายระบบของสัญญะอยางไมซับซอนเขาใจงาย เปนประโยชน
อยางมากสําหรับการนําไปใชในงานเขียนของผูวิจัย

21

เอ็นเอ็น1234 [นามแฝง], โรล็องด บารตส (Roland Barthes) มายาคติ
(Mythologies) และสั ญ ศาสตร ว รรณกรรม, เข า ถึ ง เมื่ อ 12 ธั น วาคม 2558, เข า ถึ ง ได จ าก
http://www.oknation.net/blog/nn1234/2010/12/19/entry-1
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15.1.2 ลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของเซียมซี
ในสื่อออนไลน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของ
เซียมซีในสื่อออนไลน ดวยการวิเคราะหกลุมเว็บไซต จํานวน 2 รูปแบบ คือ กลุมที่อางอิงความ
ศักดิ์สิทธิ์ กับกลุม ไมมีการอางอิงความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพบวา ทั้ง 2 กลุม จะมีการเลือกใชสัญญะ 2
รูปแบบประกอบกัน คือ สัญญะเดิมที่อางอิงมาจากแบบดั้งเดิมจะมีลักษณะการใชสิ่งที่มีอยูจริงบนโลก
แลวนํามาแปลงเปนสัญญะเพื่อสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ เชน ภาพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และภาพ
กระบอกเชียมซี สวนสัญญะที่สรางขึ้นมาใหม เชนคําอธิบาย ตําเตือนตางๆ ซึ่งรูปแบบเซียมซีออนไลน
แบบอางอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีการใชสัญญะแบบเดิมควบคูกับสัญญะใหม สวนเซียมซีออนไลนแบบไม
อางอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเนนการใชสัญญะแบบใหมมากกวา มีการใชชุดสัญญะบนหนาเว็บไซตเพื่อสื่อ
ความหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ประกอบดวยรหัสวัจนภาษาที่เปนขอความลายลักษณอักษร และรหัส
อวัจนภาษาไดแก สี ภาพ เมื่อใชหลักสัญศาสตรวิเคราะหบทบาทเซียมซีออนไลน พบวา มี 3 บทบาท
คือ ดานศาสนา เชน การสรางความมั่นคงทางจิตใจ ดานสื่อมวลชน คือ การเนนย้ําถึงวัฒนธรรมของ
คนไทยในเรื่องความเชื่อในโชคชตา และ ดานประโยชนและความพึงพอใจ ไดแก สะดวก รวดเร็ว งาย
และบันเทิง จากการศึกษางานวิจัยนี้ทําใหผูวิจัยเห็นถึงบทบาทอันหลากหลายและวิธีการใชสัญญะใน
การอธิบายปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยในปจจุบัน22
5

ภาพที่ 20 ตัวอยางเว็บไซตเซียมซีออนไลน
ที่มา : ดีดีจัง [นามแฝง], เซียมซี เสี่ยงเซียมซี ทํานายเซียมซี, เขาถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2558, เขาถึง
ไดจาก http://zodiac.deedeejang.com/ziamzee/index.php
22

สุปรียา หัสชู, “ลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของ
เซียมซีในสื่อออนไลน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ
ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 290.
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15.1.3 สมัญญาแหงดอกกุหลาบ (THE NAME OF THE ROSE)
สมัญญาแหงดอกกุหลาบ เปนนิยายแนว “รหัส คดี” สมัยยุคกลางของ
ยุโรป วาดวยเรื่องราวของศาสนจักร นักบวช จักรพรรค และการฆาตกรรม เพื่อคนฆาตกรตัวจริง
วรรณกรรมไดมีการซอนความลับ รหัส และสัญญะไวมากมายตลอดทั้งเรื่อง ไมเวนแมแตชื่อเรื่อง
“กุหลาบ” ก็มีความหมายแอบแฝงอยูในสัญลักษณ ซึ่งสุดแลวแตผูอานจะตีความไปอยางไรตาม
ความรู และประสบการณที่มีมา อีกทั้งยังเปนนิยายรหัสคดีอิงประวัติศาสตรแนวเผชิญภัยที่ใชอาวุธ
ทางปญญา คือ การโตเถียง เขาห้ําหั่นกัน มีการใชสัญลักษณเพื่อกระตุนการตีความทําใหผูอานไดเขา
ไปสูดินแดนแหงสัญญะเชิงปรัชญา เปนสัญลักษณแทนคาสิ่งอื่นที่แฝงอยูในเนื้อหาของหนังสือ สุชาติ
สวัสดิ์ศรี ไดนิยาม สมัญญาแหงดอกกุหลาบ วาเปนเหมือนรหัสคดีเชิงปรัชญา หลังสมัยใหม วาดวย
สัญศาสตรทางวรรณกรรม ดวยการวางเนื้อเรื่องและระดับการตีความไวหลายชั้นทําใหสามัญชนทั่วไป
อาจอานเพียงแคความสนุก หรือปญญาชนอานเพื่อการศึกษาเชิงวิชาการได เพราะผูอานสามารถ
ตีความตามเขาใจของตนได จากการอานเนื้อหาและบทความวิจารย รวมทั้งการชมวีดีทัศนจากชอง
youtube.com ทําใหผูวิจัยเกิดความกระจางในการตั้งสมมติฐานและการไขรหัสของสัญญะมากขึ้น23
5

ภาพที่ 21 สมัญญาแหงดอกกุหลาบ THE NAME OF THE ROSE
ที่มา : UMBERTO ECO, สมัญญาแหงดอกกุหลาบ The Name of the Rose, เขาถึงเมื่อ 12
ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://readery.co/9786169007630
23

อุมแบรโต เอโก, สมัญญาแหงดอกกุหลาบ แปลจาก THE NAME OF THE ROSE,
แปลโดย ภัควดี วีระภาสพงษ จากฉบับแปลภาษาอังกฤษของวิลเลียม วีเวอร , เขาถึงเมื่อ 5
ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://blogazine.pub/blogs/bookgarden/post/725#sthash
.0XMQqvu2.dpuf
0
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15.1.4 บทบาทการใชสื่อพื้นบานในการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนตลาดเกา
หอง อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิง วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) มุงเนน
ไปที่การทําความเขาใจกับ ตัวบท (Text) ซึ่งในที่นี้ไดแก สื่อพื้นบาน มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห
บทบาทการใชสื่อพื้นบานในการสงเสริมการทองเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร นาสนใจ
และสอดคลองกับแนวคิดสัญญะวิทยา อันไดแก ลักษณะตลาดโบราณ เรือนสองชั้น รานขายของเกา
รานขนมไทยที่ใชกรรมวิธีแบบดั้งเดิม รวมทั้ง “หอดูโจร” สถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณของชุมชน
เมื่อเราพิจารณาภายใตบริบทของสังคม จะพบวา สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปน “สัญญะ” ที่แสดงถึง
คุณ ค าต างๆ ของชุ ม ชนนี้ ไว อย างนาสนใจ จากการใชกระบวนการวิเคราะหความหมายของสื่อ
พื้นบานเชิงสัญญะเพื่อคนหาคุณคาและความหมายที่ซอนอยู ผลการวิจัยพบวา มีคุณคาความหมาย
เชิ ง สั ญ ญะ 3 ประการ คื อ ประการแรก เป น ร อ งรอยทางประวั ติ ศ าสตร ได แ ก โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และตํานานตางๆ ประการที่สอง คุณคาวัฒนธรรมที่ไมเปลี่ยนแปลง เชน วิธีการผลิต
แบบดั้ ง เดิ ม รวมทั้ ง สถาป ต ยกรรมเก า แก และประการสุ ด ท า ย คื อ คุ ณ ค า ทางสั ง คม ได แ ก
ความสัมพันธของวัฒนธรรมไทย-จีน และยึดถือจารีตประเพณีของสังคม อันเปนแนวความคิดที่ซอน
เรนอยูในสื่อพื้นบาน สวนรูปแบบการสื่อความหมายถึงสัญญะพบวา สื่อพื้นบานมีลักษณะการสื่อ
ความหมายโดยนั ย เป น หลั ก ต อ งอาศั ย การตี ค วามเชิ ง ลึ ก ร ว มกั บ บริ บ ททางสั ง คมจึ ง จะเข า ใจ
ความหมายที่แทจริง24
5

24

พงศกฤษฏิ์ พลเลิศ, “บทบาทการใชสื่อพื้นบานในการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน
ตลาดเกาหอง อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี” (งานวิจัยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554), 3.
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15.1.5 สัญศาสตรกับภาพแทนความ
เป น วรรณกรรมประเภทบทความเล ม แรกที่ ผู วิ จั ย ได อ า นและศึ ก ษา
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวของ “สั ญ ศาสตร ” ทํ า ให รู จั ก นั ก วิ ช าการผู คิ ด ค น หลั ก ทฤษฎี ที่ ม าของคํ า ว า
“Semiotic” การตีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย องคประกอบ ประเภท และบทบาท
ของสัญศาสตรในสังคมปจจุบัน รวมทั้งวิธีการนําสัญศาสตรไปใชสําหรับการตีความในทางศิลปะและ
การออกแบบ เพื่ออธิบายสิ่งที่ซอนอยูเบื้องหลังภาพ และงานศิลปะที่เห็นอยูตรงหนา แมวาบทความนี้
จะเปนงานเขียนที่อานแลวทําความเขาใจไดยาก เพราะมีการใชภาษาเฉพาะ และสํานวนทางศิลปะ
คอนขางมาก ซึ่งอาจจะยากสําหรับบุคคลทั่วไปที่ไมไดเรียนดานศิลปะ ยิ่งเปนเรื่องราวของสัญศาสตร
แลวยิ่งยากขึ้นอีกขั้น แตสามารถเขาใจได เมื่ออานอยางชาๆ อยางใจเย็น และอาจตองอานหลายรอบ
เพื่อสรางความเขาใจ หรือปรึกษาผูที่มีความรูดานนี้ชวยอธิบาย เนื้อหาในบทความนี้ชวงแรกจะเปน
เรื่องของนิยามศัพททางสัญศาสตร วาดวยความหมาย และที่มาของคํา ลัษณะของสัญศาสตร ภูมิ
หลังของสัญศาสตรเปนเรื่องของผูวางรากฐานวิชา สัญวิทยา(Semiology) คือ เฟอรดินองด เดอ โซซูร
Ferdinand de Saussure ชารลส แซนเดอรส เพียรซ Charles Sanders Peirce และสัญศาสตร
กับภาพแทนความในทัศนศิลป เปนการอธิบายถึงวิธีการตีความงานศิลปะเชิงสัญศาสตร ยกตัวอยาง
เชน จิตรกรรมสามชิ้น ของ Hieronymous Bosch (1505-6), Paul Cezanne (1873-7) และ
Salvador Dali (1946) ที่เปนเรื่องราวจากพระคัมภีรไบเบิล ตอน the Temptation of Saint
Anthony ซึ่งเปนเรื่องเดียวกันแตมีวิธีเลาเรื่องแตกตางกัน หรือ จิตรกรรมชื่อ Judith Beheading
Holofernes (1598-9) ของ คาราวาจจิโอ(Caravaggio) โดยอาศัยกรอบวิธีวิพากษแบบสตรีนิยม
(feminism) และอีกหลายตัวอยางจากงานศิลปะ รวมทั้งงานออกแบบดวย ซึ่งทายที่สุดแลวอาจสรุป
ไดวา “สัญศาสตรมีสาระวาดวยธรรมชาติและหนาที่ของภาษา และวาดวยกระบวนการสรางและ
เขาใจ ความหมาย ถึงสิ่งตางๆ รอบตัวเรา”25
5

25

ไบรอัน แอนโทนี่ เคอรเทิน, สัญศาสตรกับภาพแทนความ, แปลและขยายความจาก
Semiotics and Visual Representation แปลโดย เถกิง พัฒโนภาษ, เขาถึงเมื่อ 20 ธันวาคม
2557, เขาถึงไดจาก www.arch.chula.ac.th/ journal/files/article/qyYaZ1mab3Sun103124.
pdf
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15.1.6 โครงการออกแบบเครื่องประดับจากแนวคิดสิ่งสมมุติ
โครงการออกแบบเครื่ อ งประดั บ จากแนวคิ ด สิ่ ง สมมุ ติ นี้ มี ก ารศึ ก ษา
หลักการของสัญศาสตร (Semiotic) เพื่อเปนแนวทางใสการสรางสรรคเครื่องประดับเชนเดียวกับงาน
ของผูวิจัย ทําใหไดศึกษาทฤษฎี “มายาคติ” (Mythologies) ของ Roland Barthes เปนครั้งแรก
เปนงานที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบเครื่องประดับที่เกิดจากสิ่งสมมุติ วาแทจริงแลวเครื่องประดับที่เรา
สวมใสอยูนั้นเปนเพียงสิ่งสมมุติที่เกิดขึ้นมาจากรสนิยมหรือการใหคุณคาแกวัตถุในเชิงสัญญะของผูคน
ในสังคมสรางขึ้นเทานั้น เพราะมนุษยนั้นชอบที่จะจัดการกับสิ่งตางๆ รอบตัว ตีกรอบ ขีดเสนเสียทุก
อยาง จนเกิดการยึดติดอยูกับสิ่งสมมุติที่ตนสรางขึ้น ซึ่งทายที่สุดแลวอาจไมสามารถแยกแยะไดวาสิ่ง
ไหนคือสิ่งที่เปนจริง หรือสิ่งไหนคือสิ่งสมมุติขึ้น วิธีการฉายแสงผานกระจกเงาลงบนรางกายผูสวมใส
เกิดจากแนวคิดสิ่งสมมุติที่ทําใหเกิดแบบแผนที่สามารถใชเปนแนวทางในการคนหารูปแบบและวิธีการ
สรางสรรคผลงานเครื่องประดับ สวนการสรางสรรครูปลักษณเครื่องประดับนั้น เปนการนําเอารูปแบบ
ของเครื่องประดับจากตราสินคา(brand) ที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมในปจจุบัน โดยสะทอน
แนวคิดที่วา“เรายึดติดอยูกับคุณคาทางกายภาพ ความหรูหรา ความมีหนามีตาในสังคม ทําใหเราดู
เหนื อ กว า คนอื่ น เมื่ อ ใส เ ครื่ อ งประดั บ ที่ มี เ พชร และอั ญ มณี มี ค า จนหลงลื ม คุ ณ ค า ความเป น
เครื่องประดับที่หาไดสงผลตอคุณคาทางอื่น นอกเหนือจากคุณคาในจิตใจของผูสวมใสเทานั้น”26
5

ภาพที่ 22 ผลงานเครื่องประดับจากแนวคิดสิ่งสมมุติ
ที่มา : วรชัย รวบรวมเลิศ, “โครงการออกแบบเครื่องประดับจากแนวคิดสิ่งสมมุติ” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2555)
26

วรชั ย รวบรวมเลิ ศ , “โครงการออกแบบเครื่ อ งประดั บ จากแนวคิ ด สิ่ ง สมมุ ติ ”
(วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบเครื่ อ งประดั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 16.
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15.1.7 การบริโภคสัญญะในนิตยสารสตรีหัวนอก
การบริโภคสัญญะในนิตยสารสตรีหัวนอก เปนบทความที่กลาวถึง การ
บริโภคแฟชั่นผานการอานนิตยสารที่เปนปรากฏการณเชิงสัญลักษณ ซึ่งสัญญะมีบทบาทในการสราง
ความหมายและคุณคาใหแกกลุมผูอาน บทบาทของนิตยสารนั้นเปนดั่งกระจกเงาคอยสะทอนและ
บันทึกภาพความเปนไปของสังคม และมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามบริบทของสังคมอยูตลอดเวลา
เปนสิ่งชี้นําแนวทางการแตงกายตามแฟชั่นผูหญิงปจจุบัน รับรูวาผูหญิงในอีกซีกโลกหนึ่งอีกสังคมหนึ่ง
นั้นมีวิธีคิด วิถีทางเปนอยางไร ตัวอยางนิตยสารเหลานี้ ไดแก Elle, Madam Figaro,
Cosmopolitan, Cleo เปนตน เมื่อใชทฤษฏีสัญศาสตรมาตีความภาพหญิงสาวบนปกหนานิตยสาร
แสดงใหเห็นถึง สัญญะของ ผูหญิงยุคใหมที่มีความมั่นใจ ทันสมัย มีสไตลเฉพาะตัว จัดวาเปน
ความหมายทั่วไป (Denotative Meaning) กับความสุขและสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับผูที่อาน
นิตยสารเหลานี้ คือความหมายแฝง (Connotative Meaning) ที่ “นิตยสารสตรีหัวนอกไดสรางภาพ
ผูหญิงในอุดมคติใหเกิดขึ้นในใจของผูอาน…จนกลายเปนมายาคติ วาผูหญิงในยุคสมัยใหมนั้นตองสวย
...ทันสมัยโดยใชภาพของดารา นักรอง นางแบบตางประเทศเปนตัวแทนของภาพลักษณที่ถูกสราง
ขึ้น”27 เนื้อหาไดบรรจุเรื่องราวชีวิตคนทั่วไป ทั้งเรื่องความสุข สนุกสนาน ความเศรา คุณคาชีวิต และ
ครอบครัว ทําใหผูอานรูสึกดี เขาใจถึงความเปนจริง และความไมแตกตางกันในชีวิต เกิดการยอมรับ
และเขาใจผูอื่น จนกลาวไดวาทุกวันนี้ผูผลิตและสรางนิตรสารมิไดสรรสรางเพียงวัตถุเทานั้นแตยังสราง
สัญญะขึ้นดวยเหตุผลที่วา มนุษยจะไมบริโภคเพียงเพราะความตองการทางวัตถุอีกตอไป หากแตจะ
บริโภคเพราะ “ความตองการทางสัญญะ” เพราะสัญญะจะกระตุนใหมนุษยเกิดความตองการไมมีที่
สิ้น สุด ไร ขี ด กํ า กั ด นี่ คื อ อี ก หนึ่ ง วรรณกรรมที่บ ง ชี้ว า สั ญ ญะ นั้ น ได มี บ ทบาทในหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทุกแงมุมของสังคม และสงผลตอวิถีชีวิตมนุษยเปนอยางมากในปจจุบัน
5

27

เพ็ญพักตร ศิริไตรรัตน, “การบริโภคสัญญะในนิตยสารสตรีหัวนอก,” วารสารนัก
บริหาร 31, 2 (เมษายน - มิถุนายน 2554): 136-145.
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15.1.8 สัญศาสตรและความหมายที่แปรเปลี่ยน
บทความเรื่อง “สัญศาสตรและความหมายที่แปรเปลี่ยน” ไดกลาวถึง การ
แปรเปลี่ยนความหมายของสัญญะที่เกิดขึ้นจากการตีความตามภายใตวัฒนธรรมและบริบทที่แตกตาง
กันของสังคม โดยวิเคราะหและคนหาความหมายตามแนวคิดเรื่อง “มายาคติ” ของ โรล็องด บารต
ดวยวาพัฒนาการของมนุษยชาติเกิดขึ้นจากการสรางระบบสัญญะที่เปนผลงานอันชาญฉลาดของ
มนุ ษ ย แต แ ล ว มนุ ษ ย ก ลั บ ตกเป น เหยื่ อ ในสิ่ ง ที่ ต นสร า งขึ้ น เสี ย เอง ซึ่ ง จะเห็ น ได จ ากกรณี ศึ ก ษา
เครื่องหมาย “สวัสติกะ” สัญลักษณแหงเทพเจา ความเชื่อ ความศรัทธา และความดีงามที่ไมมีวันหยุด
นิ่ง ไดแปรเปลี่ยนไปเปนเครื่องหมายของความรุนแรง และการทําลายลางเผาพันธุชาวยิวของนาซี
โดยฮิตเลอร มีเจตนาใชเครื่องหมายสวัสติกะเปนสัญญะเพื่อแสดงถึงอํานาจของตน และในที่สุด
ความหมายใหมไดถูกสรางภายใตความทรงจําและคานิยมในสังคมปจจุบัน จากเหตุการณนี้สะทอน
ใหเห็นวารูปสัญญะนั้นมันไมไดเกิดขึ้นพรอมกับความหมาย เราจึงไมสามารถใหความหมายที่เด็ดขาด
หรือสมบูรณได การตีความจึงใหความอิสระกับผูตีความ ซึ่งสามารถสรางความหมายไดอยางไมจบสิ้น
และคําถามที่วาเหตุใดความหมายของสัญญะนี้เปลี่ยนไป จําตองพิจารณาถึงสภาพสังคมในอดีตที่เต็ม
ไปดวยความเชื่อศรัทธาในสิ่งลี้ลับ และศาสนา ชี้ใหเห็นถึงพลังแหงธรรมชาติ และความดีงาม เมื่อ
เวลาผานไปสังคมมนุษยมีแตการแขงขัน แยงชิงอํานาจ จึงทําใหความหมายของเครื่องหมายดังกลาว
เปลี่ยนไปดวย เนื่องจากสัญญะจะแสดงนัยตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปตาม กาลเวลา เหตุการณ
บานเมือง รวมทั้งสิ่งใดๆ ที่สงผลตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคม จนอาจทําใหลบความหมายเกากอน
ออกไปจนหมดสิ้น ซึ่งกระบวนการแปรเปลี่ยน อําพราง บิดเบือน ถึงการรับรูฐานะของสัญญะในสังคม
วา “เปนเรื่องของธรรมชาติเปนสิ่งปกติธรรมดา ถูกเรียกวา การะบวนการสรางมายาคติ และเรียกสิ่ง
ที่เปนผลลัพธหรือผลผลิตของกระบวนการนี้วา มายาคติ (Myth)” และนี่เปนอีกหนึ่งวรรณกรรมที่
กลาวถึงบทบาทและความสําคัญของสัญญะที่อยูคูกับสังคมมนุษยสงผลตอวิถีชีวิตตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เพราะเมื่อสังคมเกิดขึ้นสัญญะก็ไดถือกําเนิดขึ้นเชนกัน28
5

28

ปรวรรณ ดวงรัตน, “สัญศาสตรและความหมายที่แปรเปลี่ยน,” สุทธิปริทัศน 28, 88
(ตุลาคม-ธันวาคม 2557): 4 -13.
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15.2 วรรณกรรมเกี่ยวกับสัญญาขันธ
15.2.1 ขันธ 5
โดย อาจารยศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงค ในรูปแบบวีดีโอ ฉบับการตูน ผาน
ทาง www.youtube.com กลาวถึงหลักการทํางานของขันธ 5 เปนเรื่องของการขจัดความทุกขที่
เกิดขึ้นภายในใจที่เกิดจาก 3 ขันธในขันธ 5 อันประกอบดวย เวทนาขันธ คือความรูสึก สัญญาขันธ
คือความจํา สังขารขคือความคิด ที่เปนชองทางและการประกอบรางสรางความทุกขแกจิตใจของ
มนุษย รวมทั้งการรักษาวิญญาณขันณที่ เรียกวา ตัวใจ ใหเปนปกติสุข ดวยรูปแบบการอธิบายและ
นําเสนอแบบการตูน ใชภาษาและถอยคําที่เขาใจงาย อีกทั้งยังสรางความเพลิดเพลินขณะรับชม ทําให
ผูวิจัยสามารถเขาใจหลักการทํางานของขันธ 5 ตามหลักพระพุทธศาสนาไดโดยงาย จนไดนําหลักการ
ดังกลาวมาอธิบายกระบวนการทํางานของจิตใจในเชิงบวก การสรางความสุข คลายความวิตกกังวล
เสริมสรางกําลังใจภายในจิต29
15.2.2 “ความทรงจําทางพุทธศาสนามีสภาพเชนใด”
“ความทรงจําทางพุทธศาสนามีสภาพเชนใด” อาจารยนิธี ศิริพัฒน ได
กลาววา “ความทรงจํา” (Memory) ในทางพุทธศาสนานั้น จะเทียบเคียงไดกับ คําวา “สัญญา”
(Perception) คือ ความจําไดหมายรูในอารมณ เปนองคประกอบสวนหนึ่งใน “ขันธ ๕” เรียกวา
“สัญญาขันธ” จากการอานบทความนี้ ทําใหไดแคคิด และไขความกระจางเกี่ยวกับสัญญาขันธวา เรา
ไมอาจกลาวไดอยางแนแทวา ทั้ง 2 คํานี้เปนคําเดียวกัน ดวยวา ความทรงจํา หรือ Memory นั้น คือ
สิ่งตางๆ ที่คนเราประสบพบเจอแลวถูกกักเก็บไวอยางนิ่งๆ มีลักษณะเปนกอนประสบการณกอนหนึ่ง
แตสําหรับ Perception หรือ สัญญาขันธ ที่มีความหมายวา การจําไดหมายรู หรือ การรับรู มี
ลักษณะเปนเครื่องมือ หรือชองทางแหงการรับรูสิ่งตางๆ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเกิดอารมณ
ความรูสึกของมนุษย30
5

5
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ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ, การทํางานของขันธ 5 ฉบับการตูน ตอนที่ 1, เขาถึงเมื่อ
25 พฤศจิ ก ายน 2557, เข า ถึ ง ได จ าก https://www.youtube.com/watch?v=ZUkq2dHWslk
30
นิธี ศิริพัฒน, ความทรงจําทางพุทธศาสนามีสภาพเชนใด, เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน
25 5 7 , เ ข าถึ งไ ด จ า ก www.siripat.com/FAQS/3 3 . % 2 0 How-Buddhist-Memory-Exists2012.pdf
6
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15.2.3 หวงแหงการกอเกิดและการเสื่อมสลาย
ผลงานวิทยานิพนธหัวขอเรื่อง “หวงแหงการกอเกิดและการเสื่อมสลาย”
วาดวยการนําเอาศิลปะการวาดเสนมาสรางสรรคผลงานศิลปะไทยรวมสมัยผสานกับแนวคิดหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การเกิดขึ้น ตั้งอยู
และดับไป เพื่อชี้ใหเห็นถึงกฏธรรมชาติ เตือนสติ และการรูเทาทันการใชชิวิต โดยสื่อผานรูปลักษณ
วงน้ํากระเพื่อม ปรากฏการณธรรมชาติ พืชพรรณ สัตวน้ําตางๆ เพื่อสรางความสูข สงบ นิ่ง จาก
ภายในจิตใจ เมื่อพิจารณาถึงชีวิตนั้นจะประกอบดวย ขันธ 5 ซึ่งความทุกขในใจนั้นจะถูกสรางขึ้นมา
จากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ 5 เปนอีกตัวอยางหนึ่งในการนําหลักธรรมพระพุทธศาสนาผสานเขากับ
ธรรมชาติรอบตัวสรางสรรคออกมาเปนงานศิลปะไทยรวมสมัยไดอยางนาสนใจ31
5

ภาพที่ 23 ผลงานศิลปะรวมสมัย “.หวงแหงการกอเกิดและการเสื่อมสลาย”
ที่มา : นายสุพร แกวดา, “หวงแหงการกอเกิดและการเสื่อมสลาย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554)

31

สุ พ ร แก ว ดา, “ห ว งแห ง การก อ เกิ ด และการเสื่ อ มสลาย” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 5.
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15.2.4 สัญญาดอกไม
บทความนี้เปนบทความผลงานศิลปะจากนิทรรศการผลงานสรางสรรค
ศิลปกรรมรวมสมัย “สัญญาดอกไม” โดยกลาววา “ดอกไม” มิไดมีความสําคัญกับมนุษยในดาน
อาหารหรือเปนยารักษาโรคเทานั้น แตดอกไมยังสรางความผูกพันอันลึกซึ้งกับจิตใจมนุษยดวย การ
รับชม รับกลิ่น สัมผัสกับดอกไมแลวเกิดการคนพบอารมณความรูสึกนึกคิดจากภายในของศิลปนจน
เกิดเปนงานศิลปะรวมสมัย “สัญญาดอกไม” “สัญญา” คือสวนประกอบของชีวิตอยางหนึ่งที่ทํางาน
อยูภายในจิตใจมนุษยดวยกันอยู 5 สวน เรียกวา ขันธ 5 แบงเปน 2 สวนหลักคือ รูปขันธ (ดอกไม)
และนามขันธ ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนสาระสําคัญนําพาชีวิตใหเปนไปตามภาวะ
ทางจิตตางๆ ทั้งความสุขหรือทุกขตางก็เกิดมาจากขันธ 5 ดวยการทั้งสิ้น ดอกไมธรรมชาติและสัญญา
จึงเปนภาวะหนึ่งภายในจิตใจของมนุษยโดยเกิดการประสานสัมพันธกันอยูตลอดเวลาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน โดยดําเนินไปตามวิธีแหงธรรมชาติ และไดเปดเผยสัจจะแหงการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป
เปนกระบวนการที่เราผัมผัสรับรูไดถึงความงดงาม ความจริง สามารถกระตุนอารมณความรูสึกและ
ความเขาใจของมนุษยตอการมีอยูของชีวิต ดวยภาษาภาพทางศิลปะผานสัญญาในจิตใจ และนําไปสู
ภาวะทางปญญาของแตละบุคคล ซึ่งมนุษยคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีสวนประกอบของชีวิตและจิตใจที่
ทํางานสอดคลองกันอยางลึกซึ้งดวยความละเอียดออน ซึ่งในสัญญาขอนี้ไดเกื้อกูลการดําเนินชีวิตของ
มนุษย คือการหมายรู หรือการรับรู ทําหนาที่เชื่อมโยงสาระทางรูปทรงตางๆ เพื่อนําไปสูการแปรคา
โดยขันธขั้นตอไป จนกระทั้งเขาสูปญญาญาณ32
5

ภาพที่ 24 นิทรรศการผลงานสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัย “สัญญาดอกไม” 13-18 กรกฏาคม 2555
ที่มา : ธนาทิพย ทิพยวารี และ อัญชนา นังคลา, สัญญาดอกไม, เขาถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2558,
เขาถึงไดจากhttp://www.thailandexhibition.com/Event-77/5290
32

ธนาทิพย ทิพยวารี และ อัญชนา นังคลา, สัญญาดอกไม, เขาถึงเมื่อ 10 ธันวาคม
2558, เขาถึงไดจากhttp://www.thailandexhibition.com/Event-77/5290
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15.2.5 การปรุงแตงนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ : การสรางสรรคงาน 2
มิติ เพื่อการติดตั้งภายในอาคารบริษัทอิเมจิ แมกช
การจัดวางองคประกอบแบบนามธรรมที่ไดแรงบันดาลใจดานรูปทรงมา
จากวงคลื่นของน้ําที่ใหความรูสึกถึงการเกิดและดับ ผลงานมีความยาวรับกับผนัง สีที่ใชเปนสีเทา เพื่อ
สรางความสงบนิ่ง การออกแบบสรางสรรคผลงานซึ่งมุงเนนใหเกิด อารมณความรูสึก สงบ ผอนคลาย
โดยใชเนื้อหา แนวคิดที่มาจาก เรื่องราว ประสบการณในอดีตในเรื่องของความรัก ความผิดหวังจาก
การแยกจาก การสูญเสียคนรักในอดีตสรางความผิดหวัง เจ็บปวด โดดเดี่ยว แมวันเวลาจะทําใหความ
เจ็บปวดเบาบางลง แตในบางเวลาเมื่อถูกกระตุน ปลุกเรา อารมคของความทุกขยังกลับมาทํารายอยู
เรื่อยมา เบญจขันธ หรือ ขันธ 5 คือ หลักพุทธธรรมที่อธิบายในเรื่องการเกิดและดับทางอารมณ
ศิลปนจึงนําหลักธรรมดังกลาวมาวิเคราะหกับเรื่องราวสะเทือนใจตางๆ ในอดีตที่หลอมรวมเกิดเปน
อารมณ แ ละนํ า เสนอออกมาเป น ผลงานศิ ล ปกรรม 2 มิ ติ แบบสื่ อ ผสม ในหั ว ข อ “การปรุ ง แต ง
นามธรรมจากการเกิดและดับของอารมณ” โดยศิลปนหวังวาผลงานเปนสื่อที่แสดงความมีสติในการ
ควบคุมอารมณความรูสึกในชีวิตประจําวัน33
5

ภาพที่ 25 ภาพแสดงการจําลองการติดตั้งผลงานกับสถานที่บริเวณจุดที่ 1
ที่มา : กุลเชษฐ ขาวไชยมาหา, การปรุงแตงนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ : การสรางสรรคงาน
2 มิติ เพื่อการติดตั้งภายในอาคารบริษัทอิเมจิ แมกช (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประ
ยุกตศิลปศึกษา บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555)
33

กุลเชษฐ ขาวไชยมาหา, “การปรุงแตงนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ : การ
สร า งสรรค ง าน 2 มิ ติ เพื่ อ การติ ด ตั้ ง ภายในอาคารบริ ษั ท อิ เ มจิ แมกช ” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 1.
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15.2.6 เสี้ยวหนึ่งของ ดร.โรบอด “ศ.ดร. ชิต เหลาวัฒนา” หุนยนตไมลา งโลก
เพราะเปน“ขันธ 5” ที่ไมสมบูรณ
บทความนี้มีความนาสนใจตรงที่มีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง ขันธ 5 มาวิเคราะหองคประกอบของหุนยนต ดวยวาพัฒนาการของหุนยนตนั้นมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นทุกวัน หลายคนเกรงวาอาจจะเกิดเหตุการณเหมือนในภาพยนตรตางประเทศหลายตอหลาย
เรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหุนยนตคิดเปนและทํารายมนุษย แต ศ.ดร. ชิต เหลาวัฒนา ไดแสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยการวิเคราะหตามหลักพระพุทธศาสนาวา
คนเรานั้นประกอบขึ้นมาดวยสิ่งที่เรียกวา “ขันธ 5” รูป คือสสาร, เวทนา คือ
ความรูสึกทางใจและกาย, สัญญา คือความจําไดหมายรู , สังขาร คือสวนปรุงแตงของจิต
โลภ โกรธ หลง และวิญญาณ คือความรับรูในสิ่งทั้งปวง คือ จิต สําหรับการสรางหุนยนตมี
เพียง รูป คือรางของหุน อาจจะใสสัญญา คือความจําไดเขาไปเปนบางสวน จะไมมีเวทนา ไม
สังขาร และไมมีวิญญาณ ดังนั้น แมหุนยนตจะจําได เพราะมีหนวยความจํา แตหุนยนตจะไม
รูสึกรูสาใดๆ การที่จะลุกขึ้นมาควาอาวุธและไลลาฆาคนลางเผาพันธุถลมโลกนี้ อาจารยชิต
ยืนยันวาเปนไปไมไดแนนอน... จะเห็นวาหลักธรรมพระพุทธศาสนานั้นเปนวิทยาศาสตร
สามารถนํามาวิเคราะหความเปนไปในกฎหลักธรรมชาติไดอยางนาสนใจ รวมทั้งในเรื่องของ
เทคโนโลยีที่คนสวนใหญคิดวาไมสามารถนํามาใชไดเพราะหลักคําสอนศาสนาเปนความเชื่อ
จึงเปนสิ่งตรงขามกับวิทยาศานตรและเทคโนโลยี34
5

หุนยนต...“ขันธ 5”...ไมสมบูรณ

ภาพที่ 26 หุนยนตไมลางโลก เพราะเปน“ขันธ 5” ที่ไมสมบูรณ
ที่มา : ผูจัดการออนไลน, เสีย้ วหนึ่งของ ดร.โรบอด “ศ.ดร. ชิต เหลาวัฒนา : หุนยนตไมลางโลก
เพราะเปน ขันธ 5 ที่ไมสมบูรณ, เขาถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.
myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=43319
34

ผูจัดการออนไลน, เสี้ยวหนึง่ ของ ดร.โรบอด “ศ.ดร. ชิต เหลาวัฒนา : หุนยนตไม
ลางโลก เพราะเปน ขันธ 5 ที่ไมสมบูรณ, เขาถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.
myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=43319
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15.2.7 พุทธศาสนาและจิตเวชศาสตร
เป น บทความเปรี ย บเที ย บระหว า งหลั ก ธรรมพระพุ ท ธศาสนากั บ หลั ก
ทฤษฏีทางจิตวิทยาตะวันตก ที่อธิบายเรื่องสุขภาพจิตในแงมุมตางๆ โดยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ที่นํามาวิเคราะห และอธิบาย คือ ขันธ 5 เพราะเปนหลักธรรมที่อธิบายถึงกระบวนการการเกิดทุกขที่
สงผลตอจิตใจ สวนในทางดานจิตวิทยาจะใชทฤษฎี จิตวิเคราะห ของ ซิกมัน ฟรอยด (Sigmund
Freud) เชน เปรียบเทียบ ภวังคจิต (life-continuum) ไดกับจิตไรสํานึก (the unconscious)
สัญญาขันธ มีความคลายคลึงกับอินทรียสัมผัส (sensation) และสัญชาน (perception) มีลักษณะ
เปนการแปลความหมายขอมูลจากอินทรียสัมผัส โดยอาศัยเหตุการณปจจุบันเทียบกับอดีต สังขาร
ขันธ เปนตัวกําหนดการกระทํากาย วาจา และใจ ในทางจิตวิทยา เรียกวาแรงจูงใจ (motives) หรือ
แรงขับ (drives) วิญญาณขันธ (Consciousness) คือ การรูอารมณหรือสิ่งเราที่เปนอายตนะ
ภายนอก 6 คือ รูป, เสียง, กลิ่น , รส, กายสัมผัส และมโนภาพ ที่กระทบกับอายตนะภายใน 6 คือ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย และใจ สวนในทางจิตวิทยา หมายถึง ความสะเทือนใจที่เกิดขั้นจนมีการตอบสนอง
ตอสิ่งเรา เชน อารมณโกรธ กลัว เสียใจ เปนตน เมื่อพิจารณาแลวอารมณในทางจิตวิทยาก็คือ
เวทนาขันธ นั่นเอง การวิเคราะหถึงลักษณะหนาที่ของ ขันธ 5 ในสวนของ วิญญาณขันธ หรือ จิต โดย
“วิถีจิต (Vithi citta) เทียบไดกับจิตสํานึก (the conscious) จิตสํานึกหรือวิถีจิตที่เกิดขึ้นทางตา
เรียกวาจักขุวิญญาณ (eye-consciousness) เปนสภาวะจิตขณะตื่น รูตัว สวนจิตกอนสํานึก (the
preconscious) เทียบไดกับ มโนวิญญาณ (mind consciousness) เปนจิตที่รู หรือระลึกไดจาก
ขอมูลที่รวบรวมไว เปนตน นอกจากขอเปรียบเทียบที่เหมือนกันแลวยังมีสวนที่ตางกัน เชน Freud
เห็นวาบรมสุข (supreme happiness) ภาวะปกติสัมบูรณ (absolute normality) เปนสิ่งเพอฝน
เปนไปไมได เพราะเชื่อวาทุกคนตองมีปญหาทางจิต แตในทรรศนะของพุทธศาสนา ไมไดเปนสิ่งเพอ
ฝน พระอรหันตคือผูที่มีสุขภาพจิตสมบูรณที่สุด จากการวิเคราะหทฤษฎีของเหลานักจิตวิทยากับ
หลักธรรมพระพุทธศาสนา จะเห็นวาสามารถเทียบความเหมือนและแตกตางกันตามหลักวิชาการ
สมั ย ใหม ไ ด อ ย า งมี เ หตุ ผ ลและน า สนใจ ทํ า ให เ พิ่ ม ความเข า ใจและมุ ง มองที่ ก ว า งขึ้ น เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธเกี่ยวโยงระหวางหลักธรรมพระพุทธศาสนาทางซีกโลกตะวันออกกับหลักทฤษฎีเชิง
วิชาการของซีกโลกตะวันตก กลายเปนแนวทางในการศึกษาความสัมพันธระหวาง ขันธ 5 กับ สัญ
ศาสตร ในการจัดทําวิทยานิพนธ35
5

35

จําลอง ดิษยวณิช, “พุทธศาสนาและจิตเวชศาสตร,” วารสารสมาคมจิตแพทยแหง
ประเทศไทย 43, 3 (2541): 266-291, เขาถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.
psychiatry.or.th/JOURNAL/v4337f.html
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15.3 วรรณกรรมเกี่ยวกับสัญศาสตรและสัญญาขันธ
“แทนคางานสรางสรรคเปน รูปขันธ ทํางานในสถานะ สัญญาขันธ เสมือน
สะพานหรือสวิทชเปดจิตของผูเสพใหเขาถึงความเปน วัตถุธรรม ทดลองตีความตามแนวคิดทฤษฎี
Semiotic หรือ สัญศาสตร โดยพิจารณาการรับรูของมนุษย วิเคราะหตามหลักการขันธ 5 ใน
พระพุทธศาสนา” 22 จากบางตอนของบทความผลงานศิลปะ“หลังคาหนาฝน” (Roof and Rain)
โดย ผศ. ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล ไดนําเสนอแนวคิดของการตีความผลงานศิลปะดวยทฤษฎีสัญ
ศาสตร ตามหลักนักคิดนักวิชาการตะวันตกที่มีวัตถุประสงคเพื่อการตีความ การใหความหมายกับสิ่ง
ตางๆ ทั้งนี้สําหรับการวิเคราะหกระบวนการรับรูของมนุษยนั้น ไดใชหลักขันธ 5 ของพระพุทธศาสนา
ที่เปนเรื่องการทํางานของจิ ตใจมนุษ ย และกระบวนการสร างความรู สึ กเมื่ อไดรั บข อมู ลจากโลก
ภายนอก ผานรูปลักษณเครื่องประดับรวมสมัย ตามหลักธรรมชาติวิสัยที่วา ชาวตะวันตกเปนผูคนแหง
เหตุผลฝายเนื้อหนัง สวนชาวตะวันออกนั้นจะพูดถึงเรื่องจิตใจ และความรูสึกเปนสวนใหญ36
5

5

ภาพที่ 27 หลังคาหนาฝน (Roof and Rain)
ที่มา : ภูวนาท รัตนรังสิกุล, หลังคาหนาฝน “Roof and Rain” ใน Design Network ASEAN งาน
นิทรรศการผลงานสรางสรรคคณาจารยคณะมัณฑนศิลป 2557 (กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2557), 207.
36

ภูวนาท รัตนรังสิกุล, “หลังคาหนาฝน Roof and Rain,” ใน Design Network
ASEAN งานนิทรรศการผลงานสรางสรรคคณาจารยคณะมัณฑนศิลป 2557 (กรุงเทพฯ: มหา
วิทยาลัยศิลปากร, 2557), 113.

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ตามหลักพระพุทธศาสนาแลว ขันธ 5 เปนหนทางของการขจัดความทุกขที่เกิดขึ้นภายใน
ใจ ซึ่งชองทางใหความทุกขเขามาไดแก “เวทนาขันธ” คือ ความรูสึก “สัญญาขันธ” คือ ความจํา และ
“สังขารขันธ” คือ ความคิด แตทั้ง 3 ขันธ นี้ก็เปนชองทางการเกิดความสุขของมนุษยเชนกัน เพราะ
ชีวิตมนุษยใชวาจะมีความสุขเสมอไป หรือมีความทุกขตลอดไป ทั้งสุขและทุกข คือวิถีที่มนุษยทุกคน
ตองประสบพบเจออารมณความรูสึกตางๆ ของมนุษยจะแทรกมากับคววมคิด ความจํา ความรูสึก ไม
วาจะดีหรือรายยอมสงผลตอจิตใจทั้งสิ้น แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะอารมณ และความสึกรูที่ดี เทานั้น
ตัวอยางเชน ในวัยเด็กอาจมีประสบการณที่ดีและมีคุณคาจนยากจะลืมเลือนทุกครั้งที่นึกถึงสามารถทํา
ใหยิ้มไดทันที เกิดความชื่นบาน ลดความกังวล ผอนคลาย เสริมสรางกําลังใจ และแนนอนวามนุษยทุก
เพศทุกวัยลวนตองพบกับความทุกข โศกเศรา เสียใจ วิตก กังวล โกรธ เกลียด กลุมใจ ดังนั้นเมื่อบอ
เกิดแหงทุกขอยูที่ใจก็ตองแกที่ใจ ซึ่งโดยธรรมชาติแลวการจะแกหรือคานสิ่งใดมักจะแกดวยสิ่งที่ตรง
ขามเสมอ อาจตองอาศัยตัวชวยบาง เชนเมื่อเราเจ็บปวยก็ตองใชยาเปนตัวชวยรักษาเรา ไมปลอยให
รางกายรักษาตัวมันเองตามธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งอาจไมเพียงพอ ในทํานองเดียวกันการรักษาความ
ทุกข ความเจ็บปวยทางจิตใจก็ตองอาศัยตัวชวยเชนเดียวกันนั่นคือพลังใจที่ดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก
เหมือนคํากลาวที่วา “ใจเปนนาย กายเปนบาว” นั่นอาจกลาวไดวาจิตใจสําคัญกวารางกาย ตัวชวยใน
การรักษาจิตใจในภาวะเจ็บปวย คืออะไร อาจเปนสิ่งของ บุคคลสําคัญในชีวิต เรื่องราวประสบการณ
ที่ดี หนาที่การงาน ทุกอยางลวนแลวแตสามารถเปนตัวชวยไดทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวาอะไรคือสิ่งที่มีคุณคา
ตอจิตใจ และเลือกสิ่งนั้นมาเปนตัวชวยใหเรากาวผานชวงเวลาที่ยากลําบากเหลานั้น บางสิ่งอาจสงผล
ในแงดีตอจิตใจคนหนึ่ง ขณะที่อาจไมมีผลอะไรเลยกับอีกคนหนึ่ง แมทั้งสองคนจะอยูในสถานที่ หรือ
เหตุก ารณเดี ยวกั นก็ตาม แตหากมีประสบการณที่ตางกันก็จะเลือกตัวชวยที่ตางกันเชนเดียวกัน
สําหรับผูวิจัยนั้นตัวชวย คือ “บาน” ซึ่งสิ่งที่เชื่อมถึงบานคือ กิจกรรมเก็บ และไพใบตองตึง
1. สัญญาแหงวัฒนธรรมใบตองตึง
วันเวลาที่เปลี่ยนไปเราไมอาจใหสิ่งตางๆ หวนคืนได แตสิ่งหนึ่งที่เราพอจะเก็บรักษาไวได
คือ “ความทรงจํา” ความทรงจําที่ดียอมกอเกิดความสุขความเจริญดานจิตใจ ทุกครั้งที่หวนคิดถึง
ความสุขใจก็จะบังเกิดขึ้น ใหรูวาสิ่งสวยงามเหลานั้นไดเกิดขึ้นจริง คําวา “สัญญาแหงวัฒนธรรม
ใบตองตึง” ความหมายคือ “ความทรงจําตางๆ ที่เกี่ยวของกับใบตองตึง” จากการที่ไดเดินทางกลับ
45
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บานชวงตนเดือนมกราคม ไดทํากิจกรรมเก็บ และไพใบตองตึงรวมกับแม ณ หมูบานยะพอ อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีสวนรวม (Participant Observation) บันทึก
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) กับผูมีประสบการณในวิถีแหง
วัฒนธรรมใบตองตึงมากวา 70 ป นําขอมูลตางๆ ที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (content
analysis) และวิเคราะหดวยตาราง (Matrix Analysis) เพื่องายตอการทําความเขาใจและนําไปใช
วิธีการตอไปนี้จะเปนการคนหากิจกรรมที่กอเกิดความทรงจําอันเกี่ยวกับวัฒนธรรมใบตองตึง เพื่อ
เปนสัญญะในการสรางสรรคเครื่องประดับสวนบุคคลตอไป
ตารางที่ 5 กิจกรรมกับลักษณะทางกายภาพจากวัฒนธรรมใบตองตึง
กิจกรรม
ปรากฏการณทางกายภาพ
ตะกราใบใหญ
ความหนาวเย็น หมอก มืดสลัว
1. เชาตรูแหงการเดินทางไกล
เสียงเพลงของแม
ศาลเจาประจําหมูบาน
ยุงขาว ยุงขาวโพด
ใบตองตึง
ตะกราใบใหญ
ลูกสมอ
2. การเก็บใบตองตึง
ลูกตองตึง หรือลูกพลวง
เสียงเหยียบย่ําใบไมแหง
ความหนาวเย็น หมอก มืดสลัว
แสงสีเงิน สีทองที่เสนขอบฟา
3. การตัดขั้วกาน และแชน้ํา
ใบตองตึง
มีดตัดขั้ว
4. การไพใบตองตึง
ใบตองตึง, ตอกเกี้ยวไมใผ, ไมดุกกาน
ครั้งเมื่อสมัยวัยเด็กอารมณความรูสึกเปนสุข อบอุน ซาบซึ้ง ไดเกิดขึ้นขณะที่กระทํา
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมใบตองตึง และเมื่อวันเวลาผานไปนานสิ่งเหลานั้นก็ไดกลายเปนความทรงจํา
เพราะชีวิตคือการเดินทางเพื่อสะสมความทรงจํา
ความทรงจําในอารมณและความรูสึกสมัยวัยเด็ก มีสวนสําคัญที่ผูวิจัยใชเปนแรงผลักดัน
ในการดําเนินชีวิต วิธีการมอง และตอบสนองตอโลกในปจจุบัน
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ตารางที่ 6 สุนทรียภาพแหงความทรงจําสมัยวัยเด็กที่เกิดจากกิจกรรมวัฒนธรรมใบตองตึง

กิจกรรม

รูปภาพ

ความทรงจําแหงสุนทรียภาพสมัยวัยเด็ก
ประ
สนุก
อบอุน
ทับใจ
สนาน
สุขสงบ ผอนคลาย

1. เชาตรู
แหงการ
เดินทางไกล



2. การเก็บ
ใบตองตึง











3. การตัด
ขั้วกาน
และแชน้ํา



4. การไพ
ใบตองตึง





ตารางที่ 7 ความถี่สุนทรียภาพแหงความทรงจําสมัยวัยเด็กที่เกิดจากกิจกรรมวัฒนธรรมใบตองตึง
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

กิจกรรม
เชาตรูแหงการเดินทางไกล
การเก็บใบตองตึง
การตัดขั้วกาน และแชน้ํา
การไพใบตองตึง

ความถี่
/
///
/////

ตัวเลข
1
3
5
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สรุประดับความถี่
การไพใบตองตึง
การเก็บใบตองตึง
เชาตรูแหงการเดินทางไกล
การตัดขั้วกาน และแชน้ํา

=
=
=
=

5
3
1
0

จากตารางความถี่ แ สดงสุ นทรียภาพแหงความทรงจําสมัยวัยเด็กที่เกิดจากกิจกรรม
วัฒนธรรมใบตองตึง กิจกรรมที่สามารถสรางความทรงจําแหงสุนทรียภาพแกผูวิจัยมากที่สุด คือ “การ
ไพใบตองตึง” จึงไดนํามาพิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อการสรางสรรคเครื่องประดับสวนบุคคลตาม
ตารางที่แสดงขางลาง
ตารางที่ 8 ความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อการสรางสรรคเครื่องประดับสวนบุคคล
ลําดับ

ความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อการสรางสรรคเครื่องประดับสวนบุคคล
มากที่สุด
5

1.
2.
3.
4.

เชาตรูแหงการเดิน
ทางไกล
การเก็บใบตองตึง
การตัดขั้วกาน และแชน้ํา
การไพใบตองตึง

สรุประดับความเหมาะสม
การไพใบตองตึง
การเก็บใบตองตึง
เชาตรูแหงการเดินทางไกล
การตัดขั้วกาน และแชน้ํา

มาก
4

กลาง
3

นอย
2

นอยมาก
1

ไมมี
0






=
=
=
=

1
2
3
4

จากตารางที่กลาวมาสรุปไดวา กิจกรรมทีก่ อใหเกิดสัญญา หรือสัญญะของสุนทรียภาพ
แหงความทรงจําสมัยวัยเด็กมากที่สุด และมีความเหมาะสมในการนํามาเปนแนวทางในการสรางสรรค
เครื่องประดับสวนบุคคลมากที่สุด คือ “การไพใบตองตึง”
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เครื่ องประดั บ ส วนบุ คคลที่ผู วิจัยสรางสรรคขึ้นจะทํางานในสถานะ สัญ ญาขันธแ ห ง
ใบตองตึ ง คื อ เมื่อผูวิจัยมี ปฏิ สั มพันธกับเครื่องประดับแลวทําใหจําภาพ เสียง กลิ่ น พื้นผิว และ
เรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่เกี่ยวของกับใบตองตึง โดยอาศัยชองทางแหงสัญญาขันธ จากการ
วิเคราะหถึงลักษณะการทํางานเกี่ยวกับความจําของเครื่องประดับสวนบุคคล มีชองทางแหงกอง
สัญญา 5 ชองทาง ประกอบดวย
1. รูปสัญญาแหงใบตองตึง คือ การจําไดในรูปรางรูปทรง พื้นผิว ลวดลาย สีสัน แสง
สวางและบรรยากาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมใบตองตึง เปนความจําทางตา หรือ จักขุสัญญา
2. สัททสัญญาแหงใบตองตึง คือ การจําไดในเสียงเพลงแม เสียงใบไมเมื่อโดนเหยียบ
เปนความจําทางหู หรือ โสตสัญญา
3. คันธสัญญาแหงใบตองตึง คือ การจําไดในกลิ่นใบไมแหง ใบไมเปยก ตอกไมไผ เปน
ความจําทางจมูก หรือ ฆานะสัญญา
4. โผฏฐัพพสัญญาแหงใบตองตึง คือ การจําไดในความหยาบ ละเอียด เมื่อไดสัมผัส
พื้นผิวของใบไม ทาทางการเครื่อนไหวของมือจากการไพใบตองตึง เปนความจําทางกาย หรือ กาย
สัญญา
5. ธัมมสัญญาแหงใบตองตึง คือ การจําเรื่องราว และความรูสึกตางๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
การเก็บและไพใบตองตึง หรือ มโนภาพได รวมทั้งอารมณความรูสึกตางๆ เปนความจําทางใจ หรือ
มนสัญญา
แนวคิดในการใช “กิจกรรมการไพใบตองตึง” เพื่อกระตุนสุนทรียภาพสมัยวัยเด็กที่มีผล
ตอจิตใจและอารมณความรูสึกของผูวิจัย ผานชองทางการรับรูแหงสัญญาขันธ ตามตารางที่แสดง
ขางลาง
ตารางที่ 9 ชองทางแหงสัญญาขันธอันนํามาซึ่งสุนทรียภาพสมัยวัยเด็กผานกิจกรรมไพใบตองตึง
6 ชองทางการรับรูแหงสัญญาขันธ
กิจกรรม

การไพ
ใบตองตึง

จักขุสัญญา

โสตสัญญา

ฆานะ
สัญญา

ความจําทาง
ทัศนธาตุดาน
รูปทรง สี
ลวดลาย
ขนาด
น้ําหนัก

ความจําทาง
หู ไดแกเสียง
รองและเอื้อน
เพลงพื้นบาน
ของแม เสียง
เหยียบใบไม

ความจํา
ทางจมูก
ไดแก
กลิ่น
ใบตองตึง
แหง หรือ

ชิวหา กายสัญญา
สัญญา
-

มนสัญญา

ความจํา ความจําใน
ทางกาย
เรื่องราว
กลามเนื้อ ตางๆ ไดแก
ไดแก ความรักของ
ความ
แม สายลม
หยาบ
ยามฤดูรอน
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ตารางที่ 9 ชองทางแหงสัญญาขันธอันนํามาซึ่งสุนทรียภาพสมัยวัยเด็กผานกิจกรรมไพใบตองตึง (ตอ)
6 ชองทางการรับรูแหงสัญญาขันธ
จักขุสัญญา

กิจกรรม

โสตสัญญา

ฆานะ
สัญญา

ในปา
ฯลฯ

กลิ่น
ใบตองตึง
เปยกน้ํา
ฯลฯ

เทคนิคการไพ
ฯลฯ ของ
ใบตองตึง ไม
ดุกกาน ตอก
การไพ
เกี้ยว
ใบตองตึง
ฯลฯ

ชิวหา กายสัญญา
สัญญา

มนสัญญา

ละเอียด จิตใจไรซึ่ง
ของพื้นผิว ความกังวล
ความแข็ง แตเปยม
ออน แรง ดวยความนิ่ง
ตานมือ สงบ ความ
เทคนิค สุขอบอุนใจ
วิธีการไพ สนุก สนาน
ฯลฯ
ฯลฯ

-

จากตารางสรุปไดวา การบังเกิดอารมณความรูสึกแหงสุนทรียภาพสมัยวัยเด็ก เมื่อไดไพ
ใบตองตึงรวมกับแม กระตุนผัสสะ 1 แหงอายตนะ 2 คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส กาย
สัมผัส และมโนสัมผัส โดยทํางานผาน 5 ชองทางแหงสัญญาขันธ คือ จักขุสัญญา โสตสัญญา ฆานะ
สัญญา กายสัญญา มนสัญญา ของผูสวมใส เสมือนเปนสวิตช หรือกุญแจเปดกลองแหงความทรงจําสู
สภาวะจิตอันสงบ ไรกังวล ในอดีตบังเกิดเปนสันติสุขในจิตปจจุบันของผูวิจัย
5

5

1

อายตนะ แปลวา ที่เชื่อมตอ, เครื่องติดตอ เปนสื่อติดตอกอเกิดความรูสึกขึ้น แบงเปน 2
อยาง คือ อายตนะภายใน เรียกวา อินทรีย 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เชื่อมตอกับอายตนะ
ภายนอก เรียกวา อารมณ 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ . พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งที่ 39 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2557), 28-30.
2
ผัสสะ ในทางพุทธศาสนา หมายถึง สัมผัส หรือการกระทบกอเกิดเปนความรูสึก มี 6
อยาง คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส ซึ่งเปนการพบกัน
ระหวาง 3 สิ่ง คือ อายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ เชน ตา+รูป+จักขุวิญญาณ.
พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต), พุ ท ธธรรมฉบั บ ปรั บ ขยาย, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 39 (กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), 31.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0
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การเปดกลองแหงความทรงจําสูสภาวะจิตอันสงบ ไรกังวล ในอดีตสมัยวัยเด็กบังเกิดเปน
สันติสุขในจิตปจจุบันของผูวิจัย มีลักษณะเปนอยางไรนั้น สามารถกลาวไดวา คือการสรางสรรค
เครื่องประดับสวนบุคลลที่ใชรูปแบบการประกอบสรางเชิงพิธีกรรมดวยวิธีการไพใบตองตึงกระตุนให
ความทรงจําแหงสุนทรียภาพในอดีตเยียวยาความวิตกกังวลภายในจิตของผูวิจัยใหคลายลง

เครื่ องประดับส่วนบุคคล
(สัญญาขันธ์)

พิธีกรรม

การเก็บ,ไพ

TANGIBLE
INTANGIBLE

อดีต

สภาวะจิตที่ต้องการเยียวยา

ปั จจุบนั

อบอุน่

วิตกกังวล

คลายวิตก

ประทับใจ

เครี ยด

สงบ

สนุกสนาน

กดดัน

เสริมกําลังใจ

สงบ

ประหม่า

ผ่อนคลาย

หมดกําลังใจ

ภาพที่ 28 แผนผังแสดงแนวคิดการสรางสรรคเครื่องประดับสวนบุคคลจาก “การไพใบตองตึ
กิจกรรมเชิงพิธีกรรม”
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ตารางที่ 10 วิเคราะหองคประกอบกิจกรรมไพใบตองตึงเพื่อการออกแบบเครื่องประดับสวนบุคคล

ลําดับที่

1.

2.

3.

4.

องคประกอบ
ทางกายภาพ

ใบตองตึง

ตอกเกี้ยว

ไมดุกกาน

เทคนิควิธีการ

ภาพ

ลักษณะเฉพาะ

เปนใบไมแหง แข็ง เหนียว
สี น้ํ า ตาลรู ป ใบเป น หั ว ใจ
พื้นผิวลายชัดเจน

เป น ไม ไ ผ เ หลาเหลี่ ย ม
ยาว 35 เซนติเมตร
สามารถบิดไดโดยไมหัก มี
ไว สํ า หรั บ เกี้ ย วใบตองตึ ง
เปนไพตอง หรือเปนตับ
เป น ไม ไ ผ เ หลาเหลี่ ย ม
แข็งแรง เปนแกนของไพ
ตอง หรือตับพลวง ยาว 23 เมตร
เปนรูปแบบการเย็บใบไม
ขนาดใหญ ด ว ยวิ ธี ก าร
เกี้ ย วเป น ตั บ 5 จั ง หวะ
แทง ดึง บิด กลัด บิด
สอด
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2. กระบวนการสํารวจอิริยาบถสวนบุคคลเพื่อคลายความวิตกกังวล
เปนธรรมดาของชีวิตทุกคนที่ตองมีชวงเวลาแหงการเผชิญหนากับเหตุการณที่ยากลําบาก
ใจ และสิ่งที่หลีกหนีไมพน คือการตองอยูกับสภาวะจิตที่ไมปกติ ไมพึงประสงค แผนผังตอไปนี้แสดงให
เห็นถึงสถานการณที่ทําใหเกิดสภาวะจิตที่ไมพึงประสงค
ตารางที่ 11 สถานการณในชีวิตปจจุบัน สภาวะจิตที่เกิดขึ้น สภาวะจิตที่อยากใหเกิด
สถานการณ
1. รอสัมภาษณงาน/ศึกษาตอ
ดานการศึกษา 2. รอทําขอสอบ

ดานการ
ทํางาน

สภาวะทางจิตที่เกิด
โดดเดี่ยว ตื่นเตน วิตกกังวล
โดดเดี่ยว ตื่นเตน วิตกกังวล

3. รอสอบหัวขอวิทยานิพนธ

อึดอัด ตื่นเตน วิตกกังวล

4. กอนเขียนวิทยานิพนธ

อึดอัด ตื่นเตน วิตกกังวล

5. รายงานผลการปฏิบัติงานแก
ผูบริหาร
6. ตอบคําถาม สตง. (สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน)
7. รอนําเสนอผลงานในหองประชุม

โดดเดี่ยว ตื่นเตน วิตกกังวล

8. เตรียมนําเสนอวิทยาลัยแกผูเยี่ยม
ชม
9. เตรียมเผชิญหนากับคนที่ไมชอบ

โดดเดี่ยว ตื่นเตน วิตกกังวล

ดาน
10. เขาแถวรอเขาหองน้ําสาธารณะ
ชีวิตประจําวัน
11. รอรถประจําทางเพื่อไปให
ทันเวลานัดหมาย
12. รอพูดคุยเรื่องแตงงานกับฝาย
หญิง
13. กอนขึ้นเวทีการประกวด/
สนามแขงขัน

สภาวะจิตที่อยาก
ใหเกิด

โดดเดี่ยว ตื่นเตน วิตกกังวล
โดดเดี่ยว ตื่นเตน วิตกกังวล

อึดอัด ตื่นเตน วิตกกังวล
ตื่นเตน วิตกกังวล
ตื่นเตน วิตกกังวล
ตื่นเตน วิตกกังวล
โดดเดี่ยว ตื่นเตน วิตกกังวล

ผอนคลาย
ไรกังวล
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ตารางที่ 12 การสํารวจอิริยาบถในชีวิตประจําวันเพื่อคลายความวิตกกังวล
ลําดับที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ภาพ

อิริยาบทประจําวัน

สภาวะที่เกิดขึ้น

นั่งขัดสมาธิบนเกาอี้ ซาย
ทับขวา

อิริยาบถใหความสบาย
ทางสรีระขณะนั่งทํางาน
คนเดียว

นั่งไขวหาง ขวาทับซาย

แสดงถึงการผอนคลายใน
ที่สาธารณะ ความเปน
ผูใหญ แตขาดความมั่นใจ

มือขวาจับขอมือซาย

ผอนคลาย นิ่งสงบ แฝง
ไปดวยความสุขภาพ

มือซายเทาคาง

ความเบื่อหนาย
เกียจคราน

มือซายบีบขมับ

อารมณเครงเครียด
จริงจัง ครุนคิด

มือซายลูบหนา บีบจมูก

ครุนคิด พยายามหาทาง
ออกจากปญหา

มือขวาตบหนาอกเบา

คลายจากความตกใจ
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ตารางที่ 12 การสํารวจอิริยาบถในชีวิตประจําวันเพื่อคลายความวิตกกังวล (ตอ)
ลําดับที่

ภาพ

อิริยาบทประจําวัน

สภาวะที่เกิดขึ้น
เครียด อึดอัด พยายามหนี

8.

นิ้วมือขวาบีบนิ้วมือซาย

จากความเปนจริง

มือซายจับตนแขนขวา

ผอนคลาย นิ่งสงบ แตแฝง
ดวยความเชื่อมั่นในใจเล็กๆ

นิ้วโปงเทาคางพนมมือ

ตื่นเตน พยายามควบคุม
อารมณ

11.

มือไขวหลัง ขวาทับซาย

กําลังแสดงออกถึงความ
เปนผูใหญ และจริงจัง

12.

นิ้วโปงลวงกระเปากางเกง ผอนคลาย นิ่งสงบ
ซาย-ขวา
เตรียมการพรอมเผชิญ

9.

10.
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ตารางที่ 13 สถานการณ การแสดงออกของอิริยาบถสวนบุคคล และสภาวะจิตที่เกิด
สถานการณ

การแสดงออกของอิริยาบทสวนบุคคล

1. รอสัมภาษณงาน/ศึกษาตอ

- มือขวาจับขอมือซาย

2. รอทําขอสอบ

- มือซายจับตนแขนขวา

3. รอสอบหัวขอวิทยานิพนธ

- มือซายจับตนแขนขวา

4. กอนเขียนวิทยานิพนธ

- มือซายจับตนแขนขวา

5. รายงานผลการปฏิบัติงานแก
ผูบริหาร
6. ตอบคําถามสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน (สตง.)
7. รอนําเสนอผลงานในหอง
ประชุม
8. เตรียมนําเสนอวิทยาลัยแกผู
เยี่ยมชม
9. เตรียมเผชิญหนากับคนที่ไม
ชอบ
10. เขาแถวรอเขาหองน้ํา
สาธารณะ
11. รอรถประจําทางเพื่อไปให
ทันเวลานัดหมาย
12. รอพูดคุยเรือ่ งแตงงานกับฝาย
หญิง

- มือขวาจับขอมือซาย

13. กอนขึ้นเวทีการประกวด/
สนามแขงขัน

- นิ้วโปงลวงกระเปากางเกง ซายขวา
- มือซายจับตนแขนขวา

- มือขวาจับขอมือซาย
- มือซายจับตนแขนขวา
- มือขวาจับขอมือซาย
- นิ้วโปงลวงกระเปากางเกง ซายขวา มือซายจับตนแขนขวา
- นิ้วโปงลวงกระเปากางเกง ซายขวา
- นิ้วโปงลวงกระเปากางเกง ซายขวา
- มือขวาจับขอมือซาย

สภาวะจิตที่เกิด

ผอนคลาย ไรกงั วล แฝงนัย
ยะความสุภาพ ออนนอม
ผอนคลาย ไรกงั วล
แฝงนัยยะความมั่นใจ
ผอนคลาย ไรกงั วล
แฝงนัยยะความมั่นใจ
ผอนคลาย ไรกงั วล
เตรียมใจ เตรียมสมอง
ผอนคลาย ไรกงั วล
แฝงนัยยะความสุภาพ
ผอนคลาย ไรกงั วล แฝงนัย
ยะความสุภาพ ออนนอม
ผอนคลาย ไรกงั วล
แฝงนัยยะความมั่นใจ
ผอนคลาย ไรกงั วล แฝงนัย
ยะความสุภาพ ออนนอม
ผอนคลาย ไรกงั วล แฝงนัย
ยะการเผชิญหนา มั่นใจ
ผอนคลาย ไรกงั วล แฝงนัย
ยะการเผชิญหนา
ผอนคลาย ไรกงั วล แฝงนัย
ยะการเผชิญหนา
ผอนคลาย ไรกงั วล แฝงนัย
ยะความสุภาพออนนอม
และจริงจัง
ผอนคลาย ไรกงั วล แฝงนัย
ยะการเผชิญหนา และ
มั่นใจ

57
ตารางที่ 14 ความถี่ของการแสดงอิริยาบถสวนบุคคลในสถานการณตางๆ ที่กําหนด
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อิริยาบทสวนบุคคล
นั่งขัดสมาธิบนเกาอี้ ซายทับขวา
นั่งไขวหาง ขวาทับซาย
มือขวาจับขอมือซาย
มือซายเทาคาง
มือซายบีบขมับ
มือซายลูบหนา บีบจมูก
มือขวาตบหนาอกเบา
นิ้วมือขวาบีบนิ้วมือซาย
มือซายจับตนแขนขวา
นิ้วโปงเทาคางพนมมือ
มือไขวหลัง ขวาทับซาย
นิ้วโปงลวงกระเปากางเกง ซาย-ขวา

สรุประดับความถี่
มือซายจับตนแขนขวา
มือขวาจับขอมือซาย
นิ้วโปงลวงกระเปากางเกง ซาย-ขวา

ความถี่
/////
////////
////

ตัวเลข
0
0
5
0
0
0
0
0
6
0
0
4

1
2
3

ดังนั้น อิริยาบทสวนบุคคล 3 ลําดับแรกที่เลือกเปนจุดติดตั้งเครื่องประดับบนรางกาย คือ
มือซายจับตนแขนขวา มือขวาจับขอมือซาย และนิ้วโปงลวงกระเปากางเกงซาย-ขวา
ตารางที่ 15 สรุปจุดติดตั้งบนเสื้อผา 3 ตําแหนงอิริยาบถเพื่อคลายความวิตกกังวล
ลําดับที่

อิริยาบถเพื่อคลายความวิตกกังวล

1.

มือซายจับตนแขนขวา

ภาพ
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ตารางที่ 15 สรุปจุดติดตั้งบนเสื้อผา 3 ตําแหนงอิริยาบถเพื่อคลายความวิตกกังวล (ตอ)
ลําดับที่

2.

3.

อิริยาบถเพื่อคลายความวิตกกังวล

มือขวาจับขอมือซาย

นิ้วโปงลวงกระเปากางเกง
ซาย-ขวา

ภาพ
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กระบวนการสรางสรรคเครื่องประดับ

กิจกรรมเก็บใบตองตึง

กิจกรรมเก็บใบไม

เตรียมองคประกอบไพตอง

เตรียมอะไหลเครื่องประดับ (Spare Part)

กิจกรรมไพใบตองตึง

กิจกรรมไพเครื่องประดับ
กิจกรรมเชิงพิธีกรรม

จุดติดตั้งบนเสื้อผาตามตําแหนง

ติดตั้งบนหลังคา

อิริยาบถเพื่อคลายความวิตกกังวล

การออกแบบตัวเรือน

รูปทรง วัสดุ กลไลและเทคนิค

อัตลักษณสื่อถึงเครื่องประดับปกาเกอะญอ

เครื่องประดับสวนบุคคล

ภาพที่ 29 แผนผังแสดงกระบวนการสรางสรรคเครื่องประดับ
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3. แนวทางการคนหาและทดลองวัสดุแหงสัญญา
การคนหา ทดลองวัสดุแหงสัญญา คือ การคนหา และทดลองวัสดุดวยกระบวนการตางๆ
เมื่อนํามาเย็บติดเขากับตัวเรือนดวยวิธีการไพแลวสามารถสรางความรูสึกเหมือนกับไดไพใบตองตึงจริง
ซึ่ง เป น ส วนหนึ่ งของเครื่ อ งประดั บที่ ทํ างานในลั ก ษณะเป น สั ญ ญาขั น ธ กระตุ น ให ผู วิ จัย เกิ ด ภาพ
ประสบการณแหงสุนทรียะในอดีตสมัยวัยเด็กได ซึ่งความรูสึกดังกลาวนั้นถูกสรางขึ้นมาจากลักษณะ
ทางกายภาพ และสุ น ทรี ย ภาพของใบตองตึ ง ดั ง นั้ น การค น หาวั ส ดุ ที่ ส ามารถสร า งอารมณ แ ละ
ความรูสึกเหมือนการไพใบตองตึงจริง จึงเปนสิ่งที่จําเปนในการสรางสรรคงานเครื่องประดับ ตอไปนี้
เปนกระบวนการคนหาและทดลองวัสดุสําหรับการไพเครื่องประดับ
3.1 การทดลองสรางพื้นผิวใบไมบนโลหะทองแดง
การทดลองสรางพื้นผิวใบไมบนโลหะทองแดง โดยมีความคาดหวังถึงความเสมือนของ
ลวดลายพื้นผิวใบไมจริง สีพื้นผิวเหมือนบรรยากาศมืดสลัวยามเชาในฤดูหนาวชวงเวลาของการเก็บ
ใบตองตึง มีขั้นตอนดังนี้
3.1.1 การทําลวดลายพื้นผิว
3.1.1.1 นําแผนทองแดงไปรีดกับเครื่องรีดใหบางเหมือนใบไม
3.1.1.2 คัดเลือกใบไมแหงทีม่ ีลวดลายชัดเจน
3.1.1.3 นําใบไมแหงวางลงแผนทองแดงทีเ่ ตรียมไว ตั้งคาความสูงของลูกกลิ้ง
เครื่องรีดเทากับความหนาของใบไมและแผนทองแดงรวมกัน ซึ่งอาจมีแผนกระดาษรองแผนทองแดง
อีกชั้นเพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการกดทับ
3.1.1.4 ทําการรีดลวดลายใบไม
3.1.1.5 นําผลงานที่ไดขัดแตง ทําความสะอาดใหเรียบรอย
3.1.2 การทําสีพื้นผิวใหเปนบรรยากาศยามเชาในฤดูหนาว
3.1.2.1 คัดเลือกแผนทองแดงที่มีลวดลายใบไมใหตรงตามความตองการ
3.1.2.2 นําแผนทองแดงวางลงบนกระดานทนไฟ
3.1.2.3 ใหความรอนแกแผนทองแดงพอประมาณ หัวใจสําคัญในการใหสี
คือ การควบคุมไฟ จังหวะการเคลื่อนยายตําแหนงของหัวเปาไฟ และการสังเกตสีผิวโลหะ
3.1.2.4 เมื่อไดสีผิวตามตองการแลวหยุดใหความรอน ทิง้ ไวใหเย็น
3.1.2.5 นําชิน้ งานไปทําความสะอาดเบาๆ อยางระมัดระวังไมใหสีผิวลอก
3.1.2.6 นําชิน้ งานที่มีลวดลาย และสีพื้นผิวตัดเปนรูปใบไมตระเตรียมไว
สําหรับการไพ
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ภาพที่ 30 การแผรีดลายใบไม แผนใบไม การทดลองไพ และชิ้นงานสําเร็จ
สรุปผลการทดลอง
1. สีผิวของงานมีความนาสนใจมาก แตเมื่อทดลองไพ และสัมผัสแลวใหความรูสึกถึง
ความแข็งกระดาง ขาดซึ่งความเปนธรรมชาติ กระบวนการนี้ไมทําใหรูสึกเชนเดียวกับการเก็บ ไพ
ใบตองตึงจริง
2. ขณะทําการไพตองใชความพยายาม รูสึกถึงแรงตานมือมากเกินไป ขาดซึ่งอารมณของ
การไพใบไมจริง เกิดการเกร็ง เคน การกระตุนภาพความทรงจําแหงสุนทรียะสมัยวัยเด็กจึงเกิดขึ้นได
ไมสมบูรณ จึงไมเหมาะสมกับการเปนใบไมทดแทนสําหรับการไพเครื่องประดับ
3.2 การทดลองใชใบไมจริงขนาดเล็กแทนใบตองตึง
การเก็บใบไมชนิดตางๆ สําหรับทดลองไพนั้นเปนการคนหา และคัดเลือกใบไมที่ทําการ
ไพแลว ใหความรูสึกเหมือนหรือใกลเคียงกับการไพใบตองตึงจริง อันไดแกความรูสึกถึงแรงตานมือเมื่อ
สัมผัสกับใบไมขณะทําการไพ ลักษณะการเคลื่อนไหวของมือที่ไมรูสึกเกร็งเกินไปขณะทํากิจกรรมการ
ไพ สีและพื้นผิวลวดลายตางๆ ของใบไม ลวนแลวแตสามารถสรางสรรคสุนทรียภาพดานอารมณ
ความรู สึ ก ได ทั้ งสิ้ น ผู วิจัยได เลื อกเก็บใบไมจากตนที่ขึ้นอยูใ นบริเวณที่พักอาศัย คือ รอบบริ เวณ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง เพื่อสะดวกในการทดลองเก็บเปนกิจวัตรประจําวัน และเสมือน
เปนตนไมประจําพื้นถิ่นที่ขึ้นในบริเวณที่พักอาศัย ชวงเวลาของการเก็บอยูในระหวางเดือนกุมภาพันธ
– เมษายน ซึ่งเปนฤดูที่ใบไมสวนใหญรวงหลนจากลําตนรวมทั้งใบตองตึงดวย
ตัวอยางใบไมทดลอง ประกอบดวย 8 ชนิด คือ ใบมะขามสด ใบราชพฤกษ ใบมะยมสด
ใบมะยมแหง ใบไทรอินโด ใบประดูแดง ใบไทรยอยปลายแหลมสด ใบไทรยอยปลายแหลมแหง
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ตารางที่ 16 การทดลองใชใบมะขามแทนใบตองตึง
ใบมะขาม

ภาพ

ลักษณะใบ

รายละเอียด
ใบสดสีเขียว รูปทรงยาว เฉลี่ย
ความกวาง 0.7 มิลลิเมตร ยาว 1.5
มิลลิเมตร เนือ้ ใบเปราะบาง ลวดลายบน
ใบไมชัดเจน
ชวงเวลาการเก็บใบสดตนมะขามนั้น
สามารถกระทําไดตลอดเวลา ไมตองรอ
ชวงฤดูการรวงหลน

การเก็บ
ไมตองแชน้ํา รีด หรือทับ เพื่อใหใบ
มีทรงเรียบ เพราะเปนใบไมขนาดเล็ก
การเตรียม

การไพ

รูส ึกเกร็ง และไมถนัดมือขณะไพ ฉีก
ขาดงาย เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก และ
เปราะบางเกินไป

ไมสามารถไพชิ้นงานทดลองจนสําเร็จ
สมบูรณได ใบไมมีขนาดเล็ก และเปราะ
บางมากเกินไป
ชิ้นงานสําเร็จ

สรุปผลการทดลอง ใบมะขามไมเหมาะในการใชเปนวัสดุทดแทนสําหรับการไพเครื่องประดับ
เนื่องจากมีขนาดเล็กเกินไป และเนื้อใบฉีกขาดงาย
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ตารางที่ 17 การทดลองใชใบราชพฤกษแทนใบตองตึง
ใบราชพฤกษ

ภาพ

รายละเอียด
ใบแห ง สี น้ํ า ตาล รู ป ใบเป น รู ป หยดน้ํ า
เนื้อใบแข็งแรงเหนียวทนตอการฉีกขาด จับ
ถนั ด มื อ เนื่ อ งจากมี ข นาดค อ นข า งใหญ
เฉลี่ยกวาง3.5เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร

ลักษณะใบ

การเก็บ

การเก็ บ ควรกระทํ า ตามฤดู ใ บไม ร ว ง
เพราะจะไดใบแหงสมบูรณ ซึ่งหาชวงเวลา
อื่นไดยาก

การเตรียม

เมื่ อแช น้ําแล วเนื้ อใบจะเหนี ยว เหมาะ
สําหรับการไพเครื่องประดับ

-

การไพ

รูสึกไพถนัดมือ เวลาเกี้ยวตอกไมไผ เนื้อ
ใบไม ฉี ก ขาดง า ย ยึ ด เกาะกั น เป น ตั บ แน น
หนา

ชิ้นงานสําเร็จ

เนื่องจากมีขนาดใบใหญ จึงทําใหไดตับที่
ใหญ แ ละยาวใหญ เ กิ น กว า ที่ จ ะไพเป น
เครื่องประดับ

สรุปผลการทดลอง ใบราชพฤกษไมเหมาะกับการใชเปนวัสดุทดแทนสําหรับการไพเครื่องประดับ
เนื่องจากขนาดใบที่ใหญเกินไป แมจะมีเนื้อใบที่เหนียว และมีความถนัดมือในการไพก็ตาม
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ตารางที่ 18 การทดลองใชใบมะยมสดแทนใบตองตึง
ใบมะยมสด

ภาพ

รายละเอียด
ใบสดมีสีเขียว ลวดลายไมชัดเจน เนื้อใบ
คอนขางหนาพอที่จะไพได เปนใบเลี้ยงคู ใบ
มีหลายขนาดสามารถเลือกไดตามตองการ

ลักษณะใบ

ใบสดของมะยมสามารถเก็บไดจากตน
ไดตลอดเวลา
การเก็บ

การเตรียม

การไพ

ชิ้นงานสําเร็จ

-

เนื่องจากเปนใบสดจึงไมจําเปนตองแช
หรือรีดใหเรียบแบน
การไพทําไดอยางคอนขางถนัดมือ เนื้อ
ใบไมฉีกขาดงาย ยึดเกาะกันเปนตับแนน
หนา
ใบมะยมสดจะอยูไดแค 2 วันกอนที่จะ
เหี่ยวแหงไป สีเขียวของใบไมทําใหผูชมนึก
ถึงงานประเพณีลอยกระทง หรือพิธีไหวครู
แทนวัฒนธรรมการมุงหลังคาดวยใบตองตึง

สรุปผลการทดลอง ใบมะยมสดไมเหมาะสมในการเปนวัสดุทดแทนสําหรับการไพเครื่องประดับ
เพราะความสดสีเขียวของใบทําใหผูวิจัยไมสามารถเขาถึงอารมณความรูสึกของการไพไบไมจริง
การกระตุนภาพความทรงจําแหงสุนทรียะสมัยวัยเด็กจึงเกิดขึ้นไดไมสมบูรณ ทําใหผูชมนึกถึงงาน
ประเพณีลอยกระทง หรือพิธีไหวครู แทนวัฒนธรรมการมุงหลังคาดวยใบตองตึง
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ตารางที่ 19 การทดลองใชใบมะยมแหงแทนใบตองตึง
ใบมะยมแหง
ลักษณะใบ

การเก็บ

ภาพ

รายละเอียด
ใบแห ง สี น้ํ า ตาลแดงเข ม ลวดลายไม
ชัดเจน เนื้ อ ใบค อนข างหนาพอที่ จ ะไพได
เปนใบเลี้ยงคู ใบมีหลายขนาด สามารถ
เลือกไดตามตองการ
ใบมะยมแหงโดยธรรมชาติ สีของเนื้อใบ
มีสีคอนขางซีดจาง และบาง สวนสีเขม เนื้อ
ใบคอนขางหนา ซึ่งหายากตองอาศัยการพบ
โดยบังเอิญ

การเตรียม

ใบมะยมแหงจะมีลักษณะขอบใบหุบเขา
หากลางใบ สามารถบานออกไดดวยการแช
น้ําประมาณ 5 -10 นาที แลวรีดใหเรียบ

การไพ

การไพทําไดคอนขางถนัดมือ เนื้อใบไม
ฉีกขาดงาย ยึดเกาะกันเปนตับแนนหนา

ชิ้นงานสําเร็จ

ใบมะยมแห ง สามารถไพได ดี แต จ ะมี
ความเปราะบางอยู จึงตองระวังไมใหเนื้อใบ
ฉีกขาด

สรุปผลการทดลอง ใบมะยมแหงไมเหมาะกับการเปนวัสดุทดแทนสําหรับการไพเครื่องประดับ
เพราะมีเนื้อใบที่บางออนเกินไป ใบแหงสีคอนขางซีดจาง ทําใหผูวิจัยไมสามารถเขาถึงอารมณ
ความรูสึกของการไพไบไมจริง อีกทั้งลักษณะใบที่เหมาะกับการไพนั้นหายาก ตองอาศัยการพบ
โดยบังเอิญ จึงไมสามารถรอใหแหงจากธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษยได
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ตารางที่ 20 การทดลองใชใบไทรอินโดแทนใบตองตึง
ใบไทรอินโด

ภาพ

รายละเอียด
ใบไมจะมีลกั ษณะอวบน้ํา เวลาแหงจึงเกิดการ
มวนของใบและสามารถสังเกตไดอยางชัดเจน

ลักษณะใบ

การเก็บ

ใบไทรอินโดตองเก็บในชวงฤดูใบไมรวง คือ
กุมภาพันธ – เมษายน นอกฤดูการคอนขางหาใบ
สภาพดียาก
ใบไทรอินโดเมื่อแหงขอบจะบิดมวนตัว แมจะ
แชน้ําก็ไมอาจคืนสภาพได จึงตองรีดใหแบนเรียบ

การแช

การไพทําไดคอนขางถนัดมือ แตเนื้อใบ
คอนขางกรอบ และฉีกขาดงาย
การไพ
ใบที่ไพแลวเกาะกันเปนตับแนนหนา แตให
ความรูสึกกระดางมือ
ชิ้นงานสําเร็จ

สรุปผลการทดลอง
ใบไทรอินโดแหงไมเหมาะสมในการเปนวัสดุทดแทนสําหรับการไพ
เครื่องประดับ เพราะมีเนื้อใบที่หนา และกรอบเกินไป ลวดลายปรากฏไมชัดเจน ทําใหผูวิจัยไม
สามารถเขาถึงอารมณความรูสึกของการไพใบตองตึงได
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ตารางที่ 21 การทดลองใชใบประดูแดงแทนใบตองตึง
ใบประดูแดง

ภาพ

รายละเอียด
ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบ
คอนขางบางมาก ลวดลายชัดเจน มีรูปทรงยาว
ขาวหลามตัด

ลักษณะใบ

การเก็บ

ใบประดูแดงแหงตองเก็บในชวงฤดูใบไมรวง
คือ กุมภาพันธ – เมษายน นอกฤดูการคอนขางหา
ยาก
ใบประดูแดงเมื่อแหงจะมีการบิดตัวเล็กนอย จึง
ตองแชน้ําพอชุม แลวรีดใหแบนเรียบ

การแช

การไพทําไดคอนขางถนัดมือ เนื้อใบคอนขาง
เหนียว แตบางมาก
การไพ
ใบที่ไพแลวเกาะกันเปนตับแนนหนา แตให
ความรูสึกเบาบางเกินไป
ชิ้นงานสํารวจ

สรุปผลการทดลอง ใบประดูแดงแหงไมเหมาะเปนวัสดุทดแทนสําหรับการไพเครื่องประดับ
เพราะมีเนื้อใบที่บางออนเกินไป
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ตารางที่ 22 การทดลองใชใบไทรยอยปลายแหลมสดแทนใบตองตึง
ใบสดไทรยอย
ปลายแหลมสด

ลักษณะใบ

การเก็บ

การแช

การไพ

ชิ้นงานสําเร็จ

ภาพ

รายละเอียด
ใบสดสีเขียว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรี รูปใบ
หอกหรือรูปไขแกมวงรีกวาง 2.5 – 5 เซนติเมตร
ยาว 5 – 11 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ เปนคลื่น
เล็กนอย แผนใบคอนขางหนา มองเห็นลวดลาย
ชัดเจน
ใบสดของไทรยอยปลายแหลม สามารถเก็บได
จากลําตนตลอดเวลา

ใบสดของไทรยอยปลายแหลมจะมีความพิเศษ
ตรงที่สามารถรักษาสีเขียวของใบไดนานดวยการ
นํามารีดกับเตารีดใหแหงทันที

สามารถไพเขาเปนตับไดอยางถนัดมือ เนื้อใบไม
ฉีกขาดงาย แตตองจุมน้ําใหชุมเสียกอน

สีเขียวตับไพใบไทรยอยปลายแหลม ไมสามารถ
ทํ า ให ผู วิ จั ย เข า ถึ ง อารมณ ค วามรู สึ ก ของการไพ
ใบตองตึงแหงได

สรุปผลการทดลอง ใบสดไทรยอยปลายแหลมไมเหมาะในการเปนวัสดุทดแทนสําหรับการไพ
เครื่องประดับนัก เพราะความสด และสีเขียวของใบทําใหผูวิจัยไมสามารถเขาถึงอารมณ
ความรูสึกของการไพไบไมแหงไดจริง อีกทั้งกระตุนภาพความทรงจําแหงสุนทรียะสมัยวัยเด็ก ได
ไมสมบูรณ และทําใหผูชมระลึกนึกถึงงานประเพณีลอยกระทง หรือพิธีไหวครู แทนวัฒนธรรม
การมุงหลังคาดวยใบตองตึง
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ตารางที่ 23 การทดลองใชใบไทรยอยปลายแหลมแหงแทนใบตองตึง
ใบไทรยอยปลาย
แหลมแหง

ลักษณะใบ

ภาพ

รายละเอียด
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรี รูปใบหอกหรือรูป
ไขแกมวงรีกวาง 2.5 – 5 เซนติเมตร ยาว 5 – 11
เซนติเมตร ใบแหงจะมวน หรือหุบขอบใบเขาหา
กัน แตไมมากเทากับใบไทรอินโด และมีลักษณะ
ใบที่บางกวาใบไทรอินโด แตหนาวาใบชนิดอื่น
ลวดลายบนพื้นผิวใบชัดเจนและสวยงาม
ใบแหงสามารถเก็บไดปริมาณมากในชวงฤดู
ใบไมรวง นอกฤดูสามารถเก็บไดประปราย

การเก็บ

การแช

ใบไทรยอยปลายแหลม เมื่อแหงจะมีการหุบ
ขอบของใบเล็กนอย จึงตองแชน้ําพอชุม แลวรีด
ใหแบนเรียบ
สามารถไพเขาเปนตับไดอยางถนัดมือ เนื้อใบ
เหนียวไมฉีกขาดงาย แตตองจุมน้ําใหชุมเสียกอน

การไพ

ชิ้นงานสําเร็จ

ตับไพของไทรยอยปลายแหลมใหความรูส ึก
เหมือนกับการไพใบตองตึงอยางมาก เนื้อใบ
เหนียว ไมฉีกขาดงาย ลวดลายที่ปรากฏบนพื้นผิว
ของใบชัดเจนและสวยงาม

สรุปผลการทดลอง ใบไทรยอยปลายแหลมเหมาะเปนใบไมทดแทนสําหรับการไพเครื่องประดับ
เพราะใหความรูสึกเหมือนผูวิจัยกําลังไพใบตองตึงจริง จากแรงตานมือที่ไดสัมผัส ชวงจังหวะการ
บิด แทง ดึง สีคอนขางเหมือนใบตองตึง และลวดลายชัดเจน รวมทั้งสามารถหาเก็บไดงายเสมือน
เปนตนไมพื้นถิ่นที่อยูปจจุบันของผูวิจัย
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4. จากใบไทรยอยปลายแหลมแหงสูเครื่องประดับสวนบุคคล
การทดลองใชใบไมจริงขนาดเล็กทดแทนใบตองตึงเพื่อการไพเครื่องประดับ เปนการ
รวบรวมใบชนิดตางๆ ประกอบดวย ใบมะขามสด ใบราชพฤกษ ใบมะยมสด ใบมะยมแหง
ใบไทรอินโด ใบประดูแดง ใบไทรยอยปลายแหลมสด ใบไทรยอยปลายแหลมแหง
ตารางที่ 24 สรุปการทดลองใบไมขนาดเล็กแทนใบตองตึง
ชื่อ

1.ใบ
มะขาม
สด

2.ใบราช
พฤกษ

3.ใบ
มะยมสด

4.ใบ
มะยม
แหง

ภาพ

ลักษณะทางกายภาพ และสุนทรียภาพ
ที่เชื่อมโยงถึงสัญญาแหงวัฒนธรรมใบตองตึง
ดวยขนาดที่เล็ก และเปราะบางเวลาไพจึงรูสึ ก
เกร็ง อึดอัด เพราะเคลื่อนไหวไดแคนิ้วมือ และฉีก
ขาดจนไมสามารถไพตอได ตางจากใบตองตึงที่มี
ขนาดใหญกวามาก และสามารถเคลื่อนไหวขอมือ
จึงสะดวกในการไพ ใหความรูสึกเชื่อมโยงถึงสัญญา
แหงวัฒนธรรมใบตองตึงไดไมมากนัก
ดวยใบแหงมีชวงเวลารวงเดียวกันกับใบตองตึง
ประกอบกับเนื้อใบแข็งแรงเหนียวทนตอการฉีกขาด
จั บ ถนั ด มื อ จึ ง ให ค วามรู สึ ก ใกล เ คี ย งกั บ การไพ
ใบตองตึง แตดวยขนาดที่คอนขางใหญจึงไมเหมาะ
สําหรับการไพเปนเครื่องประดับสวนบุคคล
ดวยขนาดคอนขางใหญแมไมเทาใบราชพฤกษ
แตยังสามารถจับและไพถนัดมือ ซึ่งไมกี่วันตอมาจะ
เหี่ยวและซีดในที่สุด อีกทั้งสีเขียวของใบทําใหผูพบ
เห็นคิดถึงวันลอยกระทง หรือวันไหวครูมากกวา จึง
ให ค วามรู สึ ก เชื่ อ มโยงถึ ง สั ญ ญาแห ง วั ฒ นธรรม
ใบตองตึงไดไมมากนัก
ใบแหงโดยธรรมชาติจะบาง เหี่ยวยน สีซีดจาง
ไมสามารถควบคุมสภาพใบที่เหมาะสมกับการไพได
นอกจากจะพบโดยบังเอิญ ขณะทําการไพจะรูสึกถึง
ความบางเกินไป ไมคงสภาพ ใหความรูสึกเชือ่ มโยง
ถึงสัญญาแหงวัฒนธรรมใบตองตึงไดไมมากนัก
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ตารางที่ 24 สรุปการทดลองใบไมขนาดเล็กแทนใบตองตึง (ตอ)
ชื่อ
5.ใบ
ประดู
แดง
6.ใบไทร
อินโด
7.ใบไทร
ยอย
ปลาย
แหลม
สด
8.ใบไทร
ยอย
ปลาย
แหลม
แหง

ภาพ

ลักษณะทางกายภาพ และสุนทรียภาพ
ที่เชื่อมโยงถึงสัญญาแหงวัฒนธรรมใบตองตึง
ใบแหงจะบาง ควบคุมรูปทรงยาก ลวดลายไม
ชัดเจน ขณะทําการไพจะรูสึกถึงความบางเกินไป
และไมคงสภาพ ทําใหรูสกึ เชื่อมโยงถึงสัญญาแหง
วัฒนธรรมใบตองตึงไดไมมากนัก
ใบแหงสีน้ําตาลเขมเนื้อใบหนา เวลาแหงจะมวน
ตัว ลวดลายนอย ตองปรับรูปทรงดวยการรีด แต
เวลาไพยังฉีกขาดงาย ทําใหรูสึกเชื่อมโยงถึงสัญญา
แหงวัฒนธรรมใบตองตึงไดไมมากนัก
แผนใบคอนขางหนา มองเห็นลวดลายชัดเจน
หาเก็บไดทุกฤดูการ สีเขียวของใบทําใหผูพบเห็น
คิดถึงวันลอยกระทง หรือวันไหวครูมากกวา จึงให
ความรูสึกเชื่อมโยงถึงสัญญาแหงวัฒนธรรมใบตอง
ตึงไดไมมากนัก
ใบแหงมีสีน้ําตาล เนื้อใบเหนียว ไมฉีกขาดงาย
ลวดลายชั ด เจน สวยงาม ขนาดไม เ ล็ ก หรื อ ใหญ
เกิ น ไป สามารถเก็ บ ได เฉพาะในช วงฤดู ใ บไม ร ว ง
เวลาไพรู สึ ก ใกล เ คี ย งกั บ การไพใบตองตึ ง จึ ง ให
ความรูสึกเชื่อมโยงถึงสัญญาแหงวัฒนธรรมใบตอง
ตึงไดมาก

จากการทดลองเก็บและไพใบไมขนาดเล็กชนิดตางๆ เพื่อคนหาใบไมทดแทนใบตองตึงที่
เหมาะสมสําหรับการไพเครื่องประดับสวนบุคคล พบวา ใบไทรยอยปลายแหลมแหงมีความเหมาะสม
มากที่สุด ดวยวา
1. ลักษณะทางกายภาพ เนื้อของใบแหงไมหนาหรือบางเกินไปเวลาทําการไพไมฉีกขาด
งายเพราะมีความเหนียวจากการแชน้ํา สีสนั คลายใบตองตึง ลวดลายชัดเจนสวยงาม
2. วัฒนธรรมการเก็บ เปนใบไมแหงที่หาเก็บไดงายในฤดูใบไมรวงนอกฤดูการนั้นหาใบดี
ยากหรือไมมีเลย อีกทั้งยังเปนตนไมที่ขึ้นรอบๆ ที่พักอาศัยของผูวิจัย จึงมีความหมายของการเปน
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ใบไมประจําถิน่ ที่อยูปจจุบันของผูวิจัย ซึ่งงายตอการหาเก็บเพื่อเปนวัสดุสําหรับการไพเครื่องประดับ
ขณะที่ใบตองตึงเปนใบไมประจําพื้นถิ่นในอดีตที่งายตอการหาเก็บสําหรับการไพเปนเครื่องหลังคา
3. วัฒนธรรมการไพ ดวยวาเปนใบไมแหงทีม่ ีเนื้อใบคลายใบตองตึง คือ มีทั้งความเข็ง
และเหนียวหลังแชน้ําทําใหเวลาทําการไพจึงเกิดความรูสึกเสมือนไดไพใบตองตึงจริง สามารถกระตุน
สุนทรียภาพแหงวัฒนธรรมใบตองตึงสมัยวัยเด็กของผูวิจัยได
5. แนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน
จากการศึกษาวัฒนธรรมการ “เก็บไพใบตองตึง” ของชาวปกาเกอะญอในวัยเด็กของ
ผูวิจัยพบวากิจกรรมการเก็บใบตองตึงในปากับมารดาทุกเชา เพื่อเก็บสํารองไวซอมหลังคาบาน เปน
เสมือนพิธีกรรมซึ่งกลายเปนสวนหนึ่งของจิตวิญญาณความเปนตัวตนในปจจุบัน จึงสังเคราะหตัวตน
ดวยคําอธิบายเรื่องขันธ 5 ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อสรางสรรคเครื่องประดับซึ่งทํางานใน
ลักษณะเป นสั ญ ญาขั นธ ที่ เป ดเข าสู จิตวิ ญ ญาณแห งปกาเกอะญอในอดี ตของผู วิ จั ย ใบไมจ ริงใน
ธรรมชาติกับการประกอบสรางดวยวิธีการไพ นั่นคือความหมายของสัญญะที่แสดงถึงความเปนวิถีแหง
ชาวปกาเกอะญอ วิถีของแมที่ยังคงปฏิบัติกิจกรรมเก็บและไพใบตองตึงตราบจนถึงทุกวันนี้

ภาพที่ 31 องคประกอบ 3 อยางของการไพใบตองตึง 1.ใบตองตึง 2.ไมดุกกาน 3.ตอกเกี้ยว

ภาพที่ 32 ไพตอง หรือ ตับพลวง
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6. แนวทางการสรางสรรคผลงาน
จากแนวคิดขางตนกําหนดเปนแนวทางในการออกแบบ โดยการศึกษา และวิเคราะห
ขอมูลองคประกอบไพตองตึงในมิติเครื่องประดับ 3 สวน ประกอบดวย 1. ใบตองตึง 2. ไมดุกกาน
3. ตอกเกี้ยว เพื่อใชในการสรางสรรคผลงานเครื่องประดับสวนบุคคล
สวนที่ 1 “ใบตองตึง” ในสถานะความเปนเครื่องประดับใชแทนดวยใบไทรยอยปลาย
แหลม เนื่องจากความเหมาะสมทางกายภาพ และสุนทรียภาพสําหรับการไพ ประกอบดวย ความเปน
สีของใบไมแหง ใหความรูสึกเหมือนไพใบตองตึง แชน้ําได ไมหนาหรือบางเกินไป มีความเหนียวทน
ตอการสัมผัส พื้นผิวและลวดลายชัดเจนสวยงามเหมือนใบตองตึง

ใบตองตึง

ใบไทรยอยปลายแหลม

ภาพที่ 33 ใบตองตึง ใบไทรยอยปลายแหลม
สวนที่ 2 “ไมดุกกาน” ในสถานะความเปนเครื่องประดับที่ทําหนาที่เปนเข็มกลัด สิ่งที่
ผูวิจัยตองทําการวิเคราะห ประกอบดวย กลไกการติดตั้งบนเสื้อผา และหัวเข็มกลัด สวนการแสดง
ถึงอัตลักษณความเปนเครื่องประดับชาวปกาเกอะญอ ประกอบดวย วัสดุ พื้นผิว และลวดลาย
1. การวิเคราะหดานกลไกการติดตั้งบนเสื้อผา
ดวยวาเครื่องประดับชุดนี้เปนเครื่องประดับประเภทเข็มกลัด จึงตองมีการพิจารณา และ
วิเคราะหถึงกลไกการติดตั้งวัตถุบนเสื้อผา การพิจารณากลไกการติดตั้งวัตถุบนเสื้อผาหลักเกณฑที่ใช
ในการพิจารณา คือ ความเรียบงาย ที่แสดงถึงความเปนเครื่องประดับชาติพันธุ ประกอบดวย
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1.1 กลไกติดตั้งแบบเข็มกลัดซอนปลาย คือ การออกแบบชิ้นงานที่มีระบบการทํา
งานเหมือนกับเข็มกลัดซอนปลาย คือ มีปลายเข็มที่กลัดติดกับเนื้อผาแลวจัดเก็บสวนปลายไว
1.2 กลไกติดตั้งแบบลวดเสียบกระดาษ คือ การออกแบบชิ้นงานที่มีระบบการทํา
งานเหมือนกับลวดเสียบกระดาษ คือ มีสวนที่หนีบตะเข็บเปด เชน ขอบกางเกง กระเปาเสื้อ
1.3 กลไกติดตั้งแบบกระดุม คือ การออกแบบชิ้นงานใหมีสวนที่สามารถติดเขากับ
กระดุมเสื้อผาที่กําหนดตําแหนงไว

เข็มกลัดซอนปลาย

ลวดเสียบกระดาษ

กระดุม

ภาพที่ 34 กลไกการติดตั้งบนเสื้อผาแบบเข็มกลัดซอนปลาย ลวดเสียบกระดาษ และกระดุม
2. การวิเคราะหดานวัสดุ พืน้ ผิว และลวดลาย
การใชวัสดุทองเหลือง ลวดลายดัดโคง สําหรับประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งการทําพื้นผิว
ดานไมขัดเงาแสดงถึงความเปนอัตลักษณของเครื่องประดับชาวปกาเกอะญอ จากเอกสารการศึกษา
การทําเครื่องประดับของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในหมูบานวัดพระบาทหวยตม อ.ลี้ จ.ลําพูน พบวา
“เครื่องประดับเงินของชาวกะเหรี่ยงเดิมจะเปนกําไลที่มีลวดลายเดียว คือ ลายเกลียวเทานั้น สวน
ตุมหูก็จะมีขนาดใหญ ปลายของตุมหูจะบานออก” 3 และจากขอมูลเว็บไซตคลังเอกสารสาธารณะ
5

3

มีพร ปริญญาพล, “อาชีพการทําเครื่องประเงินของชนเผากะเหรี่ยง หมูบานวัดประ
บาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544), 58, เขาถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ 2558,
เขาถึงไดจากhttp://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=7775&
word=2544&check_field=YEAR&select_study=EDVOC&condition=2&search=9&philoso
phy=&master=#
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พบวา “ชาวกะเหรี่ยงนั้นไมนิยมติดเครื่องประดับไวกับเสื้อผาหรือใชเครื่องเงินชิ้นใหญเหมือนชาวเขา
เผาอื่น แตนิยมใชสรอยลูกปด และสวมใสกําไลอะลูมิเนียม และทองเหลืองเปนเครื่องประดับ”4
5

ภาพที่ 35 กําไลเกลี้ยงทองเหลืองทรงเหลี่ยม
ตารางที่ 25 การวิเคราะหอัตลักษณเครื่องประดับดั้งเดิมชาวปกาเกอะญอ หมูบานยะพอ ต. วาเลย
อ.พบพระ จ. ตาก
อัตลักษณเครื่องประดับดั้งเดิมชาวปกาเกอะญอดานวัสดุ และพื้นผิว
ชื่อ
การวิเคราะหอัตลักษณ
กําไลทรงสี่เหลี่ยมตีแบนทําจากวัสดุทองเหลือง ขัดพื้นผิวดาน ไม
กําไลเกลี้ยงทองเหลือง
เงาแวววับ เปนกําไลดั้งเดิมที่มารดาของผูวิจัยเก็บไว มารดาของผูวิจัย
ทรงเหลี่ยม
กลาววา สาเหตุที่ชาวปกาเกอะญอนิยมใชทองเหลืองเปนเครื่องประดับ
เนื่องจากการขาดกําลังทรัพยในการซื้อหาวัตถุมีคา ประเภทเงินทอง อีก
ทั้งวิถีชีวิตที่เรียบงายไรความทะเยินทะยานของชาวปกาเกอะญอ จึงไมได
แสวงหาทรั พ ย ส มบั ติ ข องมี ค า แต อ ย า งใด การไม มี ค วามเชื่ อ หรื อ ให
ความสําคัญกับคุณคาของทองหรือเงินเหมือนกับชนเผาอื่น เชน ชาวเยา
จะตองมีเงินแทนเปนองคประกอบสําคัญในพิธีแตงงาน และการมีแนวคิด
ที่ ว า ทองเหลื อ งเปรี ย บเสมื อ นทอง เนื่ อ งจากมี สี เ หลื อ งเหมื อ นกั น จึ ง
สามารถใชแทนกันได
4

คลังเอกสารสาธารณะ, วัฒนธรรมการแตงกายของชนเผากะเหรี่ยง มง เมี่ยน อาขา,

เขาถึงเมื่อ 18 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.openbase.in.th/node/5576

6
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ภาพที่ 36 กําไลเกลี้ยงทองเหลืองทรงกลมแบบดั้งเดิม
ตารางที่ 26 การวิเคราะหอัตลักษณเครื่องประดับดั้งเดิมชาวปกาเกอะญอ หมูบานละเผใหม
ต. สามหมื่น อ.แมระมาด จ. ตาก
อัตลักษณเครื่องประดับดั้งเดิมชาวปกาเกอะญอ ดานวัสดุ และพื้นผิว
ภาพ
การวิเคราะหอัตลักษณ
กําไลเกลี้ยงทองเหลือง
กําไลเกลี้ยงทรงกลมทําจากวัสดุทองเหลือง ขัดพื้นผิวดานไมเงาแวว
ทรงกลมแบบดัง้ เดิม วับ เปนกําไลดั้งเดิมที่นางวาวาหญิงชาวปกาเกอะญอ หมูบานละเผใหม
สวมใสเปนเครื่องประดับประจํากายที่ไดรับเปนมรดกจากมารดา หญิงผูนี้
กลาววา สาเหตุที่ชาวปกาเกอะญอนิยมใชทองเหลืองเปนเครื่องประดับ
เนื่องจากการขาดกําลังทรัพยในการซื้อหาวัสดุประเภททองหรือเงิน รวมทั้ง
ไมมีแหลงหาซื้อเครื่องเงิน เครื่องทองเพราะชาวปกาเกอะญอจะอาศัยใน
หมูบานที่หางไกลจากเมือง และไมมีพอคามาขายเครื่องประดับมีคาเชนนี้
ดวย นอกจากนี้จะมีชางตีเหล็กประจําหมูบาน ซึ่งบางรายสามารถหลอม
และตีเครื่องประดับทองเหลืองได
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ภาพที่ 37 ตุมหูทองเหลืองปลายบานแบบดั้งเดิม
ตารางที่ 27 การวิเคราะหอตั ลักษณเครื่องประดับดั้งเดิมชาวปกาเกอะญอ หมูบานละเผใหม
ต. สามหมื่น อ.แมระมาด จ. ตาก
อัตลักษณเครื่องประดับดั้งเดิมชาวปกาเกอะญอ ดานวัสดุ และพื้นผิว
ชื่อ
การวิเคราะหอัตลักษณ
ตุมหูทองเหลือง
ตุม หู ก ลมปลายบานทําจากวัส ดุ ท องเหลื อง ขั ดพื้ นผิ วดานไม มี
ปลายบานแบบดั้งเดิม ความเงาแวววั บ เป น ตุ ม หู ดั้ ง เดิ ม ที่ น างวาวาหญิ ง ชาวปกาเกอะญอ
หมูบานละเผใหม สวมใสเปนเครื่องประดับประจํากาย หญิงผูนี้กลาววา
แมหญิงชาวปกาเกอะญอจะยังคงสวมใสเครื่องประดับทองเหลือง แตก็มี
ไม น อ ยที่ เ ริ่ ม ใส เ ครื่ อ งประดั บ ทองโดยเฉพาะคนที่ มี ฐ านะดี เพราะ
ปจจุบันการหาซื้อเครื่องทองมาสวมใสนั้นงายกวาแตกอนมากนัก
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ภาพที่ 38 กําไลเกลียวแบบดั้งเดิม
ที่มา : มีพร ปริญญาพล,“อาชีพการทําเครื่องประดับเงินของชนเผากะเหรี่ยง หมูบานวัดประบาทหวย
ตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544), 59, เขาถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ 2558, เขาถึงไดจาก
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=7775&word=2544&
check_field=YEAR&select_study=EDVOC&condition=2&search=9&philosophy=&master
=#
ตารางที่ 28 การวิเคราะหอตั ลักษณเครื่องประดับดั้งเดิมชาวปกาเกอะญอ หมูบานวัดพระบาทหวยตม
อ.ลี้ จ.ลําพูน
อัตลักษณเครื่องประดับดั้งเดิมชาวปกาเกอะญอ ดานรูปทรง และลวดลาย
ชื่อ

การวิเคราะหอัตลักษณ

กําไลเกลียวแบบ
ดั้งเดิม

รูปแบบและลวดลายกําไลทองที่ปรากฏนี้ มีลักษณะเปนเกลียวที่เกิดจาก
การบิ ด คล า ยเกลี ย วเชื อ ก ซึ่ ง เป น รู ป แบบเครื่ อ งประดั บ ดั้ ง เดิ ม ของ
ชาวปกาเกอะญอ หมูบานวัดพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
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ภาพที่ 39 ลวดลายกนหอยของเครื่องเงินที่พอคาคนกลางสั่งทํา
ที่มา : มีพร ปริญญาพล,“อาชีพการทําเครื่องประดับเงินของชนเผากะเหรี่ยง หมูบานวัดประบาทหวย
ตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544), 60, เขาถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ 2558, เขาถึงไดจาก
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=7775&word=2544&
check_field=YEAR&select_study=EDVOC&condition=2&search=9&philosophy=&master
=#
ตารางที่ 29 การวิเคราะหอตั ลักษณเครื่องประดับสมัยใหมชาวปกาเกอะญอ หมูบานวัดพระบาทหวย
ตม อ.ลี้ จ.ลําพูน
อัตลักษณเครื่องประดับชาวปกาเกอะญอสมัยใหมดานรูปทรง และลวดลาย
ชื่อ
การวิเคราะหอัตลักษณ
กําไลลายเกลียว

เครื่ อ งประดั บ ชิ้ น นี้ ถื อ ว า เป น ภาพลั ก ษณ เ ครื่ อ งประดั บ
สมัยใหมของชาวปกาเกอะญอ ซึ่งเปนแบบลวดลายของเครื่องเงินที่
พอคาคนกลางมาสั่งทํา “ลายมวนกนหอย” นี้ไดกลายเปนอัตลักษณ
หนึ่งของเครื่องประดับชาวปกาเกอะญอในปจจุบัน ซึ่งสามารถพบ
เห็นไดตามรานคาที่ขายเครื่องประดับชนเผา หรือตามเว็บไซตตางๆ
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อัตลักษณดานวัสดุ และพื้นผิวของเครื่องประดับปกาเกอะญอ (Ka ka yor) หรือ
กะเหรี่ยง (Karen) ที่ผูวิจัยไดศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในเบื้องตนดังที่กลาวมานั้น เปนขอมูลที่ได
จากชุมชนปจจุบันที่ผูวิจัยไดสัมผัสและคุนเคย นอกจากนี้ยังไดศึกษาและสํารวจการรับรูของผูคน
ปจจุบันในวงกว างเกี่ ยวกั บรูปแบบเครื่องประดับปกาเกอะญอผ านทางอินเตอร เน็ตพบวา มีการ
โฆษณาขายเครื่องประดับที่บอกวานี่คือ “เครื่องประดับปกาเกอะญอ” แมวาจะไมใชรูปแบบดั้งเดิม
ซึ่งอาจเกิดจากพอคาคนกลาง หรือเจาของสินคาสั่งทําขึ้นดังที่กลาวมาในขางตน แตก็ไดสรางความ
เขาใจ เกิดการรับรูของคนทั่วไปที่ซื้อสินคาวา “รูปทรงและลวดลายกนหอย” เปนหนึ่งในอัตลักษณ
ของเครื่ องประดั บปกาเกอะญอ ที่ถูกสรางขึ้นมาจากปรากฏการณท างสังคมและสื่อออนไลนใ น
ปจจุบัน ผูวิจัยจึงไดรวบรวมตัวอยางขอมูลดังกลาว จาก 5 เว็บไซด
ตารางที่ 30 ตัวอยางอัตลักษณใหมของเครือ่ งประดับสมัยชาวปกาเกอะญอในการรับรูป จจุบัน
ลําดับที่

1

2

3

ภาพ

ที่มา
Rootsemporium, Karen tribe silver jewelry,
accessed Desember 20, 2014, available
from http://rootsemporium.co.uk/jewellery/silver%
20jewellery/ silver%20jewellery. html

Etsy, Karen tribe jewellery, accessed Desember
20, 2014, available from
https://www.etsy.com/listing /209857142/tribaljewellery-ethnic-jewellery-silver

Etsy, Karen tribe silver spiral hoop earring,
accessed Desember 20, 2014, available
from https://www.etsy.com/listing/241304594/kare
n-tribe-silver-spiral-hoop-earrings?ref=market
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ตารางที่ 30 ตัวอยางอัตลักษณใหมของเครือ่ งประดับสมัยชาวปกาเกอะญอในการรับรูป จจุบัน (ตอ)
ลําดับที่

4

5

ภาพ

ที่มา
Etsy, Karen tribe jewelry traditional earrings,
accessed Desember 20, 2014, available
from https://www.etsy.com/listing/209858396/triba
l-jewellery-ethnic-jewellery-silver?ref=market

Etsy, Karen tribe jewelry traditional earrings,
accessed Desember 20, 2014, available
from https://www.etsy.com/listing/191953700/finesilver-earrings-the-spiral-sunshine?ref=related-7

Anantara, finished hill tribe silver jewelry,
accessed Desember 20, 2014, available
from http://www.anantarajewelry.com/about/
6

7

Pinterest, Karen hill tribe triple spiral wire
earrings, accessed Desember 20, 2014, available
fromhttps://www.pinterest.com/pin/515943701033
655453/
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ตารางที่ 30 ตัวอยางอัตลักษณใหมของเครือ่ งประดับสมัยชาวปกาเกอะญอในการรับรูป จจุบัน (ตอ)
ลําดับที่

ภาพ

8

ที่มา
Pinterest, Thai Karen hill tribe silver beads
handcrafted, accessed Desember 20, 2014,
available
from https://www.pinterest.com/bking43/madein-thailand-culture -arts-crafts-jewelry-madei/
Ebay, Karen hill tribe jewelry, accessed
Desember 20, 2014, available from
http://www.ebay.com/itm/Spiral-925-SterlingSilver-Cuff-Boho-Bracelet-Thai-Karen-Hill-TribeJewelry-/361318796837

9

จากการศึ ก ษาและเก็ บรวบรวมข อมูล ดวยลงพื้น ที่ เอกสาร และเว็ บไซด ต างๆ สิ่ ง ที่
สามารถสั งเกตได อยางชั ดเจนเกี่ยวกับอัตลั กษณเครื่ องประดั บชาวปกาเกอะญอ คือ การใชวัส ดุ
ทองเหลือง การขัดพื้นผิวแบบดาน และการใชลายกนหอย (spiral) กับเครื่องประดับ
ตารางที่ 31 สรุปอัตลักษณเครื่องประดับชาวปกาเกอะญอ
อัตลักษณเครื่องประดับสมัยใหมชาวปกาเกอะญอ
ดานวัสดุ
ดานพื้นผิว
ดานลวดลาย
ความนิยมทําเครื่องประดับ
จากวัสดุทองเหลือง เนื่องจาก
ขาดซึ่งกําลังทรัพย และแหลง
ในการซื้ อ หา รวมทั้ ง แนวคิ ด
ที่วาการเปนวัสดุที่มีสีเหลือง
เหมือนทองจึงใชแทนกันได

การทําพื้นผิวเครื่องประดับ
รูปแบบและลวดลายมี
ดวยการขัดแตเพียงเรียบดาน ลักษณะมวนกนหอยปรากฏ
มีความเงาเพียงเล็กนอยตาม ใหเห็นอยางชัดเจน
ลักษณะเครื่องประดับชนเผา
ไมมีการชุบเงา หรือขัดใหเงา
แวววับ
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ดวยอัตลักษณ 3 สวน ของเครื่องประดับชาวปกาเกอะญอ ประกอบดวย พื้นผิวขัดเรียบ
ดาน ความนิยมในการใชทองเหลืองเปนวัสดุในการทําตัวเรือน และการสรางสรรคเครื่องประดับที่ใช
รูปทรง และลวดลายที่มีลักษณะเปนกนหอยหรือลายมวนกลม ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลดานอัตลักษณ
ดังกลาวนี้มาทําการทดลองรางตนแบบ ดวยการใชวัสดุทองเหลือง ขัดพื้นผิวดาน และดัดลวดลายกน
หอย ตามภาพที่ปรากฏดานลางนี้

ภาพที่ 40 การทดลองรางตนแบบดวยวัสดุทองเหลือง พื้นผิวดาน และลวดลายกนหอย หรือโคงมวน
เพื่อใชในการสรางสรรคเครื่องประดับสวนบุคคล
3. การวิเคราะหดานรูปทรงหัวเข็มกลัด
รูปรางรูปทรงของผลตองตึงจะมีความโคง เวา ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนไหว ความเปน
อิสระอยางชัดเจน ประกอบดวยสวนที่เปนเมล็ด และปก 2 ใบ

ลูกตองตึง
ภาพที่ 41 ลูกตองตึง และหัวเข็มกลัดทรงตองตึง

หัวเข็มกลัด
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4. การออกแบบตัวเรือน
จากการพิจารณารู ปร างรูปทรงของผลตองตึง นํามาซึ่งการออกแบบหัวเข็มกลัด ที่มี
รูปแบบสวนโคงเวาสื่อถึงการเคลื่อนไหว ความเปนอิสระเหมือนกับผลตองตึง โดยออกแบบใหสวนหัว
เข็มกลัดมีขนาดใหญ เสนลวดที่ทําหนาที่เปนไมดุกกานจะตีแบนสี่เหลี่ยม สวนโคงกลับของเข็มกลัดจะ
ตีบานออก มีการบิดมวนบางชวง และประกบติดกันดวยวิธีการหนีบ
แบบตัวเรือนเข็มกลัด ชุดที่ 1
หัวเข็มกลัดเดี่ยว

หัวเข็มกลัดคู

ภาพที่ 42 แบบตัวเรือนเข็มกลัดที่มีตนแบบจากผลตองตึง
แบบตัวเรือน ชุดที่ 2
เครื่องประดับชุดนี้ถูกพัฒนาจาก ชุดที่ 1 เปนแบบชิ้นงานที่ใชในการสรางตัวเรือนจริง มี
การออกแบบกลไลการติดตั้งบนเสื้อผาประกอบดวย กลไกติดตั้งแบบเข็มกลัดซอนปลาย กลไก
ติดตั้งแบบลวดเสียบกระดาษ และกลไกติดตั้งกับกระดุม ซึ่งพิจารณาตําแหนงการติดตั้งจากอิริยาบถ
เพื่อการคลายความวิตกกังวล 3 ตําแหนง คือ ตนแขนขวา ขอมือซาย และขอบกระเปากางเกง
ดานขางซาย-ขวา การดัดลวดลาย การใชวัสดุทองเหลืองเปนตัวเรือนประกอบดวยลวดลายโคงมวน
แบบกนหอยบางชวง และขัดพื้นผิวแบบดาน ที่แสดงถึงอัตลักษณของชาวปกาเกอะญอ
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7. สรุปแบบสําหรับสรางตัวเรือนเครื่องประดับสวนบุคคล
แบบสรุปสําหรับการสรางตัวเรือนนั้นจะมีทั้งหมด 5 แบบ คือ กลไกการติดตั้งแบบเข็ม
ซอนปลาย 2 แบบ ประกอบดวยหัวเข็มกลัดเดี่ยวและหัวเข็มกลัดคู กลไกการติดตั้งแบบลวดเสียบ
กระดาษ 2 แบบ สําหรับขางซาย-ขวา และกลไกการติดตั้งแบบกระดุม 1 แบบ
หัวเข็มกลัดเดี่ยว

หัวเข็มกลัดคู
ภาพที่ 43 กลไกการติดตั้งแบบเข็มซอนปลาย

ภาพที่ 44 กลไกการติดตั้งแบบลวดเสียบกระดาษ ติดตั้งที่ตําแหนง ขอบกระเปากางเกงขางซาย-ขวา

ภาพที่ 45 กลไกการติดตั้งแบบกระดุม ติดตั้งที่ตําแหนงขอมือซาย
สวนที่ 3 ตอกเกี้ยว ในสถานะความเปนเครื่องประดับใชลวดแบนทองเหลือง เพื่อทํา
หนาที่เกี้ยวใบไทรยอยปลายแหลมใหติดประกอบกับตัวเข็มกลัดกลายเปนเครื่องประดับสวนบุคคล

ภาพที่ 46 ลวดแบนทองเหลือง หรือ “เกี้ยวทองเหลือง” ทําหนาที่เปนตอกเกี้ยว

บทที่ 4
กระบวนการสรางสรรคผลงาน
กระบวนการสร า งสรรค ผ ลงานประกอบด ว ย 2 ขั้ นตอนหลัก คื อ ขั้ น ตอนของการ
สรางสรรคตัวเรือนเข็มกลัดทองเหลืองประกอบดวย การขึ้นตนแบบหัวเข็มกลัดดวยแวกซ (wax) การ
หลอทองเหลือง และการติดประกอบตัวเข็มกลัด และขั้นตอนการเย็บติดใบไม หรือการไพใบไม
1. ขั้นตอนการสรางสรรคตวั เรือนเข็มกลัดทองเหลือง
การขึ้นตนแบบหัวเข็มกลัดดวยแวกซ โดยไดแรงบันดาลใจในการออกแบบจากรูปทรงผล
ตองตึงที่มีรูปลักษณโคงเวา สื่อถึงการโบยบินอยางอิสระสําหรับการขยายพันธุ ดวย 2 ปก
ตารางที่ 32 การขึ้นตนแบบหัวเข็มกลัดดวยแวกซ
ภาพ

คําอธิบายวิธีการ
1. เขียนแบบหัวเข็มกลัดลงบนแผนแวกซ
2. ฉลุตามลายแบบเสนที่วาดลงบนแผนแว็กซดวยใบเลือยแว็กซ

3. นําชิ้นงานที่เลื่อยแลวแตงรูปทรงดวยตะใบ หยาบ และ
ละเอียด ใหไดตามแบบที่กําหนดไว

4. ขูดแตงพื้นผิวใหเรียบเงาดวยเหล็กแกะแว็กซสําหรับขูดผิว
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ตารางที่ 32 การขึ้นตนแบบหัวเข็มกลัดดวยแวกซ (ตอ)
ภาพ

คําอธิบายวิธีการ
5. เก็บน้ําหนักชิ้นงานใหเปนรองดวยดอกสวานหางหนูตรง โดย
มีความหนาระหวาง 0.5 - 0.8 มิลลิเมตร

ตนแบบแวกซ

ตารางที่ 33 การขัดแตงรูปทรงทองเหลืองหลอ
ภาพ

คําอธิบายวิธีการ
1. นําชิ้นงานหลอทองเหลืองตัดทางเดินน้ําออก และแตงดวย
ตะไบหยาบ ละเอียด ตามลําดับใหสวยงาม

2. ขัดแตงพื้นผิวชิ้นงานใหเรียบแตไมเงาแวววับเพื่อแสดงอัต
ลักษณเครื่องประดับชาวปกาเกอะญอ ดวยกระดาษทรายหยาบ
ละเอียด หรือขัดดวยลูกยางหยาบ และละเอียดตามลําดับ

ชิ้นงานสําเร็จ
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ตารางที่ 34 การดัดลายกนหอยตามอัตลักษณเครื่องประดับชาวปกาเกอะญอ
ภาพ

คําอธิบายวิธีการ
1. ใชคีมปากกลมดัดมวนลวดทองเหลืองชวงกอนถึงสวนโคง กลับ
เพื่อเปนจุดกั้นระยะ กําหนดตําแหนงการไพ
2. เคาะสวนโคงกลับใหบานออก ดวยคอนเพื่อใหเข็มกลัดแข็งเปน
สปริง
3. ใชคีมปากกลมดัดลวดทองเหลืองใหโคงเปนลายกนหอย โดยให
มีขนาดพอดีกับรองของหัวเข็มกลัด
4. เคาะลายกนหอยใหแบนดวยคอน

ตารางที่ 35 การติดประกอบหัวเข็มกลัดกับตัวเข็ม
ภาพ

คําอธิบายวิธีการ
1. นําเข็มสวนที่เปนลายกนหอย สอดเขาในรองดานในของหัวเข็ม
กลัด
2. ใชคีมปากแบนบีบใหทั้งสองขางติดกัน
3. ใชคอนเคาะใหหัวเข็มกลัดทองเหลือง บีบอัดลายกนหอยใหติด
แนน โดยไมตองใชน้ําประสานเชื่อมติด

4. ขัดแตงชิ้นงานที่บีบดวยคีม หรือเคาะดวยคอนใหเรียบ
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ตัวเรือนเข็มกลัดทองเหลือง
กําหนดวัสดุทองเหลืองเปนตัวเรือนเข็มกลัด ใชลวดลายมวนขดกนหอยเปนลายประดับ
ขัดแตงพื้นผิวแบบดาน เพื่อสื่อถึงอัตลักษณเครื่องประดับชาวปกาเกอะญอ ตามวิถีชีวิตอันสามัญ
ธรรมดา
หัวเข็มกลัดเดี่ยว

หัวเข็มกลัดคู

ภาพที่ 47 กลไกการติดตั้งแบบเข็มกลัดซอนปลาย

ภาพที่ 48 กลไกการติดตั้งแบบลวดเสียบกระดาษ

ภาพที่ 49 กลไกการติดตั้งแบบกระดุม
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2. ขั้นตอนการไพเครื่องประดับ
จากการคั ดเลื อกใบไม ท ดแทนใบตองตึ ง โดยเลื อกใบไทรย อยปลายแหลมเป นใบไม
ทดแทนดวยคุณสมบัติทางกายภาพและสุนทรียภาพ คือ ใหความรูสึกเหมือนผูวิจัยกําลังไพใบตองตึง
จริ ง จากแรงต า นมื อที่ ไ ด สั ม ผั ส ช วงจัง หวะการบิด แทง ดึง ความเหนี ยวของเนื้ อใบ สี ของใบที่
คลายคลึงกับใบตองตึงและมีลวดลายบนพื้นผิวที่ชัดเจน ใชวิธีการเย็บใบไมขนาดใหญเปนตับ หรือการ
ไพใบตองตึง กิจกรรมการไพเครื่องประดับนี้ถือวาเปนหนึ่งในการปฏิสัมพันธกับเครื่องประดับที่มีผล
ตอจิตใจและความรูสึกใหคลายลงจากความวิตกกังวล ดวยวิธีการ 5 จังหวะ คือ แทง ดึง บิด กลัด บิด
สอด
ตารางที่ 36 วิธีการไพใบตองตึง
ภาพ

คําอธิบายวิธีการ
1. นําใบไมมาสอดแลวหอทับไมดูกกาน จากนั้นใช
ปลายแหลมตอกเกี้ยวไมใผ “แทง” ทะลุใบไม

แทง ดึง บิด กลัด

บิด สอด

ไพตอง หรือ ตับพลวง

2. “ดึง”ปลายตอกเกี้ยวใหยาวออกมาครึ่งหนึ่ง“บิด”
ตอกเกี้ยวตรงกึ่งกลางใหปลายออกจากตัวผูไพ ใช
ปลายแหลม “กลัด” ทะลุใบไม โดยใหโคนเกี้ยวที่
ไมไดกลัดใบไมอยูฝงซาย

3. จับโคนตอกเกี้ยวฝงซาย “บิด” เล็กนอยแลวดัดไป
ทางดานขวา ทําเชนนี้เรื่อยๆ โดยใหเกี้ยวอันถัดไปทับ
อันแรกเสมอ จนจบแกนตับ ซึ่งเกี้ยวอันสุดทายจะดัด
สวนทางกลับมา “สอด” ใตเกี้ยวอันกอนหนานี้
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ตารางที่ 37 วิธีการไพเครื่องประดับ
ภาพ

คําอธิบายวิธีการ
1. นําใบไมมาสอดแลวหอพับทับกานเข็มกลัด จากนั้นใช
ปลายแหลมเกีย้ วทองเหลือง “แทง” ทะลุใบไม
2. “ดึง” ปลายเกี้ยวทองเหลืองใหยาวออกมาครึ่งหนึ่ง
“บิด” ตรงกึ่งกลางใหปลายออกจากตัวผูไพ ใชปลาย
แหลม “กลัด” ทะลุ ใบไม โดยใหโคนเกี้ยวทองเหลืองที่
ไมไดกลัดใบไมอยูฝงซาย
3. จับโคนเกี้ยวทองเหลืองฝงซาย “บิด” เล็กนอยแลวดัด
ไปทางดานขวา ทําเชนนี้เรื่อยๆ โดยใหเกี้ยวทองเหลืองอัน
ถัดไปทับอันแรกเสมอจนจบระยะกําหนดกานเข็มกลัด ซึ่ง
เกี้ยวทองเหลืองอันสุดทายจะดัดสวนทางกลับมา “สอด”
ใตเกี้ยวทองเหลืองอันกอนหนานี้

ภาพที่ 50 ภาพผลงานสมบูรณ
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3. การติดตั้งบนเสื้อผา
ตําแหนงการติดตั้งบนเสื้อผาพิจารณาจากอิริยาบถที่กระทําเปนประจําเมื่อมีอาการ
ประหมาวิตกกังวล ไมมั่นใจ ประกอบดวย 3 ตําแหนง คือ ตนแขนขวา ขอมือซาย และกระเปา
กางเกงซาย-ขวา เพื่อเกิดการปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับกับผูวิจัย

จับตนแขนขวา

จับขอมือซาย

นิ้วโปงลวงกระเปากางเกง
ซาย-ขวา

ภาพที่ 51 จุดติดตั้งบนเสื้อผา 3 ตําแหนง: อิริยาบถเพื่อการคลายวิตก
วิธีการติดตั้งบนเสื้อผาจะมีความเกี่ยวของกับสรีระของรางกาย โดยมีวิธีการติดตั้งที่ใช
ระบบเรียบงายไมซับซอน ประกอบดวย 3 ระบบ คือ 1. กลไกการติดตั้งแบบเข็มกลัดซอนปลาย 2.
กลไกการติดตั้งแบบลวดเสียบกระดาษ 3. กลไกการติดตั้งแบบกระดุม
ตารางที่ 38 วิธีการติดตั้งบนรางกาย
ภาพ

คําอธิบายวิธีการ
1. วิธีติดตั้งแบบเข็มกลัดซอนปลาย ใชกับเครื่องประดับ
ที่ติดตั้งบริเวณตนแขน มี 2 แบบ คือ แบบแนวตั้ง กับ
แบบแนวนอน

ติดตั้งแบบเข็มกลัดซอนปลาย
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ตารางที่ 38 วิธีการติดตั้งบนรางกาย (ตอ)
ภาพ

คําอธิบายวิธีการ
2. วิธีติดตั้งแบบกระดุม คือ นําเครื่องประดับไปติดกับ
กระดุมที่เย็บติดไวบริเวณขอมือซาย ซึ่งผูวิจัยได
ออกแบบหัวเข็มกลัดที่สามารถติดกับกระดุมได

ติดตั้งแบบกระดุม
3. วิธีติดตั้งแบบลวดเสียบกระดาษ ใชกับเครื่องประดับ
ที่ติดตั้งบริเวณกระเปากางเกงดานขาง โดยใชกานลวด
เสียบเกี่ยวตะเข็บกางเกง แลวกลัดดวยเข็มกลัดซอน
ปลายอีกชั้นหนึ่ง
ติดตั้งแบบลวดเสียบกระดาษ
เมื่อเครื่องประดับติดอยูบนเสื้อผาที่สวมใสแลวการปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับกับ
ผูวิจัยจึงเกิดจากการใชมือสัมผัสเครื่องประดับ ณ ตําแหนงอิริยาบถเพื่อการคลายวิตก ประกอบดวย 3
ตําแหนง คือ ตนแขนขวา ขอมือซาย และกระเปากางเกงซาย-ขวา

จุดสัมผัสตนแขนขวา

จุดสัมผัสขอมือซาย

ภาพที่ 52 จุดสัมผัสเครื่องประดับบนตําแหนงอิริยาบถเพื่อการคลายวิตก

จุดสัมผัสกระเปากางเกง
ซาย-ขวา

บทที่ 5
สรุปผลการรับรูของมนุษยตามหลักขันธ 5
จากกระบวนการทํางานเครือ่ งประดับสวนบุคคลกับจิตใจของผูวิจัย
เพื่อการยืนยันถึงการรับรูความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับกับ
ผูวิจัยนั้นเปนขอเท็จจริง ผูวิจัยจึงไดทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง ในฐานะเครื่องประดับสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยาง จากที่ผูวิจัยไดกลาวไวกอนหนานี้วา สัญศาสตรตามหลักวิชาตะวันตกจะพูดถึงเรื่อง
การตีความ พูดถึงสิ่งตางๆ กับความหมาย เปนเรื่องของความเขาใจในเหตุผลฝายเนื้อหนัง ซึ่งจะไม
เพียงพอสําหรับการอธิบายถึงกระบวนการของความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เพราะถึงแมวาจะมี
จุดเริ่มตนที่เหมือนกัน แตจุดมุงหมายตางกัน กลาวคือ สัญศาสตร มีจุดมุงหมายคือการตีความ แต
สําหรับ ขันธ 5 นั้น จะพูดถึงกระบวนการในเหตุและผลของความรูสึกที่เกิดขึ้น พิจารณาลึกลงไปถึง
จิตใจ อารมณความรูสึกตางๆ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดนําหลักขันธ 5 มาเปนแนวทางในการอธิบายการ
ทํางานของเครื่องประดับสวนบุคคลที่มีผลตอจิตใจของผูวิจัย ซึ่งความเหมือนและแตกตางระหวาง
สัญศาสตร กับ ขันธ 5 สามารถทําความเขาใจไดงายขึ้นดวย แผนผังดานลางนี้
สัญศาสตร
(Semiotics)
รูปสัญญะ
(Signifier)
อายตนะ
(Sense)

ขันธ 5
(The Five Aggregates)
รูปขันธ
(Corporeality)
อายตนะ
(Sense)

ประสบการณและความทรงจํา
(Experience and Memory)

สัญญาขันธ
(Perception)

ความคิดและมโนทัศน
(The Idea and Concept)

สังขารขันธ หรือความคิด
(Mental Formations)

ความหมาย
(Signified or Meaning)

เวทนาขันธ หรือความรูสึก
(Feeling/Sensation)

ภาพที่ 53 แผนผังแสดงความเหมือนและแตกตางระหวางสัญศาสตร กับ ขันธ 5
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วิญญาณขันธ
(Consciousness)
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อาจารยศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กลาววา “นักวิทยาศาสตรคิดวาชีวิตมนุษยประกอบ
ดวยกายเทานั้น สวนจิตใจอยูที่การทํางานของสมอง แตพระพุทธเจากลาววา ชีวิตมนุษยประกอบดวย
ธาตุชีวิต 5 สวน รูปขันธคือกาย เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ คือจิต และวิญญาณขันธคือ ใจ” 1
ผูวิจัยไดนําคํากลาวนี้มาเปนแนวทางในการอธิบายหลักการการทํางานของเครื่องประดับสวนบุคคลที่
มีผลตอจิตใจของผูวิจัย โดยการแทนคาเครื่องประดับดวย สัญญาขันธ ใน ขันธ 5 ดังนี้
1. การแทนคากิจกรรมวัฒนธรรมใบตองตึงกับขันธ 5
ผู วิ จั ย ได ทํ า กิ จ กรรมการเก็ บ และไพใบตองตึ ง ในสมั ย วั ย เด็ ก ที่ บ า นร ว มกั บ แม ซึ่ ง
หมายความวา รูปขันธ และเวทนาขันธ ไดเกิดขึ้นแลว ไมวาจะเปนรูปลักษณของใบตองตึง ภาพ
กิจกรรมที่กระทํา หรือแมแตบรรยากาศอารมณความรูสึกตางๆ ที่เปนภาพความประทับใจ ซึ่งเปน
อารมณความรูสึกแบบสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นเครื่องประดับสวนบุคคลที่สรางสรรคขึ้นที่เปน
เสมือน “สัญญาขันธ หรือสัญญะ” ที่ทําหนาที่ กระตุน ภาพประทับใจรวมทั้งอารมณความรูสึกตางๆ
ที่ถูกเก็บไวใน“วิญญาณขันธ” ใหกลับมาปรากฏแจมชัดอีกครั้ง โดยจะสงผลตอจิตใจของผูวิจัยใหเกิด
ความสุขสงบดวยการทํางานของ “สังขารขันธ”
2. กระบวนการเกิดอารมณความรูส ึก และการรับรูข องมนุษยตามหลักขันธ 5 หรือ เบญจขันธ
สามารถอธิบายขยายความถึงกระบวนการเกิดอารมณความรูสึก และการรับรูของมนุษย
ตามหลักการของขันธ 5 ดังนี้ เมื่อผูวิจัยไดผานประสบการณอันเกี่ยวกับกิจกรรมใบตองตึงทั้งหลาย
จนกลายเปนความทรงจําที่ไมธรรมดาทั่วไป ถูกรับรูและจัดเก็บไวในฐานะความประทับใจที่ “วิญญาณ
ขันธ” หรือใจของผูวิจัย สามารถอธิบายตามหลักแนวคิดของอาจารยศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ ที่วา
วิญญาณขันธ คือใจ ดังนั้นภาพประทับใจหรือความประทับใจคือ สิ่งที่ประทับอยูหรือจัดเก็บอยูใน
วิญญาณขันธ เมื่อมีสัญญะมากระตุนความประทับใจดังกลาว ในที่นี้หมายถึง เครื่องประดับสวนบุคคล
ที่สรางสรรคขึ้นมา ทํางานในสถานะ “สัญญาขันธ” คือทําใหเกิดการจําได การหมายรูใน “รูปขันธ”
อันเปนประสบการณตางๆ กลับมาปรากฎใหเห็นเปนมโนภาพ จากนั้น “สัญขารขันธ” หรือความคิด
จะเริ่มกระบวนการปรุงแตงความคิดเกิดเปนรสชาติแหงอารมณความรูสึกคือ “เวทนาขันธ” คือ
ความรูสึกสุขใจ เบาใจ คลายวิตก ฯลฯ ซึ่งความรูสึกเหลานี้จะถูกรับรูวาเปนสุขเวทนา และถูกจัดเก็บ
โดย “วิญญาณขันธ” หรือใจ กลายเปนพลังใจที่ไปหลอเลี้ยงฝายรางกายและจิตวิญญาญของผูวิจัย
โดยกระบวนการนี้จะเกิดและดับเปนวัฏจักรเชนนี้ตลอดไป ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ตองอาศัยอายตนะ
ภายใน และอายตนะภายนอก เป น สะพานเชื่ อ มต อ ของกระบวนการรั บ รู ค วามรู สึ ก ของมนุ ษ ย
สามารถทําความเขาใจไดยิ่งขึ้นดวยแผนผังที่แสดงอยู
1

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ, การทํางานของขันธ 5 ฉบับการตูน ตอนที่ 1, เขาถึงเมื่อ

25 พฤศจิกายน 2557, เขาถึงไดจาก https://www.youtube.com/watch?v=ZUkq2dHWslk

96
รูปขันธ และเวทนาขันธ แหงวัฒนธรรมใบตองตึงไดเกิดขึ้น และถูกจัดเก็บไวที่
วิญญาณขันธ ในฐานะความประทับใจในวัยเด็กของผูวิจัย
เครื่องประดับสวนบุคคลในฐานะ สัญญาณขันธ
กระตุนและนําภาพความประทับใจจากวิญญาณขันธใน
อดีตใหกลับมาปรากฏแจมชัดอีกครั้ง
สังขารขันธ หรือจิต ปรุงแตงภาพความประทับใจเกิดเปน
เวทนาขันธ คือความรูสึกแบบสุขเวทนา
วิญญาณขันธ รับรูสุขเวทนาวาเปนความสุข และจัดเก็บ
ไวเพื่อรอการกระตุนครั้งตอไป
ภาพที่ 54 แผนผังแสดงกระบวนการรับรูของมนุษย และการเกิดอารมณความรูสึกตามหลักขันธ 5
3. เครื่องประดับสวนบุคคลกับมิติการเปน “สัญญาขันธ”
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาเครื่องประดับสวนบุคคล ทําหนาที่เปนสิ่งกระตุนภาพ
ความทรงจําตางๆ ไมใชเปนตัวความทรงจํา และเมื่อใดก็ตามที่ผูวิจัยมีปฏิสัมพันธกับเครื่องประดับจะ
เกิดการทํางานในฐานะสัญญาขันธ โดยอาศัยกองสัญญาชองทางแหงการจําไดหมายรู 5 ชองทาง ดังนี้
1.รู ป สั ญ ญา คื อ ความจํ า ได ใ นรู ป ร า งรู ป ทรง พื้ น ผิ ว ลวดลาย สี สั น แสงสว า งและ
บรรยากาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมใบตองตึง เปนความจําทางตา หรือ จักขุสัญญา
2. สัททสัญญา คือ ความจําไดในเสียงเพลงแม เสียงใบไมเมื่อโดนเหยียบ ฯลฯ เปน
ความจําทางหู หรือ โสตสัญญา
3.คันธสัญญา คือ ความจําไดในกลิ่นใบไมแหง ใบไมเปยก ตอกไมไผ เปนความจําทาง
จมูก หรือ ฆานะสัญญา
4.โผฏฐัพพสัญญา คือ ความจําไดในความหยาบ ละเอียด เมื่อไดสัมผัสพื้นผิวของใบไม
ทาทางการเครื่อนไหวของมือจากการไพใบตองตึงเปนความจําทางกาย หรือ กายสัญญา
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5.ธัมมสัญญา คือ การจําเรื่องราว และความรูสึกตางๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บและ
ไพใบตองตึง หรือมโนภาพได รวมทั้งอารมณความรูสึกตางๆ เปนความจําทางใจ หรือ มนสัญญา
4. การทดลองเพื่อวิเคราะหการรับรูของมนุษยตามหลักขันธ 5
ในการทดลองเพื่อวิเคราะหการรับรูของมนุษยตามหลักขันธ 5 ผูวิจัยไดเลือกกิจกรรม
การไพใบตองตึง อธิบายกระบวนการรับรูของมนุษย เมื่อผูวิจัยไดมีการปฏิสัมพันธกับเครื่องประดับ
ซึ่งผูวิจัยไดใชผูทดลอง จํานวน 20 คน แบงเปน 2 กลุม คือ ที่มีประสบการณวัยเด็กเหมือนกับผูวิจัย
กับกลุมผูไมมีประสบกรณมากอน จากนั้นจัดใหทั้ง 2 กลุม แยกกันทํากิจกรรมความสัมพันธระหวาง
ใบตองตึง เครื่องประดับ และบาน แลวใหผูทดลองทําแบบสอบถามตามที่ผูวิจัยกําหนด
กระบวนการทดลอง
ผูวิจัยไดใชนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี บริษัท บิวตี้เจมส แฟคตอรี่ จํากัด เปนกลุม
ทดลองผูมีประสบการณเชนเดียวกับผูวิจัย โดยทุกคนเปนชาวปกาเกอะญอ สวนกลุมทดลองผูไมมี
ประสบการณ ผูวิจัยใชกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เปนชนเผาอื่น คือ มง เยา อาขา และผูท ี่
อาศัยอยูในกรุงเทพฯ และจังหวัดบริเวณภาคกลาง
กลุมทดลองที่ 1
1. ผูทดลองที่มีประสบการณเชนเดียวกับผูวิจัย จํานวน 10 คน ดูและสัมผัสชิ้นงาน
เครื่องประดับสวนบุคคล
2. ผูทดลองที่มที ักษะการไพใบตองตึงทดลองไพใบตองตึง แลวตอบแบบสอบถาม
3. สรุปผลการทํางานของเครื่องประดับสวนบุคคลในฐานะสัญญาขันธที่มผี ลตอจิตใจของ
ผูทดลอง
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ภาพที่ 55 ขอความแสดงความคิดเห็นของผูทดลองที่มีประสบการณเชนเดียวกับผูวิจัย
กลุมทดลองที่ 2
1. ผู ท ดลองที่ ไ ม เ คยมี ป ระสบการณ ม าก อ น จํ า นวน 10 คน ดู แ ละสั ม ผั ส ชิ้ น งาน
เครื่องประดับสวนบุคคล
2. ผูทดลอง จํานวน 10 คน ตอบแบบสอบถาม
3. สรุปผลการทํางานของเครื่องประดับสวนบุคคลในฐานะสัญญาขันธที่มผี ลตอจิตใจของ
ผูทดลอง

ภาพที่ 56 ขอความแสดงความคิดเห็นของผูทดลองที่ไมมปี ระสบการณเชนเดียวกับผูวิจัย
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5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองนี้สามารถอธิบายสรุปผลไดดังนี้
1. ผูทดลองที่มีประสบการณเชนเดียวกับผูวิจัย เมื่อเห็นชิ้นงานสามารถบอกไดวามีที่มา
จากไพตองตึง
2. เมื่ อผู ท ดลองที่ มี ประสบการณไดมีการปฏิสัม พันธกับเครื่องประดับสวนบุคคลใน
ลักษณะตางๆ เชน การมอง การจับ และการไพ ซึ่งบางคนสามารถไพเครื่องประดับไดโดยไมตองมี
การสอนเนื่องจากมีประสบการณไพใบตองตึงมาจากที่บานกอนแลว สามารถเชื่อมโยงความรูสึก
เหมือนไดไพใบตองตึงจริง กระตุนภาพความทรงจําในอดีตเกี่ยวกับกิจกรรมใบตองตึงที่กระทํารวมกับ
มารดาและคนในครอบครัวใหกลับมาแจมชัดอีกครั้ง เกิดความรูสึกคิดถึงบาน ภูมิใจในความเปนปกา
เกอะญอของตน จากการทํางานของเครื่องประดับสวนบุคคลในฐานะสัญญาขันธตามหลักขันธ 5
3. ผูทดลองที่ไมมีประสบการณเชนเดียวกับผูวิจัยไมสามารถบอกที่มาของเครื่องประดับ
และไมมีความรูสึกใดๆ เกิดขึ้นจากการไดปฏิสัมพันธกับใบตองตึง หรือ เครื่องประดับสวนบุคคล
ทําใหทราบวาทั้งสัญศาสตร และสัญญาขันธ ตางมีประสบการณการเกาและใหมเปนตัวเปรียบเทียบ
เสมอ หากตรงกันถึงจะเขาใจความหมาย และเกิดความรูสึกตอคุณคาทางจิตใจ

ภาพที่ 57 ผูทดลองที่มีประสบการณเชนเดียวกับผูวิจัยไพใบตองตึง และตอบแบบสอบถาม

ภาพที่ 58 ผูทดลองที่ไมมีประสบการณเมื่อมีปฏิสัมพันธกับใบตองตึงและเครื่องประดับสวนบุคคล
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กระบวนการรับรูของผูวิจัยจากการมีปฏิสัมพันธกับเครื่องประดับ อธิบายตามหลักธรรม ขันธ 5
ผูวิจัย
อายตนะภายใน / อายตนะภายนอก
เครื่องประดับ
สัญศาสตร
(Semiotics)
ความหมายตรง
(Denotation)

ความหมายนัย
(Connotation)
ขันธ 5

(The Five Aggregates)

รูปขันธ
รูปลักษณ

1. การรับรูร ะดับความหมาย

2. การรับรูร ะดับความรูสึก / จิตใจ

สัญญาขันธ

สังขารขันธ

เวทนาขันธ

จําเรื่องประทับใจได

คิดเรื่องที่จํา

รูสึกถึงความสุข

วิญญาณขันธ
รับรูวานี่คือความสุข

ภาพที่ 59 แผนผังแสดงกระบวนการรับรูของผูวิจัยจากการมีปฏิสัมพันธกับเครื่องประดับ
ตามหลักขันธ 5
คําอธิบาย

เมื่ อ ผู วิ จั ย ได มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ กั บ เครื่ อ งประดั บ ส ว นบุ ค คลผ า นอายตนะภายในและ
ภายนอกแลวเกิดการรับรูขึ้น 2 ระดับ คือ การรับรูในระดับความหมายและการรับรูในระดับความรูสึก
หรือจิตใจ ซึ่งการรับรูในระดับความหมายนี้เปนการรับรูระดับสมองเปนความรู มีดวยกัน 2 ระดับ คือ
ความหมายโดยตรงกับความหมายโดยนัย การรับรูความหมายโดยตรง คือ เครื่องประดับนี้เปนเข็ม
กลัด ทําจากทองเหลืองขัดผิวดาน มีลวดลายกนหอยประดับที่หัวเข็มกลัด เย็บติดดวยใบไมแลดูแปลก
ตา การรับรูความหมายโดยนัย คือ เครื่องประดับเข็มกลัดนี้ถูกสรางสรรคขึ้นดวยวัสดุทองเหลืองที่
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ชาวปกาเกอะญอนิยมทําเปนเครื่องประดับ ลักษณะพื้นผิวเรียบดานประดับดวยลายกนหอยที่แสดง
ถึงอัตลักษณเครื่องประดับชาวปกาเกอะญอ ติดประกอบใบไมดวยวิธีการไพที่เปนกรรมวิธีเฉพาะ
สําหรับการไพใบตองตึง ซึ่งเปนเครื่องหลังคาของกลุมคนทางภาคเหนือ โดยเฉพาะชาวปกาเกอะญอที่
หอหุมไวซึ่งวัฒนธรรมวิธีกลุมชนในเรื่องที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพ ฐานะทางสังคม แนวคิดและมุง
มองตางๆ ฯลฯ ซึ่งการรับรูในระดับนี้เปนการทํางานของสมองสามารถอธิบายไดดวยหลักการของสัญ
ศาสตร คือ เมื่อ ตาเห็น รูปสัญญะหรือตัวหมาย (Signifier) ผานอายตนะภายในและภายนอก เกิด
เปนความหมาย (Signified) ตามมา เกิดการตีความภายใตบริบทสังคมนั้นๆ สวนการรับรูในระดับ
ความรูสึกหรือจิตใจนั้นมีลักษณะเชนนี้ คือ เมื่อผูวิจัยมีปฏิสัมพันธกับเครื่องประดับไมวาจะดวยการ
มอง การสัมผัส หรือการทํากิจกรรมการไพ แลวเกิดความรูสึกอิ่มเอมใจ อบอุน คลายความวิตกกังวล
เกิ ด กํ า ลั ง ใจ ซึ่ ง เป น ผลมาจากการระลึ ก นึ ก ถึ ง บ า นและครอบครั ว ตามวิ ถี ก ลุ ม ชนภายใต ห ลั ง คา
วัฒนธรรมใบตองตึง สามารถอธิบายการทํางานของจิตใจเกิดเปนความรูสึกไดดวยหลักพุทธธรรมวา
ดวย เบญจขันธ หรือ ขันธ 5 คือ เมื่อผูวิจัยไดมีปฏิสัมพันธกับเครื่องประดับเกิดการรับรูระดับของ
ความหมายแล ว จนเกิ ด สั ญ ญาขั น ธ คื อ การจํ าได ร ะลึ ก นึ ก ถึ ง ว า เคยมี ป ระสบการณ ดี ๆ ร ว มกั บ
ครอบครัว กระตุนใหเกิดการคิดดวยการทํางานของ สังขารขันธ เกิดเปนความรูสึกดีๆ ในปจจุบัน คือ
การทํางานของ เวทนาขันธ ผูวิจัยรับรูความรูสึกดังกลาวนี้วา “นี่คือความสุข คลายวิตก” ดวยการ
ทํางานของวิญญาณขันธ
ดังนั้น ผูวิจัยสามารถสรุปกระบวนการรับรูจากการมีปฏิสัมพันธกับเครื่องประดับสวน
บุคคล ดังนี้ เมื่อ “ผูวิจัย” มีปฏิสัมพันธกับ “เครื่องประดับสวนบุคคล” โดยอาศัยอายตนะภายใน
และ ภายนอก ทําใหผูวิจัยกลับสูโลกในอดีต คือเกิดการจําไดระลึกถึงประสบการณความประทับใจ
สมัยวัยเด็กเกี่ยวกับใบตองตึงไดดวย “สัญญาขันธ” ซึ่งอาจกลาวในอีกทางหนึ่งวา เครื่องประดับสวน
บุคคล คือ สัญญาขันธ เหมือนสวิทชเปดใจผูวิจัยกลับสูความทรงจําในวัยเด็ก จากนั้นเกิดการปรุงแตง
ความคิดในสิ่งที่จําไดดวย “สังขารขันธ” จนทําใหผูวิจัยเกิดความรูสึกมีความสุข อิ่มเอมใจ คลายวิตก
ดวย การทํางานของ “เวทนาขันธ” และรับรูวาสิ่งที่กําลังรูสึกนี้ คือ ความสุข ดวย “วิญญาณขันธ”

บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควาโครงการเครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึงและสรางสรรค
ผลงานเครื่องประดับสวนบุคคล จํานวน 5 ชิ้น มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงภูมิปญญา วิถีชีวิตที่มาจาก
วัฒนธรรมใบตองตึงอันสงผลตอจิตใจผูวิจัยในเชิงคลายความวิตกกังวล เสริมสรางกําลังใจ ซึ่งสามารถ
สื่อสารกับตัวตน และสามารถเปดสัมผัสใหเขาถึงจิตวิญญาณชาวปกาเกอะญอภายในตัวตนของผูวิจัย
โดยทํางานในฐานะสัญญาขันธตามหลักขันธ 5 ประกอบสรางเครื่องประดับดวยกระบวนการไพใบตอง
ตึง ติดตั้งตามตําแหนงอิริยาบถเพื่อการคลายความวิตกกังวล 3 ตําแหนง เพื่อปรับอารมณความรูสึก
ใหกลับสูสภาวะจิตปกติ
กระบวนการสรางสรรคเครื่องประดับ ผูวิจัยไดท ดลองหาคุณสมบั ติที่ เหมาะสมทาง
กายภาพ และสุนทรียภาพของวัสดุ เตรียมอะไหลและประกอบสรางเครื่องประดับดวยวิธีการไพ
ออกแบบวิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งประดั บ บนเสื้ อ ผ า ตามตํ า แหน ง อิ ริ ย าบถเพื่ อ คลายความวิ ต กกั ง วล
ออกแบบหั วเข็ ม กลั ดที่ มี ตนแบบมาจากผลของตองตึง แสดงถึงอัตลักษณเครื่ องประดั บชาวปกา
เกอะญอ สรางสรรคผลงานตามแนวคิดที่กําหนด สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว ถายทอด
ความเป น วั ฒ นธรรมใบตองตึ ง ของชาวปกาเกอะญอ ทั้ ง ด า นกายภาพและสุ น ทรี ย ภาพสู ผ ลงาน
เครื่องประดับ ทําใหผูชมเขาใจและเขาถึงแนวคิดกระบวนการสรางสรรคผลงาน ใชวัสดุพื้นฐานจาก
ธรรมชาติที่สามารถหาเก็บไดงายในพื้นถิ่นอาศัยปจจุบันของผูวิจัย คือ ใบไทรยอยปลายแหลมที่มี
คุณลักษณะทางกายภาพ เชน ความหนา สีสัน คลายใบตองตึง ทําใหความรูสึกถึงการจับและไพ
ใบตองตึงจริง จนเกิดการเชื่อมโยงถึงบานเกิด ใชกรรมวิธีติดประกอบใบไมเขากับตัวเรือนเข็มกลัดดวย
วิธีการไพใบตองตึง การใชวัสดุทองเหลืองเปนตัวเรือน ลักษณะลวดลาย และการขัดแตงชิ้นงานใหมี
พื้นผิ วด านแสดงถึ งอั ตลัก ษณ ของเครื่ องประดับชาวปกาเกอะญอ สําหรั บการจั ดแสดงผลงานใช
รูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) สงเสริมใหผูชมสามารถเขาใจถึงที่มาแรงบันดาลใจของ
ผลงานไดดี ยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสังเกต และสนทนาพูดคุยกับผูเขาชมงานทําใหทราบวา นอกจากชิ้นงาน
แลว วิธีการนําเสนอผลงานมีสวนสําคัญที่ทําใหผูชมเขาใจแนวคิด และเขาถึงสุนทรียะแหงวัฒนธรรม
ใบตองตึงวิถีกลุมชนชาวปกาเกอะญอ ดวยการนําองคประกอบไพตองตึงที่เปนวัสดุจริง คือ ไมดุกาน
ไมไผ ตอกเกี้ยวไมไผ และใบตองตึงมารวมจัดแสดง เชนการแขวนใบตองตึงจํานวนหนึ่งไวเหนือศรีษะ
ของผูชมทําใหเกิดการมองภาพจากลางขึ้นบน แสดงลักษณะของการใชใบไมเปนเครื่องหลังคา แสงไฟ
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สีเหลืองจากดานบนที่สองผานชองวางระหวางใบตองตึงเกิดเปนเงาใบไม สรางบรรยากาศ และกลิ่นไอ
แหงวัฒนธรรมใบตองตึงวิถีชีวิตยามเชาของชนชาวปกาเกอะญอ
ขอเสนอแนะ
การคัดเลือกใบไมในฐานะวัสดุทดแทนใบตองตึงสําหรับเครื่องประดับนั้นหากใชใบไมสด
จากตนจะควบคุมรูปทรงใบไดยาก และไมสวยงามเวลาแหง ดั้งนั้นควรใชใบไมที่แหงรวงลนจากตน
โดยธรรมชาติเปนหลัก การดัดลายจากลวดทองเหลืองสําหรับประกอบตัวเรือนเข็มกลัดจะทําไดยาก
หากลวดทองเหลืองมีขนาดใหญเกินไป และเพื่อใหใบไมยึดติดแนนกับตัวเรือนเข็มกลัดควรตีลวดสวน
ที่ไพใหแบนเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม ควรจัดเก็บผลงานที่ไพแลวไวในกลองเพื่อรักษาใบไมไมใหฉีกขาด
ผลงานสรางสรรคเครื่องประดับชุดนี้ สามารถเปนแนวทางในการสรางสรรคเครื่องประดับในเชิง
สรางสรรครูปแบบอื่น และเชิงพาณิชยได เชนเปลี่ยนชนิดของใบไมที่มีลวดลายและสีสันแตกตางหรือ
สวยงามกวา อาจจะใชโลหะมีคาขึ้นเปนรูปทรงใบไม ทําพื้นผิวสีสันใหนาสนใจหรือประดับดวยอัญมณี
บางสวน แตคงไวซึ่งรูปแบบและกรรมวิธีการไพตองตึง สําหรับการเผยแพรสูสาธารณชนนั้นควร
จัดรูปแบบพื้นที่การจัดแสดงตามแบบฉบับศิลปะจัดวาง (Installation Art) เพื่อสงเสริมแนวคิดของ
ผูวิจัยที่ถายทอดออกมาเปนผลงาน ทําใหผูชมเขาใจเขาถึงแนวคิดของชิ้นงานที่มาจากวัฒนธรรม
ใบตองตึงใหชัดเจนและนาสนใจยิ่งขึ้นสัมผัสถึงสุนทรียะแหงวิถีกลุมชนชาวปกเกอะญอ หากผูวิจัย
ตองอยู ณ พื้นที่ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเก็บ และไพใบไทรยอยปลายแหลมที่เปนใบไมทดแทน
ใบตองตึง แตยังคงสามารถนําวัสดุประเภทอื่นเขาสูกระบวนการไพใบตองตึงได ดวยวาสาระสําคัญ
ของการสร า งสรรค ผ ลงานเครื่ อ งประดั บส วนบุ คคลชุ ดนี้ ไ ม ไ ด อ ยู ที่ วั ส ดุ ช วงเวลาของการปฏิ บั ติ
กิจกรรม หรือตัวบุคคล แตอยูที่พีธีกรรมหรือวิธีการสรางสรรคผลงานที่กอใหเกิดการนําสุนทรียะในวัย
เด็กของผูวิจัยกลับมาใหปรากฏเดนชัดขึ้นในใจขจัดหรือคลายความวิตกกังวล เสริมสรางกําลังใจให
ความสงบในจิตปจจุบันของผูวิจัย
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