
“สื่อผสมฤษีดัดตน”  - ศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจำของโลก  
ผ่านงานประพันธ์ดนตรีิ ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัย 
อโณทัย นิติพน !
บทคัดย่อ !
โครงการวิจัย “สื่อผสมฤษีดัดตน”  ศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจำของโลก ผ่านงานประพันธ์ดนตรี ศิลปะการแสดง 
และสื่อร่วมสมัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นการสร้างสรรค์งานที่บูรณา
การการสร้างสรรค์ทางดนตรี ศิลปะการแสดง และการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อการตีความภาพจำหลัก “ฤษีดัดตน”ของวัด
พระเชตุพน วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ชมเกิดมุมมองใหม่ในการรับรู้เรื่องของฤษีดัดตน  
ที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพของโบราณ กับบริบทความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน  !
บทความนี้ จะเป็นการนำเสนอถึงกระบวนการการทำงานของ อโณทัย นิติพน หัวหน้าโครงการ จากมิติของการประพันธ์ ที่เชื่อมโยงไป
สู่กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานที่ประกอบไปด้วยสามท่อนหลัก ได้แก่ 1) กายนิ่ง - จิตขยับ 2) อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา และ 
3) กายขยับ - จิตนิ่ง รวมไปถึงแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงาน วัตถุดิบและบทบาทของผู้ประพันธ์ รวมไปถึงกระบวนการ
ประกอบสร้างผลงานอันเนื่องมาจากแนวคิดนั้น !
1) บทนำ !
การวิจัยสร้างสรรค์ชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตงานสร้างสรรค์ จากการตีความภาพจำหลัก “ฤษีดัดตน”ของวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ที่  UNESCO หรือคณะกรรมการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลก 
(The UNESCO Memory of the World Programme) ในปี ค.ศ.2011 ที่ผ่านมา โดยเป็นการทำงานร่วมกันของคณาจารย์และผู้
แสดงที่เป็นนักศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ และสถาบันดนตรีกัลยา- 
ณิวัฒนา เพื่อให้ผู้ชมผลงานสร้างสรรค์เกิดมุมมองใหม่ในการรับรู้เรื่องของฤษีดัดตน ที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางด้าน
สุขภาพที่ลุ่มลึกของโบราณ กับบริบทความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน โดยผสานเอาการสื่อสารผ่านนาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ สื่อร่วม
สมัย การออกแบบ และนำเสนอในรูปแบบของศิลปะการแสดงร่วมสมัย  !
2) ความเป็นมาของฤษีดัดตน  !
ตำราฤษีดัดตนวัดโพธิ์ที่คณะผู้วิจัยศึกษาเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ อ้างอิงจากต้นฉบับรูปปั้นฤษีดัดตนวัดพระเชตุพนฯ และ
หนังสือประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หอพระสมุด
วชิรญาณฯ รวบรวมขึ้นไว้ (พิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 2472) โดยท่ารำฤษีดัดตนที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน เป็นท่าบริหารตามหลัก
แพทย์แผนโบราณของไทยโดยอ้างอิงไปถึงสมัยอยุธยาและได้ถูกนำมาสร้างสรรค์เพิ่มเติมโดยคณะครูโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัด
พระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ร่วมกับคณะนักกายภาพบำบัดและครูนวดของโรงเรียน ที่ถอดท่าจากโคลงสุภาพบรรยายในจารึกฯ นำมาศึกษา 
เรียบเรียง จัดลำดับท่าทางให้เป็นขั้นตอน พร้อมกับประยุกต์เอาความรู้ด้านกายภาพบำบัดมาช่วยคัดกรอง และจำแนกประโยชน์ที่มีต่อ
อวัยวะและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขและรักษาอาการเจ็บป่วย เช่นอาการปวดเมื่อย จุกเสียด แน่น
หน้าอก แก้เสมหะ และแก้ลมต่างๆ  !
การตั้งชื่อท่ารำต่างๆ ของฤษีดัดตนนั้น กำหนดชื่อท่าทางตามประโยชน์ซึ่งได้รับจากการบำบัดอาการ เช่น ท่าแก้ลมปวดศรีษะ หรือแก้
เกียจ และผสานกับแนวคิดของไทย ที่ยกย่องฤษีให้เป็นครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการทั้งด้านการแพทย์และ
ศิลปศาสตร์ให้กับลูกศิษย์ ทำให้แนวคิดในการกำหนดชื่อต่างๆของฤษีดัดตนนั้น จะกล่าวถึงชื่อของฤษีที่สำคัญจากวรรณคดีเรื่องหลักๆ 
อาทิ รามเกียรติ์ หรือนักพรตต่างศาสนา เช่น โยฮัน - ชาวอิสราเอล หรือ หลีจิ้ง - นักพรตจีนหนึ่งในแปดเซียนผู้เป็นเภสัชปูชะนียากร 
ซึ่งแตกต่างจากการกำหนดชื่อของท่าต่างๆ ในการฝึกโยคะ ที่จะลอกเลียนจากอิริยาบทต่างๆ ของสัตว์หรือวัตถุ อาทิเช่น ท่าธนูอาสนะ 



โดยทุกท่าทางของการรำฤษีดัดตน จะมีผู้ประพันธ์โคลงสุภาพเพื่อบรรยายท่าและสรรพคุณไว้ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าใจถึง
คุณประโยชน์ และสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริง !
นอกจากนี้ การฝึกท่าฤษีดัดตน ยังมีกุศโลบายในการควบคุมให้สติเกิดสมาธิผ่านการเคลื่อนไหว โดยเริ่มต้นจากการทำสมาธิก่อนและ
หลังการรำ โดยการรำฤษีดัดตนในปัจจุบัน จะมีการผสมผสานการนับลมหายใจไปพร้อมๆ กับการออกท่าทาง และเน้นการเคลื่อนไหว
ที่ช้า และ “จัดเป็นการออกกำลังกายที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะของไทย ซึ่งแสดงออกถึงความสุภาพ นุ่มนวล” โดยได้มีการอ้างถึงความ
หมายของคำว่า “ดัดตน” ไว้ในตำรับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ว่า “ดัดตน” คือ “การบริหารร่างกาย การฝึกกายและใจให้เกิด
พลังชีวิต ถึงระดับจิตเป็นอิสระ หลุดพ้น”  !
3) แนวคิด !
การสร้างสรรค์งาน “สื่อผสมฤษีดัดตน” นี้ ต้องการที่จะตีความฤษีดัดตน ตั้งแต่สภาวะของความเป็นรูปสลักไร้การเคลื่อนไหวและมี
ร่างกายเป็นหิน แต่สามารถสอนความรู้เกี่ยวกับร่างกายให้กับผู้คนที่มีชีวิต มีอวัยวะ เนื้อหนังมังสา และเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดหย่อน 
รูปสลักฤษีดัดตนเหล่านี้ เป็นโบราณวัตถุที่ผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปี แต่กลับสามารถที่จะสื่อสารกับผู้คนในปัจจุบัน และการเรียนรู้ 
ที่จะทำตามท่าทางภาพสลักหินที่ดูจะบิดเบี้ยวไปจากอัตราส่วนธรรมชาติของคนเหล่านี้ ยังสะท้อนให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงอวัยวะแห่งความ
เป็นมนุษย์ของตน และสัมผัสได้ถึงความเป็นไปได้ในการสร้างสมดุลย์ของกายและจิต ในสภาวะของข้อจำกัดทางร่างกายที่มี !
ฤษีดัดตน: กายนิ่ง - จิตขยับ / อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา / กายขยับ - จิตนิ่ง  เป็นแนวคิดที่คณะผู้วิจัยเลือกที่จะตีความองค ์
ความรู้เรื่องฤษีดัดตนที่ถูกสืบทอดมาผ่านยุคสมัย จากความรู้ของครูแพทย์แผนโบราณ สู่แผ่นหินจารึก ถ่ายทอดไปยังรูปจำหลัก ทำให้
มีชีวิตโดยท่ารำและสืบทอดกันมาผ่านรุ่นสู่รุ่น หัวใจของฤษีดัดตน ไม่เคยอยู่บนกระดาษหรือผนึกแน่นอยู่กับรูปจำหลัก หากแต่เป็น
ความรู้ที่เคลื่อนไหว มีชีวิต และถูกถ่ายทอดโดยคนที่มีเลือดเนื้อร่างกาย มีความรู้สึก กิเลสตันหา ความเจ็บป่วยและถูกจำกัดด้วยสังขาร
อันไม่เที่ยง และเสื่อมสลายได้ตามกาลเวลา !
ศีรษะ อก ไหล่ มือ ท้อง เข่า เท้า เป็นส่วนประกอบของร่างกายทุกผู้คน ที่จะยอก ติด ขัด เจ็บ ปวด เคล็ด เมื่อย กันได้โดยเท่าเทียมกัน 
การทำงานสร้างสรรค์ที่มีแรงบันดาลใจมาจากฤษีดัดตน จึงมิได้จำกัดอยู่เพียงการออกแบบการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เน้นความ
สวยงามของการเคลื่อนไหวอวัยวะเหล่านั้น หากแต่บทสนทนาของความเจ็บปวด ความรู้สึก เรื่องราวของร่างกายประสบการณ์ที ่
แตกต่างอันเกิดจากความรับรู้ และความตระหนักรู้ในร่างกายของผู้แสดงแต่ละคน จึงจะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างงานให้มีชีวิต และ
เชื่อมโยงกับการมีอยู่ของผู้คนในปัจจุบันได้  !
ท่อนที่หนึ่ง และ สาม กายนิ่ง - จิตขยับ / กายขยับ - จิตนิ่ง เน้นไปที่การสื่อสารความหมายของรูปสลักฤษีดัดตน ในฐานะของ 
องค์ความรู้จากอดีต ที่เชื่อมโยงความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ กับการฝึกจิตและการปฏิบัติธรรม จากรูปจำหลักหินที่นิ่งสงบ  
ไม่เคลื่อนไหว สะท้อนสู่ใจของมนุษย์ที่กระเพื่อมขยับทุกวินาที กุศโลบายของการฝึกกายให้นิ่ง ไม่ได้เป็นไปเพื่อการสงบกาย หากแต่
เป็นการสงบใจ และควบคุมการกระพือของจิตให้สงบนิ่ง จนไปสู่สภาวะที่แม้กายขยับแต่จิตกลับนิ่ง  !
ท่อนที่สอง อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา ตั้งคำถามกับร่างกาย ความรู้สึก ประสบการณ์และความตระหนักรู้ถึงอวัยวะต่างๆของผู้แสดง
แต่ละคน สภาวะทวิลักษณ์อันเกิดขึ้นจากการรับรู้กาย-จิต ประกอบกับบทอารัมภบท (prolouge)  และ ปัจฉิมบท (epilogue)   
ที่สะท้อนเสียงแห่งสังคมของความเป็นปัจจุบัน เสียงของวัดโพธิ์ ภาพของการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องสุขภาพและร่างกาย คำพูด  
เครื่องประดับที่เน้นย้ำสังขารและอวัยวะแห่งความเจ็บปวด สิ่งเหล่านี้คือความจริงของปัจจุบันที่เรารับรู้เกี่ยวกับร่างกาย มิใช่มายาคต ิ
แห่งสมดุลของกาย ตามที่เราจินตนาการถึงฤษีดัดตนโดยมิได้เคยสัมผัส !
4) ฤษีดัดตน - การประกอบสร้าง  !
การทำงานของคณะผู้วิจัย มิได้เพียงแต่นำวัตถุดิบในการประกอบสร้างงานชิ้นนี้มาจากการศึกษาองค์ความรู้เรื่องฤษีดัดตน แต่
กระบวนการการทำงานและประเด็นที่อภิปรายร่วมกับผู้แสดงทั้งสิบคน กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัตถุดิบและแนวคิดใน 
การประกอบสร้างงาน ซึ่งจะพบได้จากการอธิบายกระบวนการการประกอบสร้างดังต่อไปนี้ 



จากภาพจำหลัก สู่ท่ารำฤษีดัดตน  
 ผู้วิจัยร่วมกับผู้แสดง ได้ศึกษาถึงภาพจำหลักฤษีดัดตน จากตำราฤษีดัดตนของวัดโพธิ์ โดยได้ฝึกหัดท่าทางตามคำอธิบาย
ต่างๆ ในตำรา และพบว่า ความเข้าใจในการปรับท่าทางการเรียนรู้จากภาพสองมิติในตำรา กับภาพจำหลักกึ่งสามมิติมีความแตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัด และในลำดับต่อมาเมื่อได้เรียนรู้จากการรำฤษีดัดตน โดยการรำท่าทางตามครูผู้สอนโรงเรียนนวดแผนโบราณของ 
วัดโพธิ์แล้ว พบว่าการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะของลมหายใจกำหนด และมีการซ้ำท่าทางแต่ละท่า พร้อมไปกับการกำหนดลมหายใจ  
รวมไปถึงการปฏิบัติร่วมกันหลายบุคคล ทำให้ลักษณะของการเคลื่อนไหวออกท่า มีความต่อเนื่อง มีสมาธิ และเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ของแต่ละท่าทางมากขึ้น ทำให้ผู้วิจัย เลือกที่จะนำเอาท่ารำฤษีดัดตน มาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างการเคลื่อนไหว ประกอบไปกับ
เสียงของลมหายใจ และการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดังที่พบในท่อนที่ 1 กายนิ่ง - จิตขยับ !
ท่ารำฤษีดัดตน และความเกี่ยวข้องกับผู้แสดง 
 จากองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ที่มาจากการตีความภาพจำหลัก และท่ารำฤษีดัดตนจากตำรับโรงเรียนแพทย์ 
แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) คณะผู้วิจัย ได้สรุปถึงความเกี่ยวข้องของแต่ละท่าทางกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยแบ่งได้เป็น
เจ็ดส่วนหลัก ได้แก่ ศีรษะ อก ไหล่ มือ ท้อง เข่า เท้า โดยได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แสดง การอภิปรายถึงความสัมพันธ์ 
และข้อสังเกตุส่วนตัวของผู้แสดงแต่ละคนที่มีต่อร่างกายทั้งเจ็ดส่วนหลักนี้ หลังจากนั้นผู้แสดงแต่ละคน ได้เลือกที่จะพัฒนาแนว 
ความคิดในการแสดงร่างกายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยเลือกจากเรื่องราวหรือความทรงจำส่วนตัวที่มีต่อร่างกายส่วนนั้นๆ  !
หลังจากที่ผู้แสดงได้เลือกร่างกายส่วนที่ตนเองมีเรื่องราวหรือความทรงจำส่วนตัวแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างการทดลองรูปแบบของการนำเสนอ
สามรูปแบบ ได้แก่ 1) การแสดงออกท่าทางของฤษีดัดตนร่วมกันทั้งหมดของผู้แสดงทุกคนเป็นร่างกายเดียว เพื่อเรียนรู้การเคลื่อนไหว
ในฐานะของการเป็นองคาพยพหนึ่งของร่างกายที่ใหญ่กว่าตัวตน  2) การแสดงด้นสดของผู้แสดงแต่ละคนกับส่วนร่างกายส่วนที่เลือก
นั้น โดยใช้เรื่องราวส่วนตัวของผู้แสดงคนนั้นๆ เป็นแกนหลักในการด้น เพื่อทดลองแนวทางในการเล่าเรื่องราวของแต่ละบุคคล ผ่านการ
ใช้อวัยวะส่วนเดียว หรือทำให้ทั้งร่างกาย แสดงออกถึงความเป็นอวัยวะส่วนเดียว และ 3) การแสดงร่วมกันของผู้แสดงสองคน สำหรับ
ส่วนของร่างกายที่มีความสมมาตรกัน เช่น แขน ไหล่ เข่า เท้า เพื่อเป็นการทดลองถึงความสัมพันธ์ และการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกัน
ของระหว่างอวัยวะสองด้าน ซึ่งการทดลองรูปแบบการนำเสนอทั้งสามรูปแบบนี้ จะถูกพัฒนาไปเป็นวัตถุดิบหลักในการแสดงภายหลัง  !
ผู้แสดง และ บทสนทนากับร่างกาย - อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา  
 เมื่อผู้แสดงผ่านการทดลองการนำเสนอทั้งสามรูปแบบแล้ว ผู้วิจัย ได้ให้โจทย์ในการพัฒนาแนวความคิดสำหรับการแสดง 
กับร่างกายส่วนนั้นๆ ผ่านเรื่องราวความสัมพันธ์ของเจ้าของร่างกาย โดยได้ขอให้ผู้แสดงแต่ละคน เตรียมเรื่องราวเพื่อการด้นสดร่วมกับ
ร่างกายส่วนนั้นๆ และบันทึกภาพเพื่อเป็นวัตถุดิบในการตัดต่อวิดีทัศน์ที่ใช้ประกอบการแสดง !
ในระหว่างการสัมภาษณ์และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ผู้วิจัย ได้เลือกที่จะถามคำถาม หรือให้โจทย์ในการตีความเพื่อที่จะแสดงถึงแนวคิด
ของแต่ละบุคคลที่มีต่อร่างกาย โดยผู้แสดงทั้งสิบคน ได้ให้สัมภาษณ์ หรือแสดงด้นสด ในประเด็นของร่างกายของตนเอง กับสภาพ-
แวดล้อม ทัศนคติที่มีต่อร่างกายของตนเอง การสื่อสารผ่านร่างกาย ข้อจำกัดและขอบเขตในการแสดงออกของร่างกาย รวมไปถึงการ
ตระหนักรู้ถึงร่างกายของตนเอง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในองค์ความรู้ฤษีดัดตน ที่ต้องการให้บุคคล ได้เรียนรู้ถึงการดูแลรักษาร่างกาย
ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การรักษาจิตใจ และสร้างสมดุลย์ในการดำรงชีวิต !
ประกอบร่าง 
 ในท่อนที่สอง อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นการสัมภาษณ์และการแสดงด้นสดจากเรื่องราวของผู้แสดง
ทั้งหมด และเลือกที่จะนำเสนอเจ็ดแนวคิดเกี่ยวกับร่างกาย ผ่านการตัดต่อบทสัมภาษณ์ผู้แสดงทั้งสิบคน ที่มีแนวคิดแบบทวิลักษณะ 
กับการรับรู้ร่างกายของตน โดยผู้วิจัยได้แบ่งท่อนของการแสดงทั้งหมดในช่วงนี้เป็นเจ็ดท่อน ได้แก่ Connectedly Disconnected, 
Perfectly Imperfect, Asymmetrically Symmetrical, Regularly Irregular, Unsatisfactorily Satisfy, Insignificantly 
Significant และ Disconnectedly Connected โดยการแสดง / บทสัมภาษณ์ ในแต่ละท่อน จะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและ
ทัศนคติของผู้แสดงที่มีต่อร่างกายของตนเอง !
และเพื่อเป็นการสร้างรูปแบบสมมาตรให้เกิดขึ้นก่อนที่จำนำเสนอบทสนทนาของผู้แสดงกับร่างกาย ผู้วิจัยเริ่มต้นการแสดงด้วยแนวคิด
ของ กาย - จิต สำหรับท่อนที่ หนึ่ง และ ปิดท้ายลองด้วยท่อนที่สาม โดยทั้งสองท่อนมีแรงบันดาลใจมาจากกุศโลบายในการปฏิบัติ 



ท่ารำฤษีดัดตน ที่ต้องการให้คนสามารถที่จะเชื่อมโยงการควบคุมกาย ไปสู่การควบคุมจิต โดยในท่อนแรก กายนิ่ง - จิตขยับ สะท้อน
ให้เห็นถึงสภาวะความเป็นรูปจำหลักที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ของฤษีดัดตน แต่กลับทำให้เรารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย  
ซึ่งนั่นเกิดจากการที่จิตเราเคลื่อนไหว และเมื่อจิตเคลื่อนไหว กายที่หยุดนิ่งก็สามารถขยับได้ และในท่อนที่สาม กายขยับ - จิตนิ่ง  
ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้ภาพร่างกายของบุคคลจากนิตยสารที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน มาประกอบร่วมกับกระจก และการใช้แสงสะท้อนเงา
ของภาพร่างกายนั้นๆ  เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของผู้แสดง ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวและสร้างภาพลวงของการเคลื่อนที่มาก 
เพียงใด แต่ต้นกำเนิดของการเคลื่อนไหวนั้น กลับสะท้อนมาจากสิ่งที่นิ่งสงบและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับร่างกาย  !
5) วัตถุดิบ และบทบาทของผู้ประพันธ์  !
ดังที่ได้กล่าวไว้ในช่วงต้นของการประกอบสร้าง วัตถุดิบที่ได้จากการศึกษาเรื่องฤษีดัดตน เป็นเพียงประเด็นเริ่มต้นให้สำหรับผู้แสดง
และผู้วิจัยได้สะท้อนความเข้าใจและทัศนคติของแต่ละบุคคล ที่มีต่อร่างกายของตนเองผ่านการรำฤษีดัดตน ประเด็นเรื่องข้อจำกัด 
ขอบเขตในการแสดงออกของร่างกาย รวมไปถึงการตระหนักรู้ถึงร่างกายของตนเอง เป็นวัตถุดิบสำคัญมากยิ่งกว่าในการสร้างสรรค์งาน
ชิ้นนี้ โดยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการสัมภาษณ์ อภิปราย ทดลองการแสดงแบบด้นสด เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนของผู้แสดง
แต่ละคน ก่อนนำมาประกอบรวมกันเป็นชิ้นงาน !
วัตถุดิบของการเคลื่อนไหว บทพูด และเสียง ที่เกิดจากกระบวนการข้างต้น ได้ถูกผู้วิจัยทำการตัดต่อ (ภาพและเสียง) เข้าด้วยกัน  
เพื่อใช้เป็นแกนหลักในการแสดง โดยผู้แสดงในวันแสดงจริง จะมีบทบาทหน้าที่เป็นเหมือนกับผู้ชม (ในวัดโพธิ์) ที่พยายามทำตามภาพ
จำหลักของฤษีตามความเข้าใจของตนเอง โดยในครั้งนี้ ความรู้ / ตัวตน ของความเป็นฤษี กลับถูกกลั่นมาจากผู้แสดงแต่ละคน ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่สามารถที่จะทำตามแบบ (แม้ว่าจะเป็นการแสดงของตนเอง) ได้อย่างสมบูรณ์ และแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่
สูญหายไปในระหว่างการแปล / แปรความหมาย ซึ่งสิ่งที่สูญหายไปนี้ มิได้ถูกถือว่าเป็นความบกพร่องละเลย แต่อาจจะหมายถึงการที่
ประเด็นที่ไม่สำคัญถูกละทิ้งไป หรือประเด็นที่สำคัญน้อยกว่า ถูกทำให้ชัดเจนขึ้น !
บทบาทของนักดนตรีที่แสดงร่วมในวันแสดงจริงนั้น นับได้ว่าเป็นบทบาทของผู้ชมอย่างมีส่วนร่วม (Active Participant) โดยการ
บรรเลงทั้งหมด สะท้อนการเคลื่อนไหวของภาพ เสียง และการแสดงของผู้แสดง รวมไปถึงการจัดพื้นที่ของการแสดงดนตรีให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของผู้ชม ทำให้เส้นแบ่งพื้นที่สำหรับบทบาทที่ชัดเจนระหว่างผู้ชม ผู้แสดง และสื่อ (แรงบันดาลใจ - ฤษีดัดตน - วิดีทัศน์ที่ 
ตัดต่อใหม่ - การแสดงของผู้แสดง - นักดนตรี - ผู้ชม) เกิดการทับซ้อนและเปลี่ยนแปรได้ตลอดเวลา  !
ผู้วิจัย ยังได้เลือกที่จะสร้างสภาวะ (จำลอง) ของวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) เพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจถึงบริบทของแรงบันดาลใจในการสร้าง
งาน ผ่านการใช้วิดีทัศน์ที่บันทึกการรำฤษีดัดตนของผู้แสดงทั้งสิบคน ณ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ประกอบกับการใช้ภูมิทัศน์ทางเสียง 
(Soundscape) ที่บันทึกจากพื้นที่ต่างๆ ในวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) มาใช้เพื่อการสร้างบริบท ก่อนที่การแสดงจะเริ่ม (และช่วงสุดท้าย
เมื่อจบการแสดง) ทั้งนี้ เหมือนกับเป็นการประกาศให้ผู้ชมทราบว่า การแสดงที่กำลังจะเกิดขึ้น / จบลงไปนั้น เป็นการแสดงที่เกิดขึ้น 
ในระหว่างสภาวะจำลอง และการแสดง ฤษีดัดตน: กายนิ่ง - จิตขยับ / อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา / กายขยับ - จิตนิ่ง นี้  
จะสะท้อนสภาวะจริงของผู้สร้างงาน ที่สร้างงานโดยใช้แรงบันดาลใจนั้นๆ ผสมผสานกับความเข้าใจ แนวคิด และความเป็นจริงของตน !
ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยต้องการที่จะทดลอง คือประเด็นของการสื่อสารวิธีการในการแสดง ซึ่งในการทำงานด้านดนตรี  
ผู้แสดงและผู้ประพันธ์ จะใช้โน้ตเพลงในการสื่อสาร ในขณะที่ศิลปะการแสดง ผู้แสดง อาจใช้การเรียนรู้จากการฝึกซ้ำ ด้นสด หรือการ
บันทึกการเคลื่อนไหว แต่ในการนำเสนองานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ ผู้วิจัย ได้เลือกที่จะใช้วิดีทัศน์ เป็นเสมือนโน้ตเพลงเพื่อการสื่อสารระหว่าง
นักดนตรีและผู้แสดงอื่นๆ โดยผู้ประพันธ์ ทำหน้าที่เพียงวางกฏกติกาเพื่อการปฏิบัติในแต่ละช่วง อาทิ ความเร็ว ระดับเสียงที่ใช้  
ความดังเบา เทคนิควิธีในการเล่น ลักษณะท่าทาง ความเร็วและระยะทางในการเคลื่อนไหว โดยปล่อยให้ผู้แสดงมีอิสระในการตีความ
และสร้างบทสนทนา / ปฏิสัมพันธ์  กับวิดีทัศน์และผู้แสดงอื่นๆ ภายใต้กติกาที่กำหนด ซึ่งวิธีการนี้ ยังจะช่วยลดข้อจำกัดในการสื่อสาร
ระหว่างผู้แสดงที่มีทักษะแตกต่างกัน อาทิ ดนตรี ศิลปะการแสดง การเคลื่อนไหว โดยผู้แสดงทุกคน สามารถที่จะใช้การตีความและ 
การสร้างสรรค์ของตนเอง ประกอบกับทักษะการแสดงของตนในการนำเสนอ โดยอยู่ภายใต้กรอบความคิดเดียวกัน !!!



6) สรุป !
เพราะการศึกษาเรื่องฤษีดัดตนมิได้เป็นการศึกษาเพียงองค์ความรู้เพื่อเอาไว้เชิดชูถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทย หากแต่เป็นวิถีชีวิต
ของปู่ย่าตาทวดที่ผสมผสานศาสตร์ของกายเข้ากับการบำเพ็ญจิต และให้คุณค่ากับการรักษากายให้มิให้ทุกข์ และเป็นอุปสรรคของจิต
ในการบำเพ็ญกุศล การทำงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จึงมุ่งที่จะสร้างประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผ่านการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ 
ในความเชื่อมโยงของกาย – จิต ตามวิถีของฤษีดัดตน เพื่อบรรลุถึงสมดุลแห่งการบริหารจิตควบคู่ไปกับการบริหารกาย และมุ่งสู่ 
จุดหมายปลายทางในการที่เราสามารถประสานกาย จิต และการเคลื่อนไหวให้เป็นหนึ่งเดียว  !
และเมื่อเราเข้าใจถึงเหตุแห่งการสร้างองค์ความรู้ฤษีดัดตน เมื่อนั้น ความพยายามในการที่จะรักษาองค์ความรู้ฤษีดัดตน มรดก 
ความทรงจำของโลก ก็จะไม่เป็นเพียงการอนุรักษ์ ปกป้อง เชิดชู หวงแหน และบูรณะ หากแต่ประสบการณ์ของการปฏิบัติจริง  
รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงถึงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน จะทำให้กุศโลบายแห่งฤษีดัดตนพ้นจากข้อจำกัดของเวลา  
สามารถดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันของเรา และสืบทอดไปในอนาคตอย่างไม่จบสิ้น !
ขอขอบคุณ !
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร !
ผู้วิจัยร่วม !
อ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.ภัทรา โต๊ะบุรินทร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร !
เอกสารอ้างอิง !
ภก.ปรีดา ตั้งตรงจิตร, ฤษีดัดตน เพื่อการบริหารร่างกายสำหรับบุคคลทั่วไป 18 ท่า, ตำรับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ 
(วัดโพธิ์), โรงเรียนสุขภาพเชตวัน,นครปฐม. !
ศิริชัย จำปี และคณะ, ตำราฤษีดัดตนวัดโพธิ์ ต้นฉบับรูปปั้นฤษีดัดตนวัดพระเชตุพน, โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ  
(วัดโพธิ์), โรงเรียนสุขภาพเชตวัน,นครปฐม. !!!!


