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โครงการวิจัย “สื่อผสมฤๅษีดัดตน” ศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจําของโลก ผ่านงานประพันธ์
ดนตรี ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) รวมท้ังได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ที่ได้กรุณาให้การส่งเสริม และให้
โอกาสคณะผู้วิจัยให้ได้ทํางานวิจัยช้ินน้ี รวมทั้งกรุณาให้การสนับสนุนจนคณะผู้วิจัยสามารถดําเนินการจน
สิ้นสุดโครงการได้ โดยคณะผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธ์ุเจริญ ศาสตราจารย์ 
ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ รวมทั้งอาจารย์อานันท์ นาคคง ที่ปรึกษาโครงการ 
 

นอกจากน้ี คณะผู้วิจัย ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีย่ิง จากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย ได้แก่ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา คณะมัณฑนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังผู้บริหารของสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง ที่ได้ให้ความกรุณาสนับสนุน ทั้ง
สถานที่ เวลา และทรัพยากรในการทําวิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 
 

“สื่อผสมฤๅษีดัดตน”ศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจําของโลก ผ่านงานประพันธ์ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัย 
 
โครงการวิจัย “สื่อผสมฤๅษีดัดตน”ศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจําของโลก ผ่านงานประพันธ์
ดนตรี ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เป็นการสร้างสรรค์งานที่บูรณาการการสร้างสรรค์ทางดนตรี ศิลปะการแสดง และการออกแบบ
เครื่องประดับ เพ่ือการตีความภาพจําหลัก “ฤๅษีดัดตน”ของวัดพระเชตุพน วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
(วัดโพธ์ิ) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ชมเกิดมุมมองใหม่ในการรับรู้เรื่องของฤๅษีดัดตน ที่สะท้อนถึงความ
เช่ือมโยงกับองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพของโบราณ กับบริบทความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
  
งานวิจัยน้ี จะเป็นการนําเสนอถึงกระบวนการการทํางานของ คณะผู้วิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ประกอบ
ไปด้วยสามท่อนหลัก ได้แก่ ๑) กายน่ิง - จิตขยับ ๒) อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา และ ๓) กายขยับ - จิตน่ิง รวม
ไปถึงแนวคิดที่อยู่เบ้ืองหลังการสร้างสรรค์ผลงาน วัตถุดิบและบทบาทของผู้ประพันธ์ รวมไปถึงกระบวนการ
ประกอบสร้างผลงานอันเน่ืองมาจากแนวคิดน้ัน โดยในรายงานน้ี จะกล่าวถึงระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย แนวคิด
ของงาน รายละเอียดของช้ินงาน กระบวนการประกอบสร้าง องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การ
เคลื่อนไหว ภาพ/เสียง และการออกแบบ พร้อมกับการอภิปรายและวิจารณ์ผล รวมทั้งสรุปผลการวิจัย 
  
คําสําคญั  ฤๅษีดัดตน สื่อผสม ศิลปะบูรณาการ การตีความ งานประพันธ์ดนตรี ศิลปะการแสดง การออกแบบ
เครื่องประดับ และสื่อร่วมสมยั 
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Abstract 
 

Rusiedutton: New interpretation through composition, performance and new media  
 
Supported by the National Research Council of Thailand, this creative research project aims 
to re-interpret “Rusiedutton”, a set of stone sculptures depicting different acts of Thai’s self-
healing gestures situated in Wat Pho, through the art of composition, performances and 
jewelry design, thus representing it in a more relevant to the contemporary context of 
Thailand.  
 
This report will describe the detail process of working, explaining the concept and construction 
of the work which divided into 3 movements: 1) Still Body - Moving Mind 2) Dialogues of limbs 
and organs, and 3) Moving Body - Still Mind. Each aspect of materials, which are performances, 
sound/image, new media and jewelry design, will also be discussed, followed by an analysis 
of the finished work. 
 
Keywords:  Rusiedutton, Mixed Media, Interdisciplinary Arts, Interpretation, Composition, 
Performance Jewelry Design, และ New Media 
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ภาพประกอบท่ี ๓๑ ร่างกายของนักแสดงกับการสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดับ ....................................................................... ๕๑ 

 	



 
  

๗ 
 

บทที่ ๑	บทนํา	

ฤๅษีดัดตน	
 

คณะกรรมการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) หรือ UNESCO ได้มีมติรับรอง ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธ์ิ) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจําของโลก (The UNESCO Memory of 
the World Programme) ในการประชุมใหญ่ที่ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑  ซึ่งจากหนังสือ‘ประชุม
จารึก พระเชตุพน’ (คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกสมโภชหิรัญบัฏและฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๕ 
ปี พระธรรมปัญญาบดี พ.ศ.๒๕๔๔) ได้แบ่งประเภทขององค์ความรู้ที่ถูกจารึกไว้เป็นหลายหมวดด้วยกัน ได้แก่ 
หมวดประวัติ หมวดพระพุทธศาสนา หมวดวรรณคดี หมวดทําเนียบ หมวดประเพณี หมวดสุภาษิต และหมวด
อนามัยจากองค์ความรู้ในเรื่องสุขภาพที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานมาสู่แนวทางในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เหล่าน้ี ทั้งเพ่ือการรักษาสุขภาพของประชาชนและเพ่ือมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical Tourism) ของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ เน่ืองด้วยศักยภาพทั้งในเรื่อง
การบริการทางการแพทย์ ด้านบุคลากร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนเร่ืองค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอ่ืนๆของประเทศไทยที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมากมายในแต่ละ
ปี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้โปรแกรมแพทย์ทางเลือก อาทิเช่น การนวดแผนไทย การทําสปา เสริมสวย อาบ
นํ้าแร่ การรับประทานอาหาร เพ่ือสุขภาพ สมุนไพร และการเรียนรู้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดรักษา 
เป็นต้น 
 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพของไทยในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีการ
มุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากและขาดการสื่อสารในมิติของความตระหนักในเรื่อง
ความสําคัญของการสืบทอดความรู้และแนวคิดของการรักษาสุขภาพที่เน้นการสร้างความสมดุลทั้งสภาพ
ร่างกายและจิตใจ ผลงานสร้างสรรค์ช้ินน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและ
ศิลปะการแสดงและสื่อร่วมสมัย ที่จะสะท้อนแนวคิดของการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมไปกับการสร้าง
ความตระหนักในการสืบทอดองค์ความรู้ของโบราณผ่านการตีความของสังคมร่วมสมัย โดยจะเป็นการสื่อสาร
ผ่านศิลปะการแสดงร่วมสมัย ทั้งนาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และการออกแบบ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ชมผลงานเกิดมุมมอง
ใหม่ในการรับรู้เรื่องของฤๅษีดัดตนที่สะท้อนถึงสภาวะของความเช่ือมโยงถึงองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพที่ลุ่มลึก
ของโบราณกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
 

  



 
  

๘ 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	
 

๑. เพ่ือสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงการตีความ องค์ความรู้ในเรื่อง “ฤๅษีดัดตน” และการรับรู้ของ
สังคม ผ่านงานประพันธ์ดนตรี ศิลปะการแสดง การออกแบบและสื่อร่วมสมัย 

๒. เพ่ือเรียนรู้กระบวนการในการทําโครงการวิจัยบูรณาการด้านศิลปกรรมศาสตร์และงานสร้างสรรค์ 
สาขาดุริยางคศิลป์ สาขานาฏศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ และหัตถศิลป์ 

๓. เพ่ือให้ผู้ชมผลงานสร้างสรรค์เกิดมุมมองใหม่ในการรับรู้เรื่องของฤๅษีดัดตน ที่สะท้อนถึงความเช่ือมโยง
กับองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพที่ลุ่มลึกของโบราณกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั	
ผลงานสร้างสรรค์ “สื่อผสมฤๅษีดัดตน”ศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจําของโลก ผ่าน
งานประพันธ์ดนตรี ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัย 
 

คณะผู้วิจัย	
 

หัวหน้าโครงการ  
อ.ดร.อโณทัย นิติพน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 

ผู้ร่วมงานวิจัย     
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผศ.ภัทรา โต๊ะบุรินทร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
อ.ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 
อ.อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

๙ 
 

บทที่ ๒	การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง	

ฤๅษีดัดตน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร�
 

ถวายหัตถ์ทัศนัขน้อม   อภิวันท์ 
ไตรรัตน์ขจัดส่ําสรรพ์   โทษแท ้
จักเริ่มจักรําพรรณ     แผนดัด ตนนา 
นักสิทธ์ิประดิษฐ์ท่าแก้   โรคร้าย ห่างหาย 
ลุจุลศักราชพ้น     พันปี เศษเฮย 
ร้อยกับเก้าสิบแปดปี    วอกต้ัง 
นักษัตรอัฐศกรวี     วารกติก มาศแฮ 
สุกรปักษ์ห้าค่ําคร้ัง     เมื่อไท้บรรหาร 
ให้พระประยุรราชผู้     เป็นกรม หมื่นแฮ 
ณรงค์หริรักษ์ระดม     ช่างให้ 
สังกะสีดีบุกผสม     หล่อรูป 
นักสิทธ์ิแปดสบิให้     เทิดท่า ดัดตน 
เสร็จเขียนเคลอืบภาคพ้ืน  ผิวกาย 
ต้ังทุกศาลาราย     รอบล้อม 
อาวาสเชตวันถวาย     นามท่ัว องค์เอย 
จารึกแผ่นผาพร้อม     โรคแก้ หลายกล 
เป็นประโยชน์นรชาติสิ้น  สบสถาน 
เฉกเช่นโอสถทาน     ท่านให้ 
พูนเพ่ิมพุทธสมภาร     สมโพธ์ิ พระนา 
ประการพระเกียรติยศไว้   ตราบฟ้า ดินศูนย์๑  

 

จากการศึกษาตําราที่เก่ียวข้องกับฤๅษีดัดตนวัดโพธ์ิ พบข้อมูลตรงกันว่าจารึกโคลงภาพฤๅษีดัดตนประกอบไป
ด้วยท่าดัดตนทั้ง ๘๐ ท่าที่จะแก้การปวดเมื่อยของอวัยวะต่างๆ รวมไปถึงรูปสลักหินฤๅษีดัดตนในท่าต่างๆ 
จํานวนทั้งหมด ๘๐ ท่า สําหรับอธิบายประกอบตํารับตําราที่ปรากฏอยู่ในบริเวณวัดน้ันปรากฏหลักฐานคร้ัง
แรกในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ใน  พ .ศ .  ๒๓๓๑  เมื ่อทรง
ปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม (ปัจจุบันคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธ์ิ) ระบุว่ามีเขา
ฤๅษดัีดตน ซึ่งก็คือ สวนสุขภาพแห่งหน่ึง อยู่ใกล้พระวิหารทิศใต้ อันเป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๑ ที่ทรง

                                                            
๑โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน,  (ไม่ระบุปีท่ีพิมพ์),  ตําราฤๅษีดัดตนวัดโพธ์ิ ต้นฉบับรูปปั้นฤๅษีดัดตนวัดพระเชตุพน,  นําอักษร
การพิมพ์, กรุงเทพฯ. 



 
  

๑๐ 
 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รวบรวมการแพทย์แผนโบราณและศิลปะวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ รวมทั้ง
ประยุกต์กับคติไทยที่ยกย่องฤๅษีเป็นครูผู้ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการต่างๆ และจัดสร้างเป็นรูปฤๅษีดัดตน 
แสดงไว้ที่วัดเพ่ือให้ราษฎรท่ัวไปได้ศึกษาเล่าเรียนและรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง ในการสร้างสมัยแรกน้ัน 
เป็นการป้ันด้วยดิน จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริให้มี
การปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัด และโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ (พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๑ พระนามเดิม 
พระองค์เจ้าดวงจักร) เป็นแม่กองกํากับช่าง หล่อรูปฤๅษีแสดงท่าดัดตนด้วยสังกะสีผสมดีบุกจํานวน ๘๐ ท่าเสร็จ
แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสนาอํามาตย์และนักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งโคลงสุภาพประกอบ     
รูปฤๅษีดัดตนและได้จารึกโคลงเหล่านั้นลงบนแผ่นศาลาติดไว้ตามผนังศาลาภายในบริเวณวัดจํานวน ๘๕ 
บท ดังตัวอย่างโคลง ดัดตนแก้เกียจ (ฤๅษีกามันตะกี) ดังน้ี 
 

สังกะสีดีบุกเข้า    รคนเจือ 
หล่อคณะนุ่งหนังเสือ   สถิตไว้ 
กามันตะกีเขือ    ข้อยหนุ่ม นักนอ 
เหยียดยืดหัดถ์ดัดได้    แต่แก้เกียจกาย 

 

จารึกวัดโพธ์ิและจารึกสรรพวิชาต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จัดทําขึ้นเพ่ืออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทย ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นมรดกความทรงจําโลก แห่งภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO เมื่อวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รูปป้ันฤๅษีดัดตน ที่เป็นท่าตรงตามหลักโยคะของโยคีอินเดีย ท่าต่างๆ ที่ปัจจุบัน
คงเหลืออยู่ ๒๔ ท่า จากเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด ๘๐ ท่า๒ นอกจากน้ียังได้รับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องรูปป้ันตุ๊กตา
จีนซึ่งเป็นรูปสลักจากหินและปูนป้ันที่เป็นอุปกรณ์ถ่วงเรือสําเภาที่มีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน  
 

 
ภาพประกอบท่ี ๑ รูปปั้นฤๅษีดัดตน 

                                                            
๒ บทสัมภาษณ์ ท่านเจ้าคุณพระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ผู้เช่ียวชาญเรื่องจารึกวัดโพธิ์ 
เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 



 
  

๑๑ 
 

ปัจจุบันได้มีการบูรณะซ่อมแซมวัดโพธิ์หลายคร้ัง ทําให้รูปหล่อฤๅษีดัดตนบางส่วนได้สูญหายหรือชํารุดไป ทาง
วัดฯ จึงได้รวบรวมรูปหล่อที่เหลือทั้งหมด ๒๔ รูป มาต้ังแสดงรวมกันไว้ที่เขามอทางด้านทิศใต้ของพระอุโบสถ 
ขณะที่คําโคลงและจารึกบรรยายท่าดัดได้แตกหักสูญหายไปเกือบหมด เหลือเฉพาะเพียงบางส่วนที่ศาลาราย
ด้านทิศตะวันออกซึ่งตรงกับของเดิมบ้าง ไม่ตรงกับของเดิมบ้าง จึงต้องอาศัยภาพเขียนต้นฉบับที่เป็นแบบหล่อ
ฤๅษีดัดตน พร้อมกับคําโคลงที่อธิบายความที่บันทึกอยู่ในสมุดไทย ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติมาเป็น
ต้นฉบับสําหรับการศึกษาในปัจจุบัน 

ความเป็นมาของท่าฤๅษีดัดตนเพื่อการบริหารร่างกายสําหรับบคุคลท่ัวไป	๑๘ 	ท่า	
 

ในตําราฤๅษีดัดตนวัดโพธ์ิ ต้นฉบับรูปป้ันฤๅษีดัดตนวัดพระเชตุพน ได้อธิบายถึงการดัดตน ว่าเป็นการบริหาร
ร่างกาย หรือกายกรรมเพ่ือให้สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีผลพลอยได้คือเพ่ือบําบัดโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ เช่น แก้โรคลมทั่วสรรพางค์กาย แก้เมื่อย แก้ปวด เป็นต้น จัดอยู่ในสาขาพลานามัยของแพทย์แผน
โบราณ๓ โดย คําว่า “ดัดตน” หมายถึง การทําให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายน้อมไปตามต้องการ เช่น ให้ยืด ให้
หด ให้ตรง ให้งอ ให้บิด ฯลฯ ได้ตามต้องการ แล้วแต่ความชํานาญที่ได้ฝึกฝนจนมาเกิดความคล่องตัว ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการดัดตน ก็เพ่ือเป็นการพักผ่อน ที่เรียกว่าฤๅษีดัดตน คือการพักผ่อนอิริยาบถ แก้เมื่อย แก้
ขบ ระบบตามร่างกาย ของฤๅษีชีไพรผู้ได้บําเพ็ญพรตเจริญภาวนามานานวันละหลายช่ัวโมง ฤๅษีน้ีคนไทยเรา
ยกย่องว่าเป็นครู อาจารย์ ผู้ประสิทธ์ิประสาทศิลปะวิทยาการต่างๆ ให้ศิษย์ ฉะน้ันเวลาไหว้ครูของศิลปินหรือ
หมอยาจึงต้องนํารูปเศียรฤๅษีมาสักการบูชา เพ่ือขอพรให้เจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงาน ทั้งน้ี ฤๅษีดัดตนของ
ไทยเราน้ัน มุ่งแก้อาการเจ็บปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย แก้จุกเสียดแน่นหน้าอก แก้เสมหะ แก้โรค
ลมต่างๆ ทั่วสรรพางค์กาย เป็นท่าดัดตนแบบสุภาพและเรียบๆ ไม่โลดโผนเหมือนบางท่าของโยคะ๔ 

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธ์ิ) ได้รวบรวมเอกสารและรูปภาพฤๅษีดัด
ตนจัดพิมพ์เป็นหนังสือช่ือว่า “ตําราฤๅษีดัดตนวัดโพธ์ิ” จากน้ันทางโรงเรียนได้เริ่มฝึกปฏิบัติท่าฤๅษีดัดตน ด้วย
เล็งเห็นถึงความสําคัญและข้อดีจากการปฏิบัติ ที่นอกจากจะเป็นการบริหารเพ่ือออกกําลังกายแล้ว ยังสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้รักษาอาการต่างๆ ตามภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยคณะครูโรงเรียนแพทย์แผน
โบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธ์ิ) ร่วมกับคณะนักกายภาพบําบัดและหมอนวดของโรงเรียน ได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์ท่าฤๅษีดัดตนขึ้น โดยถอดท่าจากโคลงสุภาพบรรยายในจารึก นํามาศึกษา เรียบเรียง จัดลําดับท่าให้
เป็นขั้นเป็นตอน ก่อนนําไปทดลองปฏิบัติ พร้อมกับประยุกต์เอาความรู้ด้านกายภาพบําบัดมาช่วยเสริมเพ่ือคัด
กรอง ปรับท่า จําแนกประโยชน์ที่มีต่ออวัยวะและกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ในร่างกาย ตลอดจนจัดแบ่งหมวดหมู่
เป็นท่าสําหรับการบริหาร และท่าสําหรับแก้อาการของอวัยวะส่วนต่างๆเพ่ือให้ง่ายต่อการจดจําและการฝึก
ปฏิบัติ เกิดเป็นท่าฤๅษีดัดตนเพ่ือการบริหารร่างกายสําหรับบุคคลทั่วไป ๑๘ ท่าดังน้ีคือ 
 

                                                            
๓. ภก. ปรีดา ต้ังตรงจิตร, (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์), ฤๅษีดัดตน เพ่ือการบริหารร่างกายสําหรับบุคลลท่ัวไป ๑๘ ท่า, (ไม่ระบุสํานักพิมพ์). 
๔. ท่ีมาเดียวกัน 



 
  

๑๒ 
 

ท่าที่ ๑ ‐ ดัดตนแก้ลมปวดศีรษะ (ฤๅษมีโนช)  
ท่าที่ ๒ ‐ ดัดตนแก้เกียจ (ฤๅษกีามันตะกี) 
ท่าที่ ๓ ‐ ดัดตนแก้คอและไหล่ (ฤๅษีอิสิงค์) 
ท่าที่ ๔ ‐ ดัดตนแก้ไหล่และขา (ฤๅษีสุกทันต์) 
ท่าที่ ๕ ‐ ดัดตนแก้เข่าขา (ฤๅษีอิษสิิงค์)  
ท่าที่ ๖ ‐ ดัดตนแก้ลมในอกในเอว(ฤๅษีอายันญาณ) 
ท่าที่ ๗ ‐ ดัดตนแก้กล่อนปัฏฆาต(ฤๅษีสัช-นาไลย) 
ท่าที่ ๘ ‐ ดัดตนแก้จันฑฆาฏเข่าขา(ฤๅษีนารอท) 
ท่าที่ ๙ ‐ ดัดตนแก้เสียดอก (ฤๅษีนารท)  
ท่าที่ ๑๐ ‐ ดัดตนแก้เข่าขัด (ฤๅษีชฎิล)  
ท่าที่ ๑๑ ‐ ดัดตนแก้ลมในส้นเท้า (ฤๅษีนาไลย)  
ท่าที่ ๑๒ ‐ ดัดตนแก้เอวขด ขัดขา (ฤๅษีชฎิล)  
ท่าที่ ๑๓ ‐ ดัดตนแก้เท้าเหน็บ (ฤๅษมีาฆะ)  
ท่าที่ ๑๔ ‐ ดัดตนแก้สะโพกสลักเพชร (ฤๅษสีระภังค์)  
ท่าที่ ๑๕ ‐ ดัดตนแก้ตะคริวมือและตะคริวเท้า (ฤๅษีอัคนีเนตร์)  
ท่าที่ ๑๖ ‐ ดัดตนดํารงกายอายุยืน (ฤๅษทีิศไภย์)  
ท่าที่ ๑๗ ‐ ดัดตนแก้โรคในอก (ฤๅษีวรเชษฐ) และ 
ท่าที่ ๑๘‐ ดัดตนแก้ลมข้อมือ (ฤๅษีอนิดถิคันธ์) 

 

การต้ังช่ือท่ารําต่างๆ ของฤๅษีดัดตนน้ัน กําหนดช่ือท่าทางตามประโยชน์ซึ่งได้รับจากการบําบัดอาการ เช่น ท่า
แก้ลมปวดศรีษะ หรือแก้เกียจ และผสานกับแนวคิดของไทย ที่ยกย่องฤๅษีให้เป็นครูอาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประสาท
ศิลปะวิทยาการทั้งด้านการแพทย์และศิลปศาสตร์ให้กับลูกศิษย์ ทําให้แนวคิดในการกําหนดช่ือต่างๆ ของฤๅษี
ดัดตนน้ัน จะกล่าวถึงช่ือของฤๅษีที่สําคัญจากวรรณคดีเรื่องหลักๆ อาทิ รามเกียรต์ิ หรือนักพรตต่างศาสนา เช่น 
โยฮัน - ชาวอิสราเอล หรือ หลีจิ้ง - นักพรตจีนหน่ึงในแปดเซียนผู้เป็นเภสัชปูชะนียากร ซึ่งแตกต่างจากการ
กําหนดช่ือของท่าต่างๆ ในการฝึกโยคะ ที่จะลอกเลียนจากอิริยาบทต่างๆ ของสัตว์หรือวัตถุ อาทิเช่น ท่าธนู
อาสนะ โดยทุกท่าทางของการรําฤๅษีดัดตน จะมีผู้ประพันธ์โคลงสุภาพเพ่ือบรรยายท่าและสรรพคุณไว้ เพ่ือให้
บุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าใจถึงคุณประโยชน์ และสามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้จริง 
 

นอกจากน้ี การฝึกท่าฤๅษีดัดตน ยังมีกุศโลบายในการควบคุมให้สติเกิดสมาธิผ่านการเคลื่อนไหว โดยเริ่มต้น
จากการทําสมาธิก่อนและหลังการรํา โดยการรําฤๅษีดัดตนในปัจจุบัน จะมีการผสมผสานการนับลมหายใจไป
พร้อมๆ กับการออกท่าทาง และเน้นการเคลื่อนไหวท่ีช้า และ “จัดเป็นการออกกําลังกายที่มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะของไทย ซึ่งแสดงออกถึงความสุภาพ นุ่มนวล” โดยได้มีการอ้างถึงความหมายของคําว่า “ดัดตน” ไว้ใน
ตํารับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธ์ิว่า “ดัดตน” คือ “การบริหารร่างกาย การฝึกกายและใจให้เกิดพลังชีวิต 
ถึงระดับจิตเป็นอิสระ หลุดพ้น” 



 
  

๑๓ 
 

บทที่ ๓	ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 

ฤๅษีดัดตน: ความเข้าใจพื้นฐานสู่การตีความ	
 

ก่อนที่จะนําไปสู่การสร้างแนวคิดเพ่ือการสร้างงาน คณะผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ภาพบันทึกของการแสดงในคร้ังแรก
ของการทํางานในหัวข้อฤๅษีดัดตน และพบว่าด้วยการทํางานเป็นระยะเวลาที่สั้น (๑ สัปดาห์) รวมทั้ง
กระบวนการส่วนใหญ่มุ่งไปที่การทดลองกับรูปแบบการเคลื่อนไหวตามรูปป้ันฤๅษีดัดตน และมิได้มีการตีความ
เพ่ิมเติมไปจากภาพของการเคลื่อนไหวตามรูปป้ันต้นแบบ ทําให้การบูรณาการร่วมกันระหว่างการสร้างสรรค์
ดนตรี ศิลปะการแสดง และการออกแบบเครื่องประดับ ยังเป็นไปโดยแยกออกจากกัน และมาประกอบร่วมกัน
ในช่วงสุดท้ายของการแสดงเพียงเท่าน้ัน ทําให้ผลของการบูรณาการงาน ยังเป็นไปโดยแยกส่วน และการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสาขาวิชาหรือการตีความแนวความคิดฤๅษีดัดตน ยังไม่สามารถก้าวข้ามการตีความเบื้องต้น
ที่ยังผูกติดอยู่กับรูปลักษณ์ของรูปป้ันเดิมได้ 

 
ภาพประกอบท่ี ๒ การแสดงฤๅษีดัดตน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 
  

๑๔ 
 

เมื่อโครงการวิจัยน้ีเริ่มเข้าสู่กระบวนการการทํางาน คณะผู้วิจัย จึงได้ให้ความสําคัญกับการสร้างการตีความ
ใหม่บนโจทย์เดิมของการทํางานฤๅษีดัดตน พร้อมทั้งมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการการสร้างสรรค์ดนตรี
ศิลปะการแสดง และการออกแบบเครื่องประดับ โดยมิได้จํากัดพ้ืนที่ของการสร้างสรรค์ ตามความถนัดของ
ผู้วิจัยแต่ละท่าน แต่ให้ความสําคัญกับการส่งผ่าน (Transfer) แนวคิดระหว่างศาสตร์และกระบวนการที่
แตกต่างกัน โดยมุ่งหวังให้ได้ผลของการสร้างสรรค์ ที่สามารถบูรณาการทั้งสามศาสตร์ให้เป็นชิ้นงาน
เดียวกันโดยมิสามารถแยกองค์ประกอบของการเคลื่อนไหว ภาพ เสียง และวัสดุออกจากกันได้ 
 

ทั้งน้ี เพ่ือให้การตีความของคณะผู้วิจัย เปิดกว้างขึ้นจากการการทดลองในครั้งแรก คณะผู้วิจัย จึงได้เลือกที่จะ
ทํางานร่วมกับนักศึกษาและผู้แสดงในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น และมีความหลากหลายทางด้านประสบการณ์และทักษะ
ความชํานาญที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏยกรรม หรือดนตรี โดยขั้นตอนที่
สําคัญที่สุดคือการทดลองก่อนการสร้างแนวคิด ที่ความหลากหลายของทักษะและความชํานาญ จะทําให้การ
สร้างแนวคิดมีรากฐานของการบูรณาการอย่างชัดเจน และเป็นธรรมชาติ 

ความเข้าใจพื้นฐานสู่การเคลื่อนไหว	
 

คณะผู้วิจัย ได้ดําเนินการวิจัยโดยเร่ิมจากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม เพ่ือศึกษาถึงการตีความจากรูปป้ัน สู่การ
เคลื่อนไหว โดยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน โดยหน่ึงกลุ่มน้ันเป็นนักศึกษาที่มีพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ด้านการเคลื่อนไหว และเป็นนักศึกษาไทย ที่เคยรับรู้ในเรื่องของฤๅษีดัดตน แต่ยังมิเคยได้ศึกษาอย่าง
จริงจัง ส่วนอีกกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาชาวมาเลเซีย ที่ศึกษาด้านการออกแบบเครื่องประดับ และไม่เคยได้
ทราบเรื่องราวของฤๅษีดัดตน หรือเรียนรู้พ้ืนฐานในการเคลื่อนไหวมาก่อน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการศึกษาความเป็น 
ไปได้ในการตีความ จากมุมมองที่แตกต่างกัน เพ่ือนําไปสู่การสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๓ กิจกรรมกระจกเงาจากท่าฤๅษีดัดตน 

 
 
 



 
  

๑๕ 
 

จากการทํางานร่วมกับกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง กับการแสดงจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ และอักษรศาสตร์ จํานวน ๑๐ คน ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้วิจัยที่มีความเช่ียวชาญ
ทางด้านนาฏยกรรม เน้นไปที่ประเด็นในการแปลความหมายจากรูปป้ัน สู่การเคลื่อนไหว โดยได้ให้โจทย์กับ
นักศึกษา ในการเรียนรู้และฝึกหัดท่าฤๅษีดัดตน คนละหน่ึงท่า มาก่อนที่จะเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ และเริ่ม
กิจกรรม จากการที่นักศึกษาแต่ละคน ถ่ายทอดท่าทางของการเคลื่อนไหวของตน ให้กับผู้แสดงอีกหน่ึงคน ที่จะ
เลียนแบบการเคล่ือนไหว คล้ายกับการเลียนแบบในกระจกเงา นําไปสู่การทําท่าต้นแบบสลับกันระหว่างบุคคล
ที่หน่ึงและสองอย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งในที่สุด บทบาทของการเป็นผูน้าํหรือผูต้ามต้นแบบท่าทางไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้  
 

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้มีการสรุปถึงประเด็นสําคัญในการเรียนรู้ว่ากิจกรรมน้ีสามารถนําไปสู่การทําความ
เข้าใจถึงการแปลความหมายของรูปปั้น ไปสู่การเคลื่อนไหว และการถ่ายทอดความเข้าใจของการเคลื่อนไหว
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล และเมื่อประสานการเคลื่อนไหวทั้งสองเข้าด้วยกัน สิ่งสําคัญที่จะทําให้การ
เคลื่อนไหวนั้นสอดคล้องกันได้เกิดจากการประสานลมหายใจท่ีพร้อมเพรียง และสมาธิที่จดจ่ออยู่กับการ
เคลื่อนที่ของร่างกายแต่ละส่วน  
 

ในกลุ่มตัวอย่างที่สอง ผู้วิจัยที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ ได้ทดลองให้กลุ่มนักศึกษาสาขา        
การออกแบบเคร่ืองประดับ Fine Metal Design จาก Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam 
ประเทศมาเลเซีย จํานวน ๒๐ คน เพ่ือตีความรูปป้ันฤๅษีดัดตน โดยได้เลือกท่าทางจากรูปป้ันฤๅษีดัดตนจํานวน
สองท่า ให้นักศึกษาตีความ และจินตนาการจากรูปป้ันสู่การเคลื่อนไหว และพบว่านักศึกษาในกลุ่มน้ีพยายาม 
ที่จะทําท่าทางให้คล้ายคลึงกับโจทย์ที่ได้รับ แต่ด้วยข้อจํากัดทางกายภาพ และร่างกาย รวมถึงเสื้อผ้าการ   แต่ง
กาย ทําให้การเคลื่อนไหวต่างๆ มีข้อจํากัด รวมทั้งการท่ีนักศึกษามุ่งเน้นไปท่ีช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่ท่าทางจะ
ปรากฏคล้ายคลึงกับรูปปั้น ทําให้ความต่อเนื่องต้ังแต่การเริ่มต้นออกท่าทาง ไปจนออกท่าทาง และสิ้นสุด
การเคลื่อนไหว เกิดขึ้นโดยมิได้มีการจัดวาง ซึ่งแตกต่างจากการทดลองในกลุ่มแรก ที่มุ่งเน้นในการที่จะ
ประสานท่าทางต่างๆ เข้าด้วยกัน และสร้างให้เกิดความต่อเน่ืองในระหว่างท่าทางเหล่าน้ัน 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๔ ภาพนักศึกษาจาก UiTM ประเทศมาเลเซีย ปฏิบัติท่าทางของฤๅษีดัดตนตามที่กําหนด 



 
  

๑๖ 
 

นอกจากน้ี ประเด็นในเรื่องของการเรียนรู้ท่าทางจากวัตถุ (รูปป้ัน สู่การเคลื่อนไหวของคน) และการเรียนรู้
ท่าทางผ่านการลอกเลียนแบบ (รูปป้ัน สู่การเคลื่อนไหวของคน และเลียนแบบโดยคนอีกคน หรือหลายคน) 
สร้างให้เกิดความแตกต่างในการตีความ โดยการตีความโดยตรงจากรูปป้ัน ไปสู่การเคลื่อนไหว มักจะมุ่งเน้นไป
ที่รูปร่าง (Form) ของร่างกาย ว่าจะต้องมีความคล้ายคลึงกับรูปป้ันต้นแบบ ในขณะที่การเลียนแบบท่าทาง จะ
มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหว (Movement) ที่สอดคล้อง และมีช่วงระยะเวลาของการสร้าง / รับรู้ ยาวกว่าการ 
ทําตามรูปป้ัน ซึ่งมักจะพุ่งความสนใจไปที่ระยะเวลาสั้นๆ ที่ท่าทางของร่างกายคล้ายคลึงกับรูปป้ันต้นแบบที่สุด 
 

ประเด็นในเรื่องของความแตกต่างหลากหลาย (Variance) ของรูปแบบการเคลื่อนไหวอันเกิดจากรูปป้ันหน่ึงรูป 
ยังเป็นหัวข้อสําคัญสําหรับคณะผู้วิจัย โดยคณะผู้วิจัย พบว่า ลักษณะโครงสร้าง ข้อจํากัดของร่างกาย 
ตลอดจนเครื่องแต่งกาย ส่งผลให้การเคลื่อนไหว หรือแม้กระท่ังความเจ็บปวด / ผ่อนคลาย อันเกิดจาก
การเคลื่อนไหว มีผลแตกต่างกัน ซึ่งทําให้การรับรู้ของแต่ละบุคคล ต่อการตีความรูปป้ันฤๅษีดัดตนน้ัน มีความ
แตกต่างกันไป  

การเคลื่อนไหวสู่ความเขา้ใจในร่างกายท่ีแตกต่าง	
 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการตีความสู่การเคลื่อนไหวของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มน้ัน นําไปสู่การทดลองที่สาม ที่
มุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างของร่างกายแต่ละบุคคล กับการเคลื่อนไหวของบุคคลน้ันๆ โดยในกิจกรรมน้ี 
คณะผู้วิจัยทั้งหมด ได้ร่วมกันทดลองให้นักศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะอักษร
ศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์ ร่วมกันเรียนรู้ท่าทางฤๅษีดัดตน จากหนังสือ “ตําราฤๅษีดัดตนวัดโพธ์ิ” ทั้ง ๑๘ ท่า 
และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ และทําท่าทางตามตําราฤๅษีดัดตนแล้ว ก็ได้เริ่มการอภิปรายถึงร่างกายส่วนต่างๆ ที่
นักศึกษาแต่ละคนรู้สึกว่ามีความสําคัญต่อตนเอง จากมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความพีงพอใจ -ไม่พึงพอใจ / 
ความเจ็บปวด - สบาย / ความสงสัย - ความเข้าใจ ในร่างกายส่วนน้ันๆ และจากการตีความร่างกายแต่ละส่วน 
นําไปสู่การเคลื่อนไหว ที่มุ่งประเด็นไปที่อวัยวะส่วนน้ันๆ โดยเริ่มต้นที่จะสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวใหม่ โดยมี
รากฐานมาจากความเข้าใจ / รับรู้ ในร่างกายของแต่ละคน อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติท่าฤๅษีดัดตน 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๕ Improvisation การเคลื่อนไหวของไหล่ และคอ 



 
  

๑๗ 
 

กลุ่มนักศึกษา ได้เลือกร่างกายส่วนต่างๆ ได้แก่ ศรีษะ - คอ / ไหล่ / อก / แขน - มือ / ท้อง / เข่า และ เท้า 
เป็นอวัยวะที่แต่ละบุคคลให้ความสนใจว่ามีความสําคัญต่อตนเองในแง่มุมต่างๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกลับไปที่
ตําราฤๅษีดัดตนแล้ว พบว่ามีความคล้ายคลึงกับกลุ่มอวัยวะที่ท่าทางต่างๆ กล่าวถึงว่าการทําท่าฤๅษีดัดตน จะ
สามารถแก้ไขความเจ็บปวด หรือผ่อนคลายได้ และเมื่อมีการทดลองให้มีการส่งผ่านความเข้าใจของแต่ละ
บุคคล ไปยังกลุ่ม ผ่านการแสดงเด่ียว (Solo improvise) ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะทําท่าทางต่างๆ ที่อวัยวะนั้นๆ 
สามารถทําได้ และส่งต่อท่าทางน้ันๆ ให้กับกลุ่ม โดยการทํากิจกรรมน้ี สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจที่แตกต่าง
กันไประหว่างบุคคล ที่มีต่ออวัยวะแต่ละส่วนของร่างกาย ซ้ึงเกิดขึ้นจากประสบการณ์เฉพาะของแต่ละ
บุคคล ที่สัมพันธ์กับอวัยวะนั้นๆ และกิจกรรมนี้ จะช่วยขยายความเข้าใจน้ัน ด้วยการเคลื่อนไหวของบุคคล
อ่ืนๆ ที่มีประสบการณ์ต่ออวัยวะน้ันๆ แตกต่างกัน 
 

เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองการเคลื่อนไหว ที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นการตีความความแตกต่างระหว่างอวัยวะต่างๆ 
แล้ว คณะผู้วิจัย ได้ทดลองให้กลุ่มนักศึกษา ย้อนกลับไปที่การเคลื่อนไหวแบบฤๅษีดัดตนอีกครั้ง แต่เปลี่ยน
รูปแบบจากการเคลื่อนไหวรายบุคคลในท่าทางต่างๆ ทั้ง ๑๘ ท่า เป็นการเคลื่อนไหวแบบกลุ่ม โดยแบ่งบทบาท
หน้าที่ของแต่ละบุคคล ตามอวัยวะที่แต่ละคนเลือกไว้ในช่วงต้น 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๖ Group Improvisation ท่ีประกอบรวมอวัยวะต่างๆ 

การทดลองน้ี มีความแตกต่างไปจากรําฤๅษีดัดตนในช่วงแรก เน่ืองจากการเคลื่อนไหวในรายบุคคลซึง่ถึงแม้จะ
เป็นการเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กับผูแ้สดงอ่ืนบุคคลเพียงแต่รับรู้การเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ของตน และต้ัง
สมาธิในการรักษาความสมดุลของแต่ละส่วนของร่างกายของตนโดยต่อเน่ือง และสอดคล้องกับท่าทางของกลุ่ม
ใหญ ่ ในขณะที่การเคลื่อนไหวแบบกลุ่มโดยสมมุติผูแ้สดงแต่ละคนเป็นอวัยวะแต่ละส่วน ผูแ้สดงแต่ละคน มี
ความจําเป็นที่จะต้องรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของอวัยวะน้ัน อาท ิ ความละเอียดในการเคลื่อนไหวและความไม่
คงที่ของมือ จะต้องแตกต่างกับการเคลื่อนไหวอย่างคงที่และเป็นจังหวะของอกซึ่งมีผลมาจากการหายใจ และ
เมื่อประกอบกับการขยาย - หด พ้ืนที่ (Space) ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้แสดงทั้งหมดจับมือกันให้เป็นโครงร่างกาย ทําให้
พ้ืนที่อันเกิดจากการเคลื่อนไหวทั้ง ๑๘ ท่าน้ัน มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมถึงแต่ละท่าทาง เน้นไปที่การ



 
  

๑๘ 
 

เคลื่อนไหวของอวัยวะใดอวัยวะหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุม่หน่ึง อาท ิท่าที ่๓ มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวเพ่ือดัดตนแก้
คอและไหล ่ในขณะที่ ท่าที่ ๕ มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวเพ่ือดัดตนแก้เข่าขา ทําให้บทบาทของผู้แสดงแต่ละคน 
มีความโดดเด่นในฐานะของผู้นํา (Soloist) และผู้ตาม หรอื ประกอบ (Accompanist) ต่างกัน 

ร่างกายท่ีแตกต่างสู่การสร้างเสียง ภาพ และเวลาที่สัมพัทธ์	
 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองการเคลื่อนไหวต่างๆ แล้ว ผู้วิจัยทางด้านดนตรี ได้อภิปรายร่วมกับผู้แสดง ถึงการเกิดขึ้น
ของเสียงที่เป็นผลจากการเคล่ือนไหว อาทิ เสียงของการยํ่าเท้า เหยียดตัว การว่ิง การกระโดด เสียงหายใจ 
หรือแม้แต่เสียงของกระดูก กล้ามเน้ือหรือข้อต่อต่างๆ โดยเสียงเหล่าน้ัน มีคุณสมบัติของเสียงที่แตกต่างกันไป 
ไม่ว่าจะเป็นความดัง - เบา / ความช้า - เร็ว / ความสูง - ตํ่า หรือความถ่ีของการเกิดเสียงเหล่าน้ัน ซึ่งการ
ตีความคุณสมบัติของเสียงเหล่าน้ี นําไปสู่กิจกรรมถัดไป ที่ขยายผลของเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนไหว ไปสู่การ
แสดงร่วมกับการเคลื่อนไหว ที่เสียงเป็นผลของการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหวเป็นผลของเสียง  ดังที่จะ
พบในท่อนแรกของงาน ที่เป็นการประสานเอาเสียงของร่างกายมาผสมผสานกับเสียงของเคร่ืองดนตรีที่มีการ
ดัดแปลง เพ่ือใช้ประกอบการแสดง 
 

ผู้วิจัยเริ่มต้นกิจกรรมโดยให้ผู้แสดงแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม (ตามอวัยวะที่ได้เลือกไว้) เริ่มต้นแสดงแบบด้นสด 
(Improvise) และเมื่อเกิดเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนไหว ผู้วิจัยก็จะสร้างเสียงตาม โดยใช้วัสดุพ้ืนฐาน อาทิ หิน 
กระดาษ ไม้ หรือ โลหะ แต่ทําให้เสียงมีความแตกต่างกันในด้านของความ ดัง - เบา / ความช้า - เร็ว / ความ
สูง - ตํ่า หรือความถี่ของการเกิดเสียงเหล่าน้ัน ซึ่งจะสอดคล้อง คล้อยตามหรือช้ีนํา การเคลื่อนไหวต่างๆ ที่
เกิดขึ้นโดยผู้แสดง ซึ่งการทดลองนี้ ช่วยให้ผู้แสดงรับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตนเองแตกต่างไป
จากเดิม เน่ืองจากเวลาของการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันของผู้แสดงและนักดนตรี (Frame of reference) มี
ความสัมพัทธ์กัน โดยที่ทั้งสองคน เคลื่อนที่บนเส้นเวลาที่แตกต่างกัน แต่อาจมีบางช่วงขณะ ที่เส้นเวลาทั้งสอง
เส้นทับกัน ทําให้เกิดการความพ้องกัน (Synchronise) ก่อนที่จะแยกออกจากกันอีกคร้ัง 
 

การเคลื่อนที่ที่เป็นอิสระของเวลา และจุดแห่งความพ้องกันของสองเวลาน้ี กลายมาเป็นแนวคิดที่สําคัญในการ
ประพันธ์เสียงสําหรับการแสดงในคร้ังน้ี รวมไปถึงการเลือกใช้เสียงที่เกิดจากร่างกาย หรือวัสดุพ้ืนฐาน ซึ่งมิ
เพียงแต่สร้างความเชื่อมโยงให้กับผู้ฟังถึงบทบาทของร่างกายในการสร้างเสียง แต่ยังเป็นการสร้างจินตภาพ
ให้กับผู้แสดง ถึงร่างกาย (ในรูปลักษณ์ที่เหลือแต่เสียง) ที่ร่วมแสดงไปพร้อมๆ กับผู้แสดงที่มีตัวตน และการใช้
วัสดุพ้ืนฐาน หรือเสียงเลียนแบบวัสดุพ้ืนฐาน ยังเป็นการขยาย (Amplify) การรับรู้ของวัสดุ ที่อยู่บนร่างกาย
ของผู้แสดง ทั้งในรูปแบบขององค์ประกอบต่างๆ ของเคร่ืองประดับ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบฉาก
อ่ืนๆ ของผู้แสดง 
 

นอกจากน้ี ผู้วิจัย ยังได้ให้ความสําคัญกับการที่นักดนตรีบางส่วน จะเข้าร่วมในกระบวนการของการเรียนรู้ท่า
รําฤๅษีดัดตนด้วย เน่ืองจากความเข้าใจที่นักดนตรี ซึ่งภายหลังจะต้องแสดงร่วมกับผู้แสดงการเคล่ือนไหวเข้าใจ



 
  

๑๙ 
 

ถึงท่าทาง การเคลื่อนไหว พ้ืนที่ และที่สําคัญที่สุดคือการหายใจร่วมไปกับผู้แสดงอ่ืน ซึ่งกลายเป็นประเด็น
สําคัญในการวางแนวคิดในช่วงต่อไป 
 

และพัฒนาแนวคิดในด้านความเป็นปัจเจกบุคคลท่ีมีต่อร่างกายของตนเองแล้ว ผู้วิจัยได้เลือกที่จะใช้เสียงบท
สัมภาษณ์ของผู้แสดงแต่ละคนที่กล่าวถึงร่างกายส่วนต่างๆ ที่บันทึกจากการด้นสดของผู้แสดงแต่ละคนระหว่าง
การถ่ายทํา และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณ์ ก็เข้าสู่กระบวนการการตัดต่อเพื่อใช้เป็นโครงสร้างหลัก
สําหรับการแสดงทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้ทําการจัดวาง ได้พิจารณาถึงคุณลักษณะของบทพูดต่างๆ ด้วยกลวิธีทาง
ดนตรี อาทิ ความดังเบา ความเร็ว ระดับเสียง และจังหวะ โดยได้ตัดต่อให้บทสัมภาษณ์ทั้งหมดทําหน้าที่คล้าย
กับเป็นเคร่ืองดนตรีหน่ึงที่จะร่วมบรรเลงไปพร้อมๆ กับนักดนตรีสตริงควอเตทท่ีจะมาร่วมบรรเลง และเมื่อถึง
ขั้นตอนการฝึกซ้อม ผู้วิจัย ก็ได้ทํางานร่วมกับผู้แสดงดนตรี ในการวางแผนการบรรเลงในแต่ละท่อนเพลง โดย
อธิบายถึงแนวคิดของภาพที่ตัดต่อไว้ เช่ือมโยงกับคุณลักษณะทางดนตรีที่ต้องการ อาทิ ระดับเสียง (กลุ่มโน้ต) 
เทคนิคการบรรเลง ความถี่ ความเร็วช้า ความดังเบา และบทบาทของแต่ละเครื่องดนตรี 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๗ ภาพบันทึกการถ่ายทําบทสัมภาษณ์ผู้แสดง เม่ือนํามารวมกับการแสดงจริงกับวิดีโอและเสียงท่ีตัดต่อ 

 

นอกจากน้ีผู้วิจัยทางด้านดนตรี ยังได้ทํางานในส่วนของการตัดต่อภาพรูปป้ันฤๅษีดัดตนและวัดโพธ์ิ  เพ่ือใช้กับ
ผลงานการประพันธ์เสียง ทั้งน้ี เพ่ือให้ทั้งเสียงและภาพ สามารถที่จะทํางานประสานกันได้อย่างลงตัว และไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการประสานบทบาทของภาพและเสียงให้เป็นหน่ึงเดียว อาทิ 
การเน้น (Articulation) ของช่วงเพลง อาจไม่เพียงเกิดขึ้นในส่วนของดนตรี หากแต่ถูกเน้นยํ้าหรือสื่อสารด้วย
ภาพ หรือในประเด็นของจังหวะและความถ่ี ซึ่งอาจถูกสื่อสารด้วยภาพแทนดนตรี หรือดนตรีแทนภาพในบาง
ช่วงตอน 



 
  

๒๐ 
 

จากเสียงสู่ความสัมพันธ์กับวัตถุ ภาพลวงตา และความว่างเปล่า	
 

เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองร่วมกับเสียงต่างๆ ผู้วิจัยทางด้านการออกแบบ ได้เริ่มอภิปรายถึงวัสดุต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการเคลื่อนไหว เพ่ือทดลองวัสดุต่างๆที่มีความเหมาะสมทั้งแนวคิดและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่
สามารถสะท้อนเรื่องราวของฤๅษีดัดตนได้ 
 

จากแนวคิดเร่ืองฤๅษีดัดตน จะเห็นเหตุและปัจจัยของกิจกรรมการตัดตนในอดีตน้ันมีขึ้นเพ่ือการออกกําลังกาย 
หรือกายภาพบําบัด ซึ่งสามารถทําได้ด้วยตัวเอง ส่วนสาเหตุน้ันอันอาจจะเกิดขึ้นมาจากความพิการบกพร่อง
ทางกายภาพของบุคคล เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย และต้องการท่ีจะปรับปรุงร่างกายให้ดีขึ้นน่ันเอง 
ความติดขัดในการขยับเขย้ือนเคลื่อนไหวของร่างกาย การปวดเมื่อยตามกล้ามเน้ือ อาการแข็งเกร็ง หรืออาการ
อ่อนแรงของกล้ามเน้ือ เส้นเอ็น ตามข้อพับต่างๆของร่างกายที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ จนเป็นที่มาของ
การศึกษาและเขียนบันทึกเป็นตําราเพ่ือการรักษาบําบัด จากแนวคิดเหล่าน้ี คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงอาการที่
เกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นของร่างกาย โดยมีคําสําคัญให้พิจารณาดังต่อไปน้ี ได้แก่ ความอ่อน และ ความแข็ง ที่
ได้มาจากการสังเกตขององคาพยพของร่างกาย สภาวะน่ิง และเคลื่อนไหว ความคงทน และ อาการเสื่อมสลาย
ของสังขารทางกายภาพนั่นเอง 
 

เม่ือเข้าสู่กระบวนการการทดลองการเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ เน่ืองจากกิจกรรมที่กําหนดขึ้น เก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนไหว เริ่มต้นจากร่างกายหยุดน่ิงและค่อยๆเข้าสู่การเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆด้วยความเร็วไม่
สม่ําเสมอ ดังน้ัน ในกระบวนการสร้างสรรค์งานสื่อผสม ต้องพิจารณาและทําการศึกษาและทดลองโดยตรงกับ
อวัยวะของร่างกายและการเคลื่อนไหวของร่างกาย จากข้อสรุปที่เกิดขึ้นในการกําหนดจุดต่างๆของร่างกาย 
ศีรษะ หัวไหล่ แขน อก ท้อง ขา เท้า ฯลฯ น้ัน คณะวิจัยได้ทําการพิจารณาถึงคุณสมบัติของวัสดุ ตามแนวคิด 
“อ่อน-แข็ง” “น่ิง- เคลื่อนไหว” และ “คงทน-เสื่อมสลาย” โดยได้พิจารณาคัดเลือกวัสดุมาทําการทดลอง ได้แก่ 
ฟองนํ้า กระดาษ และโลหะ โดยแต่ละวัสดุมีคุณสมบัติแตกต่าง และมีผลการทดลองดังน้ี 
 

ฟองนํ้า คุณสมบัติของความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น เป็นวัสดุสังเคราะห์ น่าจะนํามาทํางานได้ง่าย ผลจากการทดลอง
ในการสร้างสรรค์งานด้วยฟองนํ้า โดยการตัดเป็นรูปทรงและนํามามัดประกอบรวมกับอวัยวะของร่างกาย เช่น 
น้ิวมือ น้ิวเท้า สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงภายนอกของอวัยวะของร่างกายได้ดี ทําให้รู้สึกปูดโปน มีลักษณะนุ่ม
ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ลักษณะของสีสันของตัววัสดุฟองนํ้าเอง เน่ืองจากเป็นสีสังเคราะห์จาก
อุตสาหกรรม ถึงแม้จะเลือกใช้สีเทาแล้วก็ตาม ก็รู้สึกถึงความแปลกแยก ไม่เข้ากันของตัววัสดุกับร่างกายของผู้
สวมใส่ และเมื่อผ่านกระบวนการทดลองแล้ว คณะผู้วิจัยพบว่า วัสดุฟองนํ้าน้ัน ไม่เหมาะสมในเชิงกายภาพ 
ถึงแม้คุณสมบัติในการทํางานจะเอ้ืออํานวย แต่ลักษณะทางกายภาพ เช่นการเป็นวัสดุและสีสังเคราะห์ ความ
คงคนไม่ย่อยสลายของตัววัสดุเอง และรูปแบบที่เมื่อถูกสร้างออกมา ยังไม่มีความประณีตลงตัวมากนัก ทําให้ไม่
มีการพัฒนาต่อไป 
 



 
  

๒๑ 
 

วัสดุกระดาษ เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความอ่อน เบา และเสื่อมสลายได้ การเปรียบเทียบในเชิงความหมาย 
กระดาษมีลักษณะเป็นแผ่น มาซ้อนกันเป็นช้ัน เป็นใย คล้ายลักษณะของช้ันของผิวหนัง กล้ามเน้ือน่ันเอง การ
ทดลองแรกทําโดยการนําแผ่นกระดาษมาไว้ตามส่วนข้อพับของร่างกายที่เกิดความเคลื่อนไหว เช่น ข้อพับมือ 
ข้อพับขา เมื่อขยับอวัยวะร่างกายแล้ว กระดาษก็จะยับ ปรากฏร่อยรอยหลักฐานของการเคลื่อนไหว บีบรัด 
น้ันๆ แต่ก็ไม่สามารถคลายตัวคืนรูปได้ จึงได้ทําการทดลองโดยการนํากระดาษมาผ่านกระบวนการ เป็น
กระดาษเปเปอร์ มาเช่ คือย่อยกระดาษลงในน้ําสบู่ และนํามาป้ันประกอบเป็นรูปทรง ซึ่งก็จะได้ผลงานตาม
แนวคิดของการเสื่อมสลาย การเกิดใหม่ การคงรูปแต่ไม่คงทน ผลงานมีนํ้าหนักเบา มีสีขาว ปรับเปลี่ยนรูปทรง
ได้โดยการขึ้นโครงลวดภายในและทําพ้ืนผิวด้วยกระดาษน่ันเอง และเมื่อมีการทดลองแล้ว พบว่ากระดาษมี
ความยืดหยุ่นมากในการทํางาน คณะวิจัยได้ทดลองใช้กระดาษชําระแบบม้วน มาทําการฉีกย่อยในนํ้าสบู่กาว
เพ่ือทําการแปรรูปให้เป็นเปเปอร์มาเช่ และทําการข้ึนรูปใหม่ตามโครงลวดที่ดัดตามอวัยวะส่วนต่างๆของ
ร่างกาย พ้ืนผิวของกระดาษเมื่อแห่งแล้ว ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนนุ่ม ใกล้เคียงกับพ้ืนผิวธรรมชาติ นํ้าหนัก
ช้ินงานมีความเบาอย่างมีนัยยะสําคัญ และสามารถดัดขึ้นรูปตามอวัยวะของร่างกายได้อย่างเหมาะสม 
 

โลหะ ในกรณีของการทํางานน้ีได้เลือกโลหะทองเหลือง โดยพิจารณาจากความคงทนของวัสดุ การคงรูป ผิวที่
เรียบมันวาว ลักษณะความเป็นเส้นลวด เพ่ือเปรียบเทียบกับความแข็งแกร่งของอวัยวะในร่างกาย ความตึง 
ความคงทน (ในระดับหน่ึง) ลักษณะคล้ายเส้นใยของกล้ามเน้ือเส้นเอ็นในร่างกาย โลหะทองเหลืองจึงถูก
คัดเลือกให้เป็นวัสดุในการทํางานเพื่อสื่อสารถึงความหมายนัยยะดังกล่าว และเมื่อทดลองแล้ว พบว่างานลวด
โลหะทองเหลือง เน่ืองจากเป็นวัสดุที่มีความแข็งและมีนํ้าหนักต่อมวลปริมาตรมาก จึงถูกกําหนดให้ใช้ใน
ปริมาณน้อย เน้นลักษณะของการใช้เส้น ตามแนวคิดของเส้นเอ็นเส้นกล้ามเน้ือ และนํามาดัด ตัดทอนเข้ากับ
พ้ืนผิว อวัยวะของร่างกาย วิธีการสวมใส่ก็เรียบง่าย และออกแบบให้เอ้ือต่อการเคลื่อนไหวตามอิริยาบถต่างๆ
ของร่างกายได้ พ้ืนผิวของโลหะให้มีการขัดเงา และมีการปรับปรุงรายละเอียดในช้ินงานเพ่ิมเติม เช่น มีตุ่ม
เล็กๆ เกิดขึ้นมาระหว่างเส้นผลงาน เพ่ือแสดงถึงความคิดขัดไม่ไหลลื่นของร่างกาย 
 

การพัฒนาขั้นต่อไปครอบคลุมไปถึง ความติดขัด ความเจ็บปวด และรายละเอียดปลีกย่อยของร่างกายในแต่ละ
ส่วน พร้อมกับการนําเสนอแนวคิดของทัศนธาตุในเร่ืองของเส้น และระนาบ เข้ามาผสมผสาน อาทิ มิติของเส้น 
เปรียบเสมือน เส้นเอ็นในร่างกาย ได้ถูกแทนค่าทดลองด้วยวัสดุหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเส้นลวด
ทองเหลือง ที่มีลักษณะแข็ง และมีการสร้างพ้ืนผิวที่มีลักษณะเป็นตุ่มโลหะให้ปรากฏอยู่บนผลงาน เพ่ือแสดงถึง
ความรู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์ ติดขัด ไม่เรียบ ในขณะที่ทัศนธาตุของระนาบ ได้ใช้กระดาษมาเป็นวัสดุประดิษฐ์ 
เพ่ือสะท้อนถึงสัญญะทางกายภาพของร่างกายที่เป็นช้ันผิวหนัง กล้ามเน้ือ พังผืด กระดาษเองก็มีความเบา ไม่
คงทนถาวร และมีพ้ืนผิวที่ไม่เรียบ และทํามาจากวัสดุและกระบวนการธรรมชาติ 
 

ทั้งสองทัศนธาตุน้ี จะเป็นวัตถุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นส่วนสําคัญในการประกอบสร้างช้ินงาน
เครื่องประดับสื่อผสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย โดยในประเด็นของการสร้างบริบทเน้นในส่วนของการถูก
มองเห็น และไม่ถูกเห็น (ปรากฏแต่ไม่เป็นสิ่งโดดเด่น) มีอยู่เหมือนติดขัดตามร่างกาย แต่ไม่ขัดขวางการ



 
  

๒๒ 
 

เคลื่อนไหวของการแสดง และสะท้อนให้เห็นส่วนของร่างกายทั้ง ๗ (ศีรษะ - คอ / ไหล่ / อก / แขน - มือ / 
ท้อง / เข่า และ เท้า ) ที่จะใช้เป็นจุดติดต้ังผลงานของเคร่ืองประดับ โดยพิจารณาถึงประเด็นของการติดขัด
และไม่สมบูรณ์ของร่างกาย โดยเคร่ืองประดับ 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๘ รูปแบบ และ วัสดุตัวอย่าง ท่ีสะท้อนแนวคิดของการขับเน้นหรือสร้างข้อจํากัด 

มิเพียงแต่จะทําหน้าที่ให้ผู้ชมเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างทัศนธาตุกับร่างกาย แต่ยังทําให้ที่สร้างการรับรู้ที่
แตกต่าง ทั้งในแง่มุมของการขับเน้น หรือสร้างข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวให้กับผู้แสดง เพ่ือให้การแสดงของ
แต่บุคคล มีพ้ืนที่ในการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๙ แนวคิดในการเชื่อมโยงวัสดุกับคุณลักษณะต่างๆ ของร่างกายแต่ละส่วน 

นอกเหนือไปจากมิติของร่างกายของคนซึ่งสะท้อนผ่านมิติร่างกายของนักแสดงแล้ว มิติของสภาพแวดล้อมและ
บริบทโดยรอบได้ถูกพิจารณาเพ่ือสร้างบริบทเพ่ิมเติมในการสนับสนุนการแสดง ดังจะเห็นได้จากการตีความ
ลักษณะท่าทางของการทําท่าทางด่ังฤๅษีดัดตนในสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่เราสามารถรับรู้และพบเห็นได้ตาม
นิตยสารที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ แฟช่ัน หรือการดูแลร่างกายโดยทั่วไป ซึ่งผู้วิจัยได้ขยายความไปสู่การ “แกะ
เงา” ผ่านการทํางานกับวัตถุสองมิติสะท้อนแสง เพ่ือให้ปรากฏภาพและแสงเคลื่อนไหวไปรอบห้องแสดง เป็น



 
  

๒๓ 
 

การสร้างภาพลวงตา (Illusion) และสะท้อนถึงแนวคิด กายขยับ - จิตนิ่ง รวมทั้งสะท้อนถึงแนวคิดในมิติของ
เวลา ที่ความหมายของฤๅษีดัดตน ได้ถูกแปรเปลี่ยนไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างพ้ืนที่ว่างในภาพ
ให้เกิดขึ้นผ่านการแกะน้ัน ยังสื่อไปถึงสภาวะแห่งความไร้รูปของร่างกาย ที่เกิดขึ้นได้ก็เพียงต่อเม่ือมีแสง 
หรือการรับรู้มากระทบเท่าน้ัน 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๑๐ การ ‘แกะเงา’ กับการแกะกระดาษเป็นรูปร่างของร่างกายจากนิตยสาร 

 

นอกจากน้ี ภาพการทํากายภาพหรือออกกําลังกายด้วยท่าทางต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนิตยสารนั้น มี
คุณลักษณะของความเป็นสื่อร่วมสมัย แต่สะท้อนภาพของการบําบัดตัวตนด้วยท่าทางกายภาพจากองค์ความรู้
ในอดีตให้ปรากฏอยู่ในบริบทปัจจุบัน ซึ่งไม่แตกต่างไปจากความหมายในเวลาของตัวสิ่งพิมพ์เอง ซึ่งถึงแม้จะมี
อายุหนังสือไม่ก่ีวันไม่ก่ีสัปดาห์ แต่ทันทีที่เน้ือหาเหล่าน้ันถูกตีพิมพ์และไปสู่มือของผู้อ่าน เน้ือหาน้ันก็เปลี่ยน
จากสภาวะของความเป็นอนาคต ไปสู่ความเป็นปัจจุบัน และแปรเปลี่ยนไปเป็นอดีตในช่ัวพริบตา 

  



 
  

๒๔ 
 

บทที่ ๔	ผลการวิจัย 	

แนวคดิของงาน	
 

จากประเด็นการศึกษา ที่เริ่มต้นจากการตีความฤๅษีดัดตนในสภาวะของความเป็นรูปสลักหินไร้การเคลื่อนไหว 
มาสู่ การเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลที่แตกต่าง เก่ียวเน่ืองไปถึงการเช่ือมโยงประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่
สะท้อนผ่านอวัยวะแห่งความเป็นมนุษย์ของตน และจบลงด้วยการรับรู้สภาวะแวดล้อมหรือข้อจํากัดภายนอก
ร่างกาย และกลับไปสู่การสร้างสมดุลภายในตัวตน 
 

รูปสลักฤๅษีดัดตนเหล่าน้ี เป็นโบราณวัตถุที่ผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปี และการจะสื่อสารถึงความเข้าใจใน
ฤๅษีดัดตนให้กับผู้คนในปัจจุบัน อาจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมเพียงการสร้างสรรค์จากความเคล่ือนไหวตาม
รูปแบบของตํารา หากแต่การตีความองค์ความรู้เรื่องฤๅษีดัดตนจากความรู้ของครูแพทย์แผนโบราณ สู่แผ่นหิน
จารึก ถ่ายทอดไปยังรูปจําหลัก ทําให้มีชีวิตโดยท่ารําและสืบทอดกันมาผ่านรุ่นสู่รุ่น หัวใจของฤๅษีดัดตน มิเพียง
จํากัดอยู่บนกระดาษหรือผนึกแน่นอยู่กับรูปจําหลัก หากแต่เป็นความรู้ที่เคลื่อนไหว มีชีวิต และถูกถ่ายทอด
โดยคนที่มีเลือดเน้ือร่างกาย มีความรู้สึก กิเลสตันหา ความเจ็บป่วยและถูกจํากัดด้วยสังขารอันไม่เที่ยง และ
เสื่อมสลายได้ตามกาลเวลา 
 

จากกระบวนการทดลองทางด้านการเคลื่อนไหว เสียง และวัสดุแล้ว คณะผู้วิจัย ได้สรุปประเด็นสําคัญที่จะ
ส่งผลต่อการสร้างแนวคิดไว้ดังน้ี 
 

การบูรณาการ	
 การสร้างแนวคิดมีรากฐานของการบูรณาการอย่างชัดเจน และเป็นธรรมชาติ จะส่งผลให้การ

สร้างสรรค์ สามารถบูรณาการทั้งสามศาสตร์ให้เป็นช้ินงานเดียวกัน โดยมิสามารถแยก
องค์ประกอบของการเคลื่อนไหว ภาพ เสียง และวัสดุออกจากกันได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ถูก
จํากัดด้วยรูปแบบการนําเสนอในลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงของศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึง 

 

การเคลื่อนไหว	
 การตีความโดยตรงจากรูปป้ัน ไปสู่การเคลื่อนไหว มักจะมุ่งเน้นไปที่รูปร่าง (Form) ของ

ร่างกาย ว่าจะต้องมีความคล้ายคลึงกับรูปป้ันต้นแบบ ในขณะที่การเลียนแบบท่าทาง จะ
มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหว (Movement) ที่สอดคล้อง และมีช่วงระยะเวลาของการสร้าง / 
รับรู้ ยาวกว่าการทําตามรูปป้ัน 

 การแปลความหมายของรูปป้ัน ไปสู่การเคลื่อนไหว จะต้องทําซ้ําจนบทบาทของการเป็นผู้นํา
หรือผู้ตามต้นแบบท่าทางจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้  



 
  

๒๕ 
 

 การเคลื่อนไหวนั้นจะเกิดขึ้นสอดคล้องกันได้ ต่อเมื่อการประสานลมหายใจที่พร้อมเพรียง 
และสมาธิที่จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนที่ของร่างกายแต่ละส่วน 
 

ความแตกต่างของร่างกาย	
 ความแตกต่างของร่างกายของแต่ละบุคคล อาทิ ลักษณะโครงสร้าง ข้อจํากัดของร่างกาย 

ตลอดจนเครื่องแต่งกาย ส่งผลให้การเคล่ือนไหว หรือแม้กระทั่งความเจ็บปวด / ผ่อนคลาย 
อันเกิดจากการเคลื่อนไหว มีความแตกต่างกัน 

 ความเข้าใจที่แตกต่างกันไประหว่างบุคคล ที่มีต่ออวัยวะแต่ละส่วนของร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล ที่สัมพันธ์กับอวัยวะน้ันๆ 

 การเคลื่อนไหวในรายบุคคลซึ่งถึงแม้จะเป็นการเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กับผู้แสดงอ่ืน บุคคล
เพียงแต่รับรู้การเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ของตน และต้ังสมาธิในการรักษาความสมดุล
ของแต่ละส่วนของร่างกายของตนให้เคลื่อนไหวโดยต่อเน่ือง และสอดคล้องกับท่าทางของ
กลุ่มใหญ่ ในขณะที่การเคล่ือนไหวแบบกลุ่มโดยสมมุติผู้แสดงแต่ละคนเป็นอวัยวะแต่ละส่วน 
ผู้แสดงแต่ละคน มีความจําเป็นที่จะต้องรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของอวัยวะนั้น ไปพร้อมๆ กับ
การประสานร่วมไปกับการเคลื่อนไหวของผู้แสดงคนอ่ืนๆ 
 

เสียงและภาพ	
 เสียงเป็นผลของการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหวเป็นผลของเสียง 
 เสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดง ไม่ว่าจะสอดคล้อง คล้อยตามหรือช้ีนําการเคลื่อนไหวต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นโดยผู้แสดง จะทําให้ผู้แสดงรับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตนเองแตกต่าง
ไปจากเดิม  

 การเลือกใช้เสียงที่เกิดจากร่างกาย หรือวัสดุพ้ืนฐาน อาทิ ไม้ หิน เหล็ก มิเพียงแต่จะสร้าง
ความเช่ือมโยงให้กับผู้ฟังถึงบทบาทของร่างกายในการสร้างเสียง แต่ยังเป็นการสร้างจินต
ภาพให้กับผู้แสดง ถึงร่างกาย (ในรูปลักษณ์ที่เหลือแต่เสียง) ที่ร่วมแสดงไปพร้อมๆ กับผู้แสดง
ที่มีตัวตน 

 ในระหว่างการด้นสดของนักแสดงหรือการด้นสดร่วมกับเสียง เวลาของการเคลื่อนไหวที่
แตกต่างกันของผู้แสดงและนักดนตรี (Frame of reference) มีความสัมพัทธ์กัน โดยที่ทั้ง
สองคน เคลื่อนที่บนเส้นเวลาที่แตกต่างกัน แต่อาจมีบางช่วงขณะ ที่เส้นเวลาทั้งสองเส้นทับ
กัน ทําให้เกิดการความพ้องกัน (Synchronise) ก่อนที่จะแยกออกจากกันอีกครั้ง 

 จังหวะ สีสัน องค์ประกอบและรายละเอียดการเคลื่อนไหวของภาพ มีองค์ประกอบที่
คล้ายคลึงกับดนตรี ซึ่งสามารถที่จะแปรความหมายหรือตีความได้ทั้งโดยตรงหรือสร้างสรรค์
เพ่ิมเติม 



 
  

๒๖ 
 

 เสียงพูด หรือบทสนทนา (Dialogue) มีคุณลักษณะของความสูงตํ่า สั้นยาว รวมทั้งมี
องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่สามารถถูกตีความหรือจัดวางให้เป็นเสียงดนตรี และสามารถนํามาใช้
เป็นองค์ประกอบในการสร้างงานดนตรีได้  
 

วัสดุ	
 ความติดขัด ความเจ็บปวด และรายละเอียดปลีกย่อยของร่างกายในแต่ละส่วน สามารถแปล

ไปสู่แนวคิดของทัศนธาตุในเรื่องของเส้น และระนาบ 
 ประเด็นของการติดขัดและไม่สมบูรณ์ของร่างกาย มิเพียงแต่จะทําหน้าที่ให้ผู้ชมเห็นถึงความ

เช่ือมโยงระหว่างทัศนธาตุกับร่างกาย แต่ยังทําให้ที่สร้างการรับรู้ที่แตกต่าง ทั้งในแง่มุมของ
การขับเน้น หรือสร้างข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวให้กับผู้แสดง เพ่ือให้การแสดงของแต่บุคคล 
มีพ้ืนที่ในการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน 

 การสร้างพ้ืนที่ว่างในภาพให้เกิดขึ้นผ่านการแกะน้ัน (๒ มิติ) สื่อไปถึงสภาวะแห่งความไร้รูป
ของร่างกาย ที่เกิดขึ้นได้ก็เพียงต่อเมื่อมีแสง หรือการรับรู้มากระทบเท่าน้ัน 

 

แนวคดิสู่การประกอบสรา้ง	
 

ฤๅษีดัดตน: กายนิ่ง - จิตขยับ / อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา / กายขยับ - จิตนิ่ง เป็นแนวคิดที่คณะผู้วิจัยเลือก
ที่จะตีความองค์ความรู้เรื่องฤๅษีดัดตน จากความเข้าใจทีไ่ด้จากการทดลองทั้งสี่ขั้นตอน ตามท่ีได้กล่าวไว้ใน
กระบวนการทดลอง โดยการสร้างแนวคิดในการเล่าเรื่องที่มีสามช่วงตอนน้ัน สะท้อนถึงกระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นระหว่างการทดลอง ซึ่งเริ่มต้นจากการปฏิบัติตามตํารา ไปสู่การสะท้อนกับประสบการณ์ภายใน และ
ย้อนกลับมาสูก่ารรักษาสมดุลของตัวตน ให้อยู่กับขณะเวลา ณ ปัจจุบันได้ 
 

๑ 
กายน่ิง – จิตขยับ 

๒ 
อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา 

บุคคล อวัยวะ 
และการรับรู้ทีแ่ตกต่าง 

(ศีรษะ อก ไหล่ มือ ท้อง เข่า เท้า) 

๓ 
กายขยับ – จิตน่ิง 

รูปป้ันฤๅษีดัดตน 
สู่การเคลื่อนไหว 

สมดุลของการเคลื่อนไหว 
ในภาพลวงตาและความว่างเปล่า 

 

ภาพประกอบท่ี ๑๑ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของงาน กับแนวคิดในแต่ละท่อน 

 

ท่อนที่หน่ึง และ สาม กายนิ่ง - จิตขยับ / กายขยับ - จิตนิง่ เน้นไปที่การสื่อสารความหมายของรูปสลกัฤๅษีดัด
ตน ในฐานะขององค์ความรู้จากอดีต ที่เช่ือมโยงความเข้าใจเก่ียวกับร่างกายมนุษย์ กับการฝึกจิตและการปฏิบัติ



 
  

๒๗ 
 

ธรรม จากรูปจําหลักหินที่น่ิงสงบ ไม่เคลื่อนไหว สะท้อนสู่ใจของมนุษย์ที่กระเพ่ือมขยับทุกวินาที กุศโลบาย
ของการฝึกกายให้น่ิง ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการสงบกาย หากแต่เป็นการสงบใจ และควบคุมการกระพือของจิตให้
สงบน่ิง จนไปสู่สภาวะที่แม้กายขยับแต่จิตกลับน่ิง ในขณะที่ ท่อนทีส่อง อวัยวิวาทะสงัขารสนทนา ต้ังคําถาม
กับร่างกาย ความรู้สึก ประสบการณ์และความตระหนักรู้ถึงอวัยวะต่างๆของผู้แสดงแต่ละคน สภาวะทวิลักษณ์
อันเกิดขึ้นจากการรับรู้กาย-จิต โดยแบ่งอวัยวะที่สําคัญออกเป็น เจ็ดส่วน (ตามการทดลอง) ได้แก่ ศีรษะ อก 
ไหล่ มือ ท้อง เข่า เท้า ซึ่งเป็นส่วนประกอบของร่างกายทุกผู้คน ที่จะยอก ติด ขัด เจบ็ ปวด เคล็ด เมื่อย กันได้
โดยเท่าเทียม โดยการตีความหมายการเคลื่อนไหวและเรือ่งราว มิได้จํากัดอยู่เพียงการออกแบบการเคลื่อนไหว
ของร่างกายที่เน้นความสวยงามของการเคล่ือนที่ของอวัยวะเหล่าน้ัน หากแต่รวมเอาบทสนทนาของความ
เจ็บปวด ความรู้สึก เรื่องราวของร่างกายประสบการณ์ทีแ่ตกต่างอันเกิดจากความรับรู้ และความตระหนักรู้ใน
ร่างกายของผู้แสดงแต่ละคน มาเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างงานให้มีชีวิต และเช่ือมโยงกับการมีอยู่ของผู้คนใน
ปัจจุบันได้ 
 
นอกเหนือจากโครงสร้างหลักสามส่วน ที่ประกอบกันเป็นช้ินงานแล้ว ส่วนของบทอารัมภบท (Prologue) และ 
ปัจฉิมบท (Epilogue) ยังได้ถูกเพ่ิมเติมขึ้น เพ่ือสร้างบริบทก่อนและหลังการแสดง ให้ผู้ชมได้เห็นถึงสภาวะและ
ความเข้าใจของผู้คนในปัจจุบันต่อฤๅษีดัดตน ผ่านภาพของวัดโพธ์ิและรูปป้ันฤๅษีดัดตน เสียงของวัดและและ
เสียงของการโฆษณาชวนเช่ือเรื่องการปฏิบัติธรรม การรักษาสุขภาพร่างกาย และเมื่อประสานร่วมไปกันกับ
เครื่องประดับที่เน้นยํ้าสังขารและอวัยวะแห่งความเจ็บปวด จะสื่อสารถึงความจริงของปัจจุบันที่เรารับรู้
เก่ียวกับร่างกาย อันเป็นกุศโลบายที่ถูกซ่อนไว้ในการเรียนรู้เรื่องฤๅษีดัดตน ที่มักจะถูกมองข้ามไป 
 

  



 
  

๒๘ 
 

รายละเอียดของการแสดง	
 

เพ่ือเป็นการอธิบายให้ผู้ อ่านสามารถที่จะจินตนาการภาพของการแสดง ก่อนที่จะทําความเข้าใจกับ
กระบวนการการประกอบสร้าง คณะผู้วิจัย จึงขอบรรยายภาพการแสดงที่เกิดขึ้น ตามลําดับดังน้ี 
 

อารัมภบท	
ภายนอกหอแสดง เครื่องประดับที่จะใช้ในการแสดง ถูกจัดวางด้านหน้า บนก้อนคอนกรีตที่ต่อกันเป็นแท่นวาง
อย่างหลวมๆ พร้อมเสียงบันทึกของมัคนายกบนโทรโข่งก้องๆ ที่โฆษณาเช้ือเชิญให้ผู้คนเข้ามาทําบุญ และ
อธิบายประวัติความสําคัญของวัดโพธ์ิ 
 

ผู้ชมเดินเข้าสู่หอแสดง เห็นภาพผู้แสดงหัดรําฤๅษีดัดตนอยู่ที่ลานวัดโพธ์ิ พร้อมๆ กับครูผู้ฝึกสอน ไล่เรียงตาม 
ท่าต่างๆ ทั้ง ๑๘ ท่าทาง 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๑๒ ภาพผู้แสดงหัดรําฤๅษีดัดตนพร้อมกับครูผู้สอน ณ ลานวัดโพธ์ิ 

กายนิ่ง – จิตขยับ	
ในความมืด เสียงเพลงประกอบที่เกิดจากเสียงของลมหายใจ ผสานกับเสียงของดนตรีที่ถูกบิดเบือน ภาพฤๅษี
ดัดตน (เทคนิค Time-lapse) ปรากฏขึ้นบนจอและดับมืดเป็นระยะ ตามการเคลื่อนไหวของดนตรี 
 



 
  

๒๙ 
 

 

 
ภาพประกอบท่ี ๑๓ ภาพ Time-lapse ของรูปปั้นฤๅษีดัดตน 

ผู้แสดง น่ังอยู่ร่วมกับคนดู เริ่มด้วยการหายใจพร้อมๆ ไปกับเสียง และขยับตัวทําท่าทางสอดคล้องกับภาพฤๅษี
ดัดตนบนจอ ทําท่าทางการเคลื่อนไหวเร่ิมจะรุกล้ําไปยังพ้ืนที่ของผู้ชมที่น่ังอยู่ข้างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่จะลุก
ไปยังเวที เพ่ือแสดงในช่วงที่สอง 
 
บนจอ ภาพของฤๅษีดัดตนหายไป แทนที่ด้วยภาพบรรยากาศภายในวัดโพธิ์ ผู้แสดง ซึ่งขณะน้ีย้ายไปอยู่หน้า
เวที เริ่มทําท่าทางฤๅษีดัดตนแทนที่รูปป้ันที่ปรากฏอยู่เดิมในฉาก เสียงดนตรียังคงดําเนินไปด้วยเสียงต่างๆ ของ
ร่างกาย แต่เพ่ิมความถ่ี ความเร็ว และความดังมากขึ้น รวมทั้งมีเสียงที่เกิดจากการจับต้องวัตถุอ่ืน อาทิ ขูดหนัง



 
  

๓๐ 
 

กลอง เป่าลมในน้ํา ภาพบนจอ ดับมืดและสว่างสลับกัน เพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกถึงเวลาที่ไม่ปะติดปะต่อ และเห็นการ
เคลื่อนไหวเพียงบางส่วนของกระบวนการ ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะความน่ิง / ความแข็ง (Rigidity) ของรูปป้ันฤๅษี
ดัดตน 
 

 

 
ภาพประกอบท่ี ๑๔ ผู้แสดงทําท่าทางฤๅษีดัดตน ทับซ้อนบนภาพบรรยากาศวัดโพธ์ิ 

การเคลื่อนไหวทั้ง ค่อยๆ เพ่ิมความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยภาพที่ปรากฏ ร่วมกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดย
ผู้แสดงบนเวทีเริ่มมีความซับซ้อนมากข้ึน แต่ในที่สุด การเคลื่อนไหวทั้งหมด จบลงที่การเคลื่อนไหวของใบไม้ 
และพระอาทิตย์ที่ค่อยๆ ทอแสงลับฟ้า โดยมีภาพรูปป้ันของฤๅษีดัดตนที่น่ิงสนิท ขัดแย้งกับความเคลื่อนไหว
เล็ก ของบรรยากาศโดยรอบ (โดยใช้เทคนิค Time-lapse)  



 
  

๓๑ 
 

	
ภาพประกอบท่ี ๑๕ ผู้แสดงแสดงท่าทางร่วมกับภาพบรรยากาศวัดโพธ์ิ 

อวัยวิวาทะ สงัขารสนทนา	
ผู้แสดงบางส่วนลงจากเวที ช่ือท่อน อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา ปรากฏขึ้น ภาพของผู้แสดงที่เลือกอวัยวะ คอ 
ปรากฏขึ้นพร้อมคําว่า Connectedly Disconnected ผู้แสดง (ทั้งในภาพ และหน้าเวที) สวมใส่เคร่ืองประดับ
ที่เน้นคอ แสดงการเคลื่อนไหวของคอในทิศทางต่างๆกัน พร้อมกับเปล่งเสียง ซ้าย ขวา บน ล่าง แต่การ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาพ อาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับคําพูดก็ได้ 
 

ภาพประกอบท่ี ๑๖ ผู้แสดงอวัยวะคอ ในช่วง Connectedly Disconnected 



 
  

๓๒ 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๑๗ วงสตริงควอเตทท่ีบรรเลงประกอบการแสดง ร่วมกับเสียงสัมภาษณ์ของผู้แสดงในวิดีโอ 

ภาพผู้แสดงสองคนที่แทนไหล่ซ้ายและไหล่ขวาปรากฏขึ้นบนเวทีในช่วง Perfectly Imperfect หน่ึงในผู้
แสดง กล่าวในวิดีโอถึงเสน่ห์แห่งความสมบูรณ์ของไหล่ขวาตน ต่อด้วยการที่ผู้แสดงอีกคน บรรยายถึง
ความไม่สมบูรณ์ในไหล่ของซ้าย อาทิ แคบ กว้าง แต่ท้ายที่สุดจบด้วยการยอมรับในความสมบูรณ์ที่เกิด
จากความไม่สมบูรณ์ของไหล่ซ้าย บนเวที ผู้แสดงไหล่ซ้ายและขวา ใส่เสื้อตัวเดียวกันเหมือนกับเป็น
ร่างกายเดียวกัน และแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวของไหล่ไปพร้อมๆ กับเสียงวงสตริงควอเตท ที่บรรเลง
สะท้อนมุมมองที่แตกต่างของสองผู้แสดง (ไวโอลินสองและวิโอลา กับความสวยงามของไหล่ขวา และ
ไวโอลินกับเชลโล สะท้อนความกดดัน ไม่พึงพอใจของไหล่ซ้าย) 
 

ไหล่ขวา 
ไหล่เหรอคะ ไหล่เป็นเหมือนกับ เหมือนกับปีก เหมือนเป็นแรงของปีก ถ้าเรามีไหล่ที่แข็งแรง เรา
ก็จะบินได้  ไกลข้ึน ไหล่เป็นเหมือนจุดเช่ือมโยงของแขน ถ้าเรามีไหล่ เหมือนเรามีรีโมทควบคุม 
ไหล่เป็นจุดสําคัญที่ทําให้ เหมือนแขนของเรามีเวทมนต์ ไหล่ส่งเวทมนต์บางอย่างไปที่มือ ทําให้
เราสามารถสร้างสรรค์บางสิ่ง ไหล่ ทั้งแข็งแกร่ง ทั้งอ่อนโยน แล้วไหล่ก็เป็นเหมือนหัวใจซีกขวา 
ถ้าเราขาดไหล่ เราก็ไม่สามารถทําอะไรได้    เพราะไหล่เป็นส่วนหน่ึงของร่างกายที่ทุกคนต้องมี 

 
ไหล่ซ้าย 

 
แคบ แคบ แคบ  กว้าง กว้าง กว้าง 

 
ความจริงผมชอบ ที่มีไหล่ แต่บางทีผมคิดว่า ไหล่ผมแคบ 



 
  

๓๓ 
 

ผมก็เลยชอบมัน แล้วก็ไม่ขอบมัน บางทีพอมองเห็นในกระจก ก็คือคิดว่า ทําไมมันไม่กว้างเหมือน
คนอ่ืน แต่บางที ก็ดีใจที่มัน มีไหล่ เหมือนคนอ่ืน  

 
กว้าง กว้าง กว้าง 

 
ไหล่ ช่วยเราทํางาน ไหล่ทําได้หลายสิ่งหลายอย่าง แต่ก็ช่วยให้เราแปลกแยกจากคนอ่ืน  
ผู้ชายทุกคน ล้วนมีไหล่ที่กว้าง ก็เลยคิดว่า คงจะดีนะ ถ้าเรามีไหล่ที่กว้างเหมือนคนอ่ืน แต่ก็ดีนะ
ที่เรามีไหล่แบบน้ี เพราะบางที ก็มีความสุขที่ได้อยู่กับมัน  

 
ความสุข ความสุข ความสุข แคบ แคบ แคบ 

 
บางคร้ัง ส่องกระจก ก็พยายามจะทําให้มันโตขึ้น ทั้งการออกกําลังกาย การทําหลายๆ อย่าง แต่
มันก็ไม่เคยจะโตขึ้น ผมก็เลยคิดว่า อยู่กับมันแบบน้ี ก็ดีแล้ว ไม่ต้องทําอะไร เพราะการมีไหล่ข้าง
ซ้าย ก็ช่วยให้ชีวิตมัน มีความสุข มากแล้ว 

 

 
ภาพประกอบท่ี ๑๘ ผู้แสดงไหล่ซ้ายและไหล่ขวา ในช่วง Perfectly Imperfect 

ในช่วง Asymmetrically Symmetrical ผู้แสดงมือซ้ายและมือขวา (ชาย และ หญิง) ยืนตรงข้ามกันด้าน
หน้าจอ เน้นที่การเคลื่อนไหวของมือที่ปรากฏร่วมกับภาพมือของตนเองบนจอ เสียงพูด กล่าวถึงความงามและ
ความอ่อนโยนในมือของผู้ชาย เปรียบเทียบกับความแข็งแกร่งในมือของผู้หญิง มือทั้งสองข้างของสองคน 
เคลื่อนไหวสอดคล้อง หรือขัดแย้งกันตามคําพูดที่บรรยาย (บันทึกจากการด้นสดพร้อมการเคลื่อนไหวของมือ) 
แสดงให้เห็นถึงความสมมาตร อสมมาตรของมือ หรือร่างกายส่วนอ่ืนๆ 
 

ฉันไล่เธอ  
 ฉันไม่ไป 
ไปนะ 
 ฉันจะไม่ไป 
ฉันจะอยู่น่ิงๆ 



 
  

๓๔ 
 

 แต่ฉันจะไม่อยู่น่ิง 
ฉันจะกรีดกราย 
 ก็เธออยากทําตามฉันละสิ 
ทําไมฉันต้องทําตามเธอ 
 เพราะฉันไม่ทําตามเธอ 
ฉันอยู่คนเดียวได้ 
 ข้อมือของเธอมันดูกระด้าง แต่มือของฉันพลิ้วไหว 
แต่ฉันมั่นคง 
 แต่มือของฉันก็ใช่จะไม่มั่นคงนะ 
แต่ความมั่นคงของฉันก็พลิ้วไหวเหมือนกัน 
 แต่ฉันก็สามารถก้าวร้าวอย่างเธอได้เหมือนกัน 
ฉันก็มีมุมที่อ่อนโยน  
 ง้ันฉันก็ทําให้อ่อนโยนได้เหมือนกัน 
เธอจะมาทําตามฉันทําไมล่ะ 
 ฉันแค่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของฉัน 
ฉันก็มีสถานการณ์ของฉันที่ไม่ใช่ของเธอ 
 ข้อมือฉันสวยเนอะ 
ข้อมือฉันมีค่า 

 

 
ภาพประกอบท่ี ๑๙ การแสดงร่วมกับภาพมือซ้ายและขวาของชายและหญิง ในช่วง Asymmetrically Symmetrical 

ภาพของผู้แสดงเอามือกุมอกปรากฏขึ้น ในช่วง Regularly Irregular ผู้แสดงขยับตัวขึ้นลงตามจังหวะการ
หายใจของตนพร้อมๆ กับผูแ้สดงอ่ืนๆ หน้าเวที เสียงของจังหวะการหายใจค่อยๆ เปลี่ยนไป ภาพของการ
หายใจช้าๆ คงที่ สลับกันกับภาพการหายใจหอบด้วยความต่ืนเต้น สลบักันไปมาพร้อมกับเสียงดนตรีบรรเลง
ประกอบให้เห็นถึงความชัดเจนของความถ่ี จังหวะและอารมณ์ที่แตกต่างต่างกัน การสลับภาพเกิดขึ้นกระช้ัน
ขึ้น นําไปสู่ภาพของการหายใจที่ชะงักงัน สีหน้าของความเจ็บปวด และเสียงดนตรีที่แปรเปลี่ยนจากจังหวะของ
ความคงที่ไปสู่การติดๆ ขัดๆ และเสียงที่เสียดแทงใจ 
 



 
  

๓๕ 
 

 

ภาพประกอบท่ี ๒๐ ผู้แสดงอวัยวะส่วนอก ในช่วง Regularly Irregular แสดงการหายใจ ท่ีคงท่ีและไม่คงท่ี 

ช่วง Unsatisfactorily Satisfy เริ่มขึ้นด้วยการที่ผู้แสดงถืออาหารรับประทาน พร้อมกับการสื่อสารถึงอวัยวะ
ช่องท้อง เสียงบรรยายถึงการสุขและความทุกข์อันเกิดจากการกิน ความไม่เคยเพียงพอของคนในการกิน กับ
ประโยคที่ว่ากินเพ่ืออยู่ หรืออยู่เพ่ือกิน ร่วมกันไปกับเสียงดนตรีประกอบที่เริ่มต้นจากความสนุกสนาน ไปสู่
ความชุลมุนวุ่นวาย และยุ่งเหยิงเหมือนท้องที่ป่ันป่วนด้วยการรับประทานเกินพอ 
 

ท้องน่ีนะคะ เป็นอะไรที่ผู้หญิง แครส์ุดๆ  
แต่ว่าเป็นธรรมดา มันมีท้องอืด ทัองเสีย  
เพราะหนูเป็นคนกินไม่หยุดเลยค่ะ กินได้กินดี รู้ว่ามันไม่ดี แต่ก็ยังกิน มีความสุขค่ะ enjoy  
กับการกิน 
ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้อง ไส้ พุง ท้องเสีย หิว ท้องอืด ท้องไม่ไหว ปวดท้อง ปวดท้องเมน  
อูย ลําบาก 
กิน กิน กินเขา้ไป อาหารเช้า อาหารเย็น อาหารกลางวัน ก๋วยเต๋ียวส้มตํา ขนมหวาน ฟักทอง 
ทองหยิบ ทองหยอด ไอติม สายไหม แครกเกอร์ ปาท่องโก๋ นํ้าเต้าหู กินเข้าไป กินเข้าไป กินแล้ว
ก็ขี้ ขี ้ขี้เข้าไป กิเลส กิเลส กิเลสทั้งน้ัน มนุษย์เราก็อย่างเน้ีย สักแต่ว่า บอกว่ากินเพ่ืออยู่ แต่จริงๆ 
แล้วก็อยู่เพ่ือกินกันทั้งน้ันแหล่ะ แต่ก็กินกินกินเข้าไปให้พุงแตก พุงกาง เด๋ียวก็ตายแล้วค่ะ อย่าไป
แคร์เลย 
 
คิดอะไรไม่ออกก็กินค่ะ ชีวิต กินเสร็จก็นอน นอนต่ืนขึ้นมาก็กิน กินเข้าไป กินเข้าไป ชีวิตน่ะ ยังไม่
ตายก็กินเข้าไป กินเข้าไป กินเข้าไปสิ กินเข้าไป น่ีไง ของกินน่ะ กินเข้าไปอีก กินเข้าไป 



 
  

๓๖ 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๒๑ ผู้แสดงอวัยวะท้อง สะท้อนอากัปกิริยาของท้องผ่านการรับประทานในช่วง Unsatisfactorily Satisfy 

ภาพประกอบท่ี ๒๒ ผู้แสดงเข่าขวา จินตนาการถึงการเป็นเข่าท่ีเพียงแต่เป็นข้อต่ออยู่ระหว่างขาสองส่วน Insignificantly 



 
  

๓๗ 
 

ผู้แสดงเข่าซ้ายและขวา ในช่วง Insignificantly Significant ปรากฏขึ้นบนจอและบนเวที แสดงอากัปกิริยาที่
ต่างกันโดยสิ้นเชิง ภาพปรากฏหน่ึงคนว่ิง สอดคล้องไปกับเสียงของเชลโลที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ขัดแย้งกับ
ภาพผู้แสดงอีกคนที่เพียงแต่น่ังสัมผัสเข่าขวาอยู่น่ิงๆ และจินตนาการถึงการเป็นเข่าที่เพียงแต่เป็นข้อต่ออยู่
ระหว่างขาสองส่วน และผู้คนจะรู้สึกถึงการมีของเข่าอยู่ได้ก็เพียงแต่เมื่อมีความเจ็บปวดเกิดขึ้น เสียงของดนตรี
ที่ประกอบยํ้าถึงความเจ็บปวดและการเคลื่อนไหวที่ไม่เต็มใจ บรรเลงโดยวิโอลา ที่เคลื่อนที่ช้าๆ และแสดงให้
เห็นถึงการเบ่ียงเบนของระดับเสียง แตกต่างจากเข่าซ้ายที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว แข็งแรง ที่สื่อสารผ่านท่าทาง
ของการว่ิง การเตะ ซึ่งทําให้เห็นมุมมองที่เป็นปัจเจกบุคคลระหว่างผู้แสดงเข่าซ้ายและเข่าขวาที่มีต่อร่างกาย
ของตนเอง 
 

เมื่อย....เบ่ือ.... 
 
เบ่ือ ชีวิตไม่มีอะไรเลย ทําอะไรซ้ําไปซ้ํามาทกุวัน ก็เป็นรอยต่อ เป็นข้อ รองรับ ขากับเท้า เหมือนมี
หน้าที่ไม่สําคญั ไม่เห็นมีใครให้ความสําคญักับเข่า เหมอืนลูกกลมๆ ลูกกลมๆ คอยอยู่ตรงกลาง 
ใครๆ ก็มองข้าม อยากให้มีใครมาสนใจ ลกูกลมๆ ที่อยู่ตรงกลาง แต่ก็ไม่มีใครสนใจ ถา้เข่าหายไป 
อยากจะรู้เหมือนกัน ว่ามันจะเกิดอะไร จะมีคนตามหาเข่าหรือเปล่า เข่าจะกลิ้งไปไหนบ้าง  
เหน่ือย ต้องคอยตาม ต้องคอยรับนํ้าหนัก ต้องคอยเกร็งตลอด ปวดก็ปวด ต้องคอยตามใจคนตลอด 
ต้องถูกวัตถุอ่ืนบีบรัด ต้องถูกแขนรัด ต้องคอยจับวัตถุอ่ืนเอามางอเอามาจับ 
อยากจะหายตัวบ้าง อะไรบ้าง 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๒๓ ผู้แสดงเข่าซ้ายและเข่าขวา แสดงความแตกต่างของการเคลื่อนไหว ใน Insignificantly Significant 



 
  

๓๘ 
 

ท่อน อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา จบลงด้วย Disconnectedly Connected ที่ผู้แสดงหนึ่งคน ก้มหน้าลงมอง
เท้าพร้อมหมุนตัวไปรอบๆ บนเท้าซ้าย ในขณะที่กล่าวถึงความสําคัญของเท้าซ้ายที่ผู้คนลืมเลือน ความรังเกียจ
ต่อการเป็นอวัยวะที่ตํ่าของเท้า คุณค่าของเท้า ที่ผู้คนมิเคยใส่ใจ จบลงด้วยภาพของผู้แสดงยืนสงบน่ิง มองมาที่
ผู้ชม และเสียงดนตรีย้ายจากช่วงเสียงที่ตํ่าในตอนต้นมาเป็นช่วงเสียง Harmonics ในตอนท้าย ส่งต่อเข้าสู่ช่วง
กายขยับ - จิตนิ่ง 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๒๔  ผู้แสดงแทนอวัยวะเท้า สื่อสารถึงการลืมเลือนความสําคัญของเท้าใน Disconnectedly Connected 

เท้าซ้าย...เดิน เดินทั้งวัน เดินอยู่น่ัน จะมีหน้ามีตาในสังคมก็ต้องเดิน จะหาเงินก็ต้องเดิน จะหา
ของยัดใส่ท้องก็ต้องเดิน ชีวิตคนเราไม่มีทางไม่ได้ เท้าซ้ายไม่ใช่เท้าที่ถนัด แต่ก็ใช้มันบ่อยพอๆ 
กับเท้าขวา  อยู่กับเรามานาน ไม่ค่อยมีใครสนใจ แม้กระทั่งตัวเราเอง ถูกเหยียบเท้าบ้าง กระทืบ
เท้าบ้าง ผู้คนทําร้าย ทั้งคนอ่ืน และตัวเราเอง เราใช้มันตลอด ใช้โดยไม่รู้จักพักผ่อน ไม่ฟังคํา
เตือนของเท้า เวลาที่มันปวด เพราะเรา เห็นแก่อย่างอ่ืนมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นฐานะ ไม่ว่าจะเป็น
ความสําคัญอ่ืนๆ แต่ไม่เคยเห็นความสําคัญของร่างกายส่วนน้ี เท้าซ้าย....... 
 

โมโห ก็ลงที่เท้า เสียใจ ก็ขูดเท้า จิกเท้า ทําให้เท้าเป็นแผล หักกระดูกเท้าเล่น เหยียบยํ่าคนอื่น ก็
เท้า เหยียบยํ่าตัวเอง ก็เท้า อยู่กับมันอย่างน้ัน เท้าเป็นจุดหมุนของเราได้ แต่เราไม่เห็น
ความสําคัญ จนกระทั่งมันปวดเกินไป เราก็จะบ่นโอดโอยกับมันว่า มันอ่อนแอ เมื่อเราตามใจ
ตัวเอง กินของแพง กินของดี กินอะไรเข้าไปเยอะๆ เยอะๆ จนนํ้าหนักตัวมันขึ้น เท้าต่างหาก ที่
ต้องรับนํ้าหนัก ไม่ใช่ส่วนอ่ืน เราก็ห่วงแค่ว่า ตัวเองสวย ไม่มีใครห่วงว่า เท้ามันจะหนักแค่ไหน 
มันเหน่ือย และมันก็เจ็บ แต่เราก็หยุดใช้มันไม่ได้ ไม่มีใคร ที่เท้าใช้การได้ แล้วไม่เดินไปไหนมา
ไหนในแต่ละวัน เราใช้เท้าตามหัวใจ ใช้เท้าเพื่อทําทุกอย่าง ให้สมกับใจที่เราต้องการ เดินพาไป



 
  

๓๙ 
 

กิน เดินพาไปเที่ยว ไม่มีใครทําเพ่ือเท้าเท่าไหร่หรอก ไม่ได้ด่ังใจก็กระทืบเท้า อยากได้อะไรก็
กระทืบเท้า เท้าเจ็บมาก เท้าสกปรก น่ารังเกียจ ยกมันขึ้นมา ไว้ที่สูงๆ เสียมารยาท สถุล  
เราไม่สามารถยืนด้วยเท้าข้างเดียว ไม่ใช่ทุกคน เราจะเสียมันไปไม่ได้ แต่ถ้าไม่ดูแลมัน ไม่มีใครมา
น่ังดูแลเท้าให้เรา ไม่มีใคร ที่ยอมลดตัวมานวดเท้าให้คนอ่ืน บํารุงดูแลมัน โดยไม่แลกกับเงิน ไม่มี
ใครห่วงเท้า ในความเป็น ผู้ที่รับใช้เราอย่างซื่อสัตย์เสมอมา แม้กระทั่งตัวเรา 

กายขยับ - จิตนิ่ง / ปัจฉิมบท	
ในความมืด เสียงของร่างกายท่ีผสมผสานกับเสียงดัดแปลง (Processed Sounds) ของวงควอเตท ดังขึ้น
พร้อมๆ กับผู้แสดง ที่ถือภาพนิตยสารที่ภาพของคนในอากัปกิริยาต่างๆ ถูกแกะออกและแทนที่ด้วยกระจกเงา 
แสงไฟจากโทรศัพท์มือถือของผู้แสดง สะท้อนลงบนภาพแกะ และแสดงให้เห็นถึงเงาที่คล้ายกับท่าทางของฤๅษี
ดัดตน 

 
ภาพประกอบท่ี ๒๕ ผู้แสดงถือภาพ 'แกะเงา' และส่องไฟให้สะท้อนเงารูปร่างคนไปรอบๆ ห้อง 

ผู้แสดงเคลื่อนไหวไปมาในความมืด พร้อมขยับกระจกให้เงาสะท้อนไปบนพ้ืนที่รอบๆ ห้องแสดง การ
เคลื่อนไหวค่อยๆ ช้าลง เสียงของผู้แสดงเริ่มพูดคุยกัน หรือส่งเสียงอ่ืนๆ ตามอัธยาศัย ไฟค่อยๆ สว่างขึ้น ประตู
ห้องแสดงเปิดออก ผู้ชมและผู้แสดงค่อยๆ เดินออก บรรยากาศกลับสู่ความเป็นปกติท่ามกลางเสียงที่ถูกบันทึก
ไว้ของมัคนายกวัดโพธ์ิ (อีกท่าน) ที่กล่าวถึงความมีบุญญาบารมีอันสูง ที่ญาติโยมได้มาทําบุญ ณ วัดโพธ์ิ เป็น
ปัจฉิมบทของการแสดง 

 
ภาพประกอบท่ี ๒๖ ภาพปัจฉิมบทของลานรูปปั้นฤๅษีดัดตน ณ วัดโพธิ์ในปัจจุบัน  



 
  

๔๐ 
 

บทที่ ๕	อภิปรายและวิจารณ์ผล	

มิติของการบูรณาการ	
 

การทํางานของคณะผู้วิจัย มิได้เพียงแต่นําวัตถุดิบในการประกอบสร้างงานช้ินน้ีมาจากการศึกษาองค์ความรู้
เรื่องฤๅษีดัดตน แต่กระบวนการการทํางานและประเด็นที่อภิปรายร่วมกับผู้แสดงทั้งสิบคน กลายเป็นปัจจัย
สําคัญในการสร้างวัตถุดิบและแนวคิดในการประกอบสร้างงาน ซึ่งประเด็นน้ี เป็นจุดสําคัญที่ทําให้งานช้ินน้ี
สะท้อน และผสานรวมเอาความเข้าใจและแนวคิดของผู้แสดง ไปสู่การสร้างแนวคิดของงาน โดยมีคณะผู้วิจัย
เป็นเพียงผู้ดําเนินกระบวนการให้เกิดการสะท้อนแนวคิดเหล่าน้ันออกมา ซึ่งบทบาทของการสร้างสรรค์ของผู้
แสดงน้ี ยังได้ขยายไปสู่ช่วงเวลาของการแสดงจริง ดังตัวอย่างที่ผู้แสดงการเคลื่อนไหว (Dancer / Actor) จะ
แสดงร่วมไปกับภาพที่ปรากฏบนจอภาพ และ จะสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับนักดนตรี ที่มีบทบาทเป็นทั้ง
ผู้ชมและผู้แสดง ไปพร้อมๆ กัน 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๒๗ ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบ สื่อ ผู้แสดง และนักดนตรีในข้ันตอนต่างๆ 

 

จากภาพประกอบที่ ๒๗ ได้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้แสดงในกระบวนการทํางานในขั้นตอนการ
ทดลองและจัดวางวัตถุดิบ นําเข้าสู่ขั้นตอนประกอบสร้าง ที่ผู้แสดงสามารถทดลองเพ่ิมเติมกับสื่อภาพ และวัสดุ 
(เครื่องประดับ) ที่จะทําหน้าที่เป็นเหมือนแกนหลักในการเล่าเรื่องและดําเนินการแสดง และหลังจากมีการ
ปรับแก้หรือประกอบสร้างเพ่ิมเติม (อาทิ การแสดงการเคลื่อนไหว ร่วมไปกับภาพที่เกิดขึ้นในส่ือ) แล้ว          
นักดนตรีจึงจะเริ่มกระบวนการการทํางาน โดยจะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อการแสดงของนักแสดงและสื่อภาพที่
ปรากฏ ด้วยวิธีการเดียวกับการอ่านโน้ตดนตรี (Score) โดยในขั้นตอนการแสดงนี้ ผู้แสดงการเคลื่อนไหว      
ยังสามารถเลือกที่จะตอบสนอง (React) กับเสียงที่เกิดขึ้นขณะน้ันได้อย่างอิสระ ทั้งน้ี เพ่ือให้การแสดงสามารถ
ที่จะคงความหมายของการเป็นปัจจุบันไว้ให้ได้มากที่สุด 
 



 
  

๔๑ 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี ๒๘ ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบท่ีมาจากผู้แสดง ไปสู่การสร้างสื่อภาพ เสียง และวัสดุ(เครื่องประดับ) 

ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหน่ึงที่จําต้องกล่าวถึงในงานช้ินน้ี ที่นอกเหนือไปจากการประกอบสร้างวัตถุดิบใน
การสร้างงานแล้ว คือกระบวนการประกอบสร้างงานที่มีความเป็นบูรณาการ โดยผู้วิจัยแต่ละคน สามารถที่จะ
เลือกใช้ตัวกลาง (Medium) ใดก็ได้ เพ่ือที่จะสื่อสารแนวคิด โดยมิได้จํากัดอยู่ที่ความเช่ียวชาญของแต่ละ
บุคคล อาทิ ผู้ที่ออกแบบการเคลื่อนไหว สามารถที่จะอภิปรายถึงเสียงหรือวัสดุ เสื้อผ้าและการออกแบบ
เครื่องประดับ ได้เช่นเดียวกันกับการที่ผู้ออกแบบเครื่องประดับ จะให้แนวคิดในเรื่องของภาพหรือเสื้อผ้าที่
ประกอบการแสดง ในขณะที่ ผู้ออกแบบเสียง / ประพันธ์ดนตรี ก็สามารถที่จะตัดต่อภาพ หรือทํางานร่วมกับ
การออกแบบการเคลื่อนไหว ทั้งน้ี เพ่ือให้การสร้างงานทั้งช้ิน มีความเกี่ยวเน่ืองและบูรณาการกันอย่างเป็น
ธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการแบ่งส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในขั้นตอนการประกอบสร้าง ดังที่ปรากฏในการ
ทดลองครั้งแรก จะยกเว้นก็เฉพาะแต่งานบางช้ินที่ต้องอาศัยความชํานาญเฉพาะด้าน อาทิ การจัดสร้าง
เครื่องประดับ หรือการฝึกซ้อมร่วมกับนักดนตรี 
 
 
 
 
 



 
  

๔๒ 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๒๙ การบูรณาการและส่งต่อแนวคิดจากผู้วิจัยทางด้านการออกแบบเคร่ืองประดับ ไปสู่การสร้างสรรค์ของ

ผู้ประพันธ์ดนตรีและตัดต่อภาพ 

 

การเลือกใช้ผู้แสดงที่เป็นนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา มากกว่านักแสดงอาชีพ เป็นประเด็นสุดท้ายที่ต้อง
รวมไว้ในหัวข้อของการบูรณาการ เน่ืองจากการผสมผสานผู้แสดงที่มีความเข้าใจแตกต่างกันต่อหัวข้อของฤๅษี
ดัดตน และมีข้อเด่น / ข้อด้อย หรือข้อจํากัดในการแสดงแตกต่างกัน ทําให้การแสดง มีความสมจริงในฐานะ
ของความเป็นบริบทสังคมปัจจุบัน และการทลายกําแพงเส้นแบ่งของความเป็นผู้แสดงอาชีพ กับบุคลทั่วไปผู้ที่
ถ่ายทอดแนวคิดของตนเองผ่านการแสดง ยังจะช่วยทําให้พ้ืนที่ของการสร้างสรรค์และเสพงานศิลปะ เป็นพ้ืนที่
กลางที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างแท้จริง 
 

  



 
  

๔๓ 
 

การประกอบสร้าง	
 

ก่อนที่จะเกิดการแสดงดังที่ได้บรรยายมาในช่วงก่อนหน้าน้ี คณะผู้วิจัย ได้มีการพัฒนาแนวคิดและวัตถุดิบเพ่ือ
จัดสร้างงาน โดยสามารถแบ่งแยกเป็นองค์ประกอบต่างๆ สามส่วน ได้แก่ การเคลื่อนไหว ภาพ/เสียง และ
เครื่องประดับ ซึ่งจะมีกระบวนการในการทํางานสําหรับองค์ประกอบต่างๆ ดังน้ี 

การเคลื่อนไหว	
 

ผู้วิจัยร่วมกับผู้แสดง ได้ศึกษาถึงภาพจําหลักฤๅษีดัดตน จากตําราฤๅษีดัดตนของวัดโพธ์ิ โดยได้ฝึกหัดท่าทาง
ตามคําอธิบายต่างๆ ในตําราดังขั้นตอนที่กล่าวถึงในกระบวนการทดลอง และพบว่า ความเข้าใจในการปรับ
ท่าทางการเรียนรู้จากภาพสองมิติในตํารา กับภาพจําหลักก่ึงสามมิติมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และใน
ลําดับต่อมาเมื่อได้เรียนรู้จากการรําฤๅษีดัดตน โดยการรําท่าทางตามครูผู้สอนโรงเรียนนวดแผนโบราณของวัด
โพธ์ิแล้ว พบว่าการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะของลมหายใจกําหนด และมีการซ้ําท่าทางแต่ละท่า พร้อมไปกับการ
กําหนดลมหายใจ รวมไปถึงการปฏิบัติร่วมกันหลายบุคคล ทําให้ลักษณะของการเคลื่อนไหวออกท่า มีความ
ต่อเน่ือง มีสมาธิ และเข้าใจถึงความเช่ือมโยงของแต่ละท่าทางมากข้ึน ทําให้ผู้วิจัย เลือกที่จะนําเอาท่ารําฤๅษี
ดัดตน มาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างการเคลื่อนไหว ประกอบไปกับเสียงของลมหายใจ และการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย ดังที่พบในท่อนอารัมภบท และท่อนที่ ๑ กายน่ิง – จิตขยับ 
 

จากองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ที่มาจากการตีความภาพจําหลัก และท่ารําฤๅษีดัดตนจากตํารับโรงเรียน
แพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธ์ิ) คณะผู้วิจัย ได้สรุปถึงความเก่ียวข้องของแต่ละท่าทางกับส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย โดยแบ่งได้เป็นเจ็ดส่วนหลัก ได้แก่ ศีรษะ อก ไหล่ มือ ท้อง เข่า เท้า โดยได้มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับผู้แสดง การอภิปรายถึงความสัมพันธ์ และข้อสังเกตส่วนตัวของผู้แสดงแต่ละคนที่มีต่อ
ร่างกายท้ังเจ็ดส่วนหลักน้ี หลังจากน้ันผู้แสดงแต่ละคน ได้เลือกที่จะพัฒนาแนวความคิดในการแสดงร่างกาย
เพียงส่วนใดส่วนหน่ึง โดยเลือกจากเร่ืองราวหรือความทรงจําส่วนตัวที่มีต่อร่างกายส่วนน้ันๆ 
 

หลังจากที่ผู้แสดงได้เลือกร่างกายส่วนที่ตนเองมีเรื่องราวหรือความทรงจําส่วนตัวแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างการทดลอง
รูปแบบของการนําเสนอสามรูปแบบ ได้แก่ ๑) การแสดงออกท่าทางของฤๅษีดัดตนร่วมกันทั้งหมดของผู้แสดง
ทุกคนเป็นร่างกายเดียว เพ่ือเรียนรู้การเคล่ือนไหวในฐานะของการเป็นองคาพยพหนึ่งของร่างกายที่ใหญ่กว่า
ตัวตน ๒) การแสดงด้นสดของผู้แสดงแต่ละคนกับส่วนร่างกายส่วนที่เลือกน้ัน โดยใช้เรื่องราวส่วนตัวของผู้
แสดงคนน้ันๆ เป็นแกนหลักในการด้น เพ่ือทดลองแนวทางในการเล่าเร่ืองราวของแต่ละบุคคล ผ่านการใช้
อวัยวะส่วนเดียว หรือทําให้ทั้งร่างกาย แสดงออกถึงความเป็นอวัยวะส่วนเดียว และ ๓) การแสดงร่วมกันของผู้
แสดงสองคน สําหรับส่วนของร่างกายที่มีความสมมาตรกัน เช่น แขน ไหล่ เข่า เท้า เพ่ือเป็นการทดลองถึง
ความสัมพันธ์ และการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันของระหว่างอวัยวะสองด้าน ซึ่งการทดลองรูปแบบการ
นําเสนอทั้งสามรูปแบบน้ี ได้ถูกพัฒนาไปเป็นวัตถุดิบหลักในการแสดง 
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ภาพและเสียง	
 

ภาพและเสียงในงานช้ินน้ี เป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เน่ืองจากความเช่ือมโยงของการ
เคลื่อนไหวกับการสร้างสรรค์เสียง เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกันอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามท่ี Jacque Attali กล่าวไว้
ว่า ธรรมชาติทําให้การประพันธ์เช่ือมโยงดนตรีเข้ากับท่าทางการเคล่ือนไหว ผูกเสียงเข้ากับชีวิตและร่างกาย 
ดังน้ัน การประพันธ์จึงเต็มไปด้วยความเสี่ยง ความกระวนกระวาย ความท้าทายที่ไม่แน่นอน ความวุ่นวาย และ
การเฉลิมฉลองที่สนุกสนาน คล้ายกับงานร่ืนเริงที่ไม่สามารถคาดเดาผลของมันได้ งานช้ินน้ี จึงให้ความสําคัญ
กับมิติความเช่ือมโยงของเสียงกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย และให้อิสระกับความเป็นไปได้ของเสียงมากกว่า
ที่จะเป็นการจัดวางอย่างชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลง๕ 
 
ภาพที่ปรากฏในการแสดงในท่อน กายนิ่ง - จิตขยับ อ้างอิงโดยตรงถึงรูปป้ันฤๅษีดัดตน ที่มีความน่ิง ไม่
เคลื่อนไหว ดังเช่นรูปป้ันหรือภาพวาดที่กินพ้ืนที่ทางกายภาพอย่างชัดเจน แต่ไม่กินพ้ืนที่ทางเวลา เน่ืองจากจะ
เป็นสิ่งที่อยู่น่ิงและเราสามารถมองในเวลาใดก็ได้ ซึ่งแตกต่างไปจากดนตรี ที่อาศัยเวลาต้ังแต่เริ่มต้น บรรเลง 
จนกระทั่งจบ และกินพ้ืนที่เมื่อเสียงอยู่ในอากาศ และสั่นสะเทือนผ่านโมเลกุลของอากาศมายังหูเรา๖ดังน้ัน 
เพ่ือให้ภาพของรูปป้ันสามารถถูกแปลความหมายให้มีการกินพ้ืนที่ของเวลาและสามารถผนวกเข้ากับดนตรีได้ 
เทคนิค Time lapse จึงถูกใช้ เพ่ือให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในเวลาของรูปป้ัน เมื่อรวมกับการ
เคลื่อนไหวของผู้แสดงบนเวที จะทําให้รูปป้ันหินของฤๅษีดัดตนน้ัน กินพ้ืนที่ของเวลาได้ในจินตนาการของผู้ชม 
และเมื่อผู้แสดงเริ่มแสดงท่าทางเคลื่อนไหวบนเวที ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนไปเป็นภาพสถานที่ของวัดโพธ์ิ
แทนที่ เพ่ือเป็นการขยายให้ผู้ชมเห็นถึงบริบทจริงของรูปป้ันฤๅษีดัดตนเหล่าน้ัน และเช่ือมโยงกลับมาสู่การ
แสดงของผู้แสดงบนเวที ที่ทําให้สิ่งที่ต่างที่ต่างเวลา เกิดขึ้นพร้อมกันได้ 
 
แนวคิดเรื่อง Sympathia พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของดนตรีและอารมณ์และการรับรู้การเคลื่อนไหวใน
ศตวรรษที่ ๑๗ ว่า การสั่นสะเทือนของสายของเคร่ืองดนตรี มีความคล้ายคลึงกับการสั่นสะเทือนของ
เส้นประสาทต่างๆ และส่งผลสืบเน่ืองซึ่งกันและกัน เมื่อมองกลับกัน การเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะนําไปสู่
การเกิดเสียงที่เป็นผลสืบเน่ืองจากการเคลื่อนไหวน้ัน (By-product) ทาํให้ผู้วิจัย เลือกใช้เสียงที่เกิดขึ้นจากการ
เคลื่อนไหวของผู้แสดง มาขยายผลเป็นส่วนประกอบหลักในการแสดง อาทิ เสียงหายใจ เสียงของกระดูก 
กล้ามเน้ือ และอวัยวะของร่างกายที่สัมผัสกับวัตถุต่างๆ นอกจากน้ีการใช้เสียงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเป็น
องค์ประกอบหลักของการประพันธ์ จะช่วยให้ผู้ชมสามารถรู้สึกถึงภาพของการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนกว่า
การมองด้วยตาเพียงอย่างเดียว และเมื่อการแสดง ถูกจัดวางให้มีแสงน้อยหรือไม่มีแสง และมีภาพประกอบ

                                                            
๕Jacque Attali, Noise: the political economy of music (Minneapolis: The University of Minnesota press, 
2009), 142. 
๖David Sonnenschein, Sound design: the expressive power of music, voice, and sound effects in cinema 
(Michigan: Michael wiese productions, 2001), 152. 
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ต่อเมื่อต้องการให้มีการเน้นยํ้าที่สอดคล้องกับดนตรี จะเป็นการสร้างสถานการณ์ให้ผู้ฟังมีประสบการณ์ตามที่ 
Johann Gottfried Herder กล่าวไว้ว่า ประสาทรับรู้ภาพพร่ามัวและไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ กลับจะทําให้
การรับรู้เสียงของเราต่ืนตัว และกระตุ้นทําให้ประสาทการรับรู้ส่วนอ่ืนของเรา รับรู้ได้อย่างเต็มอ่ิมมากกว่า๗ 
 
ในด้านกระบวนการการทํางาน ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการ จัดวางเสียงของร่างกายต่างๆ ผสมผสานกับเสียงของ
ดนตรีที่ถูกปรับแต่งให้มีการเคลื่อนไหวและรายละเอียดของเสียงและระยะเวลาตามต้องการ แล้วจึงเร่ิม
บันทึกภาพฤๅษีดัดตนแบบ Time-Lapse และจัดวางภาพและเสียงเข้าด้วยกัน หลังจากน้ันจึงนําไปฝึกซ้อม
ร่วมกับผู้แสดง โดยตีความการเคลื่อนไหวร่วมกันกับผู้แสดง พร้อมปรับแต่งช่วงเวลาอีกเล็กน้อย เพ่ือให้
เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของผู้แสดงในพ้ืนที่จริง 
 
ในท่อน อวัยวิวาทะ - สังขารสนทนา แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและทัศนคติของผู้แสดงที่มีต่อร่างกายของ
ตนเอง ผู้วิจัย ได้ให้โจทย์ในการพัฒนาแนวความคิดสําหรับการแสดงกับร่างกายส่วนน้ันๆ ผ่านเรื่องราว
ความสัมพันธ์ของเจ้าของร่างกาย โดยได้ขอให้ผู้แสดงแต่ละคน เตรียมเรื่องราวเพ่ือการด้นสดร่วมกับร่างกาย
ส่วนน้ันๆ และบันทึกภาพเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการตัดต่อวีดิทัศน์ที่ใช้ประกอบการแสดง 
 
ในระหว่างการสัมภาษณ์และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ผู้วิจัย ได้เลือกที่จะถามคําถาม หรือให้โจทย์ในการตีความ
เพ่ือที่จะแสดงถึงแนวคิดของปัจเจกบุคคลที่มีต่อร่างกาย โดยผู้แสดงทั้งสิบคน ได้ให้สัมภาษณ์ หรือแสดงด้นสด 
ในประเด็นของร่างกายของตนเอง กับสภาพ-แวดล้อม ทัศนคติที่มีต่อร่างกายของตนเอง การสื่อสารผ่าน
ร่างกาย ข้อจํากัดและขอบเขตในการแสดงออกของร่างกาย รวมไปถึงการตระหนักรู้ถึงร่างกายของตนเอง ซึ่ง
ถือเป็นหัวใจสําคัญในองค์ความรู้ฤๅษีดัดตน ที่ต้องการให้บุคคล ได้เรียนรู้ถึงการดูแลรักษาร่างกายของตนเอง 
เพ่ือนําไปสู่การรักษาจิตใจ และสร้างสมดุลในการดํารงชีวิต 
 
ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นการสัมภาษณ์และการแสดงด้นสดจากเรื่องราวของผู้แสดงทั้งหมด และเลือกที่จะนําเสนอ
เจ็ดแนวคิดเก่ียวกับร่างกาย ผ่านการตัดต่อบทสัมภาษณ์ผู้แสดงทั้งสิบคน ที่มีแนวคิดแบบทวิลักษณะ กับการ
รับรู้ร่างกายของตน โดยผู้วิจัยได้แบ่งท่อนของการแสดงทั้งหมดในช่วงน้ีเป็นเจ็ดท่อน ได้แก่ Connectedly 
Disconnected, Perfectly Imperfect, Asymmetrically Symmetrical, Regularly Irregular, 
Unsatisfactorily Satisfy, Insignificantly Significant และ Disconnectedly Connected โดยการแสดง / 
บทสัมภาษณ์ ในแต่ละท่อน จะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและทัศนคติของผู้แสดงที่มีต่อร่างกายของตนเอง 
 

                                                            
๗Christian Utz,“Liberating,”Organized sound: sound and perception in twentieth and twenty-first-century 
music (Saarbrücken: PFAU-Verlag, 2013),23. 
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ในขั้นตอนประกอบสร้าง ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้ภาพของผู้แสดงแต่ละคนขณะที่ให้สัมภาษณ์ บนพ้ืนหลังสีดํา เพ่ือ
เน้นสายตาของผู้ชมไปที่ความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้แสดง ร่วมไปกับการตัดต่อคําพูดหรือท่าทางของผู้แสดง 
ให้มีความสอดคล้องกับเรื่องราวที่ผู้แสดงต้องการจะสื่อสาร ผู้วิจัย เลือกที่จะใช้คําพูดเป็นวัตถุดิบเสียงหลักใน
การประพันธ์เน่ืองจาก คําพูดแบ่งสภาวะของความเป็นจริงให้เป็นสิ่งต่างๆ ในขณะที่เสียง (ดนตรี) รวมสิ่งต่างๆ 
ให้เป็นความต่อเน่ือง และบทบาทของ คําพูด เป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือผิวหนังของเรา ในขณะที่
ดนตรีสะท้อนถึงประสบการณ์ภายในร่างกายของเรา๘ ดังน้ัน การใช้คําพูดเป็นวัตถุดิบทางเสียงร่วมกันกับเสียง
ของดนตรี จึงเป็นการสร้างความต่อเน่ืองเช่ือมโยงให้กับการแสดงโดยรวม 
 
ผู้วิจัยยังได้ใช้การตีความที่เกิดจากการทดลองการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่ม โดยสมมติว่าเป็นร่างกายเดียวกัน 
เช่ือมโยงไปสู่การเลือกใช้เครื่องดนตรีที่จะบรรเลงประกอบการแสดง เป็นเคร่ืองดนตรีกลุ่มสตริงควอเตท ที่
ประกอบไปด้วยไวโอลิน วิโอลา และเชลโล โดยเคร่ืองดนตรีทั้งหมดน้ี มีหลักการในการสร้างเสียงในรูปแบบ
เดียวกัน กล่าวคือเป็นเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของสายเม่ือคันชักสีลงบนสาย และถูกขยายเสียงด้วย
ตัวเคร่ืองที่เป็นไม้ลําตัวกลวง แต่ด้วยขนาดที่มีความแตกต่างกัน ทําให้มีระดับเสียง และครอบคลุมช่วงเสียงที่
กว้าง (จากตัวตํ่าสุดของเชลโล ที่ประมาณ 65 Hertz ถึงฮาร์โมนิกส์ของไวโอลินที่ประมาณ 10 kHz) ซึ่งเมื่อ
บรรเลงร่วมกัน ความคล้ายคลึงของเสียงจากเคร่ืองดนตรีทั้งสี่ ทําให้ผู้ฟังสามารถรู้สึกถึงความเช่ือมโยงของแต่
ละเครื่อง ในฐานะของอวัยวะที่มีความแตกต่างกันในร่างกายของเสียง (Body of Sound) 
 
นอกจากน้ี การประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่ๆ (Extended Technique) ในการบรรเลงของวงสตริงควอเตท ตาม
ปรากฎในบทเพลงศตวรรษที่ย่ีสิบและย่ีสิบเอ็ด ที่เปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบของการประพันธ์ จังหวะ สีสัน และ
เสียงประสาน ซึ่งในหลายบทเพลง ผู้แสดงจําเป็นที่จะต้อง สร้างการตัดสินใจในการประพันธ์ด้วยตนเอง โดย
ขึ้นอยู่กับจินตนาการและความถนัดของผู้เล่น ดังผลงาน Livre pour Quatuor ของ Boulez หรือ ผลงานของ 
Gunther Schuller ที่ให้ผู้เล่นเลือกจากโน้ตในกลุ่มที่กําหนดให้ พร้อมกับจังหวะ ความเร็ว ความสั้นยาว และ
การเน้นที่กําหนดไว้ เพียงเท่าน้ัน๙ 
 
ในงานสร้างสรรค์ฤๅษีดัดตน ผู้วิจัยก็ได้ใช้แนวคิดน้ีสําหรับนักดนตรี โดยเริ่มต้นจากการตัดต่อภาพและบท
สัมภาษณ์ของนักแสดงเพ่ือเป็นแกนหลักในการแสดง แล้วจึงนํามาทํางานกับนักดนตรี โดยกําหนดกลุ่มของ
ระดับเสียง เทคนิค ความดังเบา ความเร็ว ความชัดเจนของเสียง และ เครื่องดนตรีที่นักดนตรีต้องเล่นในแต่ละ
ช่วง เมื่อมีการบรรเลงร่วมกันจริงในการซ้อมและการแสดง การปรับเปลี่ยนวิธี / นํ้าหนักในการใช้คันชัก หรือ
เทคนิคของน้ิวมือที่กดลงบนสาย อาทิ Pizzicato, Portamento หรือ Tremolo แบบต่างๆ จะช่วยเพ่ิมความ
                                                            
๘David Sonnenschein, Sound Design: the expressive power of music, voice, and sound effects in cinema 
(Michigan: Michael Wiese productions, 2001), 137-138. 
๙Robin Stowell, Extending the technical and expressive frontiers, Cambridge Companion to String 
Quartet, (UK, Cambridge University Press), 2003, 150 -151 



 
  

๔๗ 
 

หลากหลายของเสียง ซึ่งเมื่อผสมผสานร่วมกันกับเสียงของร่างกาย ทั้งที่อยู่ในเสียงประกอบ และเสียงที่เกิดขึ้น
จริง จะทําให้เกิดมิติของเสียงแบบใหม่ ที่จะช่วยให้การแสดงมีองค์ประกอบของเสียง ร่วมอยู่ในฐานะของการ
ขยายความ (Amplifier) มากกว่าการเป็นองค์ประกอบใหม่ ที่มีโครงสร้างของท่วงทํานอง จังหวะและรูปแบบท่ี
ชัดเจน จนอาจสร้างความแปลกปลอม (Alienate) ให้กับการแสดงส่วนอ่ืนๆ ได้ 
 

ในช่วง กายขยับ - จิตนิ่ง ที่เป็นการย้อนกลับไปที่เสียงของร่างกายและเสียงของดนตรีที่ถูกบิดเบือน จะไม่มี
การใช้ส่วนประกอบของภาพเข้ามาดึงความสนใจของผู้ชม เหลือเพียงแต่การเคลื่อนไหวของเงาและผู้แสดง ที่
จะใช้พ้ืนที่ของผู้ชมในการแสดง ดังน้ัน เมื่อมีการขยับตัวใกล้กับผู้ชม เสียงของการเคลื่อนไหวของผู้แสดง 
ผสมผสานกับเสียงของร่างกายที่ถูกบันทึกไว้ ในความมืด ผู้ชมจะหลอมรวมเอาทั้งสองประสบการณ์เป็นสิ่ง
เดียวกัน 
 

ในส่วนของอารัมภบทและปัจฉิมบท ผู้วิจัยได้บันทึกเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัดโพธ์ิ มาเพ่ือสร้างบริบทให้กับผู้ชม
ถึงสภาวะแห่งความเป็นปัจจุบันของสถานที่ที่เป็นที่ต้ังของฤๅษีดัดตน โดยเลือกที่จะไม่สร้างบริบทใหม่โดยการ
ประพันธ์เพลงทั้งหมดใหม่ให้กับการแสดง เน่ืองจาก สิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด เป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกทําความ
เข้าใจหรือรับรู้ได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากมันจะไม่มีช่องทางที่จะสื่อสารกับประสบการณ์เดิมของเราได้เลย แต่
การทํางานกับสิ่งที่คุ้นเคย ทําให้ช้ินงานมีความใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มากขึ้น ทั้งในการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ของร่างกายหรือความเข้าใจร่วมกัน ดังน้ัน การค้นหาด้านที่เสียงสามารถส่ือสารกับคนได้ จึงไม่
สามารถทําโดยตัดความเช่ือมโยงของคนกับประสบการณ์เสียงน้ันๆ และการเปลี่ยนแปลงความหมายใดๆ ของ
เสียงเหล่าน้ัน จะต้องเป็นการทํางานผ่านเสียงเหล่าน้ันโดยตรง๑๐ 

 

ภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว	
 
เมื่อได้ผลสรุปจากการทดลองทั้งสามรูปแบบ อันประกอบไปด้วย ๑) การแสดงท่าทางของผู้แสดงทุกคนร่วมกัน 
๒) การด้นสดของผู้แสดงแต่ละคน ที่เก่ียวเน่ืองกับร่างกายในส่วนที่ผู้แสดงได้เลือก และ ๓) การแสดงร่วมกัน
ของผู้แสดงสองคน ที่สัมพันธ์หรือขัดแย้งกัน ตามการตีความของผู้แสดงทั้งสองคนร่วมกัน คณะผู้วิจัย ได้จัดวาง
และแบ่งส่วนการเคลื่อนไหวทั้งสามรูปแบบ ให้มีความสัมพันธ์กับภาพและเสียง ทั้งในส่วนของการตัดต่อที่
จัดทําไว้ก่อนการแสดง และการบรรเลงสด ที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดง 
 

ในช่วงแรกของการแสดงในท่อน กายนิ่ง – จิตขยับ ผู้วิจัยได้เลือกที่จะให้มีการแสดงท่าทาง เริ่มต้นจากการ
หายใจ ณ ที่น่ังของผู้แสดง ซึ่งปะปนอยู่กับผู้ชม โดยการแสดงท่าทางการหายใจ เป็นไปโดยสอดคล้องกับเสียง
ของการหายใจท่ีได้ยินจากเสียงดนตรีที่ประกอบการแสดงร่วมไปกับการออกท่าทางต่างๆ สะท้อนไปกับภาพ

                                                            
๑๐Clemens Gadenstätter,“What does Banal really mean?,” Musical Material Today.ed.Claus-Steffen 
Mahnkopf, Frank Cox, and Wolfram Schurig (Hofheim:Wolkeverlag, 2012),76. 



 
  

๔๘ 
 

ของฤาษีดัดตน ที่ปรากฏขึ้นเป็นระยะสลับกับความมืดบนจอฉาย  ในช่วงที่สองของท่อน ผู้แสดงทั้งหมด จะ
เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวจากที่น่ังที่ปะปนในกลุ่มผู้ชมไปยังเวที ในขณะที่ภาพฉายด้านหลังจะเปล่ียนไปเป็น
ภาพมุมต่างๆ จากพ้ืนที่ที่มีการจัดวางรูปป้ันฤาษีดัดตนในวัดพระเชตุพน  ซึ่งเมื่อผู้แสดงเคลื่อนไหวไปถึงพ้ืนที่
ของเวทีแล้ว ก็จะเริ่มออกท่าทางเหมือนกับรูปป้ันฤาษีดัดตน แต่เป็นรูปป้ันฤาษีดัดตนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ 
และเมื่อเงาของผู้แสดง นาบเข้ากับจอฉาย ก็จะสร้างความรู้สึกของความเป็นสองมิติ สอดคล้องกับภาพป้ันฤาษี
ดัดตนในบริเวณวัดพระเชตุพน ซึ่งมีลักษณะของความเป็นสองมิติ มากกว่ารูปป้ันโดยทั่วไปที่เป็นสามมิติ 
 

ในช่วงท้ายของท่อนที่สอง ผู้แสดงทั้งหมด จะเริ่มแสดงอาการติดขัดในการเคลื่อนไหว รวมทั้งอาการเจ็บป่วย
ต่างๆ ของร่างกาย ตามท่ีผู้แสดงแต่ละคนได้เลือกไว้ในช่วงของการทดลองและการสัมภาษณ์ ท้ายสุด ผู้แสดง
ทั้งหมด จะเคลื่อนไหวไปรวมกัน ในบริเวณภาพฉายที่เป็นประตูของวัดพระเชตุพน ที่จะบ่งความหมายต่อผู้ชม
ถึงความพยายามในการออกพ้นจากกรอบของพ้ืนที่วัดพระเชตุพน และออกจากกรอบความคิดของรูปป้ันฤาษี
ดัดตน ที่มิสามารถเคลื่อนไหว สู่ความเป็นปัจเจกบุคคล ที่มีความเจ็บปวดและต้องการการบรรเทา ตามเจตนา
ของรูปป้ันฤาษีดัดตน 
 

เมื่อเข้าสู่ช่วงการแสดงในท่อนที่สอง อวัยวิวาทะ – สังขารสนทนา ผู้แสดงทั้งหมด ลงจากเวที เหลือไว้เพียงผู้
แสดงที่ปรากฏตัวอยู่บนภาพฉายที่มีการตัดต่อไว้แล้ว โดยเล่าเรียงถึงอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ศรีษะ อก ไหล่ มือ 
ท้อง เข่า เท้า  
 

การเคลื่อนไหวในส่วนของอวัยวะต่างๆ ในท่อนน้ี จะเป็นไปทั้งในรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับ
ภาพฉาย ซึ่งจะช่วยทําให้เกิดการประสานการเคล่ือนไหวที่เพ่ิมขึ้น อาทิ การหันซ้าย – ขวา ของศรีษะและคอ
ในช่วงของ ‘ศรีษะ’ ช่วยเพ่ิมความซับซ้อนของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบนจอ หรือการประสานการเคลื่อนไหว
ของผู้แสดงในช่วงของ ‘ไหล่’ ที่สวมใส่เสื้อตัวเดียวกัน แต่ออกท่าทางที่บางครั้งขัดแย้ง บางครั้งประสาน ตาม
ภาพฉาย และคําพูดในจอ หรือการแสดง ‘อก’ ที่ผู้แสดงทุกคน ร่วมกันแสดงท่าทางที่ขยายการเต้นของหัวใจ 
โดยผู้แสดงทุกคน รวมไปถึงนักดนตรี ได้พยายามที่จะเคลื่อนไหวให้พ้องกับภาพและเสียงที่ปรากฏขึ้นบนจอ 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับการเต้นของหัวใจและการหายใจของแต่ละคน ไม่สามารถ
ที่จะเต้นหรือเคลื่อนไหว ให้สอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากน้ี ยังสามารถสังเกตจากการแสดง ‘ท้อง’ ที่
ผู้แสดง ออกมาแสดงท่าทางของการบริโภคร่วมไปกับบทพูดที่กล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีเกินพอ และ
ตัวอย่างของ ‘เท้า’ ที่ผู้แสดงมีการเคลื่อนไหวเพียงแค่การหมุนตัวบนเท้าข้างหน่ึง แต่จังหวะและความเข้มข้น
ของการหมุนและเคลื่อนไหว สอดคล้องและเป็นผลจากบทพูดที่ปรากฏในภาพฉาย ร่วมไปกับเสียงของดนตรี 
 

ในช่วงสุดท้าย ผู้แสดงทั้งหมดได้เริ่มเคลื่อนไหวกลับไปสู่พ้ืนที่ของผู้ชม โดยเคลื่อนไหวพร้อมกับฉายไฟลงบน
ภาพแกะกระดาษที่มีกระจกเงาซ้อนอยู่เบ้ืองใต้ และเมื่อสะท้อนแสงไฟ จะแสดงให้เห็นภาพเงาท่าทางต่างๆ 
ฤาษีดัดตน ที่ย้อนกลับไปสะท้อนความหมายของการเป็น ต้นแบบ – ตามแบบ ของกิจกรรมในช่วงแรกของการ
ทดลอง การเปลี่ยนสภาวะจากรูปป้ัน ภาพเงา มาสู่การเคลื่อนไหว และความเข้าใจของคน ที่เมื่อเรียนรู้แล้ว ก็



 
  

๔๙ 
 

จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจถึงองค์ความรู้ฤาษีดัดตนที่เก่ียวเน่ืองกับการรับรู้ร่างกาย มากกว่าการที่
จะเป็นเพียงการทําตามเงาของฤาษี โดยไม่ได้ซาบซึ้งและเข้าใจ มากเท่าการปฏิบัติและรับรู้จริง ดังที่ผู้แสดง 
รวมไปถึงนักดนตรีและผู้ออกแบบเคร่ืองประดับ ได้ผ่านประสบการณ์ของการเรียนรู้ และแสดงร่วมกัน 

เครื่องประดับ	
 

จากแนวคิดองค์รวมของงานที่ทางคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์และเห็นร่วมกันน้ัน เมื่อเข้าสู่ในรายละเอียดของแต่ละ
มิติของการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการออกแบบเคร่ืองประดับสื่อผสม ที่จะต้องพิจารณาถึงวัสดุที่จะ
นํามาใช้ต้องแสดงถึงนัยยะแห่งความหมายตามแนวคิดโดยรวม การคงรูป การเคลื่อนไหว ความคงทนถาวร 
การเสื่อมสูญสลาย ความอ่อนนุ่ม กับความแข็ง นอกจากน้ีเครื่องประดับเหล่าน้ีจะต้องสอดคล้องประสานกับผู้
สวมใส่คือเหล่านักแสดง และลื่นไหลไปกับการแสดงโดยองค์รวมได้อย่างไม่ติดขัดน่ันเอง เช่นผลงานศิลปะ
เครื่องประดับของ Caroline Broadhead ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนําเสนอรูปร่าง รูปทรง และวัสดุที่แตกต่างไป
จากขนบเดิมของงานเครื่องประดับ วัสดุที่ยืดหยุ่นก่อให้เกิดการต้ังคําถาม และนําไปสู่การปรากฏ และการ
นําเสนอใหม่ได้ ๑๑ 

 

การทดลองในช้ันต้นเริ่มจากการตีความแนวคิดที่สําคัญของฤๅษีดัดตน โดยเน้นไปที่ข้อวิเคราะห์สรุปของ
คณะวิจัย ที่ระบุถึงประเด็นของความคงทน การเสื่อมสลาย ความอ่อนนุ่ม ร่องรอยของการเคลื่อนไหว ความ
แข็งตึง คณะผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ถึงคุณสมบัติดังกล่าวของคําสําคัญที่ปรากฏ โดยเทียบเคียงกับวัสดุสื่อผสมที่
สามารถหาได้โดยทั่วไป ขั้นตอนแรกจึงแบ่งเป็นกลุ่มของวัสดุอ่อนนุ่ม เกิดร่องรอยยับได้ตามการเคลื่อนไหว 
นํ้าหนักเบา วัสดุกลุ่มน้ีคือ กระดาษ การะดาษหนังสือพิมพ์ ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ กับกลุ่มวัสดุที่มีลักษณะ
ยืดหยุ่นอ่อนนุ่ม แต่ย่อยสลายยาก ได้แก่ กระดาษฟลอย์ด แผ่นพลาสติกใส ฟองนํ้า กับกลุ่มวัสดุแข็ง ซึ่งได้
คัดเลือกในกลุ่มวัสดุโลหะ ที่มีลักษณะแข็งแต่ยืดหยุ่นได้ในที ก็คือลวดโลหะทองเหลือง เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้
วัสดุที่เหมาะสมเพ่ือแสดงออกถึงเน้ือหาสาระที่แตกต่างย่อมปรากฏให้เห็นในงานศิลปะเครื่องประดับร่วมสมัย 
เช่นผลงานของ Hannah Havana ที่นําเสนอมิติการใช้วัสดุในเครื่องประดับ และรูปแบบที่เหนือบริบทเดิมใน
การสร้างเครื่องประดับ โดยใช้วัสดุที่เบาเพ่ือติดต้ังผลงานในส่วนที่สัมผัสกับปาก ในขณะที่มีส่วนเช่ือมโยงรับ
นํ้าหนักที่ใช้โลหะดังเช่นผลงานเครื่องประดับทั่วไป๑๒ ในขณะที่ Ana Claudia Crisan เลือกใช้วัสดุเส้นใยบาง
เบาแต่ขึ้นรูปได้ เพ่ือสร้างรูปทรงครอบศีรษะ ที่มีลักษณะโปร่งเบา แต่เอ้ือประโยชน์ในการเคลื่อนไหวเพ่ือสร้าง
ความหมาย๑๓ 

                                                            
๑๑Caroline Broadhead, New Directions in Jewellery, ed. Jivan Astfalck et al (UK: Black Dog Publishing, 2005). 
๑๒ Hannah Havana, Candelabra [Chrome-plated gilding metal, silver, Swarovski crystal, raw silk, found 
objects, 300x300x300mm]. in Amanda Mansell, Adorn New Jewellery, Laurence King Publishing Ltd., UK, 
2008. 
๑๓ Ana Claudia Crisan, Jewelry of our time, Art, Ornament and Obsession. C.S. Graphics, Singapore), 1995. 



 
  

๕๐ 
 

คณะทํางานได้เริ่มต้นจากกลุ่มวัสดุดังกล่าวและได้นํามาทดลองสร้างสรรค์ช้ินผลงาน เช่น นํามาพับ พัน 
ประกอบเข้ากับข้อพับ ส่วนต่างๆของร่างกาย และให้ร่างกายเคลื่อนไหว เพ่ือให้เกิดร่องรอย ยับย่น บุบสลาย 
เป็นไปตามคุณสมบัติของวัสดุ วัสดุบางชนิดที่มีความคงทนถาวร เช่นฟองนํ้า ก็นํามาตัดเล็มรูปทรงให้เหมาะสม
กับการสวมใส่ เพ่ือให้ส่วนของร่างกายน้ัน ดูเหมือนจะผิดรูปร่าง ใหญ่โต ปูดโปนเกินกว่าปรกติน่ันเอง การดัด
ลวดโลหะ ก็เพ่ือแสดงถึงความหมายของเส้นเอ็น ธาตุในร่างกาย ผ่านการเลือกใช้วัสดุโลหะที่เป็นเส้นลวด ซึ่ง
อย่างไรก็ตามยังให้ความยืดหยุ่นสามารถดัดเป็นรูปทรงได้ตามความต้องการ  
 

การสร้างสรรค์รูปทรงน้ัน เป็นการทดลองขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือทดลองคุณสมบัติของตัววัสดุ เมื่อปรากฏอยู่บน
ร่างกายเป็นหลัก ไม่เน้นรูปทรงหรือสัญญะทางรูปทรงในช้ันแรก เพราะตัววัสดุสื่อผสมเป็นตัวหลักในการเลือก
ให้สื่อสารทํางานถึงแนวคิดแล้วน้ัน หลักสําคัญคือการสร้างผลงานและนํามาทดลองสวมใส่อย่างจริงจังกับ
ร่างกายคน เพ่ือตรวจสอบถึงมิติต่างๆของผลงานที่ปรากฏในร่างกายใน ๓ ประเด็นคือ การยอมรับของร่างกาย
ของนักแสดงในการสวมใส่ผลงาน คงทนของวัสดุน่ันเมื่อปรากฏอยู่บนร่างกายที่เคลื่อนไหว และ การปรากฏใน
เชิงสัญญะทัศนธาตุ การถูกหรือไม่ถูกสังเกตเห็น 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๓๐ วัสดุท่ีมีทัศนธาตุและสัญญะ ต่างๆ ท่ีประสานร่วมกัน 

 

ในประเด็นของการยอมรับของร่างกายของนักแสดงในการสวมใส่ผลงาน เป็นประเด็นหลักที่คณะวิจัยผู้
สร้างสรรค์ได้คํานึงถึง การเลือกวัสดุที่อยู่ในขอบข่ายความหมายในเชิงสัญญะน้ัน ตัววัสดุอยู่ในฐานะแสดง
ตัวตนอยู่แล้ว แต่จะไม่มีความหมายสมบูรณ์หากมันอยู่อย่างโดดเด่ียว ตัวช้ินงานต้องอยู่กับตัวนักแสดง 
นักแสดงเองก็จะต้องพบกับข้อจํากัดของการมีวัตถุสวมใส่ตลอดการแสดง ซึ่งจะนําพามาซึ่งความไม่ปรกติ ไม่
สบายของอวัยวะร่างกายน้ันๆ อย่างไรก็ตามบางวัสดุก็ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผู้สวมใส่มากเกินไปจน
เกิดผลกระทบต่อการแสดง ก็จะถูกพิจารณาตัดออก บางวัสดุที่ส่งผลต่อการระคายเคืองของนักแสดงไม่มาก
และยังแสดงตัวตนนัยยะแห่งตัววัสดุอยู่ก็จะถูกพิจารณาต่อไปความเหมาะสม 
 
 



 
  

๕๑ 
 

 

ภาพประกอบท่ี ๓๑ ขนาดท่ีเล็กของเคร่ืองประดับท่ีจะปรากฎอยู่บนผู้แสดง เชื่อมโยงสู่การบูรณาการการแสดง 

 

 
ภาพประกอบท่ี ๓๒ ร่างกายของนักแสดงกับการสวมใส่ผลงานเคร่ืองประดับ 



 
  

๕๒ 
 

สําหรับความคงทนของวัสดุน้ัน คณะวิจัยสร้างสรรค์จะพิจารณาถึงความคงทนเฉพาะช่วงเวลาหน่ึงที่เหมาะสม 
อย่างน้อยก็ให้มากเพียงพอที่จะคงรูปผ่านตลอดระยะเวลาการแสดงไปได้ บางวัสดุเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ 
กระดาษฟอยด์ เกิดร่องรอยของการยับย่นที่ผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายที่น่าสนใจ แต่ยับย่อยสูญสลาย
คุณภาพของความคงตัวไปทันที ดังน้ันจึงยังไม่เหมาะสมกับระยะเวลาของการแสดง ซึ่งในกรณีน้ีกระดาษ
หนังสือพิมพ์ กระดาษฟลอย์ด ต่างก็พบกับความไม่เหมาะสมในเชิงกายภาพ จึงเป็นที่มาของการค้นหาวัสดุใหม่
เพ่ิมเติมต่อไป น่ันคือการนํากระดาษชําระซึ่งมีสีขาว นํามาผ่านกระบวนการย่อยสลายในนํ้าผสมกาว (paper 
mache) แล้วนํามาประกอบสร้างใหม่ให้เกิดรูปทรงที่ลงตัวได้เป็นอย่างดี มีพ้ืนผิวที่แสดงถึงร่องรอยแห่งวัสดุ
กระดาษ ผ่านกระบวนการทํามือ มีความคงตัวเหมาะสมแก่กาล ซึ่งในประเด็นของวัสดุน้ี ความคงทนของวัสดุ
กลายเป็นประเด็นที่ไม่สําคัญ ในขณะที่ความไม่ถาวรของวัสดุกลับจะสื่อสารถึงแนวคิดได้ดีย่ิงกว่า เช่นเดียวกับ
Hilde Decker ที่ทํางานเครื่องประดับกับวัสดุธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับพืช ที่นอกจากจะมีสภาวะเติบโต
แปรเปลี่ยน เสื่อมสลายได้น้ัน ความแตกต่างของวัสดุน้ีเป็นประเด็นสําคัญอย่างย่ิงในการนําเสนอแนวความคิด
ที่กระทบความรู้สึกความคิดของผู้ชม ๑๔ 
 
ประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นสําคัญสําหรับศิลปินนักออกแบบในเชิงของทัศนธาตุ คือการปรากฏใน
เชิงสัญญะทัศนธาตุ การถูกหรือไม่ถูกสังเกตเห็น เพราะมันคือสัญญะทางสายตาที่จะถูกมองเห็นเป็นอันดับแรก 
อย่างไรก็ตามจากข้อถกเถียงวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยน้ัน กลุ่มคณะผู้วิจัยท่ีทํางานออกแบบสื่อผสม เลือกที่จะ
สร้างผลงานให้ปรากฏตัวอย่างถ่อมตนบนร่างกายของนักแสดง คือไม่ต้องการให้ผลงานสื่อผสมใหญ่โตเป็นที่
สะดุดตา เปรียบด่ังการตะโกนเช้ือเชิญให้คนได้เห็น แต่ต้องการให้ผลงานปรากฏอยู่ มีอยู่ เพ่ือแสดงสถานะถึง
องค์ประกอบการมีส่วนร่วมกับ นักแสดงที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง เสียงดนตรีที่ดังกังวานตลอดการ
แสดง ผลงานของเคร่ืองประดับสื่อผสมน้ี เลือกที่จะไม่มีสีสันฉูดฉาด โดยการใช้สีขาวของกระดาษ สีของเส้น
ทองเหลืองขัดเงาแต่มีขนาดเส้นที่เล็กมากเมื่อเทียบกับร่างกาย มันอาจจะถูกเห็นหรือไม่ถูกเห็นน้ัน ไม่ใช่
สาระสําคัญ แต่การประกอบสร้างบูรณาการร่วมกันกับ คน บรรยากาศ เสียงดนตรี น่ีคือการเติมเต็มของ
สื่อผสมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในเชิงแนวคิดน่ันเอง 
 
ทั้งน้ี จากกระบวนการทดลองทั้งหมด มีประเด็นสําคัญที่จําเป็นจะต้องกล่าวถึงไว้ คือการ การปรับรื้อโครงสร้าง
แนวคิดเรื่องการใช้วัสดุ ดังที่ได้ปรากฏจากขั้นตอนของการทํางานและได้บันทึกไว้เป็นช่วงจังหวะแห่งการ
วิเคราะห์วิจารณ์น้ัน จะเห็นได้ว่า การคัดสรรวัสดุเป็นกระบวนการที่สําคัญมาก ถึงแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้
ปรากฏสู่สายตาในการแสดงน้ัน รูปลักษณ์ของวัสดุที่ปรากฏช่างดูแสนธรรมดา แต่น่ันก็คือผลลัพธ์แห่ง
กระบวนการทดลองอย่างเป็นระบบและวิพากษ์เพ่ือได้ข้อสรุปที่เหมาะสมลงตัวน่ันเอง เป็นการให้ความสําคัญ
กับคุณค่าความหมายเชิงสัญลักษณ์และนัยยะของวัสดุ หาใช่มูลค่าหรือความโดดเด่นแปลกตาของตัววัสดุไม่ 

                                                            
๑๔Hilde Decker, Ed.Jivan Astfalck et al, New Directions in Jewellery (UK: Black Dog Publishing, 2005). 
 



 
  

๕๓ 
 

เมื่อถึงขั้นตอนในการผสมผสานกับการแสดงจริง การออกแบบเครื่องประดับสําหรับงานสร้างสรรค์ในคร้ังน้ี จึง
มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบริบทให้ผู้ชมเข้าใจ มากกว่ามิติของการแสดง ซึ่งจากวัตถุประสงค์ในการสร้างบริบท
ให้กับผู้ชมได้เข้าใจมากกว่ามิติของการแสดงน้ัน สิ่งแรกที่ต้องทํางานคือมิติของการตีความของร่างกายในส่วนที่
จะทําเคร่ืองประดับ โดยเน้นไปที่เหตุปัจจัยของผู้คนที่มาทําหรือปฏิบัติตามฤๅษีดัดตน น่ันก็เพราะว่าจะเป็น
สาเหตุของอาการเจ็บป่วย อาการไม่ปรกติของร่างกาย หรือการป้องกันสภาวะที่จะไม่ปรกติของร่างกาย 
แม้กระทั่งการแก้ไขอาการปวดเม่ือยต่างๆของร่างกายก็ตาม น่ันก็เป็นสาเหตุของการขยับเขย้ือน การติดขัด
ตามกล้ามเน้ือข้อไขต่างๆ ท่าทางต่างๆของฤๅษีดัดตนจึงถูกคิดค้นมาเพ่ือบําบัด บรรเทา กระทั่งรักษาอาการ
ทางกายเหล่าน้ีน่ันเอง ดังน้ันนักวิจัยจึงเน้นไปที่ประเด็นของความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย อาการเจ็บป่วยตาม
อวัยวะต่างๆท่ีได้กําหนดมา คือ ศีรษะ อก หัวไหล่ มือ ท้อง หัวเข่า เท้า น่ันเอง 
 
และเมื่อพิจารณาในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างบริบทของร่างกาย ดังน้ัน
การพิจารณาเน้ืองานของสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องภายนอกจึงเป็นส่วนสําคัญ ในกรณีน้ีจะพูดถึงแนวคิดเรื่อง 
“กายขยับ/จิตน่ิง ซึ่งได้ถูกถ่ายทอดผ่านการทํากิจกรรมฤๅษีดัดตนแล้วเป็นหลัก และได้พิจารณาถึงการสร้าง
ทัศนธาตุและสัญลักษณ์ให้ปรากฏในระหว่างการแสดง จึงเป็นที่มาถึงงาน “แกะเงา” 
 
นอกเหนือไปจากมิติของร่างกายของตนซึ่งสะท้อนผ่านมิติร่างกายของนักแสดงแล้ว มิติของสภาพแวดล้อม 
บริบทโดยรอบน่ันก็เป็นส่วนรับรู้ภายนอกท่ีได้รับการพิจารณาเพ่ือสร้างบริบทเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการแสดง 
การสร้างบริบทดังกล่าวน้ันจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างบรรยากาศที่นอกเหนือแต่สัมพันธ์กับมิติของดนตรีและการ
แสดงน่ันคือแนวคิดของการพิจารณาถึงลักษณะท่าทางของการทําท่าทางด่ังฤๅษีดัดตนในสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน 
 
การเลือกตัดฉลุภาพของลักษณะท่าทางเหล่าน้ีจากหน้ากระดาษหนังสือ ให้เกิดเป็นพ้ืนที่ว่าง เกิดความว่าง
เปล่า เมื่อได้พิจารณาเห็นถึงเส้นรอบนอกที่คงเหลือไว้ ก็จะเห็นถึงลักษณะท่าทางการดัดตนคล้ายด่ังภาพจารึก
ของฤๅษีน่ันเอง และเมื่อหน้ากระดาษแกะเงาได้ถูกแปะติดอยู่บนแผ่นกระจกเงา โดยให้นักแสดงพกไฟฉาย
ขนาดเล็กเพ่ือฉายลงบนกระจกเงาในระหว่างการแสดงน้ัน ในบรรยากาศห้องแสดงที่ปกคลุมไปด้วยความมืด
และเสียงดนครีอันกังวาน ภาพสะท้อนแสงของเส้นรอบนอกของร่างกายคนที่แสดงให้ให้เห็นถึงท่าทางการดัด
ตนต่างๆ ได้สะท้อนขึ้นไปสู่บนเพดานบ้าง ผนังด้านข้างของห้องแสดงบ้าง แสงต่างๆเหล่าน้ันต่างขยับเขย้ือน
เคลื่อนไหวไปกับลีลาท่าทางของนักแสดงที่เย้ืองกรายไปอย่างเช่ืองช้าแต่มั่นคงด่ังการเดินจงกรม เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงสภาวะของกายขยับ แต่จิตต่างหากท่ีแสดงถึงสภาวะสงบน่ิง สะท้อนความหมายของอดีตบนบริบท
ปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวอย่างปัจจุบันด้วยภาพลักษณ์ของอดีต ก็เป็นมุมมองที่ย้อนแยงให้เกิด
ความคิดในมิติของเวลาได้อย่างทับซ้อนกันในเชิงของแนวคิดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 



 
  

๕๔ 
 

กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานที่เก่ียวข้องกับบริบทของร่างกาย ซึ่งเป็นการเลือกส่วนของร่างกายที่จะ
สร้างผลงานเคร่ืองประดับ ดังที่ได้วางข้อสรุปถึงส่วนของร่างกายทั้ง ๗ ที่คณะวิจัยได้ร่วมกันสรุปเพ่ือสร้างสรรค์
ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว (การแสดง) การประพันธ์ดนตรี รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม 
(เครื่องประดับ) ประกอบร่างกายนักแสดงนั้น จากการวิเคราะห์ถึงการจับประเด็นในเร่ืองของความไม่สมบูรณ์
ของร่างกาย การติดขัดจากจุดเคลื่อนไหวเช่นตามข้อต่อต่างๆที่มักจะเกิดอาการเจ็บป่วยน้ัน นักวิจัยและ
คณะทํางานในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม (นักศึกษาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับช้ันปีที่ ๔ 
จํานวน ๔ คน) ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดต่างๆของร่างกายเหล่าน้ีเพ่ือพิจารณาเป็นจุดติดต้ังผลงานของ
เครื่องประดับ โดยพิจารณาถึงประเด็นของการติดขัดของร่างกาย โดยการนําเสนอแนวคิดของทัศนธาตุในเร่ือง
ของเส้น และระนาบ เข้ามาผสมผสาน ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของขั้นตอนการทดลองมิติของเส้น เปรียบเสมือน 
เส้นเอ็นในร่างกาย ได้ถูกแทนค่าทดลองด้วยวัสดุหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเส้นลวดทองเหลือง ที่มี
ลักษณะแข็ง และมีการสร้างพ้ืนผิวที่มีลักษณะเป็นตุ่มโลหะให้ปรากฏอยู่บนผลงาน เพ่ือแสดงถึงความรู้สึกถึง
ความไม่สมบูรณ์ ติดขัด ไม่เรียบ ในขณะที่ทัศนธาตุของระนาบ ซึ่งใช้กระดาษมาเป็นวัสดุประดิษฐ์ เพ่ือสะท้อน
ถึงสัญญะทางกายภาพของร่างกายที่เป็นช้ันผิวหนัง กล้ามเน้ือ พังผืด กระดาษเองก็มีความเบา ไม่คงทนถาวร 
และมีพ้ืนผิวที่ไม่เรียบ และทํามาจากวัสดุและกระบวนการธรรมชาติ 
 
สองทัศนธาตุและวัตถุหลักในการสร้างสรรค์ผลงานจึงเป็นส่วนสําคัญในการประกอบสร้างช้ินงานเคร่ืองประดับ
สื่อผสมตามส่วนต่างๆของร่างกายน่ันเอง โดยในประเด็นของการสร้างบริบทเน้นในส่วนของการถูกมองเห็น 
และไม่ถูกเห็น (ปรากฏแต่ไม่เป็นสิ่งโดดเด่น) มีอยู่เหมือนติดขัดตามร่างกาย แต่ไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของ
การแสดง 
 
อย่างไรก็ตาม การที่ตัวผลงานเครื่องประดับถูกเปิดเผยให้เห็นก่อนการแสดงจะเริ่มต้นผ่านการจัดนิทรรศการ
หน้าโถงทางเข้าน้ัน ได้ถือว่าเป็นการสร้างการรับรู้ของสื่อผสมประกอบการแสดง อย่างไรก็ตามการที่ตัวผลงาน
สื่อผสมเองไม่ถูกเห็นมากนักระหว่างการแสดง หรือการหายไปไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดของวัตถุที่มีอยู่บนร่างกาย
อันเกิดจากบริบทสภาพแวดล้อม เช่นสภาพแสงความมืด ความใหญ่โตของเวทีและห้องแสดง ร่างกายของ
นักแสดงที่เมื่อเทียบกับขนาดของห้องแสดงและสภาพแสงแล้ว ช้ินงานแทบจะถูกกลืนหายไปกับบริบท
บรรยากาศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากแนวคิดการเคลื่อนไหวติดขัด ผ่านการสร้างพ้ืนผิวตุ่ม ปุ่มปม ให้
ปรากฏอยู่บนช้ินผลงานสื่อผสมเครื่องประดับน้ัน นับว่ามีขนาดเล็กมาก แต่การสร้างพ้ืนผิวเหล่าน้ันสาระสําคัญ
คือการนําเสนอ ทําให้ปรากฏนอกจากในเชิงแนวคิด สัญลักษณ์แล้ว มิติทางกายภาพก็ปรากฏขึ้นจริงบนตัววัตถุ
เพ่ือยืนยันหลักการด้วย มันอาจจะถูกสังเกตหรือไม่ถูกเห็นได้จากการปรากฏของนักแสดงที่เข้ามาใกล้กับผู้ชม
ในขณะแสดงนั่นต่างมีความสําคัญเท่ากับการมีอยู่จริงเพ่ือสร้างแนวคิดองค์รวมของงานให้สมบูรณ์ 
 
มิติของบริบทของแสงการเคลื่อนไหวของงาน “แกะเงา” การปรากฏของแสงที่เกิดขึ้นในความมืด การ
เคลื่อนไหวของนักแสดงที่ร่วมกับการเคลื่อนไหวของแสงที่เคลื่อนไหวไปรอบห้องแสดง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นได้



 
  

๕๕ 
 

อย่างชัดเจน เป็นอีกหน่ึงผลงานที่มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงทัศนธาตุ สัญญะ ผสมผสานกับท่วงท่าการเคลื่อนไหว การ
ล่วงเข้าถึงขอบเขตพ้ืนที่ของผู้ชมผ่านปฏิสัมพันธ์ของนักแสดง นับว่าเป็นการสร้างบริบททางทัศนธาตุที่
ปรากฏผลเป็นที่ชัดเจนระหว่างการแสดง 

ความเชื่อมโยงของกระบวนการทดลอง การประกอบสรา้ง และการจัดแสดง	
 

นับต้ังแต่การเริ่มต้นการทดลอง ที่เป็นความพยายามในการประสานการทํางานระหว่างศาสตร์ ที่ยังไม่ปรากฎ
ในการทดลองแบบร่างครั้งแรกของการแสดง ในงานวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยทุกคน ถึงองค์ความรู้ฤาษีดัดตน ทั้งในเชิงของการค้นคว้าและการ
ทดลองปฏิบัติ 
 
การทดลองในช่วงแรก เน้นไปที่การทําความเข้าใจกับมิติต่างๆ ของฤาษีดัดตน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ และ
ศาสตร์ของร่างกายที่เกิดจากการเคลื่อนไหวท่าทางที่สอดคล้องกับภาพจําหลักฤาษีดัดตน ทั้งหมดน้ี นําไปสู่
คําถามและการรับรู้ของผู้ร่วมวิจัย ถึงข้อจํากัดของร่างกายแต่ละบุคคล และการที่ข้อจํากัดทางร่างกายเหล่าน้ัน 
ได้สร้างความเข้าใจท่ีแตกต่างในแต่ละผู้แสดงถึงเรื่องฤาษีดัดตน ซึ่งจากประสบการณ์น้ี นําไปสู่การสร้างสรรค์
ในขั้นตอนที่สอง ที่คณะผู้วิจัยและนักศึกษา ได้ร่วมกันอภิปรายถึงความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละคน 
ถึงร่างกายในส่วนต่างๆ และนําไปสู่การสร้างสรรค์งานในช่วงที่สอง ซึ่งเป็นการตีความความรู้สึก ประสบการณ์ 
และความเข้าใจเหล่าน้ัน ให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของงาน ผ่านการด้นสดการเคลื่อนไหว การสร้างเร่ืองราว
ประกอบการเคล่ือนไหว และการสัมภาษณ์ บันทึกภาพและเรื่องราวของการเคลื่อนไหวนั้นๆ  
 
เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานในกระบวนการน้ีแล้ว จึงเข้าสู่ช่วงของการประกอบสร้าง โดยเริ่มต้นจากการเช่ือมโยง
ภาพ เสียง และเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ของภาพป้ันฤาษีดัดตนมาเป็นภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการจัด
วางเรื่องราวที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้แสดงแต่ละคน มาเป็นภาพเคลื่อนไหว ที่จะทําหน้าที่เป็นเสมือน บทการ
แสดง โน้ตดนตรี หรือ ลําดับการจัดวาง ให้กับการเคลื่อนไหวของแต่ละผู้แสดง รวมทั้งทําหน้าที่ในการเป็นทั้งผู้
แสดงร่วม และผู้กําหนดจังหวะ อารมณ์และเสียงการแสดง ของนักดนตรีและผู้แสดงจริง ไปพร้อมๆ กัน 
 
ในลําดับสุดท้ายของการประกอบสร้างเมื่อองค์ประกอบต่างๆ มารวมกันแล้ว ผู้ชมจะสามารถติดตามได้ถึง
กระบวนการ ที่เริ่มต้นต้ังแต่การพยายามทําความเข้าใจและศึกษาองค์ความรู้ฤาษีดัดตนแบบพ้ืนฐาน ไปจนถึง
การทดลองประยุกต์เอาองค์ความรู้มาปฏิบัติ การอภิปรายผลของการปฏิบัติน้ันๆ จนกระทั่งถึงการนําเสนอ
ความเข้าใจใหม่ถึงองค์ความรู้ฤาษีดัดตน ที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และการรับรู้ที่แตกต่างน้ี ก็ได้
ถูกนําเสนอผ่านศาสตร์และสื่อต่างๆ อย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่เช่ือมโยงกันด้วยประสบการณ์ อันนําไปสู่ผลสรุป
ของการวิจัยที่ว่า การบูรณาการนั้น เป็นเพียงสภาวะของการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นเพียงช่วงหนึ่ง และเม่ือ
กระบวนการเรียนรู้เสร็จสิ้น การสร้างสรรคท์ี่เกิดขึ้นจากการบูรณาการนัน้ สามารถที่จะมีรูปแบบท่ีแตกต่าง
หลากหลาย และไม่ต้องยึดโยงอยู่กับรูปแบบการสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้นั้นเสมอไป 



 
  

๕๖ 
 

บทที่ ๖	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	

สรุปผลการวิจัย	
 

การแสดงผลงานสร้างสรรค์ช้ินน้ี นําเสนอ ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงเป็นนักศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักดนตรีวงสตริงควอเตทจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงในการแสดง ประกอบไปด้วยนิทรรศการเครื่องประดับ
ซ่ึงจัดวางอยู่ด้านหน้าหอประชุม พร้อมกับเสียงของวัดโพธ์ิ ที่นําเข้าสู่การแสดงภายในห้องสังคีตวัฒนา  
 
ดังที่ได้กล่าวไว้ในช่วงต้นของการประกอบสร้าง ว่าวัตถุดิบที่ได้จากการศึกษาเร่ืองฤๅษีดัดตน เป็นเพียงประเด็น
เร่ิมต้นให้สําหรับผู้แสดงและผู้วิจัยได้สะท้อนความเข้าใจและทัศนคติของแต่ละบุคคล ที่มีต่อร่างกายของตนเอง
ผ่านการรําฤๅษีดัดตน ประเด็นเร่ืองข้อจํากัด ขอบเขตในการแสดงออกของร่างกาย รวมไปถึงการตระหนักรู้ถึง
ร่างกายของตนเอง เป็นวัตถุดิบสําคัญมากยิ่งกว่าในการสร้างสรรค์งานช้ินน้ี โดยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการสัมภาษณ์ 
อภิปราย ทดลองการแสดงแบบด้นสด เพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนของผู้แสดงแต่ละคน ก่อนนํามา
ประกอบรวมกันเป็นช้ินงาน 
 
วัตถุดิบของการเคล่ือนไหว บทพูด และเสียง ที่เกิดจากกระบวนการข้างต้น ได้ถูกผู้วิจัยทําการตัดต่อ (ภาพและ
เสียง) เข้าด้วยกัน เพ่ือใช้เป็นแกนหลักในการแสดง โดยผู้แสดงในวันแสดงจริง จะมีบทบาทหน้าที่เป็นเหมือนกับ
ผู้ชม (ในวัดโพธ์ิ) ที่พยายามทําตามภาพจําหลักของฤๅษีตามความเข้าใจของตนเอง โดยในคร้ังน้ี ความรู้ / ตัวตน 
ของความเป็นฤๅษี กลับถูกกล่ันมาจากผู้แสดงแต่ละคน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่สามารถที่จะทําตามแบบ 
(แม้ว่าจะเป็นการแสดงของตนเอง) ได้อย่างสมบูรณ์ และแสดงให้เห็นถึงส่ิงที่สูญหายไปในระหว่างการแปล / แปร
ความหมาย ซ่ึงส่ิงที่สูญหายไปน้ี มิได้ถูกถือว่าเป็นความบกพร่องละเลย แต่อาจจะหมายถึงการที่ประเด็นที่ไม่
สําคัญถูกละทิ้งไป หรือประเด็นที่สําคัญน้อยกว่า ถูกทําให้ชัดเจนขึ้น 
 
บทบาทของนักดนตรีที่แสดงร่วมในวันแสดงจริงน้ัน นับได้ว่าเป็นบทบาทของผู้ชมอย่างมีส่วนร่วม (Active 
participant) โดยการบรรเลงทั้งหมด สะท้อนการเคลื่อนไหวของภาพ เสียง และการแสดงของผู้แสดง รวมไปถึง
การจัดพ้ืนที่ของการแสดงดนตรีให้เป็นส่วนหน่ึงของผู้ชม ทําให้เส้นแบ่งพ้ืนที่สําหรับบทบาทที่ชัดเจนระหว่างผู้ชม 
ผู้แสดง และส่ือ (แรงบันดาลใจ - ฤๅษีดัดตน - วีดิทัศน์ที่ตัดต่อใหม่ - การแสดงของผู้แสดง - นักดนตรี - ผู้ชม) เกิด
การทับซ้อนและเปล่ียนแปรได้ตลอดเวลา 
 
ผู้วิจัย ยังได้เลือกที่จะสร้างสภาวะ (จําลอง) ของวัดพระเชตุพน (วัดโพธ์ิ) เพ่ือช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจถึงบริบทของแรง
บันดาลใจในการสร้างงาน ผ่านการใช้วีดิทัศน์ที่บันทึกการรําฤๅษีดัดตนของผู้แสดงทั้งสิบคน ณ วัดพระเชตุพน (วัด
โพธ์ิ) ประกอบกับการใช้ภูมิทัศน์ทางเสียง (Soundscape) ที่บันทึกจากพ้ืนที่ต่างๆ ในวัดพระเชตุพน (วัดโพธ์ิ) มา



 
  

๕๗ 
 

ใช้เพ่ือการสร้างบริบท ก่อนที่การแสดงจะเริ่ม (และช่วงสุดท้ายเมื่อจบการแสดง) ทั้งน้ี เหมือนกับเป็นการประกาศ
ให้ผู้ชมทราบว่า การแสดงท่ีกําลังจะเกิดขึ้น / จบลงไปน้ัน เป็นการแสดงที่เกิดขึ้นในระหว่างสภาวะจําลอง และ
การแสดงฤๅษีดัดตน: กายน่ิง - จิตขยับ / อวัยวิวาทะ สังขารสนทนา / กายขยับ - จิตน่ิง น้ี จะสะท้อนสภาวะจริง
ของผู้สร้างงาน ที่สร้างงานโดยใช้แรงบันดาลใจน้ันๆ ผสมผสานกับความเข้าใจ แนวคิด และความเป็นจริงของตน 
 
ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหน่ึงที่ผู้วิจัยต้องการที่จะทดลอง คือประเด็นของการส่ือสารวิธีการในการแสดง ซ่ึงใน
การทํางานด้านดนตรี ผู้แสดงและผู้ประพันธ์ จะใช้โน้ตเพลงในการส่ือสาร ในขณะท่ีศิลปะการแสดง ผู้แสดง อาจ
ใช้การเรียนรู้จากการฝึกซํ้า ด้นสด หรือการบันทึกการเคลื่อนไหว แต่ในการนําเสนองานสร้างสรรค์ช้ินน้ี ผู้วิจัย ได้
เลือกที่จะใช้วีดิทัศน์ เป็นเสมือนโน้ตเพลงเพ่ือการส่ือสารระหว่างนักดนตรีและผู้แสดงอื่นๆ โดยผู้ประพันธ์ ทํา
หน้าที่เพียงวางกฎกติกาเพ่ือการปฏิบัติในแต่ละช่วง อาทิ ความเร็ว ระดับเสียงที่ใช้ ความดังเบา เทคนิควิธีในการ
เล่น ลักษณะท่าทาง ความเร็วและระยะทางในการเคล่ือนไหว โดยปล่อยให้ผู้แสดงมีอิสระในการตีความและสร้าง
บทสนทนา / ปฏิสัมพันธ์ กับวีดิทัศน์และผู้แสดงอื่นๆ ภายใต้กติกาที่กําหนด ซ่ึงวิธีการน้ี ยังจะช่วยลดข้อจํากัดใน
การสื่อสารระหว่างผู้แสดงที่มีทักษะแตกต่างกัน อาทิ ดนตรี ศิลปะการแสดง การเคลื่อนไหว โดยผู้แสดงทุกคน 
สามารถที่จะใช้การตีความและการสร้างสรรค์ของตนเอง ประกอบกับทักษะการแสดงของตนในการนําเสนอ โดย
อยู่ภายใต้กรอบความคิดเดียวกัน 
 
ผลงานการสร้างสรรค์ช้ินน้ี สร้างความซับซ้อนในด้านการนําเสนอ และมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ประมวลกันอยู่ 
ยากที่ผู้ชมจะสามารถรับรู้ได้โดยการชมเพียงคร้ังเดียว รวมทั้งเป็นความตั้งใจของคณะทํางาน ที่อยากให้ผู้ชมที่ต่าง
ประสบการณ์ สามารถที่จะมีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแสดง ซ่ึงจุดน้ี 
อาจจะคล้ายคลึงกับการเข้าไปชมรูปป้ันฤๅษีดัดตน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่ผู้ชม อาจจะได้เห็นภาพรูป
ป้ันฤๅษีดัดตนมากมายหลายรูป แต่ละรูป อยู่ในอิริยาบทที่ต่างกัน ผู้ชมสามารถที่จะมองทีละรูป หรือเลือกที่จะมอง
ภูเขาท้ังลูกให้เห็นถึงกลุ่มรูปป้ัน หรืออาจจะมองทัศนียภาพของวัดโพธ์ิประกอบไปกับรูปป้ัน อาจจะทดลองทําตาม
รูปป้ัน มองเฉยๆ หรือมองผ่านไปโดยมิได้สังเกตเห็นรูปป้ัน ซ่ึงอากัปกิริยาหรือภาพสะท้อนของผู้ชมเหล่าน้ี เป็น
ประเด็นที่คณะผู้วิจัยสังเกตุเห็น และอยากท่ีจะถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็นถึงมิติที่แตกต่าง อันเกิดขึ้นจริงในบริบทของ
ปัจจุบัน ณ วัดโพธ์ิ 
 
คณะผู้วิจัย พยายามที่จะส่ือสารเรื่องราว ผ่านการประพันธ์ที่ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว โดยพ้ืนที่ของเสียงดนตรีที่ไม่อยู่
ในรูปแบบมักจะมีความซับซ้อน กระชับ และต้องการการฟังที่ให้ความสําคัญกับบริบทต่างๆ ที่มักจะทับซ้อน 
ปะทะกัน หรือขยายความซึ่งกันและกัน โดยท้ังหมดน้ีอาจเกิดขึ้นพร้อมกัน ทําให้ผู้ฟัง อาจจะต้องคิดถอยหลังกลับ 
ฟังซํ้า ให้เห็นถึงการทับซ้อนกันของแนวคิดเหล่าน้ัน และเปิดกว้างสู่การรับรู้เส้นการเดินทางของแนวคิดเหล่าน้ัน
ภายในบทประพันธ์๑๕  

                                                            
๑๕Clemens Gadenstätter, “What does Banal really mean?” in Musical material today. Edited by Claus-
Steffen Mahnkopf, Frank Cox, and Wolfram Schurig (Hofheim: Wolkeverlag, 2012),193. 
 



 
  

๕๘ 
 

ข้อเสนอแนะ	
 

สําหรับการวิจัยที่อาจมีการดําเนินการต่อเน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ี สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายทิศทาง ไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อของการสร้างงานในลักษณะของการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ หรือ การ
ตีความศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมนอกเหนือไปจากเร่ืองฤๅษีดัดตน รวมไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องของฤๅษี
ดัดตน ไปสู่การพัฒนาศาสตร์ทางด้านการแสดงหรือการเคลื่อนไหว ที่มีท่าพ้ืนฐานมาจากรูปป้ัน การออกแบบ
เครื่องประดับหรือเคร่ืองแต่งกาย ที่เป็นการค้นคว้ามาจากประวัติศาสตร์ในยุคของการสร้างรูปป้ัน หรือดนตรีที่
ใช้ประกอบการเคล่ือนไหว ก็อาจจะเป็นแนวทางที่สามารถดําเนินการต่อไปได้ 
 
การเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการสร้างสรรค์ ก็จะส่งผลให้งานสร้างสรรค์ช้ินน้ีมีความแตกต่างไปจากเดิม
เช่นกัน เน่ืองจากการทํางานช้ินน้ี เน้นไปที่การทํางานกับบุคลากรท่ีมิใช่ผู้ปฏิบัติการแสดงเป็นอาชีพ แต่เป็น
เยาวชนรุ่นใหม่ ที่เพ่ิงเคยได้มีประสบการณ์เก่ียวข้องกับฤๅษีดัดตนเป็นครั้งแรก หากการทํางานช้ินน้ี เป็นการ
ทํางานร่วมกับผู้แสดงมืออาชีพ การตีความต่างๆ รวมไปถึงความสามารถในกรสื่อสารของผู้แสดง จะนําไปสู่
ผลสรุปของการตีความและการสร้างแนวคิดที่แตกต่างเช่นเดียวกัน  
 
ประเด็นในหัวข้อของการทํางานระหว่างศาสตร์สาขา หรือมิติต่างๆ ในการบูรณาการก็อาจเป็นอีกหน่ึงหัวข้อที่
สามารถทดลองได้เช่นเดียวกัน เน่ืองจากกลวิธีและกระบวนการการทํางานของแต่ละสาขา มีความแตกต่างกัน 
และการที่จะประสานร่วมกันในการทํางานน้ัน จําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและทําความเข้าใจจากต่างมุมมอง 
ซึ่งการศึกษาการทํางานร่วมกน จะเป็นประเด็นที่สร้างประโยชน์ให้กับการสร้างสรรค์ในเชิงบูรณาการใน
อนาคตได้อีกมาก 
 
   



 
  

๕๙ 
 

ปัจฉิมบท	
 

เพราะการศึกษาเรื่องฤๅษีดัดตนมิได้เป็นการศึกษาเพียงองค์ความรู้เพ่ือเอาไว้เชิดชูถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษ
ไทย หากแต่เป็นวิถีชีวิตของปู่ย่าตาทวดที่ผสมผสานศาสตร์ของกายเข้ากับการบําเพ็ญจิต และให้คุณค่ากับการ
รักษากายให้มิให้ทุกข์และเป็นอุปสรรคของจิตในการบําเพ็ญกุศล การทํางานสร้างสรรค์ในคร้ังน้ีจึงมุ่งที่จะสร้าง
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผ่านการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในความเช่ือมโยงของกาย – จิต ตามวิถีของ
ฤๅษีดัดตน เพ่ือบรรลุถึงสมดุลแห่งการบริหารจิตควบคู่ไปกับการบริหารกาย และมุ่งสู่จุดหมายปลายทางในการ
ที่เราสามารถประสานกาย จิต และการเคลื่อนไหวให้เป็นหน่ึงเดียว 
 

และเมื่อเราเข้าใจถึงเหตุแห่งการสร้างองค์ความรู้ฤๅษีดัดตน เมื่อน้ัน ความพยายามในการท่ีจะรักษาองค์ความรู้
ฤๅษีดัดตน มรดกความทรงจําของโลก ก็จะไม่เป็นเพียงการอนุรักษ์ ปกป้อง เชิดชู หวงแหน และบูรณะ หากแต่
ประสบการณ์ของการปฏิบัติจริง รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ และเช่ือมโยงถึงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน จะทําให้
กุศโลบายแห่งฤๅษีดัดตนพ้นจากข้อจํากัดของเวลา ดํารงชีวิตอยู่กับปัจจุบันของเรา และสืบทอดไปในอนาคต
อย่างไม่จบสิ้น 
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๖๑ 
 

ภาคผนวก	
 

ภาคผนวก ๑	‐	สัมภาษณ์หลังทํากิจกรรมกระจกเงา	
 

ช่วงที่มีผูน้ําผูต้าม 
 

กลุ่ม A 
บุคคลที่ ๑ ‐ ผู้หญิง: ไม่ค่อยเช่ือว่าจะต้องรู้สึก เพราะว่าเราถูกกําหนดมาให้เป็นคนนํา ก็เลยทํา ซึ่งเมื่อทําแล้ว
จึงสังเกตเห็นว่าเงาทําตามไม่ทัน เพราะฉะน้ันก็เลยจะต้องดูท่าให้ทันสอดคล้องกัน และจากน้ันก็คือแค่ท่าอย่าง
เดียว บางทีกายภาพของหนุเป็นผู้หญิงกับน้องที่เป็นผู้ชายมันต่างกัน และลมหายใจในการหายใจแต่ละคร้ังมัน
ไม่เท่ากัน เพราะฉะน้ัน เราเป็นผู้หญิง เราต้องทําให้น้องรู้สึกให้ได้ว่าเราหายใจไปพร้อมๆ กัน โดยการใช้การ 
เคลื่อนไหวของร่างกายน่ีแหละค่ะ ค่อยๆ ทําเรื่อยๆ ค่ะ 
บุคคลที่ ๒ – ผู้ชาย: ตอนแรกเลย…กลัวว่าเงาจะทําตามไม่ได้ พอช่วงหลังๆ จึงเริ่มดูเขาด้วยไม่ใช่แค่นําอย่าง
เดียว ก็ค่อยๆผ่อน ตามเงาตัวเองด้วย 
บุคคลที่ ๓ – ผู้ชาย: ตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกับพ่ีทั้งสองคน หลังๆ ก็ปรับ ทําให้ช้าลง แล้วก็ดูคู่ของเรา พอ
หลังจากน้ันรู้สึกว่า ลมหายใจของเขากับของเราที่สังเกตเห็น มันเริ่มไปพร้อมกัน มันเหมือนเริ่มลิงค์เข้าหากัน  
บุคคลที่ ๔ – ผู้ชาย: ตอนแรกก็คิดว่าจะทําท่าไหนก่อน แล้วก็มองเหลือบไปดูเงาว่าเขาตามเราทันหรือเปล่า ว่า
เขาไปพร้อมเราด้วยหรือไม่ 
บุคคลที่ ๕ – ผู้ชาย: เวลาทําในช่วงแรกจะคิดท่า แต่ช่วงหลังๆจะปล่อยให้มันเป็นแบบอิสระ คือถ้าผิดก็ไม่ต้อง
ไปเกร็งมัน แล้วก็จะแคร์คนที่เป็นเงาด้วยว่าเขาจะทําตามเราทันหรือเปล่า บางทีเงาก็จะเร็วกว่าเราก็ต้องตาม
เงาบ้าง 
 

กลุ่ม B 
บุคคลที่ ๑ – ผู้หญิง: ตอนที่เป็นเงา หนูก็มองเขาอย่างเดียว และบางทีพอมองไปก็คิดว่าเราก็ต้องทําหน้าเหมือน
เขาด้วย ก็คิดว่าเราก็ต้องหันหน้าไปเหมือนเขา สักพักเราก็เริ่มจินตนาการว่าเด๋ียวเขาก็หันหลับมาประมาณไหน 
ก็ลองฟังเสียงคนข้างๆ แล้วก็แอบเหลือบตาดูว่า A กําลังทําอะไรอยู่ พยายามทําตามเขาให้ทัน บางทีพยายาม
มากเกินไปเหมือนพอจินตนาการไปก่อนก็อาจจะเร็วกว่าเขา 
บุคคลที่ ๒ – ผู้หญิง: ตอนที่ตามเรารู้สึกดีกว่าเป็นผู้นํา เพราะไม่ต้องเกร็งอะไร มีคนนําร่องให้เราแล้ว เราแค่ทํา
ตามไป ในความรู้สึกคือแค่มองหน้าเขาเราก็จะรู้สึกได้ว่าต่อจากน้ีจะเป็นยังไง 
บุคคลที่ ๓ – ผู้หญิง: ตอนเป็นผู้ตามก็ไม่ได้คิดอะไร แค่มองเขาแล้วก็พยายามหายใจให้ได้เท่าเขา แต่พอเป็นคน
นําก็ลืมท่า จําท่าไม่ค่อยได้ แต่ก็ปล่อยไป เน้นเช่ือมโยงกับคู่มากกว่า 



 
  

๖๒ 
 

บุคคลที่ ๔ – ผู้หญิง: เราจะสังเกต แล้วก็ทําตาม รู้สึกดีกว่าเป็นผู้นําเพราะว่าไม่ต้องคิดท่า แต่พอเป็นผู้นํา เราก็
ต้องคิด สิ่งแรกเลยคือเอาท่าตัวเองก่อน แล้วพอท่าตัวเองหมดแล้ว ก็เหมือนต้องทําด้วยกันไม่มีใครเป็นผู้นําเป็น
ผู้ตาม พอทําก็รู้สึกสนุก มองตากันว่าจะทําท่าอะไรต่อดี สนุกดีค่ะ 
บุคคลที่ ๕ – ผู้ชาย: ตอนแรกรู้สึกเกร็ง ไม่มั่นใจในผู้นํา เพราะออกมาทางสีหน้าของผู้นําว่าตัวเองไม่มั่นใจ ผมก็
เลยรู้สึกเกร็งและไม่มั่นใจในตัวเขาไปด้วย พอสักพักผู้นําของ impact กลับมาหาเรา พอเขามั่นใจขึ้นก็ทําให้เรา
สบายใจมากขึ้น แล้วก็ทําตามเขาได้อย่างสบาย ส่วนตอนผมเป็นผู้นําเอง ผมรู้สึกว่ายากกว่า 
 

ช่วงที่ไม่มีผู้นาํผู้ตาม 
 

ผู้ชาย ๑: รู้สึกสบายขึ้น เพราะตอนที่ยังมีผู้นําผู้ตาม หากเราทําตามก็ต้องคอยเหลียวมองคู่ พะวงหน้าพะวงหลัง 
แล้วหากเราเป็นผู้นําก็ต้องคอยกลัวว่าเราจะทําเร็วเกินไปหรือเปล่า เขาจะทําตามเราทันหรือเปล่า แต่พอทํา
พร้อมกัน ด้วยความที่หนูสนิทกับคู่เลยเหมือนแค่มองตากันก็รู้ว่าจะทําท่าอะไร มันจะไปเอง เน้นความรู้สึกไม่
เน้นความถูกต้องของท่า ก็จะไม่เกร็ง 
ผู้หญิง ๑: ตอนทําพร้อมกันรู้สึกสนุก เหมือนไปด้วยกันได้ ไม่ต้องมีการคิดอะไร ชอบมากกว่า 
ผู้ชาย ๒: พอตอนหลังเหมือนเราทั้งคู่ไม่ได้คิดอะไร ทําไปพร้อมกันจริงๆ 
ผู้หญิง ๒: รู้สึกไม่ถนัดกว่าตอนเป็นผู้นําอีก ตอนเป้นผู้นําว่ารู้สึกไม่ดีแล้ว อันน้ีรู้สึกแย่กว่า เพราะเราต้องแชร์กัน 
แต่ไม่สามารถพูดได้ บอกกันยังไงไม่ได้ รู้สึกว่าเวลาเราทําตามหรือให้เขาตามเรามันจะไม่ค่อยมี space ว่าง ที่
จะสับสนว่าอะไรดีนะ แต่พอทําพร้อมกันก็เกิดพ้ืนที่ความคิดในหัวว่าเราจะทํายังไง เขาจะทํายังไง แล้วมันกังวล 
หนูก็เลยรู้สึกไม่ชอบตรงน้ี 
ผู้ชาย ๓: เป็นเหมือนภาวะเกรงใจ เหมือนไม่รู้ใครจะทําใครจะตามอย่างไร ก็มีสมาธิหลุดบ้าง 
ผู้ชาย ๔: ตอนที่ทําพร้อมกันก็รู้สึกดี เหมือนมันผ่านมาในหลายจุดแล้ว ผ่านความเกรงใจ ผ่านอะไรมาเยอะแล้ว 
พอมาถึงจุดหน่ึงเหมือนไม่ได้บอกอะไรแต่มันไปพร้อมกันเอง 
ผู้หญิง ๓: รู้สึกว่ามันคล่องค่ะ แต่จริงๆหนูไม่ได้ยินคําสั่งว่าไม่มีผู้นําไม่มีผู้ตามด้วยซ้ํา แต่เหมือนกับว่ามันไหล
ตามกัน พอคู่เราทําเราก็ทํา ก็เลยเหมือนกับว่ามั่นใจในตัวกันและกันมากขึ้น 
ผู้ชาย ๕: ช่วงน้ีรู้สึกว่าสบายสุด มันไม่ต้องตามมากและมันก็ไม่ต้องนํามาก เหมือนแชร์กันได้ แต่จะมีปัญหา
เรื่องท่าว่าจะทําท่าอะไรต่อ แต่ถ้าคนหน่ึงทําเราก็พร้อมที่จะตาม 
ผู้หญิง ๔: ในส่วนที่กังวลเรื่องท่าต่อไปจะทําอะไรดี พอคู่ของเราทําหน้าคิด เราก็ทําหน้าคิดตามด้วย กระดิกน้ิว 
ก็กระดิกด้วย สนุกดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

๖๓ 
 

ภาคผนวก ๒	–	บันทึกของนักแสดง	
 

จากกิจกรรมที่ให้นักแสดงเล่าเรื่องอวัยวะแต่ละส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยให้โจทย์การทํางานนึกถึง
ชีวิตประจําวันและความรู้สึกของอวัยวะส่วนน้ันว่ามีความสําคัญ หรือความรู้สึกอย่างไร เพ่ือหาระบบความเป็น
ธรรมชาติของการใช้อวัยวะ กับรูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 
 

ทั้งน้ีการทํางานในขั้นตอนน้ีเน้นความรู้สึกแบบฉับพลัน เพ่ือดึงความคิดของนักแสดงออกมา มีทั้งในส่วนของ
การต้ังคําถามของผู้วิจัยดังที่กล่าวมาแล้ว และการเขียนข้อความส้ัน ๆ ดังน้ันผลลัพธ์ที่ออกมาจะปรากฏได้ดังน้ี 
 

คอ  
คําที่ปรากฏ: หายใจ นํ้าลาย หนัก หนีบ ลาก ดึง ตัวใหญ่ ลําบาก ว่ิง หมุน หัก 
 

นักแสดงชายอวัยวะ "คอ"ที่มีพ้ืนฐานในการแสดงออกทางร่างกายโดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการทํางานศิลปะ และ
มีประสบการณ์ในการใช้ร่างกายเพ่ือสื่อความหมายทางศิลปะมาพอสมควร ผู้วิจัยจึงให้โจทย์สั้น ๆ ว่า "อวัยวะ
น้ีเป็นอย่างไร" ผู้แสดงก็สามารถเคลื่อนไหวและใช้เสียงแสดงความหมายตามความคิดของตนเองต่ออวัยวะคอ 
เช่นกันใช้การวอร์มคอตามที่เคยได้เรียนพ้ืนฐานวิชา และการใช้เสียงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อะ อา เป็นต้น 
 

หัวไหล่ขวา  
คําที่ปรากฏ: เช่ือ คาดเดา ทิศทาง ร่างกาย ใจเต้น เสียง จังหวะ หายใจ หยุดน่ิง ภวังค์ คล้อยตาม 
 

หัวไหล่ซ้าย 
คําที่ปรากฏ: ดึง ฉีกขาด แยก ระเบิด ตึง เช่ือม ตาม หมุน ระเบิด  
 

นักแสดงหญิงอวัยวะ "ไหล่ขวา" เป็นผู้ที่เริ่มเรียนรู้พ้ืนฐานการใช้ร่างกาย ดังน้ันจึงมีพ้ืนฐานในการแสดง
ความรู้สึกน้อยแต่ทั้งน้ีก็สามารถสื่อสารผ่านการกระทําของร่างกายได้ในระดับหน่ึง โดยเคลื่อนไหวคู่ไปกับ
นักแสดงชายไหล่ซ้าย ที่มีพ้ืนฐานในการแสดงออกทางร่างกายโดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการทํางานศิลปะ 
ประกอบกับนักแสดงชายและหญิงเคยทํางานร่วมกันมาก่อนจึงพอที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการ
แสดงออกได้ ประการหน่ึงคือให้นักแสดงหญิงรู้สึกกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น ในขณะเดียวกันนักแสดงชาย ก็
สามารถเคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กันได้ 
 

อก 
คําที่ปรากฏ: ติดขัด งง ไม่สัมพันธ์ ใช้เวลา แปลกแยก อยากพัก ประสานสัมพันธ์ อยากควบคุม ตอนหลังโอเค 
อยากให้ไปกับเรา จังหวะ 
 

นักแสดงหญิงอวัยวะ "อก" เป็นผู้ที่เริ่มเรียนรู้พ้ืนฐานการใช้ร่างกาย ดังน้ันจึงมีพ้ืนฐานในการแสดงความรู้สึก
น้อย แต่ทั้งน้ีก็สามารถสื่อสารผ่านการกระทําของร่างกายได้ในระดับหน่ึง ผู้วิจัยจึงต้ังโจทย์ว่า "หน้าอกมีส่วน



 
  

๖๔ 
 

สําคัญกับร่างกายอย่างไร เรารู้สึกอย่างไรต่ออวัยวะนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องป้องกันอวัยวะสําคัญ
ต่างๆ" ในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของอวัยวะนี้เคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง โดยส่วนหน่ึงนักแสดงได้เขียน
ข้อความส้ัน ที่แสดงออกถึงความหมายของอวัยวะอกที่มีต่อตนเองได้แก่  
"ติดขัด งง ไม่สัมพันธ์ ใช้เวลา แปลกแยก อยากพัก ประสานสัมพันธ์ อยากควบคุม ตอนหลังโอเค อยากให้ไป
กับเรา จังหวะ” 
 

ข้อมือซ้าย  
คําที่ปรากฏ: ตบ ว่ิง ตาม วอร์ม ซ้าย ขวา เบา หนัก 
 

นักแสดงชายอวัยวะ "ข้อมือ" มีพ้ืนฐานในด้านการแสดงและการแสดงร่วมสมัย จึงสามารถด้นสดจากการฟังคํา
สั้น ๆ จากผู้วิจัยเช่น "ข้อมือ" และทําให้ข้อมือเคลื่อนไปในแบบต่าง ๆ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของสภาวะชาย 
 

ข้อมือขวา 
คําที่ปรากฏ: อิสระ พริ้วไหว ตามอารมณ์ เป็นตัวแสดงอาการ ยํ้า  
 

นักแสดงหญิงอวัยวะ "ข้อมือขวา" เป็นผู้แสดงที่ไม่มีพ้ืนฐานของการแสดงและการใช้ร่างกาย จึงต้องให้นึกถึง
การเคลื่อนไหวของมือที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันว่าข้อมือมีประโยชน์อย่างไรได้บ้าง แต่เมื่อทดลองหาความเป็นไป
ได้ของการเคลื่อนไหวของข้อมือ ผู้วิจัยก็ดึงความอ่อนหวานของผู้แสดงที่มีสภาวะเพศหญิงออกมาใช้เช่น เมื่อ
ทราบว่าข้อมือเคลื่อนที่อย่างไรได้บ้างแล้วก็ให้ผู้แสดงเติมความรู้สึกของนักแสดงลงไปว่าข้อมือตนเองมี
ความรู้สึกอย่างไรเป็นต้น โดยเมื่อให้ผู้แสดงเขียนคําที่แสดงถึงสภาวะดังกล่าวออกมาก็ปรากฏคําดังต่อไปน้ี 
"อิสระ พริ้วไหว ตามอารมณ์ เป็นตัวแสดงอาการ ยํ้า” 
 

ท้อง  
คําที่ปรากฏ: สับสน ย่ัวยุ แผ่วเบา พริ้วไหว ท้าทาย หนักหน่วง สบายหด กลัวเกรง บูดเบ้ียว 
 

นักแสดงหญิงอวัยวะ "ท้อง" เป็นนักแสดงที่มีพ้ืนฐานทั้งทางนาฏศิลป์ และการแสดงมาก ดังน้ันการเคลื่อนไหว
จากการตีความของนักแสดงมีลักษณะของการเต้น การเคลื่อนที่ที่พริ้วไหว ตามลักษณะของระบําหน้าท้องส่วน
หน่ึง เพ่ือแสดงการเคลื่อนไหวของหน้าท้องที่มักมีอาการชัดเจน เมื่อพบสภาวะที่เข้มข้น ชัดเจน ดังที่ นักแสดง 
ได้ระบุในข้อเขียนที่ว่า "สับสน ย่ัวยุ แผ่วเบา พริ้วไหว ท้าทาย หนักหน่วง สบายหด กลัวเกรง บูดเบ้ียว" 
 

  



 
  

๖๕ 
 

หัวเข่าซ้าย 
คําที่ปรากฏ: เอ็น แน่น ตาม ปวดเมื่อย ลาก บิด ขาด เอียง ลง - หัวเข่าสําหรับผมจะตามข้างหน้าไม่ทันเพราะ
มองด้านหน้าไม่ค่อยเห็น อยากจะตามให้ทันเพ่ือให้เท้ากับเข่าตามกันได้จึงต้องใช้ทั้งความเร็วและการ
แสดงออกไม่ค่อยได้ พอเยอะก็จะปวด อาการปวดจึงต้องฝึกในเรื่องเข่าให้มาก ออกกําลังขาให้เยอะ  
 

นักแสดงชายอวัยวะ "หัวเข่า"ที่มีพ้ืนฐานในการแสดงออกทางร่างกายโดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการทํางานศิลปะ 
จึงสามารถเลือกการกระทําจากโจทย์ได้หลากหลาย ทั้งการหมุนเข่า ยกขึ้นยกลง เป็นต้นโดยเลือกกิริยาที่มา
จากการออกกําลังกายส่วนหน่ึง มาจากอากัปกิริยาในชีวิตประจําวันส่วนหน่ึง โดยการต้ังโจทย์ง่าย ว่า "เข่า" 
รวมท้ังการแสดงความหมายของเข่าผ่านเสียง "ก็อกแก็ก" ที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะของเข่าที่ใช้งานหนัก 
ประกอบกับเมื่อได้อ่าน "คํา" ที่ผู้แสดงเลือกมาย่ิงแสดงให้เห็นถึงสภาวะของการใช้งานหนักของอวัยวะน้ีใน
ความรู้สึกของผู้แสดง 
 

หัวเข่าขวา  
คําที่ปรากฏ: มึน กลิ้ง เหน่ือย กระหาย ตามพับ นําสั่น โดด ย่อ  
 

นักแสดงหญิงอวัยวะ "หัวเข่าขวา" เป็นผู้ที่เริ่มเรียนรู้พ้ืนฐานการใช้ร่างกาย ดังน้ันจึงมีพ้ืนฐานในการแสดง
ความรู้สึกน้อย แต่ทั้งน้ีก็สามารถสื่อสารผ่านการกระทําของร่างกายได้ในระดับหน่ึง ผู้วิจัยจึงทดลองให้ผู้แสดง
ทดลองใช้เข่าว่าเข่าสามารถเคลื่อนไหวอย่างไรได้บ้าง และเมื่อกระทํากิริยาดังต่อไปน้ี ว่ิง หมุน กระโดด ย่อ 
คุกเข่า ยืดเข่า เป็นต้น ผู้แสดงรู้สึกอย่างไร ทั้งน้ีเมื่อผู้แสดงไดทดลองทํางานจากการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้ว
สามารถสื่อความหมายขงอวัยวะได้ด้วยคําที่มีความหมายดังนี้ "มึน กลิ้ง เหน่ือย กระหาย ตามพับ นําสั่น โดด 
ย่อ" 
 

ข้อเท้าซ้าย 
คําที่ปรากฏ: แข็งแรง หนัก ยึดตัว เกร็ง ยํ่า จุดยืน ทรงตัว สัมพันธ์ นํา ตาม 
 

นักแสดงหญิงอวัยวะ "ข้อเท้าซ้าย" มีพ้ืนฐานในด้านการแสดงและการแสดงร่วมสมัย จึงสามารถแสดงสภาวะ
อารมณ์ และความรู้สึกของข้อเท้าที่มากไปกว่าการเคลื่อนไหวบนพ้ืนฐานคือเดิน ยํ่า ก้าว ว่ิง ไปสู้สภาวะกดดัน
จากการกระทืบ เป็นต้น 
 

ดังน้ันจากการทดลองในข้ันตอนน้ี เป็นการหาความเป็นไปได้ของการ "เคลื่อน" ของอวัยวะว่าสามารถเคลื่อนที่
ในระดับใดบ้าง เช่น หัน หมุน ยก แบะ กาง เป็นต้น โดยผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของผู้แสดงว่ามีพ้ืนฐาน
ในระดับใดบ้าง ทั้งน้ีในที่สุดผู้วิจัยต้องช่วยกันต้ังคําถามหรือให้โจทย์เพ่ือสร้างจินตนาการและปลดปล่อยสภาวะ
ของการใช้ร่างกายและอารมณ์เพ่ือให้นักแสดงทดลองหาความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและเป็นธรรมชาติของ
อวัยวะแต่ละส่วน 
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