บทคัดยอ
แนวทางการพั ฒ นาเมื อ งสวยดวยการสรางสรรคงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุภาวี ศิรินคราภร
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย : กรณีศึกษาภูมิป$ญญาและวิถี
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พันธุรวมสมัย
หมูบานแมหมีใน ตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เป4นหมูบานที่มีชาวปกาเกอะญอ
หรือชาวกะเหรี่ยงโยกยายลงมาตั้งถิ่นฐานอยู ณ เขตองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง การปกครองหมูที่ ๖
อุทยานแหงชาติแจซอน จังหวัดลําปาง ชาวปกาเกอะญออาศัยอยูในประเทศไทยเป4นเวลายาวนานนับ ๑๖๐
กวาป> ซึ่งบรรพบุรุษอพยพลงมาจากหลายถิ่นฐาน บางกลุมมาจากฝ$@งดินแดนของประเทศพมาที่มีบางสวน
ลวงเขามาจากแถบดิ น แดนอิ น โดจี น กระทั่ งลั ด เลาะเขามาตามเสนทางของแมน้ํ า สาละวิ น และแมน้ํ า เมย
สูตอนเหนือของประเทศไทย บางพวกมาจากอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมหรืออําเภอเมืองปานของจังหวัด
ลําปางเอง ป$จจุบันหมูบานแมหมีในมีประชากรจํานวนประมาณ ๒๐๐ กวาคน ประชากรในหมูบานแมหมีในมี
ความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ สืบทอดความเชื่อจินตภาพ ตลอดจนทัศนคติโดยรวมของ
ชุมชน เรื่องการเคารพสมบัติสาธารณะ และตระหนักตอสมดุลระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
ความเขาใจในการอยูรวมกับธรรมชาติของชุมชนดังที่กลาวไปขางตน มิไดแสดงเพียงเนื้อหาพื้นฐาน
เฉพาะรูปแบบการดํารงชีวิตจากสิ่งที่เรามองเห็นไดเทานั้น อาทิ การสรางสรรคสถาป$ตยกรรมพื้นถิ่น (ที่แทรก
ตัวกับขุนเขาลําเนาปDาเพื่อปรับตัวใหเป4นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดลอมพื้นถิ่น) อาชีพการเกษตรแบบนาขั้นบันได
หรือไรกสิกรรม (ที่สอดคลองกับภูมิลักษณ) การชลประทานแบบอนุรักษ (แมชุมชนจะมีลําหวยถึงสามสายคือ
ลําหวยกอม แมตFอม รวมถึงแมหมีอันอุดมสมบูรณและโอบลอมชุมชน) การประดิษฐหัตถศิลปG (รวมไปถึง
ผลิ ต ภั ณฑพื้ น ถิ่ น เชน ขาวของ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใชสอยตางๆ) ทั้ งนี้ ความเขาใจเรื่ องดั งกลาวของชุ มชน
ยังสามารถบงบอกถึงนัยยะของบริบทอื่นๆ ที่มีความเป4นนามธรรมอันหลอหลอมใหสังคมมีลักษณะที่เอื้ออาทร
กอปรกับจิตสํานึกที่ลึกซึ้งตอคุณของธรรมชาติผูใหชีวิต และเป4นเอกลักษณแหงชุมชน สงเสริมความสัมพันธให
แนบแนนระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในลักษณะบูรณาการ ทั้งสอแสดงใหรูสึกถึงมิติทางสุนทรียภาพในการ
ดํารงอยูอยางสงบงดงาม สามารถสะทอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ปฏิบัติไดจริงแกสังคมเมืองในป$จจุบัน
โครงการวิจัยเรื่อง “กรณีศึกษาภูมิปญญาและวิถีชีวิตแหงชุมชนบ%านแมหมีใน จังหวัดลําปาง”
มีความมุงหมายที่สําคัญประการหนึ่งเกิดจากความตองการที่จะขยายผลความรูเพื่อ
“พัฒนาการการ
สร%างสรรค-สุนทรียภาพ” ของชีวิตมนุษย-ผู%ที่กําลังประสบปญหาทามกลางกระแสแปรปรวนของระบบทุน
นิยม แหงยุคโลกาภิวัฒน “ด%วยการแสดงออกผานสื่อในรูปแบบของเครื่องประดับอันเป3นที่นิยมมาตั้งแต
โบราณ” มนุษยตั้งแตครั้งอดีตจวบจนป$จจุบันมีความผูกพันอยางแนบแนนกับเครื่องประดับที่มีความสําคัญดุจ
เดียวกับเครื่องนุมหม ความรูสึกถึงคุณคาทางความงามในการประดับรางกาย พิธีกรรม และคุณคาที่มีตอจิตใจ
มนุษยทุ กชาติ ลวนมีวั ฒนธรรมในการใชเครื่องประดั บมาชานาน วัฒ นธรรมดังกลาวปรากฏหลั กฐานทาง
โบราณคดีอันเป4นงานศิลปกรรมตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร วัฒนธรรมการใชเครื่องประดับนี้ทําใหมนุษยใน
ป$จจุบันทราบถึงคุณคาทางความงาม และคุณคาทางภูมิป$ญญา (ที่เกี่ยวกับการแสดงออกเรื่องจิตวิญญาณของ
ขาวของเครื่องใชที่มีความเป4นสิริมงคลตอชีวิต รวมถึงฝ>มือการประดิษฐงานประณีตศิลปGดวยเทคนิคโบราณอัน
ลึกซึ้ง) สามารถระบุถึงพฤติกรรมการใชเครื่องประดับของมนุษยไดวามีวัตถุประสงคทางอุดมคติในการ

-๒สรางสรรคผลงานขึ้นเพื่อรับใชบุคคลชั้นสูงหรือฐานานุศักดิ์ของคนในสังคม ทั้งยังรวมถึงงานประติมากรรมทาง
ศาสนา แตสําหรับยุครวมสมัยในป$จจุบัน รูปแบบรวมถึงคติแบบใหมมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คุณคา
ของเครื่องประดับจึงเผยใหเห็นประโยชนที่มีตอการประดับตกแตงเรือนราง และคุณคาทางดานจิตใจสําหรับ
มนุษยและสัมผัสไดงายมากขึ้น
ความตองการในรูปแบบที่หลากหลาย เนื้อหาและวัสดุแบบใหมๆ ในป$จจุบันยอมเป4นการเนนคุณคา
ความคิดอานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะหมายถึงคุณคาความรูสึกทางจิตใจที่อาจจะลดลงจากเดิม การพัฒนา
ทางรูปแบบของเครื่องประดับสมัยใหมในประเทศแถบเอเชียอาคเนย เฉพาะอยางยิ่งศิลปPนหรือนักออกแบบ
รวมสมัยมักจะแสดงความรูในการสรางสรรคที่ไดรับ อิทธิพลจากประเทศทางตะวันตกเป4นอันมาก อาจจะ
เนื่องจากแบบแผนทางการศึกษา การแสวงหาอาณานิคม รสนิยมทางความงามตางๆ เหลานี้นับเป4นการถายเท
ทางวั ฒ นธรรมแบบโลกาภิ วั ฒ นของสั งคมป$ จ จุ บั น ที่ ส รางกระแสคานิ ย มแบบมวลชน อั น เป4 น การทํ า ลาย
ลักษณะเฉพาะตนอยางยากที่จะหลีกเลี่ยง อยางไรก็ตามยอมปฏิเสธไมไดถึงแนวความคิด และกระบวนการ
แสดงออกของศิลปPนของแตละชนชาติที่ตองแสดงลักษณะอันเป4นเอกลักษณ ทั้งนี้ก็เพื่อคุณคาทางสติป$ญญา
เนื้อหาทางดานจิตใจ อันเป4นลักษณะของมนุษยที่เป4นผูสรางสรรคงานศิลปะ
โครงการวิจัยฉบับนี้มุงเนนการศึกษาแนวความคิดสรางสรรค และกระบวนการแสดงออกอันมีแบบ
แผนอยางทองถิ่ น สํ า หรั บ กรณี ศึ กษาดั ง กลาวที่ แฝงไปดวยสติ ป$ ญ ญาอั น ลุ มลึ ก กลาวคื อ ความสั มพั น ธกั บ
ธรรมชาติอยางเอื้ออาทร การพึ่งพาตอกันบนพื้นฐานของทรัพยากรทางความคิด ความเชื่อ จารีต ประเพณีที่มี
อยูคูชมชน ซึ่งหวังเป4นอยางยิ่งวาผลสัมฤทธิ์ของเนื้อหาวิจัยจะสามารถนํามาใชประโยชนทั้งในดานการตอยอด
องคความรู อั น อาจหมายถึ ง ตนแบบการพั ฒ นาภู มิ แ ผนดิ น ของทองถิ่ น อื่ น ๆ แนวทางการรั ก ษาทุ น ทาง
วัฒนธรรม รูปแบบการพัฒนาอาชีพของชุมชนในอนาคต ลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงอยาง
ยั่งยืน หรือการประชาสัมพันธเอกลักษณของชาติพันธุโดยทางออม
นอกจากนี้ โครงการยังสังเคราะหองคความรูเพื่อชี้ใหเห็นถึงทฤษฎีความงามอันสามารถศึกษาจาก
สุนทรียภาพที่ปรากฏ ทั้งที่เป4นความรูสึกแบบนามธรรม (อาทิ บรรยากาศ วิถีชีวิต ความเชื่อ คตินิยม สังคม
วัฒนธรรม) หรือรูปธรรมที่สั มผั สไดเดนชั ด (วิธี การสรางสัมพันธภาพระหวางปDากั บชุ มชน โครงสรางของ
หมูบาน ผังกายภาพของกลุมเรือน แผนการดํารงชีวิต ภูมิทัศน ป$ญญาสรางสรรคสถาป$ตยกรรมพื้นถิ่น หรือ
ทักษะเชิงชางที่ผลิตหัตถศิลปGใชสอยผานทัศนธาตุ รูปแบบ พื้นผิว วัสดุที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นถิ่น และอื่นๆ)
เป4นตน ทั้งนี้ เพื่อบันทึกลักษณะที่เป4นสุนทรียภาพพิเศษโดยเฉพาะของชนชาติไวในผลงานเครื่องประดับ แสดง
กระบวนการออกแบบ และวิธีการประดับใหมีคุณภาพในการสวมใส ลักษณะดังกลาวไมเพียงแคพบเห็นในวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเหลานั้น แตยังสามารถพบเห็นไดตามชนบทหางไกลในป$จจุบัน ศิลปPนหรือนักออกแบบ
ป$จจุบันนั้นจําเป4นอยางยิ่งที่จะตองตระหนักถึงปรัชญาธรรมชาติ เพื่อกําหนดแนวทางในการสรางสรรคที่แสดง
ผานคุ ณ คาทางดานสติ ป$ ญ ญา คุ ณ คาทางดานจิ ต ใจ คุ ณ คาทางความงาม ตลอดจนสามารถสรางความ
สอดคลองกับสภาพการณในสังคมยุครวมสมัยในป$จจุบัน อันเป4นลักษณะของความกลมกลืนกันระหวาง “ภูมิ
ป$ญญาและสุนทรียภาพในลักษณะของชาติพันธุ”

Abstract
Mae Mee Village, Hua Muang Sub-district, Muang Parn District, Lampang is the area
where the Karen relocated to. The area is under care of Hua Muang Sub-district
Administration Organisation, Jaeson National Park, Lampang. Karen minority migrated from
the neibouring areas and has been living in Thailand for more than 160 years. Because the
Karen lives in the national park, they cannot hold any documents of possession or
ownership of the land. Their main livelihood is thus rotating agriculture. They harvest in new
areas every 3-5 years. Despite the condition, the Karen does not feel discouraged. They are
proud of their ancestors, culture, and belief. They are taught to respect natural resources
and the balance between human and nature.
Their knowledge on how to live with nature does not only reflect through physical
evidences like local architecture, steps agriculture, conservative irrigation systems and
craftsmanship, All of these activities are based on their profound understanding of nature
and how to live in harmony with it. The physical environment also implies other abstract
contexts which form the caring and responsible community. The Karen’s way of life is an
example on how the local wisdom promotes close relationship between human and nature.
It is also an example of peaceful and self-sufficient way of living.
The study on “Life and Wisdom of Mae Mee Community, Lampang” aims to expand
the knowledge on how humans learn to use their knowledge on beauty to preserve their
identity from the invasion of globalization. It specifically focuses on reflection of the
knowledge through traditional style jewellery, the same way they are related with clothes
and costumes. Both the jewellery and costumes hold their values in decorations, rituals and
spiritual support. Jewellry has always been part of every culture. Evidences from the
prehistoric period also support the fact. The using of jewellery in different cultures teaches
people nowadays about aesthetic values, wisdom and sophisticated craftsmanship of our
ancestors.
Changing needs on forms, materials and subjects cause the values to change. The
value on spiritual support is lessened. Asian designers, especially the contemporary ones,
are influenced by western styles. This is probably because of education or colonization.
Aesthetical values are culturally transferred. Globalization is creating mass production value.
Individual identity is, of course, unavoidably affected. Nevertheless, it cannot be denied that
artists in every country would want their work to also portray their national identities.
The project focuses on creativity and how it is expressed through indigenous
knowledge of the local people. Awareness on how the community relies on nature is the
basis for beliefs, customs and traditions. If is expected that results of the study will become
a guideline on cultural reservation and promotion of indigenous knowledge for other
communities. The project synthesizes knowledge gained to reflect how aesthetics showed in

-๒harmonious way of living. It studies abstract environment; atmosphere, way of life, beliefs,
customs and traditions. It also studies physical environment; community planning, local
architecture and crafts. The abstract and physical environment enables us how jewellery
expresses these fundamental beliefs. This characteristic can still be seen in remote
communities. It is important that artists and designers today are aware of philosophy of the
nature. Their work should reflect today’s intellectual values, in other words, life and wisdom
of the nation.

