เครื่องประดับเปนเสมือนเครื่องมือในการสื่อสาร
บทความโดย ภาคภูมิ บุญธรรมชวย
จิวเวลลรี่ (Jewellery) หรือ เครื่องประดับ ในภาษาไทย อาจจะเคยถูกมองและตีความหมายในหลายๆ ทัศนะแตกตางมุมมองกันไป
บทความนี้จะมองจิวเวลลรี่ ในฐานะผลิตภัณฑ (Product) ชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีประโยชนใชสอย (Function) มีการใชงาน (Usage) เกิดประโยชนและ
คุณคา (Value) ในแงตางๆ ใหแกผูใช (User) หรือผูสวมใสนั่นเอง โดยจะหยิบเอาชุดผลงานการออกแบบของ อาจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ
แหงภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ในผลงานที่ชื่อวา“เครื่องประดับเปนเสมือนเครื่องมือในการ
สื่อสาร เพื่อการบําบัดจิตใจแกกลุมเด็กผูมีความบกพรองทางโสตประสาท”
บทวิเคราะหนี้จะแสดงใหเห็นถึง ความสัมพันธของชิ้นงานเครื่องประดับ (Jewellery Piece) กับเด็กผูมีความบกพรองทางโสต
ประสา (User) ในแงการทํางานของเครื่องประดับ (Functioning of Jewellery) ผลจากการทํางานของเครื่องประดับ (Result of functioning)
และ ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและผูใชงาน (Interaction between Jewellery and User) ที่เกิดขึ้นขณะถูกใชงาน (Using) ดวยภาษา
มือ (Sign Language) ซึ่งใชเปนเสมือนเปนหนึ่งในเครื่องมือของกระบวนการสื่อสาร (Communication process) แตกตางไปตามลักษณะการ
ใชงานที่กําหนดใหและสาระ (Context) ที่ใหไวในเครื่องประดับแตละชิ้นของงานชุดนี้ ออกมาเปนแผนภูมิแสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอน
(Procedure) หรือชวงเวลา (Time) และทิศทาง (Direction) ของปฏิกิริยา

ชิ้นงาน
สาระ และประโยชนใชสอย

ปฏิสมั พันธระหวางเครื่องประดับและผูใชงาน
การทํางานของเครื่องประดับ
ผลจากการทํางานของเครื่องประดับ

ผูใชงาน
การใชงาน ภาษามือ
ประสาทสัมผัสในการรับรู สติปญญา
กระบวนการสื่อสาร (Communication process) ซึ่งเกิดจากเกิดปฏิสัมพันธระหวางเครือ่ งประดับและผูใชงาน
ที่มาของผลงานชิ้นนี้ เกิดมาจากการมองเห็นถึงขอจํากัดดานการแสดงถึงความหมายและความรูสึกที่แทจริงของวิธีการสื่อ
สารจากภาษามือ ซึ่งนับเปนภาษาหลักในการสื่อสารสําหรับเด็กผูมีความบกพรองทางโสตประสาท เด็กหูหนวก หรือเด็กใบ
นอกเหนือจากการอานปาก และภาษาเขียนแบบคนปกติ ซึ่งใชวิธีการเขียนใหเปนขอความโตตอบกันบางดวยสมุดฉีก การติดตอสื่อสารผาน
ทางภาษามือ มีลักษณะเปนภาษา “สัญลักษณ“ มีการใชทาทางและการเคลื่อนไหวของมือและแขน ในการสงผานสาระขอความตางๆ โดย
อาศัยการอานดวยสายตาซึ่งเปรียบเสมือนเปนสถานีรับขอความ วงจรของการสื่อสารแบบนี้ อาจถูกเรียกไดวาครบสมบูรณแลวสําหรับ
กระบวนการในการสื่อสาร แตทวาดวยหูที่ไมไดยินเสียง ทําใหการสนทนา บอกเลา การอธิบาย การเรียนรู ที่สงผลถึงการสรางความเขาใจ การ
เกิดขององคความรู ปญญา ไปจนถึงสภาวะจิตใจที่แตกตางไปจากเด็กปกติเกิดขึ้น แมวาจากทางกายภาพ เราจะเห็นวาเขาเหลานั้นก็
เหมือนกับเด็กปกติ ทั่วๆไปก็ตาม
แนวคิด (Concept) ในการที่จะทําใหเครื่องประดับมีหนาที่ประโยชนใชสอย เปนเสมือนสื่อกลางหรือเครื่องมือในการสื่อสาร นํา
เนื้อความหรือสาระ สงใหแกกลุมเด็กผูมีความบกพรองทางโสตประสาท หรือการทํางานของเครื่องประดับชุดนี้จะชวยในการบําบัดจิตใจ

(Mind) ที่ไมเคยสมบูรณมากอนจึงเกิดขึ้น ซึ่งจะสําเร็จไดจริงหรือไมนั้น คงตองอาศัยเวลา ในการเติบโตและพัฒนาทางจิตใจของเด็กเองสวน
หนึ่ง รวมถึงพื้นฐานสติปญญาในการรับรู การเรียนรู และการตีความของแตละบุคคล เนื้อหาสาระที่ถูกเลือกใสลงไป และวิธีการหรือกุศโลบาย
(Tactics) เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สําคัญ ที่ถูกออกแบบและแสดงใหเห็นจากผลงานเครื่องประดับชุดนี้ เพื่อที่จะทําใหเด็กเกิดกระบวนการแหงพุทธิ
ปญญา ทางความคิดและจิตใจ โดยใชปฏิกิริยาเริ่มตนจากการ “ตระหนัก” (Realize) “รู” (Understand) “ปญญา” (Wisdom) ไปจนถึงการ
“อิ่มเอม” (Enrichment) และ “กลัด” (Wearing) อยูในจิตใจของเด็กได นําไปสูหนทางของการบํารุงและพัฒนาจิตใจของตนเองดวยตนเอง
กุศโลบายทางการออกแบบ ถูกใชเพื่อใหผูใชเขาถึงไดสูการตระหนักหรือรับเอาสาระที่มากับตัวเครื่องประดับ โดยการออกแบบให
ใชรวมกับภาษามือ มีอยูด วยกัน 3 ลักษณะคือ กลุมภาษามือที่จะเกิดขึ้น จากทั้งในการเลน การควบคุม และทาทางการสวมใสกับ
เครื่องประดับ ถือเปนกุศโลบายที่ถูกออกแบบใหเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการทํางานของเครื่องประดับ กลุมภาษามือที่ใชในการสื่อสารประกอบการ
เลน การควบคุม และทาทางการสวมใส เปนกุศโลบายที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการทํางานของเครื่องประดับ เชน การพูดคุยซักถามถึงตัวชิ้นงาน
การอธิบายวิธีการเลนซึ่งกันและกัน และกลุมภาษามือที่ถูกออกแบบใหใชในการอธิบายผลการทํางานของเครื่องประดับ ทั้งการชื่นชมจากการ
ไดใช หรือความรูสึกที่เกิดขึ้น เปนกุศโลบายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการทํางานของเครื่องประดับแลว ในงานชุดนีจ้ ะเห็นไดวาภาษามือไดถูก
ใชอยางมีกุศโลบายเปนเสมือนคําอาน (Read) หรือเปลงประกาศ (Express) ถึงสาระที่ถูกออกแบบมากับชิ้นงานเครื่องประดับนั้นๆ นั่นเอง
ชิ้นงานเครื่องประดับจะถูกออกแบบมาใหมีประโยชนใชสอย นอกเหนือจากการตกแตงประดับกาย หรือลักษณะการทํางานของ
เครื่องประดับในเชิงทัศน (Visual working) แตจะเปนการทํางานที่มีการกระทําเขามาเกี่ยวของ (Action working) และจะมีการทํางานเกิดขึ้น
เมื่อมีการการใชงานโดยผูใช แตกตางไปตามสาระและกุศโลบายของชิ้นงานแตละชิ้น เชน การสวมใส การถือ กํา เขยา การถูกเลน ถูกเปด ถูก
ปด หรือแมการทําหนาที่เปนภาชนะสําหรับการบรรจุ ซึ่งสามารถแบงระดับการกระทําออกเปนทั้ง การทํางานอัตโนมัติจากตัวเครื่องประดับเอง
(Self-Active working) เชนการสงกลิ่นและแรงสั่นสะเทือนออกมา ชิ้นงานบางชิ้นจะถูกออกแบบใหใชเปนอุปกรณสําหรับการถือไวเฉยๆ ใน
การรอคอยผลของการทํางานของเครื่องประดับที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการใชเวลาในการรอคอย (Time consuming) และการทํางานจากการถูก
กระตุน (Activated working) โดยผูใชทําใหชิ้นงานเคลื่อ นที่ เลน เปด หรือปด โดยบางชิ้นจะถูกออกแบบใหเปนอุปกรณที่ทําใหเกิดการคิด
(Thinking) หรือเปนเกมสนั่นเอง และบางชิ้นจะถูกออกแบบใหเปนอุปกรณสําหรับการชวยย้ําเตือน (Reminding) จากการสั่นสะเทือนออกมา
โดยปกติผลจากการทํางานของเครื่องประดับ (Result of Functioning) อาจแบงเปนปฏิกิริยาหรือผลที่เกิดขึ้นกับเครื่องประดับ
(Effect to Jewellery) คือการเปลี่ยนแปลงของรูปราง รูปทรง หรือความสวยงามที่มี และผลที่เกิดขึ้นกับผูใช (Effect to User) ซึ่งแบงเปนผลใน
เชิงทัศน (Visual aspect) คือมองเห็นได และสงผล ตออามรณ ความรูสึก ความคิดหรือจินตนาการ ผานทางสายตา แตในแผนภูมทิ ี่
เครื่องประดับถูกใชเปนเสมือนเครื่องมือในการสื่อสารตอไปนี้ จะแสดงใหเห็นภาพรวมของกระบวนการสื่อสารที่เกิดขึ้น โดยมีภาษามือและ
รางกายเขามาเกี่ยวของ ของเครื่องประดับชุดนี้ ซึ่งเปนออกแบบใหสงผลตอผูใชในแงมุมทางจิตใจ (Mind aspect) ผานประสาทสัมผัสที่เหลือ
ทั้ง 4 โดยจะมีความ “ตระหนัก” มาเปนตัวบงชี้ ใหเห็นถึงชวงเวลา (Time) ที่ปฏิกิริยาของความคิดจิตใจไดเริ่มบังเกิดขึ้นกับตัวเด็ก รวมถึง
ลําดับ (Order) ของปฏิสัมพันธตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานของเครื่องประดับ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของ รูปราง รูปทรง การ
สั่นสะเทือ น สงกลิ่น อุณหภูมิ และอื่นๆ ของเครื่องประดับนั่นเอง

ชิ้นงานเครื่องประดับ (Jewellery Piece)
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การทํางานของเครื่องประดับ (Functioning of Jewellery)
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ปฏิสัมพันธดวย
รางกาย

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับผูใช (Effect to User)
ในเชิงทัศน (Visual aspects) อารมณ
ความรูสึก ความคิดหรือจินตนาการ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องประดับ (Effect to
Jewellery)
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ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับผูใช
(Effect to User) ทางดาน
ความคิดจิตใจ (Mind aspect)
คือการตระหนักได และเขาใจ
ได ถึงสาระ ตางๆ ที่มีอยูใน
เครื่องประดับ

E7

เด็กผูมีความบกพรองทางโสตประสาท (User)

ไตรสิกขา: ศีล

A: วาจาชอบ

B: กระทําชอบ

C: ดํารงชีพชอบ

ไตรสิกขา: สมาธิ

D: เพียรชอบ

E: สติชอบ

F: ตั้งมั่นชอบ

ไตรสิกขา: ปญญา

G: เห็นชอบ

H: คิดชอบ

แผนภูมิแสดงกระบวนการสื่อสาร (Communication process)

F2
E5
A5

ชิ้นงานเครื่องประดับ “วาจาชอบ” (Right Speech)
ประโยชนใชสอย
 เปนภาชนะบรรจุขนมหลากรสอยูภายใน ใชถือประคองในอุงมือ
ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและผูใช
- เด็กไดลิ้มลองกินขนมในภาชนะบรรจุ
- เด็กรับรูถึงรสชาดของขนม

กุศโลบายการออกแบบ
มีกุศโลบายใหเด็กจับขนมขึ้นมาชิมดวยนิ้วชี้เขาสูปาก ซึ่งมีลักษณะทาทางการใชนิ้วชี้แตะปากนี้เปนภาษามือ ลักษณะเดียวกันกับ
คําวา “รสดี และ พูดดี“ เปนการใชคําอุปมาอุปมัยซึ่งเขาใจไดงายเปนสากล ผลและความการชื่นชมทีไ่ ดรับรูถึงรสชาดที่ดีของขนมจากประสาท
สัมผัส (Senses) นําไปสู ในการสรางความตระหนักถึงสาร ที่ชิ้นเครื่องประดับพยายามสงถึงผูใช
ชิ้นงานเครื่องประดับ “กระทําชอบ” (Right Action)
ประโยชนใชสอย
 เปนวัตถุที่ ใชถือกําดวยมือทั้งสองขางในแนวตั้ง
ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและผูใช
- เด็กกดและยืดชิ้นงานเลน
- เครื่องประดับเปลี่ยนแปลงรูปและมีหนามทิ่มเบาๆ จากดามดานบนและดานลาง

กุศโลบายการออกแบบ
มีกุศโลบายกับทาทางการเลน ดวยการกดและยืดชิ้นงานเครื่องประดับ ซึ่งจะเปนทาของภาษามือคําวา ”ทําหรือกระทํา” เมื่อเด็ก
รับรูจากประสาทสัมผัส (Senses) ถึงหนามที่ทิ่มมือ ก็จะถามถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้น ตอนนี้เราจะตองชวยชี้ใหเห็นถึงความหมายอันลึกซึ้งถึง
ผลของการกระทํา ในแงของความดีและความไมดี ที่สงมาจากสื่อกลางคือชิ้นงานเครื่องประดับได ตัวชิ้นงานมีการออกแบบใหดามดานบน
เปนตัวแทนของสวรรคทั้ง 16 ชั้น ดวยเสนโลหะสีทอง สวนดามดานลางมีหนามแหลม 4 อันโผลออกมาทิ่มมือเมื่อชิ้นงานถูกกดลง เปนตัวแทน
ของนรกทั้ง 4 ขุม ตัวเด็กเองจะเกิดการตระหนักถึงผลแหงการกระทําดีหรือชั่ว จากการเลนชิ้นงานได
ชิ้นงานเครื่องประดับ “ดํารงชีพชอบ” (Right livelihood)
ประโยชนใชสอย
 เปนภาชนะสําหรับเพาะปลูก สวมอยูบนนิ้วหัวแมมือ
ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและผูใช

- เด็กใชภาชนะสําหรับเพาะปลูก
- เด็กเฝาดูแลพืชพันธุ

กุศโลบายการออกแบบ
มีกุศโลบายโดยการออกแบบดามจับในการ เปด-ปด ฝาภาชนะเพาะปลูก ใหมีลักษณะในการจับดวยนิ้วหัวแมมืออีกขางหนึ่ง และ
มีทิศทางในการเปดภาชนะคลายกับภาษามือวา “การทํางาน” และใชเวลา (Time) ในการ เปด-ปด ซ้ําๆ เฝาดูแลตนกลา เสมือนอาชีพทีไ่ ดทํา
กันในทุกๆ วันอยางสม่ําเสมอ และไดซึมซับรับรูถึงความปติ พรอมๆ กับการเจริญเติบโตของพืชพันธุนั้น
ชิ้นงานเครื่องประดับ “เพียรชอบ ” (Right Effort)
ประโยชนใชสอย
 ภาชนะบรรจุเทียนและแหวนอยูภายใน ใชนิ้วหัวแมมือและฝามือทัง้ สองขางถือประคอง
ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและผูใช
- เด็กใชเปนเครื่องมือรวมกับการนั่งทําสมาธิ
- เด็กจะพบกับแหวนภายใน

กุศโลบายการออกแบบ
มีกุศโลบายใหเด็กไดใชชิ้นงานรวมกับการนั่งทําสมาธิสอดคลองกับภาษามือ “สมาธิ” เมื่อเทียนถูกจุดขึ้น และระยะเวลา (Time) ใน
การทําสมาธิผานไป ไฟก็จะมอดดับลง แหวนที่พบอยูภายในเปนผลของความเพียร ทําใหเด็กไดตระหนักถึงสาระที่ใหมาของชิ้นงาน
ชิ้นงานเครื่องประดับ “สติชอบ” (Right Mindfulness)
ประโยชนใชสอย
 ภาชนะใชบรรจุสิ่งของตางๆภายใน ทําหนาที่คลายเข็มกลัด โดยใชฝาปดกดยึดกับเนื้อผาซอนตัวภาชนะอยูภายใตเสื้อ
ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและผูใช
- เด็กใสสิ่งของ หรือวัตถุที่ประทับใจ หรือสิ่งที่มีอุณหภูมิ น้ํา กอนกรวด ลงไป
- ชิ้นงานจะสั่นสะเทือ นหรือสงผานอุณหภูมิออกมาจากวัตถุภายในขณะที่รางกายเคลื่อนไหว

กุศโลบายการออกแบบ
มีกุศโลบายวาเมื่อเด็กรับรูถึงอุณหภูมิหรือรูสึกถึงการสั่นสะเทือนผานประสาทสัมผัส (Senses) จะทําใหเด็กเกิดความจดจอกับ
สภาวะ หรือมีสติอยูกับตนเองกับเวลา (Time) ในขณะนั้นๆ เปนการสรางความตระหนักถึงสาระแกตัวเด็กดวยวิธีการระลึก (Remind)
นอกจากนั้นยังมีฝาปดหรือตัวกลัดที่มี สัญลักษณ รูปแบบและสีหลากหลาย ใหเด็กไดเลือกใชอยางสอดคลอง และย้ําเตือนถึงสิ่งที่บรรจุอยู
ภายใน ไมไดใชภาษามือมาเปนวิธีชวยในการสงผานสาระดั่งชิ้นงานเครื่องประดับอื่นๆ
ชิ้นงานเครื่องประดับ “ตั่งมั่นชอบ” (Right Concentration)
ประโยชนใชสอย
 โครงสรางอยูบนบาและหนาอก มีทอกลวง 2 กานตั้งตรงผานบริเวณหนา ใชสวมคอ
ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและผูใช
- เครื่องประดับสงกลิ่นหอมออกมา
- กลิ่นสรางพื้นที่ (Space) หรือบริเวณที่มีกลิ่นหอมและอธิบายถึงการรับรูดานประสาทสัมผัส (Senses) ที่เกิดขึ้น

กุศโลบายการออกแบบ
มีกุศโลบายใหเด็กไดกลิ่นและสามารถใชภาษามือในการบงบอกถึงบริเวณที่กําเนิดกลิ่นได
ภาษามือวา “ตั้งใจ ตั้งมั่นในจิต แนวแน” นําไปสูการตระหนักถึงสาระจากชิ้นงานเครื่องประดับ
ชิ้นงานเครื่องประดับ “เห็นชอบ” (Right Speech)
ประโยชนใชสอย
 วัตถุรูปดวงตา ใชถือประคองดวยนิ้วและอุงมือ
ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและผูใช
- ดวงตาสามารถขยับไดจากการกดดวยนิ้วมือที่ประคอง

ทาทางที่เกิดขึ้นมีลักษณะเดียวกับ

กุศโลบายการออกแบบ
มีกุศโลบายการออกแบบใหมีการขยับไดของชิ้นงาน และการถือประคองชิ้นงานดวยนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง ซึ่งทาทางนี้จะ
เหมือนกับภาษามือคํา ”เห็น” ภายในมีดวงธรรมจักรเปนสัญลักษณของความดีงาม เมือ่ เด็กยื่นมือออกไปเพื่อแสดงงานชิ้นนี้ใหเพื่อ นเห็นโดย
ทั่วๆ ยิ่งเปรียบเสมือนเปนการมองออกไปโดยทั่วรัศมีวงกวางรอบตน
ชิ้นงานเครื่องประดับ “คิดชอบ” (Right Thought)
ประโยชนใชสอย
 ชิ้นเงินรูปใบโพธิ์ รอยเปนพวงมาลัยครอบมวยผม เพื่อการบูชาขวัญ
 ชิ้นเงินรูปใบโพธิ์ สามารถ ใชเปนเกมสตอเรียงเปนภาพพระพุทธรูป
ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและผูใช
- เด็กคนหาชิ้นเงินสามเหลี่ยมและมาเรียงกันตามลําดับหมายเลขดานหลัง
- เด็กเรียงตอเพื่อสรางรูปภาพ

กุศโลบายการออกแบบ
มีกุศโลบายใหเด็กไดเลนชิ้นงานเครื่องประดับเพื่อใหเกิดการใชความคิด (Think) โดยจะมีภาษามือคําหนึ่งที่เด็กจะใชในการเลน
หรือขณะที่เลนคือคําวา “คิด” นําไปสูการตระหนักอยางสมบูรณเมื่อการเลนจบลงหรือภาพแหงคุณงามความดีของพระพุทธรูปถูกประกอบขึ้น
การใชเครื่องประดับเปนตัวกลางในการสงผานสาระไปยังผูใช และจากการใชงานของผูใช หรือแมแตการกระทําหรือทํางาน
อัตโนมัติจากตัวเครื่องประดับเอง ทําใหเกิดการทํางานของเครื่องประดับ และผลจากการทํางานของเครื่องประดับหรือจากปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้น
เหลานี้ลวนสงผลแกกับผูใชใหถึงการตระหนักไดถึงสาระตางๆ ที่มีอยูในเครื่องประดับ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงจุดสุดทาย ในกระบวนการ
สื่อสารแลว แตเปนเพียงจุดเริ่มในการรับรูของกระบวนการแหงแงมุมทางจิตใจ ผลงานการออกแบบของ อาจารย ดร. สุภาวี ชุดนี้ ไดจุด
ประกายใหมองเห็นถึงแนวคิดตางๆ ที่สามารถปรับใชเปนโครงสรางในการออกแบบผลิตภัณฑหรือเครื่องประดับที่มีประโยชนใชสอย ในการทํา
หนาที่เปนเสมือนสื่อกลางหรือเครื่องมือในการสื่อสาร อธิบายไดเปนแผนภูมดิ ังนี้

นักออกแบบ
- สาร
- กุศโลบาย
- ประโยชนใชสอย
- การสื่อสารหรือการบงบอกการใชงาน
- รูปลักษณ

ชิ้นงาน
- การทํางานของเครื่องประดับ
- ผลของการทํางาน

แผนภูมิแสดงการออกแบบเครื่องประดับเสมือนตัวกลางในการสื่อสาร (Designing of communicative jewellery)

ผูใช
- การใชงาน
ผูใช
- สาร

การออกแบบหรือเลือกเอา “หนทางแหงมรรค” เปนตัวอยางของ “สาระ” ที่ อาจารย ดร. สุภาวี เลือกใชในผลงานชุดนี้ ในการสื่อสาร
หรือสงใหแกผูใช เพื่อใหผใู ชไดประจักษถึงวิธีแหงการดับทุกข โดยมี “ความตระหนักถึง” หรือ เปนจุดบงชี้วาผูรับไดรับเอาสาระนี้ไดแลว และ
นําไปสูหนทางแหงปญญาในการบําบัดจิตใจของตน การออกแบบหรือสราง ”กุศโลบาย” เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและ
ผูใชงาน หรือพูดอีกนัยหนึ่งวาเปนวิธีการเขาถึงสาระ ในผลงานชุดนี้ภาษามือซึ่งถูกใชทั้งโดยตรงและโดยออม โดยอาศัยวิธี รวมไปถึงประโยชน
ใชสอยหรือการใชงานของชิ้นงาน ลวนเปนหนึ่งในวิธีที่ทําใหผูใชหรือเด็ก เกิดวุฒิปญญาจากตัวผูใชเองนําไปสูก ารตระหนักได เปนการ
ออกแบบ “ประโยชนใชสอยและการใชงาน” เพื่อสงเสริมการทํางานและผลของการทํางานของเครื่องประดับ ใหสอดคลองกับกุศโลบายเชน
การใชภาษามือ การออกแบบ “การสื่อสารบงบอกทาทางหรือการใชงาน” หรืออีกนัยหนึ่ง วิธีการเขาถึงสาระของเครื่องประดับ เพื่อสงเสริม
ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องประดับและผูใชงานนับเปนสวนสําคัญ มิฉะนั้นแลว การใชที่ผดิ วัตถุประสงคตามกุศโลบายนั้นๆ ก็จะผิดพลาดไปได
โดยเฉพาะเรื่องของทาภาษามือ ตําแหนงในการจับ หรือทิศทางการเคลื่อนที่ของภาษามือที่ผิดเพี้ยนออกไป ความหมายก็จะไมเกิด ถือเปน
จุดเริ่มตนของการสื่อสารระหวางชิ้นงานและตัวผูใชที่ลมเหลว ซึ่งทําใหกระบวนการสื่อสารไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากผูใ ชจะไม
สามารถรับสารที่สงมากับชิ้นงานได หรือตองใชการอธิบายและชวยเหลือเสริมในกระบวนการซึ่งมิไดปองกันถึงความผิดพลาดนั้นๆ รวมไปถึง
การออกแบบ “รูปแบบ รูปทรง” หรือรูปลักษณ ใหกับชิ้นงานดวย วัสดุ สีสัน และความงาม ใหมๆ ในอีกหลากหลายแนวทาง

