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โครงการออกแบบเครื่องประดับที่เสริมสร้างความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ ดีให้กับกลุ่ม

คนข้ามเพศ (กะเทย) มีวัตถุประสงค์ต้องการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่เป็นตัวช่วยเสริมสร้างความ
ม่ันใจ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มคนข้ามเพศที่เรียกตัวเองว่า  “กะเทย” โดยให้เครื่องประดับ
ส่งเสริมให้กะเทย  ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นตัวเอง และสื่อสารกับสังคมถึงความเท่าเทียมกันของ

กลุ่มคนข้ามเพศในสังคมไทย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ พบว่า สังคมไทยได้ให้ค านิยามของ “กะเทย” ว่าเป็นบุคคล
ที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่สอดคล้อง ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม ซ่ึงมีเพียงสองเพศเท่านั้น  คือ 

ชายและหญิง สังคมไทยส่วนใหญ่ยังมองคนข้ามเพศในด้านลบมากกว่าด้านบวก  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม 
“กะเทย” ก็ยังคงถูกสังคมตีตราและเลือกปฏิบัติละเมิดต่อสิทธิศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  เพียง
เพราะมีเพศภาวะไม่ตรงกับเพศก าเนิด ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะยกระดับความเท่าเทียมของกลุ่มกะเทย

ให้เกิดขึ้นทัดเทียมกับเพศบรรทัดฐานของสังคม โดยการใช้เครื่องประดับเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับ
สังคมเพ่ือสร้างให้เกิดความเท่าเทียม และยังใช้เครื่องประดับเสริมสร้างให้กะเทยตระหนักถึงคุณค่า

ความเป็นตัวเอง มีความม่ันใจในการกล้าแสดงออกในทางที่ดี 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการที่จะพัฒนาเสริมสร้างความม่ันใจให้กับ
ตัวเอง เพ่ือให้ตัวเองดูดีขึ้นด้วยการประดับตกแต่งบริเวณหน้าอก เนื่องจากบริเวณหน้าอกเป็นส่วนที่
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นผู้หญิงซ่ึงบุคคลอ่ืนสามารถรับรู้ได้ง่ายที่ สุด และผลสรุปที่ได้จาก

การศึกษาความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ผู้ออกแบบได้แนวทางการออกแบบ  3 แนวทาง ที่
สามารถใช้เป็นสัญลักษณ์สะท้อนคุณค่าและอัตลักษณ์ของความเป็นกะเทย ดังนี้ คือ 1. ความเปิดเผย 

2. ความสวยงามภายใต้นิยาม “ดอกไม้พลาสติก” และ 3. ความเปลี่ยนแปลงที่ปกปิด 

และจากการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ 3 แนวทาง ร่วมกับการหาที่มาของรูปทรง 
และต าแหน่งการสวมใส่ ผนวกกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ออกแบบจึงน าเสนอแบบร่างของ
เครื่องประดับอาศัยการตีความตามข้อสรุปโดยเลือกใช้องค์ประกอบในการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ที่

สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกะเทยคือการเปลี่ยนแปลงตนเองและแสดงออกในเอกลักษณ์แห่งเพศหญิง 
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ซ่ึงค านึงถึงความสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกของบุคลิกลักษณะ  
ผู้ออกแบบเลือกใช้รูปทรงส่วนประกอบของดอกไม้ กลีบดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนบุคลิกภาพใน

แบบต่างๆที่แสดงออกถึงความเป็นกะเทย มาประติดประต่อร้อยเรียงกันจนเป็นดอกไม้ที่สมบูรณ์อัน
เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเพศหญิง ความสัมพันธ์ของเอกลักษณ์ทางเพศทั้งสองแบบมีการเชื่อมโยง

เก่ียวข้องกัน ในการออกแบบผู้ออกแบบจึงเลือกใช้องค์ประกอบที่สามารถใช้เป็นตัวแทนความเกาะ
เก่ียวสัมพันธ์นั้นในลักษณะของลูกโซ่ โดยมีนัยยะแอบแฝงของอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิด
จากการใช้ยาคุม ซ่ึงจ านวนของลูกโซ่จะเท่ากับปริมาณการใช้ยาคุมของกะเทย  นั่นคือ 21 ลูกโซ่ ใน

เรื่องของสีสันผู้ออกแบบเน้นใช้สีโทนสว่างเพ่ือให้เครื่องประดับดูมีน้ าหนักเบา  ร่วมกับความมันวาวที่
ผิวสัมผัสของวัสดุอันจะช่วยส่งเสริมให้เครื่องประดับมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  โดยการสวมใส่และประดับ

ตกแต่ง ใช้สวมใส่บริเวณคอปล่อยชายทั้งสองด้านของเครื่องประดับพาดมาบริเวณหน้าอก  โดยให้ส่วน
ดอกไม้ติดตรึงอยู่ตรงบริเวณต าแหน่งยอดอก (หัวนม) ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งปล่อยห้อยลงอย่างอิสระ 
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บทค ัด ย ่อ ภาษาอ ังก ฤษ  

57157307 : Major JEWELRY DESIGN 
Keyword : Confidence, Self-value, Transgender people, Transgender, Jewelry 

MR. PONGSATONE JEANSIRI : 
JEWELRY DESIGN PROJECT TO INCREASED CONFIDENCE AND A GOOD IMAGE FOR 
TRANSGENDER PEOPLE THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PATHAMAPHORN 

PRAPHITPHONGWANIT, Ph.D. 
This study aimed to (1) This study aimed to design the jewelry that could 

enhance the confidence and good image for the group of people who called 
themselves as transgender.   The jewelry would be designed to enhance the 
transgender group to aware on their own values and communicate to the society 

about the equality among the transgender group in Thai society. 

According to the study and analysis, it was found that Thai society 
defined “transgender” as a person with the incompliance sexual behaviors to the 

social norm in which accepted only for two genders of male and female. Most of 
people in Thai society remained with the negative attitude toward the transgender 
group. Thus, “transgender” people were marked by the society with discrimination 

and breached over their human rights only because they did not act according to 
their gender as they were born to. The author considered to leverage the equality 

between the transgender group and the gender norm using the jewelry as the 
medium to communicate to the society, to form the equality, and using the jewelry 
to enhance the transgender people awareness on the values of themselves for them 

to be confidence to show off in positive way.  

It was found from the results of the study that the sample group wanted 
to enhance their own confidence for their good image through wearing the chest 

jewelry since the area would reflect the identity of female and it was easiest to 
perceive by people. The conclusion of the needs analysis with the sample group 
allowed the designer to obtain three guidelines to be adopted as the symbols to 

reflect the values and identity of the transgender as follows: 1. Openness 2. Beauty 
under the definition of “plastic flower”, and 3. Covered change. 
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From the analysis on three design guidelines together with the finding for 
shapes origin and wearing position plus, the needs of target groups, the designer then 

presented the draft of jewelry using the interpretation in accordance with the 
conclusion. The designer selected the symbolic design components that reflected 

the hermaphrodite identity which was self-change and female identity. The 
consideration was on the relationship with the influences toward both internal and 
external changes in personality. The designer selected the shapes of flower and 

petals as the symbols to represent for any forms of personality that expressed the 
hermaphrodite in connecting and harmonizing until it became the thorough flower 

that represented for female symbol. In the design, the designer chose to use the 
components that can represent for the tie of the relationship in form of chain 
interlock with the hidden implication on the influence on internal changes through 

the use of birth control pills. The amount of interlocks was equal to the amount of 
birth control pills taken by the hermaphrodite, which was 21 of them. On the aspect 

of colors, the designer stressed to use the bright tone color for the light look of the 
jewelry and the shining surface of the material that would increase its values. The 
jewelry was for wearing and decoration via putting on the neck and left both ends 

on the chest, laying the flower on the top of (nipples), while releasing the other end 
hanging freely. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 สังคมไทยได้รู้จักกลุ่มคนรักเพศเดียวกันจาก นิยามค าศัพท์ว่ า “กะเทย” (Katheoy)  ซ่ึง
ใช้เรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่สอดคล้องกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ดังนั้น ค าว่า “กะเทย”จึง
เปรียบเสมือนการตีตรา ให้กับบุคลที่มีเพศภาวะไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมซ่ึงมีเพียงสองเพศ
เท่านั้น คือ ชายและหญิง ในภาพรวมของสังคมไทยส่วนใหญ่ยังมองคนกลุ่มนี้ในภาพด้านลบมากกว่า
ด้านบวก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยบางส่วนได้พยายามท าความเข้าใจวิถีชีวิตและเพศวิถี ของคนที่มี
ความต้องการมีตัวตนข้ามเพศจากผู้ชายไปสู่ผู้หญิง ซ่ึงเป็นที่รู้จักในนามของกะเทยหรือสาวประเภท
สอง (Transgender) โดยการยอมรับและเปิดพ้ืนที่ให้แสดงตัวตนในสังคมได้อย่างเสรีภาพ แต่กะเทย
ยังคงถูกสังคมตีตราและเลือกปฏิบัติละเมิดต่อสิทธิศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และลิดรอนสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่ม “กะเทย” เพียงเพราะพวกเขามีเพศภาวะไม่ตรงกับเพศก าเนิด 
 ส่วนสังคมในปัจจุบัน กะเทยสามารถเข้าไปท าในอาชีพที่ชายหญิงทั่วไปท ากัน ถ้าเขามี
ความคิดและมีเงินทุน เช่น สมัยก่อนคนที่ท าธุรกิจเก่ียวกับเกย์เจ้าของต้องเป็นเกย์ แต่สมัยนี้ผู้หญิงก็
เป็นเจ้าของธุรกิจเกย์ ในทางกลับกันเม่ือชายจริงหญิงแท้สามารถท าธุรกิจนี้ได้ สาวประเภทสองก็
สามารถท าธุรกิจที่เป็นเหมือนคนทั่วไปท าได้ ส าหรับบางอาชีพมีการยอมรับได้ แต่บางอาชีพ เช่น สาย
การเมืองยังครึ่งๆ กลางๆ เพราะมีทั้งคนที่รับได้และรับไม่ได้  บางอาชีพ เช่น ครู คนจะมองเรื่อง
ความรู้ที่ถ่ายทอดให้เด็กมากกว่าการที่เขาเป็นเพศที่สาม สมัยก่อนเด็กอาจไม่ยอมรับ เพราะขนาด
นักเรียนที่เป็นกะเทยในชั้นเรียนยังถูกเพ่ือนล้อ แต่ปัจจุบันมีการยอมรับมากขึ้น ซ่ึงการเป็นกะเทยกับ
การยอมรับในอาชีพวันนี้บางอย่างยอมรับได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่บางอย่างยอมรับได้ในปัจจัยที่ เขา
เป็น อย่างเป็นครูปัจจัยส าคัญคือความรู้ที่ครูถ่ายทอดสู่นักเรียน แต่บางอย่างยังดูขัดเขิน ไม่ม่ันใจการ
ด ารงของเพศสภาพ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการแสดงออกในการกระท าเหล่านั้นให้ได้ผลลัพธ์ที่
ไม่สมบูรณ์ได้ 
 จากการศึกษาพบว่าการที่จะสร้างความม่ันใจในการกล้าแสดงออกในด้านที่ดีและเป็น
ประโยชน์ของกะเทยต่อสังคม จะต้องสร้างอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมให้มี
จุดเด่นและความน่าสนใจในทางที่ดีมากขึ้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมสากลหรือแม้กระทั้งสังคมไทยจะ
มีการเปิดรับมากขึ้น แต่ก็ยังมีกลุ่มที่รังเกียจบุคคลข้ามเพศ ไม่ยอมรับในตัวบุคคล ความสามารถมอง
ในด้านลบ ซ่ึงปัญหาที่กลุ่มคนข้ามเพศเหล่านี้จะต้องเผชิญนั้นเกิดจากกรอบที่สังคมสร้างให้ หน้าที่ของ
เครื่องประดับมีหน้าที่ชัดเจนให้แก่ผู้ใส่เสริมสร้างความม่ันใจและบุคลิกภาพ บ่งบอกสถานะทางของ
ตนเองที่ชัดเจนต่อสังคม บอกเล่าเรื่องราวของเครื่องประดับ บันทึกความทรงจ าของผู้สวมใส่ รวมไป
ถึงความต้องการในการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ออกแบบให้กับผู้ที่สวมใส่และผู้ที่พบเห็นเข้าใจใน
แนวความคิด เครื่องประดับจึงเปรียบเสมือนภาษาที่ช่วยในการสื่อสารให้เห็นถึงคุณค่าของกลุ่มคน
ข้ามเพศในสังคมไทย โดยโครงการวิทยานิพนธ์ต้องการที่จะน าเสนอการออกแบบเครื่องประดับเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงการสร้างความม่ันใจแก่เพศที่สามในสังคมไทย โดยไม่ใช่เพ่ือต้องการเรียกร้องหรือเสียด
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สีสังคม แต่ต้องการให้กลุ่มคนข้ามเพศเกิดความภาคภูมิใจและที่ส าคัญต้องการให้คนในสังคมตระหนัก
ถึงความเท่าเทียมกันของทุกเพศให้เกิดการรับรู้ 
 
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ออกแบบเครื่องประดับเพ่ือสนับสนุนแนวคิดการเท่าเทียมกันของกลุ่มคนข้ามเพศใน
สังคมไทย 
 2. เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สวมใส่ ที่ส่งผลให้เครื่องประดับที่สามารถสื่อสารที่สร้างให้
กะเทยได้  ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นตัวเอง ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการกล้าแสดงออกในทางที่
ดี การใช้ชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวเองและสังคมที่มองกะเทยให้ดีมากขึ้นในฐานะ
ผลงานศิลปะเครื่องประดับ 
 
1.3 ขอบเขตในการวิจัยและการออกแบบ 
 1. ศึกษาข้อมูลและแนวคิดเก่ียวกับความรุนแรงและความเสมอภาคกลุ่มคนข้ามเพศ 
(กะเทย) พฤติกรรมและหน้าที่ของเครื่องประดับสามารถสื่อความหมายได้ 
 2. ศึกษาข้อมูลแนวคิดของลักษณะของการใช้ชีวิตของกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย) ตาม
หมวดหมู่ของ   อายุ อาชีพ วิถีชีวิตและทัศนคติของการใช้ชีวิตของกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย) ซ่ึงเป็น
กลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย)  อายุต้ังแต่ 20-50 ปีขึ้นไป ต่างอาชีพกันจ านวน 10 คน 
 3. ศึกษาการทดลองวัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบ 
 4. วิเคราะห์ผลกา รวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับที่ตอบสนองต่อ
จุดประสงค์โครงการวิทยานิพนธ์นี้ 
 5. ศึกษาโครงการของเครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย 
 6. ศึกษาตัวบุคคลที่มีเพศสภา พกะเทยและบุ คคลที่มี เพศสภาพกะเทยที่ปร ะสบ
ความส าเร็จ 
 
1.4 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
 ถึงแม้ว่าโครงสร้างของสังคมไทยในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไป  โดยยอมรับและเปิด
โอกาสให้กะเทยได้มีบทบาทมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นในอดีต แต่ด้วยรากฐานของสังคมไทยที่เป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมฝังรากลึกมายาวนาน จึงส่งผลให้มีกลุ่มคนในสังคมอีกไม่น้อยที่ยังคงมีความคิดและ
ทัศนคติในด้านลบต่อกะเทย เพียงเพราะกะเทยเป็นบุคคลที่มีเพศภาวะไม่ตรงกับเพศก าเนิด ซ่ึงเหตุผล
ข้อนี้ไม่สามารถที่จะน ามาใช้ตัดสินคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวบุคคลได้ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของสังคมจ าเป็นที่จะต้องใช้เวลาและความร่วมมือระหว่างกะเทยและการเปิดโอกาสจากสังคม ดังนั้น
ในฐานะของผู้ออกแบบเครื่องประดับและหนึ่งในกะเทยที่อยู่ร่วมกับสังคม จึงจะขอใช้โอกาสนี้ในการ
น าเสนอคุณค่าของกะเทยให้สังคมได้รับรู้ และเปิดโอกาสยอมรับตัวตนของกะเทยมากขึ้น 
 จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์ท่ีต้องการให้เครื่องประดับสามารถสื่อสารความเป็นตัวตนของ
กะเทย ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการกล้าแสดงออก และให้สังคมทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึง



 3 
 

คุณค่าความเป็นตัวตนของกะเทย ดังนั้นจึงอาจมีผลงานการออกแบบบางรูปแบบที่ผู้พบเห็นทั่วไป
จ าเป็นที่จะต้องตีความและท าความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง 
 
1.5 ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาแนวคิดเรื่องลักษณะของกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย)  
 2. ศึกษาหน้าที่ของเครื่องประดับที่ใช้ในการสื่อสารการให้ความรู้สึกแก่ผู้สวมใส่ 
 3. วิเคราะห์และประเมินกลุ่มเป้าหมายจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับประสบการณ์การใช้

ชีวิต   
 4. สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาเสนอแนวทางในการท าแบบร่างออกแบบเครื่องประดับ 
 5. ศึกษาและทดลองวัสดุที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการออกแบบ 
 6. ด าเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 
 7. สรุปผลการออกแบบและข้อเสนอแนะ 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย อาศัยกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการสื่อสาร 
และเครื่องประดับกับการสื่อสาร เป็นกรอบโครงสร้างหลักในการวิจัย เพ่ือสื่อสารกับสังคมถึงความ
เป็นตัวตนที่แท้จริงของกะเทย ซ่ึงเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีสิทธิ์และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียม
กับบุคคลอ่ืนๆทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
การออกแบบเคร่ืองประดับที่
เสริมสร้างความมั่นใจ 
และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่ม
คนข้ามเพศ (กะเทย) 

 การศึกษาหน้าที่ของ
เคร่ืองประดับกับการ
สื่อสาร 

 
ก า ร ศึ ก ษ า ท ด ล อ ง วั ส ดุ ที่
เหมาะสมในการออกแบบ 

 กา ร ศึ กษ าแ นว คิ ด 
ลักษณะของกลุ่ม 
คน ข้ าม เ พ ศ  แ ล ะ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
กรอบโครงสร้างและนิยาม
ของความเป็น “กะเทย” 

 
ก า ร ศึ ก ษ า
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ทัศนคติของการด าเนินชีวิตในสังคม 
และความต้องการเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นใจและภาพลักษณ์ท่ีดี 

 แนวทางในการออกแบบจัดท าแบบร่างของเคร่ืองประดับ 

 เคร่ืองประดับที่เสริมสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดี 
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1.7 กระบวนการวิจัย 
  กระบวนการวิจัย ประกอบด้วยการท างาน 9 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
  1.1 การก าหนดหัวข้อเรื่อง และชื่อเรื่องที่สนใจ คือ “การออกแบบเครื่องประดับที่
เสริมสร้างความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย)” 
  1.2 การร่างเค้าโครง และเสนอขออนุมัติโครงการ  
 2. การศึกษารวบรวมข้อมูลภาคเอกสารในเชิงทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศภาวะ และเพศวิถี แนวคิดเรื่องลักษณะของกลุ่มคนข้ามเพศ การ
ให้ความหมายของกลุ่มคนข้ามเพศ(กะเทย) การศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อการชีวิตของกลุ่มคนข้ามเพศ และการศึกษาหน้าที่ของเครื่องประดับที่ใช้ในกา รสื่อสารและ
ให้ความรู้สึกแก่ผู้สวมใส่  
 3. การออกแบบการวิจัย เพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินการวิจัยและเป็นแนวทางในการ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วย 
  3.1 ก าหนดแผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซ่ึงขอบเขตด้านเนื้อหาที่
เก่ียวข้อง 
  3.2 ก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยก าหนดให้
เป็นกลุ่มประชากรที่มีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตในสังคมโดยเปิดเผยตน ( Coming out) และ
ยอมรับว่าตนเองคือ“กะเทย” มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
  3.3 ก าหนดเครื่องมือที่จะวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์ 
 4. การด าเนินการวิจัย เพ่ือรวบรวมข้อมูลภาคสนามมีขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 การศึกษาพ้ืนที่ท่ีมีลักษณะสอดคล้องและเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการวิจัย
ผ่านการส ารวจด้วยตัวเอง และศึกษาจากแหล่งข้อมูลอ้างอิง เพ่ือคัดเลือกเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการ
วิจัย 
  4.2 จัดเตรียมแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นเครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้นจากข้อมูลภาคเอกสาร
และข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม 
  4.3 ด าเนินการสัมภาษณ์แบบเป็นกันเอง โดยเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และทัศนคติของการด าเนินชีวิตในสังคม และความต้องการเพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจและภาพลักษณ์
ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย 
  4.4 รวบรวมผล จัดจ าแนกหมวดหมู่ และสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์   
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามต่างๆ ได้แก่ 
  5.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ร่วมกับแนวคิดที่เก่ียวข้อง    
  5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย เพ่ือระบุความต้องการเพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจ
และภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย  
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 6. น าเสนอแนวทางในการออกแบบและจัดท าแบบร่างของเครื่องประดับที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 7. ด าเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 
 8. การสรุปผล อภิปรายผลและเสนอแนะ เพ่ือน าผลการวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณะ  
  8.1 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยเปรียบเทียบกับทฤษฎี แนวคิด และเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และท าข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลไปใช้ 
  8.2 จัดท าบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณะ  
 9. จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
1.8 วิธีการวิจัย 
  วิธีการวิจัยที่ใช้ท างาน มีดังนี้ 
 1. วิธีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
  1.1 การศึกษาข้อมูลทฤษฎี แนวคิด และหลักการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ เพศ
สภาพ เพศภาวะ และเพศวิถี แนวคิดเรื่องลักษณะของกลุ่มคนข้ามเพศ การให้ความหมายของกลุ่มคน
ข้ามเพศ (กะเทย) การศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการชีวิตของ
กลุ่มคนข้ามเพศ และการศึกษาหน้าที่ของเครื่องประดับที่ใช้ในการสื่อสาร ใช้วิธีการเก็บร วบรวมข้อมูล
จากหนังสือทางด้านทฤษฎี แนวคิด เอกสารการวิจัยจากห้องสมุด รวมทั้งการค้นคว้าจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2 การ ศึกษาข้ อมูล พ้ืนที่ ที่ มีลักษณะสอดคล้องและเหมาะสมต่อกา รด า เนิ น
โครงการวิจัย เพ่ือคัดเลือกเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการวิจัย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผ่าน
การเดินส ารวจด้วยตัวเอง ร่วมกับการศึกษาจากแหล่งข้อมูลอ้างอิง  
  1.3 การศึกษาทัศนคติของการด าเนินชีวิตในสังคม และความต้องการเพ่ือเสริมสร้าง
ความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นกันเอง โดยเน้นการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกัน เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดและท าให้งานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  2.1 การจัดเตรียมและสร้างเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ จะใช้วิธีการต้ัง
ค าถามซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ และเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( Structured 
Interview)  
  2.2 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการทดสอบส านวน
ภาษา การสื่อความหมายและความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย และน าข้อบกพร่องที่ได้รับไป
ท าการปรับปรุง 
  2.3 การลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็น คือ การสัมภาษณ์ โดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้
วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) แบบต่อหน้า (Face to Face) 
  2.4 การรวบรวมผล จัดระบบหมวดหมู่ สรุปและน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ภาคสนาม  
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 3. วิธีการวิเคราะห์ 
  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ใช้สถิติ ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ  จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์วิจารณญาณ
ต่างๆ (Subjective Appraisal or Judgment) ที่เป็นปรากฏการณ์จากการสัมภาษณ์ และใช้วิธี
พรรณนาเชิงอุปนัย (Inductive) ในการแปลความ และตีความผลวิเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
  3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การประมวลผลแบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือช่วยให้สามารถวิเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า   
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้เพ่ือการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นต้น 
  3.3 การสรุปผลการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน โดยใช้วิธีการ
พรรณนาความสัมพันธ์เพ่ือแสดงให้เห็นทัศนคติของการด าเนินชีวิตในสังคม และความต้องการเพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย 
 4. วิธีการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ ใช้วิธีการพรรณนาให้เกิดความ
เข้าใจความคิดของคน และใช้วิธีการสังเคราะห์เพ่ือสร้างแนวความคิด จากสรุปผลการวิจัย ซ่ึงสามารถ
น าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปของตาราง และรูปภาพ เป็นต้น 
 
1.9 ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีค าตอบของการวิจัยซ่ึงเกิดจากการพิจารณาใน
ภาพรวม โดยผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่เปิดเผยตน ( Coming out) และ
ยอมรับว่าตนเองคือ“กะเทย” 
 
1.10 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
  นิยามศัพท์ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
 “อัตลักษณ์ทางเพศ” (Gender identity) หมายถึง ความรู้สึกล้ าลึกภายในของบุคคล
เก่ียวกับเพศภาวะ ซ่ึงอาจจะสอดคล้องหรือตรงข้ามกับเพศโดยก าเนิดของตน รวมทั้งความรู้สึกทาง
สรีระ (ซ่ึงหากสามารถ เลือกได้อาจเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขลักษณะ และการท างานทาง
กายภาพด้วยวิธีทางการแพทย์ การผ่าตัด หรือวิธีอ่ืนใด) รวมทั้งการแสดงออกทางเพศภาวะ เช่น การ
แต่งกาย การพูดจา และกิริยาอ่ืนๆ 
 “คนรักสองเพศ” (Bisexual) หมายถึง บุคคลที่รักได้ทั้งชายและหญิงทางอารมณ์ทาง
ความสัมพันธ์ทางเพศหรือทางกาย 
 “คนข้ามเพศ” (Transgender) หมายถึง ผู้ที่รู้สึกพึงพอใจกับเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทาง
เพศที่ตรงข้ามกับเพศก าเนิดของตน 
 “คนที่มีจิตใจเหมือนเพศตรงข้าม” (Transsexual) หมายถึง คนที่เกิดมามีสภาพด้าน
ร่างกายเป็นเพศหนึ่ง แต่มีอารมณ์ จิตใจ และเลือกที่จะใช้ชีวิตในบทบาททางเพศที่เป็นอีกเพศหนึ่ง ไป
จนถึงการเลือกที่จะแปลงเพศ 
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 “กะเทย” (Transvestite, Ladyboy) หมายถึง คนที่เกิดมาเป็นชายโดยก าเนิดแต่มี
ลักษณะภายนอก การแสดงออกและพฤติกรรมที่เหมือนผู้หญิง 
 
1.11 แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 
ตารางที่ 1 แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา การด าเนินงาน 
ส.ค. 2561 น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ต.ค. 2561 
ด าเนินการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องและสรุปกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

ม.ค. 2561 
ด าเนินการศึกษาและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์และ
สรุปผล 

ก.พ. 2562 
น าเสนอแนวทางการออกแบบและแบบร่าง ศึกษาและทดลอง
วัสดุ 

เม.ย. 2562 ผลิตชิ้นงานเครื่องประดับ 
พ.ค. 2562 น าเสนอผลงานเครื่องประดับ 

 
1.12 งบประมาณในการด าเนินงาน 
 วัสดุในการศึกษาทดลอง ประมาณ 10,000 บาท 
 วัสดุและค่าแรงในการผลิตชิ้นงาน ประมาณ 20,000 บาท 
 ค่าเดินทาง ประมาณ   5,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ประมาณ   5,000 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ 40,000 บาท 
 
1.13 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับที่เสริมสร้างความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ ดีให้กับกลุ่มคน
ข้ามเพศที่เรียกตัวเองว่ากะเทย และสื่อสารกับสังคมให้สังคมรับรู้ว่ากะเทยก็มีคุณค่าความส าคัญ มี
ศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมไม่ได้ผิดแผกแตกต่างกับบุคคลทั่วไปแต่อย่างใด 
 
1.14 การน าเสนอผลการวิจัย  
 1. รายงานการวิจัยสรุปผลการศึกษาตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย และแผ่นบันทึก
ข้อมูลผลงานวิจัย 
 2. บทความทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการสาธารณะ 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาเรื่อง การออกแบบเครื่องประดับที่เสริมสร้างความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ ดี
ให้กับกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย) ได้มีการศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ 
 2.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2.3 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการสื่อสาร 
 2.4 เครื่องประดับกับการสื่อสาร 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ 
 จากการศึกษาความหมายที่เก่ียวกับ “เพศ” ในปัจจุบัน ไม่ได้ยึดโยงแค่เพศที่เป็นอวัยวะ
ร่างกาย หรือเพศตามค าน าหน้าชื่อเท่านั้น ค าเรียกหรือค าศัพท์ท่ีใช้เรียกบุคคลที่ไม่ได้แสดงออกเป็น
หญิงหรือชายตรงตามเพศก าเนิดได้ปรากฏขึ้นมากมาย เช่น เกย์ กะเทย ทอม ด้ี ผู้หญิงข้ามเพศ ผู้ชาย
ข้ามเพศ เป็นต้น ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจกับแนวคิดเรื่องเพศที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซ่ึง
อาจจะเป็นเรื่องที่ ซับซ้อนในบริบทของสังคมไทยที่มีการใช้ค าว่า “เพศ” เพียงค าเดียว แต่กิน
ความหมายได้หลายมิติ ซ่ึงต่างจากการใช้ค าศัพท์ในภาษาอังกฤษที่มีอยู่หลายค าที่ เก่ียวข้อง เช่น Sex 
ที่หมายถึง เพศทางร่างกาย (Gender) ซ่ึงมักถูกแปลเป็นภาษาไทยว่า เพศสภาพ เพศภาวะ หรือเพศ
สภาวะ และ Sexuality หรือ Sexual Orientation ซ่ึงจะหมายถึงเพศในความหมายเก่ียว กับ
กามารมณ์ ความรู้สึกดึงดูด อารมณ์ปรารถนาทางเพศหรือความรักใคร่ชอบพอ มักถูกแปลเป็น
ภาษาไทยว่า เพศวิถี แนวคิดเรื่องเพศจึงประกอบไปด้วย 3 มิติที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ เพศทาง
ร่างกายสรีระ (Sex) เพศที่เป็นบทบาททางสังคม และเพศในทางกามารมณ์ เพศสัมพันธ์ และอารมณ์
ความรู้สึก (Sexuality, Sexual Orientation) 
 2.1.1. เพศสรีระ  
 เพศสรีระ หรือมักใช้ค าว่าเพศโดยก าเนิด หมายถึง อวัยวะเพศ ลักษณะเพศทางกายภาพ
ที่มองเห็นจากภายนอก และเพศที่ถูกระบุทางพันธุกรรมหรือโครโมโซม เช่น คนที่เกิดมามีอวัยวะเพศ
ชาย หรือโครโมโซม XY หรือคนที่เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง หรือมีโครโมโซม XX เพศสรีระมักเป็นถูก
ใช้เป็นตัวก าหนดเพศที่ถูกรับรองในทางกฎหมายหรือถูกรับรองอย่างเป็นทางการโดยระบบของรัฐ 
เช่น ในประเทศไทย เด็กที่เกิดมามีอวัยวะเพศชาย จะได้รับการจดทะเบียนการเกิดเป็นเพศชาย และ
ได้รับค าน าหน้าว่า เด็กชาย เด็กที่เกิดมามีอวัยวะเพศหญิงย่อมได้รับค าน าหน้าว่าเด็กหญิง ทั้งนี้ เป็นไป
ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติที่รัฐก าหนด 
 อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติแล้วนั้น ยังมีบุคคลที่เกิดมามีอวัยวะเพศ หรือมีลักษณะทาง
กายภาพ หรือพันธุกรรมที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่ง หรือที่ เรียกว่า Intersex จากการ
บันทึกทางสถิติของ Intersex Society of North America เด็กที่เกิดมาแล้วมีลักษณะของ Intersex 
มีประมาณ 1 คน ต่อเด็กที่เกิด 1,000 – 2,000 คน การเกิดขึ้นของบุคคลที่เป็น Intersex แสดงให้
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เห็นว่าแม้แต่เพศทางสรีระที่เกิดโดยธรรมชาตินั้น ก็ไม่ได้มีแค่สองเพศเท่านั้น แต่ยังมีความหลายหลาก
ทางเพศสรีระอ่ืนๆ หลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นเดียวกัน ดั งนั้นในหลายๆ ประเทศ
จึงมีการปกป้องสิทธิของเด็กที่เป็น Intersex โดยไม่ท าการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศของเด็ก แต่
รอให้เด็กเติบโตพอที่จะรับรู้และเลือกเพศที่ตนเองต้องการจะเป็น ดังเช่น ในเยอรมนีมีการออก
กฎหมายให้เด็กแรกเกิดที่ยังไม่สามารถระบุเพศได้รับการจดทะเบียนการเกิดในเพศ “X” จนกว่าเด็ก
จะเติบโตและสามารถตัดสินใจเลือกเพศของตนเองได้ 
 2.1.2. เพศภาวะหรือเพศสภาพ  
 เพศภาวะหรือเพศสภาพ หมายถึง บทบาทความเป็นเพศที่ถูกก าหนดและประกอบสร้าง
ขึ้นจากขนบธรรมเนียม ประเพณี โครงสร้างอ านาจ และกลไกทางสังคมต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อการนิยาม
ตนเองหรืออัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงบทบาททางเพศ หรือตัวตนทางเพศของบุคคลในสังคม 
เช่น การแสดงบทบาทความเป็นหญิง หรือความเป็นชาย หรือความเป็นเพศอ่ืนๆ ในสังคมของบุคคล 
เพศสภาพเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เชื่อมโยงกับทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซ่ึงไม่มีสถานะตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย ตาม
ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม และไม่จ าเป็นจะต้องสอดคล้องกับเพศสรีระหรือเพศก าเนิดก็
ได้ อย่างไรก็ตาม ในสังคมที่มีการควบคุมบทบาททางเพศสภาพและบรรทัดฐานความเป็นหญิงความ
เป็นชาย (Gender Norm) สูง บุคคลอาจจะไม่สามารถแสดงออกความเป็นเพศของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ และจ าต้องแสดงออกบทบาททางเพศตามที่สังคมก าหนด เช่น เกิดเป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อย 
ต้องใส่กระโปรง เป็นผู้ชายต้องเข้มแข็ง เป็นผู้น า ไม่ร้องไห้ เป็นต้น การควบคุมบทบาททางเพศสภาพ
เหล่านี้ส่งผลท าให้คนกลุ่มหนึ่งที่แสดงออกผิดแผกไปจากบรรทัดฐานทางสังคมถูกตีตราท าให้เป็นกลุ่ม
ชายขอบ (Marginalized Group) 
 บุคคลที่มีเพศสภาพแตกต่างจากเพศก าเนิดนั้นหมายถึงบุคคลที่เกิดมาเป็นเพศก าเนิดหนึ่ง
แต่นิยามตนเอง หรือแสดงออกแตกต่างออกไป ไม่สอดคล้องกับเพศก าเนิด ซ่ึงในภาษาอังกฤ ษเรียกว่า 
Transgender หรือคนข้ามเพศ คนข้ามเพศก าหนดนิยามตนเองหรือมีส านึกรู้ว่าตนเองมีเพศสภาพที่
แตกต่างจากเพศสรีระ และบทบาททางเพศที่สังคมก าหนด โดยแบ่งออกเป็นบุคคลที่เกิดมามีอวัยวะ
เพศชายแต่นิยามตนเองและแสดงออกเป็นผู้หญิง (Male - to - female) ในภาษาไทยเรียกว่า  ผู้หญิง
ข้ามเพศ และบุคคลที่เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง แต่แสดงออกหรือนิยามตนเองว่าเป็นผู้ชาย ( Female - 
to - male) ในภาษาไทยเรียกว่าผู้ชายข้ามเพศ (การก าหนดค าเรียกนั้นจะยึดเพศที่บุคคลนั้นต้องการ
จะเป็นเป็นหลัก) ในกลุ่มคนข้ามเพศยังมีความหลากหลายของอัตลักษณ์และการแสดงออกในหลาย
ระดับ ซ่ึงขึ้นอยู่กับความพอใจ ความต้องการ ความพร้อมในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคล บางคน
อาจจะพอใจในการแต่งกายและแสดงออกข้ามเพศ แต่ไม่ต้องการใช้ฮอร์โมนเพ่ือเปลี่ยนแปลงร่างกาย 
หรือไม่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศก็ได้ (ทั้งนี้ อาจจะขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดทางเศรษฐกิ จของแต่ละบุคคล
ด้วย) หรือบางคนอาจจะต้องการเปลี่ยนเพศสรีระด้วยการผ่าตัดแปลงเพศ และการใช้ฮอร์โมนเพ่ือ
ข้ามไปเป็นเพศที่ตนเองเป็นอย่างสมบูรณ์ ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาไปมากและ
สามารถท าการผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย และชายเป็นหญิงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในหลาย
ประเทศมีการรับรองเพศที่เปลี่ยนแปลงใหม่ของคนข้ามเพศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการ
อนุญาตให้เปลี่ยนค าน าหน้า และรับรองสิทธิตามเพศที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะกล่าวในบทต่อไป 
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 2.1.3. เพศวิถี  
 เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง วิถีชีวิตทางเพศในทางกามารมณ์ และในด้านความรัก
ความรู้สึก ซ่ึงหมายรวมถึงรสนิยมทางเพศ ความรู้สึกดึงดูด ความปรารถนาทางเพศ ความรู้สึกรักใคร่
ชอบพอ หรือพฤติกรรมในความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคล ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ดังนี้  การรักเพศตรง
ข้าม (Heterosexuality) หมายถึงการที่บุคคลรักใคร่ชอบพอ พึงพอใจ หรือมีความรู้สึ กดึงดูดทางเพศ
ต่อบุคคลที่มีอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศที่ตรงข้ามกับตนเอง เช่น ความรักระหว่างชายกับ
หญิง การรักเพศเดียวกัน (Homosexuality) หมายถึงการที่บุคคลรักใคร่ชอบพอ พึงพอใจ หรือมี
ความรู้สึกดึงดูดทางเพศต่อบุคคลที่มีอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศแบบเดียวกับตนเอง การรัก
สองเพศ (Bisexuality) การที่บุคคลรักใคร่ชอบพอ พึงพอใจ หรือมีความรู้สึกดึงดูดทางเพศต่อบุคคลที่
มีอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศที่ตรงข้ามกับตนเอง และบุคคลที่มีอัตลักษณ์หรือการแสดงออก
ทางเพศแบบเดียวกับตนเอง (ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการรักหรือมีความสัมพันธ์กับคน 2 คนในเวลา
เดียวกัน) นอกจากนี้ในสังคมปัจจุบันยังมีการนิยามบุคคลที่ระบุว่าตนเองไม่ได้รัก ไม่ได้ชอบเพศใดๆ 
หรือไม่ได้ชอบบุคคลแบบหนึ่งแบบใดเลย ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Asexual และบุคคลระบุว่าตนเอง
รักและพึงพอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเพศ ทั้งเพศสรีระ เพศสภาพ และเพศ
วิถี ในภาษาอังกฤษเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่า Pansexual 
 การท าความเข้าใจต่อความซับซ้อนของมิติต่างๆ ของ “เพศ” เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือท าความ
เข้าใจความหลากหลายทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่ มีการเปลี่ยนแปลง
และการนิยามตัวตนใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ความเป็นเพศทั้ง 3 มิติแสดงให้เห็นว่า “เพศ” ไม่ได้มีเพียง
สองรูปแบบ เพียงแค่ชายและหญิงอย่างที่เคยเข้าใจกัน แต่ “เพศ” เป็นสถานะหรือภาวะที่ไม่ตายตัว 
ลื่นไหล และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งในระดับปัจเจกหรือการแสดงออกหรือการนิยามตนเองของ
บุคคล และในระดับสังคม เพศของบุคคลไม่ได้ถูกก าหนดและควบคุมโดยเพศสรีระหรือโครโมโซม แต่
เป็นสิ่งที่บุคคลพึงแสดงออกตามความต้องการ ความพึงพอใจ ตามสิทธิและเสรีภาพในชีวิต และความ
เป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น ในสังคมไทยปัจจุบัน บุคคลที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือที่
สังคมไทยยังเรียกว่า “เพศที่สาม” นั้น ปรากฏตัวและแสดงตนในสังคมมากขึ้น และได้มีการน าศัพท์
ภาษาอังกฤษบางค ามาใช้ในการนิยามตัวตนในภาษาไทยมากขึ้น เช่น Gay, Lesbian, Bisexual, 
Transgender และ Intersex โดยมีการปรับความหลายให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรม 
 ส าหรับการศึกษาวิจัยนี้  จะมุ่งเน้นให้ความส าคัญท าการศึกษาเพียงกลุ่มการรักเพศ
เดียวกันในเอกลักษณ์แห่งเพศชาย (Masculine) เท่านั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ในเบื้องต้น โดยกลุ่มรักเพศเดียวกันหรือรักร่วมเพศในชายสามารถจ าแนกออก
ได้เป็น 2 ประเภท(Harry, 1978) คือ  
 1. เกย์ (Masculine Gays หรือ Masculine Homosexuals) 
  เกย์ หมายถึง ผู้ซ่ึงเป็นชายที่มีเอกลักษณ์เพศชายหรือนิยามตนเองว่าเป็นชาย แสดง
บทบาทของเพศชาย และมีความพึงพอใจต่อเพศชายด้วยกัน (โดยเกย์ประเภทนี้จะไม่รับเอาบทบาท
หรือเอกลักษณ์ของเพศหญิงเลย) 
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 2. กะเทย (Effeminate Gays) 
  กะเทย นับว่าเป็นเกย์อีกประเภทหนึ่ง เป็นกลุ่มผู้ชายที่มีเอกลักษณ์เพศชาย แต่แสดง
บทบาทของเพศหญิงหรือมีบทบาทข้ามเพศ (Cross Gender Preference) และมีความพึงพอใจ
ปรารถนาต่อเพศชายด้วยกัน 
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากนิยามในเบื้องต้น จะเห็นว่าเกย์และกะเทยล้วนแต่มีแนวโน้มน าทาง
เพศต่อเพศเดียวกันทั้งคู่ หากแต่แตกต่างกันตรงการแสดงออกทางบทบาทแห่งเพศเพียงเท่านั้น  ชีรา 
ทองกระจาย (ทองกระจาย, มปป.) ได้ให้ความหมายของกะเทยไว้ว่า คนที่เกิดมาเป็นชายโดยก าเนิด 
แต่มีลักษณะภายนอก การแสดงออก และพฤติกรรมที่เหมือนผู้หญิง ซ่ึงค านี้ มีที่มาทางประวัติศาสตร์
และทางการแพทย์ แต่เดิมใช้เรียกผู้มีจิตใจเป็นเพศตรงข้ามทั้งจากชายเป็นหญิงและจากหญิงเป็นชาย 
แต่ในปัจจุบันใช้เรียกเฉพาะคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงเท่านั้น คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงบางคน
โดยเฉพาะคนที่ต้องการแปลงเพศไม่นิยมค านี้ เท่าใดนัก แต่บางคนก็ยอมรับความหมายของค า ว่า 
“กะเทย” ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ใช่ชาย ไม่ใช่หญิง และอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นชายและ
ความเป็นหญิง 
 
2.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2.2.1 ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 ค าว่า “การเห็นคุณค่าในตนเอง” (Self Esteem) นักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า ความนับ
ถือตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือความเชื่อม่ันในตนเอง ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 แบรี่ (Bary, 1984) ได้ให้ความหมายการเห็นคุณค่าในตนเองว่า หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อตนเอง เป็นการให้คุณค่าแก่ตน ประเมินตนว่ามีความส าคัญและมีคุณค่า  
 คูเปอร์ส มิธ (Coopersmith, 19 84) ได้ ให้ความหมายการเห็นคุณค่าในตนเองว่ า 
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการตัดสินความมีคุณค่าของตนเอง ซ่ึงแสดงถึงเจตคติที่บุคคลมีต่อ
ตนเองเป็ นการยอมรับหรือ ไม่ยอมรับตนเองและแสดงถึงขอบเขตของความเชื่อที่ บุคคลมีต่อ
ความสามารถความส าคัญ ความส าเร็จ และความมีค่าของตนเอง 
 คอสินี (Corsini, 1999) ได้ให้ความหมายการเห็นคุณค่าในตนเองว่าหมายถึงเจตคติ
เก่ียวกับการยอมรับตนเอง ความพอใจในตนเองและความนับถือตนเอง 
 ปุริมาพร แสงพยับ (แสงพยับ , 2553) ให้ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองว่า 
หมายถึง การประเมินตนเองตามความรู้สึกของตน ว่า ตนเป็นคนมีคุณค่า มีความสามารถ มี
ความส าคัญ สามารถประสบผลส าเร็จในการทางาน มีความเชื่อม่ันในตนเอง นับถือตนเอง ยอมรับ
ตนเองและบุคคลอ่ืน การเห็นคุณค่าจากคนในสังคมที่มีต่อตน ตลอดจนมีเจตคติที่ ดีต่อตนเอง มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นความรู้สึกของ
บุคคลที่เกิดจากการประเมินตนเองว่าเป็นคนมีค่า มีความส าคัญ มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้อ่ืนตลอดจนสามารถควบคุมและพัฒนาตนเอง สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทั้งต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคมได้ 
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 2.2.2 ความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 การเห็นคุณค่าในตนเองนั้นเป็นการรับรู้ตนเองของบุคคลว่าตนมีคุณค่า มีความส าคัญ มี
ความสามารถ มีความส าเร็จและมีประโยชน์ต่อสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อบุคคล เนื่องจากเป็นความต้องการพ้ืนฐานทางด้านจิตใจที่จะท าให้บุคคลมีการพัฒนาและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า อยู่อย่างเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงการส า นึกในคุณค่าตนเองมี
อิทธิพลต่อความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระท า ของตน เป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว ตลอดจนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของบุคคล ดังที่ คูเปอร์
สมิธ (Coopersmith, 1981) ได้กล่าวไว้ว่า “ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่ส า คัญที่สุดที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ บุคคลจะแสดงระดับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่แตกต่างกัน
ออกมาอย่างรู้ ตัวและไม่รู้ ตัว ทั้งทางลักษณะท่าทาง น้ า เสียง ค า พูด และพฤติกรรม” ซ่ึงเป็น
ลักษณะเฉพาะของบุคคลและกลายเป็นลักษณะที่ส าคัญของบุคลิกภาพ บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง
สูงจะเป็นบุคคลที่มีความสุข มองตนเองในด้านดี เชื่อม่ันในตนเอง ปรับตัวได้ดี มักเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ส่วนบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองต่ าจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว
ในทางตรงกันข้าม ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือบุคคลมีการยอมรับตนเอง 
ดังนั้นหากบุคคลมีการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น ย่อมส่งผลให้บุคคลยอมรับตนเอง มอง
ตนเองด้านดี ปรับตัวได้ดี มีความเคารพในเอกลักษณ์ของตนมากขึ้น อีกทั้งความรู้สึกเดียวกันนี้จะแผ่
ขยายไปสู่ผู้อ่ืน จะยอมรับและเห็นคุณค่าของผู้อ่ืนที่แตกต่างไปจากตนมากขึ้น มีความเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นสิ่งผลักดันให้บุคคลนั้นมีความรู้สึกเชื่อม่ันในตนเอง สามารถเผชิญกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และมีก าลังใจที่จะด าเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่
ย่อท้อ สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ ดีงามให้แก่
ตนเองและสังคมต่อไป 
 2.2.3 พัฒนาการของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ระดับวุฒิภาวะ สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในชีวิต 
ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้นั้นเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบๆ ตัว โดยมี
จุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว ก่อนที่จะขยายออกสู่สังคมภายนอก การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา การ
ดูแล เอาใจใส่ การให้การยอมรับบุตรมาต้ังแต่เยาว์วัย สัมพันธภาพของบิดามารดาและบุคคลอ่ืนๆ  ที่ มี
ความส าคัญต่อเด็กล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองทั้งสิ้น ซ่ึงประสบการณ์จากการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลส าคัญของเด็ก จะส่งผลให้เด็กพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองไปตลอดชีวิต 
โดยเด็กจะประเมินตนเองจากภาพสะท้อนที่คนอ่ืน  ผู้ ซ่ึงมีความส าคัญต่อตัวเขากระท า ต่อเขาและ
เปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืนๆ ฉะนั้นหากบุคคลรับรู้ตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับในด้านที่ดีจะ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง แต่ถ้าหากบุคคลรับรู้ตนเองจากประสบการณ์ที่ไ ด้รับในด้านที่ไม่ดีจะ
เป็นการบั่นทอนคุณค่าแห่งตนของบุคคลให้ลดต่ าลง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พัฒนาการการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของบุคคลเกิดจากการประเมินเชิงสะท้อนของผู้อ่ืนผ่านทางภาษาพูดและภาษาท่าทาง หรืออาจ
เกิดจากการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืนในสังคม อันเป็นเหตุให้บุ คคลแต่ละคนมีความรู้สึกเห็น
คุณค่าของตนเองในระดับที่แตกต่างกัน 
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 2.2.4 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981) พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองมี 2 ประเภท คือ องค์ประกอบภายในตนและองค์ประกอบภายนอกตน ซ่ึงสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบภายในตน หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลท า ให้การเห็น
คุณค่าในตนเองของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย 
  1) ลักษณะทางกายภาพ - มีความสัมพันธ์ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง อันได้แก่ ความ
งามด้วยรูปกาย ความแข็งแรงของร่างกาย ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีลักษณะ
ทางกายภาพที่ดี จะมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่
ด้อย 
  2) ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพ และผลงาน  - ซ่ึ งลักษณะทั้ง  3 ด้ าน มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง โดยเป็นตัว
ชี้บอกถึงความถี่ของการประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวในสิ่งที่กระท า  ซ่ึงจะมีเรื่องสติปัญญา
เข้ามาเป็นตัวสนับสนุนด้วย 
  3) ภาวะทางอารมณ์ – เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกพอใจ ความรู้สึกเป็นสุข 
ความรู้สึกวิตกกังวลท่ีอยู่ในตัวบุคคล ทั้งที่แสดงออกและไม่แสดงออก ซ่ึงเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนและส่งผลต่อการประเมินตนเองของบุคคล 
  4) ค่านิยมส่วนตัว - บุคคลจะประเมินตนเองกับสิ่งที่ตนให้คุณค่าที่สอดคล้องกับอุดม
คติของตน และยังมีแนวโน้มที่จะใช้เกณฑ์ค่านิยมของสังคมเป็นตัวตัดสินคุณค่าของตน ถ้ามีความ
สอดคล้องกันการเห็นคุณค่าในตนเองก็จะสูงขึ้น 
  5) ระดับความมุ่งหวัง – การตัดสินคุณค่าของตนเอง ส่วนหนึ่ง เกิดจ ากกา ร
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติ และความสามารถของตนเองกับระดับเกณฑ์ความส าเร็จที่ต้ังไว้ ทั้งนี้ เพราะ
ประสบการณ์การได้รับความส าเร็จจะน าไปสู่ความมุ่งหวังต่อความส าเร็จในครั้งต่อๆ ไป การสามารถ
ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์หรือดีกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้จะน าไปสู่การมองตนเองว่ามีคุณค่า 
  6) เพศ – สังคมและวัฒนธรรมโดยส่วนใหญ่มักจะให้ค่านิยมที่ ดีต่อเพศชาย  โดยเพศ
ชายมักจะได้รับมอบหมายต าแหน่งที่มีอ านาจในสังคม ในขณะที่เพศหญิงได้รับต าแหน่งและบทบาท
ทางสังคมที่ด้อยกว่า และเพศหญิงที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะประสบความส าเร็จในการเรียน
มากกว่าเพศชายที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง 
 2. องค์ประกอบภายนอกตน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ส่งผล
ให้บุคคลเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย 
  1) ความสัมพันธ์กับครอบครัว บิดามารดา - ภูมิหลังหรือประสบการณ์ทางครอบครัว
ของบุคคลมีส่วนในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคล ซ่ึงสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และลูก
เป็นสิ่งที่มีอานุภาพมาก ซ่ึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นรากฐานที่ส าคัญในชีวิต พ่อแม่ยอมรับในตัว
เด็ก ให้ความรักความอบอุ่น ให้ก าลังใจ ให้สิทธิเสรีภาพในการกระท าแก่เด็กโดยมีการก าหนดขอบเขต
ให้ชัดเจน เน้นรางวัลมากกว่าการลงโทษ 
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  2) โรงเรียนและการศึกษา - ประสบการณ์ที่โรงเรียนมีส่วนสนับสนุนต่อจากบ้าน
โรงเรียนมีหน้าที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเชื่อม่ันในทักษะ ความสามารถ และการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ตลอดจนช่วยนักเรียนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับจาก
ครูและเพ่ือน 
  3) สถานภาพทางสังคม - ได้แก่ ต าแหน่งการงาน บทบาททางสังคม วงศ์ตระกูล 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานที่อยู่อาศัย ท าให้บุคคลได้รับการปฏิบัติต่อกันแตกต่างกันออกไป เกิด
การเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดผลต่อการมองเห็นคุณค่าในตนเอง 
  4) สังคมและเพ่ือน – ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนท าให้บุคคลเกิดการประเมินและ
เปรียบเทียบตนกับผู้อ่ืนในเรื่องทักษะ ความสามารถ ความถนัด ท าให้เกิดการยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 
 จากที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่า ใน
ตนเองนั้น มีทั้งองค์ประกอบภายในตนและองค์ประกอบภายนอกตน การส่งเสริมให้เกิดการเห็น
คุณค่าในตน เองจะต้องได้รับกา รร่วมมือ ทั้งในส่วนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจ ารย์ เพ่ือน 
สถานศึกษา และตัวเด็กเอง โดยเฉพาะในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา การให้ความรัก 
การดูแลเอาใจใส่และการให้การยอมรับบุตร มีความส าคัญและส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของ
เด็กเป็นอย่างยิ่ง 
 2.2.5 ลักษณะของบุคคลท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงและต่ า 
 บุคคลสามารถประเมินคุณค่าของตนเองได้ 2 ระดับ คือ สูงและต่ า การที่บุคคลเห็นคุณค่า
ว่าตนเองอยู่ในระดับใดนั้นอาจสื่อออกมาให้เห็นด้วยภาษาพูดและภาษาท่าทาง ซ่ึงอาจจะเป็นไปโดย
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
 1. บุคคลที่เห็นคุณค่าของตนเองในระดับสูง 
  1) มีความม่ันคงทางจิตใจ เป็นตัวของตัวเอง เชื่อม่ันในความสามารถและศักยภาพ
ของตนเอง พ่ึงพาตนเองได้ ภาคภูมิใจและเคารพตนเอง 
  2) สามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้ดี สุขภาพจิตดี ปรับตัวง่าย ควบคุมตนเองได้ มี
ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ อดทน ยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง มีอารมณ์ขัน มีชีวิตชีวา 
คิดในทางบวก และเป็นบุคคลมองโลกในแง่ดี 
  3) สามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ และมองว่าปัญหาเป็นโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีพลัง มีจุดมุ่งหมาย มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเป็นแรงผลักดันน า พาตนเอง
ไปสู่โอกาสใหม่ๆ ของชีวิต 
  4) มีความตระหนักรู้ในทางเลือก มีเหตุผล สามารถคิดและตัดสินใจเลือกท า สิ่งต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม 
  5) มีทักษะในการเข้าสังคม ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล มีความประนีประนอม 
เปิดใจรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ สามารถให้และรับค าชมได้อย่างจริงใจ ตลอดจนรู้จักให้ก าลังใจและชื่น
ชมในความส าเร็จของผู้อ่ืน 
  6) มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน มีอนาคต ไม่ยึดติดอยู่กับความผิดหวังหรือล้มเหลว สามารถ
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ตลอดจนด ารงชีวิตได้สอดคล้องเหมาะสม 
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 2. บุคคลที่เห็นคุณค่าของตนเองในระดับต่ า 
  1) ไม่มีความม่ันคงทางจิตใจ ไม่ม่ันใจในความสามารถและศักยภาพของตนเอง  มักจะ
พ่ึงพาผู้อ่ืน มองตนเองว่าเป็นคนไม่ดี ไร้ค่า ไม่ใช่คนส าคัญ 
  2) สุขภาพจิตไม่ดี มีความวิตกกังวลสูง ปรับตัวยาก ไม่มีความยึดหยุ่นทางอารมณ์ ไม่
อดทน เก็บกดอารมณ์ความรู้สึก เครียด รู้สึกไม่เป็นสุข มีความคิดในแง่ลบ มีแนวโน้มมองโลกในแง่
ร้าย 
  3) หลีกเลี่ยงการเผชิญกับปัญหา เม่ือพบเจออุปสรรคก็ท้อถอย ขาดพลัง ไม่ มี
จุดมุ่งหมายในชีวิต รู้สึกว่าตนเองไม่มีทางเลือกในชีวิต 
  4) ไม่แน่ใจในความคิดของตนเอง มักคล้อยตามผู้ อ่ืน เห็นค่าความคิดผู้ อ่ืนหรืองาน
ของผู้อ่ืนดีกว่างานของตน เป็นคนไม่มีเหตุผล 
  5) ขาดทักษะทา งสังคม มักหลีก เลี่ย งกา รคบหา สมา คมกับผู้ อ่ื น ชอบตัดสิ น
วิพากษ์วิจารณ์ต าหนิผู้อ่ืน ไม่สามารถโน้มน้าวหรือชักจูงผู้อ่ืนได้ 
  6) หมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์ในอดีต ชอบอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดิมๆ ยึดติดอยู่ กับสิ่งที่
รู้จักและคุ้นเคย ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง มีวิถีการด ารงชีวิตไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 
2.3 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเชิงจิตวิทยากับการส่ือสาร 
 2.3.1 แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเชิงจิตวิทยา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เกิดขึ้นจากพฤติกรรมระหว่างบุคคล ซ่ึงเป็นที่ยอมรับว่า 
“Behavior is cause” คือพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมมีสาเหตุเสมอ ปัจจัยหลักที่ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมแบ่งเป็น 2 ประการ คือ พันธุกรรม (Heredity) และ สิ่งแวดล้อม (Environment) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกับสังคม เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม
มีการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมระหว่างบุคคล ( Interpersonal Behavior) 
เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายโต้ตอบสัมพันธ์กัน เช่น การยอมรับกัน การปฏิเสธ ความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ หรือ
ความก้าวร้าว เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามารถแสดงออกได้ในรูปแบบของการสื่อสาร
ต่างๆ โดยทั่วไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ เพ่ือนสนิท ครอบครัว และคนรัก 
 2. ระดับที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่รู้จักกัน ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน 
 3. ระดับที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นคนแปลกหน้า 
 2.3.2 แนวคิดเรื่องการส่ือสาร 
 การสื่อสาร (Communication) เป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ เก่ียวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลในระดับต่างๆ ในสังคม ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น และในระดับชาติ ซ่ึงการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อสังคมมนุษย์ เพราะ
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้เกิดความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นใน
สังคม 
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 1. องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 ในกระบวนการสื่อสารจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ 
  1) ผู้ส่งสาร หรือแหล่งสาร (Sender or Source) หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มคนที่มี
ความต้องการมีความต้ังใจที่จะส่งข้อมูลข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติต่างๆ 
เป็นต้น ไปยังผู้รับสาร เพ่ือก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้รับสาร 
  2) สาร (Message) หมายถึง เนื้อหาของสาร หรือเรื่องราวที่ ต้องการสื่อสารและถูก
แสดงออกมาโดยอาศัยภาษา หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถก าหนดให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ระหว่าง
ผู้รับสารและผู้ส่งสาร 
  3) สื่อ หรือ ช่องทางการสื่อสาร (Media or Channel) หมายถึง ตัวกลางที่น าพา
ข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 
  4) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้รับเนื้อหา หรือเรื่องราวจากแหล่งสาร หรือผู้ที่ส่ง
สารมา ซ่ึงผู้รับนี้อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน หรือสถาบันก็ได้ 
 นอกจากองค์ประกอบที่ส าคัญทั้ง 4 ประการนี้แล้ว ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ก็ถือ
เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการสื่อสาร ปฏิกิริยาตอบกลับ เป็นผลท่ีผู้รับสารส่งกลับ
มายังผู้ส่งสาร โดยอาจตอบกลับมาด้วยการพูดโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงอาการ
ต่างๆให้เห็น เช่น ยิ้ม พยักหน้า เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลท าให้ผู้ส่งสารทราบว่าผู้รับสารมีความเห็นต่อ
สารนั้นอย่างไร หรือสามารถท าความเข้าใจต่อความหมายในสารนั้นได้หรือไม่ 
 ส าหรับการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการน าเสนอให้เห็นถึงคุณค่าของการออกแบบงาน
ศิลปะ เพ่ือยกระดับความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย) โดยการออกแบบ
งานศิลปะนับว่าเป็นภาษาที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับสากล ดังนั้นจึงต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจในรายละเอียดของภาษา อันเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งในระบบการสื่อสาร 
 ภาษา เป็นสื่อกลางที่ท าให้คนสามารถสื่อสารถ่ายทอดความคิดความรู้สึกระหว่างกันจน
เกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันต้ังแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับสังคม ภาษาที่ใช้โดยทั่วไปมีอยู่  2 
ลักษณะคือ  
 1. วัจนภาษา (Verbal language) หมายถึง ค าพูดหรือตักอักษรที่ก าหนดใช้ร่วมกันใน
สังคม ซ่ึงรวมทั้งเสียงและลายลักษณ์อักษร ภาษาถ้อยค าเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบ มี
หลักเกณฑ์ทางภาษา โดยวัจนภาษาจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาษาพูด และภาษาเขียน และวัจ
นภาษาสามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับตามการใช้งาน ได้แก่ ระดับพิธีการ ระดับทางการ ระดับก่ึง
ทางการ ระดับไม่เป็นทางการ และระดับกันเอง 
 2. อวัจนภาษา (Non-Verbal language หรือ Body language) หมายถึง ภาษาสื่อสาร
ที่ไม่ใช้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน แต่เป็นการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่  
  1) การสื่อสารด้วยสายตา (เนตรภาษา) การสบตาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
สามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกได้อย่างมากมาย เช่น รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ เป็นต้น  
  2) การสื่อสารด้วยกริยาท่าทาง (อาการภาษา) การเคลื่อนไหวร่างกายและอากัปกริยา
ท่าทางต่างๆ เช่น การยิ้ม การส่งจูบ การส่งสัญลักษณ์ภาษามือ เป็นต้น 
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  3) การสื่อสารด้วยน้ าเสียง (ปริภาษา) เป็นอวัจนภาษาที่แฝงอยู่ในภาษาพูด น้ า เสียง
ช่วยในการแปลความหมายของค าพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการแสดงอารมณ์ของผู้สื่อสารและสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อสารได้ 
  4) การสื่อสารด้วยสิ่งของหรือวัตถุ (วัตถุภาษา) เป็นวัตถุสิ่งของที่บุคคลหยิบยื่นให้แก่
กัน เพ่ือสื่อสารถึงความสัมพันธ์อะไรบางอย่าง เช่น ดอกไม้ แหวน เสื้อคู่ เป็นต้น 
  5) การสื่อสารด้วยเนื้อที่หรือช่องว่าง (เทศภาษา) เช่น การแนบชิดทางร่างกายซ่ึงกัน
และกัน 
  6) การสื่อสารด้วยกาลเวลา (กาลภาษา) เช่น การใช้เวลาร่วมกัน 
  7) การสื่อสารด้วยการสัมผัส (สัมผัสภาษา) เช่น การจับมือ การลูบไล้ การกอด การ
จูบ เป็นต้น 
 ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารเชิงอวั จนภาษาด้วยสายตา กริยาท่าทาง 
น้ าเสียง เนื้อที่หรือช่องว่าง กาลเวลา และการสัมผัสสามารถสื่อสารความหมายทางอารมณ์และ
ความรู้สึกจากผู้สื่อสารไปยังผู้รับสารได้โดยตรงเพราะเป็นภาษากาย แต่การสื่อสารเชิงอวัจนภาษาด้วย
วัตถุสิ่งของเป็นการสื่อสารความหมายและอารมณ์ผ่านตัวกลาง ซ่ึงการศึกษานี้  เครื่องประดับจึงท า
หน้าที่เป็นวัตถุภาษาที่ท าให้เกิดการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาอ่ืนๆ ตามมา ทั้งการใช้เวลาร่วมกัน การ
แสดงความใกล้ชิดกัน การสื่อสารด้วยสายตา และการสัมผัสร่างกายกัน เป็นต้น 
   
2.4 เครื่องประดับกับการส่ือสาร 
 เครื่องประดับมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์และสังคมมนุษย์มาต้ังแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
นี้ แสดงให้เห็นว่าเครื่องประดับของมนุษย์โบราณคือวิธีการเริ่มแรกที่มนุษย์ใช้แสดงออกทางสังคม 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือบ่งบอกสถานภาพ เพ่ือความ
เป็นสิริมงคลป้องกันภัยอันตรายต่างๆ รวมถึงการประดับตกแต่งเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความงามตาม
รสนิยม เป็นต้น พ้ืนฐานแห่งความคิดร่างกายมนุษย์คือพาหนะของการสื่อสาร นับต้ังแต่สมัยโบราณ
การสวมใส่เครื่องประดับเป็นการสื่อสารถึงความส าคัญของเครื่องประดับ โดยอาศัยส่วนหรื อต าแหน่ง
ส าคัญต่างๆของร่างกายเพ่ืออธิบายถึงสถานภาพ ยศ หรือชนชั้นของบุคคลในแต่ละระดับซ่ึงเป็นการ
สื่อสารเชิงสัญลักษณ์ 
เครื่องประดับร่วมสมัยของปัจจุบันเป็นประติมากรรมที่สวมใส่ได้ และมีผลต่อการรับรู้ เป็นอย่างมาก 
และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจของผู้สร้างสรรค์ ดังนั้นในการตีความผลงานเครื่องประดับที่
เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่จะต้องเกิดจากการพิจารณาถึงบริบทท่ีงานปรากฏอยู่และสภาพสังคมในขณะนั้น  
ในกระบวนการสื่อสารจะต้องประกอบด้วยผู้สื่อสาร ผู้รับสาร และข้อความที่ต้องการสื่อสาร ดังนั้นใน
การศึกษานี้ เครื่องประดับจึงท าหน้าที่เป็นตัวกลางน าข้อความที่ต้องการสื่อสาร ส่งผ่านจากผู้สื่อสาร
ไปยังผู้รับสารด้วยการสวมใส่ กระบวนการสื่อสารผ่านเครื่องประดับจึงเป็นทั้งการสื่อสารเชิง
สัญลักษณ์ผ่านวัตถุสิ่งของที่ชัดเจน 
 
 
 



 18 
 

บทท่ี 3  
การศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

 
 โครงการออกแบบเครื่องประดับที่เสริมสร้างความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ ดีให้กับกลุ่มคน
ข้ามเพศ(กะเทย) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนข้ามเพศที่เรียกตัวเองว่า “กะเทย” สัญชาติไทย มีอายุ
ต้ังแต่ 20 – 50 ปีขึ้นไป เพ่ือต้องการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงอายุ โดยเริ่มต้ั งแต่กลุ่ม
วัยรุ่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปจนถึงกลุ่มวัยผู้ใหญ่ มีอิสระทางความคิด เริ่มมีความชัดเจนในการด าเนิน
ชีวิตตามเพศวิถีที่ตนต้องการ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์การลองผิดลองถูกในช่วงวัยรุ่นตอนต้น
มาแล้ว จึงมีความชัดเจนที่จะด าเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งเพศภาวะที่ ตนเองเป็นผู้ เลือก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องมีความประพฤติที่ดีและเหมาะสม เพ่ือเป็นตัวอย่างของกลุ่มเพศทางเลือกส าหรับสร้าง
ความเข้าใจและการยอมรับจากสังคม โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มต่างกันตามช่วงอายุ คือ 
 1. ช่วงอายุ 20 – 30 ปี 
 2. ช่วงอายุ 31 – 40 ปี 
 3. ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ขึ้นไป 
 การศึกษากลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 
ตามแหล่งที่มาดังนี้ คือ 
 1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย บทความทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับกลุ่มคนข้าม
เพศ(กะเทย) 
 2. การศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซ่ึงเก็บร วบรวมข้อมูลตามหลักการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ 
 การศึกษากลุ่มตัวอย่างเริ่มจากการคัดเลือกบุคคลข้ามเพศที่ยอมรับตนเองว่าเป็นกะเทย มี
ความสนิทสนมยินยอมที่จะเปิดเผยตัว และให้ข้อมูลในเชิงลึกกับผู้วิจัยโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังตารางที่ 2 - 4 
 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลชีวิตและภูมิหลังทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

ชื่อสมมติ อายุ อาชีพ 
จ านวนพ่ี

น้อง 

สถานภาพ 
บิดา

มารดา 

อาชีพ 
บิดา

มารดา 

ปฏิกริยาของ
คนใน

ครอบครัว 

อิทธิพล 
ท่ีส่งผล 

เต้ย 18 นักศึกษา ลูกคนเดียว หย่าร้าง ค้าขาย พ่อแม่รับได้ แม่ 

นารา 21 นักศึกษา พ่ีสาว 2 คน สมรส รับราชการ พ่อแม่รับได้ พ่ีสาว 

หลิว 22 นักศึกษา 
น้องชาย 1 

คน 
สมรส รับราชการ พ่อรับไม่ได้ 

เพ่ือน
กะเทย 

โจแอน 56 
นักร้อง/
นักแสดง 

น้องสาว 2 
คน 

X X X พ่ีน้อง 



 19 
 

ชื่อสมมติ อายุ อาชีพ 
จ านวนพ่ี

น้อง 

สถานภาพ 
บิดา

มารดา 

อาชีพ 
บิดา

มารดา 

ปฏิกริยาของ
คนใน

ครอบครัว 

อิทธิพล 
ท่ีส่งผล 

ก้ัง 40 นักแสดงโชว์ 
น้องชาย 1 

คน 
X X X 

ญาติ
ผู้หญิง/ 
เพ่ือน 

เม่น 38 มาม่าซัง 
พ่ีสาว 1 คน 
น้องสาว 1 

คน 
X X X 

ญาติ
ผู้หญิง/ 
เพ่ือน 

โบ๊ท 32 ธุรกิจส่วนตัว 
พ่ีสาว 1 คน 
น้องสาว 1 

คน 
X X พ่อแม่รับได้ 

เพ่ือน
กะเทย 

แคนด้ี 32 
พนักงาน
ร้านกาแฟ 

ลูกคนเดียว X X พ่อรับไม่ได้ 
เพ่ือน
กะเทย 

เล็ก 55 
ธุรกิจเสริม
ความงาม 

พ่ีสาว 2 คน X X X 
เพ่ือน
กะเทย 

น้อง 28 ธุรกิจส่วนตัว พ่ีชาย 1 คน X 
ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พ่อแม่รับได้ 
เพ่ือน
กะเทย 

หมายเหตุ : X หมายถึง ไม่สามารถระบุได้ 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลการแสดงออกทางเพศ 

ชื่อสมมติ ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง การแต่งกาย 
การเปล่ียนแปลง
ทางด้านสรีระ 

เต้ย 
มีความรู้สึกอยากเป็นผู้หญิง

ต้ังแต่เด็ก 
แต่งหน้า และแต่งตัวแบบผู้หญิง 

ตอนเข้ามหาวิทยาลัย 
กินยาคุมต้ังแต่ ม.ปลาย  

ตอนนี้ฉีดฮอร์โมน 

นารา X 
แต่งหน้า  

แต่งตัวแบบชายบ้าง หญิงบ้างตาม
โอกาส 

X 

หลิว X 

แต่งหน้า ใส่วิกผม 
แต่งตัวแบบผู้ชายเวลาไปเรียน แต่ง
หญิงบ้างตามโอกาส เช่น ออกงาน 

ปาร์ต้ี 

กินฮอร์โมน 
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ชื่อสมมติ ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง การแต่งกาย 
การเปล่ียนแปลง
ทางด้านสรีระ 

โจแอน X 
ใส่วิกผมตลอดเวลา เนื่องจากเป็น

มะเร็ง 
แต่งตัวแบบผู้หญิง 

กินฮอร์โมน 

ก้ัง X 
แต่งตัวเป็นผู้หญิง ไว้ผมยาว ใช้วิกผม

ส าหรับโชว์ 
กินและฉีดฮอร์โมน 

แปลงเพศแล้ว 

เม่น X แต่งตัวเป็นผู้หญิง 
ฉีดฮอร์โมนเดือนละครั้ง 

ศัลยกรรมหน้าอก 

โบ๊ท X 
แต่งตัวเป็นผู้หญิงต้ังแต่ช่วงเรียน  

ป.ตรี 
ฉีดฮอร์โมน 

แคนด้ี X 
แต่งตัวเป็นผู้หญิงมาต้ังแต่เข้าเรียน

มหาวิทยาลัย 

เริ่มแรกกินยาคุม 
ตอนนี้กินและฉีด

ฮอร์โมน 
ศัลยกรรมหน้าอก 

เล็ก X 
แต่งตัวเป็นผู้หญิงมาต้ังแต่เรียน

มหาวิทยาลัย 

กินและฉีดฮอร์โมน 
ศัลยกรรมหน้าอก แปลง

เพศแล้ว 

น้อง X ชาย/ หญิง X 

หมายเหตุ : X หมายถึง ไม่สามารถระบุได้ 
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลความม่ันใจและความต้องการเพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจการด าเนินชีวิตในอนาคต 

ชื่อสมมติ 
ความมั่นใจการ 
ใช้ชีวิตในสังคม 

ความต้องการ 
เพ่ิมความมั่นใจ 

อวัยวะท่ีอยากเพ่ิม 
ให้เกิดความมั่นใจ 

เต้ย ไม่ค่อยม่ันใจ ต้องการมาก หน้าอก 

นารา ม่ันใจ ต้องการมาก หน้าอก 

หลิว ม่ันใจ ต้องการมาก หน้าอก 

โจแอน ม่ันใจ ไม่ต้องการ X 

ก้ัง ม่ันใจ ต้องการ อวัยวะเพศ 

เม่น ม่ันใจ ต้องการ หน้าอก 
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ชื่อสมมติ 
ความมั่นใจการ 
ใช้ชีวิตในสังคม 

ความต้องการ 
เพ่ิมความมั่นใจ 

อวัยวะท่ีอยากเพ่ิม 
ให้เกิดความมั่นใจ 

โบ๊ท ม่ันใจ ต้องการ หน้าอก 

แคนด้ี ม่ันใจ ต้องการ อวัยวะเพศ 

เล็ก ม่ันใจ ต้องการ อวัยวะเพศ 

น้อง ม่ันใจ ต้องการมาก หน้าอก 

หมายเหตุ : X หมายถึง ไม่สามารถระบุได้ 
 
3.1 การศึกษาข้อมูลของกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย) 
 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่ เก่ี ยวข้องกับลักษณะและทัศนคติการใช้ชีวิ ตในสังคมของ
กลุ่มเป้าหมายทั้ง  3 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. การศึกษาชีวิต ภูมิหลังทางสังคม และการแสดงออกทางเพศ 
 2. ความม่ันใจและความต้องการเพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจการด าเนินชีวิตในอนาคต 
 ซ่ึงได้ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 กลุ่มกะเทยช่วงอายุ 20 – 30 ปี 
 ชีวิต ภูมิหลังทางสังคม และการแสดงออกทางเพศ  
 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีรายได้ไปจนถึงเพ่ิงเริ่มประกอบอาชีพ อิทธิพลหลักที่
ส่งผลต่อการเลือกด าเนินชีวิตคือ คนในครอบครัวและเพ่ือน โดยจะให้ความส าคัญกับกลุ่มเพ่ือน
มากกว่าครอบครัวในขณะที่ครอบครัวมีผลต่อการแสดงออกทางเพศภาวะ เป็นช่วงอายุที่ยังมีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว ใน เรื่องการแสดงออกทางเพศด้านการแ ต่งกาย มีการใช้เครื่องส าอา ง 
เครื่องประดับตกแต่งร่างกายที่ท าให้ดูเป็นผู้หญิง เช่น เสื้อผ้า ผมปลอม ขนตาปลอม เป็นต้น โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมรอบข้าง ในขณะเดียวกันก็ยังมีการ
ปรับตัวทางสรีระโดยอาศัยการกินฮอร์โมนเพศหญิง ที่ มีความนิยมเป็นอย่างยิ่งของกลุ่มเป้าหมาย
ในช่วงวัยนี้เนื่องจากมีราคาถูก สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าการฉีดฮอร์โมนซ่ึงมีราคาแพง และยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ยังคงถูกทารุณกรรมทางด้านจิตใจจากคนในสังคมที่มีความรุนแรงค่อนข้างมาก 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะของการหยอกล้อ ด่าทอ และใช้ก าลังท าร้าย 
 ความมั่นใจและความต้องการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจการด าเนินชีวิตในอนาคต 
 กลุ่มตัวอย่างยังไม่ค่อยมีความม่ันใจในการแสดงออกทางเพศมากนัก โดยให้ความคิดเห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีอัตลักษณ์เป็นเพศหญิงนั้นมีความส า คัญอย่างยิ่งแต่เป็นสิ่งที่จ า เป็นที่
จะต้องใช้ก าลังทรัพย์ในการศัลยกรรมตกแต่ง ซ่ึงในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืนๆ มาทดแทน 
เพ่ือให้ตนเองมีความคล้ายคลึงกับเพศหญิงและท าให้มีความม่ันใจมากยิ่งขึ้น มีความเชื่อเรื่องความรัก
ในรูปแบบของชาย-หญิง ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างนี้ทั้งหมดให้ความสนใจต่อเพศชาย อย่างไรก็ตามในการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางเพศเพ่ือให้เพศชายสนใจยังคงไม่ส าคัญเท่ากับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง   
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 3.1.2 กลุ่มกะเทยช่วงอายุ 31 – 40 ปี 
 ชีวิต ภูมิหลังทางสังคม และการแสดงออกทางเพศ 
 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ท่ีมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางเพศมาก
ที่สุดเนื่องจากมีการเตรียมตัวมาต้ังแต่ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่น โดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากคนใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนที่เป็นกะเทยด้วยกัน ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตอยู่บ้างโดยเฉ พาะ
ในเรื่องของชีวิตคู่ ในช่วงวัยนี้เริ่มได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมมากขึ้น อันเป็นผลมาจาก
ความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมในการประกอบอาชีพท ามาหากิน และบาง
รายก็ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัว การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสรีระอาศัยการฉีด
ฮอร์โมนเพศหญิงและกินยายับยั้งการท างานของฮอร์โมนเพศชาย  
 ความมั่นใจและความต้องการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจการด าเนินชีวิตในอนาคต 
 ค่อนข้างที่จะมีความม่ันใจในเพศสภาพและเพศวิถีมากขึ้น กล้าที่จะแสดงออกทางเพศ
ตามที่ตนเองต้องการอย่างเปิดเผย ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณ์ เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจโดยเฉพาะการท าศัลยกรรม มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งวัยวุฒิ
และคุณวุฒิจึงเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเชื่อเรื่องความรักในระดับปานกลาง เพราะส่วนใหญ่แปลงเพศ
แล้วจึงท าให้ความต้องการทางเพศลดลง มีความมุ่งหวังในการวางแผนอนาคตและต้องการมีเพ่ือน
คู่คิดในด้านการใช้ชีวิตและการท างานมากกว่า 
 3.1.3 กลุ่มกะเทยช่วงอายุ 41 – 50 ปี ขึ้นไป 
 ชีวิต ภูมิหลังทางสังคม และการแสดงออกทางเพศ 
 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านประสบการณ์การเป็นกะเทยในวัยรุ่นและวัยกลางคนมาแล้ว ส่วน
ใหญ่มีความทรงจ าที่ไม่ดีเก่ียวกับครอบครัวและสังคมในการด าเนินชีวิตตามเพศวิถีของกะเทย ในอดีต
เคยถูกสังคมปฏิเสธจึงส่งผลต่อหน้าที่การงานที่ไม่สามารถหางานประจ าที่ มีความม่ันคงท าได้ ท าให้
ต้องลองผิดลองถูกอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง ส าหรับการปรับเปลี่ยนตัวตนเพ่ือให้มีอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิง
ในช่วงวัยรุ่นจะใช้วิธีการทานยาคุม เนื่องจากมีราคาถูก เป็นที่นิยมแพร่หลาย และวิวัฒนาการทาง
การแพทย์ตกแต่งศัลยกรรมยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ควบคู่ไปกับการดูแลตั วเองให้มีรูปร่างดี ใช้
เครื่องส าอางในการตกแต่งร่างกายให้ดูดี แต่เนื่องจากในอดีตสิ่งเหล่านี้ยังมีคุณภาพที่ไม่ดีเม่ือเทียบเท่า
กับผลิตภัณฑ์ที่มีในปัจจุบันจึงส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน 
 ความมั่นใจและความต้องการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจการด าเนินชีวิตในอนาคต 
 เริ่มไม่ค่อยมีความม่ันใจในรูปลักษณ์ทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุจึงปรับปรุง
เสริมแต่งด้วยการศัลยกรรมอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุให้เกิดความวิตกกังวลในเรื่องโรคภัยและความ
ผิดปกติต่างๆ จึงท าให้เริ่มมองหาสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความม่ันใจให้กับตนเองนอกเหนือจากการ
ท าศัลยกรรม กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ไม่เชื่อเรื่องของความรัก การด าเนินชีวิตเป็นไปตามความเชื่อใจและ
ไว้ใจกันและกันมากกว่า 
 
3.2 สรุปผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย) 
 สรุปการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน พบว่าแต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิดที่คล้ายคลึงกันถึง
เพศภาวะที่มีความต้องการเป็นผู้หญิง โดยในช่วงอายุวัยรุ่นจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะ
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แสดงออกทางเพศในรูปแบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์แห่งเพศหญิง เช่น การไว้ผมยาว การแต่งหน้า 
การเลือกใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับร่างกายที่ท าให้ตัวเองดูคล้ายผู้ หญิง รวมถึงยังมี
การพยายามเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น กินยาคุม กินและ
ฉีดฮอร์โมนเพศหญิง รวมถึงการท าศัลยกรรมตกแต่งต่างๆ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีเสรีภาพในการ
เลือกด าเนินชีวิตตามเพศวิถีที่ตนต้องการแต่ก็ยังมีข้อจ ากัดบางประการที่ยังสร้างความรู้สึกกีดกันการ
ด าเนินวิถีชีวิตของกะเทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัวซ่ึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของกะเทยมากที่สุด 
 
3.3 แนวทางการออกแบบ  
 จากจุดประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการใช้เครื่องประดับเป็นสื่อและสารช่วยเสริมสร้างความ
ม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มคนข้ามเพศ หรือกะเทยต่อสังคมทั่วไป เพ่ือเสนอมุมมองคุณค่า
และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มนี้ว่าไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากบุคคลโดยทั่วไปในสังคม จาก
การศึกษาแนวคิดที่เก่ียวข้องและศึกษาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ออกแบบจึงได้น าเสนอแนวทา งการ
ออกแบบ 3 แนวทางเพ่ือก าหนดรูปแบบของชิ้นงานดังต่อไปนี้ 
 แนวทางการออกแบบท่ี 1 ความเปิดเผย 
 ความเปิดเผยเป็นเอกลักษณ์ส าคัญอย่างหนึ่งของกะเทย โดยกะเทยจะเปิดเผยตัวตนให้สังคม
ได้รับรู้ว่าตนเองนั้นเป็นกะเทยผ่านการแสดงออก ทั้งการแสดงอากัปกิริยาต่างๆ การใช้ท่วงทีว าจา 
และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะทางการแต่งกาย ให้มีความละม้ายคล้ายคลึงกับ
เอกลักษณ์ทางเพศหญิงให้มากที่สุด ซ่ึงถือเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างความแตกต่างท าให้สามารถจ าแนก
กะเทยออกจากเกย์ได้อย่างชัดเจน 
 แนวทางการออกแบบท่ี 2 ความสวยงามภายใต้นิยาม “ดอกไม้พลาสติก” 
 ความสวยงามของดอกไม้ เป็นความสวยงามที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอย่างเป็นสากลว่าเป็น
ความสวยงามตามธรรมชาติมิได้ผ่านการปรุงแต่งใดๆ สร้างความรู้สึกถึงความอ่อนโยน ละมุนละไม 
มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนความเป็นผู้หญิง แต่ส าหรับดอกไม้พลาสติกนั้น เป็นความงามที่เกิดขึ้น
จากการปรุงแต่งเพ่ือเลียนแบบความงามของดอกไม้ ดังนั้นจึงเป็นค านิยามที่มีความหมายใกล้เคียงกับ
ลักษณะความเป็นกะเทย ที่มีความพยายามในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะทางกายให้
มีความคล้ายคลึงกลมกลืนกับความเป็นผู้หญิงให้มากที่สุด  
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคนในสังคมส่วนใหญ่จะให้นิยามกะเทยว่าเป็นดอกไม้พลาสติก หรือ
ดอกไม้ปลอม แต่คนในสังคมยุคปัจจุบันอีกไม่น้อยเปิดใจยอมรับและมีมุมมองต่อดอกไม้พลาสติก หรือ
ดอกไม้ปลอมว่า ถึงแม้จะเป็นความงามที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบแต่ก็มีสุนทรียภาพในตัวเอง ซ่ึงหาก
พิจารณาให้ลึกซ้ึงโดยก้าวข้ามข้อจ ากัดทางด้านสรีระและเครื่องปรุงแต่งประดับประดาภายนอกรูป
กาย ก็จะพบกับสิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่า นั่นคือ จิตใจ อันเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างและประคับประคอง
สังคมให้เกิดความผาสุก ตามข้อความที่สะท้อนใจได้เป็นอย่างดีจากบทเพลงท่อนหนึ่งที่ว่า "อาจจะ
สวยจริง แต่เสียดาย ....ที่หัวใจ ไม่สวยเลย" ที่มีมุมมองต่อดอกไม้พลาสติกว่าความงามที่แท้จริงและมี
คุณค่านั้นอยู่ข้างใน หาใช่สิ่งประดับประดาภายนอก 
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 แนวทางการออกแบบท่ี 3 ความเปล่ียนแปลงท่ีปกปิด 
 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง เพ่ือให้เกิดความละมุนละไมของกะเทยนั้นมีอยู่
ในหลายลักษณะ ซ่ึงนอกจากสิ่งที่แสดงออกให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การแต่งกาย การแ สดง
กิริยาอาการ การใช้วาจาท่าทางแล้ว ก็ยังมีสิ่งที่มิได้แสดงออกให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอีกด้วย เช่น 
การกินยาคุม การใช้ฮอร์โมนต่างๆ อันเป็นกระบวนการที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
ร่างกาย มีอิทธิพลส่งผลประสานเชื่อมโยงกับการแสดงออกทางกายในลักษณะต่างๆ 
 
3.4 การพัฒนาแนวทางการออกแบบ 
 ขั้นตอนการพัฒนาแบบร่างเป็นการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักการ 
และกลุ่มผู้ใช้งาน ผนวกกับการค้นหาแรงบันดาลใจอันเป็นที่มาของรูปทรง วัสดุ สีสัน ต าแหน่งการ
ประดับบนร่างกายที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

1. ที่มาของรูปทรง 
  การออกแบบเครื่องประดับที่ท าหน้าที่เป็นวัตถุภาษา ส าหรับใช้ในการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ 
สะท้อนอัตลักษณ์ของกะเทยที่แสดงออกถึงความปรารถนาในเอกลักษณ์แห่งเพศหญิงอย่างเปิดเผย 
ผู้ออกแบบได้พิจารณาถึงนัยยะทางการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของกะเทย ซ่ึงสามารถระบุได้
เป็น 2 ประการคือ  

1. การเปลี่ยนแปลงภายนอก เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายและ/หรือการ
แสดงออกที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การแต่งกาย การแสดงอากัปกิริยาท่าทาง การใช้ท่วงที
วาจา ฯลฯ  

2. การเปลี่ยนแปลงภายใน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เป็นกระบวนการที่
เกิดจากการถูกกระตุ้นด้วยสารหรือสสารภายในร่างกายและส่งผลต่อการแสดงออกให้มีความ
กลมกลืนต่อเอกลักษณ์ของเพศหญิงมากยิ่งขึ้น เช่น การกินยาคุม หรือการใช้ฮอร์โมน เป็นต้น  
  จากการระดมความคิดและค้นหาสัญลักษณ์ที่มาของรูปทรงในการออกแบบเครื่องประดับนั้น 
แนวคิดในภาพรวมผู้ออกแบบเลือกใช้ดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ปลอม (ภาพที่ 1) เป็นกรอบแนวคิด 
(Concept) ในการออกแบบชิ้นงาน เนื่องจากดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ปลอม เป็นสิ่งที่สามารถ
ตีความหมายได้อย่างตรงไปตรงมา และเหมาะสมสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นกะเทยมาก
ที่สุด ทั้งยังเป็นความหมายที่ถูกรับรู้จากสังคมอย่างกว้างขวาง ส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางกายสรีระ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ผ่านประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ของ
ชีวิตที่โยงใยความสัมพัน ธ์ระหว่างกัน การตีความจึงมุ่งเน้ นให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของกา ร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้ออกแบบเลือกใช้องค์ประกอบที่มีความเกาะเก่ียวเชื่อมโยงระหว่าง
กันเป็นแนวคิดเบื้องต้น (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 1 (ซ้าย) ดอกไม้พลาสติก แนวคิดในภาพรวมที่ผู้ออกแบบเลือกใช้ในการออกแบบ 
ภาพที่ 2 (ขวา) ลักษณะความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 
2. วัสดุ 

  จากจุดประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการส่งเสริมคุณค่า ความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ ดีให้กับ
กะเทย ผู้ออกแบบได้พิจารณาวัสดุที่จะน ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานโดยผสมผสานระหว่างวัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุที่สังเคราะห์ปรุงแต่งขึ้น เพ่ือให้สามารถสะท้อนถึงความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างในอัตลักษณ์ของกะเทยและเอกลักษณ์เพศหญิงได้อย่างกลมกลืน ผู้ออกแบบจึงน าเสนอวัสดุที่
ใช้ในการออกแบบชิ้นงานเป็นโลหะ (ภาพที่ 3) ไข่มุก (ภาพที่ 4) และพลาสติก (ภาพที่ 5)  

1. โลหะ มีสมบัติทางกายภาพที่โดดเด่น สามารถสร้างผิวสัมผัสท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแตกต่างและหลากหลาย เช่น ผิวสัมผัสของโลหะที่มีความมันเงา
แวววาว สื่อสารถึงความมีคุณค่า และความสนุกสนาน หรือผิวสัมผัสท่ีมีความเรียบด้าน 
จะสื่อสารถึงความเรียบง่าย เข้มแข็งหนักแน่น และดูล้ าสมัย  

2. ไข่มุก เป็นเครื่องประดับที่มีคุณค่า เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธ์ิ ไข่มุกเกิดขึ้นโดย
กระบวนการทางธรรมชาติ ซ่ึงเก่ียวข้องกับกระบวนการในการปรับตัวของหอยมุกต่อสิ่ง
แปลกปลอมต่างๆ เช่น เมล็ดทรายหรือก้อนหินขนาดเล็กที่เล็ดลอดเข้าไปภายในตัวหอย
มุก จากเอกลักษณ์ของการปรับตัวของหอยมุกที่ท าให้เกิดเป็นไข่มุกตามกระบวนการ
ดังกล่าว ผู้ออกแบบจึงน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนกระบวนการปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในของกะเทย 

3. พลาสติก เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีสมบัติของความยืดหยุ่น สามารถดัดแปลงรูปทรงได้
อย่างอิสระ มีความหลากหลายสีสัน และใช้แทนความรู้สึก “ปลอม” ได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 3 ชนิดและลักษณะผิวสัมผัสของโลหะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 (ซ้าย) ลักษณะของไข่มุก  

ภาพที่ 5 (ขวา) เมล็ดพลาสติกหลากสีสัน  
 

3. สี 
  จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากการสังเกตการแต่งกาย กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการเครื่องประดับที่มีความกลมกลืน สามารถประยุกต์ใช้งานประดับร่วมกับการแต่งกายได้ใน
หลากหลายโอกาส ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้สีที่ดูเป็นธรรมชาติ ไม่โดดเด่นสะดุดตามากเกินไป โดยเน้น
การใช้โทนสีอ่อนเพ่ือสร้างความรู้สึกถึงความเบาและอ่อนละมุน 

4. ต าแหน่งที่ประดับบนร่างกาย 
  จากการศึกษากลุ่มเป้าหมายถึงความต้องการที่จะเสริมสร้างความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ ดี
ให้กับตนเอง ส่วนใหญ่เลือกที่จะเพ่ิมความม่ันใจให้กับอวัยวะบริเวณหน้าอก เพราะหน้าอกเป็นอวัยวะ
ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นผู้หญิง ซ่ึงบุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ได้ง่ายที่สุด 
 
3.5 การน าเสนอแบบร่าง 
 จากการวิเคราะห์หาที่มาของรูปทรง และต าแหน่งการสวมใส่ ผนวกกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ออกแบบจึงน าเสนอแบบร่างของเครื่องประดับอา ศัยการตีความตามข้อสรุปโดย
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เลือกใช้ องค์ประกอบในการออกแบบเชิ งสัญลักษณ์ที่สะท้ อนถึงอัตลักษณ์ของกะเทยคือกา ร
เปลี่ยนแปลงตนเองและแสดงออกในเอกลักษณ์แห่งเพศหญิง ซ่ึงค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกของบุคลิกลักษณะ ผู้ออกแบบเลือกใช้รู ปทรงส่วนประกอบ
ของดอกไม้ กลีบดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนบุคลิกภาพในแบบต่างๆ  ที่แสดงออกถึงความเป็น
กะเทย มาประติดประต่อร้อยเรียงกันจนเป็นดอกไม้ที่สมบูรณ์อันเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเพศหญิง 
ความสัมพันธ์ของเอกลักษณ์ทางเพศทั้งสองแบบมีการเชื่อมโยงเก่ียวข้องกัน ในการ ออกแบบ
ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้องค์ประกอบที่สามารถใช้เป็นตัวแทนความเกาะเก่ียวสัมพันธ์นั้นในลักษณะของ
ลูกโซ่ โดยมีนัยยะแอบแฝงของอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดจากการใช้ยาคุม ซ่ึงจ านวนของ
ลูกโซ่จะเท่ากับปริมาณการใช้ยาคุมของกะเทย นั่นคือ 21 ลูกโซ่ ในเรื่องของสีสัน ผู้ออกแบบเน้นใช้สี
โทนสว่าง เพ่ือให้เครื่องประดับดูมีน้ าหนักเบา ร่วมกับความมันวาวที่ผิวสัมผัสของวัสดุอันจะช่ว ย
ส่งเสริมให้เครื่องประดับมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 
 การสวมใส่ และประดับตกแต่ง  ใช้สวมใส่บริ เวณคอ และปล่ อยชายทั้งสอง ด้านของ
เครื่องประดับพาดมาบริเวณหน้าอก โดยให้ส่วนดอกไม้ติดตรึงอยู่ตรงบริเวณต าแหน่งยอดอก (หัวนม) 
ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งปล่อยห้อยลงอย่างอิสระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แบบร่างการออกแบบเครื่องประดับหน้าอกเบื้องต้น รูปแบบบรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 แบบร่างการออกแบบเครื่องประดับหน้าอกเบื้องต้น รูปแบบเข็มกลัด 
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ภาพที่ 8 แบบร่างการออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบเครื่องประดับหน้าอกเบื้องต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 แสดงภาพการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น 
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3.6 การพัฒนาแบบร่าง 
จากการทดลองออกแบบผลงานเบื้องต้น ที่ได้จากการตีความตามข้อสรุปของการวิเคราะห์หา

ที่มาของรูปทรง ต าแหน่งการสวมใส่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ออกแบบจึงด าเนินการ
ออกแบบและคิดทดลองวัสดุให้มีลักษณะของกรอบพลาสติกห่อหุ้มไข่มุก ซ่ึงใช้ในเชิงสัญลักษณ์แทน
ยาคุม ได้เป็นผลงานชิ้นแรกคือ สร้อยคอยาวท่ีมีการต่อกันของยาตามภาพที่ 9 และด าเนินการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของชิ้นงานเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมมิติของการสื่อสารตัวตนของกะเทยให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น โดยท าการปรับเปลี่ยนวัสดุพ้ืนด้านล่างที่ติดกับไข่มุกจากวัสดุของเดิมที่เป็นพลาสติกใสเป็น
วัสดุโลหะสีเงินมันวาวและมีลวดลาย เปรียบได้กับพ้ืนผิวของฟอยล์ ไข่มุกปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะกลม
และแบน เพ่ือให้มีความคล้ายคลึงกับ เม็ดยาคุมมากที่สุ ด  โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบวัสดุนี้ 
ผู้ออกแบบจะน าไปใช้เป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบทุกชิ้นงานที่สามารถพัฒนาชิ้นงานออกแบบให้
แสดงถึงความรู้สึกในความม่ันใจในการสวมใส่ชิ้นงานในแต่ละชิ้นที่แสดงความหมายแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งจุดสวมใส่และการออกแบบโดยมีชิ้นงานหลักที่แสดงถึงหลักการคิดที่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ชิ้นงานมาจากยาคุม 

งานออกแบบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นท่ี 1 (ภาพที่ 10) ได้แรงบันดาลจากกลุ่มเป้าหมาย ถึง
ลักษณะในการด าเนินชีวิตซ่ึงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นการซ้อนทับกันของกลุ่มเป้าหมายถึงการกิน
ยาคุม เพ่ือการช่วยสร้างฮอร์โมนเพศหญิง พัฒนาตัวเองให้มีความเป็นผู้หญิงตามเพศวิถีของตนเอง ซ่ึง
ได้น ายาคุมมาผ่านกระบวนการคิด วิธีการกิน ลักษณะของผู้ใช้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสียของยาคุม เพ่ือหา
ภาพจ าของการออกแบบ ซ่ึงจากการพิจารณา ผู้ออกแบบเล็งเห็นลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบ 
รูปร่าง สีสัน และวัสดุของยาคุมสามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานออกแบบเครื่องประดับได้ จึงได้ถอด
รูปแบบของยาคุมมาใช้เป็นรูปแบบหลักในการออกแบบชิ้นงาน โดยงานออกแบบชิ้นที่ 1 เป็น
สร้อยคอที่แสดงถึงลักษณะของยาคุมที่กะเทยรับประทานเพ่ือเหตุผลหลักคือต้องการมีความเหมือน
ผู้หญิง ซ่ึงในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนั้น มีหลายเหตุปัจจัยในการรับประทานยาคุมเพ่ือปรับเปลี่ยน
ลักษณะทางกายภาพของร่างกาย แต่เหตุผลหลักที่กะเทยรับประทานยาคุมนั้นคือ ความต้องการมี
หน้าอกเหมือนผู้หญิง ซ่ึงความต้องการมีหน้าอกท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความม่ันใจในตนเองมากที่สุด 
และยาคุมก็เป็นตัวเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของหน้าอก  เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาและกะเทยทั่วไป จึงได้น ายาคุมมาใช้ในการออกแบบและก าหนดต าแหน่งจัดวางไว้ที่
หน้าอก โดยให้มีจ านวนของชิ้นยาคุม 21 ชิ้น ตามหลักของการรับประทานยาคุมของกะเทย อันจะ
น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ผู้ออกแบบเปรียบให้เหมือนดอกไม้ที่ก าลังผลิบานไปเรื่อยๆ ถึงส่วนบริเวณ
หัวนมซ่ึงเป็นจุดหลักของอวัยวะที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพจากเพศชาย
ไปสูเ่พศหญิง โดยใช้ตัวจบสุดท้ายคือดอกไม้โลหะสีทองเงางาม เพราะจากบทเพลง และนักแต่งบทกวี
ต่างๆ ได้เปรียบเทียบผู้หญิงไวว้่างามอย่างดอกไม้ และกะเทยนั้นเป็นเพียงดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา จึ ง
ได้ยกเรื่องนี้มาใช้ในงานการออกแบบให้จบด้วยดอกไม้ที่สวยงามแต่เป็นดอกไม้ที่สวยงามเกินจริง 
เพราะถูกปรับแต่งขึ้นมานั้นเอง 
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ภาพที่ 10 งานออกแบบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 1 
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งานออกแบบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นท่ี 2 (ภาพที่ 11) เป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานชิ้นแรก 
คือ สร้อยที่วางพาดผ่านหน้าอกและหัวนม โดยงานชิ้นนี้สะท้อนความคิดของหัวใจหลักของความ
ต้องการในการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะของเพศชายเป็นเพศหญิง  แต่งานออกแบบชิ้นที่ 2 นี้  จะใช้
เป็นเข็มกลัดที่ติดอยู่บริเวณต าแหน่งของหัวใจ ซ่ึงเปรียบเทียบได้เป็นเพศวิถีของกะเทยคือจิตใจเป็น
ผู้หญิง โดยการออกแบบจะเชื่อมโยงระหว่าง หัวใจ ยาคุม และหน้าอกให้ความเชื่อมโยงกัน  หัวใจที่
เป็นดอกไม้ที่แสดงเห็นว่าดอกไม้ที่มีรอยกัดกรดของเส้นเลือด คือดอกไม้แทนหัวใจของกะเทย ซ่ึงมี
ความต้องการเหมือนผู้หญิง โดยมียาคุมคือตัวแปรส าคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงที่ให้เห็นทุกลักษณะ
ทางกายภาพของหน้าอก 

 
ภาพที่ 11 งานออกแบบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 2 
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งานออกแบบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นท่ี 3 (ภาพที่ 12) ได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะหน้าอก
ที่มีความม่ันใจ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างอธิบายให้เห็นว่า หัวใจหลักของการกินยาคุมคือความต้องการมีหน้าอก 
เม่ือมีหน้าอกที่มีฐานนมแล้วลักษณะทางกายภาพส่วนอ่ืนก็จะเอ้ืออ านวยต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การดูแลตัวเอง การแต่งกาย รวมไปถึงการศัลยกรรมด้วย แต่ก่อนที่จะท าการศัลยกรรมเสริมหน้าอก
ได้นั้น ทางแพทย์ที่จะท าการศัลยกรรมให้ต้องตรวจวัดระดับฮอร์โมนของกะเทยที่มีความต้องการใน
การศัลยกรรมหน้าอกเสียก่อนว่ามีเพียงพอหรือไม่ ซ่ึงถ้ามีระดับฮอร์โมนไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบท า
ให้หน้าอกผิดรูป กล้ามเนื้อหน้าอกไม่สมดุลกับการเสริมซิลิโคน ท าให้เกิดความเจ็บปวดทรมานแก่ผู้ที่
ท าศัลยกรรมได้ ดังนั้นการรับประทานฮอร์โมนอย่างมีแบบแผนจึงเป็นสิ่งส าคัญของกะเทย ซ่ึงในการ
ออกแบบชิ้นงานชิ้นที่ 3 นี้ ผู้ออกแบบจึงเน้นออกแบบให้เห็นถึงการสวมใส่เครื่องประดับจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความสวยงามในสรีระของหน้าอกและเสริมสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้สวม ใส่มากขึ้นไป
ด้วย 

 
ภาพที่ 12 งานออกแบบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 3 
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3.7 ความพึงพอใจของผู้ทดลองใส่เครื่องประดับ 
จากการสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา  พบว่าผลงานชิ้นที่  1 และ 2 จาก

เรื่องราวแรงบันดาลใจที่ใช้ในการออกแบบผ่านการเล่าให้ผู้สวมใส่ฟัง ทางผู้ทดลองสวมใส่พูดค าว่า 
“คิดถึง” ซ่ึงท าให้เห็นภาพเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา จากการได้สวมใส่ผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 รู้สึกได้ว่า
สามารถน าไปใส่ได้จริงในชีวิตประจ าวัน สร้างความม่ันใจในการสวมใส่ที่มีการเน้นจุดที่ ต้องการแสดง
เห็นของบริเวณหน้าอก เม่ือสวมใส่และรู้สึกว่าการสวมใส่นี้ถูกสร้างมาเพ่ือให้คนสวมใส่เข้าถึงความ
เป็นผู้หญิงมากว่าในอดีต ให้ความระลึกถึงว่ากว่าจะมาเป็นตัวเองได้ในวันนี้ ที่เพศวิถีตรงกับเพศสภาพ
นั้นสร้างความม่ันใจและภูมิใจให้กับผู้สวมใส่ได้อย่างดี 

และจากการสวมใส่ผลงานการออกแบบชิ้นที่ 3 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่างรู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้มีความสนุก ใส่แล้วรู้สึกม่ันใจ ถูกจริตของผู้สวมใส่ที่ชอบความแปลกใหม่ ดู
เซ็กซ่ี อยากใส่ออกแสดงตอนกลางคืน อยากใส่ไปเที่ยวกลางคืน เม่ือสวมใส่ยิ่งช่วยส่งเสริมชุดแต่งกาย
ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น เพราะช่วยเน้นบริเวณหน้าอกให้มีความโดดเด่นขึ้น  และไม่ได้ท าให้รู้สึกโป๊
แต่อย่างใด ดังนั้นงานออกแบบชิ้นที่ 3 จึงตอบโจทย์การส่งเสริมความม่ันใจในการสวมใส่มากที่สุด 
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บทท่ี 4 
การสร้างสรรค์ผลงาน 

 
4.1 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับหน้าอกชิ้นท่ี 1  
 เขียนแบบฐานไข่มุกด้วยโปรแกรม 3D (ภาพที่ 13) ลักษณะคล้ายแผงยาคุมโดยออกแบบ
ให้มีลายตารางที่ขอบฐานด้านบนเพ่ือให้เหมือนพ้ืนผิวท่ีปั๊มลายบนแผงยาคุม ฐานไข่มุกสามารถครอบ
โดมอะคริลิคใสได้ จะใช้ฐานไข่มุกกับงานเครื่องประดับทั้ง 3 ชิ้นงาน 
 

 
ภาพที่ 13 การขึ้นแบบฐานไข่มุกด้วยโปรแกรม 3D 

  
 พิมพ์แบบฐานไข่มุก (ภาพที่ 14) ตรวจสอบความเรียบร้อยและทดลองวางไข่มุก ซ่ึงไข่มุก
จะมีความหมายถึงเม็ดยาคุม เม่ือถูกต้องตามแบบน าไปอัดพิมพ์ซิลิโคนใส แล้วจึงน าไปหล่อ 
 

 
ภาพที่ 14 ทดลองวางไข่มุกบนฐาน 
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 เม่ือหล่อฐานไข่มุกเสร็จแล้ว (ภาพที่ 15 ซ้าย) น ามาวัดขนาดอีกครั้งเพ่ือท าโดมอะคริลิคใส
ครอบ (ภาพที่ 15 ขวา) ซ่ึงโดมอะคริลิคใสจะครอบตรงร่องของฐานไข่มุกได้พอดี วิธีการท าโดม
อะคริลิคใสเหมือนวิธีการท ากรอบพระ โดยให้ความร้อนแผ่นอะคริลิคใสแล้วจึงปั๊มตามแม่พิมพ์ลูกแก้ว
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับร่องฐานไข่มุก 
 

 
ภาพที่ 15 ชิ้นงานหล่อฐานไข่มุก 
 
 เลือกสร้อยของเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 1 เพ่ือน ามาต่อเป็นสร้อยยาวที่มีจ านวนเม็ดยา
คุม 21 เม็ด และมีดอกไม้ เป็นดอกกุหลาบเล็กๆ 7 ดอก ดอกกุหลาบดอกเล็กได้เขียนในโปรแกรม 3D 
(ภาพที่ 16) ดอกกุหลาบเล็กๆ จะใช้ในผลงานออกแบบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 1 และงาน
ออกแบบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 3 
 

 
ภาพที่ 16 เขียนดอกกุหลาบในโปรแกรม 3D 
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 น าฐานไข่มุกมาประกอบเป็นสร้อยเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 1 และบัดกรีห่วงให้
เรียบร้อย (ภาพที่ 17) 
 

 

 
ภาพที่ 17 ประกอบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 1 
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4.2 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับหน้าอกชิ้นท่ี 2  
 ร่างแบบดอกกุหลาบ น าไปกัดกรดเป็นลายของเส้นเลือดหัวใจ ใช้เป็นชิ้นส่วนของ
เครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 2 ดัดให้โค้งซ้อนทับกันเป็นชั้นของดอกกุหลาบแล้วจึงท าการบัดกรี  (ภาพที่ 
18) 
 

 
ภาพที่ 18 บัดกรีดอกกุหลาบ 
 

 ประกอบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 2  บัดกรีเชื่อมห่วงฐานไข่มุก  21 ชิ้นกับดอกกุหลาบ 
(ภาพที่ 19) 

 
ภาพที่ 19 ประกอบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 2 
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4.3 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับหน้าอกชิ้นท่ี 3 
 เขียนแบบฐานรองของเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 3 ในโปรแกรม 3D (ภาพที่ 20) น ามา
เป็นฐานรองของฐานไข่มุกออกแบบให้มีลวดลายตารางที่เพ่ือให้เหมือนพ้ืนผิวที่ปั๊มลายบนแผงยาคุม 
โดยด้านหลังของฐานรองสามารถติดแม่เหล็กแรงสูงเพ่ือยึดติดกับเสื้อผ้าเม่ือสวมใส่เครื่องประดับ พิมพ์
และเทซิลิโคนแม่พิมพ์เพ่ือน าไปหล่อ 
 

 
ภาพที่ 20 เขียนแบบฐานรองของเครื่องประดับหน้าอก 3 ในโปรแกรม 3D 

 
 น าฐานรองมาประกอบเป็นรูปทรงเต้านม (ภาพที่ 21-22) โดยการร้อยผ่านลวด (รีดลวด
เงิน 100 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้ลวดมีความนิ่มอ่อนตัว) แล้วบัดกรีฐานไข่มุกด้านบน 25 ชิ้น (ภาพที่ 23 
จะมีไข่มุกแทนเม็ดยาคุม 21 เม็ด และฐานไข่มุก 4 ชิ้นที่บัดกรีดอกกุหลาบดอกเล็กแทนไข่มุก 
 

 
ภาพที่ 21 จัดเรียงฐานเป็นรูปทรงเต้านม 
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ภาพที่ 22 น าฐานรองมาประกอบเป็นรูปทรงเต้านม 
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ภาพที่ 23 บัดกรีฐานไข่มุกด้านบน 

 

 
ภาพที่ 24 ทดลองน ามาวางบนหุ่นเพ่ือดัดให้โค้งตามรูปทรงเต้านม 
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4.4 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานฐานรองแม่เหล็กส าหรับยึดติดกับเส้ือผ้า 
 เขียนฐานรองแม่เหล็กในโปรแกรม 3D (ภาพที่ 25) ออกแบบลวดลายดอกกุหลาบเป็น
ลายเส้น เม่ือเขียนเสร็จแล้วน าไปพิมพ์ เทซิลิโคนท าแม่พิมพ์และหล่อออกมาเพ่ือน าไปบัดกรีติดกับ
เครื่องประดับทั้ง 3 ชิ้นงานในจุดที่จะใช้ยึดติดกับเสื้อผ้า 
 

 
ภาพที่ 25 ฐานรองแม่เหล็ก 
 

 น าชิ้นงานเครื่องประดับที่ประกอบเสร็จแล้วท้ัง 3 ชิ้นงาน แช่กรดขัดท าความสะอาดและ
ขัดเงา (ภาพที่ 26) เพ่ือน าไปชุบ โดยจะชุบดอกไม้สีทอง และชิ้นส่วนอ่ืนๆเป็นสีขาวจะให้เหมือนกับสี
ของฟอยล์ที่ใช้ผลิตแผงยาคุม 

 
ภาพที่ 26 ขัดเงาชิ้นงาน 
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น าชิ้นงานที่ชุบเสร็จแล้วมาติดไข่มุกด้วยอีพ็อกซ่ีใส่ (ภาพที่ 27-28) ครอบโดมอะคริลิคใส และติด
แม่เหล็กแรงสูง (ภาพที่ 29) 
 

 
ภาพที่ 27 ขั้นตอนการเตรียมติดไข่มุกเครื่องประดับทั้ง 3 ชิ้นงาน 

 

 
ภาพที่ 28 ติดไข่มุก 
 

 
ภาพที่ 29 ครอบโดมอะคริลิคใส 
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ทดลองสวมใส่เพ่ือตรวจสอบความแข็งแรงของชิ้นส่วนต่างๆ (ภาพที่ 30) 
 

 

 
ภาพที่ 30 ตรวจสอบความแข็งแรงของการประกอบชิ้นงาน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลงานวิจัย  
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เครื่องประดับช่วยในการส่งเสริมคุณค่าในตัวเองและความ
ม่ันใจของกะเทย ซ่ึงผู้วิจัยได้เริ่มด าเนินการศึกษาแนวคิดที่เก่ียวข้องกับเพศ การเห็นคุณค่าในตัวเอง 
และแนวคิดที่เก่ียวข้องกับเครื่องประดับและการสื่อสาร โดยด าเนินการศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษา
ข้อมูลประสบการณ์และการด าเนินชีวิตของกะเทยกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงความต้องการของกะเทยกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือการปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างปกติ เป็นแนวทางในการออกแบบ
เครื่องประดับที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเครื่องประดับจะ
ท าหน้าที่ในการเป็นสื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าและอัตลักษณ์ที่ มีอยู่ภายในตัวตนแต่ละบุคคล ภายใต้
แนวทางการออกแบบ 3 ประการ คือ 
 1. ความเปิดเผย เป็นเอกลักษณ์ส าคัญและเด่นชัดของกะเทยในการแสดงออกถึงความ
เป็นตัวตนให้สังคมได้รับรู้อย่างชัดเจนถึงเพศภาวะ 
 2. ความสวยงามภายใต้นิยามของ “ดอกไม้พลาสติก” ซ่ึงดอกไม้เป็นสิ่งที่นิยมใช้ในเชิง
สัญลักษณ์แทนความเป็นเพศหญิง เพราะมีความนุ่มนวล อ่อนหวาน สวยงาม และเป็นที่พึงใจของผู้ที่
ได้พบเห็น แต่ส าหรับดอกไม้พลาสติกนั้น เป็นความงามที่ถูกปรุงแต่งเพ่ือเลียนแบบดอกไม้ใน
ธรรมชาติ ซ่ึงบางครั้งดอกไม้พลาสติกอาจมีความสวยงามมากกว่าดอกไม้ในธรรมชาติ แต่ถึงจะ
สวยงามเพียงใดก็ยังคงมิใช่ดอกไม้ที่แท้จริงอยู่ ดี ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้จึงได้น ามานิยามให้เป็น
สัญลักษณ์ของกะเทย 
 3. ความเปลี่ยนแปลงที่ปกปิด นอกจากสิ่งที่กะเทยแสดงออกให้เห็นภายนอกแล้วก็ยังมี
ปัจจัยบางประการที่ไม่ได้ถูกแสดงออกให้รับรู้ได้โดยตรง แต่มีอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายใน เช่น การใช้ยาคุม การใช้ฮอร์โมนเพศหญิง ที่จะท าให้กะเทยมีความอ่อนละมุนเกิดขึ้นจาก
ภายใน 
 จากการศึกษาวิจัยและทดลองจึงได้ต้นแบบของงานออกแบบเครื่องประดับที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ในรูปแบบของเครื่องประดับหน้าอกที่เป็น
ต าแหน่งบนร่างกายที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุด เพราะหน้าอกเป็นอวัยวะที่บ่งบอกถึงความ
เป็นเพศหญิงที่คนทั่วไปในสังคมสามารถรับรู้ได้โดยง่าย ซ่ึงผู้ออกแบบได้พัฒนารูปแบบของงาน
ต้นแบบจนได้เป็นผลงานการออกแบบเครื่องประดับหน้าอก 3 แบบที่ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความม่ันใจให้มากขึ้น 
 ผลงานการออกแบบเครื่องประดับทั้ง 3 ชิ้นมีแนวคิดต้นแบบเดียวกันคือ การออกแบบ
เปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ด้วยการใช้ดอกไม้ และยาคุม 
 ผลงานเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 1 (ภาพที่ 10) เป็นการน าเสนอเชิงสัญลักษณ์ว่ายาคุม
เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของกะเทย โดยเฉพาะการมีหน้าอก 
 ผลงานเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 2 (ภาพที่ 11) เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเครื่องประดับ
หน้าอกชิ้นที่ 1 โดยปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของเครื่องประดับและต าแหน่งการจัดวางบนร่างกาย ซ่ึง
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ผลงานการออกแบบเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 2 นี้มุ่งเน้นสื่อสารให้เห็นถึงลักษณะจิตใจของกะเทยที่
มีความอ่อนโยนแบบผู้หญิง ถึงแม้ร่างกายจะเป็นเพศชายก็ตาม 
 ผลงานเครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 3  (ภาพที่ 12) เป็นการตีความถึงความม่ันใจของ
กะเทยว่า เม่ือมีหน้าอกหรือฐานนมที่ชัดเจนแล้ว ลักษณะทางกายภาพส่วนอ่ืนๆก็จะเอ้ืออ านวยต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นตามไปด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 31 ผลงานการสร้างสรรค์และการสวมใส่เครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 32 ผลงานการสร้างสรรค์และการสวมใส่เครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 33 ผลงานการสร้างสรรค์และการสวมใส่เครื่องประดับหน้าอกชิ้นที่ 3 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 โครงการวิทยานิพนธ์นี้ได้ท าการศึกษาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงอายุ ซ่ึงจากการ
พิจารณาผลกา รศึกษาความต้องการของแต่ละกลุ่ ม พบว่า  มีความแตก ต่าง กันออกไปตา ม
ประสบการณ์และบริบทแวดล้อมของการด าเนินชีวิต ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมใน
การออกแบบชิ้นงานมากยิ่งขึ้น อาจจะต้องก าหนดและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างเจาะจงและลึกซ้ึง
มากยิ่งขึ้น 
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