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54157309: สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั 
คําสาํคญั: ชายรักชาย / เคร่ืองประดบั / ความสมัพนัธ์ 
 ปทุมพร  เจนสมทุร : โครงการการออกแบบเคร่ืองประดับในฐานะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคลของกลุม่ชายรักชาย.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.วรรณวิภา สเุนต์ตา.  79 หน้า. 
 

 ในอดีตสงัคมและวฒันธรรมไทยเป็นสงัคมท่ีมีบรรทดัฐานของความปกติทางเพศแบง่เป็น 
2 เพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง ความคาดหวังในบทบาททางเพศของสงัคมต่อเพศชายว่าต้อง
แข็งแรง เป็นผู้ นํา เป็นผู้สืบสกลุ เป็นเพศท่ีคู่กบัเพศหญิง ความคิดเหลา่นีย้งัคงมีอยู่ในปัจจบุนั แม้จะ
เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่ามีเพศท่ีหลากหลายมากขึน้ แต่บางครอบครัวยงัไม่ยอมรับกบัการท่ีลกู
ชายเป็นชายรักชายเพราะคิดวา่เป็นเร่ืองผิดปกติ  
 โครงการวิทยานิพนธ์นีมี้จุดประสงค์การศึกษาค้นคว้าเพ่ือนําไปสู่การออกแบบผลงาน
เคร่ืองประดบัท่ีเปรียบเสมือนภาษา ใช้สื่อสารถึงความสมัพนัธ์แบบคู่รักระหว่างคู่รัก และใช้สื่อสาร
ทศันคติของผู้ออกแบบท่ีมีต่อความสมัพนัธ์ของคู่รักชายรักชายว่าเป็นเร่ืองปกติไม่ได้แตกต่างไปจาก
ความสมัพนัธ์ของคู่รักชายหญิงออกสู่สงัคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคู่รักชายรักชาย อาศยัในเขต
กรุงเทพฯ อาย ุ 25-35   ปี เป็นกลุม่บคุคลท่ีประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน มีควาประพฤติดี เพ่ือ
เป็นตวัแทนในการแสดงออกถงึทศันคติท่ีดีสูส่งัคม 
 การศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการสื่อสารท่ีเป็นเอกลักษณ์ คือ การใช้
ความหมายทบัซ้อน ทําให้ตีความได้หลายอย่าง ผู้ออกแบบมีมมุมองต่อความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล
ของกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีความซ่อนเร้นอนัเกิดจากกรอบของสงัคมและมีเสน่ห์เย้า
ยวนน่าค้นหา 
 เพ่ือตอบจุดประสงค์และสะท้อนบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ วิจัยได้นําเสนอผลงานการ
ออกแบบเคร่ืองประดับจํานวนสองชุด ซึ่งมีแนวทางการออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์ “คิง”(King), 
“ควีน” (Queen) ของหมากรุกสากล และวสัดนํุา้ตาลเพ่ือถ่ายทอดรสชาติความรักความสมัพนัธ์ของ
คูรั่กชายรักชายซึง่มีความหอมหวาน ร่วมกบักิริยาทา่ทางการการรับประทาน ซึง่มีความเย้ายวน การมี
ปฏิสมัพนัธ์กับเคร่ืองประดบัจะเปิดเผยถึง กลิ่น รสชาติ และสญัลกัษณ์ของความเหมือนกนักบัคู่รัก
อ่ืนๆ ได้แก่ ตวัหมากรุก “เบีย้” (pawn) ในเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 ซึ่งเป็นตวัหมากรุกธรรมดาแสดงถึง
ความเป็นปกติทัว่ไปในสงัคม และ แหวนคู่ ในเคร่ืองประดบัชดุท่ี 2 ซึง่เป็นสญัลกัษณ์สากลของความ
เป็นคูรั่ก เพ่ือสือ่สารถงึทศันคติเร่ืองความสมัพนัธ์ของคูรั่กชายรักชายวา่ไมแ่ตกตา่งจากคูรั่กอ่ืนๆ  
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It has been known that Thai society has viewed gender as a binary concept: male 

and female. Even though it is incrementally accepted that there are more variations, the 

perception towards male gender as the stronger sex with more prominent leadership 

personality still dominates the ideology of most of the Thais. As a result of that, to some 

families, the concept of homosexuality is still considered unorthodox and deviant.   

Jewelry is utilized to represent the male homosexuals relationship. The project’s 

objective is to study the art of jewelry design as a language communicated between two 

homosexual individuals who are lovers as well as a tool that transmutes the designer’s 

attitude towards male homosexuals’ relationship as indifferent from other heterosexual 

couples. The target group of the work is the male homosexuals residing in Bangkok, age 

between 25 to 35 years old with successful career, good behavior and attitude about their 

own sexuality and homosexual relationship. 

The findings obtained from the study and analysis of the male homosexuals in this 

particular target group show that these individuals possess obscure and ambiguous 

characteristics, which can lead to multiple interpretations. While individuals this target group 

have several conflicted personalities (strong but sensitive, reticent yet outgoing, making them 

sensually mysterious), behaviorally as a couple, they express their love and intimacy towards 

one another like most heterosexual couples. 

The project consists of two set of jewelry pieces with sugar as one of the main 

components of the works. Inspired by the ‘King’ and ‘Queen’ chess pieces, the works 

symbolize ambiguous relationship of the counterparts; the male homosexual couples. By 

‘tasting’ the sugar off the pieces, the remaining parts of the jewelry become a series of couple 

rings (set 1) and the ‘Pawn’ pieces (set 2), both transmuting the notion that the relationship of 

male homosexual couples can be just as loveable and sweet as other heterosexual couples. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนัน้มนุษย์ทุกคนย่อมมีการส่ือสารระหว่างกัน นํามาซึ่ง

ความสมัพนัธ์ในแบบตา่งๆ เช่น ความสมัพนัธ์แบบคนในครอบครัว แบบเพ่ือน แบบคูรั่ก ฯลฯ ไม่ว่า

จะเป็นภาษาพดู ภาษาเขียน หรือท่วงท่าภาษากาย ล้วนถกูถ่ายทอดมาจากวิธีคิดความรู้สกึและ

อุปนิสยัใจคอของผู้ แสดงออก นอกเหนือจากปัจจัยท่ีเป็นลกัษณะกายภาพซึ่งเป็นลกัษณะส่วน

บุคคลแล้ว ปัจจัยท่ีมีผลอย่างมากต่อการแสดงออก คือ สิ่งแวดล้อม อันได้แก่ สภาพแวดล้อม 

สงัคมและวฒันธรรม 

 ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์แบบคู่รักยังคงไม่นิยม

แสดงออกอย่างเปิดเผยในท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรักเพศเดียวกนัท่ีเป็นชายรักชาย 

เพราะสงัคมไทยมีความคาดหวงักับบทบาทของเพศชายว่าเป็นผู้ มีความแข็งแรง ต้องครองคู่กับ

เพศหญิง เป็นหวัหน้าครอบครัว และเป็นผู้ สืบเชือ้สาย หลายครอบครัวมกัทําใจยอมรับการท่ีลกู

ชายจะมีคู่รักเป็นชายด้วยกนัไม่ได้ การแสดงออกซึ่งความรักของกลุ่มชายรักชาย จึงขดักบัความ

คาดหวงัของบทบาทเพศชายในสงัคมไทยมาก 

 อิทธิพลจากสงัคมและวฒันธรรมไทยมีบรรทดัฐานความปกติทางเพศ แบง่เป็น 2 เพศ 

คือ ชายและหญิง ซึ่งเป็นเพศท่ีธรรมชาติสร้างมาให้คู่กนั ส่งผลให้กลุ่มคนท่ีรักเพศเดียวกนั ถูก

ตดัสนิวา่ผิดปกต ิโรเบร์ิด เฮฟเนอร์ (Robert Hefner) ได้กลา่วถึงความเห็นของ ดร. ปีเตอร์ แจ็คสนั 

(Peter Jackson) เร่ืองทศันคติของสงัคมไทยท่ีมีตอ่เกย์ ในช่วงปี 1960-1980 ว่า “ในเมืองไทยนัน้ 

การพดูถึงความสมัพนัธ์ของชาวรักเพศเดียวกนั จะเป็นไปแบบจ้วงจาบและละลาบละล้วงมากกว่า

ท่ีจะเป็นแคก่ารพดูถึงอยา่งเร่ืองปกตเิท่านัน้”1  

 แม้ว่าปัจจุบนัสงัคมไทยจะเปิดกว้างมากขึน้ แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มคู่รักเกย์ยงัคง
ต้องต่อสู้กับสายตาของสงัคม การไม่ยอมรับในความสมัพนัธ์ และยงัคงมีคนจํานวนไม่น้อยท่ีมี

                                                  
 1 Robert  Hefner,  วัฒนธรรมกะเทยไทยและมาร์ดกิราส์ไนท์ของกะเทยออสซ่ี, 
แปลจาก Dear Uncle Go, แปลโดย วรวีร์ บํารุงพงศ์ (กรุงเทพฯ: ศลิปวฒันธรรม, 2545), 93. 
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อคติกับเกย์ ซึ่งแท้จริงแล้วสิ่งท่ีคู่รักเกย์ต้องเผชิญ ไม่ได้เกิดจากความผิดแปลกทางเพศ หรือ
ความสมัพนัธ์ท่ีผิดปกตธิรรมชาต ิแตเ่กิดจากกรอบของสงัคม 
 หน้าท่ีของเคร่ืองประดับตัง้แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีหลากหลาย เช่น ประดับบน
ร่างกายเพ่ือให้เกิดความสวยงาม บอกสถานะทางสงัคม บอกความเป็นตวัตน บอกเล่าเร่ืองราว
บนัทึกความทรงจํา ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบให้กบัผู้สวมใส่หรือผู้ ท่ีพบ
เห็นได้รับรู้ ดงันัน้เคร่ืองประดบัจึงเปรียบเสมือนภาษาท่ีทํางานบนร่างกายเพ่ือใช้ส่ือสารความคิด
ระหว่าง ผู้ออกแบบ ผู้สวมใส ่และผู้พบเห็น จากทศันคติเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลของคูรั่ก
ชายรักชายภายใต้สงัคมไทย โครงการวิทยานิพนธ์นีจ้งึต้องการนําเสนอการออกแบบเคร่ืองประดบั
เพ่ือส่ือสารความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคู่รักชายรักชาย และส่ือสาร
ทศันคติเร่ืองความสมัพนัธ์ของคนกลุม่นีใ้นมมุมองท่ีว่าไม่แตกต่างจากความสมัพนัธ์ของคู่รักชาย
หญิง ซึง่เป็นการนําเสนอมมุมองเพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีให้กบัสงัคมได้รับรู้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัท่ีส่ือสารถึงความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคู่รักชายรักชาย เพ่ือสะท้อนคณุค่าของความรักและความทรงจําท่ีดีระหว่าง
คน 2 คน 
 2. เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัท่ีนําเสนอมมุมองข เร่ืองความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลของกลุ่มชายรักชาย และสร้างความเข้าใจอนัดีของสงัคมต่อคู่รักชายรักชายว่าไม่
แตกตา่งจากคูรั่กท่ีเป็นชายรักหญิง  
 
ขอบเขตในการวิจัยและการออกแบบ 
 1. ศึกษาข้อมูลแนวความคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมการ
ส่ือสารและหน้าท่ีของเคร่ืองประดบั 
 2. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการสื่อสารระหว่าง
บุคคล วิถีชีวิตและทศันคติเร่ืองความรัก ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นคู่รักชายรักชาย อาศยัในเขต
กรุงเทพฯ อาย ุ25-35 ปี ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน มีความประพฤตดีิ  

3. ศกึษาและทดลองวสัดท่ีุเหมาะสมกบัแนวทางการออกแบบ 
 4. วิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีตอบสนองต่อ
จดุประสงค์ของโครงการวิทยานิพนธ์นี ้
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ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
 ด้านสังคม ในอดีตประเด็นเร่ืองความเป็นชายรักชาย มกัถกูนําเสนอเช่ือมโยงกบั โรค
เอดส์ เพศสมัพนัธ์ ความรุนแรงและความผิดปกติ ซึง่ทําให้เกิดทศันคติในด้านลบกบัคนกลุม่นีแ้ละ
ยงัคงฝังรากลึกอยู่ในกรอบความคิดของสงัคมไทย ซึ่งแท้จริงเราไม่สามารถตดัสินความเป็นคนดี
หรือความผิดปกติได้จากรสนิยมทางเพศ การปรับเปล่ียนทศันคติของสงัคมต้องใช้เวลาและความ
ร่วมมือจากทัง้กลุม่ชายรักชายเองและการเปิดโอกาสจากสงัคม ในฐานะผู้ออกแบบเคร่ืองประดบั
จงึได้ใช้โอกาสนีนํ้าเสนอมมุมองท่ีดีตอ่ความสมัพนัธ์ของคูรั่กชายรักชายออกสูส่งัคม 
 ด้านการออกแบบ เน่ืองจากจดุประสงค์ของโครงการวิทยานิพนธ์ คือการออกแบบให้
เคร่ืองประดบัเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสารถึงความรักความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นเร่ือส่วนตวั 
แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดประสงค์ท่ีต้องการแสดงออกถึงทัศนคติของผู้ ออกแบบท่ีมีต่อ
ความสมัพนัธ์ของคู่รักท่ีเป็นชายรักชายว่าไม่แตกต่างจากคู่รักเพศอ่ืนๆให้กับสงัคมได้รับรู้ ซึ่งมี
ความขัดแย้งกัน การออกแบบจึงควรมีลักษณะของการซ่อนความเป็นส่วนตัว โดยการสร้าง
กิจกรรมให้เกิดขึน้ระหว่างคู่รักร่วมกับการสวมใส่เคร่ืองประดบั เพ่ือสร้างความทรงจําพิเศษท่ี
บคุคลภายนอกไมส่ามารถรับรู้ได้ และผสมผสานกบัการส่ือสารโดยใช้สญัลกัษณ์เพ่ือแสดงทศันคติ
เร่ืองความสมัพนัธ์ออกสูส่งัคมอยา่งเหมาะสม  
 
 วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาแนวความคิดเร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมการส่ือสารและ
หน้าท่ีของเคร่ืองประดบั จากหนงัสือและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. ศกึษาลกัษณะ บคุลกิภาพ พฤตกิรรมการสื่อสารระหวา่งบคุคล วิถีชีวิตและทศันคติ
เร่ืองความรักของกลุม่เป้าหมาย โดยวิธีการสงัเกตและสมัภาษณ์ 
 3. วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือนําเสนอแนวทางการออกแบบและแบบร่าง 
 4. ศกึษาและทดลองวสัดท่ีุเหมาะสมกบัแนวทางการออกแบบ 
 5. ดําเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 
 6. สรุปผลการออกแบบและข้อเสนอแนะ 
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แผนการดาํเนินงานและระยะเวลา 
 
ตารางท่ี 1 แสดงแผนการดําเนินงานและระยะเวลา 
 

ระยะเวลา การดาํเนินงาน 
ธ.ค.2555 เตรียมนําเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์ 
ธ.ค.2555 สรุปหวัข้อวิทยานิพนธ์ 
ม.ค.2556 ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง สรุปและวิเคราะห์ 
ม.ค.2556 ศกึษาและสํารวจกลุม่เป้าหมาย สรุปและวิเคราะห์ 
พ.ค.2556 นําเสนอแนวทางการออกแบบและแบบร่าง ศกึษาทดลองวสัด ุ
ก.ย.2555 ผลติชิน้งานเคร่ืองประดบั 
พ.ค.2555 นําเสนอผลงานเคร่ืองประดบั 

 
งบประมาณที่ใช้ 
 วสัดใุนการทดลอง ประมาณ 8,000  บาท 
 วสัดแุละคา่แรงในการสร้างสรรค์ชิน้งาน ประมาณ   20,000  บาท 
 คา่เดนิทาง ประมาณ   5,000 บาท 
 อ่ืนๆ  ประมาณ   5,000  บาท 
 รวมทัง้หมด   38,000  บาท 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีสะท้อนความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลของกลุม่ชายรักชาย
และเพ่ือส่ือสารทศันคตเิร่ืองความสมัพนัธ์ของคนกลุม่นี ้ในมมุมองท่ีไม่แตกตา่งจากความสมัพนัธ์ของ
คูรั่กชายหญิงเพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีให้กบัสงัคมได้รับรู้ 
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บทที่ 2 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 
 การออกแบบเคร่ืองประดบัในฐานะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลของกลุ่มชายรักชาย 
สามารถแยกข้อมลูการศกึษาออกเป็น 2 เร่ืองหลกั ซึง่เก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการ
ส่ือสารของมนษุย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และนําไปสูแ่นวทางการออกแบบ โดยแบง่เป็น 
2 ประเดน็ ดงันี ้

 ประเดน็ที่ 1 แนวคดิเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลเชิงจิตวิทยากบัการส่ือสาร 
 ประเดน็ที่ 2 แนวคดิเร่ืองเคร่ืองประดบักบัการส่ือสาร 

  
แนวคดิเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเชิงจติวิทยากับการส่ือสาร 
 1. แนวคดิเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเชิงจติวิทยา 
  ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล เกิดขึน้จากพฤติกรรมระหว่างบคุคล ซึง่เป็นท่ียอมรับ
ว่า “Behavior is cause” คือ พฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมมีสาเหตเุสมอ ซึ่งปัจจยัหลกัท่ีมีต่อ
พฤตกิรรมแบง่ออกเป็น 2 ประการ คือ พันธุกรรม (Heredity) และ ส่ิงแวดล้อม (Environment)1 
  ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสงัคม เน่ืองจากมนุษย์ใน
สงัคมมีการตดิตอ่และปฏิสมัพนัธ์กนัตลอดเวลา เกิดเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัขึน้2  
  พฤติกรรมระหว่างบคุคล (Interpersonal Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จาก
การเก่ียวข้องสมัพนัธ์กัน การโต้ตอบกันระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง เป็นการแสดงออก
จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทัง้สองฝ่ายมาปฏิสมัพนัธ์ต่อกัน เช่น ความเอือ้เฟือ้ ความก้าวร้าว การ
ปฏิเสธกนั การยอมรับกนั เป็นต้น3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลหนึง่กบัอีกบคุคลหนึ่งนัน้มีได้หลาย
ช่องทางโดยจะออกมาในรูปของการส่ือสารระหว่างกนั โดยทัว่ไปแล้วความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล
แบง่เป็น 3 ระดบั คือ  

                                                  
 1 หลุย  จําปาเทศ, จิตวิทยาสัมพันธ์, พิมพ์ครัง้ท่ี 4 (กรุงเพทฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542), 4-5 
 2 จํารอง  เงินดี,  จติวิทยาสังคม  (กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริน้ติง้ เฮ้าส์, 2552), 2. 
 3 เร่ืองเดียวกนั. 
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  ระดบัที่ 1:  ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลใกล้ชิด ได้แก่ เพ่ือนสนิท ครอบครัว และ
คนรัก 
  ระดบัที่ 2:  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลท่ีรู้จกักนั ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน 
  ระดบัที่ 3:  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลท่ีเป็นคนแปลกหน้า4 
  สําหรับโครงการวิทยานิพนธ์นีเ้น้นศึกษาความสัมพันธ์ในระดับที่ 1 คือ ความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลใกล้ชิดในแบบคูรั่ก 
 2. แนวคดิเร่ืองการส่ือสาร 
  “ภาษา” เป็นส่ือกลางทําให้คนเราสามารถส่ือสารถ่ายทอดความคิดความรู้สึก
ระหว่างกันได้จนเกิดเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างกันตัง้แต่ระดบับุคคลจนถึงระดบัสงัคม ภาษาท่ี
มนษุย์ใช้ส่ือสารกนั แบง่ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ วจันภาษา และอวจันภาษา 
  วัจนภาษา (Verbal language) ได้แก่ คําพดูหรือตวัอกัษรท่ีกําหนดใช้ร่วมกนัใน
สงัคม ซึง่หมายรวมทัง้เสียง และลายลกัษณ์อกัษร ภาษาถ้อยคําเป็นภาษาท่ีมนษุย์สร้างขึน้อย่างมี
ระบบ มีหลกัเกณฑ์ทางภาษา หรือไวยากรณ์ซึง่คนในสงัคมต้องเรียนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พดู 
อา่น เขียนและคดิ วจันภาษาแบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ ภาษาพดู และภาษาเขียน5 

  วจันภาษาสามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดบัตามการใช้งาน ได้แก่ ระดบัพิธีการ ระดบั
ทางการ ระดบักึ่งทางการ ระดบัไม่เป็นทางการ และระดบักันเอง6 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลจะพบได้ว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลของกลุม่ชายรักชายซึง่
เป็นความสมัพนัธ์แบบใกล้ชิด ใช้วจันภาษาในระดบักนัเอง ซึง่ใช้กบัผู้ ท่ีสนิทกนั มีการใช้คําแสลง 
การคดิคําเปรียบเปรย การเติมสร้อยคํา การใช้ความหมายแฝง อนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีเสน่ห์ของคน
กลุม่นี ้
 

                                                  
 4 หลยุ  จําปาเทศ,  จติวิทยาสัมพันธ์, 4-5. 
 5 สปุรีดีย์  สวุรรณบรูณ์, ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร, เข้าถึงเม่ือ 27 มกราคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก  http://ipesp.ac.th/learning/thai/chapter2-1.html 
 6 ชวลติ,  ระดบัของภาษาไทย,  เข้าถงึเม่ือ 25 กนัยายน 2556,  เข้าถงึจาก  http:// 
bbznet.pukpik.com/scripts/view.php?user=sidawebchalit&board=1&id=4&c=1&order=&
bbz_htmledit=Y 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 7 

  อวัจนภาษา (Non-Verbal Language หรือ Body language) เป็นการส่ือสารท่ีไม่
ใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียน แต่เป็นการใช้สญัลกัษณ์ต่างๆ ในงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างความ
ดึงดดูในในการสื่อสารระหว่างบุคคล พบว่า ร้อยละ 93 ของการสื่อความหมายเป็นอิทธิพลจาก
การสื่อสารด้วย อวจันภาษา7 

  อวจันภาษาท่ีใช้ทัว่ไป ได้แก่ สายตา (เนตรภาษา), กิริยาท่าทาง (อาการภาษา), 
นํา้เสียง (ปริภาษา), สิ่งของหรือวตัถ ุ(วตัถภุาษา), เนือ้ท่ีหรือช่องว่าง (เทศภาษา), กาลเวลา (กาล
ภาษา) และการสมัผสั (สมัผสัภาษา)8  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการส่ือสาร 
  ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลแบบคู่รักมีวิธีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกจาก
บคุคลหนึง่ไปสูอี่กบคุคลหนึง่ให้รับรู้ได้ ดงันี ้
  3.1 การส่ือสารโดยวัจนภาษา ได้แก่ การบอกรักโดยคําพดู การเขียนเป็นถ้อยคํา   
เป็นต้น 
  3.2 การส่ือสารโดยอวัจนภาษา  ได้แก่ 
   3.2.1 สายตา (เนตรภาษา)   การสบตาระหว่างผู้ส่งสารกบัผู้ รับสาร สามารถ
ส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกได้มากมายโดยไม่ต้องใช้คําพูด เช่น รัก โกรธ งอน ฯลฯ ดัง่สํานวนไทย
ท่ีวา่ ดวงตาเป็นหน้าตา่งของดวงใจ  

                                                  
 7 กาญจนา โชคเหรียญสขุชยั, การส่ือสารเชิงอวัจนภาษา รูปแบบและการใช้ 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 2. 
 8 สปุรีดีย์  สวุรรณบรูณ์,  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร,  เข้าถึงเม่ือ 27 มกราคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก  http://ipesp.ac.th/learning/thai/chapter2-4.html 
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ภาพท่ี  1  ตวัอยา่งสายตาท่ีแสดงความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก 
ท่ีมา: สยามโซน, ภาพยนตร์ดงั. เข้าถึงเม่ือ 16 มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก http://www. 
siamzone.com/board/view.php?sid=3603381 
 
   3.2.2 กิริยาท่าทาง (อาการภาษา) การเคล่ือนไหวร่างกายและอากปักิริยา
ท่าทางตา่งๆ ท่ีแสดงออกถึงความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก ได้แก่ อาการเขินอาย การยิม้ การสง่จบู การสง่
สญัลกัษณ์ภาษามือ ฯลฯ  

 

 

 
ภาพท่ี  2 ตวัอยา่งอาการภาษาท่ีแสดงความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก 
ท่ีมา: อาการภาษา, เข้าถึงเม่ือ 16 มิถนุายน 2556,  เข้าถึงได้จาก  http://www.t-pageant.com/ 
2011/index.php?/topic/40027-paris-fashion-week-haute-couture-fall-winter-2012-2013/ 
page__st__180 
 
   3.2.3 นํา้เสียง (ปริภาษา) เป็นอวจันภาษาท่ีแฝงอยู่ในภาษาพดูนํา้เสียงช่วย
ในการแปลความหมายของคําพดูให้ชดัเจนยิ่งขึน้ เป็นการแสดงอารมณ์ของผู้ ส่ือสารและสามารถ
แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ส่ือสารได้ นํา้เสียงท่ีแสดงความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก ได้แก่ การทอดเสียง 
นํา้เสียงท่ีแสดงอารมณ์ออดอ้อน โกรธ งอน ระหวา่งคูรั่ก เป็นต้น 
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   3.2.4 สิ่งของหรือวตัถ ุ (วตัถภุาษา) วตัถสุิ่งของท่ีบคุคลเลือกใช้หรือหยิบย่ืน
ให้กันสามารถส่ือความหมายได้ วัตถุภาษาท่ีใช้ส่ือสารถึงความสมัพันธ์แบบคู่รัก เช่น วัตถุท่ีมี
ลกัษณะเหมือนกนั เป็นคูก่นั แหวนแตง่งาน ช็อคโกแลต ดอกไม้ วตัถท่ีุมีความทรงจําร่วมกนั ฯลฯ  
 

 
 
ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งวตัถภุาษาท่ีแสดงความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก 
 
   3.2.5 เนือ้ท่ีหรือช่องวา่ง (เทศภาษา) ได้แก่ การแนบชิดกนั  
 

 
 
ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งเนือ้ท่ีหรือช่องวา่ง (เทศภาษา) ท่ีแสดงความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก 
 
   3.2.5 กาลเวลา (กาลภาษา) ได้แก่ การใช้เวลาร่วมกนั 

   3.2.6 การสมัผสั (สมัผสัภาษา) เช่น การกอด, การจบัมือ, การลบูไล้, การจบู 
เป็นต้น 
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ภาพท่ี 5   ตวัอยา่งสมัผสัภาษาท่ีแสดงความสมัพนัธ์แบบคูรั่ก 
ท่ีมา: สัมผัสภาษา. เข้าถงึเม่ือ 16 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก  http://board.postjung. 
com/656042.html 
  
 ในความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารเชิงอวจันภาษา ด้วยสายตา (เนตรภาษา) 
กิริยาท่าทาง (อาการภาษา) นํา้เสียง เนือ้ท่ีหรือช่องว่าง (เทศภาษา) การเวลา (กาลภาษา) และ
การสมัผสั (สมัผสั) สามารถส่ือสารความหมายและอารมณ์ความรู้สกึจากผู้ ส่ือสารไปยงัผู้ รับสารได้
โดยตรงเพราะเป็นภาษากาย (Body language) แตก่ารสื่อสารเชิงอวจันภาษาด้วยสิง่ของหรือวตัถุ
(วตัถภุาษา)เป็นการส่ือสารความหมายและอารมณ์โดยผา่นตวักลาง  
 

 
 

 
 

 
แผนภมูิท่ี 1  แสดงการสื่อสารความหมายและอารมณ์ของอวจันภาษาด้วยภาษากาย (Body 

language)  
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แผนภมูิท่ี 2  แสดงการสื่อสารความหมายและอารมณ์ของอวจันภาษาด้วยวตัถภุาษา  
 
 ดังนัน้ในโครงการวิจัยนี  ้ เคร่ืองประดับจึงทําหน้าท่ีเป็นวัตถุภาษาท่ีทําให้เกิดการ
ส่ือสารด้วยอวัจนภาษาอ่ืนๆตามมา ได้แก่ การใช้เวลาร่วมกัน การแสดงความใกล้ชิดกัน การ
ส่ือสารด้วยสายตา และการสมัผัสร่างกายกัน เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีถูกออกแบบให้เกิดขึน้
ร่วมกบัการสวมใสเ่คร่ืองประดบั 
 
แนวคดิเร่ืองเคร่ืองประดบักับการส่ือสาร 
 บทบาทของเคร่ืองประดบัจากอดีตถึงปัจจบุนั แสดงให้เห็นว่า เคร่ืองประดบัของมนษุย์
โบราณคือวิธีการเร่ิมแรกท่ีมนุษย์ใช้แสดงออกทางด้านสงัคม เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัเอง ชมุชน กบัสิ่งแวดล้อม ใช้เพ่ือบง่บอก สถานภาพ ความเป็นสิริมงคลป้องกนัภยนัตราย หรือ
แม้แตเ่พ่ือความงามสว่นบคุคล รสนิยมหรือแนวความคดิ9  
 ร่างกายมนุษย์คือพาหนะแห่งการสื่อสาร  นับตัง้แต่สมัยโบราณการสวมใส่
เคร่ืองประดบัเป็นการส่ือสารถึงความสําคญัของเคร่ืองประดบัโดยอาศยัส่วนหรือตําแหน่งสําคญั
ต่างๆของร่างกายเพ่ืออธิบายถึงสถานภาพ ยศ หรือชนชัน้ของบุคคลในแต่ละลําดบั ซึ่งเป็นการ
ส่ือสารเชิงสญัลกัษณ์10 

                                                  
 9 สปุรีดีย์  สวุรรณบรูณ์,  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร,  เข้าถึงเม่ือ 27 มกราคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก  http://ipesp.ac.th/learning/thai/chapter2-4.html 
 10  สภุาวี  ศริินคราภรณ์,   “วาทกรรมแหง่ศลิปะเคร่ืองประดบัยคุหลงัสมยัใหม:่
กรณีศกึษาเก่ียวกบัมิตทิางสนุทรียะ (รูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์และแนวทางการนําเสนอ) 
ของเคร่ืองประดบัสากลยคุหลงัสมยัใหม ่เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพฒันาด้านความคดิของ
นกัศกึษาและแก่นกัออกแบบสาขาเคร่ืองประดบัในประเทศไทย”  เอกสารประกอบการสอน
รายวชิา 366 101 ภาควิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั (กรุงเทพฯ : ภาควิชาออกแบบ
เคร่ืองประดบั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554), 59. 
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 เคร่ืองประดบัร่วมสมยัของปัจจบุนัเป็นประติมากรรมท่ีสวมใส่ได้ และมีผลต่อการรับรู้
สําคญัมาก มนัเป็นสิง่ท่ีแสดงให้เห็นความตัง้ใจของผู้สร้างสรรค์ การตีความผลงานเคร่ืองประดบัท่ี
เกิดขึน้ในยุคหลังสมัยใหม่จะต้องเกิดจากการพิจารณาจากบริบทท่ีงานปรากฏอยู่และสภาพ
สงัคม11 

 ในกระบวนการส่ือสารความหมายประกอบด้วยผู้ ส่ือสาร ผู้ รับสาร และข้อความท่ี
ต้องการสื่อสาร เคร่ืองประดบัทําหน้าท่ีเป็นตวักลางนําข้อความท่ีต้องการสื่อสาร ส่งผ่านจากผู้
ส่ือสารไปยงัผู้ รับสารโดยการสวมใส่ ดงันัน้กระบวนการสื่อสารผ่านเคร่ืองประดบั จึงเป็นทัง้การ
ส่ือสารเชิงสญัลกัษณ์ผา่นวตัถแุละเป็นการส่ือสารอารมณ์ความรู้สกึผา่นภาษากายเม่ือถกูสวมใส ่ 
ในโครงการวิจยันี ้ผู้ ส่ือสาร ได้แก่ ผู้ออกแบบ มีจดุประสงค์หรือข้อความท่ีต้องการให้เคร่ืองประดบั
ทําหน้าเป็นภาษาใช้ส่ือสารระหว่างคน 2 คน ซึง่เป็นชายรักชาย และต้องการแสดงทศันคติเร่ือง
ความสมัพนัธ์ของคูรั่กชายรักชายให้กบัสงัคมได้รับรู้ว่าดงักลา่วไม่แตกตา่งจากคูรั่กชายหญิง ตาม
แผนภมูิท่ี 3  
 

                                                  
 11 สุภาวี  ศิรินคราภรณ์,  “วาทกรรมแห่งศิลปะเคร่ืองประดับยุคหลังสมัยใหม่:
กรณีศึกษาเก่ียวกับมิติทางสนุทรียะ (รูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์และแนวทางการนําเสนอ) 
ของเคร่ืองประดบัสากลยุคหลงัสมัยใหม่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านความคิดของ
นกัศกึษาและแก่นกัออกแบบสาขาเคร่ืองประดบัในประเทศไทย”  เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา 366 101 ภาควิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั. 48. 
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แผนภมูิท่ี 3 แสดงหน้าท่ีของเคร่ืองประดบัท่ีเปรียบเสมือนภาษาซึ่งมีจุดประส่งเพ่ือส่ือสารของ  

การออกแบบเคร่ืองประดบัในฐานะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลของกลุม่ชายรักชาย 
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บทที่ 3 
การศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

 
 โครงการการออกแบบเคร่ืองประดบัในฐานะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลของกลุม่ชาย

รักชาย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น คูรั่กชายรักชาย สญัชาติไทย ท่ีอยู่ในวยัทํางาน อายปุระมาณ 25-35 

ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุท่ีผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์การลองผิดลองถูกในวัยรุ่นมาแล้วจึงมีความ

ชดัเจนในเพศของตน ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน มีความประพฤติดี เพ่ือเป็นตวัอย่างใน

การสร้างความเข้าใจอนัดีเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของคนกลุ่มนีใ้ห้กับสงัคมได้รับรู้ มีการวางแผน

เพ่ืออนาคตและเร่ิมมีความคิดท่ีจะสร้างครอบครัว ดงันัน้กลุ่มชายรักชายบางคนในช่วงอายุนีท่ี้

ไม่ได้เปิดเผยกับครอบครัว จะได้รับความกดดันให้หาคู่ครองเพ่ือสร้างครอบครัว ตามความ

คาดหวงัอนัเกิดจากกรอบความคดิของสงัคมและวฒันธรรม  

 การศึกษากลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการออกแบบได้แบ่งการศึกษาออกเป็น   

2 สว่น ตามแหลง่ท่ีมา คือ  

 1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร งานวิจัย  บทความและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มชาย    

รักชาย  

 2. การศกึษาข้อมลูจากกลุม่เป้าหมายโดยตรง ซึง่เก็บรวบรวมข้อมลูตามหลกัการวิจยั

เชิงคณุภาพ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม การสมัภาษณ์และการสงัเกตการณ์  

 เร่ิมจากการคัดเลือกกลุ่มคู่รักชายรักชายท่ีมีความสนิทสนมยอมเปิดเผยตัวตนกับ      

ผู้ศกึษาร่วมกบัการศกึษาโดยการสุม่แบบลกูโซ ่(Snowball Sampling Technique)1 เพ่ือให้ได้ผู้ ท่ี

ยินดีให้ข้อมลูกบัผู้ศกึษา ซึง่มีจํานวนทัง้สิน้ 10 คูแ่ละมี 2 คูท่ี่ยินดีให้ข้อมลูเชิงลกึ 

                                                  
 1 การสุม่แบบลกูโซ ่(Snowball Sampling) คือ การเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัการ
แนะนําของหน่วยตวัอยา่งท่ีได้เก็บข้อมลูไปแล้ว  
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การศึกษาข้อมูลพฤตกิรรมการส่ือสารของกลุ่มเป้าหมาย  
 การศึกษาข้อมลูพฤติกรรมการส่ือสารของกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรม 
ได้แก่ 
 1. พฤตกิรรมการส่ือสารของกลุ่มชายรักชาย 
  กลุม่เป้าหมายมีเอกลกัษณ์การใช้วจันภาษาเป็นคําศพัท์ท่ีสร้างขึน้มาใช้เฉพาะกลุม่ 
ซึง่คําศพัท์เหล่านี ้มีลกัษณะของการซ่อนความหมาย ทําให้คนท่ีไม่ใช่พวกเดียวกนัไม่เข้าใจ หรือ
เข้าใจในความหมายอ่ืนและเปิดให้กลุ่มคนใกล้ชิดเข้าใจ แสดงความเป็นพวกเดียวกัน โดยใช้
ร่วมกบัอวจันภาษาท่ีเป็นท่าทางและนํา้เสียงช่วยให้มองเห็นภาพและส่ือสารอารมณ์ได้ดียิ่ง เพิ่ม
อรรถรสในการสนทนาเพ่ือให้เกิดความสนกุสนาน เช่น การทอดเสียงยาว การเน้นเสียง  
  ตวัอย่างคําศพัท์ เช่น  กระแสสลบั หมายถึง คําอุปมาใช้แทนพฤติกรรมชอบสอง
เพศ2  “ก้ามป”ู หมายถึง  เกย์ล่ํา ชอบเลน่กล้าม3  “นก” หมายถึง ชวด สญูเสียสิ่งท่ีพงึปรารถนาไป 
มาจากประโยคเตม็วา่ “สวยมกันกตลกมกัได้” เป็นต้น  
  การสร้างคําศพัท์เฉพาะกลุม่และการใช้อวจันภาษาดงักลา่ว” กลายเป็นวฒันธรรม
การสื่อสารอนัเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชายรักชาย ท่ีแสดงถึงบุคลิกลกัษณะของตวัผู้ ส่ือสารว่ามี 
“ความซอ่นเร้น” “ความสนกุสนาน” และ “มีเสน่ห์น่าค้นหา  
 2. พฤตกิรรมการส่ือสารถงึความสัมพันธ์แบบคู่รักของกลุ่มชายรักชาย 
  จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่าในการส่ือสารระหว่างบุคคลแบบคู่รักของ
กลุม่เป้าหมาย มีการใช้วจันภาษา เช่น “ฉนัรักเธอ” “เรารักนาย” “เค้ารักตวัเอง” “เค้าคิดถึงตวัเอง”
ฯลฯ ร่วมกบัอวจันภาษา เช่น การใช้นํา้เสียงออ่นหวาน การกอด การจบัมือ การจบู การลบูไล้ และ
การแสดงความเป็นห่วงดแูละกนั ฯลฯ เหมือนกบัการแสดงออกซึง่ความรักของคูรั่กทัว่ไป 
  กลุม่เป้าหมาย 8 ใน 10 คู ่ได้ให้ข้อมลูกบัผู้ศกึษาว่า ไม่สบายใจท่ีจะแสดงออกถึง
ความรักตอ่กนั เช่น การจบัมือ คล้องแขน หรือใช้นํา้เสียงออดอ้อนในท่ีสาธารณะ บางคูแ่ม้จะไม่ได้
ปกปิดความสมัพันธ์และมีความต้องการท่ีจะแสดงออกแต่ไม่กล้า บางคู่ไม่ต้องการแสดงออก

                                                  
 

2
  นพพร สวุรรณพานิช, พจนานุกรมเกย์ และเลสเบีย้น (กรุงเพทฯ: แสงดาว, 2548), 

4-5. 

 3 Tweet, เรียนรู้ความหมายศัพท์กับพจนานุกรมเกย์, เข้าถึงเม่ือ 5 สงิหาคม 2556,
เข้าถึงได้จาก http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=15476.0%3Bwap2 
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เพราะไม่ชอบสายตาท่ีคนอ่ืนมอง กลุ่มเป้าหมาย 2 ใน 10 คู่ เลือกท่ีจะแสดงออกโดยไม่สนใจ
สายตาของสงัคมท่ีจบัจ้อง เพราะคดิวา่เป็นเร่ืองสว่นตวั  
 “…จบัมือคล้องแขนในท่ีสาธารณะเหรอ พ่ีว่าแรงไปนะ บางคนเข้าก็รับไม่ได้เนอะ ขี ้
เกียจจะฝ่าฟันสายตา…..”4  
 “…ก็อยากแสดงออกให้รู้นะวา่กําลงัหวง วา่งอน แตอ่ยูข้่างนอก ทําไมไ่ด้อะ่ ....แฟนผม
เค้าไมอ่ยากให้คนท่ีท่ีทํางานรู้วา่เป็น ไมอ่ยากเป็นประเดน็…”5  
 จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่แสดงออกซึ่งความรักต่อกันในท่ี
สาธารณะ แม้จะเป็นคูท่ี่เปิดเผยความสมัพนัธ์แล้วก็ตาม แตเ่พราะอิทธิพลทางสงัคมทําให้พวกเขา
เลือกท่ีจะแสดงออกซึง่ความรักในท่ีส่วนตวัมากกว่า  จึงทําให้ความสมัพนัธ์ของกลุ่มชายรักชายมี
ภาพลกัษณ์ของการปกปิดซอ่นเร้น 
 
การศึกษาบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
 จากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 10 คู่ (20 คน) ได้ผลท่ีแสดงบคุลิกลกัษณะ
และวิถีชีวิต ดงัตอ่ไปนี ้ 
 ลักษณะการแต่งกาย  
 กลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่ช่ืนชอบการแตง่กายใน 2 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบท่ี  1  เรียบหรู  
 รูปแบบท่ี  2  แบบสบาย  

                                                  
 

4
  สมัภาษณ์ อิฐ (นามสมมตุ)ิ, 14 สงิหาคม 2556. 

 
5
 สมัภาษณ์ วอ (นามสมมตุ)ิ, 14 สงิหาคม 2556. 
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 รูปแบบที่ 1  เรียบหรู หมายถึง การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ประณีต เลือกเสือ้ผ้า
ประเภท เสือ้เชิต้ กางขายาว  มีรายละเอียดรูปแบบการตดัเย็บพิเศษ และรองเท้าหนงั 
 

 

 

ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งการแตง่กาย รูปแบบท่ี 1  
ท่ีมา:  เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ, เข้าถงึเม่ือ 15 พฤษภาคม 2556  เข้าถึงได้จาก http:// 
topologist.wordpress.com; http://www.tokyodandycom; http://www.greyhound.co.th. 
 
 รูปแบบที่ 2 แบบสบาย หมายถึง การเลือกเสือ้ผ้าประเภท เสือ้ยืดพอ เสือ้กล้าม 
กางเกงขาสัน้ หรือกางเกงขาลอย รองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ 
 

 

 
ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งการแตง่กาย รูปแบบท่ี 2 
ท่ีมา: Greyhound,  HAMBURGER MAGAZINE,  เข้าถึงเม่ือ 15 พฤษภาคม 2556,   
เข้าถึงได้จาก http://www.greyhound.co.th/greyhound_press_single.php?press_id=136 
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 สีท่ีชอบสว่นใหญ่อยู่ในกลุม่สี ขาว เทา ดํา หรือ สีวสัดธุรรมชาติ (Earth Tone) และ มี
การใช้สีสนัเพ่ือเน้นให้เกิดจุดเด่น นอกจากนีก้ลุ่มเป้าหมายนิยมเลือกใช้สินค้า Brand name 
ตวัอย่างตราสินค้าท่ีนิยม ได้แก่  Alexander Mcqueen, Prada, Greyhound, Playhound ฯลฯ 
และกลุ่มเป้าหมายบางคนนิยมนําสินค้าทัว่ไปมาปรับแต่งประยกุต์ให้เข้ากับบุคคลิกของตนเพ่ือ
สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
 

 

    
     

 
ภาพท่ี 8 โทนสีและลกัษณะการแตง่กายของกลุม่เป้าหมาย 
ท่ีมา: Dior,  แฟช่ันและเคร่ืองแต่งกายชาย,  เข้าถงึเม่ือ 15 มิถนุายน 2556,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.dior.com/couture/en_gb/fashion-accessories/men 
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 การศึกษาลักษณะวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายมีลักษณะนิสัย ท่ีใ ห้ความสําคัญกับรูปลักษณ์และสุขภาพให้
ความสําคญักบัรูปร่างหน้าตา มีการไว้หนวดไว้เคราบ้าง แตย่งัดสูะอาด มีการบํารุงผิวพรรณ แตไ่ม่
นิยมแตง่หน้า 
 กิจกรรมยามว่างชอบเล่นกีฬาเพ่ือดแูลรักษาสขุภาพและรูปร่างให้ดดีูอยู่เสมอ  กีฬาท่ี
ชอบเล่นได้แก่ แบตมินตนั วอลเลย์บอล โยคะ การออกกําลงักายด้วยอปุกรณ์ เป็นต้น กิจกรรม
อ่ืนๆ  ได้แก่ ทํากบัข้าวและเท่ียวต่างจงัหวดั นอกจากนี ้ยงัสนใจเร่ืองข่าวสาร สงัคม แฟชัน่  ชอบ
เลน่อินเตอร์เน็ต ดโูทรทศัน์  
 
การศึกษาทศันคตเิร่ืองความสัมพันธ์แบบคู่รักของกลุ่มเป้าหมาย 
 จากการสมัภาษณ์ถึงทศันคติเร่ืองความรักจากกลุ่มเป้าหมายจํานวน 10 คู่ ทกุคู่ให้
ความเห็นว่า โดยพืน้ฐานแล้วความรักของชายรักชาย เหมือนกบัความรักของชาย-หญิง คือ มีการ
ดแูลเอาใจใสซ่ึง่กนัและกนั มีสภาวะของผู้ปกป้องกบัผู้ถกูปกป้อง ต้องการความเข้าใจและซื่อสตัย์
ต่อกัน เพียงแต่ความรักของตนเกิดขึน้ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย และกรอบความคิดของสงัคมเป็น
อุปสรรคต่อความสมัพนัธ์และการดําเนินชีวิตของตน ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนทศันคติเก่ียวกับ
ความรักท่ีไปตามประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล 
 จากทัง้หมด 10 คู่ มีเพียง 2 คู่ ท่ีเปิดเผยความสมัพนัธ์แบบชายรักชายกับครอบครัว
ได้รับการยอมรับจากคนใกล้ชิดในครอบครัวแล้วทัง้ 2 ฝ่าย คบกนัมาไม่ต่ํากว่า 9 ปี มีการวางแผน
คาดหวงัท่ีจะอยู่กนัไปจนแก่เฒ่า มีทศันคติเร่ืองความรักว่ารักแท้มีอยู่จริง การครองคู่ท่ียาวนาน
เป็นเร่ืองน่าภาคภมูิใจ ความซ่ือสตัย์เป็นเร่ืองสําคญั แม้ว่าการเปล่ียนคู่นอนไปเร่ือยๆสําหรับเพศ
ชายในสงัคมไทยเป็นเร่ืองไมเ่สียหาย แตก็่เลือกท่ีจะมีความสมัพนัธ์กนัคนท่ีตนรักมากกวา่ ต้องการ
การยอมรับ การผกูมดัทางกฎหมายและอยากมีบตุรร่วมกนั  
 กลุ่มเป้าหมายจํานวน 3 คู่ ไม่ได้เปิดเผยความสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการ คิดว่า
ครอบครัวน่าจะรู้แต่ไม่พดูถึงหรือสนบัสนนุอย่างเปิดเผย มีทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองความรักของชาย
รักชายว่า เป็นความรักท่ีไม่มีการผกูมดัทัง้ในด้านกฎหมายและสงัคม จึงง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง
แต่มีพยายามท่ีจะประคบัประคองความสมัพนัธ์ให้ยืนยาวท่ีสดุ มีความคาดหวงัท่ีจะได้พบคนท่ี
คอยดแูลกนัไปจนแก่เฒ่าแต่คิดว่าเป็นเร่ืองยากลําบาก และไม่นิยมการเปล่ียนคู่นอนไปเร่ือยๆ 
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 “พ่ีก็เคยหวงันะทุ่มเทไปเยอะเลยแล้วก็ต้องเสียใจหนกั ...ตอนนีเ้ลยเลิกหวงัและคบไป
ทําใจไป” 6 

 กลุ่มเป้าหมายจํานวน 5 คู่ ท่ียงัปิดบงัความสมัพนัธ์และสถานะทางเพศกบัครอบครัว 
เพราะคิดว่าครอบครัวจะรับไม่ได้  มีทศันคติ ไม่ชอบการผกูมดั พงึพอใจในความอิสระ อยู่ด้วยกนั
ด้วยการยอมรับในเง่ือนไขท่ีตัง้ร่วมกนั และไม่นิยมการเปลี่ยนคู่นอนแต่คิดว่าการนอกใจเป็นเร่ือง
ปกต ิเพราะเพศชายมีสญัชาตญิาณของการรักสนกุจงึต้องสร้างทางเลือกเผ่ือไว้ให้ตวัเองเสมอ 
 ข้อมลูจากกลุ่มเป้าหมายทัง้ 10 คู่ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงทศันคติท่ีหลากหลาย ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความแตกต่างนี ้ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและสงัคม แต่เป็นการยืนยนัว่ายงัมีกลุ่มชายรัก
ชายท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อความรัก และคาดหวงัจะได้รับโอกาสจากสงัคมในการดําเนินความสมัพนัธ์
รักของตนอยา่งราบร่ืนเหมือนกบัคูรั่กชายหญิง หากบรรทดัฐานของความรักท่ีปกตขิองคนในสงัคม
ได้ขยายคลอบคลมุไปถึงกลุ่มคู่รักชายรักชาย มองความรักของคนกลุ่มนีเ้ป็นเร่ืองปกติ ก็จะเป็น
การเปิดโอกาสให้กบัผู้ ท่ีมีทศันคตท่ีิดีเหลา่นีไ้ด้มีท่ียืนอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ 
 
การศึกษาทศันคตขิองสังคมที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย 
 จากรายงานของกลุ่มอัญจารี7 สงัคมไทยมีอคติต่อคนรักเพศเดียวกันอยู่หลายเร่ือง 
โดยเฉพาะเร่ือง ความเข้าใจผิดว่า คนรักเพศเดียวกนัเป็นโรคจิต มีความผิดปกติทางเพศ ชอบใช้
ความรุนแรงเม่ือมีปัญหา สําส่อนทางเพศ ชอบล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก ทําให้เด็กเกิดการ
เลียนแบบ มีจิตใจหมกมุ่นในเร่ืองเพศ มีพฤติกรรมคกุคาม และแพร่กระจายโรค ซึง่การไม่ยอมรับ
คนรักเพศเดียวกนัของครอบครัวและสงัคม เป็นสาเหตแุห่งความทกุข์ใจเป็นอนัดบัต้นๆของหญิงรัก
หญิงและชายรักชาย 
 ทศันคติของสงัคมไทยท่ีมีตอ่กลุม่คนรักเพศเดียวกนัถกูสะท้อนผ่านทางส่ือสารมวลชน 
เช่น ในรายการทีวีการแสดงตลกชายมกัจะแต่งตวัเป็นเพศตรงข้าม แสดงท่าทางเกินจริง ล้อเลียน 
หรือใสจ่ริตมากเกินไป ทําให้คนรักเพศเดียวกนัถกูมองเป็นภาพรวมหรือ Over-generalization ท่ี
สะท้อนภาพทางลบ ทัง้ท่ีในความเป็นจริงคนรักเพศเดียวกนัจํานวนมากเป็นสภุาพชน8 

                                                  
 

6
  สมัภาษณ์ อิฐ (นามสมมตุ)ิ, 14 สงิหาคม 2556. 

 7 กลุม่อญัจารี คือ  องค์กรสนบัสนนุและปกป้องสทิธิคนรักเพศเดียวกนั ก่อตัง้ขึน้เม่ือ
พ.ศ. 2529. 
 8  โลกใบใหญ่ [นามแฝง], “รักเพศเดียวกนัไมใ่ช่โรคจิต,” สารคด ี18, 215 (มกราคม 
2546): 24.   
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 แม้ว่าในปัจจุบนัสงัคมไทยจะยอมรับและเปิดกว้างมากขึน้ การรักชอบเพศเดียวกัน
ไม่ได้เป็นเร่ืองผิดศีลธรรมจรรยา แตค่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสงัคมไทยมีทศันคติในแง่ลบกบักลุม่คนท่ีรัก
เพศเดียวกันสงัเกตได้จากคําศพัท์ท่ีใช้เรียกกลุ่มชายรักชาย เช่น “รักร่วมเพศ”คําว่า “ร่วมเพศ”มี
ความหมายถึงการสมสู่ เม่ือมารวมกับคําว่า “รัก” ก็เลยก่อให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบ  หรือ “ลกั
เพศ” ซึง่เป็นคําท่ีแสดงออกในด้านลบอยา่งเห็นได้ชดั  หรือ “เบ่ียงเบนทางเพศ” ซึง่ก็เป็นคําท่ีทําให้
รู้สึกว่าผิดแผกแตกต่างไปจากความเป็นปกติอยู่ดี9กรอบสงัคมจึงบีบให้กลุ่มคู่รักเพศเดียวกนัเกิด
การรวมตวัเข้าหากนัและสร้างลกัษณะวฒันธรรมเฉพาะกลุม่รวมถึงการส่ือสารเฉพาะตวัทัง้เป็นไป
เพ่ือการแสดงตวัตนตอ่สงัคม และปิดบงั ซอ่นเร้นจากการถกูตดัสนิวา่แตกตา่งในทางลบ 
 จากทัศนคติของสังคมท่ีมีต่อกลุ่มชายรักชายข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอคติเก่ียวกับ    
เร่ืองเพศ ทําให้ความสมัพนัธ์ของกลุ่มชายรักชาย ถูกตดัสินว่าผิดปกติ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วเป็นเพียงความรักของมนษุย์คูห่นึง่เท่านัน้เอง 
 
 
 

                                                  
 

9 นที ธีระโรจนพงษ์, แกะกล่องเกย์ (กรุงเทพฯ: พลอยรุ้ง, 2548), 32.   
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บทที่ 4 
แนวทางการออกแบบ 

 
แนวทางการออกแบบ 
 จากจุดประสงค์ของโครงการวิจัยนี  ้คือ การออกแบบเคร่ืองประดับท่ีส่ือสารถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชายรักชายเพ่ือสะท้อนคณุค่าของความรัก
และความทรงจําท่ีดีระหว่างกันและนําเสนอมุมมมองเร่ืองความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนีว้่าไม่
แตกต่างจากความสัมพันธ์ของคู่ รักชายหญิง  ตลอดจนการสะท้อนการสะท้อนลักษณะ
ความสัมพันธ์ท่ีมีเสน่ห์เย้ายวน มีความซ่อนเร้นภายใต้กรอบของสังคมและบุคลิกภาพของ
กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นเพศชาย มีความแข็งแรง สนกุสนาน ซึง่เป็นทศันคติของผู้ออกแบบอนัเกิดจาก
การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ ออกแบบจึงได้นําเสนอแนวทางการออกแบบ
ดงัตอ่ไปนี ้
 แนวทางการออกแบบที่ 1 การเตมิเตม็และการสะสม 
 แนวทางการออกแบบท่ี 1 ซึง่มีท่ีมาจากแนวความคิดเร่ือง “การเติมเต็ม”และ “การ
สะสม” การเติมเต็มแสดงถึงความสัมพันธ์ในแบบคู่รัก การเป็นคู่กัน จึงนําเสนอการออกแบบ
เคร่ืองประดบัให้มีจํานวนหลายชิน้ แตล่ะชิน้สามารถนํามาประกอบเก็บสะสมให้เป็นหนึ่งเดียวกนั
ได้ การสะสมภายใต้เง่ือนไขการใช้เวลาร่วมกนัระหวา่งคนสองคน แสดงถึงความสมัพนัธ์ท่ียาวนาน
ลึกซึง้ ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับคู่รักชายรักชาย ชิน้งานออกแบบเม่ือรวมตัวกันจะมี
ลวดลายหนึ่ง เม่ือแยกชิน้งานออกมาสวมใส่ ความหมายของลวดลายก็จะเปล่ียนไป เป็นการ
ปกปิดซอ่นเร้นตามลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลของชายรักชาย 
 แนวทางการออกแบบที่ 2 รสชาตขิองความรัก 
 แนวทางการออกแบบท่ี 2 “รสชาติของความรัก” เป็นแนวความคิดการส่ือสารเร่ือง
ความรักของคู่รักชายรักชายผ่านรสชาติและกลิ่นหอมหวานร่วมกับท่าทาง เปรียบเสมือนการ
บริโภคขนอมหวานด้วยกริยาท่ีมีความเย้ายวนตามธรรมชาติ ใช้รูปทรงสญัลกัษณ์ของความเป็นคู่
ท่ีแตกต่างกัน แต่ซ่อนรสชาติคือความหวานและสิ่งท่ีเหลืออยู่ท่ีเหมือนกนั เพ่ือส่ือสารทศันคติว่า
ความสมัพนัธ์ของคูรั่กชายรักชายไมแ่ตกตา่งจากความสมัพนัธ์ของคูรั่กอ่ืนๆ  
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 แนวทางการออกแบบที่ 3 ร่องรอยความสัมพันธ์และการรวมตวั 
 แนวทางการออกแบบท่ี 3 โดยใช้แนวความคิดหลกัเร่ือง “ร่องรอยของความสมัพนัธ์
และการรวมตวั” เป็นการเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบนัทึกร่องรอยความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการ
สมัผสักันของคนสองคนซึ่งมีความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนบุคคลลงสู่งานเคร่ืองประดบั โดยนําเสนอ
ผลงานเคร่ืองประดบัของคูรั่กชายรักชายหลายคูด้่วยการนํามาประกอบกนัเป็นงานประตมิากรรมท่ี
มีรูปทรงสื่อสารถึงความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติ เพ่ือให้สงัคมได้รับรู้ว่าความรักของกลุม่ชาย
รักชายไมใ่ช่เร่ืองผิดธรรมชาต ิ
 
การวิเคราะห์และสรุปแนวทางการออกแบบ 
 ผู้ออกแบบได้ทําการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบตามจดุประสงค์ของโครงการและ
การสะท้อนบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมายตามตารางท่ี 2 พบว่าแนวทางการออกแบบท่ี 2 
“รสชาติของความรัก” สามารถส่ือสารบอกเล่าเ ร่ืองราวได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์ของ
โครงการวิจัยและมีความน่าสนใจมากท่ีสุด ผู้ ออกแบบจึงได้เลือกพฒันาแบบตามแนวทางการ
ออกแบบท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบั  
 

จดุประสงค์การออกแบบ 
แนวทาง 

การออกแบบ 
ท่ี 1 

แนวทาง 
การออกแบบ 

ท่ี 2 

แนวทาง 
การออกแบบ 

ท่ี 3 
เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลของชาย
รักชาย 
 

การสร้างหรือบันทึกความ
ท ร ง จํ า ท่ี เ ป็ น ส่ ว น  ตั ว
ระหวา่งคูรั่ก 

 
 

 
 

 
 

ความมีเสน่ห์เย้ายวน    
การปิดบงัซอ่นเร้น    

เ พ่ื อ แ ส ด ง ทั ศ น ค ติ ท่ี   
มีต่อความสัมพันธ์ของ
คู่รักชายรักชายว่าไม่ได้
แตกต่างจากคู่ รักชาย
หญิง 

ความรัก การเป็นคูก่นั    

ความเหมือนกนั    
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การพัฒนาแนวทางการออกแบบ 
 ขัน้ตอนการพัฒนาแบบร่างได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นท่ีมาของ
รูปทรง วสัด ุสี ตําแหน่ง และขนาดท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการวิจยั  
 1. ที่มาของรูปทรง  
  เน่ืองจากเคร่ืองประดบัในโครงการวิจัยนีทํ้าหน้าท่ีเป็นเสมือนวัตถุภาษา ซึ่งเป็น  
การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ ท่ี ส่ือสารถึง “ความรัก-การเป็นคู่กัน” ของกลุ่มชายรักชายท่ีมี
พฤติกรรมการส่ือสารท่ี “กํากวม” จากการใช้ความหมายทบัซ้อนกนั ข้าพเจ้าจึงใช้เทคนิควิธีการ
การระดมและวิเคราะห์เพ่ือหาสญัลกัษณ์ท่ีเหมาะสมนํามาพฒันาเป็นรูปทรงของงานออกแบบ
เคร่ืองประดบั 
 

 
 
แผนภมูิท่ี 4  การระดมความคิดและการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสญัลกัษณ์ ท่ีมาของรูปทรงในการ

ออกแบบเคร่ืองประดบั 
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 จากการระดมความคิดและการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสญัลกัษณ์ ท่ีมาของรูปทรงในการ
ออกแบบเคร่ืองประดบั (แผนภมูิท่ี 4) พบว่า สญัลกัษณ์  “คิง (King) - ควีน (Queen)”  มีความ
เหมาะสมในการใช้เป็นรูปทรงตามแนวทางการออกแบบท่ี 2 เพราะมีความกํากวม มีความหมาย      
ทบัซ้อนกนัหลายอย่าง ได้แก่  “คิง (King) - ควีน (Queen)” สญัลกัษณ์ความเป็นคูก่นัของชายหญิง 
และเป็นคําทบัศพัท์ภาษาองักฤษท่ีใช้แบง่บทบาททางเพศของกลุม่ชายรักชาย  
 รูปสญัลกัษณ์ของ “คิง(King) - ควีน (Queen)” ปรากฏอยู่ในวตัถุต่าง ๆ ได้แก่ 
สญัลกัษณ์บนไพ ่ตวัหมากรุกสากล และเป็นมงกฎุในความหมายของสถาบนักษัตริย์  
 สญัลกัษณ์ “คิง (King) - ควีน (Queen)”  ท่ีปรากฏอยู่ในรูปทรงของหมากรุกสากล มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัเนือ้หาการออกแบบมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีตวัหมากรุกตวัอ่ืน ๆ ใน
เกมส์ อนัได้แก่ “เรือ/ปราสาท (Rook/Castle)” “บชิอป (Bishop)”, “ม้า/อศัวิน (Knight)” และ “เบีย้ 
(Pawn)”  ท่ีสามารถอ้างอิงถึง ประชากรเพศอ่ืน ๆ ในสงัคม เพ่ือสร้างการเปรียบเทียบทางความคิด
ของความเหมือนในความสมัพนัธ์ได้ 
 

 
  
ภาพท่ี 9 แสดงสญัลกัษณ์ “คงิ(King) - ควีน(Queen)”  ท่ีปรากฏอยูใ่นหมากรุกสากล 
ท่ีมา: เมืองทมีแชมป์โลกหมากรุก,  เข้าถึงเม่ือ 17 กรกฎาคม 2010,  เข้าถึงได้จาก  http:// 
susanpolgar.blogspot.com/2012/12/world-cities-chess-team-championship_17.html 
 
 2. วัสดุ 
  เน่ืองจากแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบัมีวสัดหุลกัคือนํา้ตาลและการส่ือสาร
ผา่นการรับรส ดงันัน้วสัดท่ีุนํามาใช้ประกอบกบันํา้ตาลจงึต้องคํานึงถึงความปลอดภยัในการนํามา
รับประทาน ประกอบกบัการพิจารณาบคุลกิลกัษณะของกลุม่เป้าหมาย ผู้วิจยัจงึได้นําเสนอวสัดใุน
เบือ้งต้นสําหรับงานออกแบบเคร่ืองประดบันี ้ได้แก่  โลหะและซลิโิคนชนิด Food grade  
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  2.1 โลหะ เช่น ทอง เงิน และ ทองเหลือง เพราะสามารถใช้ร่วมกบัการรับประทาน
ได้ วสัดโุลหะให้ความรู้สกึแข็งแรง สามารถสร้างผิวสมัผสัท่ีสะท้อนถึงบคุลิกของกลุ่มเป้าหมายได้ 
โดย ผิวสมัผสัเงาของโลหะซึง่เม่ือถกูแสงจะเป็นประกายเงางาม ส่ือสารถึงบคุลิกท่ีร่าเริงสนกุสนาน
ของกลุ่มเป้าหมายและในขณะเดียวกนั โลหะสามารถสร้างผิวสมัผสัท่ีเรียบด้าน ซึ่งให้ความรู้สึก
สขุมุ แข็งแรง หนกัแน่น สะท้อนบคุลกิของเพศชาย 
   เน่ืองจากความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและจุดประสงค์การออกแบบท่ี
ต้องการสร้างความทรงจําท่ีดีระหว่างบุคคล ทําให้เคร่ืองประดบัเกิดคณุค่าทางจิตใจต่อผู้สวมใส ่
จากอวจันภาษาท่ีใช้ส่ือสารระหว่างกันมากกว่าการเน้นให้เคร่ืองประดบัมีคณุค่าจากมลูค่าของ
วตัถผุู้ออกแบบ จงึนําเสนอโลหะทองเหลืองสําหรับการออกแบบเคร่ืองประดบัในโครงการนี ้เพราะ
โลหะทองและเงิน เป็นโลหะมีค่าซึง่อาจเกิดทําให้เกิดการตีความถึงคณุค่าของเคร่ืองประดบัจาก
มลูคา่ของวตัถซุึง่อยูน่อกเหนือจดุประสงค์ของการออกแบบ  
  2.2 ซิลิโคนชนิด Food grade  สามารถใช้ร่วมกบัการรับประทานได้ มีคณุสมบตัิ
ยืดหยุน่มีผิวสมัผสัใกล้เคียงกบัผิวหนงัคน จงึให้ความรู้สกึเย้ายวน 
   แตเ่น่ืองจากนํา้ตาลไมส่ามารถยดึเกาะกบัผิวของซลิโิคนได้ จงึมีปัญหาบริเวณ
รอยตอ่ท่ีไม่เรียบร้อย (ดรูายละเอียดในบทท่ี 5 การทดลองวสัด)ุ ขดัแย้งกบับคุลิกการแตง่กายของ
กลุ่มเป้าหมาย ดงันัน้วสัดท่ีุเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์และเทคนิคการสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัใน
โครงการนีคื้อโลหะทองเหลือง  
 3. สี  
  เน่ืองจากลกัษณะการแตง่กายขอกลุม่เป้าหมายท่ีนิยมการแตง่กายในรูปแบบเรียบ
หรูและแบบสบาย (ดรูายละเอียดในบทท่ี 3 การศกึษากลา่มเป้าหมาย) ให้ความสนใจกบัการแต่ง
กาย มีการใช้เคร่ืองประดับหรือสีสนัในการตกแต่งร่างกายให้เกิดเป็นจุดเด่น ผู้ ออกแบบจึงได้
นําเสนอการใช้โทนสีขาว เทา ดํา และสีธรรมชาติของนํา้ตาล เพ่ือให้เคร่ืองประดบัสามารถสวมใส่
ได้กับการแต่งกายในทุกแบบ มีความเรียบง่าย ไม่เปล่ียนแปลงไปตามสมัยนิยมไม่ฉาบฉวย มี
ความเป็นธรรมชาตไิมด่ดัแปลง ซึง่แสดงถึงความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คงจริงใจ 
  เม่ือพิจารณาถึงการอยู่ร่วมกนัของสีระหว่างวสัดโุละหะและสีธรรมชาติของนํา้ตาล
ซึ่งมีสีออกเหลืองเข้ม ดงันัน้โลหะสีดําจึงเหมาะสมมากกว่าสีขาว และสีเทา เพราะให้ความรู้สึก  
เย้ายวนมีเสน่ห์ สุขุม แข็งแรง ซึ่งตรงตามลกัษณะบุคลิกและความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย
มากกวา่  
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 4. ตาํแหน่งการสวมใส่  
  เน่ืองจากแนวทางการออกแบบท่ี 2 ใช้การสื่อสารผ่านการลิม้รสและท่าทางในการ
กิน ซึง่เป็นอวจัจนะภาษาท่ีมีความเย้ายวนตามธรรมชาต ิดงันัน้ตําแหน่งในการสวมใสค่วรคํานงึถึง
กิริยาท่าทางระหว่างท่ีผู้สวมใส่มีปฏิสมัพนัธ์กบัเคร่ืองประดบั ควรสร้างภาพลกัษณ์ความเย้ายวน
ในขอบเขตท่ีเหมาะสมไม่ส่ือสารถึงความลามกอนาจาร ข้าพเจ้าจึงนําเสนอตําแหน่งการสวมใส่
เคร่ืองประดบัให้อยู่บริเวณมือ – นิว้มือ ซึง่มีลกัษณะตามแบบท่ี 2 และ 3 (ภาพท่ี 10) เพราะเม่ือ
พิจารณาท่าทางในขณะท่ีปากสัมผัสลงบนเคร่ืองประดับ ริมฝีปากก็จะสัมผัสลงบนหลังมือมี
ลกัษณะคล้ายการจบูมือ ซึง่เป็นอวจันภาษาท่ีส่ือสารถึงความรักและการให้เกียรตซิึง่กนัและกนั 
 

      
ภาพท่ี 10 แสดงตําแหน่งการสวมใสเ่คร่ืองประดบั 
 

5. ขนาด 
  ขนาดของงานเคร่ืองประดบัแหวนต้องสมัพนัธ์กบัสดัส่วนร่างกายของกลุม่เป้าหมาย 
ซึง่มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของนิว้ประมาณ 17-22 มม. และขนาดของเคร่ืองประดบัส่วนท่ีเป็น
นํา้ตาลควรความเหมาะสมกบัขนาดของปากและการรับประทาน ซึง่กลุ่มเป้าหมายมีระยะการอ้า
ปากสงูสดุเฉล่ียประมาณ 5 ซม. ดงันัน้ขนาดท่ีเหมาะสมในของสว่นท่ีเป็นนํา้ตาลควรมีความหนา
ประมาณ 2.5-3 ซม.เพ่ือให้สามารถรับประทานได้สะดวก   
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การนําเสนอแบบร่าง 
 จากการวิเคราะห์หาท่ีมาของรูปทรงและตําแหน่งการสวมใสข้่างต้น ข้าพเจ้าจึงนําเสนอ
แบบร่าง ซึง่สามารถจดัออกเป็นกลุม่ตามลกัษณะการเกิดเป็นเคร่ืองประดบัดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 
ภาพท่ี 11 แบบร่างตามแนวทางการออกแบบท่ี 2  
 

แบบร่างกลุ่มที่ 1   
 แบบร่างกลุม่ท่ี 1 จะมีความเป็นเคร่ืองประดบัทัง้ก่อนและหลงัรับประทานนํา้ตาลหมด 
นอกเหนือจากสญัลกัษณ์ความเป็นคูข่องหมากรุก “คิง” (King) และ “ควีน” (Queen) แล้วยงัมีการ
ใช้บริบทของสัญลักษณ์หมากรุกตัวอ่ืน ๆ ร่วมด้วย ได้แก่สัญลักษณ์การเป็นคู่ของ, “เรือหรือ
ปราสาท” (Rook/Castle), “ม้าหรืออศัวิน” (Knight) ,”บิชอป” (Bishop) และ “เบีย้” (Pawn) เพ่ือ
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แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์นของคู่รักเพศต่าง ๆ ในสงัคมว่ามีความหวานช่ืนไม่
แตกตา่งกนั ซึง่เม่ือผู้สวมใสไ่ด้สมัผสัรสชาติของนํา้ตาลภายใต้สญัลกัษณ์คูท่ี่แตกตา่งกนั จะพบว่า
มีกลิ่นท่ีหอมหวานไม่แตกต่างกนั และเม่ือรับประทานนํา้ตาลหมดจะเหลือเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปรง
เหมือนกนัคือเคร่ืองประดบัท่ีมีสญัลกัษณ์ของตวัหมากรุก ”เบีย้” (Pawn)  
 ผู้ออกแบบได้ทําการคดัเลือกแบบท่ีมีลกัษณะโดดเด่นแตกต่างกันจากแบบร่างจาก
กลุม่ท่ี 1 จํานวน 5 แบบ มาทํากบัวิเคราะห์รูปทรงท่ีเหมาะสมกบัการสะท้อนบคุลิกลกัษณะของ
กลุม่เป้าหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
  

 

 
ภาพท่ี 12 แบบร่าง 5 แบบท่ีผู้ออกแบบคดัเลือกจากแบบร่างกลุม่ท่ี 1 มาทําการวิเคราะห์  
 
 แบบร่างที่ 1-1 รูปทรงโดยรวมเป็นทรงสามเหล่ียมคว่ํา ซึง่อ้างอิงจากสรีสระของผู้ชาย
แสดงความแข็งแรง ผสมผสานกบัการใช้เส้นโค้งซึง่แสดงลกัษณะของความอ่อนไหวท่ีซ่อนอยู่ แต่
ขาดความกลมกลืนของรูปทรงและความต่อเน่ืองของเส้นตรงส่วนฐานด้านล่างรอยหยัก ซึ่ง
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ผู้ ออกแบบต้องการแสดงการลดทอนจากรูปทรงของกล้ามเนือ้ ขาดความชัดเจนประกอบกับ
ชิน้งานเคร่ืองประดบัมีขนาดเล็กทําให้ไม่สามารถส่ือสารถึงมดักล้าม ความแข็งแรงของเพศชายได้
และทําให้รูปทรงขาดความเรียบง่าย  
 รูปทรงยังไม่ส่ือสารถึงพืน้ท่ีว่างท่ีเตรียมไว้สําหรับการสวมใส่บริเวณนิว้จึงขาด
ความรู้สกึของความเป็นเคร่ืองประดบัเน่ืองจากลกัษณะการสวมใสแ่หวนโดยการหนีบเป็นลกัษณะ
การสวมใส่ท่ีแตกต่างจากความคุ้นเคยของการรับรู้ความเป็นเคร่ืองประดบัแหวนโดยทัว่ไปท่ีเป็น
วงกลมสวมนิว้ ประกอบกบั 
 แบบร่างที่ 1-2 รูปทรงกระบอกท่ีตรงกลางเว้า เป็นรูปทรงสมมาตรแสดงความมัน่คง 
เส้นโค้งเว้าแสดงให้เห็นท่ีว่างท่ีเตรียมไว้สําหรับการสวมใสแ่ละให้ความรู้สกึอ่อนไหวภายใต้รูปทรง
โดยรวมท่ีมีความเรียบง่าย สดัส่วนของนํา้ตาลด้านบนมีความต่อเน่ืองของรูปทรงระหว่างส่วนท่ี
เป็นโลหะและนํา้ตาลแตรู่ปทรงในสว่นของนํา้ตาลมีปริมาณน้อยและแบนจนเกินไป 
 แบบร่างที่ 1-3 รูปทรงมีการอ้างอิงถึงดอกไม้และริมฝีปากเพ่ือสร้างความเย้ายวน 
ประกอบกบัการใช้เส้นโค้งเป็นส่วนใหญ่ ทําให้ความรู้สกึถึงความอ่อนหวานแบบผู้หญิงจนเกินไป
ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและขาดความต่อเน่ืองของรูปทรงระหว่างส่วนท่ีเป็นโลหะและ
นํา้ตาล 
 รูปทรงยังไม่ส่ือสารถึงพืน้ท่ีว่างท่ีเตรียมไว้สําหรับการสวมใส่บริเวณนิว้จึงขาด
ความรู้สกึของความเป็นเคร่ืองประดบัเน่ืองจากลกัษณะการสวมใสแ่หวนโดยการหนีบเป็นลกัษณะ
การสวมใส่ท่ีแตกต่างจากความคุ้นเคยของการรับรู้ความเป็นเคร่ืองประดบัแหวนโดยทัว่ไปท่ีเป็น
วงกลมสวมนิว้ ประกอบกบั 
 แบบร่างที่ 1-4 รูปทรงประกอบด้วยทรงกรวยและวงแหวน ทรงกรวยท่ีมีด้านบนใหญ่
ให้ความรู้สกึบกึบนึแข็งแรง รูปทรงมีความเรียบง่าย  
 วงแหวนด้านล่างแสดงความเป็นเคร่ืองประดบัท่ีชดัเจน แต่รูปทรงปิดทําให้ต้องทําวง
แหวนในขนาดท่ีตา่งกนัตามขนาดนิว้ของผู้สวมใส ่เกิดความแตกตา่งของขนาดของรูปทรงสดุท้าย
เม่ือรับประทานนํา้ตาลเสร็จทําให้เกิดความไม่ชัดเจนในการสื่อสารเร่ืองความไม่แตกต่างของ
ความสมัพนัธ์ 
 แบบร่างที่ 1-5 รูปทรงเป็นทรงพดั ประกอบด้วยเส้นโค้งและมุมแหลม ให้ความรู้สึก
โฉบเฉ่ียว ไม่หยุดน่ิง ซึ่งขดักบัมมุมองของผู้ออกแบบท่ีต้องการนําเสนอความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คง ไม่
ฉาบฉวย 
 รูปทรงมีความตอ่เน่ืองและกลมกลืนกนัของสว่นท่ีเป็นโลหะและสว่นท่ีเป็นนนํา้ตาล 
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 สรุปผลการวิเคราะห์แบบร่างกลุ่มที่ 1 
 จากการวิเคราะห์แบบร่างในกลุม่ท่ี 1 ทัง้ 5 แบบ ผู้ออกแบบได้ทําการพฒันาแบบใน
ลําดบัตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้
 1. นําลกัษณะเด่นเร่ืองรูปทรงท่ีเรียบงาย แสดงความมัน่คงของรูปทรงในแบบท่ี 1-2 
มาพฒันาร่วมกบัลกัษณะเดน่เร่ืองความแข็งแรงของรูปทรงจากของแบบท่ี 1-1และ 1-4 โดยเพิ่ม
สัดสวนนํา้หนักของรูปทรงด้านบนให้มากขึน้ และได้นําเสนอการพัฒนาแบบเพ่ือสะท้อน
บคุลกิลกัษณะของกลุม่เป้าหมายและมมุมอง 
 2. พฒันารูปทรงให้แสดงท่ีวา่งสําหรับการสวมใสท่ี่ชดัเจนขึน้  
 3. เพ่ือสะท้อนบุคคลิกท่ีสนุกสนานและมุมมองเร่ืองความสัมพันธ์ท่ีซ่อนเร้นของ
กลุ่มเป้าหมายภายใต้กรอบของสงัคม ผู้ออกแบบจึงเพิ่มรายละเอียด ความเป็นเหล่ียมมมุบริเวณ
สว่นท่ีเป็นนํา้ตาลและใช้ผิวสมัผสัท่ีมนัวาว ซึง่อ้างอิงจากความแวววาวของอญัมณีเม่ือโดนแสงไฟ 
เพ่ือส่ือสารถึงบคุลิกท่ีสนกุสนานร่าเริงของกลุ่มเป้าหมายบริเวณท่ีสมัผสักบันิว้ซึง่เป็นบริเวณท่ีถกู
ปิดบงัไว้ในขณะสวมใส ่บริเวณด้านบนของเคร่ืองประดบัซึง่จะถกูปิดบงัไว้ในขณะท่ียงัมีนํา้ตาลอยู ่
แสดงถึงมมุมองของผู้ออกแบบตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลของกลุม่เป้าหมายภายใต้สงัคมวา่มี
ความซอ่นเร้น 
 4. ปรับปรุงรูปรงของนํา้ตาลท่ีมีสญัลกัษณ์ต่างๆของหมากรุกให้กลมกลงึมากขึน้เพ่ือ
สร้างเย้ายวนตามธรรมชาตท่ีิเกิดจากการรับประทาน 
 

  
ภาพท่ี 13 การพฒันาแบบร่างกลุม่ท่ี 1  
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 5. การพัฒนาเร่ืองการนําเสนอผลงาน ซึ่งโดยปกติแล้ว เกมส์หมากรุก มักส่ือ
ความหมายถึงการ แข่งขนั สงคราม และการเมือง ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงนําเสนอการปรับเปล่ียนบริบท
ของเกมส์หมากรุกให้แตกต่างไปจากความเข้าใจโดยทั่วไปเพ่ือสร้างความเข้าใจใหม่เก่ียวกับ
สญัลกัษณ์หมากรุกในงานเคร่ืองประดบันี ้โดยการเปล่ียนลายบนตารางให้เป็นสีเดียวกนัทัง้หมด
เพ่ือทําลายความเป็นเกมส์ และปรับเปล่ียนการจดัวางตวัหมากรุกตา่งๆบนกระดานให้แสดงความ
เป็นคูก่นั ซึง่ผู้วิจยัได้นําเสนอการจดัวาง ตามภาพท่ี 12 ซึง่การจดัวางในแบบท่ี 2 คือ การวางเป็นคู่
เรียงกนัเหมาะสมกบัแบบร่างกลุม่ท่ี 1 เพราะสง่เสริมการสื่อสารตามเนือ้หาการวิจยัของโครงการนี ้
มากท่ีสดุ 
 

 
 
ภาพท่ี 14 แสดงแนวทางและการวิเคราะห์การจดัวางผลงานเคร่ืองประดบั 
 
  



 33 

 สรุปผลการพัฒนาแบบร่างกลุ่มที่ 1 
 จากการวิเคราะห์และพฒันาแบบร่างจึงได้แบบร่างสดุท้ายตามภาพท่ี 15 โดยมีวิธีการ
จัดวางเพ่ือนําเสนอชิน้งานเคร่ืองประด ัและมีกระบวนการและขัน้ตอนการส่ือสารสรุปได้ตาม  
ตารางท่ี 3 ดงันี ้
 

 
 

 
ภาพท่ี 15 แบบร่างสดุท้ายของกลุม่ท่ี 1 
 
ตารางท่ี 3  สรุปผลการวิเคราะห์การสื่อสารท่ีเกิดจากแบบร่างสดุท้ายของแบบร่างกลุม่ท่ี 1 
 

การมีปฏิสัมพันธ์กับ
เคร่ืองประดบั 

การส่ือความหมาย 

 ผู้รับสาร 

 

คู่รัก 
ชายรัก
ชาย 

(ผู้สวมใส่) 

คนทั่วไป
(สังคม) 

ขัน้ที่ 1  

 การมองเห็น: สญัลกัษณ์ “คิง” 
(King)-“ควีน” (Queen) และ
หมากรุกตวัอ่ืนๆ 

 การจดัเรียงแบบเป็นคู ่

 

 ความรัก-การเป็นคูก่นั 

 คูรั่กชายรักชาย    
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการวิเคราะห์การสื่อสารท่ีเกิดจากแบบร่างสดุท้ายของแบบร่างกลุม่ท่ี 1 (ตอ่) 
 

การมีปฏิสัมพันธ์กับ
เคร่ืองประดบั 

การส่ือความหมาย 

 ผู้รับสาร 

 

คู่รัก 
ชายรัก
ชาย 

(ผู้สวมใส่) 

คนทั่วไป
(สังคม) 

 การมองเห็น: ตารางหมากรุกท่ี
มีสีเดียวกนัทัง้หมดและไมค่รบ 
8 ช่อง 

 งาน เค ร่ื อ งประดับ นี ้
ไม่ ไ ด้ ส่ือสารถึง เกมส์
การแขง่ขนั 

   

ขัน้ที่ 2 

 การมองเห็น และ การดมกลิน่: 

การมองเห็นนํา้ตาลและสมัผสั
กลิ่นท่ีหอมหวานเหมือนกัน 
ทําให้เข้าใจว่าเคร่ืองประดับ
สามารถรับประทานได้  

 

 ความรัก 

 ความเหมือนกนั 

 ความมีเสน่ห์เย้ายวน 
   

ขัน้ที่ 3 

 การลิม้รส : รสชาติหวาน ท่ี
เหมือนกัน  ทําให้ เ กิดกิ ริยา
ท่าทางในการลิม้รส  

 

 

 ความรัก-การเป็นคูก่นั 

 ความเหมือนกนั 

 ความมีเสน่ห์เย้ายวน 

   

 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั  
 

 การถ่ายทอดอารมณ์
ระหว่างคู่รัก ความทรง
จําร่วมกนั 

   

ขัน้ที่ 4 
 การมองเห็น: เคร่ืองประดบัท่ี

เหลืออยู่มีสัญลักษณ์ของตัว
เบีย้(Pawn)  ท่ีเหมือนกนัหมด
ทกุตวั  

 

 ความเหมือนกนั 

 ความซอ่นเร้น    
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 แบบร่างกลุ่มที่ 2  
 แบบร่างกลุม่ท่ีมีขัน้ตอนการสื่อสารระหว่างบคุคลด้วยการเป็นเคร่ืองประดบัอยู่ในช่วง
ระยะเวลาหนึง่ เม่ือรับประทานนํา้ตาลหมดความเป็นเคร่ืองประดบัจะหายไปไม่สามารถสวมใสไ่ด้ 
เหลือเพียงความทรงจําและงานประตมิากรรมขนาดเลก็  
 ข้อดี  คือ การมีสถานะเป็นเคร่ืองประดบัอยู่ในขณะท่ีคู่รักใช้ส่ือสารหรือทํากิจกรรม
ร่วมกนั เป็นการเปรียบเทียบความรักกบัความเป็นเคร่ืองประดบัว่าจะมีตวัตนจบัต้องได้เม่ือคนทัง้ 
2 ได้ใช้เวลาร่วมกนัและมีการสื่อสารตอ่กนั  
 ข้อเสีย คือ จดุประสงค์ท่ีต้องการนําเสนอทศันคติเร่ืองความสมัพนัธ์ของชายรักชายท่ี
ไม่แตกต่างจากความรักของชายหญิง ถกูส่ือสารออกสู่คนทัว่ไปผ่านงานประติมากรรมขนาดเล็ก 
ไมใ่ช่ในฐานะของเคร่ืองประดบัท่ีส่ือสารผา่นร่างกายของมนษุย์  
 จากการวิเคราะห์แบบร่างกลุ่มท่ี 2 พบว่ามีความขัดแย้งกับจุดประสงค์หลักของ
โครงการจึงไม่เหมาะสมกับการพัฒนาแบบร่างกลุ่มนีเ้พ่ือสร้างสรรค์เป็นผลงานเคร่ืองประดับ
สําหรับโครงการวิจยันี ้
 แบบร่างกลุ่มที่ 3  
 แบบร่างกลุ่มท่ี 3 มีความเป็นเคร่ืองประดบัทัง้ก่อนและหลงัจากรับประทานนํา้ตาล
หมด แตก่่อนรับประทานเคร่ืองประดบัของคน 2 คน จะถกูยดึติดกนัเป็นเคร่ืองประดบัชิน้เดียวกนั 
และสร้างเง่ือนไขให้ผู้สวมใส่ต้องมีปฏิสมัพันธ์ร่วมกันผ่านงานเคร่ืองประดบันํา้ตาลเพ่ือให้เกิด
ความทรงจําระหว่างคู่รักกนัเอง และเหลือเคร่ืองประดบัแหวนท่ีเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงความเป็น
คูรั่กของคนทัว่ไปเพ่ือแสดงทศันคตเิร่ืองความสมัพนัธ์ของชายรักชายท่ีไมแ่ตกตา่งจากความรักของ
ชายหญิง และสามารถความหมายได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องใช้บริบทจากสญัลกัษณ์ของหมากรุกตวั
อ่ืน ๆ มาประกอบ  
 ผู้ออกแบบได้ทําการคดัเลือกแบบท่ีมีลกัษณะโดดเด่นแตกต่างกันจากแบบร่างจาก
กลุม่ท่ี 3 จํานวน 3 แบบ มาทํากบัวิเคราะห์รูปทรงท่ีเหมาะสมกบัการสะท้อนบคุลิกลกัษณะของ
กลุม่เป้าหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 16 แบบร่าง 3 แบบท่ีผู้ออกแบบคดัเลือกจากแบบร่างกลุม่ท่ี 3 มาทําการวิเคราะห์ 
 
 แบบร่างที่ 3-1 รูปทรงเป็นแท่งทรงกระบอกยาวส่วนปลายมีความโค้งเล็กน้อย แม้ว่า
จะมีการใช้เส้นโค้งมาช่วยให้เกิดความนุ่นนวลขึน้แต่ยงัคงให้ความรู้สกึแข็งกระด้างจนเกินไป ขาด
เสน่ห์ของความเย้ายวน   

พืน้ท่ีว่างท่ีเตรียมไว้สําหรับการสวมใส่บริเวณนิว้ยังขาดความรู้สึกของความเป็น
เคร่ืองประดบัเน่ืองจากลกัษณะการสวมใส่แหวนโดยการหนีบเป็นลกัษณะการสวมใส่ท่ีแตกต่าง
จากความคุ้นเคยของการรับรู้ความเป็นเคร่ืองประดบัแหวนโดยทัว่ไปท่ีเป็นวงกลมสวมนิว้ ประกอบ
กับแหวนคู่ มีความเรียบง่ายแต่ขาดความน่าสนใจและยังไม่ ไม่สะท้อนบุคลิกลักษณะของ
กลุม่เป้าหมาย 

แบบร่างที่ 3-2 รูปทรงทรงท่ีกระบอกปลายมน ตรงส่วนของนํา้ตาลให้ความรู้สึกถึง
ความเย้ายวนในขณะรับประทาน                                                                                          

เส้นโค้งบริเวณตรงกลางชิน้งานแสดงพืน้ท่ีว่างท่ีเตรียมไว้สําหรับการสวมใสบ่ริเวณนิว้
แสดงถึงความเป็นเคร่ืองประดบัมากกวา่แบบท่ี 3-1 แตย่งัขาดความกลมกลืนของรูปทรง 

แหวนคูภ่ายนอกมีความเรียบง่ายแตมี่การซอ่นรายละเอียดผิวสมัผสัท่ีเงางามไว้ด้านใน
วงแหวนทําให้เกิดความน่าสนใจจากความขดัแย้งของผิวสมัผสัของวสัดแุละสะท้อนบคุลกิลกัษณะ
ของกลุม่เป้าหมายได้ดี 
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แบบร่างที่ 3-3 รูปทรงมีความเย้ายวนจนเกินไป ทําให้เกิดความรู้สกึในด้านลบซึง่ผิด
จดุประสงค์ของการออกแบบ 

แหวนคู ่มีรูปทรงท่ีเรียบง่ายแตมี่สดัสว่นท่ีบอบบางเกินไปทําให้รู้สกึถึงความอ่อนหวาน
ของเพศหญิงมากกวา่  

สรุปผลการวิเคราะห์แบบร่างกลุ่มที่ 3 
จากการวิเคราะห์แบบร่างในกลุม่ท่ี 3 ทัง้ 3 แบบ แบบท่ี 3-2 สามารถสะท้อนบคุลิก

ลกัาณะของกลุ่มเป้าหมายได้ท่ีท่ีสดุ ผู้ออกแบบได้นําแบบท่ี 3-2 มาพฒันาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ปรับปรุงรูปทรงให้มีความกลมกลืนกันมากขึน้และลดความแข็งกระด้างโดยการ
เพิ่มรายละเอียดโดยอ้างอิงความแวววาวของอญัมนีลงในการออกแบบ แต่ยงัคงความเรียบง่าย
ด้วยการใช้วสัดแุละสีเดียวกนั (ภาพท่ี 17) 
 

ภาพท่ี 17 การพฒันาแบบร่างกลุม่ท่ี 3 สว่นท่ีเป็นนํา้ตาลประกอบกบัแหวนคู ่
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 2. ปรับขนาดและสัดส่วนของส่วนท่ีเป็นแหวนคู่ให้สอดคล้องกลมกลืนกับรูปทรง
โดยรวมและยงัคงความเรียบง่ายและแข็งแรงอยู ่(ภาพท่ี 18) 
 3. เพ่ือเพิ่มให้เห็นความแตกต่งท่ีชดัเจน ผู้ออกแบบปรับเปลี่ยนผิวสมัผสัท่ีเงางามของ
โลหะมาใช้พลอยส่ีเหล่ียมสีดํา ฝังแบบไร้ขอบแสดงความรียบหรู ตามลกัษณะการแต่งกายของ
กลุม่เป้าหมาย (ภาพท่ี 18) 
 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 18 การพฒันาแบบร่างกลุม่ท่ี 3 ชิน้งานสว่นท่ีเป็นแหวนคู ่
 
 สรุปผลการพัฒนาแบบร่างกลุ่มที่ 3 
 จากการพฒันาแบบร่างท่ี 3-2 จึงได้แบบร่างสดุท้ายภาพท่ี 19 ซึง่มีความเหมาะสมกบั
จุดประสงค์และเนือ้หาของโครงการวิจัย ซึ่งมีกระบวนการและขัน้ตอนการส่ือสารสรุปได้ตาม
ตารางท่ี 4 ดงันี ้
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ภาพท่ี 19 แบบร่างสดุท้ายของแบบร่างกลุม่ท่ี 3  
 
ตารางท่ี 4     สรุปผลการวิเคราะห์การสื่อสารท่ีเกิดจากแบบร่างสดุท้ายของแบบร่างกลุม่ท่ี 3 
 

การมีปฏิสัมพันธ์กับ
เคร่ืองประดบั 

การส่ือความหมาย 

 ผู้รับสาร 

 
คู่รักชาย
รักชาย 

(ผู้สวมใส่) 

คนทั่วไป
(สังคม) 

ขัน้ที่ 1  

 การมองเห็น: สัญลักษณ์ 
“คงิ”(King)-“ควีน”(Queen) 

 

 ความรัก-การเป็นคูก่นั 

 คูรั่กชายรักชาย 
   

 การมองเห็น: แหวนคู ่ซึง่ยงัไม่
สามารถสวมใสไ่ด้ ทําให้จิตนา
การถึงวิธีการท่ีจะทําให้ได้มา
ซึง่เคร่ืองประดบั 

 ความรัก-การเป็นคูก่นั 

 ความเหมือนกนั 

 ความมีเสน่ห์เย้ายวน 
   

ขัน้ที่ 2 

 การมองเห็น และ การดมกลิ่น: 

การมองเห็นนํา้ตาลและสมัผสั
กลิ่นท่ีหอมหวานทําให้เข้าใจ
ว่ า เค ร่ื องประดับสามารถ
รับประทานไ ด้  

 

 ความรัก 

 ความเหมือนกนั 

 ความมีเสน่ห์เย้ายวน 
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ตารางท่ี 4     สรุปผลการวิเคราะห์การสื่อสารท่ีเกิดจากแบบร่างสดุท้ายของแบบร่างกลุม่ท่ี 3 (ตอ่) 
 

การมีปฏิสัมพันธ์กับ
เคร่ืองประดบั 

การส่ือความหมาย 

 ผู้รับสาร 

 
คู่รักชาย
รักชาย 

(ผู้สวมใส่) 

คนทั่วไป
(สังคม) 

ขัน้ที่ 3 

 การลิม้รส : รสชาติหวาน ทํา
ให้เกิดกิริยาท่าทางในการลิม้
รส  

 

 

 ความรัก-การเป็นคูก่นั 

 ความเหมือนกนั 

 ความมีเสน่ห์เย้ายวน 

   

 กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั  
 

 การถ่ายทอดอารมณ์
ระหว่างคู่รัก ความทรง
จําร่วมกนั 

   

ขัน้ที่ 4 

 การมองเห็น: แหวนคู่ ท่ีมี
ขนาดใกล้เคียงกนั 

 

 

 ความเหมือนกนั 

 ความซอ่นเร้น 

 คูรั่กชายรักชาย 

   

 การมองเห็น และการสัมผัส: 

แหวน ท่ี มี ผิ ว เ รี ยบ ด้านอยู่
ภายนอกและความแวววาว
ซอ่นอยูด้่านในของแหวน 

 ความซอ่นเร้น 

 ความมีเสน่ห์เย้ายวน 
   

 
สรุปผลการออกแบบ 
 จากการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบและการพฒันาแบบร่างในกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 
2 ซึง่มีการส่ือสารเนือ้หาเหมาะสมตรงตามจดุประสงค์การออกแบบของโครงการนี ้คือ การสร้าง
และบนัทึกความทรงจําท่ีเป็นส่วนตวัระหว่างบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย จากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก
การรับประทานนํา้ตาลระหวา่งการสวมใสเ่คร่ืองประดบั และการส่ือสารทศันคติเร่ืองความสมัพนัธ์
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ของคู่รักชายรักชายไม่ได้แตกต่างจากคู่รักท่ีเป็นชายหญิง เพื่อสร้างความเข้าใจอนัดีให้กบัสบัคม
ได้รับรู้ โดยแบบท่ีเกิดจากการพฒันาแบบร่างในกลุ่มที่ 1 มีความโดดเด่นด้านการเปรียบเทียบ
เชิงสญัลกัษณ์ระหว่างความสมัพนัธ์ของเพศต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกนัอนัเกิดจากกรอบ
ความคิด แต่เม่ือลองสมัผสัและลิม้รสจะพบความหอมหวานท่ีไม่แตกต่างกนั   
  แบบท่ีเกิดจากการพฒันาแบบร่างในกลุ่มท่ี 3 มีความโดดเด่นในเร่ืองของความรู้สกึ
และความทรงจําส่วนบคุคลจากสร้างเง่ือนไขเพ่ือให้ได้มาซึง่เคร่ืองประดบัแหวน 2 ชิน้ที่เกิดมา
จากเคร่ืองประดบัชิน้เดียวกนั และแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างจากคู่รักอ่ืน ๆ  ด้วยการ
ใช้แหวนคู่ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์เดียวกบัคู่รักชายและหญิงทัว่ไปนิยมใช้ในการแสดงความรักต่อกนั 

 แบบทัง้ 2 กลุ่มมีการใช้รูปทรงที่เรียบง่าย หนกัแน่น เพื่อสะท้อนบคุลิกภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึง่มีภาพลกัษณ์ของเพศชายที่แข็งแรง ประกอบกบัการใช้สีดําคู่กบัสีนํา้ตาล    
เพื ่อสะท้อนลกัษณะความสมัพนัธ์ของกลุ ่มเป้าหมายที่มี ความมีเสน่ห์เย้ายวนและ เป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คงไม่ฉาบฉวย    
 ผู้ออกแบบได้ใช้ความขดัแย้งของผิวสมัผสัท่ีแตกต่างระหว่างความด้านและความเงา 
โดยความเงาเป็นการอ้างอิงถึงความแวววาวของอัญมณีเม่ือถูกแสง เพ่ือสะท้อนบุคลิกท่ีสนุก 
สนานของกลุม่เป้าหมาย และจดัวางรายละเอียดความแวววาวไว้ในส่วนท่ีมองไม่เห็นในขณะสวม
ใส่ซึง่มีสีเดียวกบัพืน้ผิวส่วนอ่ืนๆ เป็นการสร้างความน่าสนใจบนความเรียบง่าย และ เพ่ือส่งเสริม
การสื่อสารเร่ือง “ความซ่อนเร้น” และ “ความมีเสน่ห์เย้ายวนน่าค้นหา” ของความสมัพนัธ์ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 และเน่ืองจากแบบร่างสดุท้ายของแบบร่างทัง้ 2 กลุม่ มีความโดดเดน่ทางการส่ือสารท่ี
แตกต่างกัน ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นในการนําเสนอชิน้งานเคร่ืองประดบัแบ่งออกเป็น 2 ชุด 
สําหรับโครงการออกแบบเคร่ืองประดบันี ้
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บทที่ 5 
การทดลองวัสดุ 

 
การทดลองวัสดุนํา้ตาล  
 จากแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบั มีวสัดนํุา้ตาลเป็นสว่นประกอบหลกัในชิน้งาน
เคร่ืองประดบั ผู้วิจยัจึงได้ทําการศกึษาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ และสอบถามโดยตรงจากผู้ มี
ประสบการณ์ในการปัน้นํา้ตาล เพ่ือศึกษาเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการนํานํา้ตาลมาใช้สร้าง
เป็นผลงานเคร่ืองประดบัในโครงการวิทยานิพนธ์นี ้
 การทดลองที่ 1 การสร้างรูปทรงจากนํา้ตาล โดยใช้นํา้ตาล Gumpaste  
 วัสดุอุปกรณ์ 
 1. นํา้ตาล gumpaste สําเร็จรูป  
 2. แมพ่ิมพ์ซลิโิคน 
 

 
 
ภาพท่ี 20 แสดงภาพตวัอยา่งแมพ่ิมพ์ซลิโิคน 
 
 วิธีทาํ   
 1. ทําความสะอาดแมพ่ิมพ์ยางซลิโิคน  
 2. นวดนํา้ตาล gumpaste แล้วกดลงแมพ่ิมพ์ซลิโิคนรอจนแห้ง 
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ภาพท่ี  21 นํา้ตาล gumpaste ในแมพ่ิมพ์ซลิโิคน 
 
 3. แกะนํา้ตาล ออกจากแมพ่ิมพ์ตกแตง่ขอบให้เรียบร้อย 
 
 ผลการทดลองวัสดุนํา้ตาลครัง้ที่ 1 
 นํา้ตาล gumpaste ใช้เวลานานประมาณ 45-60 นาที สามารถแข็งอยู่ตวัได้ดี ขึน้อยู่
กบัระดบัความชืน้ในอากาศ  มีรสชาติหวานแตก่ระด้างลิน้ เม่ือแข็งตวัแล้วมีสีขาวด้านและทึบแสง 
เม่ือได้รับความชืน้นํา้ตาลจะมีลกัษณะเหนียวและเม่ือได้รับอณุหภมูิต่ําจะเกิดหยดนํา้เกาะรอบๆ
ชิน้งาน   
 

 
 
ภาพท่ี  22 ผลการทดลองท่ี 1  
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 การทดลองที่ 2 
  การสร้างรูปทรงจากนํา้ตาล  โดยใช้เทคนิคการทําลกูอมชนิดแข็ง (hard candy) โดย
ศกึษาสว่นผสมและขัน้ตอนการทําจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ1 
 วัสดุอุปกรณ์ 
 1. นํา้ตาล  1  ถ้วยตวง  
 2. นํา้หวานหรือสีผสมอาหาร 1  ช้อนชา  
 3. แบะแซ  1/2  ถ้วยตวง  
 4. นํา้   6  ช้อนโต๊ะ 
 5. แมพ่ิมพ์ซลิโิคน 
 วิธีทาํ 
 1. นําส่วนผสมทัง้หมดผสมกัน  เค่ียวด้วยไฟปานกลาง จนกระทั่งนํา้ตาลเดือด
(อณุหภมูิประมาณ 200 องศาเซลเซียส) วิธีการสงัเกตคือ เม่ือหยดลงในนํา้เย็นจะไม่ละลาย จบัตวั
แข็งเป็นก้อน ใช้มือสมัผสัดจูะต้องไมเ่สียรูป  
 

 
 
ภาพท่ี 23 การเค่ียวนํา้ตาลในการทดลองท่ี 2 

                                                  
 1  วิธีการทาํอมยิม้, เข้าถึงเม่ือ 16 กรกฎาคม 2556,  เข้าถึงได้จาก  
http://PAMLY123.blogspot.com/2013/02/blog-post_23.html  
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ภาพท่ี 24 วิธีการทดสอบนํา้ตาลในการทดลองท่ี 2 
 
 2. เทนํา้ตาลท่ีเดือดแล้วลงในแม่พิมพ์ซิลิโคน  ทิง้ไว้จนนํา้ตาลแข็งตวัแล้วจึงแกะออก
จากแมพ่ิมพ์ 
 

 
 
ภาพท่ี 25 นํา้ตาล ในพิมพ์ซลิโิคน 
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 ผลการทดลองที่ 2 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ผลการทดลองท่ี 2 
 
 จากผลการทดลองทํานํา้ตาลครัง้ที่ 2 พบว่า นํา้ตาลมีรสชาติหวานธรรมชาติ แต่มี
ความเหนียวมากเกินไป เม่ือทิง้นํา้ตาลไว้ในอณุหภมูิห้องประมาณ 2 ชัว่โมง นํา้ตาลมีการละลาย 
เสียรูปทรงและกลายเป็นของเหลวในท่ีสดุ ผู้ศกึษาจึงทดลองนํานํา้ตาลไปแช่ในตู้ เย็น ผลปรากฏ
ว่านํา้ตาลแข็งตวัอยู่ได้นานขึน้กว่าเดิม แต่ยงัคงละลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมแม้ว่าจะอยู่ใน
ตู้ เย็นก็ตาม 
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 การทดลองที่ 3  
 การสร้างรูปทรงจากนํา้ตาล โดยวิธีการทําขนมนํา้ตาลปัน้  
 วัสดุอุปกรณ์ 
 1. นํา้ตาลทรายขาวหรือนํา้ตาลทรายแดง  4.5  ขีด 
 2. แบะแซ     3  กก. 
 3. สีผสมอาหารและกลิน่นมเนย 
 4. แมพ่ิมพ์ซลิโิคน 
 วิธีทาํ    
 1. นําส่วนผสมทัง้หม (ยกเว้นสีผสมอาหาร) ผสมกันและเค่ียวให้ร้อนจนได้อุณหภูมิ
ประมาณ 200 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 50 นาที 
 

 
 
ภาพท่ี 27 การเค่ียวนํา้ตาลในการทดลองท่ี 3 
 
 2. ทดสอบนํา้ตาลเป็นระยะวา่ได้อณุหภมูิท่ีเหมาะสม ด้วยการแบง่สว่นนํา้ตาลออกมา
หยดลงในนํา้เย็น หากนํา้ตาลไม่ละลายปนไปกับนํา้ และมีลกัษณะแข็งกรอบ แสดงว่าอุณภูมิ
เหมาะสมแล้วจึงปิดไฟ หากอณุภูมิต่ําเกินไปนํา้ตาลจะเหนียว ไม่เหมาะกับการรับประทานและ
ละลายได้ง่าย ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปนํา้ตาลจะแข็งตวัเร็วเกินไปไม่เหมาะกับการนํามาขึน้เป็น
รูปทรง 
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 3. ผสมสีผสมอาหารลงในนํา้ตาลและคนในขณะท่ีนํา้ตาลกําลงัร้อนอยู ่
 4. ในระหวา่งท่ีนํา้ตาลเร่ิมแข็งตวัให้นํานํา้ตาลอดัลงแมพ่ิมพ์ 
 5. รอจนนํา้ตาลแข็งตัว แกะออกจากแม่พิมพ์และใส่ถุงพลาสติกเพ่ือกันลมและ
ความชืน้ เก็บไว้ในอณุหภมูิห้อง นํา้ตาลสว่นท่ีเหลือสามารถอุน่ให้ความร้อนและนํากลบัมาปัน้ใหม่
ได้อีกครัง้ 
 ผลการทดลองที่ 3 
 นํา้ตาลมีรสชาติหวานธรรมชาติมีความกรอบและไม่เหน่ียวจนเกินไป สามารถแข็งตวั
ได้ดีและนานกวา่ในการทดลองท่ี 2 เม่ือเก็บในท่ีแห้ง เม่ือได้รับความชืน้นํา้ตาลจะมีการละลายและ
รายละเอียดบนชิน้งานจะเลือนหายไปบ้างแต่ไม่ละลายเป็นของเหลว เม่ือแข็งตวัแล้วมีลกัษณะ
คอ่นข้างใสและมีผิวสมัผสัมนัวาว  
 

 
 
ภาพท่ี 28 แสดงผลการทดลองท่ี 3 
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 การทดลองที่ 4 การทดลองประกอบวสัดนํุา้ตาลกบัวสัดอ่ืุน 

 เน่ืองจากวัสดุท่ีมีความเหมาะสมจะใช้ร่วมกับการรับประทานและเหมาะสมกับ
ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โลหะประเภทเงิน ทองเหลือง และซิลิโคนชนิด Food grade 
ผู้วิจยัจงึได้ทําการศกึษาทดลองประกอบวสัดนํุา้ตาลเข้ากบัวสัดทุัง้ 2 ชนิดนี ้
 

 
 
ภาพท่ี 29  แสดงผลการทดลองท่ี 4  การทดลองประกอบวสัดนํุา้ตาลเข้ากบัโลหะ (ซ้าย)  
 และซลิโิคน food grade (ขวา) 
 
 จากผลการทดลองจะเห็นได้วสัดุประเภทโลหะสามารถยึดเกาะกับกับนํา้ตาลได้ดีมี
ความเรียบร้อย และแสดงให้เห็นถึงบุคลิกลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ได้ดีกว่าวสัดซุิลิโคน และ
เน่ืองจากวัสดุซิลิโคนมีความยืดหยุ่นอ่อนนุ่ม จึงทําให้ยากต่อการแทรกตัวลงในวัสดุนํา้ตาลท่ี
เหนียวเม่ือกดลงบนแม่พิมพ์ต้องใช้แรงกดมาก ทําให้แม่พิมพ์ของนํา้ตาลบิดเบีย้วไปด้วย ดงันัน้
วสัดท่ีุมีความเหมาะสมจะนํามาใช้ประกอบกบัวสัดนํุา้ตาลเพ่ือการสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัสําหรับ
โครงการวิจยันี ้ได้แก่ วสัดโุลหะ ประเภทเงิน และทองเหลือง  
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สรุปผลการทดลองวัสดุ  
 จากผลการทดลองท่ี 1-3 ธรรมชาติของนํา้ตาลจะหลอมเหลวเม่ือได้รับความชืน้และ
อณุหภมูิสงู ดงันัน้การเก็บในท่ีแห้งจะช่วยทําให้สามารถรักษารูปทรงและรายละเอียดของชิน้งาน
ไว้ได้นานขึน้ 
 ในการทดลองท่ี 1 และ 3 ได้รูปทรงจากวสัดนํุา้ตาลท่ีคงรูปได้ดี นํา้ตาลจากการทดลอง
ท่ี 3 ให้รสชาติและผิวสมัผสัท่ีดีกว่านํา้ตาลจากการทดลองท่ี 1 คือ มีความหวานธรรมชาติ มีความ
โปรงแสงและมีผิวสมัผสัมนัวาว ดงันัน้ เทคนิคการทํานํา้ตาลปัน้ ในการทดลองท่ี 3 จึงเป็นเทคนิค
วิธีการขึน้รูปทรงจากนํา้ตาลท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบเคร่ืองประดบัในโครงการวิทยานิพนธ์นี ้
และผลการทดลองท่ี 4 วสัดท่ีุเหมาะสมกบัการนํามาสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัร่วมกบันํา้ตาล
ได้แก่ โลหะประเภทเงินและทองเหลือง เน่ืองจากเหมาะสมจะใช้ร่วมกนัการรับประทาน นํา้ตาล
สามารถยดึเกาะได้แน่น มีความเรียบร้อยและแสดงถึงบคุลกิลกัษณะของกลุม่เป้าหมายได้ดี 
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บทที่ 6 
การสร้างสรรค์ผลงาน 

 
การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัชุดที่ 1 
 

 
 
ภาพท่ี  30 แบบร่างของผลงานชดุท่ี 1 
 
 ขัน้ตอนการเขียนแบบ  

ผลงานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 มีจํานวน 10 ชิน้ ซึง่แตล่ะชิน้ประกอบขึน้จากวสัด ุ2 ชนิด 
ได้แก่ นํา้ตาล (ชิน้งานสว่นท่ี 2-6) และซลิโิคน (ชิน้งานสว่นท่ี 1) ตามภาพแบบร่างผลงานชดุท่ี 1 
(ภาพท่ี 30) 
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ภาพท่ี 31 แบบของชิน้งานสว่นท่ี 1 
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ภาพท่ี 32  แบบของชิน้งานสว่นท่ี 2 
 
 

 
 
ภาพท่ี 33 แบบของชิน้งานสว่นท่ี 3 



  54 

 

 
 
ภาพท่ี 34 แบบของชิน้งานสว่นท่ี 4 
 
 

 
 
ภาพท่ี 35 แบบของชิน้งานสว่นท่ี 5 
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ภาพท่ี 36 แบบของชิน้งานสว่นท่ี 6 
 
 
 ขัน้ตอนการทาํต้นแบบจากขีผึ้ง้ 
 

 
 

ภาพท่ี 37 ต้นแบบจากขีผ้ึง้ ชิน้งานสว่นท่ี 1 
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ภาพท่ี 38 ต้นแบบจากขีผ้ึง้ ชิน้งานสว่นท่ี 2 และ 3 
 

 
 
ภาพท่ี 39 ต้นแบบจากขีผ้ึง้ ชิน้งานสว่นท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 40 ต้นแบบจากขีผ้ึง้ ชิน้งานสว่นท่ี 5 
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ภาพท่ี 41 ต้นแบบจากขีผ้ึง้ ชิน้งานสว่นท่ี 6 
 
 ขัน้ตอนการทาํแม่พมิพ์ยางซลิิโคน 
 1. นําต้นแบบขีผ้ึง้ของชิน้งานสว่นท่ี  1 ไปทําการหลอ่แมพ่มิพ์ยางซลิโิคน เตรียม
สําหรับการหลอ่ชิน้งานโลหะจํานวน 10 ชิน้  
 

 
 
ภาพท่ี 42 แมพ่ิมพ์ซลิโิคนของชิน้งานสว่นท่ี 1 
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ภาพท่ี 43 การวางต้นแบบลงบนยางซลิโิคน 
 

 
 
ภาพท่ี 44 แมพ่ิมพ์ซลิโิคน สําหรับชิน้งานสว่นท่ี 2-6 
 
 2. นําขีผ้ึง้ของชิน้งานสว่นท่ี 2-6 มาทําแมพ่ิมพ์ยางซลิโิคนสําหรับใช้หลอ่นํา้ตาล โดย
ใช้พูก่นัทาวาสลีนบนผิวของต้นแบบให้ทัว่ 
 3. ผสมยางสําหรับทําแมพ่ิมพ์ซลิโิคนกบัตวัเร่ง ในอตัราสว่น 1: 0.02 คนให้เข้ากนั 
 4. ใช้พูก่นัทายางซลิโิคนลงบนผิวของต้นแบบชิน้งานสว่นท่ี 2-6 ตรวจดใูห้แน่ใจวา่ไม่
มีฟอองกาศเกิดขึน้บนผิวซลิโิคน 
 5. กดชิน้งานจากข้อ 2. 3. 4  ลงในยางซลิโิคนสว่นท่ีเหลือ รอให้แห้งสนิทแล้วแกะ
ต้นแบบออกจากแมพ่มิพ์ 
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 ขัน้ตอนการหล่อชิน้งานโลหะ  
 นําแมพ่ิมพ์ยางจากข้อ 1.3.1 ไปหลอ่เป็นโลหะทองเหลือง 
 

 
 
ภาพท่ี 45  ชิน้งานสว่นท่ี 1 จากโลหะทองเหลือง  
 
 ขัน้ตอนการขัดและตกแต่งชิน้งาน 
 โดยการขัดและตกแต่งผิวให้เรียบแล้วนําไปทําสีดําโดยทําผิวด้านบริวณส่วนท่ีไม่มี
ลวดลายและ ทําผิวเงาบริเวณลวดลายของชิน้งาน 
 

 
 
ภาพท่ี 46 ชิน้งานสว่นท่ี 1 ท่ีขดัตกแตง่แล้ว  
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ภาพท่ี 47 ชิน้งานสว่นท่ี 1 ท่ีทําสีเรียบร้อยแล้ว  
 
 ขัน้ตอนการประกอบชิน้งาน 

1. เตรียมนํา้ตาล และบรรจนํุา้ตาลลงในแมพ่ิมพ์ซลิโิคนชิน้สว่นท่ี 2-6 
2. นําชิน้งานสว่นท่ี 1 กดทบันํา้ตาลลงในแมพ่ิมพ์ซลิโิคน 
3. รอให้นํา้ตาลแข็งตวั แกะออกจากแมพ่ิมพ์ซลิโิคนและตกแตง่ผิวให้เรียบร้อย 

 

ภาพท่ี 48 ผลงานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1  
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การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัชุดที่ 2 
 

 
 
ภาพท่ี 49 แบบร่างของผลงานชดุท่ี 2 
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ขัน้ตอนการเขียนแบบ 
     ผลงานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 มีสว่นประกอบทัง้หมด 3 ชิน้ ดงัแบบร่างในภาพท่ี 50 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 50 แบบของชิน้งานสว่นท่ี 1 
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ภาพท่ี 51  แบบสําหรับชิน้งานสว่นท่ี 2 
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ขัน้ตอนการทาํต้นแบบจากขีผึ้ง้ 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ต้นแบบจากขีผ้ึง้  ชิน้สว่นท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 53 ต้นแบบจากขีผ้ึง้ ชิน้สว่นท่ี 2 และ3 
 
 



  65 

 ขัน้ตอนการทาํแม่พมิพ์ยางซลิิโคน  
 1. นําต้นแบบขีผ้ึง้ของชิน้งานสว่นท่ี 1 มาเทแมพ่ิมพ์ยางซลิโิคน 
 2. ผา่แมพ่ิมพ์ออกเป็น 2 สว่น ทําความสะอาดเตรียมสําหรับการบรรจนํุา้ตาล 
 

 
 
ภาพท่ี 54 แมพ่ิมพ์ยางซลิโิคน ชิน้งานสว่นท่ี 1 
 
 

 
 
ภาพท่ี 55 แมพ่ิมพ์ยางซลิโิคน ชิน้งานสว่นท่ี 2 และ 3 
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 ขัน้ตอนการหล่อโลหะ  
 นําแมพ่ิมพ์ยางซลิโิคนของชิน้สว่นท่ี 2 และ3 ไปทําการหลอ่โลหะเงิน  
 

 
 

ภาพท่ี 56   ชิน้งานสว่นท่ี 2และ 3 ทําจากโลหะเงิน 
 
 ขัน้ตอนการขัดและตกแต่ง นําแหวนเงิน (ชิน้งานสว่นท่ี 2 และ 3)  ไปขดัตกแตง่   
  ขัน้ตอนการฝัง นําแหวนเงิน (ชิน้งานส่วนท่ี 2 และ 3) จากข้อ 1.5 ไปทําการฝัง
พลอย ขนาด 2.5 มม. ตามแบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 57 พลอยส่ีเหล่ียมขนาด 2.5 มม.  
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 ขัน้ตอนการทาํสี นําแหวนเงิน (ชิน้งานสว่นท่ี 2 และ 3) จากข้อ 1.6 ไปชบุสีดํา โดย
ทําผิวซาตนิบริเวณด้านนอกวงแหวน  
 

 
 
ภาพท่ี 58 ชิน้งานสว่นท่ี 2และ 3 หลงัจากขดัตกแตง่ ฝังพลอยและทําสีเรียบร้อยแล้ว 
 
  ขัน้ตอนการประกอบชิน้งาน 
 1. นําแหวนเงินทัง้ 2 วง (จากข้อ 1.7) บรรจลุงในพิมพ์ยางซลิโิคนท่ีเตรียมไว้(จากข้อ
1.3.2) 
 

 
 
ภาพท่ี 59 การประกอบชิน้งานแตล่ะสว่นเข้าด้วยกนั 



  68 

 2. บรรจนํุา้ตาลลงในแมพ่ิมพ์ยางซลิโิคน โดยให้นํา้ตาลสอดผา่นวงแหวนทัง้ 2 ไป 
 3. รอนํา้ตาลแข็งตวั แกะออกจากแมพ่ิมพ์และตกแตง่บริเวณขอบให้เรียบร้อย  
 

 
 
ภาพท่ี 60 ผลงานเคร่ืองประดบัชดุท่ี  2 
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บทที่ 7 
สรุปผลงานวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือนําเสนอสถานะของเคร่ืองประดบัท่ีเปรียบเสมือนภาษาท่ี
ใช้ร่วมกับร่างกายเพ่ือส่ือสารแสดงความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลของคู่รักชายรักชายและแสดง
ทศันคติต่อความสมัพนัธ์ของคนกลุ่มนีว้่าไม่แตกต่างจากความสมัพนัธ์ของคู่รักชายหญิง ซึ่งเป็น
การนําเสนอมมุมองเพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีให้กบัสงัคมได้รับรู้ 
 ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารซึ่งเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและหน้าท่ีของเคร่ืองประดบั เพ่ือค้นหาแนวทางและวิธีการสื่อสารท่ี
น่าสนใจสําหรับการออกแบบเคร่ืองประดับร่วมกับภาษากายเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ระหวา่งคูรั่ก และการส่ือสารในเชิงสญัลกัษณ์ ท่ีส่ือความหมายถึงแนวคดิเร่ือง “ความรัก-การเป็น
คู่กัน” แนวคดิเร่ือง“ความเหมือนกัน”ประกอบกบัการแสดงให้เห็นลกัษณะของความสมัพนัธ์ของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมี “ความซ่อนเร้น”ภายใต้กรอบของสังคม และ“ความมีเสน่ห์เย้ายวนน่า
ค้นหา”  
 การศึกษาข้อมลูและกลุ่มเป้าหมายได้นํามาสู่แนวทางการออกแบบในแนวความคิด
เร่ือง “รสชาติของความรัก” โดยใช้ความหวานจากนํา้ตาลและกลิ่นท่ีหอมหวานซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีสงัคมทั่วไปใช้เปรียบเทียบกับความรัก ดงันัน้นอกจากความหวานและกลิ่นท่ีหอม
หวานจะส่ือสารถึงความรักของกลุม่เป้าหมายแล้วยงัเป็นการแสดงนยัยะของความเหมือนกนัของ
รสชาติของความรักเม่ือเปรียบเทียบกับความสมัพนัธ์ของคนทัว่ไปด้วย การส่ือสารผ่านประสาท
สมัผสัการลิม้รสและดมกลิ่นสร้างความน่าสนใจให้กบังานเคร่ืองประดบัในโครงการวิจยันีแ้ละใช้
กิริยาท่าทางของการรับประทานซึง่มีความเย้ายวนตามธรรมชาติ เพ่ือสร้างให้เกิดความหมายของ
เคร่ืองประดบั 
 ผลงานการออกแบบเคร่ืองประดบัใช้รูปทรงท่ีมีสญัลกัษณ์หมากรุก “คิง”(King)-“ควีน”
(Queen) ซึ่งมีความหมายทับซ้อนและส่ือสารถึง “ความรัก-การเป็นคู่กัน”ของกลุ่มเป้าหมาย 
ร่วมกบัการส่ือสารเร่ือง “ความเหมือนกนั” กบัความสมัพนัธ์ของคูรั่กอ่ืนๆ โดยใช้สญัลกัษณ์ของตวั
หมากรุก “เบีย้” (Pawn) และแหวนคู ่ซึง่จะถกูเปิดเผยออกมาเม่ือผ่านการลิม้รสชาติความหวาน
แล้ว 
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 เคร่ืองประดบัทัง้ 2 ชดุ ทําจากวสัดนํุา้ตาลและโลหะท่ีมีโทนสีดํา แสดงความแข็งแรง 
สขุมุ มีเสน่ห์เย้ายวน และเป็นโทนสีท่ีเข้ากบับคุลิกการแตง่กายของกลุม่เป้าหมาย สีธรรมชาติของ
นํา้ตาลแสดงความเป็นปกตธิรรมชาตขิองความรัก 
 การออกแบบได้ซอ่นรายละเอียดความแวววาวไว้ในสว่นท่ีมองไม่เห็นในขณะสวมใสซ่ึง่
มีสีเดียวกับพืน้ผิวส่วนอ่ืนๆ เป็นการสร้างความเรียบง่ายและน่าสนใจจากความขัดแย้งของ
ผิวสมัผสัท่ีแตกตา่งและ เพ่ือสง่เสริมการส่ือสารเร่ือง “ความซอ่นเร้น”และ“ความมีเสน่ห์เย้ายวนน่า
ค้นหา” ของความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเคร่ืองประดับชุดท่ี 1 มีการใช้ลวดลาย
สามเหล่ียมและการหกัเหของระนาบเพ่ือให้เกิดความเงางามเม่ือกระทบแสงซึง่อ้างอิงถึงความเงา
งามจากการเจียระไนอญัมณี ในบริเวณนิว้มือสมัผสัและด้านบนของชิน้งานท่ีถกูนํา้ตาลปกคลมุใน
ตอนแรก 
 เคร่ืองประดบัชดุท่ี 2 ได้กลบัเอาความเงางามของพลอยมาไว้ด้านในของวงแหวนซึ่ง
ปกตแิล้วจะเป็นสว่นท่ีอยูด้่านนอก จงึมีแตผู่้สวมใสเ่ท่านัน้ท่ีจะได้สมัผสัและรับรู้  
 จากการศึกษาวิจัยและทดลอง จึงได้ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองประดับ
จํานวน 2 ชุด ซึ่งสามารถตอบสนองต่อจุดประสงค์ของโครงการวิจัยได้ครบถ้วนและสามารถ
สะท้อนบุคลิกลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยเคร่ืองประดบั ได้ทําหน้าท่ีเปรียบเสมือนภาษาท่ี
ส่ือสารถึงความรักระหว่างบคุคล 2 คน ผ่านกิจกรรมการรับประทาน การลิม้รส และกิริยาท่าทาง
การหยอกล้อเลน่กนัระหวา่งการสวมใส ่ซึง่เป็นการส่ือสารโดยใช้ภาษากาย(Body language) เกิด
เป็นความทรงจําพิเศษร่วมกนัท่ีคนภายนอกสามรถรับรู้ได้ แตส่ามารถแสดงทศันคตขิองผู้ออกแบบ
สูส่งัคมผา่นงานเคร่ืองประดบัวา่ความสมัพนัธ์ของคูรั่กชายรักชายนัน้ไมแ่ตกตา่งจากคูรั่กชายหญิง
ได้โดยใช้การสื่อสารเชิงสญัลกัษณ์และบริบทการจดัแสดงผลงาน 
 ผลงานการออกแบบเคร่ืองประดบัแบ่งออกเป็น 2 ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีความโดดเด่นใน
การสื่อสารความหมายไปยงัผู้สวมใสแ่ละสงัคมท่ีแตกตา่งกนั โดยเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 มีความโดด
เด่นด้านการสื่อสารโดยการเปรียบเทียบเชิงสญัลกัษณ์และบริบทการจดัวางแสดงผลงาน (ภาพท่ี 
61) เพ่ือให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลของคูรั่กชายรักชายนัน้ไม่แตกตา่งจากคูรั่กเพศอ่ืนๆ
ในสงัคม 
 เคร่ืองประดบัชดุท่ี 2 มีความโดดเดน่ในการส่ือสารความหมายด้านการสร้างและบนัทึก
ความทรงจําสว่นบคุคลจากการสร้างเง่ือนไขผ่านกิจกรรมการรับประทานนํา้ตาลบนเคร่ืองประดบั
เพ่ือให้ได้มาซึง่เคร่ืองประดบัแหวนคูจ่ากเคร่ืองประดบัชิน้เดียวกนั( ภาพท่ี 65) 
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 ผลงานการออกแบบเคร่ืองประดบัทัง้ 2 ชดุ ได้แสดงความหมายตอ่ผู้สวมใสซ่ึง่เป็นคูรั่ก
ชายรักชายและผู้พบเห็นซึง่เป็นบคุคลทัว่ไปในสงัคม โดยผู้ออกแบบคาดหวงัให้เกิดความเข้าใจท่ี
ถูกต้องต่อความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนีท่ี้ไม่แตกต่างจากคู่รักเพศอ่ืนๆ เพ่ือให้ทุกคู่รักได้รับการ
ยอมรับเร่ืองการแสดงออกซึง่ความรักบนพืน้ฐานของความเป็นมนษุย์ท่ีเท่าเทียมกนั 
 
ผลงานการสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัชุดที่ 1 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 61 ผลงานการสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 
 

ภาพท่ี 62 ลกัษณะการจดัวางเพ่ือนําเสนอผลงานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 
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ภาพท่ี 63  ลกัษณะการสวมใสผ่ลงานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 

 
ผลงานการสร้างสรรค์เคร่ืองประดบั ชุดที่ 2 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ภาพท่ี 64 ผลงานการสร้างสรรค์เคร่ืองประดบั ชดุท่ี 2 
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ภาพท่ี 65 ลกัษณะการจดัวางเพ่ือนําเสนอผลงานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 2 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 66   ลกัษณะการสวมใสเ่คร่ืองประดบั ชดุท่ี 2 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. โครงการวิทยานิพนธ์นีมี้ข้อจํากัดเร่ืองวัสดุและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
หากได้รับการพฒันาทกัษะและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน จะทําให้ผลงานมีความสมบรูณ์มาก
ขึน้ 
 2. เน่ืองจากการคงรูปของนํา้ตาลซึ่งเป็นส่วนประกอบหลกัของผลงานเคร่ืองประดบั 
ขึน้อยูก่บัความชืน้และอณุหภมูิของอากาศดงันัน้การพฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีสามารถป้องกนัความชืน้
และอุณหภมูิสงูได้จะทําให้ผลงานเคร่ืองประดบัสามารถคงรูปอยู่ได้นานขึน้  และสามารถนําไป
พฒันาสูก่ระบวนการออกแบบเคร่ืองประดบัในเชิงพาณิชย์ตอ่ไปได้ 
 3.  เน่ืองจากผลงานเคร่ืองประดบัมีการสื่อสารจดุประสงค์ผ่านท่าทางการรับประทาน 
จึงควรพฒันาแนวความคิดเร่ืองการนําสีสนัเข้ามาใช้เพิ่มเติม1 ซึ่งจะทําให้ได้ผู้ ใช้งานท่ีกว้างขึน้ 
และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
 4.  การศึกษาวิจยัเก่ียวกับกลิ่นและรสชาติของความหวานท่ีถูกปาก ปริมาณท่ี
เหมาะสมและเพิ่มสารอาหารท่ีให้ประโยชน์กับร่างกาย จะทําให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายท่ีรัก
สขุภาพและสะท้อนคณุภาพชีวิตท่ีดีได้ชดัเจนขึน้ 
 

                                                  
 

1
  ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก  
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แนวความคดิเร่ืองการใช้สีสันกับการออกแบบเคร่ืองประดบั 
 
 เน่ืองจากชิน้งานเคร่ืองประดบัมีการสื่อสารความหมายโดยใช้สัมผัสของการรับรส
ร่วมกบัการส่ือสารเชิงสญัลกัษณ์ เพ่ือให้ความเชิญชวนให้เกิดความน่ารับประทานและสนบัสนุน
การสะท้อนบุคคลิกสนุกสนานของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ออกแบบจึงได้นําเสนอแนวทางการใช้สีสนั
เพิ่มเติมสําหรับการออกแบบเคร่ืองประดบัในโครงการนี ้โดยพิจารณาการเลือกใช้สีท่ีส่งเสริม
ความหมายเร่ืองการเป็นคูก่นัและการสะท้อนกรอบความคดิเร่ืองความคาดหวงัในบทบาททางเพศ
ของสงัคม อนัได้แก่ สีฟ้าและสีชมพ ูซึง่เป็นสีท่ีคนสว่นใหญ่มกัถกูปลกูฝังตัง้แตเ่ด็กว่า ผู้ชายคูก่บัสี
ฟ้า ผู้หญิงคูก่บัสีชมพ ูความคุ้นเคยกบัการส่ือความหมายของสญัลกัษณ์จากสีเหลา่นีแ้สดงให้เห็น
วา่อิทธิพลของสงัคมสร้างกรอบความคดิทางเพศให้กบัคนในสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 โดยผู้ออกแบบนําเสนอการใช้สีฟ้าทัง้กบัเคร่ืองประดบัสว่นท่ีเป็นนํา้ตาลท่ีมีสญัลกัษณ์
คิงและสญัลกัษณ์ควีน การนําสญัลกัษณ์ของสีมาใช้ร่วมกับสญัลกัษณ์ความเป็นเพศชาย และ
หญิง โดยการมีการปรับเปลี่ยนไปจากความคุ้นเคยทัว่ไป ทําให้เกิดข้อสงัเกตว่าการออกแบบเพ่ือ
ต้องการสื่อความหมายพิเศษ  
 สําหรับเคร่ืองประดบัส่วนท่ีเป็นนํา้ตาลท่ีมีสญัลกัษณ์ของหมากรุกอ่ืนๆ ผู้ออกแบบได้
นําเสนอการใช้สีฟ้าคูก่บัสีชมพ ูเพ่ือสนบัสนนุการเป็นคูข่องความของชายหญิง  
 การนําเสนอการใช้สีสนันอกจากจะช่วยเร่ืองให้เกิดความน่ารับประทานมาขึน้แล้วสีสนั
ท่ีแตกต่างกันทําให้ผู้ พบเห็นเกิดความคาดหวังว่าจะมีรสชาติท่ีแตกต่างกันไปด้วย แต่เม่ือ
รับประทานไปแล้วกลบัมีรสชาตเิดียวกนั จงึเป็นการสนบัสนนุการส่ือสารเร่ืองมมุมองความสมัพนัธ์
แบบคูรั่กของทกุเพศวา่มีหอมหวานไมแ่ตกตา่งกนั  
 

 
 
ภาพท่ี 67 การนําเสนอการใช้สีฟ้าและสีชมพกูบัผลงานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 
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ภาพท่ี 68 แสดงการจดัแสดงผลงานและการสวมใสเ่คร่ืองประดบัท่ีมีการเพิ่มเตมิสีฟ้าและสีชมพ ู
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