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 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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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ามารถสําเร็จไปได้ด้วยดี จากการให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ 
จากอาจารย์ทวีศกัดิ์ มลูสวสัดิ์ และ ดร.วรรรวิภา สเุนต์ตา ขอบพระคณุอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้สอง
ท่าน  ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั มหาวิทยาลยัศิลปากร     
ท่ีให้การดแูลเอาใจใสแ่ละให้คําปรึกษาอนัเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัในครัง้นี ้ 
 ขอบพระคณุกลุ่มกรณีศึกษาทุกท่านท่ีให้ความรวมมือและให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์
ตอ่การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 
 ขอบพระคุณพ่อ คุณแม่ และเพ่ือน ๆ ทุกคนท่ีเป็นกําลงัใจให้ตลอดมา วิทยานิพนธ์
ฉบบันีค้งสําเร็จลลุว่งไปไมไ่ด้หากขาดกําลงัใจ การสนบัสนนุ และคําแนะนําท่ีดีจากทกุท่าน  
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