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ปทุมพร เจนสมุทร : โครงการการออกแบบเครื่ องประดับในฐานะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลของกลุม่ ชายรักชาย. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา. 79 หน้ า.
ในอดีตสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็ นสังคมที่มีบรรทัดฐานของความปกติทางเพศแบ่งเป็ น
2 เพศ คือ เพศชาย และเพศหญิ ง ความคาดหวังในบทบาททางเพศของสังคมต่อเพศชายว่าต้ อง
แข็งแรง เป็ นผู้นํา เป็ นผู้สืบสกุล เป็ นเพศที่ค่กู บั เพศหญิง ความคิดเหล่านี ้ยังคงมีอยู่ในปั จจุบนั แม้ จะ
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่ามีเพศที่หลากหลายมากขึ ้น แต่บางครอบครัวยังไม่ยอมรับกับการที่ลกู
ชายเป็ นชายรักชายเพราะคิดว่าเป็ นเรื่ องผิดปกติ
โครงการวิทยานิพนธ์ นีม้ ีจุดประสงค์ การศึกษาค้ นคว้ าเพื่อนําไปสู่การออกแบบผลงาน
เครื่ องประดับที่เปรี ยบเสมือนภาษา ใช้ สื่อสารถึงความสัมพันธ์ แบบคู่รักระหว่างคู่รัก และใช้ สื่อสาร
ทัศนคติของผู้ออกแบบที่มีต่อความสัมพันธ์ ของคู่รักชายรักชายว่าเป็ นเรื่ องปกติไม่ได้ แตกต่างไปจาก
ความสัมพันธ์ ของคู่รักชายหญิ งออกสู่สงั คม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นคู่รักชายรั กชาย อาศัยในเขต
กรุงเทพฯ อายุ 35-25 ปี เป็ นกลุม่ บุคคลที่ประสบความสําเร็ จในหน้ าที่การงาน มีควาประพฤติดี เพื่อ
เป็ นตัวแทนในการแสดงออกถึงทัศนคติที่ดีสสู่ งั คม
การศึก ษาพบว่า กลุ่ม เป้ าหมายมี พ ฤติ ก รรมการสื่ อ สารที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ คื อ การใช้
ความหมายทับซ้ อน ทําให้ ตีความได้ หลายอย่าง ผู้ออกแบบมีมมุ มองต่อความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
ของกลุ่มเป้าหมายว่าเป็ นความสัมพันธ์ ที่มีความซ่อนเร้ นอันเกิดจากกรอบของสังคมและมีเสน่ห์เย้ า
ยวนน่าค้ นหา
เพื่อตอบจุดประสงค์และสะท้ อนบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยได้ นําเสนอผลงานการ
ออกแบบเครื่ องประดับจํ านวนสองชุด ซึ่งมี แนวทางการออกแบบโดยใช้ สัญลักษณ์ “คิ ง”(King),
“ควีน” (Queen) ของหมากรุ กสากล และวัสดุนํ ้าตาลเพื่อถ่ายทอดรสชาติความรักความสัมพันธ์ ของ
คูร่ ักชายรักชายซึง่ มีความหอมหวาน ร่วมกับกิริยาท่าทางการการรับประทาน ซึง่ มีความเย้ ายวน การมี
ปฏิสมั พันธ์ กับเครื่ องประดับจะเปิ ดเผยถึง กลิ่น รสชาติ และสัญลักษณ์ ของความเหมือนกันกับคู่รัก
อื่นๆ ได้ แก่ ตัวหมากรุ ก “เบี ้ย” (pawn) ในเครื่ องประดับชุดที่ 1 ซึ่งเป็ นตัวหมากรุ กธรรมดาแสดงถึง
ความเป็ นปกติทวั่ ไปในสังคม และ แหวนคู่ ในเครื่ องประดับชุดที่ 2 ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์สากลของความ
เป็ นคูร่ ัก เพื่อสือ่ สารถึงทัศนคติเรื่ องความสัมพันธ์ของคูร่ ักชายรักชายว่าไม่แตกต่างจากคูร่ ักอื่นๆ
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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.
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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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
มนุ ษ ย์ เ ป็ นสัต ว์ สัง คมดัง นัน้ มนุ ษ ย์ ทุ ก คนย่ อ มมี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งกัน นํ า มาซึ่ ง
ความสัมพันธ์ในแบบต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์แบบคนในครอบครัว แบบเพื่อน แบบคูร่ ัก ฯลฯ ไม่ว่า
จะเป็ นภาษาพูด ภาษาเขียน หรื อท่วงท่าภาษากาย ล้ วนถูกถ่ายทอดมาจากวิธีคิดความรู้ สกึ และ
อุปนิสยั ใจคอของผู้แสดงออก นอกเหนือจากปั จจัยที่เป็ นลักษณะกายภาพซึ่งเป็ นลักษณะส่วน
บุคคลแล้ ว ปั จจัยที่ มีผลอย่างมากต่อการแสดงออก คือ สิ่งแวดล้ อม อันได้ แก่ สภาพแวดล้ อม
สังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้ ก รอบของสัง คมและวัฒ นธรรมไทย ความสัม พัน ธ์ แ บบคู่รั ก ยัง คงไม่ นิ ย ม
แสดงออกอย่างเปิ ดเผยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรักเพศเดียวกันที่เป็ นชายรักชาย
เพราะสังคมไทยมีความคาดหวังกับบทบาทของเพศชายว่าเป็ นผู้มีความแข็งแรง ต้ องครองคู่กับ
เพศหญิง เป็ นหัวหน้ าครอบครัว และเป็ นผู้สืบเชื ้อสาย หลายครอบครัวมักทําใจยอมรับการที่ลกู
ชายจะมีค่รู ักเป็ นชายด้ วยกันไม่ได้ การแสดงออกซึ่งความรักของกลุ่มชายรักชาย จึงขัดกับความ
คาดหวังของบทบาทเพศชายในสังคมไทยมาก
อิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรมไทยมีบรรทัดฐานความปกติทางเพศ แบ่งเป็ น 2 เพศ
คือ ชายและหญิง ซึ่งเป็ นเพศที่ธรรมชาติสร้ างมาให้ ค่กู นั ส่งผลให้ กลุ่มคนที่รักเพศเดียวกัน ถูก
ตัดสินว่าผิดปกติ โรเบิร์ด เฮฟเนอร์ (Robert Hefner) ได้ กล่าวถึงความเห็นของ ดร. ปี เตอร์ แจ็คสัน
(Peter Jackson) เรื่ องทัศนคติของสังคมไทยที่มีตอ่ เกย์ ในช่วงปี 1960-1980 ว่า “ในเมืองไทยนัน้
การพูดถึงความสัมพันธ์ของชาวรักเพศเดียวกัน จะเป็ นไปแบบจ้ วงจาบและละลาบละล้ วงมากกว่า
ที่จะเป็ นแค่การพูดถึงอย่างเรื่ องปกติเท่านัน”
้ 1
แม้ ว่าปั จจุบนั สังคมไทยจะเปิ ดกว้ างมากขึ ้น แต่คงปฏิเสธไม่ได้ ว่ากลุ่มคู่รักเกย์ยงั คง
ต้ องต่อสู้กับสายตาของสังคม การไม่ยอมรับในความสัมพันธ์ และยังคงมีคนจํานวนไม่น้อยที่มี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1

Robert Hefner, วัฒนธรรมกะเทยไทยและมาร์ ดกิ ราส์ ไนท์ ของกะเทยออสซี่,
แปลจาก Dear Uncle Go, แปลโดย วรวีร์ บํารุงพงศ์ (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2545), 93.
1

2
อคติกับเกย์ ซึ่งแท้ จริ ง แล้ ว สิ่งที่ คู่รัก เกย์ ต้องเผชิ ญ ไม่ได้ เ กิ ดจากความผิ ดแปลกทางเพศ หรื อ
ความสัมพันธ์ที่ผิดปกติธรรมชาติ แต่เกิดจากกรอบของสังคม
หน้ าที่ ของเครื่ องประดับตัง้ แต่ในอดีตจนถึง ปั จจุบันมี ห ลากหลาย เช่น ประดับบน
ร่ างกายเพื่อให้ เกิดความสวยงาม บอกสถานะทางสังคม บอกความเป็ นตัวตน บอกเล่าเรื่ องราว
บันทึกความทรงจํา ตลอดจนเป็ นการถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบให้ กบั ผู้สวมใส่หรื อผู้ที่พบ
เห็นได้ รับรู้ ดังนันเครื
้ ่ องประดับจึงเปรี ยบเสมือนภาษาที่ทํางานบนร่ างกายเพื่อใช้ สื่อสารความคิด
ระหว่าง ผู้ออกแบบ ผู้สวมใส่ และผู้พบเห็น จากทัศนคติเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลของคูร่ ัก
ชายรักชายภายใต้ สงั คมไทย โครงการวิทยานิพนธ์นี ้จึงต้ องการนําเสนอการออกแบบเครื่ องประดับ
เพื่ อสื่อสารความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นคู่รักชายรั กชาย และสื่อสาร
ทัศนคติเรื่ องความสัมพันธ์ ของคนกลุม่ นี ้ในมุมมองที่ว่าไม่แตกต่างจากความสัมพันธ์ของคู่รักชาย
หญิง ซึง่ เป็ นการนําเสนอมุมมองเพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีให้ กบั สังคมได้ รับรู้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ออกแบบและสร้ างสรรค์เครื่ องประดับที่สื่อสารถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นคู่รักชายรักชาย เพื่อสะท้ อนคุณค่าของความรักและความทรงจําที่ดีระหว่าง
คน 2 คน
2. เพื่อออกแบบและสร้ างสรรค์เครื่ องประดับที่นําเสนอมุมมองข เรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลของกลุ่มชายรักชาย และสร้ างความเข้ าใจอันดีของสังคมต่อคู่รักชายรักชายว่าไม่
แตกต่างจากคูร่ ักที่เป็ นชายรักหญิง
ขอบเขตในการวิจัยและการออกแบบ
1. ศึก ษาข้ อมูลแนวความคิดเกี่ ย วกับความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างบุคคล พฤติก รรมการ
สื่อสารและหน้ าที่ของเครื่ องประดับ
2. ศึกษาข้ อมูลและวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการสื่อสารระหว่าง
บุคคล วิถีชีวิตและทัศนคติเรื่ องความรัก ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็ นคู่รักชายรักชาย อาศัยในเขต
กรุงเทพฯ อายุ 25-35 ปี ประสบความสําเร็จในหน้ าที่การงาน มีความประพฤติดี
3. ศึกษาและทดลองวัสดุที่เหมาะสมกับแนวทางการออกแบบ
4. วิเคราะห์ ผลการศึกษาวิจัย และสร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่ ตอบสนองต่อ
จุดประสงค์ของโครงการวิทยานิพนธ์นี ้

3
ปั ญหาและแนวทางการแก้ ปัญหา
ด้ านสังคม ในอดีตประเด็นเรื่ องความเป็ นชายรักชาย มักถูกนําเสนอเชื่อมโยงกับ โรค
เอดส์ เพศสัมพันธ์ ความรุนแรงและความผิดปกติ ซึง่ ทําให้ เกิดทัศนคติในด้ านลบกับคนกลุม่ นี ้และ
ยังคงฝั งรากลึกอยู่ในกรอบความคิดของสังคมไทย ซึ่งแท้ จริ งเราไม่สามารถตัดสินความเป็ นคนดี
หรื อความผิดปกติได้ จากรสนิยมทางเพศ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต้ องใช้ เวลาและความ
ร่ วมมือจากทังกลุ
้ ม่ ชายรักชายเองและการเปิ ดโอกาสจากสังคม ในฐานะผู้ออกแบบเครื่ องประดับ
จึงได้ ใช้ โอกาสนี ้นําเสนอมุมมองที่ดีตอ่ ความสัมพันธ์ของคูร่ ักชายรักชายออกสูส่ งั คม
ด้ านการออกแบบ เนื่องจากจุดประสงค์ของโครงการวิทยานิพนธ์ คือการออกแบบให้
เครื่ องประดับเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ สื่อสารถึงความรักความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลซึ่งเป็ นเรื่ อส่วนตัว
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ มี จุ ด ประสงค์ ที่ ต้ องการแสดงออกถึ ง ทั ศ นคติ ข องผู้ ออกแบบที่ มี ต่ อ
ความสัมพันธ์ ของคู่รักที่เป็ นชายรักชายว่าไม่แตกต่างจากคู่รักเพศอื่นๆให้ กับสังคมได้ รับรู้ ซึ่งมี
ความขัด แย้ ง กัน การออกแบบจึง ควรมี ลัก ษณะของการซ่อ นความเป็ นส่ว นตัว โดยการสร้ าง
กิจกรรมให้ เกิดขึน้ ระหว่างคู่รักร่ วมกับการสวมใส่เครื่ องประดับ เพื่อสร้ างความทรงจําพิเศษที่
บุคคลภายนอกไม่สามารถรับรู้ได้ และผสมผสานกับการสื่อสารโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์เพื่อแสดงทัศนคติ
เรื่ องความสัมพันธ์ออกสูส่ งั คมอย่างเหมาะสม
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาแนวความคิดเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล พฤติกรรมการสื่อสารและ
หน้ าที่ของเครื่ องประดับ จากหนังสือและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
2. ศึกษาลักษณะ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคล วิถีชีวิตและทัศนคติ
เรื่ องความรักของกลุม่ เป้าหมาย โดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณ์
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําเสนอแนวทางการออกแบบและแบบร่าง
4. ศึกษาและทดลองวัสดุที่เหมาะสมกับแนวทางการออกแบบ
5. ดําเนินการสร้ างสรรค์ผลงาน
6. สรุปผลการออกแบบและข้ อเสนอแนะ

4
แผนการดําเนินงานและระยะเวลา
ตารางที่ 1 แสดงแผนการดําเนินงานและระยะเวลา
ระยะเวลา
ธ.ค.2555
ธ.ค.2555
ม.ค.2556
ม.ค.2556
พ.ค.2556
ก.ย.2555
พ.ค.2555

การดําเนินงาน
เตรี ยมนําเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์
สรุปหัวข้ อวิทยานิพนธ์
ศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง สรุปและวิเคราะห์
ศึกษาและสํารวจกลุม่ เป้าหมาย สรุปและวิเคราะห์
นําเสนอแนวทางการออกแบบและแบบร่าง ศึกษาทดลองวัสดุ
ผลิตชิ ้นงานเครื่ องประดับ
นําเสนอผลงานเครื่ องประดับ
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งบประมาณที่ใช้
วัสดุในการทดลอง
วัสดุและค่าแรงในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน
ค่าเดินทาง
อื่นๆ
รวมทังหมด
้

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

8,000
20,000
5,000
5,000
38,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
สร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่สะท้ อนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของกลุม่ ชายรักชาย
และเพื่อสื่อสารทัศนคติเรื่ องความสัมพันธ์ของคนกลุม่ นี ้ ในมุมมองที่ไม่แตกต่างจากความสัมพันธ์ ของ
คูร่ ักชายหญิงเพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีให้ กบั สังคมได้ รับรู้

บทที่ 2
การศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
การออกแบบเครื่ องประดับในฐานะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลของกลุ่มชายรักชาย
สามารถแยกข้ อมูลการศึกษาออกเป็ น 2 เรื่ องหลัก ซึง่ เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นจากการ
สื่อสารของมนุษย์ เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และนําไปสูแ่ นวทางการออกแบบ โดยแบ่งเป็ น
2 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 แนวคิดเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเชิงจิตวิทยากับการสื่อสาร
ประเด็นที่ 2 แนวคิดเรื่ องเครื่ องประดับกับการสื่อสาร
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แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลเชิงจิตวิทยากับการสื่อสาร
1. แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลเชิงจิตวิทยา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เกิดขึ ้นจากพฤติกรรมระหว่างบุคคล ซึง่ เป็ นที่ยอมรับ
ว่า “Behavior is cause” คือ พฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมมีสาเหตุเสมอ ซึ่งปั จจัยหลักที่มีต่อ
พฤติกรรมแบ่งออกเป็ น 2 ประการ คือ พันธุกรรม (Heredity) และ สิ่งแวดล้ อม (Environment)1
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล จึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม เนื่องจากมนุษย์ใน
สังคมมีการติดต่อและปฏิสมั พันธ์กนั ตลอดเวลา เกิดเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างกันขึ ้น2
พฤติกรรมระหว่างบุคคล (Interpersonal Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจาก
การเกี่ ยวข้ องสัมพันธ์ กัน การโต้ ตอบกันระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง เป็ นการแสดงออก
จากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
ายมาปฏิสมั พันธ์ ต่อกัน เช่น ความเอื ้อเฟื อ้ ความก้ าวร้ าว การ
้ ได้ หลาย
ปฏิเสธกัน การยอมรับกัน เป็ นต้ น3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึง่ กับอีกบุคคลหนึ่งนันมี
ช่องทางโดยจะออกมาในรู ปของการสื่อสารระหว่างกัน โดยทัว่ ไปแล้ วความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ

1

หลุย จําปาเทศ, จิตวิทยาสัมพันธ์ , พิมพ์ ครัง้ ที่ 4 (กรุ งเพทฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 4-5
2
จํารอง เงินดี, จิตวิทยาสังคม (กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริน้ ติ ้ง เฮ้ าส์, 2552), 2.
3
เรื่ องเดียวกัน.
5

6
ระดับที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใกล้ ชิด ได้ แก่ เพื่อนสนิท ครอบครัว และ
คนรัก
ระดับที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ร้ ูจกั กัน ได้ แก่ เพื่อนร่วมงาน
ระดับที่ 3: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็ นคนแปลกหน้ า4
สําหรั บโครงการวิท ยานิพนธ์ นีเ้ น้ น ศึกษาความสัม พัน ธ์ ในระดับที่ 1 คือ ความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลใกล้ ชิดในแบบคูร่ ัก
2. แนวคิดเรื่องการสื่อสาร
“ภาษา” เป็ นสื่อกลางทําให้ คนเราสามารถสื่อสารถ่ายทอดความคิดความรู้ สึก
ระหว่างกันได้ จนเกิ ดเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างกันตังแต่
้ ระดับบุคคลจนถึงระดับสังคม ภาษาที่
มนุษย์ใช้ สื่อสารกัน แบ่งออกเป็ น 2 แบบ ได้ แก่ วัจนภาษา และอวัจนภาษา
วัจนภาษา (Verbal language) ได้ แก่ คําพูดหรื อตัวอักษรที่กําหนดใช้ ร่วมกันใน
สังคม ซึง่ หมายรวมทังเสี
้ ยง และลายลักษณ์อกั ษร ภาษาถ้ อยคําเป็ นภาษาที่มนุษย์สร้ างขึ ้นอย่างมี
ระบบ มีหลักเกณฑ์ทางภาษา หรื อไวยากรณ์ซงึ่ คนในสังคมต้ องเรี ยนรู้และใช้ ภาษาในการฟั ง พูด
อ่าน เขียนและคิด วัจนภาษาแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ภาษาพูด และภาษาเขียน5
วัจนภาษาสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ระดับตามการใช้ งาน ได้ แก่ ระดับพิธีการ ระดับ
ทางการ ระดับกึ่งทางการ ระดับไม่เป็ นทางการ และระดับกันเอง6 เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะพบได้ ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของกลุม่ ชายรักชายซึง่
เป็ นความสัมพันธ์ แบบใกล้ ชิด ใช้ วจั นภาษาในระดับกันเอง ซึง่ ใช้ กบั ผู้ที่สนิทกัน มีการใช้ คําแสลง
การคิดคําเปรี ยบเปรย การเติมสร้ อยคํา การใช้ ความหมายแฝง อันเป็ นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของคน
กลุม่ นี ้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

4

หลุย จําปาเทศ, จิตวิทยาสัมพันธ์ , 4-5.
5
สุปรี ดีย์ สุวรรณบูรณ์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, เข้ าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://ipesp.ac.th/learning/thai/chapter2-1.html
6
ชวลิต, ระดับของภาษาไทย, เข้ าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556, เข้ าถึงจาก http://
bbznet.pukpik.com/scripts/view.php?user=sidawebchalit&board=1&id=4&c=1&order=&
bbz_htmledit=Y

7
อวัจนภาษา (Non-Verbal Language หรื อ Body language) เป็ นการสื่อสารที่ไม่
ใช้ ภาษาพูดหรื อภาษาเขียน แต่เป็ นการใช้ สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ ในงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสร้ างความ
ดึงดูดในในการสื่อสารระหว่างบุคคล พบว่า ร้ อยละ 93 ของการสื่อความหมายเป็ นอิทธิพลจาก
การสื่อสารด้ วย อวัจนภาษา7
อวัจนภาษาที่ใช้ ทวั่ ไป ได้ แก่ สายตา (เนตรภาษา), กิริยาท่าทาง (อาการภาษา),
นํ ้าเสียง (ปริภาษา), สิ่งของหรื อวัตถุ (วัตถุภาษา), เนื ้อที่หรื อช่องว่าง (เทศภาษา), กาลเวลา (กาล
ภาษา) และการสัมผัส (สัมผัสภาษา)8
3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลกับการสื่อสาร
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลแบบคู่รักมีวิธีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ สึกจาก
บุคคลหนึง่ ไปสูอ่ ีกบุคคลหนึง่ ให้ รับรู้ได้ ดังนี ้
3.1 การสื่อสารโดยวัจนภาษา ได้ แก่ การบอกรักโดยคําพูด การเขียนเป็ นถ้ อยคํา
เป็ นต้ น
3.2 การสื่อสารโดยอวัจนภาษา ได้ แก่
3.2.1 สายตา (เนตรภาษา) การสบตาระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร สามารถ
สื่อสารอารมณ์ ความรู้ สึกได้ มากมายโดยไม่ต้องใช้ คําพูด เช่น รัก โกรธ งอน ฯลฯ ดัง่ สํานวนไทย
ที่วา่ ดวงตาเป็ นหน้ าต่างของดวงใจ
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7

กาญจนา โชคเหรี ยญสุขชัย, การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา รูปแบบและการใช้
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 2.
8
สุปรี ดีย์ สุวรรณบูรณ์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, เข้ าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://ipesp.ac.th/learning/thai/chapter2-4.html

8

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสายตาที่แสดงความสัมพันธ์แบบคูร่ ัก
ที่มา: สยามโซน, ภาพยนตร์ ดงั . เข้ าถึงเมื่อ 16 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.
siamzone.com/board/view.php?sid=3603381
3.2.2 กิริยาท่าทาง (อาการภาษา) การเคลื่อนไหวร่ างกายและอากัปกิริยา
ท่าทางต่างๆ ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์แบบคูร่ ัก ได้ แก่ อาการเขินอาย การยิ ้ม การส่งจูบ การส่ง
สัญลักษณ์ภาษามือ ฯลฯ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างอาการภาษาที่แสดงความสัมพันธ์แบบคูร่ ัก
ที่มา: อาการภาษา, เข้ าถึงเมื่อ 16 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก 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 นํ ้าเสียง (ปริ ภาษา) เป็ นอวัจนภาษาที่แฝงอยู่ในภาษาพูดนํ ้าเสียงช่วย
ในการแปลความหมายของคําพูดให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น เป็ นการแสดงอารมณ์ของผู้สื่อสารและสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อสารได้ นํ ้าเสียงที่แสดงความสัมพันธ์แบบคูร่ ัก ได้ แก่ การทอดเสียง
นํ ้าเสียงที่แสดงอารมณ์ออดอ้ อน โกรธ งอน ระหว่างคูร่ ัก เป็ นต้ น

9
3.2.4 สิ่งของหรื อวัตถุ (วัตถุภาษา) วัตถุสิ่งของที่บคุ คลเลือกใช้ หรื อหยิบยื่น
ให้ กันสามารถสื่อความหมายได้ วัตถุภาษาที่ใช้ สื่อสารถึงความสัมพันธ์ แบบคู่รัก เช่น วัตถุที่มี
ลักษณะเหมือนกัน เป็ นคูก่ นั แหวนแต่งงาน ช็อคโกแลต ดอกไม้ วัตถุที่มีความทรงจําร่วมกัน ฯลฯ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างวัตถุภาษาที่แสดงความสัมพันธ์แบบคูร่ ัก
3.2.5 เนื ้อที่หรื อช่องว่าง (เทศภาษา) ได้ แก่ การแนบชิดกัน

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเนื ้อที่หรื อช่องว่าง (เทศภาษา) ที่แสดงความสัมพันธ์แบบคูร่ ัก
3.2.5 กาลเวลา (กาลภาษา) ได้ แก่ การใช้ เวลาร่วมกัน
3.2.6 การสัมผัส (สัมผัสภาษา) เช่น การกอด, การจับมือ, การลูบไล้ , การจูบ
เป็ นต้ น
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างสัมผัสภาษาที่แสดงความสัมพันธ์แบบคูร่ ัก
ที่มา: สัมผัสภาษา. เข้ าถึงเมื่อ 16 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://board.postjung.
com/656042.html
ในความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา ด้ วยสายตา (เนตรภาษา)
กิริยาท่าทาง (อาการภาษา) นํ ้าเสียง เนื ้อที่หรื อช่องว่าง (เทศภาษา) การเวลา (กาลภาษา) และ
การสัมผัส (สัมผัส) สามารถสื่อสารความหมายและอารมณ์ความรู้สกึ จากผู้สื่อสารไปยังผู้รับสารได้
โดยตรงเพราะเป็ นภาษากาย (Body language) แต่การสื่อสารเชิงอวัจนภาษาด้ วยสิง่ ของหรื อวัตถุ
(วัตถุภาษา)เป็ นการสื่อสารความหมายและอารมณ์โดยผ่านตัวกลาง

แผนภูมิที่ 1 แสดงการสื่อสารความหมายและอารมณ์ ของอวัจนภาษาด้ วยภาษากาย (Body
language)
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการสื่อสารความหมายและอารมณ์ของอวัจนภาษาด้ วยวัตถุภาษา
ดัง นัน้ ในโครงการวิ จัย นี ้ เครื่ องประดับจึง ทํ าหน้ า ที่ เ ป็ นวัตถุภ าษาที่ ทํา ให้ เ กิ ด การ
สื่อสารด้ วยอวัจนภาษาอื่นๆตามมา ได้ แก่ การใช้ เวลาร่ วมกัน การแสดงความใกล้ ชิดกัน การ
สื่อสารด้ วยสายตา และการสัมผัสร่ างกายกัน เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่ ถูกออกแบบให้ เกิ ดขึน้
ร่วมกับการสวมใส่เครื่ องประดับ
แนวคิดเรื่ องเครื่ องประดับกับการสื่อสาร
บทบาทของเครื่ องประดับจากอดีตถึงปั จจุบนั แสดงให้ เห็นว่า เครื่ องประดับของมนุษย์
โบราณคือวิธีการเริ่ มแรกที่มนุษย์ใช้ แสดงออกทางด้ านสังคม เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวเอง ชุมชน กับสิ่งแวดล้ อม ใช้ เพื่อบ่งบอก สถานภาพ ความเป็ นสิริมงคลป้องกันภยันตราย หรื อ
แม้ แต่เพื่อความงามส่วนบุคคล รสนิยมหรื อแนวความคิด9
ร่ า งกายมนุ ษ ย์ คื อ พาหนะแห่ ง การสื่ อ สาร นั บ ตั ง้ แต่ ส มั ย โบราณการสวมใส่
เครื่ องประดับเป็ นการสื่อสารถึงความสําคัญของเครื่ องประดับโดยอาศัยส่วนหรื อตําแหน่งสําคัญ
ต่างๆของร่ างกายเพื่ออธิ บายถึงสถานภาพ ยศ หรื อชนชัน้ ของบุคคลในแต่ละลําดับ ซึ่งเป็ นการ
สื่อสารเชิงสัญลักษณ์10
9

สุปรี ดีย์ สุวรรณบูรณ์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, เข้ าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://ipesp.ac.th/learning/thai/chapter2-4.html
10
สุภาวี ศิรินคราภรณ์, “วาทกรรมแห่งศิลปะเครื่ องประดับยุคหลังสมัยใหม่:
กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับมิตทิ างสุนทรี ยะ (รูปแบบกระบวนการสร้ างสรรค์และแนวทางการนําเสนอ)
ของเครื่ องประดับสากลยุคหลังสมัยใหม่ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ในการพัฒนาด้ านความคิดของ
นักศึกษาและแก่นกั ออกแบบสาขาเครื่ องประดับในประเทศไทย” เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 366 101 ภาควิชาการออกแบบเครื่ องประดับ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาออกแบบ
เครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 59.

12
เครื่ องประดับร่ วมสมัยของปั จจุบนั เป็ นประติมากรรมที่สวมใส่ได้ และมีผลต่อการรับรู้
สําคัญมาก มันเป็ นสิง่ ที่แสดงให้ เห็นความตังใจของผู
้
้ สร้ างสรรค์ การตีความผลงานเครื่ องประดับที่
เกิ ดขึน้ ในยุคหลังสมัยใหม่จะต้ องเกิ ดจากการพิจารณาจากบริ บทที่ งานปรากฏอยู่และสภาพ
สังคม11
ในกระบวนการสื่อสารความหมายประกอบด้ วยผู้สื่อสาร ผู้รับสาร และข้ อความที่
ต้ องการสื่อสาร เครื่ องประดับทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางนําข้ อความที่ต้องการสื่อสาร ส่งผ่านจากผู้
สื่อสารไปยังผู้รับสารโดยการสวมใส่ ดังนันกระบวนการสื
้
่อสารผ่านเครื่ องประดับ จึงเป็ นทังการ
้
สื่อสารเชิงสัญลักษณ์ผา่ นวัตถุและเป็ นการสื่อสารอารมณ์ความรู้สกึ ผ่านภาษากายเมื่อถูกสวมใส่
ในโครงการวิจยั นี ้ ผู้สื่อสาร ได้ แก่ ผู้ออกแบบ มีจดุ ประสงค์หรื อข้ อความที่ต้องการให้ เครื่ องประดับ
ทําหน้ าเป็ นภาษาใช้ สื่อสารระหว่างคน 2 คน ซึง่ เป็ นชายรักชาย และต้ องการแสดงทัศนคติเรื่ อง
ความสัมพันธ์ของคูร่ ักชายรักชายให้ กบั สังคมได้ รับรู้ ว่าดังกล่าวไม่แตกต่างจากคูร่ ักชายหญิง ตาม
แผนภูมิที่ 3

11

สุภ าวี ศิ ริ น คราภรณ์ , “วาทกรรมแห่ ง ศิ ล ปะเครื่ อ งประดับ ยุ ค หลัง สมัย ใหม่ :
กรณีศึกษาเกี่ยวกับมิติทางสุนทรี ยะ (รู ปแบบกระบวนการสร้ างสรรค์และแนวทางการนําเสนอ)
ของเครื่ องประดับสากลยุคหลังสมัยใหม่ เพื่อสร้ างองค์ ความรู้ ในการพัฒนาด้ านความคิดของ
นักศึกษาและแก่นกั ออกแบบสาขาเครื่ องประดับในประเทศไทย” เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 366 101 ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ. 48.
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แผนภูมิที่ 3 แสดงหน้ าที่ ของเครื่ องประดับที่เปรี ยบเสมือนภาษาซึ่งมีจุดประส่งเพื่อสื่อสารของ
การออกแบบเครื่ องประดับในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของกลุม่ ชายรักชาย

บทที่ 3
การศึกษากลุ่มเป้าหมาย
โครงการการออกแบบเครื่ องประดับในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของกลุม่ ชาย
รักชาย มีกลุ่มเป้าหมายเป็ น คูร่ ักชายรักชาย สัญชาติไทย ที่อยู่ในวัยทํางาน อายุประมาณ 25-35
ปี ซึ่งเป็ นช่วงอายุที่ผ่านการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ การลองผิดลองถูกในวัยรุ่ นมาแล้ ว จึงมี ความ
ชัดเจนในเพศของตน ประสบความสําเร็ จในหน้ าที่การงาน มีความประพฤติดี เพื่อเป็ นตัวอย่างใน
การสร้ างความเข้ าใจอันดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของคนกลุ่มนี ้ให้ กับสังคมได้ รับรู้ มีการวางแผน
เพื่ออนาคตและเริ่ มมีความคิดที่จะสร้ างครอบครัว ดังนัน้ กลุ่มชายรักชายบางคนในช่วงอายุนีท้ ี่
ไม่ไ ด้ เ ปิ ดเผยกับ ครอบครั ว จะได้ รั บ ความกดดัน ให้ ห าคู่ค รองเพื่ อ สร้ างครอบครั ว ตามความ
คาดหวังอันเกิดจากกรอบความคิดของสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการออกแบบได้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น
2 ส่วน ตามแหล่งที่มา คือ
1. การศึกษาข้ อมูลเอกสาร งานวิจัย บทความและเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้ องกับกลุ่มชาย
รักชาย
2. การศึกษาข้ อมูลจากกลุม่ เป้าหมายโดยตรง ซึง่ เก็บรวบรวมข้ อมูลตามหลักการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์
เริ่ มจากการคัดเลือกกลุ่มคู่รักชายรั กชายที่ มีความสนิทสนมยอมเปิ ดเผยตัวตนกับ
ผู้ศกึ ษาร่ วมกับการศึกษาโดยการสุม่ แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling Technique)1 เพื่อให้ ได้ ผ้ ทู ี่
ยินดีให้ ข้อมูลกับผู้ศกึ ษา ซึง่ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 10 คูแ่ ละมี 2 คูท่ ี่ยินดีให้ ข้อมูลเชิงลึก

1

การสุม่ แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ การเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยอาศัยการ
แนะนําของหน่วยตัวอย่างที่ได้ เก็บข้ อมูลไปแล้ ว
14
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การศึกษาข้ อมูลพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาข้ อมูลพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็ น 2 พฤติกรรม
ได้ แก่
1. พฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มชายรักชาย
กลุม่ เป้าหมายมีเอกลักษณ์การใช้ วจั นภาษาเป็ นคําศัพท์ที่สร้ างขึ ้นมาใช้ เฉพาะกลุม่
ซึง่ คําศัพท์เหล่านี ้ มีลกั ษณะของการซ่อนความหมาย ทําให้ คนที่ไม่ใช่พวกเดียวกันไม่เข้ าใจ หรื อ
เข้ าใจในความหมายอื่นและเปิ ดให้ กลุ่มคนใกล้ ชิดเข้ าใจ แสดงความเป็ นพวกเดียวกัน โดยใช้
ร่ วมกับอวัจนภาษาที่เป็ นท่าทางและนํ ้าเสียงช่วยให้ มองเห็นภาพและสื่อสารอารมณ์ ได้ ดียิ่ง เพิ่ม
อรรถรสในการสนทนาเพื่อให้ เกิดความสนุกสนาน เช่น การทอดเสียงยาว การเน้ นเสียง
ตัวอย่างคําศัพท์ เช่น กระแสสลับ หมายถึง คําอุปมาใช้ แทนพฤติกรรมชอบสอง
เพศ2 “ก้ ามปู” หมายถึง เกย์ลํ่า ชอบเล่นกล้ าม3 “นก” หมายถึง ชวด สูญเสียสิ่งที่พงึ ปรารถนาไป
มาจากประโยคเต็มว่า “สวยมักนกตลกมักได้ ” เป็ นต้ น
การสร้ างคําศัพท์เฉพาะกลุม่ และการใช้ อวัจนภาษาดังกล่าว” กลายเป็ นวัฒนธรรม
การสื่อสารอันเป็ นเอกลักษณ์ ของกลุ่มชายรักชาย ที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะของตัวผู้สื่อสารว่ามี
“ความซ่อนเร้ น” “ความสนุกสนาน” และ “มีเสน่ห์น่าค้ นหา
2. พฤติกรรมการสื่อสารถึงความสัมพันธ์ แบบคู่รักของกลุ่มชายรักชาย
จากการสัง เกตและสัม ภาษณ์ พ บว่า ในการสื่ อ สารระหว่า งบุค คลแบบคู่รัก ของ
กลุม่ เป้าหมาย มีการใช้ วจั นภาษา เช่น “ฉันรักเธอ” “เรารักนาย” “เค้ ารักตัวเอง” “เค้ าคิดถึงตัวเอง”
ฯลฯ ร่วมกับอวัจนภาษา เช่น การใช้ นํ ้าเสียงอ่อนหวาน การกอด การจับมือ การจูบ การลูบไล้ และ
การแสดงความเป็ นห่วงดูและกัน ฯลฯ เหมือนกับการแสดงออกซึง่ ความรักของคูร่ ักทัว่ ไป
กลุม่ เป้าหมาย 8 ใน 10 คู่ ได้ ให้ ข้อมูลกับผู้ศกึ ษาว่า ไม่สบายใจที่จะแสดงออกถึง
ความรักต่อกัน เช่น การจับมือ คล้ องแขน หรื อใช้ นํ ้าเสียงออดอ้ อนในที่สาธารณะ บางคูแ่ ม้ จะไม่ได้
ปกปิ ดความสัมพันธ์ และมีความต้ องการที่ จะแสดงออกแต่ไม่กล้ า บางคู่ไม่ต้องการแสดงออก
2

นพพร สุวรรณพานิช, พจนานุกรมเกย์ และเลสเบีย้ น (กรุงเพทฯ: แสงดาว, 2548),

4-5.
3

Tweet, เรี ยนรู้ความหมายศัพท์ กับพจนานุกรมเกย์ , เข้ าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=15476.0%3Bwap2
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เพราะไม่ชอบสายตาที่คนอื่นมอง กลุ่มเป้าหมาย 2 ใน 10 คู่ เลือกที่จะแสดงออกโดยไม่สนใจ
สายตาของสังคมที่จบั จ้ อง เพราะคิดว่าเป็ นเรื่ องส่วนตัว
“…จับมือคล้ องแขนในที่สาธารณะเหรอ พี่ว่าแรงไปนะ บางคนเข้ าก็รับไม่ได้ เนอะ ขี ้
เกียจจะฝ่ าฟั นสายตา…..”4
“…ก็อยากแสดงออกให้ ร้ ูนะว่ากําลังหวง ว่างอน แต่อยูข่ ้ างนอก ทําไม่ได้ อะ่ ....แฟนผม
เค้ าไม่อยากให้ คนที่ที่ทํางานรู้วา่ เป็ น ไม่อยากเป็ นประเด็น…”5
จะเห็ น ได้ ว่า กลุ่ม เป้าหมายส่วนใหญ่ เ ลือกที่ จะไม่แสดงออกซึ่ง ความรั ก ต่อกัน ในที่
สาธารณะ แม้ จะเป็ นคูท่ ี่เปิ ดเผยความสัมพันธ์แล้ วก็ตาม แต่เพราะอิทธิพลทางสังคมทําให้ พวกเขา
เลือกที่จะแสดงออกซึง่ ความรักในที่ส่วนตัวมากกว่า จึงทําให้ ความสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชายมี
ภาพลักษณ์ของการปกปิ ดซ่อนเร้ น
การศึกษาบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 10 คู่ (20 คน) ได้ ผลที่แสดงบุคลิกลักษณะ
และวิถีชีวิต ดังต่อไปนี ้
ลักษณะการแต่ งกาย
กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่ชื่นชอบการแต่งกายใน 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 เรี ยบหรู
รูปแบบที่ 2 แบบสบาย

4

สัมภาษณ์ อิฐ (นามสมมุต)ิ , 14 สิงหาคม 2556.
5
สัมภาษณ์ วอ (นามสมมุต)ิ , 14 สิงหาคม 2556.
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รูปแบบที่ 1 เรี ยบหรู หมายถึง การแต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อย ประณีต เลือกเสื ้อผ้ า
ประเภท เสื ้อเชิ ้ต กางขายาว มีรายละเอียดรูปแบบการตัดเย็บพิเศษ และรองเท้ าหนัง

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการแต่งกาย รูปแบบที่ 1
ที่มา: เครื่องแต่ งกายสุภาพบุรุษ, เข้ าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556 เข้ าถึงได้ จาก http://
topologist.wordpress.com; http://www.tokyodandycom; http://www.greyhound.co.th.
รู ปแบบที่ 2 แบบสบาย หมายถึง การเลือกเสื ้อผ้ าประเภท เสื ้อยืดพอ เสื ้อกล้ าม
กางเกงขาสัน้ หรื อกางเกงขาลอย รองเท้ าแตะหรื อรองเท้ าผ้ าใบ

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการแต่งกาย รูปแบบที่ 2
ที่มา: Greyhound, HAMBURGER MAGAZINE, เข้ าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.greyhound.co.th/greyhound_press_single.php?press_id=136
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สีที่ชอบส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ สี ขาว เทา ดํา หรื อ สีวสั ดุธรรมชาติ (Earth Tone) และ มี
การใช้ สีสนั เพื่อเน้ นให้ เกิดจุดเด่น นอกจากนีก้ ลุ่มเป้าหมายนิยมเลือกใช้ สินค้ า Brand name
ตัวอย่างตราสินค้ าที่นิยม ได้ แก่ Alexander Mcqueen, Prada, Greyhound, Playhound ฯลฯ
และกลุ่มเป้าหมายบางคนนิยมนําสินค้ าทัว่ ไปมาปรับแต่งประยุกต์ให้ เข้ ากับบุคคลิกของตนเพื่อ
สร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภาพที่ 8 โทนสีและลักษณะการแต่งกายของกลุม่ เป้าหมาย
ที่มา: Dior, แฟชั่นและเครื่องแต่ งกายชาย, เข้ าถึงเมื่อ 15 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.dior.com/couture/en_gb/fashion-accessories/men
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การศึกษาลักษณะวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายมี ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ใ ห้ ความสํ า คั ญ กั บ รู ป ลั ก ษณ์ แ ละสุ ข ภาพให้
ความสําคัญกับรูปร่างหน้ าตา มีการไว้ หนวดไว้ เคราบ้ าง แต่ยงั ดูสะอาด มีการบํารุงผิวพรรณ แต่ไม่
นิยมแต่งหน้ า
กิจกรรมยามว่างชอบเล่นกีฬาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพและรู ปร่ างให้ ดดู ีอยู่เสมอ กีฬาที่
ชอบเล่นได้ แก่ แบตมินตัน วอลเลย์บอล โยคะ การออกกําลังกายด้ วยอุปกรณ์ เป็ นต้ น กิจกรรม
อื่นๆ ได้ แก่ ทํากับข้ าวและเที่ยวต่างจังหวัด นอกจากนี ้ ยังสนใจเรื่ องข่าวสาร สังคม แฟชัน่ ชอบ
เล่นอินเตอร์ เน็ต ดูโทรทัศน์
การศึกษาทัศนคติเรื่องความสัมพันธ์ แบบคู่รักของกลุ่มเป้าหมาย
จากการสัมภาษณ์ ถึงทัศนคติเรื่ องความรักจากกลุ่มเป้าหมายจํานวน 10 คู่ ทุกคู่ให้
ความเห็นว่า โดยพื ้นฐานแล้ วความรักของชายรักชาย เหมือนกับความรักของชาย-หญิง คือ มีการ
ดูแลเอาใจใส่ซงึ่ กันและกัน มีสภาวะของผู้ปกป้องกับผู้ถกู ปกป้อง ต้ องการความเข้ าใจและซื่อสัตย์
ต่อกัน เพียงแต่ความรักของตนเกิดขึ ้นระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย และกรอบความคิดของสังคมเป็ น
อุปสรรคต่อความสัมพันธ์ และการดําเนินชีวิตของตน ทําให้ เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับ
ความรักที่ไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
จากทัง้ หมด 10 คู่ มีเพียง 2 คู่ ที่เปิ ดเผยความสัมพันธ์ แบบชายรักชายกับครอบครัว
ได้ รับการยอมรับจากคนใกล้ ชิดในครอบครัวแล้ วทัง้ 2 ฝ่ าย คบกันมาไม่ตํ่ากว่า 9 ปี มีการวางแผน
คาดหวังที่จะอยู่กนั ไปจนแก่เฒ่า มีทศั นคติเรื่ องความรักว่ารักแท้ มีอยู่จริ ง การครองคู่ที่ยาวนาน
เป็ นเรื่ องน่าภาคภูมิใจ ความซื่อสัตย์เป็ นเรื่ องสําคัญ แม้ ว่าการเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่ อยๆสําหรับเพศ
ชายในสังคมไทยเป็ นเรื่ องไม่เสียหาย แต่ก็เลือกที่จะมีความสัมพันธ์กนั คนที่ตนรักมากกว่า ต้ องการ
การยอมรับ การผูกมัดทางกฎหมายและอยากมีบตุ รร่วมกัน
กลุ่ม เป้ าหมายจํ า นวน 3 คู่ ไม่ไ ด้ เ ปิ ดเผยความสัม พัน ธ์ อ ย่า งเป็ นทางการ คิด ว่า
ครอบครัวน่าจะรู้ แต่ไม่พดู ถึงหรื อสนับสนุนอย่างเปิ ดเผย มีทศั นคติเกี่ยวกับเรื่ องความรักของชาย
รักชายว่า เป็ นความรักที่ไม่มีการผูกมัดทังในด้
้ านกฎหมายและสังคม จึงง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง
แต่มีพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ ให้ ยืนยาวที่สดุ มีความคาดหวังที่จะได้ พบคนที่
คอยดูแลกันไปจนแก่เฒ่าแต่คิดว่าเป็ นเรื่ องยากลําบาก และไม่นิยมการเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่ อยๆ
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“พี่ก็เคยหวังนะทุ่มเทไปเยอะเลยแล้ วก็ต้องเสียใจหนัก ...ตอนนี ้เลยเลิกหวังและคบไป
ทําใจไป” 6
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 5 คู่ ที่ยงั ปิ ดบังความสัมพันธ์ และสถานะทางเพศกับครอบครัว
เพราะคิดว่าครอบครัวจะรับไม่ได้ มีทศั นคติ ไม่ชอบการผูกมัด พึงพอใจในความอิสระ อยู่ด้วยกัน
ด้ วยการยอมรับในเงื่อนไขที่ตงร่
ั ้ วมกัน และไม่นิยมการเปลี่ยนคู่นอนแต่คิดว่าการนอกใจเป็ นเรื่ อง
ปกติ เพราะเพศชายมีสญ
ั ชาติญาณของการรักสนุกจึงต้ องสร้ างทางเลือกเผื่อไว้ ให้ ตวั เองเสมอ
ข้ อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทัง้ 10 คู่ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงทัศนคติที่หลากหลาย ปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างนี ้ ได้ แก่ สิ่งแวดล้ อมและสังคม แต่เป็ นการยืนยันว่ายังมีกลุ่มชายรัก
ชายที่มีทศั นคติที่ดีต่อความรัก และคาดหวังจะได้ รับโอกาสจากสังคมในการดําเนินความสัมพันธ์
รักของตนอย่างราบรื่ นเหมือนกับคูร่ ักชายหญิง หากบรรทัดฐานของความรักที่ปกติของคนในสังคม
ได้ ขยายคลอบคลุมไปถึงกลุ่มคู่รักชายรักชาย มองความรักของคนกลุ่มนี ้เป็ นเรื่ องปกติ ก็จะเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ที่มีทศั นคติที่ดีเหล่านี ้ได้ มีที่ยืนอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
การศึกษาทัศนคติของสังคมที่มีต่อกลุ่มชายรั กชาย
จากรายงานของกลุ่มอัญจารี 7 สังคมไทยมีอคติต่อคนรักเพศเดียวกันอยู่หลายเรื่ อง
โดยเฉพาะเรื่ อง ความเข้ าใจผิดว่า คนรักเพศเดียวกันเป็ นโรคจิต มีความผิดปกติทางเพศ ชอบใช้
ความรุ น แรงเมื่ อมี ปัญ หา สํา ส่อนทางเพศ ชอบล่ว งละเมิดทางเพศกับเด็ก ทํ า ให้ เ ด็ก เกิ ด การ
เลียนแบบ มีจิตใจหมกมุ่นในเรื่ องเพศ มีพฤติกรรมคุกคาม และแพร่ กระจายโรค ซึง่ การไม่ยอมรับ
คนรักเพศเดียวกันของครอบครัวและสังคม เป็ นสาเหตุแห่งความทุกข์ใจเป็ นอันดับต้ นๆของหญิงรัก
หญิงและชายรักชาย
ทัศนคติของสังคมไทยที่มีตอ่ กลุม่ คนรักเพศเดียวกันถูกสะท้ อนผ่านทางสื่อสารมวลชน
เช่น ในรายการทีวีการแสดงตลกชายมักจะแต่งตัวเป็ นเพศตรงข้ าม แสดงท่าทางเกินจริ ง ล้ อเลียน
หรื อใส่จริ ตมากเกินไป ทําให้ คนรักเพศเดียวกันถูกมองเป็ นภาพรวมหรื อ Over-generalization ที่
สะท้ อนภาพทางลบ ทังที
้ ่ในความเป็ นจริงคนรักเพศเดียวกันจํานวนมากเป็ นสุภาพชน8
6

สัมภาษณ์ อิฐ (นามสมมุต)ิ , 14 สิงหาคม 2556.
7
กลุม่ อัญจารี คือ องค์กรสนับสนุนและปกป้องสิทธิคนรักเพศเดียวกัน ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ
พ.ศ. 2529.
8

2546): 24.

โลกใบใหญ่ [นามแฝง], “รักเพศเดียวกันไม่ใช่โรคจิต,” สารคดี 18, 215 (มกราคม
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แม้ ว่าในปั จจุบนั สังคมไทยจะยอมรับและเปิ ดกว้ างมากขึ ้น การรักชอบเพศเดียวกัน
ไม่ได้ เป็ นเรื่ องผิดศีลธรรมจรรยา แต่คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าสังคมไทยมีทศั นคติในแง่ลบกับกลุม่ คนที่รัก
เพศเดียวกันสังเกตได้ จากคําศัพท์ ที่ใช้ เรี ยกกลุ่มชายรักชาย เช่น “รักร่ วมเพศ”คําว่า “ร่ วมเพศ”มี
ความหมายถึงการสมสู่ เมื่อมารวมกับคําว่า “รัก” ก็เลยก่อให้ เกิดความรู้ สึกในเชิงลบ หรื อ “ลัก
เพศ” ซึง่ เป็ นคําที่แสดงออกในด้ านลบอย่างเห็นได้ ชดั หรื อ “เบี่ยงเบนทางเพศ” ซึง่ ก็เป็ นคําที่ทําให้
รู้ สึกว่าผิดแผกแตกต่างไปจากความเป็ นปกติอยู่ดี9กรอบสังคมจึงบีบให้ กลุ่มคู่รักเพศเดียวกันเกิด
การรวมตัวเข้ าหากันและสร้ างลักษณะวัฒนธรรมเฉพาะกลุม่ รวมถึงการสื่อสารเฉพาะตัวทังเป็
้ นไป
เพื่อการแสดงตัวตนต่อสังคม และปิ ดบัง ซ่อนเร้ นจากการถูกตัดสินว่าแตกต่างในทางลบ
จากทัศนคติของสัง คมที่ มี ต่อกลุ่มชายรั กชายข้ างต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่า อคติเ กี่ ยวกับ
เรื่ องเพศ ทําให้ ความสัมพันธ์ ของกลุ่มชายรักชาย ถูกตัดสินว่าผิดปกติ ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ ว
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นเพียงความรักของมนุษย์คหู่ นึง่ เท่านันเอง
้
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นที ธีระโรจนพงษ์ , แกะกล่ องเกย์ (กรุงเทพฯ: พลอยรุ้ง, 2548), 32.

บทที่ 4
แนวทางการออกแบบ
แนวทางการออกแบบ
จากจุ ด ประสงค์ ข องโครงการวิ จัย นี ้ คื อ การออกแบบเครื่ อ งประดับ ที่ สื่ อ สารถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลของกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นชายรักชายเพื่อสะท้ อนคุณค่าของความรัก
และความทรงจํ า ที่ ดี ร ะหว่า งกัน และนํ า เสนอมุม มมองเรื่ อ งความสัม พัน ธ์ ข องคนกลุ่ม นี ว้ ่า ไม่
แตกต่ า งจากความสั ม พั น ธ์ ข องคู่ รั ก ชายหญิ ง ตลอดจนการสะท้ อนการสะท้ อนลัก ษณะ
ความสัม พัน ธ์ ที่ มี เ สน่ ห์ เ ย้ า ยวน มี ค วามซ่อ นเร้ นภายใต้ ก รอบของสัง คมและบุค ลิ ก ภาพของ
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเพศชาย มีความแข็งแรง สนุกสนาน ซึง่ เป็ นทัศนคติของผู้ออกแบบอันเกิดจาก
การศึก ษาข้ อมูลและวิ เ คราะห์ กลุ่ม เป้าหมาย ผู้ออกแบบจึง ได้ นํ า เสนอแนวทางการออกแบบ
ดังต่อไปนี ้
แนวทางการออกแบบที่ 1 การเติมเต็มและการสะสม
แนวทางการออกแบบที่ 1 ซึง่ มีที่มาจากแนวความคิดเรื่ อง “การเติมเต็ม”และ “การ
สะสม” การเติมเต็มแสดงถึงความสัมพันธ์ ในแบบคู่รัก การเป็ นคู่กัน จึงนําเสนอการออกแบบ
เครื่ องประดับให้ มีจํานวนหลายชิ ้น แต่ละชิ ้นสามารถนํามาประกอบเก็บสะสมให้ เป็ นหนึ่งเดียวกัน
ได้ การสะสมภายใต้ เงื่อนไขการใช้ เวลาร่วมกันระหว่างคนสองคน แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนาน
ลึก ซึง้ ซึ่ง เป็ นการสร้ างทัศ นคติที่ ดีใ ห้ กับ คู่รั ก ชายรั ก ชาย ชิ น้ งานออกแบบเมื่ อ รวมตัว กัน จะมี
ลวดลายหนึ่ง เมื่ อแยกชิน้ งานออกมาสวมใส่ ความหมายของลวดลายก็จะเปลี่ยนไป เป็ นการ
ปกปิ ดซ่อนเร้ นตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของชายรักชาย
แนวทางการออกแบบที่ 2 รสชาติของความรัก
แนวทางการออกแบบที่ 2 “รสชาติของความรัก” เป็ นแนวความคิดการสื่อสารเรื่ อง
ความรั กของคู่รักชายรั กชายผ่านรสชาติและกลิ่นหอมหวานร่ วมกับท่าทาง เปรี ยบเสมื อนการ
บริ โภคขนอมหวานด้ วยกริ ยาที่มีความเย้ ายวนตามธรรมชาติ ใช้ รูปทรงสัญลักษณ์ของความเป็ นคู่
ที่แตกต่างกัน แต่ซ่อนรสชาติคือความหวานและสิ่งที่เหลืออยู่ที่เหมือนกัน เพื่อสื่อสารทัศนคติว่า
ความสัมพันธ์ของคูร่ ักชายรักชายไม่แตกต่างจากความสัมพันธ์ของคูร่ ักอื่นๆ
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แนวทางการออกแบบที่ 3 ร่ องรอยความสัมพันธ์ และการรวมตัว
แนวทางการออกแบบที่ 3 โดยใช้ แนวความคิดหลักเรื่ อง “ร่องรอยของความสัมพันธ์
และการรวมตัว” เป็ นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกร่ องรอยความสัมพันธ์ ที่เกิดจากการ
สัมผัสกันของคนสองคนซึ่งมีความเป็ นเอกลักษณ์ ส่วนบุคคลลงสู่งานเครื่ องประดับ โดยนําเสนอ
ผลงานเครื่ องประดับของคูร่ ักชายรักชายหลายคูด่ ้ วยการนํามาประกอบกันเป็ นงานประติมากรรมที่
มีรูปทรงสื่อสารถึงความสวยงาม ความเป็ นธรรมชาติ เพื่อให้ สงั คมได้ รับรู้ ว่าความรักของกลุม่ ชาย
รักชายไม่ใช่เรื่ องผิดธรรมชาติ
การวิเคราะห์ และสรุ ปแนวทางการออกแบบ
ผู้ออกแบบได้ ทําการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบตามจุดประสงค์ของโครงการและ
การสะท้ อนบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมายตามตารางที่ 2 พบว่าแนวทางการออกแบบที่ 2
“รสชาติ ข องความรั ก ” สามารถสื่ อ สารบอกเล่ า เรื่ อ งราวได้ ครบถ้ วนตามจุ ด ประสงค์ ข อง
โครงการวิจัยและมีความน่าสนใจมากที่สุด ผู้ออกแบบจึงได้ เลือกพัฒนาแบบตามแนวทางการ
ออกแบบที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเครื่ องประดับ

จุดประสงค์การออกแบบ
เพื่ อ แสดงความสัม พัน ธ์ การสร้ างหรื อ บัน ทึก ความ
ระหว่ า งบุค คลของชาย ท ร ง จํ า ที่ เ ป็ น ส่ ว น ตั ว
รักชาย
ระหว่างคูร่ ัก
ความมีเสน่ห์เย้ ายวน
การปิ ดบังซ่อนเร้ น
เ พื่ อ แ ส ด ง ทั ศ น ค ติ ที่ ความรัก การเป็ นคูก่ นั
มี ต่ อ ความสัม พัน ธ์ ข อง
คู่รั ก ชายรั ก ชายว่า ไม่ ไ ด้
ความเหมือนกัน
แตกต่ า งจากคู่ รั ก ชาย
หญิง

แนวทาง
การออกแบบ
ที่ 1

แนวทาง
การออกแบบ
ที่ 2

แนวทาง
การออกแบบ
ที่ 3
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การพัฒนาแนวทางการออกแบบ
ขัน้ ตอนการพัฒนาแบบร่ างได้ ศึกษาค้ นคว้ าเพื่ อหาแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็ นที่ มาของ
รู ปทรง วัสดุ สี ตําแหน่ง และขนาดที่เหมาะสม สอดคล้ องกับจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการวิจยั
1. ที่มาของรูปทรง
เนื่องจากเครื่ องประดับในโครงการวิจัยนีท้ ําหน้ าที่ เป็ นเสมือนวัตถุภาษา ซึ่งเป็ น
การสื่ อ สารเชิ ง สัญ ลัก ษณ์ ที่ สื่ อ สารถึ ง “ความรั ก -การเป็ นคู่ กั น ” ของกลุ่ม ชายรั ก ชายที่ มี
พฤติกรรมการสื่อสารที่ “กํากวม” จากการใช้ ความหมายทับซ้ อนกัน ข้ าพเจ้ าจึงใช้ เทคนิควิธีการ
การระดมและวิเคราะห์เพื่อหาสัญลักษณ์ ที่เหมาะสมนํามาพัฒนาเป็ นรู ปทรงของงานออกแบบ
เครื่ องประดับ

แผนภูมิที่ 4 การระดมความคิดและการวิเคราะห์เพื่อค้ นหาสัญลักษณ์ ที่มาของรู ปทรงในการ
ออกแบบเครื่ องประดับ
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จากการระดมความคิดและการวิเคราะห์เพื่อค้ นหาสัญลักษณ์ ที่มาของรู ปทรงในการ
ออกแบบเครื่ องประดับ (แผนภูมิที่ 4) พบว่า สัญลักษณ์ “คิง (King) - ควีน (Queen)” มีความ
เหมาะสมในการใช้ เป็ นรู ปทรงตามแนวทางการออกแบบที่ 2 เพราะมีความกํากวม มีความหมาย
ทับซ้ อนกันหลายอย่าง ได้ แก่ “คิง (King) - ควีน (Queen)” สัญลักษณ์ความเป็ นคูก่ นั ของชายหญิง
และเป็ นคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ แบ่งบทบาททางเพศของกลุม่ ชายรักชาย
รู ปสัญลักษณ์ ของ “คิง(King) - ควีน (Queen)” ปรากฏอยู่ในวัตถุต่าง ๆ ได้ แก่
สัญลักษณ์บนไพ่ ตัวหมากรุกสากล และเป็ นมงกุฎในความหมายของสถาบันกษัตริย์
สัญลักษณ์ “คิง (King) - ควีน (Queen)” ที่ปรากฏอยู่ในรู ปทรงของหมากรุกสากล มี
ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับเนื ้อหาการออกแบบมากที่สดุ เนื่องจากมีตวั หมากรุ กตัวอื่น ๆ ใน
เกมส์ อันได้ แก่ “เรื อ/ปราสาท (Rook/Castle)” “บิชอป (Bishop)”, “ม้ า/อัศวิน (Knight)” และ “เบี ้ย
(Pawn)” ที่สามารถอ้ างอิงถึง ประชากรเพศอื่น ๆ ในสังคม เพื่อสร้ างการเปรี ยบเทียบทางความคิด
ของความเหมือนในความสัมพันธ์ได้

ภาพที่ 9 แสดงสัญลักษณ์ “คิง(King) - ควีน(Queen)” ที่ปรากฏอยูใ่ นหมากรุกสากล
ที่มา: เมืองทีมแชมป์โลกหมากรุ ก, เข้ าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2010, เข้ าถึงได้ จาก http://
susanpolgar.blogspot.com/2012/12/world-cities-chess-team-championship_17.html
2. วัสดุ
เนื่องจากแนวทางการออกแบบเครื่ องประดับมีวสั ดุหลักคือนํ ้าตาลและการสื่อสาร
ผ่านการรับรส ดังนันวั
้ สดุที่นํามาใช้ ประกอบกับนํ ้าตาลจึงต้ องคํานึงถึงความปลอดภัยในการนํามา
รับประทาน ประกอบกับการพิจารณาบุคลิกลักษณะของกลุม่ เป้าหมาย ผู้วิจยั จึงได้ นําเสนอวัสดุใน
เบื ้องต้ นสําหรับงานออกแบบเครื่ องประดับนี ้ ได้ แก่ โลหะและซิลโิ คนชนิด Food grade
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2.1 โลหะ เช่น ทอง เงิน และ ทองเหลือง เพราะสามารถใช้ ร่วมกับการรับประทาน
ได้ วัสดุโลหะให้ ความรู้ สกึ แข็งแรง สามารถสร้ างผิวสัมผัสที่สะท้ อนถึงบุคลิกของกลุ่มเป้าหมายได้
โดย ผิวสัมผัสเงาของโลหะซึง่ เมื่อถูกแสงจะเป็ นประกายเงางาม สื่อสารถึงบุคลิกที่ร่าเริ งสนุกสนาน
ของกลุ่มเป้าหมายและในขณะเดียวกัน โลหะสามารถสร้ างผิวสัมผัสที่เรี ยบด้ าน ซึ่งให้ ความรู้ สึก
สุขมุ แข็งแรง หนักแน่น สะท้ อนบุคลิกของเพศชาย
เนื่องจากความเหมาะสมทางด้ านเศรษฐกิจและจุดประสงค์การออกแบบที่
ต้ องการสร้ างความทรงจําที่ดีระหว่างบุคคล ทําให้ เครื่ องประดับเกิดคุณค่าทางจิตใจต่อผู้สวมใส่
ุ ค่าจากมูลค่าของ
จากอวัจนภาษาที่ใช้ สื่อสารระหว่างกันมากกว่าการเน้ นให้ เครื่ องประดับมีคณ
วัตถุผ้ อู อกแบบ จึงนําเสนอโลหะทองเหลืองสําหรับการออกแบบเครื่ องประดับในโครงการนี ้ เพราะ
โลหะทองและเงิน เป็ นโลหะมีค่าซึง่ อาจเกิดทําให้ เกิดการตีความถึงคุณค่าของเครื่ องประดับจาก
มูลค่าของวัตถุซงึ่ อยูน่ อกเหนือจุดประสงค์ของการออกแบบ
2.2 ซิลิโคนชนิด Food grade สามารถใช้ ร่วมกับการรับประทานได้ มีคณ
ุ สมบัติ
ยืดหยุน่ มีผิวสัมผัสใกล้ เคียงกับผิวหนังคน จึงให้ ความรู้สกึ เย้ ายวน
แต่เนื่องจากนํ ้าตาลไม่สามารถยึดเกาะกับผิวของซิลโิ คนได้ จึงมีปัญหาบริเวณ
รอยต่อที่ไม่เรี ยบร้ อย (ดูรายละเอียดในบทที่ 5 การทดลองวัสดุ) ขัดแย้ งกับบุคลิกการแต่งกายของ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนันวั
้ สดุที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเทคนิคการสร้ างสรรค์เครื่ องประดับใน
โครงการนี ้คือโลหะทองเหลือง
3. สี
เนื่องจากลักษณะการแต่งกายขอกลุม่ เป้าหมายที่นิยมการแต่งกายในรู ปแบบเรี ยบ
หรูและแบบสบาย (ดูรายละเอียดในบทที่ 3 การศึกษากล่ามเป้าหมาย) ให้ ความสนใจกับการแต่ง
กาย มี การใช้ เครื่ องประดับหรื อสีสนั ในการตกแต่งร่ างกายให้ เกิ ดเป็ นจุดเด่น ผู้ออกแบบจึงได้
นําเสนอการใช้ โทนสีขาว เทา ดํา และสีธรรมชาติของนํ ้าตาล เพื่อให้ เครื่ องประดับสามารถสวมใส่
ได้ กับการแต่งกายในทุกแบบ มีความเรี ยบง่าย ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมไม่ฉาบฉวย มี
ความเป็ นธรรมชาติไม่ดดั แปลง ซึง่ แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มนั่ คงจริงใจ
เมื่อพิจารณาถึงการอยู่ร่วมกันของสีระหว่างวัสดุโละหะและสีธรรมชาติของนํ ้าตาล
ดําจึงเหมาะสมมากกว่าสีขาว และสีเทา เพราะให้ ความรู้ สึก
ซึ่งมีสีออกเหลืองเข้ ม ดังนันโลหะสี
้
เย้ ายวนมีเสน่ห์ สุขุม แข็งแรง ซึ่งตรงตามลักษณะบุคลิกและความสัมพันธ์ ของกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า
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4. ตําแหน่ งการสวมใส่
เนื่องจากแนวทางการออกแบบที่ 2 ใช้ การสื่อสารผ่านการลิ ้มรสและท่าทางในการ
กิน ซึง่ เป็ นอวัจจนะภาษาที่มีความเย้ ายวนตามธรรมชาติ ดังนันตํ
้ าแหน่งในการสวมใส่ควรคํานึงถึง
กิริยาท่าทางระหว่างที่ผ้ สู วมใส่มีปฏิสมั พันธ์ กบั เครื่ องประดับ ควรสร้ างภาพลักษณ์ความเย้ ายวน
ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่สื่อสารถึงความลามกอนาจาร ข้ าพเจ้ าจึงนําเสนอตําแหน่งการสวมใส่
เครื่ องประดับให้ อยู่บริ เวณมือ – นิ ้วมือ ซึง่ มีลกั ษณะตามแบบที่ 2 และ 3 (ภาพที่ 10) เพราะเมื่อ
พิจารณาท่ า ทางในขณะที่ ปากสัม ผัสลงบนเครื่ องประดับ ริ ม ฝี ปากก็ จะสัม ผัสลงบนหลัง มื อมี
ลักษณะคล้ ายการจูบมือ ซึง่ เป็ นอวัจนภาษาที่สื่อสารถึงความรักและการให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน

ภาพที่ 10 แสดงตําแหน่งการสวมใส่เครื่ องประดับ
5. ขนาด
ขนาดของงานเครื่ องประดับแหวนต้ องสัมพันธ์กบั สัดส่วนร่ างกายของกลุม่ เป้าหมาย
ซึง่ มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางของนิ ้วประมาณ 17-22 มม. และขนาดของเครื่ องประดับส่วนที่เป็ น
นํ ้าตาลควรความเหมาะสมกับขนาดของปากและการรับประทาน ซึง่ กลุ่มเป้าหมายมีระยะการอ้ า
ปากสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 5 ซม. ดังนันขนาดที
้
่เหมาะสมในของส่วนที่เป็ นนํ ้าตาลควรมีความหนา
ประมาณ 2.5-3 ซม.เพื่อให้ สามารถรับประทานได้ สะดวก
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การนําเสนอแบบร่ าง
จากการวิเคราะห์หาที่มาของรู ปทรงและตําแหน่งการสวมใส่ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าจึงนําเสนอ
แบบร่าง ซึง่ สามารถจัดออกเป็ นกลุม่ ตามลักษณะการเกิดเป็ นเครื่ องประดับดังต่อไปนี ้

ภาพที่ 11 แบบร่างตามแนวทางการออกแบบที่ 2
แบบร่ างกลุ่มที่ 1
แบบร่ างกลุม่ ที่ 1 จะมีความเป็ นเครื่ องประดับทังก่
้ อนและหลังรับประทานนํ ้าตาลหมด
นอกเหนือจากสัญลักษณ์ความเป็ นคูข่ องหมากรุก “คิง” (King) และ “ควีน” (Queen) แล้ วยังมีการ
ใช้ บริ บ ทของสัญลัก ษณ์ ห มากรุ ก ตัว อื่ น ๆ ร่ ว มด้ ว ย ได้ แ ก่ สัญลัก ษณ์ ก ารเป็ นคู่ข อง, “เรื อ หรื อ
ปราสาท” (Rook/Castle), “ม้ าหรื ออัศวิน” (Knight) ,”บิชอป” (Bishop) และ “เบี ้ย” (Pawn) เพื่อ
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แสดงให้ เห็นการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ นของคู่รักเพศต่าง ๆ ในสังคมว่ามีความหวานชื่นไม่
แตกต่างกัน ซึง่ เมื่อผู้สวมใส่ได้ สมั ผัสรสชาติของนํ ้าตาลภายใต้ สญ
ั ลักษณ์คทู่ ี่แตกต่างกัน จะพบว่า
มีกลิ่นที่หอมหวานไม่แตกต่างกัน และเมื่อรับประทานนํ ้าตาลหมดจะเหลือเครื่ องประดับที่มีรูปรง
เหมือนกันคือเครื่ องประดับที่มีสญ
ั ลักษณ์ของตัวหมากรุก ”เบี ้ย” (Pawn)
ผู้ออกแบบได้ ทําการคัดเลือกแบบที่มีลกั ษณะโดดเด่นแตกต่างกันจากแบบร่ างจาก
กลุม่ ที่ 1 จํานวน 5 แบบ มาทํากับวิเคราะห์รูปทรงที่เหมาะสมกับการสะท้ อนบุคลิกลักษณะของ
กลุม่ เป้าหมาย ดังต่อไปนี ้

ภาพที่ 12 แบบร่าง 5 แบบที่ผ้ อู อกแบบคัดเลือกจากแบบร่างกลุม่ ที่ 1 มาทําการวิเคราะห์
แบบร่ างที่ 1-1 รูปทรงโดยรวมเป็ นทรงสามเหลี่ยมควํ่า ซึง่ อ้ างอิงจากสรี สระของผู้ชาย
แสดงความแข็งแรง ผสมผสานกับการใช้ เส้ นโค้ งซึง่ แสดงลักษณะของความอ่อนไหวที่ซ่อนอยู่ แต่
ขาดความกลมกลื น ของรู ป ทรงและความต่อ เนื่ อ งของเส้ น ตรงส่ว นฐานด้ า นล่า งรอยหยัก ซึ่ง
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ผู้ออกแบบต้ องการแสดงการลดทอนจากรู ปทรงของกล้ ามเนื อ้ ขาดความชัดเจนประกอบกับ
ชิ ้นงานเครื่ องประดับมีขนาดเล็กทําให้ ไม่สามารถสื่อสารถึงมัดกล้ าม ความแข็งแรงของเพศชายได้
และทําให้ รูปทรงขาดความเรี ยบง่าย
รู ป ทรงยัง ไม่ สื่ อ สารถึ ง พื น้ ที่ ว่ า งที่ เ ตรี ย มไว้ สํ า หรั บ การสวมใส่ บ ริ เ วณนิ ว้ จึ ง ขาด
ความรู้สกึ ของความเป็ นเครื่ องประดับเนื่องจากลักษณะการสวมใส่แหวนโดยการหนีบเป็ นลักษณะ
การสวมใส่ที่แตกต่างจากความคุ้นเคยของการรับรู้ ความเป็ นเครื่ องประดับแหวนโดยทัว่ ไปที่เป็ น
วงกลมสวมนิ ้ว ประกอบกับ
แบบร่ างที่ 1-2 รู ปทรงกระบอกที่ตรงกลางเว้ า เป็ นรู ปทรงสมมาตรแสดงความมัน่ คง
เส้ นโค้ งเว้ าแสดงให้ เห็นที่ว่างที่เตรี ยมไว้ สําหรับการสวมใส่และให้ ความรู้ สกึ อ่อนไหวภายใต้ รูปทรง
โดยรวมที่มีความเรี ยบง่าย สัดส่วนของนํ ้าตาลด้ านบนมีความต่อเนื่องของรู ปทรงระหว่างส่วนที่
เป็ นโลหะและนํ ้าตาลแต่รูปทรงในส่วนของนํ ้าตาลมีปริมาณน้ อยและแบนจนเกินไป
แบบร่ างที่ 1-3 รู ปทรงมีการอ้ างอิงถึงดอกไม้ และริ มฝี ปากเพื่ อสร้ างความเย้ ายวน
ประกอบกับการใช้ เส้ นโค้ งเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ ความรู้ สกึ ถึงความอ่อนหวานแบบผู้หญิงจนเกินไป
ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและขาดความต่อเนื่ องของรู ปทรงระหว่างส่วนที่ เป็ นโลหะและ
นํ ้าตาล
รู ป ทรงยัง ไม่ สื่ อ สารถึ ง พื น้ ที่ ว่ า งที่ เ ตรี ย มไว้ สํ า หรั บ การสวมใส่ บ ริ เ วณนิ ว้ จึ ง ขาด
ความรู้สกึ ของความเป็ นเครื่ องประดับเนื่องจากลักษณะการสวมใส่แหวนโดยการหนีบเป็ นลักษณะ
การสวมใส่ที่แตกต่างจากความคุ้นเคยของการรับรู้ ความเป็ นเครื่ องประดับแหวนโดยทัว่ ไปที่เป็ น
วงกลมสวมนิ ้ว ประกอบกับ
แบบร่ างที่ 1-4 รูปทรงประกอบด้ วยทรงกรวยและวงแหวน ทรงกรวยที่มีด้านบนใหญ่
ให้ ความรู้สกึ บึกบึนแข็งแรง รูปทรงมีความเรี ยบง่าย
วงแหวนด้ านล่างแสดงความเป็ นเครื่ องประดับที่ชดั เจน แต่รูปทรงปิ ดทําให้ ต้องทําวง
แหวนในขนาดที่ตา่ งกันตามขนาดนิ ้วของผู้สวมใส่ เกิดความแตกต่างของขนาดของรู ปทรงสุดท้ าย
เมื่ อรั บประทานนํ า้ ตาลเสร็ จทําให้ เกิ ดความไม่ชัดเจนในการสื่อสารเรื่ องความไม่แตกต่างของ
ความสัมพันธ์
แบบร่ างที่ 1-5 รู ปทรงเป็ นทรงพัด ประกอบด้ วยเส้ นโค้ งและมุมแหลม ให้ ความรู้ สึก
โฉบเฉี่ยว ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งขัดกับมุมมองของผู้ออกแบบที่ต้องการนําเสนอความสัมพันธ์ ที่มนั่ คง ไม่
ฉาบฉวย
รูปทรงมีความต่อเนื่องและกลมกลืนกันของส่วนที่เป็ นโลหะและส่วนที่เป็ นนนํ ้าตาล
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ แบบร่ างกลุ่มที่ 1
จากการวิเคราะห์แบบร่ างในกลุม่ ที่ 1 ทัง้ 5 แบบ ผู้ออกแบบได้ ทําการพัฒนาแบบใน
ลําดับต่อไป ดังต่อไปนี ้
1. นําลักษณะเด่นเรื่ องรู ปทรงที่เรี ยบงาย แสดงความมัน่ คงของรู ปทรงในแบบที่ 1-2
มาพัฒนาร่ วมกับลักษณะเด่นเรื่ องความแข็งแรงของรู ปทรงจากของแบบที่ 1-1และ 1-4 โดยเพิ่ม
สัด สวนนํ า้ หนั ก ของรู ป ทรงด้ า นบนให้ มากขึ น้ และได้ นํ า เสนอการพัฒ นาแบบเพื่ อ สะท้ อน
บุคลิกลักษณะของกลุม่ เป้าหมายและมุมมอง
2. พัฒนารูปทรงให้ แสดงที่วา่ งสําหรับการสวมใส่ที่ชดั เจนขึ ้น
3. เพื่ อ สะท้ อ นบุค คลิ ก ที่ ส นุก สนานและมุม มองเรื่ อ งความสัม พัน ธ์ ท่ี ซ่อ นเร้ นของ
กลุ่มเป้าหมายภายใต้ กรอบของสังคม ผู้ออกแบบจึงเพิ่มรายละเอียด ความเป็ นเหลี่ยมมุมบริ เวณ
ส่วนที่เป็ นนํ ้าตาลและใช้ ผิวสัมผัสที่มนั วาว ซึง่ อ้ างอิงจากความแวววาวของอัญมณีเมื่อโดนแสงไฟ
เพื่อสื่อสารถึงบุคลิกที่สนุกสนานร่ าเริ งของกลุ่มเป้าหมายบริ เวณที่สมั ผัสกับนิ ้วซึง่ เป็ นบริ เวณที่ถกู
ปิ ดบังไว้ ในขณะสวมใส่ บริเวณด้ านบนของเครื่ องประดับซึง่ จะถูกปิ ดบังไว้ ในขณะที่ยงั มีนํ ้าตาลอยู่
แสดงถึงมุมมองของผู้ออกแบบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของกลุม่ เป้าหมายภายใต้ สงั คมว่ามี
ความซ่อนเร้ น
4. ปรับปรุ งรู ปรงของนํ ้าตาลที่มีสญ
ั ลักษณ์ต่างๆของหมากรุ กให้ กลมกลึงมากขึ ้นเพื่อ
สร้ างเย้ ายวนตามธรรมชาติที่เกิดจากการรับประทาน

ภาพที่ 13 การพัฒนาแบบร่างกลุม่ ที่ 1
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5. การพัฒ นาเรื่ อ งการนํ า เสนอผลงาน ซึ่ ง โดยปกติ แ ล้ ว เกมส์ ห มากรุ ก มัก สื่ อ
ความหมายถึงการ แข่งขัน สงคราม และการเมือง ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงนําเสนอการปรับเปลี่ยนบริ บท
ของเกมส์ หมากรุ กให้ แตกต่างไปจากความเข้ าใจโดยทั่วไปเพื่ อสร้ างความเข้ าใจใหม่เกี่ ยวกับ
้
สัญลักษณ์หมากรุ กในงานเครื่ องประดับนี ้ โดยการเปลี่ยนลายบนตารางให้ เป็ นสีเดียวกันทังหมด
เพื่อทําลายความเป็ นเกมส์ และปรับเปลี่ยนการจัดวางตัวหมากรุกต่างๆบนกระดานให้ แสดงความ
เป็ นคูก่ นั ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นําเสนอการจัดวาง ตามภาพที่ 12 ซึง่ การจัดวางในแบบที่ 2 คือ การวางเป็ นคู่
เรี ยงกันเหมาะสมกับแบบร่างกลุม่ ที่ 1 เพราะส่งเสริ มการสื่อสารตามเนื ้อหาการวิจยั ของโครงการนี ้
มากที่สดุ

ภาพที่ 14 แสดงแนวทางและการวิเคราะห์การจัดวางผลงานเครื่ องประดับ
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สรุ ปผลการพัฒนาแบบร่ างกลุ่มที่ 1
จากการวิเคราะห์และพัฒนาแบบร่างจึงได้ แบบร่างสุดท้ ายตามภาพที่ 15 โดยมีวิธีการ
จัดวางเพื่อนํ าเสนอชิ น้ งานเครื่ องประดั และมีกระบวนการและขัน้ ตอนการสื่อสารสรุ ปได้ ตาม
ตารางที่ 3 ดังนี ้

ภาพที่ 15 แบบร่างสุดท้ ายของกลุม่ ที่ 1
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์การสื่อสารที่เกิดจากแบบร่างสุดท้ ายของแบบร่างกลุม่ ที่ 1

การมีปฏิสัมพันธ์ กับ
เครื่ องประดับ

ผู้รับสาร
คู่รัก
ชายรัก คนทั่วไป
(สังคม)
ชาย
(ผู้สวมใส่ )

การสื่อความหมาย

ขัน้ ที่ 1
 การมองเห็น: สัญลักษณ์ “คิง”  ความรัก-การเป็ นคูก่ นั
(King)-“ควีน” (Queen) และ  คูร่ ักชายรักชาย
หมากรุกตัวอื่นๆ
 การจัดเรี ยงแบบเป็ นคู่
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์การสื่อสารที่เกิดจากแบบร่างสุดท้ ายของแบบร่างกลุม่ ที่ 1 (ต่อ)

การมีปฏิสัมพันธ์ กับ
เครื่ องประดับ
 การมองเห็น: ตารางหมากรุกที่
มีสีเดียวกันทังหมดและไม่
้
ครบ
8 ช่อง
ขัน้ ที่ 2
 การมองเห็น และ การดมกลิน่ :
การมองเห็นนํ ้าตาลและสัมผัส
กลิ่ น ที่ ห อมหวานเหมื อ นกั น
ทํ า ให้ เ ข้ า ใจว่ า เครื่ อ งประดับ
สามารถรับประทานได้
ขัน้ ที่ 3
 การลิ ้มรส : รสชาติหวาน ที่
เหมื อ นกั น ทํ า ให้ เกิ ด กิ ริ ย า
ท่าทางในการลิ ้มรส
 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นร่วมกัน

ผู้รับสาร
คู่รัก
ชายรัก คนทั่วไป
(สังคม)
ชาย
(ผู้สวมใส่ )

การสื่อความหมาย

 งานเครื่ อง ประ ดั บ นี ้
ไม่ ไ ด้ สื่ อ สารถึ ง เกมส์ 
การแข่งขัน















 การถ่ า ยทอดอารมณ์
ระหว่างคู่รัก ความทรง 
จําร่วมกัน



 ความรัก
 ความเหมือนกัน
 ความมีเสน่ห์เย้ ายวน

 ความรัก-การเป็ นคูก่ นั
 ความเหมือนกัน
 ความมีเสน่ห์เย้ ายวน

ขัน้ ที่ 4
 การมองเห็น: เครื่ องประดับที่  ความเหมือนกัน
เหลื อ อยู่มี สัญ ลัก ษณ์ ข องตัว  ความซ่อนเร้ น
เบี ้ย(Pawn) ที่เหมือนกันหมด
ทุกตัว
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แบบร่ างกลุ่มที่ 2
แบบร่ างกลุม่ ที่มีขนตอนการสื
ั้
่อสารระหว่างบุคคลด้ วยการเป็ นเครื่ องประดับอยู่ในช่วง
ระยะเวลาหนึง่ เมื่อรับประทานนํ ้าตาลหมดความเป็ นเครื่ องประดับจะหายไปไม่สามารถสวมใส่ได้
เหลือเพียงความทรงจําและงานประติมากรรมขนาดเล็ก
ข้ อดี คือ การมีสถานะเป็ นเครื่ องประดับอยู่ในขณะที่คู่รักใช้ สื่อสารหรื อทํากิจกรรม
ร่ วมกัน เป็ นการเปรี ยบเทียบความรักกับความเป็ นเครื่ องประดับว่าจะมีตวั ตนจับต้ องได้ เมื่อคนทัง้
2 ได้ ใช้ เวลาร่วมกันและมีการสื่อสารต่อกัน
ข้ อเสีย คือ จุดประสงค์ที่ต้องการนําเสนอทัศนคติเรื่ องความสัมพันธ์ของชายรักชายที่
ไม่แตกต่างจากความรักของชายหญิง ถูกสื่อสารออกสู่คนทัว่ ไปผ่านงานประติมากรรมขนาดเล็ก
ไม่ใช่ในฐานะของเครื่ องประดับที่สื่อสารผ่านร่างกายของมนุษย์
จากการวิ เ คราะห์ แ บบร่ า งกลุ่ม ที่ 2 พบว่า มี ค วามขัด แย้ ง กับ จุด ประสงค์ ห ลัก ของ
โครงการจึงไม่เหมาะสมกับการพัฒนาแบบร่ างกลุ่มนี เ้ พื่อสร้ างสรรค์เป็ นผลงานเครื่ องประดับ
สําหรับโครงการวิจยั นี ้
แบบร่ างกลุ่มที่ 3
แบบร่ างกลุ่มที่ 3 มีความเป็ นเครื่ องประดับทังก่
้ อนและหลังจากรับประทานนํ ้าตาล
หมด แต่ก่อนรับประทานเครื่ องประดับของคน 2 คน จะถูกยึดติดกันเป็ นเครื่ องประดับชิ ้นเดียวกัน
และสร้ างเงื่ อนไขให้ ผ้ ูสวมใส่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันผ่านงานเครื่ องประดับนํ า้ ตาลเพื่อให้ เกิด
ความทรงจําระหว่างคู่รักกันเอง และเหลือเครื่ องประดับแหวนที่เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็ น
คูร่ ักของคนทัว่ ไปเพื่อแสดงทัศนคติเรื่ องความสัมพันธ์ของชายรักชายที่ไม่แตกต่างจากความรักของ
ชายหญิง และสามารถความหมายได้ ครบถ้ วนโดยไม่ต้องใช้ บริ บทจากสัญลักษณ์ของหมากรุ กตัว
อื่น ๆ มาประกอบ
ผู้ออกแบบได้ ทําการคัดเลือกแบบที่มีลกั ษณะโดดเด่นแตกต่างกันจากแบบร่ างจาก
กลุม่ ที่ 3 จํานวน 3 แบบ มาทํากับวิเคราะห์รูปทรงที่เหมาะสมกับการสะท้ อนบุคลิกลักษณะของ
กลุม่ เป้าหมาย ดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 16 แบบร่าง 3 แบบที่ผ้ อู อกแบบคัดเลือกจากแบบร่างกลุม่ ที่ 3 มาทําการวิเคราะห์
แบบร่ างที่ 3-1 รูปทรงเป็ นแท่งทรงกระบอกยาวส่วนปลายมีความโค้ งเล็กน้ อย แม้ ว่า
จะมีการใช้ เส้ นโค้ งมาช่วยให้ เกิดความนุ่นนวลขึ ้นแต่ยงั คงให้ ความรู้ สกึ แข็งกระด้ างจนเกินไป ขาด
เสน่ห์ของความเย้ ายวน
พื น้ ที่ ว่ า งที่ เ ตรี ย มไว้ สํ า หรั บ การสวมใส่บ ริ เ วณนิ ว้ ยัง ขาดความรู้ สึก ของความเป็ น
เครื่ องประดับเนื่องจากลักษณะการสวมใส่แหวนโดยการหนีบเป็ นลักษณะการสวมใส่ที่แตกต่าง
จากความคุ้นเคยของการรับรู้ความเป็ นเครื่ องประดับแหวนโดยทัว่ ไปที่เป็ นวงกลมสวมนิ ้ว ประกอบ
กับ แหวนคู่ มี ค วามเรี ย บง่ า ยแต่ ข าดความน่ า สนใจและยัง ไม่ ไม่ ส ะท้ อ นบุค ลิ ก ลัก ษณะของ
กลุม่ เป้าหมาย
แบบร่ างที่ 3-2 รู ปทรงทรงที่ กระบอกปลายมน ตรงส่วนของนํา้ ตาลให้ ความรู้ สึกถึง
ความเย้ ายวนในขณะรับประทาน
เส้ นโค้ งบริ เวณตรงกลางชิ ้นงานแสดงพื ้นที่ว่างที่เตรี ยมไว้ สําหรับการสวมใส่บริ เวณนิ ้ว
แสดงถึงความเป็ นเครื่ องประดับมากกว่าแบบที่ 3-1 แต่ยงั ขาดความกลมกลืนของรูปทรง
แหวนคูภ่ ายนอกมีความเรี ยบง่ายแต่มีการซ่อนรายละเอียดผิวสัมผัสที่เงางามไว้ ด้านใน
วงแหวนทําให้ เกิดความน่าสนใจจากความขัดแย้ งของผิวสัมผัสของวัสดุและสะท้ อนบุคลิกลักษณะ
ของกลุม่ เป้าหมายได้ ดี

37
แบบร่ างที่ 3-3 รู ปทรงมีความเย้ ายวนจนเกินไป ทําให้ เกิดความรู้ สกึ ในด้ านลบซึง่ ผิด
จุดประสงค์ของการออกแบบ
แหวนคู่ มีรูปทรงที่เรี ยบง่ายแต่มีสดั ส่วนที่บอบบางเกินไปทําให้ ร้ ู สกึ ถึงความอ่อนหวาน
ของเพศหญิงมากกว่า
สรุ ปผลการวิเคราะห์ แบบร่ างกลุ่มที่ 3
จากการวิเคราะห์แบบร่ างในกลุม่ ที่ 3 ทัง้ 3 แบบ แบบที่ 3-2 สามารถสะท้ อนบุคลิก
ลักาณะของกลุ่มเป้าหมายได้ ที่ที่สดุ ผู้ออกแบบได้ นําแบบที่ 3-2 มาพัฒนาเพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ดังต่อไปนี ้
1. ปรับปรุ งรู ปทรงให้ มีความกลมกลืนกันมากขึ ้นและลดความแข็งกระด้ างโดยการ
เพิ่มรายละเอียดโดยอ้ างอิงความแวววาวของอัญมนีลงในการออกแบบ แต่ยงั คงความเรี ยบง่าย
ด้ วยการใช้ วสั ดุและสีเดียวกัน (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 17 การพัฒนาแบบร่างกลุม่ ที่ 3 ส่วนที่เป็ นนํ ้าตาลประกอบกับแหวนคู่
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2. ปรั บ ขนาดและสัดส่ว นของส่ว นที่ เ ป็ นแหวนคู่ใ ห้ ส อดคล้ อ งกลมกลื น กับรู ป ทรง
โดยรวมและยังคงความเรี ยบง่ายและแข็งแรงอยู่ (ภาพที่ 18)
3. เพื่อเพิ่มให้ เห็นความแตกต่งที่ชดั เจน ผู้ออกแบบปรับเปลี่ยนผิวสัมผัสที่เงางามของ
โลหะมาใช้ พลอยสี่เหลี่ยมสีดํา ฝั งแบบไร้ ขอบแสดงความรี ยบหรู ตามลักษณะการแต่งกายของ
กลุม่ เป้าหมาย (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 การพัฒนาแบบร่างกลุม่ ที่ 3 ชิ ้นงานส่วนที่เป็ นแหวนคู่
สรุ ปผลการพัฒนาแบบร่ างกลุ่มที่ 3
จากการพัฒนาแบบร่างที่ 3-2 จึงได้ แบบร่างสุดท้ ายภาพที่ 19 ซึง่ มีความเหมาะสมกับ
จุดประสงค์ และเนื อ้ หาของโครงการวิจัย ซึ่งมีกระบวนการและขัน้ ตอนการสื่อสารสรุ ปได้ ตาม
ตารางที่ 4 ดังนี ้
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ภาพที่ 19 แบบร่างสุดท้ ายของแบบร่างกลุม่ ที่ 3
ตารางที่ 4

สรุปผลการวิเคราะห์การสื่อสารที่เกิดจากแบบร่างสุดท้ ายของแบบร่างกลุม่ ที่ 3

การมีปฏิสัมพันธ์ กับ
เครื่ องประดับ

การสื่อความหมาย

ขัน้ ที่ 1
 การมองเห็ น: สัญลักษณ์  ความรัก-การเป็ นคูก่ นั
“คิง”(King)-“ควีน”(Queen)  คูร่ ักชายรักชาย
 การมองเห็น: แหวนคู่ ซึง่ ยังไม่
สามารถสวมใส่ได้ ทําให้ จิตนา
การถึงวิธีการที่ จะทํ าให้ ได้ มา
ซึง่ เครื่ องประดับ
ขัน้ ที่ 2
 การมองเห็น และ การดมกลิ่น:
การมองเห็นนํ ้าตาลและสัมผัส
กลิ่นที่ หอมหวานทํ าให้ เข้ าใจ
ว่ า เครื่ องประดั บ สามารถ
รับประทานไ ด้

ผู้รับสาร
คู่รักชาย
คนทั่วไป
รักชาย
(สังคม)
(ผู้สวมใส่ )

 ความรัก-การเป็ นคูก่ นั
 ความเหมือนกัน
 ความมีเสน่ห์เย้ ายวน

 ความรัก
 ความเหมือนกัน
 ความมีเสน่ห์เย้ ายวน
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ตารางที่ 4

สรุปผลการวิเคราะห์การสื่อสารที่เกิดจากแบบร่างสุดท้ ายของแบบร่างกลุม่ ที่ 3 (ต่อ)

การมีปฏิสัมพันธ์ กับ
เครื่ องประดับ

การสื่อความหมาย

ขัน้ ที่ 3
 การลิ ้มรส : รสชาติหวาน ทํา  ความรัก-การเป็ นคูก่ นั
ให้ เกิดกิริยาท่าทางในการลิ ้ม  ความเหมือนกัน
รส
 ความมีเสน่ห์เย้ ายวน
 กิจกรรมที่เกิดขึ ้นร่วมกัน

ผู้รับสาร
คู่รักชาย
คนทั่วไป
รักชาย
(สังคม)
(ผู้สวมใส่ )





 การถ่ า ยทอดอารมณ์
ระหว่างคู่รัก ความทรง 
จําร่วมกัน



ขัน้ ที่ 4
 การมองเห็น: แหวนคู่ ที่ มี  ความเหมือนกัน
ขนาดใกล้ เคียงกัน
 ความซ่อนเร้ น
 คูร่ ักชายรักชาย
 การมองเห็ น และการสัม ผัส :  ความซ่อนเร้ น
แหวนที่ มี ผิ ว เรี ยบด้ านอยู่  ความมีเสน่ห์เย้ ายวน
ภายนอกและความแวววาว
ซ่อนอยูด่ ้ านในของแหวน











สรุ ปผลการออกแบบ
จากการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบและการพัฒนาแบบร่ างในกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่
2 ซึง่ มีการสื่อสารเนื ้อหาเหมาะสมตรงตามจุดประสงค์การออกแบบของโครงการนี ้ คือ การสร้ าง
และบันทึกความทรงจําที่เป็ นส่วนตัวระหว่างบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย จากกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจาก
การรับประทานนํ ้าตาลระหว่างการสวมใส่เครื่ องประดับ และการสื่อสารทัศนคติเรื่ องความสัมพันธ์
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ของคู่รักชายรักชายไม่ได้ แตกต่างจากคู่รักที่เป็ นชายหญิง เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีให้ กบั สับคม
ได้ รับรู้ โดยแบบที่เกิดจากการพัฒนาแบบร่ างในกลุ่มที่ 1 มีความโดดเด่นด้ านการเปรี ยบเทียบ
เชิง สัญ ลัก ษณ์ร ะหว่า งความสัม พัน ธ์ ข องเพศต่า ง ๆ ที ่มีค วามแตกต่า งกัน อัน เกิด จากกรอบ
ความคิด แต่เมื่อลองสัมผัสและลิ ้มรสจะพบความหอมหวานที่ไม่แตกต่างกัน
แบบที่เกิดจากการพัฒนาแบบร่ างในกลุ่มที่ 3 มีความโดดเด่นในเรื่ องของความรู้ สกึ
และความทรงจําส่วนบุคคลจากสร้ างเงื่อนไขเพื่อให้ ได้ มาซึง่ เครื่ องประดับแหวน 2 ชิ ้นที่เกิดมา
จากเครื่ องประดับชิ ้นเดียวกัน และแสดงออกถึงความสัมพันธ์ ที่ไม่แตกต่างจากคู่รักอื่น ๆ ด้ วยการ
ใช้ แหวนคู่ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์เดียวกับคู่รักชายและหญิงทัว่ ไปนิยมใช้ ในการแสดงความรักต่อกัน
แบบทั ้ง 2 กลุ่มมีการใช้ รูปทรงที่เรี ยบง่าย หนักแน่น เพื่อสะท้ อนบุคลิกภาพของ
กลุ่ม เป้ าหมาย ซึง่ มีภ าพลัก ษณ์ข องเพศชายที่แข็ง แรง ประกอบกับ การใช้ สีดํา คู่ก บั สีนํา้ ตาล
เพื ่อ สะท้ อ นลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ข องกลุ ่ม เป้ าหมายที ่ม ี ความมีเ สน่ห์เ ย้ า ยวนและ เป็ น
ความสัมพันธ์ ที่มนั่ คงไม่ฉาบฉวย
ผู้ออกแบบได้ ใช้ ความขัดแย้ งของผิวสัมผัสที่แตกต่างระหว่างความด้ านและความเงา
โดยความเงาเป็ นการอ้ างอิงถึงความแวววาวของอัญมณี เมื่อถูกแสง เพื่อสะท้ อนบุคลิกที่ สนุก
สนานของกลุม่ เป้าหมาย และจัดวางรายละเอียดความแวววาวไว้ ในส่วนที่มองไม่เห็นในขณะสวม
ใส่ซงึ่ มีสีเดียวกับพื ้นผิวส่วนอื่นๆ เป็ นการสร้ างความน่าสนใจบนความเรี ยบง่าย และ เพื่อส่งเสริ ม
การสื่อสารเรื่ อง “ความซ่อนเร้ น” และ “ความมีเสน่ห์เย้ ายวนน่าค้ นหา” ของความสัม พัน ธ์ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
และเนื่องจากแบบร่างสุดท้ ายของแบบร่างทัง้ 2 กลุม่ มีความโดดเด่นทางการสื่อสารที่
แตกต่างกัน ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นในการนําเสนอชิ ้นงานเครื่ องประดับแบ่งออกเป็ น 2 ชุด
สําหรับโครงการออกแบบเครื่ องประดับนี ้

บทที่ 5
การทดลองวัสดุ
การทดลองวัสดุนํา้ ตาล
จากแนวทางการออกแบบเครื่ องประดับ มีวสั ดุนํ ้าตาลเป็ นส่วนประกอบหลักในชิ ้นงาน
เครื่ องประดับ ผู้วิจยั จึงได้ ทําการศึกษาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ และสอบถามโดยตรงจากผู้มี
ประสบการณ์ ในการปั น้ นํ ้าตาล เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการนํานํ ้าตาลมาใช้ สร้ าง
เป็ นผลงานเครื่ องประดับในโครงการวิทยานิพนธ์นี ้
การทดลองที่ 1 การสร้ างรู ปทรงจากนํา้ ตาล โดยใช้ นํา้ ตาล Gumpaste
วัสดุอุปกรณ์
1. นํ ้าตาล gumpaste สําเร็จรูป
2. แม่พิมพ์ซลิ โิ คน

ภาพที่ 20 แสดงภาพตัวอย่างแม่พิมพ์ซลิ โิ คน
วิธีทาํ
1. ทําความสะอาดแม่พิมพ์ยางซิลโิ คน
2. นวดนํ ้าตาล gumpaste แล้ วกดลงแม่พิมพ์ซลิ โิ คนรอจนแห้ ง
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ภาพที่ 21 นํ ้าตาล gumpaste ในแม่พิมพ์ซลิ โิ คน
3. แกะนํ ้าตาล ออกจากแม่พิมพ์ตกแต่งขอบให้ เรี ยบร้ อย
ผลการทดลองวัสดุนํา้ ตาลครัง้ ที่ 1
นํ ้าตาล gumpaste ใช้ เวลานานประมาณ 45-60 นาที สามารถแข็งอยู่ตวั ได้ ดี ขึ ้นอยู่
กับระดับความชื ้นในอากาศ มีรสชาติหวานแต่กระด้ างลิ ้น เมื่อแข็งตัวแล้ วมีสีขาวด้ านและทึบแสง
เมื่อได้ รับความชื ้นนํ ้าตาลจะมีลกั ษณะเหนียวและเมื่อได้ รับอุณหภูมิตํ่าจะเกิดหยดนํ ้าเกาะรอบๆ
ชิ ้นงาน

ภาพที่ 22 ผลการทดลองที่ 1
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การทดลองที่ 2
การสร้ างรู ปทรงจากนํ ้าตาล โดยใช้ เทคนิคการทําลูกอมชนิดแข็ง (hard candy) โดย
ศึกษาส่วนผสมและขันตอนการทํ
้
าจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ1
วัสดุอุปกรณ์
1. นํ ้าตาล
1
ถ้ วยตวง
2. นํ ้าหวานหรื อสีผสมอาหาร
1
ช้ อนชา
3. แบะแซ
1/2
ถ้ วยตวง
4. นํ ้า
6
ช้ อนโต๊ ะ
5. แม่พิมพ์ซลิ โิ คน
วิธีทาํ
1. นํ า ส่ ว นผสมทัง้ หมดผสมกัน เคี่ ย วด้ ว ยไฟปานกลาง จนกระทั่ง นํ า้ ตาลเดื อ ด
(อุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซียส) วิธีการสังเกตคือ เมื่อหยดลงในนํ ้าเย็นจะไม่ละลาย จับตัว
แข็งเป็ นก้ อน ใช้ มือสัมผัสดูจะต้ องไม่เสียรูป

ภาพที่ 23 การเคี่ยวนํ ้าตาลในการทดลองที่ 2

1

วิธีการทําอมยิม้ , เข้ าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://PAMLY123.blogspot.com/2013/02/blog-post_23.html
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ภาพที่ 24 วิธีการทดสอบนํ ้าตาลในการทดลองที่ 2
2. เทนํ ้าตาลที่เดือดแล้ วลงในแม่พิมพ์ซิลิโคน ทิ ้งไว้ จนนํ ้าตาลแข็งตัวแล้ วจึงแกะออก
จากแม่พิมพ์

ภาพที่ 25 นํ ้าตาล ในพิมพ์ซลิ โิ คน
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ผลการทดลองที่ 2

ภาพที่ 26 ผลการทดลองที่ 2
จากผลการทดลองทํานํ ้าตาลครัง้ ที่ 2 พบว่า นํ ้าตาลมีรสชาติหวานธรรมชาติ แต่มี
ความเหนียวมากเกินไป เมื่อทิ ้งนํ ้าตาลไว้ ในอุณหภูมิห้องประมาณ 2 ชัว่ โมง นํ ้าตาลมีการละลาย
เสียรู ปทรงและกลายเป็ นของเหลวในที่สดุ ผู้ศกึ ษาจึงทดลองนํานํ ้าตาลไปแช่ในตู้เย็น ผลปรากฏ
ว่านํ ้าตาลแข็งตัวอยู่ได้ นานขึ ้นกว่าเดิม แต่ยงั คงละลายเป็ นของเหลวเหมือนเดิมแม้ ว่าจะอยู่ใน
ตู้เย็นก็ตาม
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การทดลองที่ 3
การสร้ างรูปทรงจากนํ ้าตาล โดยวิธีการทําขนมนํ ้าตาลปั น้
วัสดุอุปกรณ์
1. นํ ้าตาลทรายขาวหรื อนํ ้าตาลทรายแดง
4.5 ขีด
2. แบะแซ
3
กก.
3. สีผสมอาหารและกลิน่ นมเนย
4. แม่พิมพ์ซลิ โิ คน
วิธีทาํ
1. นําส่วนผสมทังหม
้ (ยกเว้ นสีผสมอาหาร) ผสมกันและเคี่ยวให้ ร้อนจนได้ อุณหภูมิ
ประมาณ 200 องศาเซลเซียส ใช้ เวลาประมาณ 50 นาที

ภาพที่ 27 การเคี่ยวนํ ้าตาลในการทดลองที่ 3
2. ทดสอบนํ ้าตาลเป็ นระยะว่าได้ อณ
ุ หภูมิที่เหมาะสม ด้ วยการแบ่งส่วนนํ ้าตาลออกมา
หยดลงในนํ า้ เย็น หากนํา้ ตาลไม่ละลายปนไปกับนํา้ และมีลกั ษณะแข็งกรอบ แสดงว่าอุณภูมิ
เหมาะสมแล้ วจึงปิ ดไฟ หากอุณภูมิตํ่าเกินไปนํ ้าตาลจะเหนียว ไม่เหมาะกับการรับประทานและ
ละลายได้ ง่าย ถ้ าอุณหภูมิสูงเกิ นไปนํ า้ ตาลจะแข็งตัวเร็ วเกินไปไม่เหมาะกับการนํ ามาขึน้ เป็ น
รูปทรง
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3. ผสมสีผสมอาหารลงในนํ ้าตาลและคนในขณะที่นํ ้าตาลกําลังร้ อนอยู่
4. ในระหว่างที่นํ ้าตาลเริ่มแข็งตัวให้ นํานํ ้าตาลอัดลงแม่พิมพ์
5. รอจนนํ า้ ตาลแข็ ง ตัว แกะออกจากแม่ พิ ม พ์ แ ละใส่ถุง พลาสติ ก เพื่ อ กัน ลมและ
ความชื ้น เก็บไว้ ในอุณหภูมิห้อง นํ ้าตาลส่วนที่เหลือสามารถอุน่ ให้ ความร้ อนและนํากลับมาปั น้ ใหม่
ได้ อีกครัง้
ผลการทดลองที่ 3
นํ ้าตาลมีรสชาติหวานธรรมชาติมีความกรอบและไม่เหนี่ยวจนเกินไป สามารถแข็งตัว
ได้ ดีและนานกว่าในการทดลองที่ 2 เมื่อเก็บในที่แห้ ง เมื่อได้ รับความชื ้นนํ ้าตาลจะมีการละลายและ
รายละเอียดบนชิ ้นงานจะเลือนหายไปบ้ างแต่ไม่ละลายเป็ นของเหลว เมื่อแข็งตัวแล้ วมีลกั ษณะ
ค่อนข้ างใสและมีผิวสัมผัสมันวาว

ภาพที่ 28 แสดงผลการทดลองที่ 3
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การทดลองที่ 4 การทดลองประกอบวัสดุนํ ้าตาลกับวัสดุอื่น
เนื่ อ งจากวัส ดุที่ มี ค วามเหมาะสมจะใช้ ร่ ว มกับ การรั บ ประทานและเหมาะสมกับ
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ โลหะประเภทเงิน ทองเหลือง และซิลิโคนชนิด Food grade
ผู้วิจยั จึงได้ ทําการศึกษาทดลองประกอบวัสดุนํ ้าตาลเข้ ากับวัสดุทงั ้ 2 ชนิดนี ้

ภาพที่ 29 แสดงผลการทดลองที่ 4 การทดลองประกอบวัสดุนํ ้าตาลเข้ ากับโลหะ (ซ้ าย)
และซิลโิ คน food grade (ขวา)
จากผลการทดลองจะเห็นได้ วสั ดุประเภทโลหะสามารถยึดเกาะกับกับนํ ้าตาลได้ ดีมี
ความเรี ยบร้ อย และแสดงให้ เห็นถึงบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ได้ ดีกว่าวัสดุซิลิโคน และ
เนื่ องจากวัสดุซิลิโคนมีความยืดหยุ่นอ่อนนุ่ม จึงทํ าให้ ยากต่อการแทรกตัวลงในวัสดุนํา้ ตาลที่
เหนียวเมื่อกดลงบนแม่พิมพ์ต้องใช้ แรงกดมาก ทําให้ แม่พิมพ์ของนํ ้าตาลบิดเบี ้ยวไปด้ วย ดังนัน้
วัสดุที่มีความเหมาะสมจะนํามาใช้ ประกอบกับวัสดุนํ ้าตาลเพื่อการสร้ างสรรค์เครื่ องประดับสําหรับ
โครงการวิจยั นี ้ ได้ แก่ วัสดุโลหะ ประเภทเงิน และทองเหลือง
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สรุ ปผลการทดลองวัสดุ
จากผลการทดลองที่ 1-3 ธรรมชาติของนํ ้าตาลจะหลอมเหลวเมื่อได้ รับความชื ้นและ
อุณหภูมิสงู ดังนันการเก็
้
บในที่แห้ งจะช่วยทําให้ สามารถรักษารู ปทรงและรายละเอียดของชิ ้นงาน
ไว้ ได้ นานขึ ้น
ในการทดลองที่ 1 และ 3 ได้ รูปทรงจากวัสดุนํ ้าตาลที่คงรูปได้ ดี นํ ้าตาลจากการทดลอง
ที่ 3 ให้ รสชาติและผิวสัมผัสที่ดีกว่านํ ้าตาลจากการทดลองที่ 1 คือ มีความหวานธรรมชาติ มีความ
โปรงแสงและมีผิวสัมผัสมันวาว ดังนัน้ เทคนิคการทํานํ ้าตาลปั น้ ในการทดลองที่ 3 จึงเป็ นเทคนิค
วิธีการขึ ้นรู ปทรงจากนํ ้าตาลที่เหมาะสมกับการออกแบบเครื่ องประดับในโครงการวิทยานิพนธ์ นี ้
และผลการทดลองที่ 4 วัสดุที่เหมาะสมกับการนํามาสร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับร่วมกับนํ ้าตาล
ได้ แก่ โลหะประเภทเงินและทองเหลือง เนื่องจากเหมาะสมจะใช้ ร่วมกันการรับประทาน นํ ้าตาล
สามารถยึดเกาะได้ แน่น มีความเรี ยบร้ อยและแสดงถึงบุคลิกลักษณะของกลุม่ เป้าหมายได้ ดี

บทที่ 6
การสร้ างสรรค์ ผลงาน
การสร้ างสรรค์ ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 1

ภาพที่ 30 แบบร่างของผลงานชุดที่ 1
ขัน้ ตอนการเขียนแบบ
ผลงานเครื่ องประดับชุดที่ 1 มีจํานวน 10 ชิ ้น ซึง่ แต่ละชิ ้นประกอบขึ ้นจากวัสดุ 2 ชนิด
ได้ แก่ นํ ้าตาล (ชิ ้นงานส่วนที่ 2-6) และซิลโิ คน (ชิ ้นงานส่วนที่ 1) ตามภาพแบบร่างผลงานชุดที่ 1
(ภาพที่ 30)
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ภาพที่ 31 แบบของชิ ้นงานส่วนที่ 1
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ภาพที่ 32 แบบของชิ ้นงานส่วนที่ 2

ภาพที่ 33 แบบของชิ ้นงานส่วนที่ 3
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ภาพที่ 34 แบบของชิ ้นงานส่วนที่ 4

ภาพที่ 35 แบบของชิ ้นงานส่วนที่ 5
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ภาพที่ 36 แบบของชิ ้นงานส่วนที่ 6

ขัน้ ตอนการทําต้ นแบบจากขีผ้ งึ ้

ภาพที่ 37 ต้ นแบบจากขี ้ผึ ้ง ชิ ้นงานส่วนที่ 1
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ภาพที่ 38 ต้ นแบบจากขี ้ผึ ้ง ชิ ้นงานส่วนที่ 2 และ 3

ภาพที่ 39 ต้ นแบบจากขี ้ผึ ้ง ชิ ้นงานส่วนที่ 4

ภาพที่ 40 ต้ นแบบจากขี ้ผึ ้ง ชิ ้นงานส่วนที่ 5
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ภาพที่ 41 ต้ นแบบจากขี ้ผึ ้ง ชิ ้นงานส่วนที่ 6
ขัน้ ตอนการทําแม่ พมิ พ์ ยางซิลิโคน
1. นําต้ นแบบขี ้ผึ ้งของชิ ้นงานส่วนที่ 1 ไปทําการหล่อแม่พมิ พ์ยางซิลโิ คน เตรี ยม
สําหรับการหล่อชิ ้นงานโลหะจํานวน 10 ชิ ้น

ภาพที่ 42 แม่พิมพ์ซลิ โิ คนของชิ ้นงานส่วนที่ 1
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ภาพที่ 43 การวางต้ นแบบลงบนยางซิลโิ คน

ภาพที่ 44 แม่พิมพ์ซลิ โิ คน สําหรับชิ ้นงานส่วนที่ 2-6
2. นําขี ้ผึ ้งของชิ ้นงานส่วนที่ 2-6 มาทําแม่พิมพ์ยางซิลโิ คนสําหรับใช้ หล่อนํ ้าตาล โดย
ใช้ พกู่ นั ทาวาสลีนบนผิวของต้ นแบบให้ ทวั่
3. ผสมยางสําหรับทําแม่พิมพ์ซลิ โิ คนกับตัวเร่ง ในอัตราส่วน 1: 0.02 คนให้ เข้ ากัน
4. ใช้ พกู่ นั ทายางซิลโิ คนลงบนผิวของต้ นแบบชิ ้นงานส่วนที่ 2-6 ตรวจดูให้ แน่ใจว่าไม่
มีฟอองกาศเกิดขึ ้นบนผิวซิลโิ คน
5. กดชิ ้นงานจากข้ อ 2. 3. 4 ลงในยางซิลโิ คนส่วนที่เหลือ รอให้ แห้ งสนิทแล้ วแกะ
ต้ นแบบออกจากแม่พมิ พ์
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ขัน้ ตอนการหล่ อชิน้ งานโลหะ
นําแม่พิมพ์ยางจากข้ อ 1.3.1 ไปหล่อเป็ นโลหะทองเหลือง

ภาพที่ 45 ชิ ้นงานส่วนที่ 1 จากโลหะทองเหลือง
ขัน้ ตอนการขัดและตกแต่ งชิน้ งาน
โดยการขัดและตกแต่งผิวให้ เรี ยบแล้ วนําไปทํ าสีดําโดยทําผิวด้ านบริ วณส่วนที่ไม่มี
ลวดลายและ ทําผิวเงาบริเวณลวดลายของชิ ้นงาน

ภาพที่ 46 ชิ ้นงานส่วนที่ 1 ที่ขดั ตกแต่งแล้ ว
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ภาพที่ 47 ชิ ้นงานส่วนที่ 1 ที่ทําสีเรี ยบร้ อยแล้ ว
ขัน้ ตอนการประกอบชิน้ งาน
1. เตรี ยมนํ ้าตาล และบรรจุนํ ้าตาลลงในแม่พิมพ์ซลิ โิ คนชิ ้นส่วนที่ 2-6
2. นําชิ ้นงานส่วนที่ 1 กดทับนํ ้าตาลลงในแม่พิมพ์ซลิ โิ คน
3. รอให้ นํ ้าตาลแข็งตัว แกะออกจากแม่พิมพ์ซลิ โิ คนและตกแต่งผิวให้ เรี ยบร้ อย

ภาพที่ 48 ผลงานเครื่ องประดับชุดที่ 1
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การสร้ างสรรค์ ผลงานเครื่องประดับชุดที่ 2

ภาพที่ 49 แบบร่างของผลงานชุดที่ 2
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ขัน้ ตอนการเขียนแบบ
ผลงานเครื่ องประดับชุดที่ 1 มีสว่ นประกอบทังหมด
้
3 ชิ ้น ดังแบบร่างในภาพที่ 50

ภาพที่ 50 แบบของชิ ้นงานส่วนที่ 1

63

ภาพที่ 51 แบบสําหรับชิ ้นงานส่วนที่ 2
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ขัน้ ตอนการทําต้ นแบบจากขีผ้ งึ ้

ภาพที่ 52 ต้ นแบบจากขี ้ผึ ้ง ชิ ้นส่วนที่ 1

ภาพที่ 53 ต้ นแบบจากขี ้ผึ ้ง ชิ ้นส่วนที่ 2 และ3
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ขัน้ ตอนการทําแม่ พมิ พ์ ยางซิลิโคน
1. นําต้ นแบบขี ้ผึ ้งของชิ ้นงานส่วนที่ 1 มาเทแม่พิมพ์ยางซิลโิ คน
2. ผ่าแม่พิมพ์ออกเป็ น 2 ส่วน ทําความสะอาดเตรี ยมสําหรับการบรรจุนํ ้าตาล

ภาพที่ 54 แม่พิมพ์ยางซิลโิ คน ชิ ้นงานส่วนที่ 1

ภาพที่ 55 แม่พิมพ์ยางซิลโิ คน ชิ ้นงานส่วนที่ 2 และ 3
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ขัน้ ตอนการหล่ อโลหะ
นําแม่พิมพ์ยางซิลโิ คนของชิ ้นส่วนที่ 2 และ3 ไปทําการหล่อโลหะเงิน

ภาพที่ 56 ชิ ้นงานส่วนที่ 2และ 3 ทําจากโลหะเงิน
ขัน้ ตอนการขัดและตกแต่ ง นําแหวนเงิน (ชิ ้นงานส่วนที่ 2 และ 3) ไปขัดตกแต่ง
ขัน้ ตอนการฝั ง นําแหวนเงิน (ชิ ้นงานส่วนที่ 2 และ 3) จากข้ อ 1.5 ไปทําการฝั ง
พลอย ขนาด 2.5 มม. ตามแบบ

ภาพที่ 57 พลอยสี่เหลี่ยมขนาด 2.5 มม.
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ขัน้ ตอนการทําสี นําแหวนเงิน (ชิ ้นงานส่วนที่ 2 และ 3) จากข้ อ 1.6 ไปชุบสีดํา โดย
ทําผิวซาตินบริเวณด้ านนอกวงแหวน

ภาพที่ 58 ชิ ้นงานส่วนที่ 2และ 3 หลังจากขัดตกแต่ง ฝั งพลอยและทําสีเรี ยบร้ อยแล้ ว
ขัน้ ตอนการประกอบชิน้ งาน
1. นําแหวนเงินทัง้ 2 วง (จากข้ อ 1.7) บรรจุลงในพิมพ์ยางซิลโิ คนที่เตรี ยมไว้ (จากข้ อ
1.3.2)

ภาพที่ 59 การประกอบชิ ้นงานแต่ละส่วนเข้ าด้ วยกัน
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2. บรรจุนํ ้าตาลลงในแม่พิมพ์ยางซิลโิ คน โดยให้ นํ ้าตาลสอดผ่านวงแหวนทัง้ 2 ไป
3. รอนํ ้าตาลแข็งตัว แกะออกจากแม่พิมพ์และตกแต่งบริ เวณขอบให้ เรี ยบร้ อย

ภาพที่ 60 ผลงานเครื่ องประดับชุดที่ 2

บทที่ 7
สรุ ปผลงานวิจัยและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอสถานะของเครื่ องประดับที่เปรี ยบเสมือนภาษาที่
ใช้ ร่วมกับร่ างกายเพื่อสื่อสารแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลของคู่รักชายรั กชายและแสดง
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ ของคนกลุ่มนี ้ว่าไม่แตกต่างจากความสัมพันธ์ ของคู่รักชายหญิง ซึ่งเป็ น
การนําเสนอมุมมองเพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีให้ กบั สังคมได้ รับรู้
ผู้วิ จัย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มูล แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารซึ่ง เป็ นกระบวนการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและหน้ าที่ของเครื่ องประดับ เพื่อค้ นหาแนวทางและวิธีการสื่อสารที่
น่า สนใจสํา หรั บการออกแบบเครื่ องประดับร่ วมกับภาษากายเพื่อถ่ ายทอดอารมณ์ ความรู้ สึก
ระหว่างคูร่ ัก และการสื่อสารในเชิงสัญลักษณ์ ที่สื่อความหมายถึงแนวคิดเรื่ อง “ความรัก-การเป็ น
คู่กัน” แนวคิดเรื่ อง“ความเหมือนกัน”ประกอบกับการแสดงให้ เห็นลักษณะของความสัมพันธ์ของ
กลุ่ม เป้าหมายที่ มี “ความซ่ อนเร้ น”ภายใต้ กรอบของสัง คม และ“ความมี เ สน่ ห์เ ย้ า ยวนน่ า
ค้ นหา”
การศึกษาข้ อมูลและกลุ่มเป้าหมายได้ นํามาสู่แนวทางการออกแบบในแนวความคิด
เรื่ อ ง “รสชาติ ข องความรั ก ” โดยใช้ ความหวานจากนํ า้ ตาลและกลิ่ น ที่ ห อมหวานซึ่ ง เป็ น
สัญลักษณ์ ที่สงั คมทั่วไปใช้ เปรี ยบเทียบกับความรัก ดังนัน้ นอกจากความหวานและกลิ่นที่หอม
หวานจะสื่อสารถึงความรักของกลุม่ เป้าหมายแล้ วยังเป็ นการแสดงนัยยะของความเหมือนกันของ
รสชาติของความรักเมื่อเปรี ยบเทียบกับความสัมพันธ์ ของคนทัว่ ไปด้ วย การสื่อสารผ่านประสาท
สัมผัสการลิ ้มรสและดมกลิ่นสร้ างความน่าสนใจให้ กบั งานเครื่ องประดับในโครงการวิจยั นี ้และใช้
กิริยาท่าทางของการรับประทานซึง่ มีความเย้ ายวนตามธรรมชาติ เพื่อสร้ างให้ เกิดความหมายของ
เครื่ องประดับ
ั ลักษณ์หมากรุก “คิง”(King)-“ควีน”
ผลงานการออกแบบเครื่ องประดับใช้ รูปทรงที่มีสญ
(Queen) ซึ่งมีความหมายทับซ้ อนและสื่อสารถึง “ความรัก-การเป็ นคู่กัน”ของกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับการสื่อสารเรื่ อง “ความเหมือนกัน” กับความสัมพันธ์ของคูร่ ักอื่นๆ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ของตัว
หมากรุ ก “เบี ้ย” (Pawn) และแหวนคู่ ซึง่ จะถูกเปิ ดเผยออกมาเมื่อผ่านการลิ ้มรสชาติความหวาน
แล้ ว
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เครื่ องประดับทัง้ 2 ชุด ทําจากวัสดุนํ ้าตาลและโลหะที่มีโทนสีดํา แสดงความแข็งแรง
สุขมุ มีเสน่ห์เย้ ายวน และเป็ นโทนสีที่เข้ ากับบุคลิกการแต่งกายของกลุม่ เป้าหมาย สีธรรมชาติของ
นํ ้าตาลแสดงความเป็ นปกติธรรมชาติของความรัก
การออกแบบได้ ซอ่ นรายละเอียดความแวววาวไว้ ในส่วนที่มองไม่เห็นในขณะสวมใส่ซงึ่
มี สี เ ดี ย วกับ พื น้ ผิ ว ส่ว นอื่ น ๆ เป็ นการสร้ างความเรี ย บง่ า ยและน่ า สนใจจากความขัด แย้ ง ของ
ผิวสัมผัสที่แตกต่างและ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเรื่ อง “ความซ่อนเร้ น”และ“ความมีเสน่ห์เย้ ายวนน่า
ค้ น หา” ของความสัม พัน ธ์ ข องกลุ่ ม เป้ าหมาย โดยเครื่ อ งประดับ ชุ ด ที่ 1 มี ก ารใช้ ลวดลาย
สามเหลี่ยมและการหักเหของระนาบเพื่อให้ เกิดความเงางามเมื่อกระทบแสงซึง่ อ้ างอิงถึงความเงา
งามจากการเจียระไนอัญมณี ในบริเวณนิ ้วมือสัมผัสและด้ านบนของชิ ้นงานที่ถกู นํ ้าตาลปกคลุมใน
ตอนแรก
เครื่ องประดับชุดที่ 2 ได้ กลับเอาความเงางามของพลอยมาไว้ ด้านในของวงแหวนซึ่ง
ปกติแล้ วจะเป็ นส่วนที่อยูด่ ้ านนอก จึงมีแต่ผ้ สู วมใส่เท่านันที
้ ่จะได้ สมั ผัสและรับรู้
จากการศึกษาวิจัยและทดลอง จึงได้ ผลงานการออกแบบสร้ างสรรค์ เครื่ องประดับ
จํานวน 2 ชุด ซึ่งสามารถตอบสนองต่อจุดประสงค์ของโครงการวิจัยได้ ครบถ้ วนและสามารถ
สะท้ อนบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยเครื่ องประดับ ได้ ทําหน้ าที่เปรี ยบเสมือนภาษาที่
สื่อสารถึงความรักระหว่างบุคคล 2 คน ผ่านกิจกรรมการรับประทาน การลิ ้มรส และกิริยาท่าทาง
การหยอกล้ อเล่นกันระหว่างการสวมใส่ ซึง่ เป็ นการสื่อสารโดยใช้ ภาษากาย(Body language) เกิด
เป็ นความทรงจําพิเศษร่วมกันที่คนภายนอกสามรถรับรู้ได้ แต่สามารถแสดงทัศนคติของผู้ออกแบบ
สูส่ งั คมผ่านงานเครื่ องประดับว่าความสัมพันธ์ของคูร่ ักชายรักชายนันไม่
้ แตกต่างจากคูร่ ักชายหญิง
ได้ โดยใช้ การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์และบริบทการจัดแสดงผลงาน
ผลงานการออกแบบเครื่ องประดับแบ่งออกเป็ น 2 ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีความโดดเด่นใน
การสื่อสารความหมายไปยังผู้สวมใส่และสังคมที่แตกต่างกัน โดยเครื่ องประดับชุดที่ 1 มีความโดด
เด่นด้ านการสื่อสารโดยการเปรี ยบเทียบเชิงสัญลักษณ์และบริ บทการจัดวางแสดงผลงาน (ภาพที่
61) เพื่อให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคูร่ ักชายรักชายนันไม่
้ แตกต่างจากคูร่ ักเพศอื่นๆ
ในสังคม
เครื่ องประดับชุดที่ 2 มีความโดดเด่นในการสื่อสารความหมายด้ านการสร้ างและบันทึก
ความทรงจําส่วนบุคคลจากการสร้ างเงื่อนไขผ่านกิจกรรมการรับประทานนํ ้าตาลบนเครื่ องประดับ
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ เครื่ องประดับแหวนคูจ่ ากเครื่ องประดับชิ ้นเดียวกัน( ภาพที่ 65)
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ผลงานการออกแบบเครื่ องประดับทัง้ 2 ชุด ได้ แสดงความหมายต่อผู้สวมใส่ซงึ่ เป็ นคูร่ ัก
ชายรักชายและผู้พบเห็นซึง่ เป็ นบุคคลทัว่ ไปในสังคม โดยผู้ออกแบบคาดหวังให้ เกิดความเข้ าใจที่
ถูกต้ องต่อความสัมพันธ์ ของคนกลุ่มนี ท้ ี่ ไม่แตกต่างจากคู่รักเพศอื่นๆ เพื่ อให้ ทุกคู่รักได้ รับการ
ยอมรับเรื่ องการแสดงออกซึง่ ความรักบนพื ้นฐานของความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
ผลงานการสร้ างสรรค์ เครื่ องประดับชุดที่ 1

ภาพที่ 61 ผลงานการสร้ างสรรค์เครื่ องประดับชุดที่ 1

ภาพที่ 62 ลักษณะการจัดวางเพื่อนําเสนอผลงานเครื่ องประดับชุดที่ 1
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ภาพที่ 63 ลักษณะการสวมใส่ผลงานเครื่ องประดับชุดที่ 1
ผลงานการสร้ างสรรค์ เครื่ องประดับ ชุดที่ 2

ภาพที่ 64 ผลงานการสร้ างสรรค์เครื่ องประดับ ชุดที่ 2
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ภาพที่ 65 ลักษณะการจัดวางเพื่อนําเสนอผลงานเครื่ องประดับชุดที่ 2

ภาพที่ 66 ลักษณะการสวมใส่เครื่ องประดับ ชุดที่ 2
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ข้ อเสนอแนะ
1. โครงการวิทยานิพนธ์ นีม้ ีข้อจํ ากัดเรื่ องวัสดุและเทคนิคในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
หากได้ รับการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสร้ างสรรค์ผลงาน จะทําให้ ผลงานมีความสมบูรณ์มาก
ขึ ้น
2. เนื่องจากการคงรู ปของนํ ้าตาลซึ่งเป็ นส่วนประกอบหลักของผลงานเครื่ องประดับ
ขึ ้นอยูก่ บั ความชื ้นและอุณหภูมิของอากาศดังนันการพั
้
ฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถป้องกันความชื ้น
และอุณหภูมิสงู ได้ จะทําให้ ผลงานเครื่ องประดับสามารถคงรู ปอยู่ได้ นานขึ ้น และสามารถนําไป
พัฒนาสูก่ ระบวนการออกแบบเครื่ องประดับในเชิงพาณิชย์ตอ่ ไปได้
3. เนื่องจากผลงานเครื่ องประดับมีการสื่อสารจุดประสงค์ผ่านท่าทางการรับประทาน
จึงควรพัฒนาแนวความคิดเรื่ องการนําสีสนั เข้ ามาใช้ เพิ่มเติม1 ซึ่งจะทําให้ ได้ ผ้ ูใช้ งานที่กว้ างขึ ้น
และเป็ นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
4.
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับกลิ่นและรสชาติของความหวานที่ถูกปาก ปริ มาณที่
เหมาะสมและเพิ่มสารอาหารที่ให้ ประโยชน์ กับร่ างกาย จะทําให้ ตอบโจทย์ กลุ่มเป้าหมายที่รัก
สุขภาพและสะท้ อนคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ชดั เจนขึ ้น

1
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แนวความคิดเรื่ องการใช้ สีสันกับการออกแบบเครื่องประดับ
เนื่ องจากชิน้ งานเครื่ องประดับมีการสื่อสารความหมายโดยใช้ สัมผัสของการรั บรส
ร่ วมกับการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้ ความเชิญชวนให้ เกิดความน่ารับประทานและสนับสนุน
การสะท้ อนบุคคลิกสนุกสนานของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ออกแบบจึงได้ นําเสนอแนวทางการใช้ สีสนั
เพิ่มเติมสําหรั บการออกแบบเครื่ องประดับในโครงการนี ้ โดยพิจารณาการเลือกใช้ สีที่ส่งเสริ ม
ความหมายเรื่ องการเป็ นคูก่ นั และการสะท้ อนกรอบความคิดเรื่ องความคาดหวังในบทบาททางเพศ
ของสังคม อันได้ แก่ สีฟ้าและสีชมพู ซึง่ เป็ นสีที่คนส่วนใหญ่มกั ถูกปลูกฝั งตังแต่
้ เด็กว่า ผู้ชายคูก่ บั สี
ฟ้า ผู้หญิงคูก่ บั สีชมพู ความคุ้นเคยกับการสื่อความหมายของสัญลักษณ์จากสีเหล่านี ้แสดงให้ เห็น
ว่าอิทธิพลของสังคมสร้ างกรอบความคิดทางเพศให้ กบั คนในสังคมทังทางตรงและทางอ้
้
อม
โดยผู้ออกแบบนําเสนอการใช้ สีฟ้าทังกั
้ บเครื่ องประดับส่วนที่เป็ นนํ ้าตาลที่มีสญ
ั ลักษณ์
คิงและสัญลักษณ์ ควีน การนําสัญลักษณ์ ของสีมาใช้ ร่วมกับสัญลักษณ์ ความเป็ นเพศชาย และ
หญิง โดยการมีการปรับเปลี่ยนไปจากความคุ้นเคยทัว่ ไป ทําให้ เกิดข้ อสังเกตว่าการออกแบบเพื่อ
ต้ องการสื่อความหมายพิเศษ
ั ลักษณ์ของหมากรุ กอื่นๆ ผู้ออกแบบได้
สําหรับเครื่ องประดับส่วนที่เป็ นนํ ้าตาลที่มีสญ
นําเสนอการใช้ สีฟ้าคูก่ บั สีชมพู เพื่อสนับสนุนการเป็ นคูข่ องความของชายหญิง
การนําเสนอการใช้ สีสนั นอกจากจะช่วยเรื่ องให้ เกิดความน่ารับประทานมาขึ ้นแล้ วสีสนั
ที่ แ ตกต่ า งกัน ทํ า ให้ ผ้ ูพ บเห็ น เกิ ด ความคาดหวัง ว่ า จะมี ร สชาติ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไปด้ ว ย แต่ เ มื่ อ
รับประทานไปแล้ วกลับมีรสชาติเดียวกัน จึงเป็ นการสนับสนุนการสื่อสารเรื่ องมุมมองความสัมพันธ์
แบบคูร่ ักของทุกเพศว่ามีหอมหวานไม่แตกต่างกัน

ภาพที่ 67 การนําเสนอการใช้ สีฟ้าและสีชมพูกบั ผลงานเครื่ องประดับชุดที่ 1
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ภาพที่ 68 แสดงการจัดแสดงผลงานและการสวมใส่เครื่ องประดับที่มีการเพิ่มเติมสีฟ้าและสีชมพู
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