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งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างและการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย” 
มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย  2) เพ่ือ
ศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แนวคิด
การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรตที่มุ่งเน้นการตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับแต่
ละบุคคล งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือวิจัย 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้า
ไทยทอมือทั้งหมด 9 คน และการวิเคราะห์ตัวบทจากสิ่งที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ก ผลการวิจัยพบว่า 

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยทอมือ  มีการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1) ระบบการสื่อสารและภาษา 2) ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย 3) 
เวลาและสำนึก 4) ความสัมพันธ์ 5) ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง 6) ความเชื่อและทัศนคติ และ
การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยทอมือ มีการสร้างตัวบทในการสื่อสารอัตลักษณ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กด้วยกัน 2 รูปแบบ 1) การสื่อสารอัตลักษณ์จากการประกอบสร้างความ
เป็นจริงทางสังคมที่เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ทางสังคม 2) การสื่อสารอัตลักษณ์จากการเล่าเรื่องที่เป็น
การสื่อสารอัตลักษณ์ส่วนบุคคล 

จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่าอัตลักษณ์ของบุคคลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
และถูกสั่งสมจนเกิดเป็นภูมิหลังที่ก่อตัวให้เกิดอัตลักษณ์ด้านใดด้านหนึ่ง โดยบุคคลจะเลือกนำอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นในการแสดงความเป็นตัวตนออกมาให้ผู้อ่ืนได้เห็น โดยการเกิดอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ไม่
หยุดนิ่งหรือหาข้อจำกัดที่สามารถระบุได้ตายตัว 
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The research titled “Identification Construction of Women Dress in Thai 

Fabric”. The objective of this study was an Identification Construction of Women 

Dress in Thai Fabric. This qualitative study gathered the concept of Hermeneutic 

Phenomenology data by using In-depth Interviews from a group of Women Dress in 

Thai Fabric 9 key informants. And Textual Analysis from information groups 

communicate through social media on Facebook. Findings: 

The Identification Construction of Women Dress in Thai Fabric, which is 

composed of identity can be divided into 6 groups: 1) Communication and Language 

Systems, 2) Gestures and Dress, 3) Time and Realization, 4) Relationship, 5) Feeling of 

self and Distance, and 6) Beliefs and Attitudes. 

The Identity Communication of Women Dress in Thai Fabric. The creation of 

textual identity communication on social media on Facebook take two forms: 1) 

Identity communication from Social Construction of Reality that is social identity 

communication. 2) Identity communication from Narrative that is personal identity 

communication. 

 



 จ 

According to the research, That can be explain as the group of informant 

identities that identity is something occurs over a period of time and accumulated 

form the background that one aspect of identity. The person will choose to bring the 

identity is outstanding in expressing one's identity to show others the identity of the 

person. The identity is a dynamic or identifiable constraint. 

 
 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ก่อนอ่ืนขอขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่ข้าพเจ้า 
รวมถึงการได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน  โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถสำเร็จ
ออกมาเป็นรูปเป็นเล่มได้ หากขาดการชี้แนะและขาดการช่วยเหลือ รวมไปถึงการให้กำลังใจและแรงสนับสนุน
ในทุก ๆ ด้าน ข้าพเจ้าจึงอยากขอขอบพระคุณบุคคลที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในคร้ังนี้ ดังต่อไปนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ความกรุณาในการช่วยชี้แนะ 
ให้ความรู้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในทุกด้านและยังคอยเป็นแรงผลักดัน คอยให้กำลังใจ ถึงแม้ต้องใช้ระยะ
เวลานานเพียงใดอาจารย์ยังคงคอยอยู่ข้าง ๆ และเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอจนการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน  รศ.ดร.พรพรรณ 
ประจักษ์เนตร และรองศาสตราจารย์ ขนบพันธุ์ เอ่ียมโอภาส ที่ได้ให้ข้อชี้แนะและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการแก้ไขปรับปรุงวิทยานพินธเ์ล่มนี้ให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์
ทุกท่านทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แกศิษย์เพื่อให้ศิษย์มีองค์ความรู้ที่จะ
นำมาใช้ในการทำเล่มวิทยานิพนธ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกาลต่อไปได้ 

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลหลักทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้สัมภาษณ์จนข้าพเจ้าได้ข้อมูลเพียงพอต่อ
การเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะ ที่คอยให้คำแนะนำ คอย
ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ทำให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ 
นิเทศนิด้า รุ่นที่ 12 ภาคปกติ และบุคคลรอบข้างที่เป็นมิตรภาพที่ดีและคอยให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจะเก็บเร่ืองราวที่ดีนี้ไว้ในใจไม่มีวันลืมและยังคงมิตรภาพที่ดีนี้ต่อไปอย่างสม่ำเสมอ 

ขอบคุณตนเองที่ไม่ว่าจะท้อถอยไปสักกี่ครั้ง สุดท้ายก็ยังพยายามฮึดสู้ และพยายามหาแนวทางใน
การกลับมาทำให้ตนเองมีไฟในการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้อีกครั้ง ท้ายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณมารดาและบิดา
ที่เป็นแรงใจและแรงสนับสนุนอันสำคัญยิ่งในชีวิต  ที่ทำให้ลูกฝ่าฝันอุปสรรค ความเหน็ดเหนื่อย ความรู้สึก
ท้อถอยและผ่านช่วงเวลาสำคัญที่ประสบเหตุปัญหาต่าง ๆ มาได้จนลูกสามารถสำเร็จการศึกษาอย่างที่ตั้งใจไว้ 

  
อรอุษา  บัวบาน 
กันยายน 2565 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

เสื้อผ้าถือเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะเสื้อผ้าเป็น
หนึ่งในปัจจัยสี่ นั่นคือ เครื่องนุ่งห่ม ที่นอกเหนือจาก อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค มนุษย์รู้จัก
การใช้เสื้อผ้าเพ่ือปกปิดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ประกอบกับการศึกษาของ พิชามญชุ์ มะลิขาว 
(2554) ได้กล่าวว่า เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันความร้อน ความเย็น และป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกแล้ว เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ แสดงให้เห็นถึงรสนิยม ซึ่งสามารถ 
บ่งบอกถึงภาพลักษณ์และสถานภาพทางสังคมของผู้สวมใส่ได้ด้วย 

“ผ้าไทย” ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยที่บรรพบุรุษ
ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสมสืบทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ลวดลายบนผืนผ้าแสดงถึง
ความเป็นตัวตนของชุมชนและสื่อความหมายให้ทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คุณค่า
ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันออกไป ผ้าไทยยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ด้านเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งสามารถสะท้อนวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของแต่ละภูมิภาคได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยในอดีตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ผู้คนรู้จักการทอ
ผ้ามาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2556) ตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนานนี้ได้มีการค้นพบหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ผ้าทั้งที่มีการสั่งซื้อจากต่างประเทศและการ
ทอใช้เอง 

ตั้งแต่อดีตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยังเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะทางสังคม สำหรับฉลองพระองค์ของ
พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระภูษาผ้าไหมปัก ผ้าปักโบราณ เจ้านายและขุนนางส่วนใหญ่ใช้ผ้าชนิดต่าง ๆ 
ที่สั่งมาจากต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุสงฆ์และเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนาจะใช้ผ้าห่มคัมภีร์ใบลาน 
ส่วนสามัญชนส่วนใหญ่ใช้ผ้าพื้นเมืองที่มีการทอใช้กันเองอยู่ทั่วภูมิภาค สำหรับผ้าทอมือหรือที่เรียกกัน
ว่าผ้าไทยนั้นถือเป็นหัตถกรรมที่ได้รับการยอมรับว่ามีความประณีต วิจิตรงดงาม เป็นหลักฐานอย่าง
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตกาลแห่งวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ 
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ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมของแต่ละชุมชนในอดีตว่า “เมื่อว่างจากงานนา ผู้หญิงทอผ้า 
ผู้ชายตีเหล็ก” (คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม, 2557) 

จนมาถึงในรัชกาลที่ 5 ได้มีการพัฒนาผ้าไทยที่สำคัญคือ ได้ทรงสถาปนากรมช่างไหมขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2452 มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดมเป็นอธิบดีกรม 
และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนช่างไหมขึ้นที่วังใหม่สระปทุม โดยจ้างชาวญี่ปุ่นมาเป็นครูสอนส่งผลให้
มีการจัดทำเครื่องสาวไหมแบบญี่ปุ่น ซึ่งทำงานได้รวดเร็วและเส้นไหมเรียบสม่ำเสมอใช้แทนเครื่องสาว
ไหมของไทยที่ใช้กันมาแต่เดิม รวมทั้งได้แจกจ่ายเครื่องสาวไหมแบบใหม่นี้ไปให้แก่โรงเรียนช่างไหมที่
ตั้งขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย รวมทั้งหมดถึง 408 เครื่อง เป็นที่น่าเสียดายว่า
เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิไชยมหินทโรดมสิ้นพระชนม์แล้วไม่มีผู้ใดดำเนินงานต่อโรงเรียนช่าง
ไหมจึงล้มเลิกไป (ดมิสา อยู่สุข, 2555) 

ต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 การแต่งกายโดยส่วนใหญ่ยังเป็นไปตามประเพณีนิยมที่มีมาแต่
เดิม หากแต่มีเจ้านายรวมถึงประชาชนที่เป็นพวกสมัยใหม่บางกลุ่มเริ่มนิยมการแต่งกายตามแบบ
ตะวันตก เช่น ผู้หญิงหันมาสวมใส่ผ้าถุงสำเร็จแทนการนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อผ้าลูกไม้แขนยาวแล้วใช้
ผ้าสไบพาดทับเสื้ออีกทีหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการแต่งกายเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506) ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีการสนับสนุนการจัดตั้งอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จนกลายเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศที่มีการลงทุนตั้ง
โรงงานทอผ้าด้วยเครื่องจักรของเอกชนเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ผ้าที่ผลิตด้วยเครื่องจักรเป็นจำนวน
มาก ซึ่งมากกว่าการทอผ้าด้วยวิธีการดั่งเดิมแบบการทอด้วยกี่หรือหูก ทำให้การทอผ้าพ้ืนเมืองซบเซา
ลงอย่างรวดเร็ว (ดมิสา อยู่สุข, 2555) 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม
โลกในด้านต่าง ๆ จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม ทำให้เกิดสังคมไร้พรมแดนที่โลกทั้งโลกดูแคบลงเสมือนเป็นหมู่บ้านเดียวกัน (Global 
Village) ที่ใครหรือชุมชนใดทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ก็สามารถรับรู้ได้ทั่วกันทั้งโลก ระบบการสื่อสารที่
ไร้พรมแดนทำให้เกิดการครอบงำทางวัฒนธรรม ทำให้อิทธิพลของวัฒนธรรมและอำนาจของเศรษฐกิจ
จากประเทศที่พัฒนาแล้วได้ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศไทยอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม คุณค่า 
ค่านิยม ที่ก่อให้ เกิดกระแสวัฒนธรรมโลกที่ส่งผลต่อกระบวนการทางความคิด การมองโลก  
การบริโภคนิยม และการแต่งกาย จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้สร้างแนวโน้มที่จะส่งเสริม
ระบบทุนนิยมของตะวันตก ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นอาจอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญหายได้ ดังนั้นในแต่
ละประเทศควรสร้างความเข้มแข็งในการดำรงวัฒนธรรมประจำชาติให้สอดคล้องกับโลกของการ
เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการถดถอยทางวัฒนธรรมของชาติไปได้ (อารีย์ นัยพินิจ, ทรพงษ์ 
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เกริกสกุล, และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557) จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้ประเทศไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกและได้รับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาใน
สังคมไทยอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย เกิดการกระจายตัวของวัฒนธรรมในสังคมโดยที่สังคมไม่
สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมนี้ได้ การเปิดกว้างในสังคมไทยทำให้
ประชาชนมีการซึมซับทางวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดในสังคมไทย
คือการแต่งกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน (จงจินต์ จิตร์แจ้ง, 2552) ปัจจุบันการพัฒนาที่ก้าว
กระโดดทำให้เสื้อผ้ามีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพและรูปแบบให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น และยังมีให้
เลือกมากมายตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ อีกทั้งยังสามารถสั่งตัดเย็บตามความต้องการของกลุ่มผู้
ใช้ได้โดยตรง ผ่านการสั่งตัดจากดีไซน์เนอร์ได้รับความนิยมในสังคม หรือการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป  
ความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้วัฒนธรรมเกิดการผสมผสานระหว่างโลกฝั่งตะวันตกและ
โลกฝั่งตะวันออก จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการออกแบบให้มีความหลากหลายดูเป็นสิ่งใหม่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกช่วงฤดูกาลอีกด้วย (พิชามญชุ์ มะลิขาว, 2554) 

คนรุ่นใหม่เริ่มมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางสังคมด้านวัฒนธรรมไทยมากขึ้น บุคคลที่มีความ
ทันสมัยนิยมจึงได้รับอิทธิพลจากแฟชั่นใหม่อยู่เสมอ และมักจะมีความต้องการสวมใส่เสื้อผ้าที่มี
รูปแบบตรงตามสมัยนิยม โดยนิยมแต่งกายแบบเปิดเผยร่างกายซึ่งมองว่าเป็นการไม่เหมาะสมอาจทำ
ให้วัฒนธรรมไทยอันดีงามด้านการแต่งกายเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่สวมใส่ผ้าไทยอัน
เป็นอัตลักษณ์กลับกลายเป็นเพียงวัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุ  (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ, 2537) และเมื่อความเจริญแพร่เข้ามาในสังคมไทยเครื่องจักรเข้ามาแทนที่การทอผ้าด้วยหูก
หรือกี่ ผู้สืบทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าทอจึงเลิกทอผ้าและหันไปประกอบอาชีพอ่ืนมากขึ้น  
ทำให้งานหัตถกรรมผ้าทอของไทยซบเซาลงจนเกือบจะสูญหายไปจากสังคมไทย แต่ด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้การ
สนับสนุนนำผ้าทอในท้องถิ่นต่าง ๆ มาฟ้ืนฟู พัฒนา และส่งเสริมให้ใช้ผ้าพ้ืนเมืองของไทยใน
ชีวิตประจำวันและในงานพระราชพิธีต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้เป็นอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ของราษฎรและ
มุ่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนไทยที่มีการสร้างสรรค์ลวดลายที่งดงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอ
แต่ละประเภทไม่ให้สูญหายไปโดยเฉพาะในด้านการแต่งกาย (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2555) 

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะที่รับผิดชอบด้านการ
อนุรักษ์ศิลปะ การรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการส่งเสริมวัฒนธรรม
รวมทั้งอัตลักษณ์ไทย จึงได้เห็นสมควรให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน และเผยแพร่ผ้าไทยที่เป็นศิลปะอันล้ำค่าประจำชาติไทย เพ่ือสร้างความ
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ภาคภูมิใจและการรับรู้ความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและยังสามารถเป็นต้นแบบให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผ้าไทย พร้อมทั้งรณรงค์การสวมใส่และใช้
ผ้าไทยอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน ทั้งการใช้ในรูปแบบของเสื้อผ้าหรือของใช้อ่ืน ๆ หลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การแต่งกายด้วยผ้าไทยในชุดพระราชทานสำหรับสุภาพบุรุษ และชุดไทยพระราชนิยม
สำหรับสุภาพสตรี รวมถึงการใช้ผ้าไทยหรือชุดแนวประยุกต์ที่มีการส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ให้หันมา
ใช้ผ้าไทยอย่างจริงจัง โดยมีการนำผ้าไทยมาตัดเย็บให้เข้ากับเสื้อผ้ายุคใหม่ในทุกรูปแบบ หรือจะนำมา
ผสมผสานตกแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่ทำให้เสื้อผ้าดูมีเอกลักษณ์ และดัดแปลงให้มีความ
ทันสมัยเข้ากับทุกแฟชั่นโดยไม่มีการกำหนดรูปแบบเป็นการเฉพาะ เพียงแต่กำหนดให้ใช้วัสดุสำหรับ
การตัดเย็บเป็นผ้าไทย เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เพื่อให้คนนิยมใช้ผ้าไทยและแสดงให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถ
ออกแบบได้ตามที่ตนต้องการและสามารถใช้ได้ทุกโอกาสอีกด้วย (คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม, 2557) สถานการณ์ของผ้าไทยในปัจจุบันนับว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ยังดีไม่เพียงพอที่จะ
วางใจได้ว่างานหัตถกรรมแขนงนี้จะสามารถคงอยู่ได้อย่างมั่นคง ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินงานเกี่ยวกับผ้าไทยโดยตรง คือ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทยและมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ศึกษาถึงสาเหตุที่ผ้าไทย
ไม่ได้รับความนิยม ตัวอย่างเช่น 1) ผ้าไหมดูแลรักษายากไม่สามารถซักเครื่องได้เพราะจะหดและทำให้
สีตก ยับง่าย ใส่แล้วไม่สบายตัวและราคาแพง 2) ผ้าฝ้ายมักจะเก่าเร็ว 3) การออกแบบที่ไม่ทันสมัย
หรือไม่เหมาะสมกับการใช้ในชีวิตประจำวันและไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มของวัยรุ่น 4) ผู้ที่สวมใส่ผ้าไทย
ส่วนใหญ่มักเป็นผู้อาวุโสและข้าราชการ เป็นต้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวนำมาซึ่งการแก้ไขโดยมีแนวทาง 
ดังนี้ 1) การออกแบบชุดไทยให้เหมาะสมกับการใช้งานและรสนิยมคนในปัจจุบัน 2) เลือกใช้วัตถุดิบ
และการออกแบบตัดเย็บที่ราคาไม่แพงและสามารถดูแลรักษาได้ง่าย 3) ส่งเสริมให้มีกลุ่มที่เป็นผู้นำ
แนวร่วมทางวัฒนธรรมเพ่ือกระตุ้นสังคมให้เกิดการสร้างค่านิยมไทยอีกครั้ง มีการสร้างกระแสการแต่ง
กายด้วยผ้าไทยบนสังคมออนไลน์ และการส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันการศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทย
ทุกวันศุกร์ ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จที่ชัดเจนที่สุด 4) นักเรียนและ
นักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากท่ีสุดที่มีการรณรงค์ส่งเสริมให้แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีความตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทย และภูมิใจในความเป็นไทยในท้องถิ่น
ของตน โดยใช้ผ้าไทยในท้องถิ่นในการแต่งกายเพ่ือไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 5) รณรงค์
ให้ประชาชนและบุคลากรของทุกหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทย ที่สามารถสวมใส่เป็นประจำได้  
โดยจัดทำรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานในชีวิตประจำวันของประชาชนที่มีความ
หลากหลายของแต่ละอาชีพ 6) เชิญชวนผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และดาราศิลปินทั้งหลาย รวมถึง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่งกายด้วยผ้าไทยพร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายด้วย
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ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทางสื่อสังคมและสื่อออนไลน์ (คณะอนุ
กรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม, 2557) 

ต่อมาช่วงระยะเวลาหนึ่งในสังคมไทยได้เกิดปรากฏการณ์ที่คนไทยแห่ใส่ชุดไทยไปท่องเที่ยว
ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยสาเหตุมาจากกระแสความแรงของละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” จนทำให้เกิด
เหตุการณ์ที่มีความหมายทางสังคมร่วมสมัยในปัจจุบันมากมาย (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2561) ส่งผลให้
หน่วยงานหลายภาคส่วนหันมาให้ความสนใจและช่วยรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยและร่วมอนุรักษ์รักษา
ความเป็นไทย จนเกิดเป็นปรากฏการณ์การแต่งกายชุดไทยฟีเวอร์ขึ้นทั่วทั้งประเทศ เพ่ือสนับสนุน
ผู้ประกอบการผ้าไทย (“วธ.ต่อยอดบุพเพสันนิวาส,” 2561) อีกท้ังยังประจวบเหมาะกับงานอุ่นไอรักที่
ถูกจัดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับช่วงที่ละครบุพเพสันนิวาสกำลังเป็นกระแสในสังคมพอดิบพอดี 
ยิ่งทำให้มีผู้ให้ความสนใจและรู้สึกว่าการใส่ชุดไทยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนจับต้องได้ และไม่จำเป็นที่
จะต้องสวมใส่เพื่อออกงานสำคัญเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต จึงทำให้การสวมใส่ผ้าไทยกลับมาเป็น
ที่นิยมและมีสีสันอีกครั้งในสังคม (Sanook.com, 2561ก) 

ปัจจุบันการนำผ้าไทยมาใช้นุ่งห่มในชีวิตประจำวัน ที่มิใช่การสวมใส่เพ่ือการออกงานหรือใน
พิธีการต่าง ๆ ไม่ได้ เป็นเรื่องแปลกในสังคมอีกต่อไป  รวมถึงการมี เทคนิควิธีการนุ่ งห่มและ
เครื่องประดับตกแต่งที่ทำให้ผู้สวมใส่เกิดความโดดเด่นที่แตกต่างกัน จนกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่
บุคคลใช้เพ่ือสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนจนนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลได้ อีกหนึ่งผู้ที่
หันมาใช้ผ้าไทยและปลุกกระแสชุดไทยที่เห็นได้ชัดจากสื่อสังคมอออนไลน์ คือ “แพร อมตา จิตตะ
เสนีย์” เมคอัพอาร์ทิสต์หรือบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง แม้จะมีลุคสุดอินเตอร์แต่เธอยังให้ความสนใจ
ในแฟชั่นผ้าไทยกับสไตล์ที่ห่างไกลคำว่าเชย โดยได้นำผ้าไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับแฟชั่นในสไตล์ที่มี
ความเป็นตนเองและมีความร่วมสมัยจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นภาพจำต่อบุคคลภายนอก
ได้อย่างชัดเจน อีกท้ังเธอยังสวมใส่ผ้าไทยท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้
ที่ติดตามเธอนั่นชื่นชมในตัวเธอและได้รับอิทธิพลการใส่ชุดไทยไปแบบเต็ม ๆ (Sanook.com, 2561ข) 
ดังนั้นกระบวนการของการสร้างอัตลักษณ์ให้กับตนเองไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่มีปัจจัยเข้ามากระทบต่อ
บุคคลและสะท้อนให้เห็นผ่านพฤติกรรมที่แสดงออก หากแต่ “อัตลักษณ์” ยังแสดงถึงเรื่องราวที่มี
ความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เพราะทั้งหมดมีการแสดงออกผ่านระบบความคิดของบุคคลที่พยายามหา
ความเป็นตัวตนและความเข้าใจว่า “เขาคือใคร” ภายใต้กรอบการกระทำและการแสดงออกที่บุคคล
นั้นได้แสดงออกมา และยังรวมถึงการนิยามความหมายเชิงสัญลักษณ์ การตีความ การให้ความหมาย 
การให้คุณค่า รวมทั้งมุมมองที่ซ่อนอยู่ภายในตัวตนของบุคคลนั้น อันนำมาเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของ
บุคคลนั้นเอง ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลที่มีความต้องการจะกำหนดอัตลักษณ์ของ
ตนเอง เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะตนของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
มุ่งศึกษาการสร้างความหมายให้กับตนเองของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างไร มีวิธีการสื่อสารทั้ง
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ภายในตนเองและภายนอกตนเองอย่างไรเพ่ือการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์และออฟไลน์ 
 

1.2 คำถามนำวิจัย 

1) ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ของตนเองอย่างไร 

2) ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยมีการสื่อสารอัตลักษณ์อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 
2) เพ่ือศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย” ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะผู้หญิงไทยที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่
สวมใส่หรือนุ่งห่มผ้าไทยในชีวิตประจำวันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี อีกท้ังผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาผู้หญิงที่แต่งกาย
ด้วยผ้าไทยที่มีการสื่อสารเรื่องราวการแต่งกายด้วยผ้าไทยของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ ก 
(Facebook) โดยผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล และนำไปเปรียบเทียบ
กับการวิเคราะห์ตัวบทของเนื้อหาการสื่อสารที่ผู้ ให้ข้อมูลได้สื่อสารปรากฏออกมาทางสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัต
ลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยได้อย่างชัดเจน 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ทางวิชาการ 
1) เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายอัตลักษณ์ในการใช้อัตลักษณ์เพ่ือการ

พัฒนาหรือสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบเนื่องต่อไป 
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2) เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ในการสื่อสารความเป็นตัวตน
และการสื่อสารวัฒนธรรม ให้มีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 

3) เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิจัยในประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 
ประโยชน์ทางการประยุกต์ใช้ 
1) เป็นแนวทางในการศึกษาบทบาทของผู้ใช้สื่อในการนำเสนอตัวตนและอัตลักษณ์ของ

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง 
2) เป็นแนวทางให้กับนักสื่อสารกลยุทธ์สามารถใช้ผลการวิจัยในการวางแผนกลยุทธ์หรือ

ออกแบบเนื้อหาในการโฆษณาหรือการสื่อสารอ่ืน ๆ ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน
สังคมปัจจุบัน 
 

1.6 นิยามศัพท์ 

ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย หมายถึง ผู้หญิงไทยที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่สวมใส่หรือ
นุ่งห่มผ้าไทยในชีวิตประจำวันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ผ้าไทย หมายถึง ผ้าไทยที่มีการทอด้วยฝีมือคนไทย มีลักษณะการทอด้วยหูกหรือกี่ ตามภูมิ
ปัญญาไทยที่มีการสืบทอดกันมา จะเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายก็ได้ อาทิ ผ้ามัดหมี่ ผ้าจก ผ้าขิด ผ้าแพรวา 
ผ้ายกดอก ผ้าฝ้ายย้อมคราม 

อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะความเป็นตัวตนของผู้ให้ข้อมูล ที่แสดงออกหรือสื่อสารผ่านการ
สวมใส่หรือนุ่งห่มผ้าไทย เพ่ือบอกความเป็นตัวเองของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย และสื่อสารผ่าน
รูปภาพหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อ่ืนและสังคมได้รับรู้ว่า “ฉันเป็นใคร” และ “แตกต่าง” จากผู้อื่นเช่น
ไร 

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ หมายถึง กระบวนการในการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองของ
ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในตนเองที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึก ความต้องการ และผ่านการสื่อสารภายนอกตนเองที่เกี่ยวกับการหาข้อมูล สภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ ครอบครัวและสังคม โดยมีการแสดงออกมาผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

การสื่อสารอัตลักษณ์ หมายถึง การที่บุคคลแสดงความเป็นตัวตนและถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเองในการสวมใส่หรือนุ่งห่มผ้าไทย เพ่ือสร้างพ้ืนที่ในการแสดงตัวตนผ่านสื่อ สังคม 
ออนไลน์ให้ผู้อ่ืนและสังคมรับรู้ 

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้ข้อมูลใช้เป็นช่องทางใน
การสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวการสวมใส่หรือนุ่งห่มผ้าไทยของตนเอง เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้อ่ืนและ
สังคมได้รับรู้ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) 



บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย” เป็นการศึกษาที่ต้องทำความเข้าใจประเด็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการ
สื่อสารอัตลักษณ์ผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทยของผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
การศึกษาและวิเคราะห์เรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิดจากหนังสือ ข้อมูลเอกสาร รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับผ้าไทย 
2.2 แนวคิดปรากฎการณ์วิทยา 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์ 
2.4 แนวคิดการวิเคราะห์ตัวบท 
2.5 แนวคิดการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผ้าไทย 

2.1.1 ความสำคัญของผ้าไทย 
“ผ้าไทย” เป็นผ้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยใช้เส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม ป่าน  

เป็นต้น ผ้าไทยถือเป็นงานหัตถกรรมที่งดงาม มีคุณค่า และสามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่นได้ นับว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของบุคคลและชุมชนได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งลวดลายต่าง ๆ บนผืนผ้า สื่อความหมายให้ทราบถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ความเชื่อ ฯลฯ ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน สิ่งนี้ทำให้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผ้า
ไทยและของคนไทยได้อย่างชัดเจน (กระทรวงวัฒนธรรม, 2562) 

“ผ้าไทย” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีการถ่ายทอดกันมา
เป็นรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่บรรพชน ในอดีตผ้าไทยเป็นที่รู้จักกันในวงเล็ก ๆ ของชุมชนที่ผลิตใช้กันเองทั่วไปใน
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แต่ละภูมิภาคไม่ได้มีการขยายกันเป็นวงกว้างในสังคม (กระทรวงวัฒนธรรม , 2562) ซึ่งสามารถ
จำแนกความสำคัญของผ้าไทยได้ 3 ประการ (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537) คือ  

1) เพ่ือตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งผ้าถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 
4 ทีมี่เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ช่วยสำหรับนุ่งห่มเพ่ือปปป้องร่างกาย และใช้ใน
พิธีกรรมต่าง ๆ  

2) เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงฐานะในสังคม กล่าวคือ การแต่งกายเป็นสิ่งที่แสดงออก
ให้เห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าบุคคลมีฐานะอย่างไรในสังคม  

3) เพ่ือแสดงถึงการแบ่งหน้าที่ระหว่างชายและหญิง โดยชาวชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพ
ในการทำนาทำไร่ 

“เครื่องนุ่งห่ม” เป็นหนึ่งในพ้ืนฐานสำคัญของมนุษย์ ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่นำมาสวมใส่เพ่ือ
ปกปิดร่างกายหรือส้รางความอบอุ่นแก่ร่างกายเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่มีอัต
ลักษณ์โดนเด่นเฉพาะไม่เหมือนใคร ตลอดจนความเป็นมาและกระบวนการต่าง ๆ ที่สั่งสมรวบรวมจน
กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละทวีปทั่วโลก 

“ผ้าไทย” ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอย่างหนึ่งของไทย เนื่องจากผ้าไทยมีหลายชนิด
และหลากหลายลวดลายซึ่งแต่ละชนิดสามารถสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และคุณค่าของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าผ้าไทยเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญและต้องอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งของชาติไทย 

ในสมัยก่อนคนไทยส่วนใหญ่จะนิยมใส่ชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยที่ผลิตจากไหมหรือฝ้าย เพราะ
เป็นผ้าที่แต่ละชุมชนผลิตขึ้นเอง เนื้อผ้าก็มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทำให้
เกิดเป็นรูปแบบของชุดไทยพระราชนิยมที่มีลักษณะสุภาพเรียบร้อย สามารถสวมใส่ได้หลากหลาย
วาระและโอกาส แต่ด้วยวิวัฒนาการเครื่องจักรที่ทันสมัยและการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
เข้ามาในประเทศไทย ทำให้ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนหันมาสวมใส่ เสื้อผ้าที่ผลิต
มาจากผ้าสำเร็จรูป ที่มีดีไซน์ทันสมัยตามยุคตามกระแสมากขึ้น ในทางกลับกันกลุ่มคนที่สวมใส่ผ้าไทย
กลับกลายเป็นวัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุ จากสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อดูผิวเผินอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา แต่เมื่อคิดให้รอบด้านแล้วจะพบว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศก็ว่าได้ 
เพราะการที่คนส่วนใหญ่หันไปนิยมสวมใส่เสื้อผ้าสำเร็จรูปตามกระแสนิยมตะวันตกหรือตามแฟชั่นนั้น 
อาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายตามมา (กระทรวงวัฒนธรรม, 2562) เช่น 

1) ปัญหาการสูญหายของเอกลักษณ์ประจำชาติ ในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าคน
ไทยส่วนมากไม่นิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากงานพิธีต่าง ๆ 
เนื่องจากคนไทยสมัยปัจจุบันนิยมแต่งกายตามแบบชาติยุโรปและชาติตะวันตก และเนื่องจากผ้าทอ
มือมีราคาสูงกว่าผ้าทอสำเร็จจากโรงงาน ส่งผลให้เสื่อมความนิยมและทำให้การแต่งกายแบบอดีตเริ่ม
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เลื่อนหายไปอย่างมาก ดังนั้นหากคนไทยไม่เริ่มที่จะอนุรักษ์ตั้งแต่ตอนนี้ ในอนาคตลูกหลานของเรา
อาจจะเหลือเพียงความทรงจำและภาพถ่ายความงดงามของผ้าไทยได้ชื่นชม 

2) ปัญหาการแต่งกายที่ไม่เหมาะกับกาลเทศะ การพัฒนาสู่ความทันสมัยส่งผล
กระทบต่อกระแสแฟชั่นในประเทศไทย ความเจริญด้านวัตถุนิยมและบริโภคนิยมที่เพ่ิมขึ้น มีผลทำให้
คนไทยและวัยรุ่นยุคใหม่ในสังคมส่วนมากมีรสนิยมที่หรูหราฟุ่มเฟือย ขาดระเบียบวินัย และนิยมการ
แต่งกายในแบบตะวันตกที่มีการแสดงออกทางร่างกายและความต้องการของตนเองในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น อาทิ การแต่งกายที่มีการเปิดเผยร่างกายของตนเองมากขึ้นจนเกินความ
เหมาะสมหรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย เช่น เสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น ๆ เสื้อเกาะอก  
ซึ่งล้วนมีส่วนที่ทำให้ปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญญาการข่มขืน การขายประเวณี และ
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น (ศศิพิชญ์ นิลไพรัช, 2553) 

จะเห็นได้ว่า ผ้าไทยเป็นเนื้อผ้าที่สวมใส่สบายมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติใด ถ้าเรานำผ้าไทยมาออกแบบให้มี
ความร่วมสมัยมากขึ้น แต่คงความสุภาพและเรียบร้อยแบบไทย ๆ ไว้ก็เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้
ผ้าไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น อีกทั้งยังลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายลงได้ รวมไปถึงเป็น
แบบอย่างที่ดีและยังเป็นการเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของผ้าไทยอีก
ด้วย ดังนั้นไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปนานเท่าใด คนไทยควรอนุรักษ์และสวมใส่ผ้าไทย เพราะในผ้า
หนึ่ งผืนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังแฝงไปด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  
แต่น่าเสียดายมากหากคนไทยไม่ช่วยกันอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยไว้ เราอาจจะมีเพียงแค่ 
คำบอกเล่าเพ่ือใช้ถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังและส่งต่อได้แค่เพียงภาพถ่ายของชุดผ้าไทยเท่านั้น 
 

2.1.2 ประเภทผ้าไทย 
ในประเทศไทยสามารถจัดประเภทของผ้าทอได้เป็น 2 ประเภท คือ แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ใน

การทอ และแบ่งตามกรรมวิธีในการทอ (ปาณี เดชวิทยาพร, 2548) 
2.1.2.1 แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการทอ 
การแบ่งประเภทตามวัตถุท่ีใช้ในการทอ ได้แก่ ฝ้ายและไหม 
ฝ้าย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย เพราะฝ้าย

เป็นพืชอากาศร้อน ชอบดินเหนียวปนทราย ชอบที่อากาศโปร่งและไม่ชอบร่มเงาบัง เส้นใยของฝ้ายดูด
ความชื้นได้ง่ายและเป็นตัวนำความร้อนที่เลว เหมาะสำหรับทอเป็นเครื่องนุ่งห่มในเมืองร้อน เพราะ
เมื่อฝ้ายดูดความชื้นแล้วจะระเหยกลายเป็นไอ ทำให้ผู้สวมเสื้อผ้าที่ผลิตจ้าเส้นใยฝ้ายรู้สึกเย็นสบาย 
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ภาพที่ 2.1  ต้นฝ้าย 
แหล่งที่มา: ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน (ม.ป.ป.). 

 
ไหม เส้น ใยไหมได้ จากตั วไหมที่ เลี้ ย ง ตั วไหมส่ วนมากจะเลี้ ย งกัน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ส่วนภาคใต้มีการเลี้ยงกันบ้าง ชาวบ้านเริ่มต้นจากการปลูก
หม่อนสำหรับเป็นอาหารของตัวไหม ต้นหม่อนขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ต้นหม่อนต้องการความชื้น
เล็กน้อยในระยะเริ่มแรก แต่เมื่อโตขึ้นต้นหม่อนจะมีความทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีพอสมควร ส่วนตัว
ไหมเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ ตัวหนอน เมื่อตัวไหมแก่ตัวจะเริ่มมีการชักใยหุ้มตัวของตัว
มันเอง ผู้เลี้ยงจะนำใบหม่อนที่หั่นเป็นฝอย ๆ ไปให้ตัวไหมกินเพื่อเป็นอาหารของมัน และคอยเฝ้าดูแล
ให้ตัวไหมชักใย หลังจากนั้นชาวบ้านจะเอารังไหมที่ตัวไหมสร้างนำมาสาวเพ่ือเอาเส้นไหม  
 

 

ภาพที่ 2.2  ไหม 
แหล่งที่มา: ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพ้ืนบ้าน 
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2.1.2.2 แบ่งตามกรรมวิธีในการทอ 
กรรมวิธีในการทอ คือ การกระทำที่ทำให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่

ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน แต่ละกรรมวิธีการทำลวดลายนั้นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เป็นการสื่อ
ความหมายให้ทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างกัน แต่จุดประสงค์หลักของหัตถกรรมพ้ืนบ้านประเภทนี้เพ่ือต้องการถ่ายทอดจินตนาการให้ผู้
สวมใส่ได้รับรู้แหล่งที่มาของผ้าที่มีรูปแบบการถักทอแตกต่างกันดังรายละเอียดต่อไปนี้  (สำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537) ได้แก่ 

ผ้ามัดหมี่ เป็นผ้าทอพ้ืนเมืองของภาคอีสานในจังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ 
ฯลฯ ภาคอ่ืน เช่น อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ซึ่งกรรมวิธีในการทอผ้าเพ่ือเกิดลวดลาย จะมี
กรรมวิธีโดยการย้อมเส้นด้ายและทอเป็นหลัก โดยการย้อมเส้นไหมหรือฝ้ายให้ด่าง มีการผูกมัดให้เกิด
ช่องว่าง สีไม่ติดกัน การทอผ้ามัดหมี่แต่ละผืน ค่อนข้างต้องใช้เวลาและความละเอียดอ่อนประณีต 
ต้องจัดเรียงเส้นไหมและฝ้ายให้สม่ำเสมอกัน และกรรมวิธีต้องเรียงลำดับก่อนหลังเพ่ือให้เกิดลวดลาย
สวยงาม ถูกต้อง ลวดลายส่วนใหญ่ของผ้ามัดหมี่เกิดขึ้นตามแนวของเส้นด้ายพุ่งเนื่องจากกระบวนการ
ย้อมสีจะใช้เชือกกล้วย พลาสติก มัดเส้นพุ่งที่ทำจากฝ้าย หรือไหมให้ได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการ
จุ่มลงไปในสีย้อม สีจะวิ่งไปตามช่องว่างของเส้นด้ายที่ไม่ได้ถูกมัด เกิดเป็นลวดลายตามท่ีต้องการโดยมี
คุณลักษณะพิเศษ คือ ความเข้มข้นของสีไม่กลมกลืนกันเป็นผลมาจากวิธีการมัด บางท้องถิ่นอาจนำ
เส้นยืนมามัดและย้อมด้วยวิธีดังกล่าว แล้วจึงนำไปทอให้เส้นพุ่งขัดกับเส้นยืน  ได้ลวดลายที่แปลก
ออกไป ในอดีตผ้ามัดหมี่นิยมนำมาตัดให้กับขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของไทย แต่ในปัจจุบันใช้ตัดเย็บเสื้อผ้า 
ผ้าพันคอผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 2.3  ผ้ามัดหมี่ 
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2564ค). 
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ผ้าจก กรรมวิธีการทอจกเป็นการทอและปักผ้าไปพร้อมกัน เป็นการทอลวดลายบน
ผืนผ้าด้วยวิธีการเพ่ิมด้ายเส้นพุ่งพิเศษเข้าเป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า การกระทำ
โดยใช้ไม้หรือขนเม่นหรือนิ้วมือยกข้ึน กล่าวง่าย ๆ คือการทอผสมปักกลาย ๆ แต่แทนที่จะใช้เข็มปักก็
ใช้ขนเม่นหรือไม้แหลม ๆ ค่อยทำลวดลายไหมสอดสลับสีด้าย  คุณลักษณะพิเศษของผ้าชนิดนี้
ด้านหน้ามีผิวเรียบด้านหลังเกิดรอยต่อของเส้นพุ่งเป็นปุ่มปม ใช้ตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ย่าม 
หมอน หัตถกรรมนี้นิยมทอกันในภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทัย น่าน เชียงใหม่  อุตรดิตถ์ ภาคกลางที่
จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี และราชบุรี เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 2.4  ผ้าจก 
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2564ข). 
 

ผ้าขิด เป็นผ้าทอด้วยกรรมวิธีใช้ไม้เข่ียหรือสะกิดช้อนเส้นด้ายยืนขึ้น แล้วสอดเส้นด้าย
พุ่งให้ไปตามแนวเส้นยืนที่ถูกจัดช้อนขึ้นนั้น จังหวะการสอดเส้นด้ายพุ่งทำให้เกิดลวดลายแบบต่าง ๆ 
ที่มีความงดงามบนผืนผ้า ผ้าขิด เริ่มต้นกำเนิดมาจากจังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่  หนองคาย 
อุบลราชธานี อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ เป็นต้น จังหวัดทาง
ภาคเหนือ เช่น อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก และอุทัยธานี ภาคกลาง เช่น ลพบุรี 
เพชรบูรณ์ หรือภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลาของบางหมู่บ้าน เริ่มหันมาผลิตผ้าขิดให้เป็น
อาชีพหลัก เพราะถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่สามารถสร้างรายให้กับครอบครัวและชุมชน 

ลวดลายของผ้าขิดที่นิยมทอแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
1) กลุ่มของลายสัตว์ เช่น ช้าง พญานาค รังผึ้ง ตะขาบ 
2) กลุ่มของลายพันธุ์ไม้ เช่น ดอกแก้ว ดอกมะลิ ดอกพิกุล 
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3) กลุ่มของลายสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ธรรมาสน์ ขันหมาก ดาวเทียม 
4) กลุ่มของลายรูปทรงเรขาคณิต เช่น เส้นตรง วงกลม สามเหลี่ยม 
5) กลุ่มของลายผสมหรือลายขัดแพรวา เช่น ช่อขันหมาก นาคสี่เหลี่ยม 

เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.5  ผ้าขิด 
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2564ค). 
 

ผ้าแพรวา เป็นผ้าทอมือ มีกรรมวิธีการทอผ้าเพ่ือให้เกิดลวดลายเป็นลักษณะผสมกัน
ระหว่างลายขิดกับลายจก การทอผ้าแพรวาต้องมีหลาย ๆ ลายอยู่ในผ้าผืนเดียวกัน  ในอดีตผ้าชนิดนี้
ถูกจัดให้เป็นผ้าชั้นสูง สำหรับโพกศีรษะและเสื้อเท่านั้น ไม่นิยมตัดเป็นกระโปรงหรือผ้าถุง ผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่จึงอยู่ในรูปของผ้าห่มเฉียงไหล่ ผ้าคลุมศีรษะ ผ้าสไบ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนิยมนำมาตัดเย็บ
เป็นกระโปรงชุดสำหรับการสวมใส่ 
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ภาพที่ 2.6  ผ้าแพรวา 
แหล่งที่มา: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) (ม.ป.ป.). 
 

ผ้ายกดอก มีกรรมวิธีการทอให้เกิดลวดลายโดยการยกตะกอแยกด้ายเส้นยืน แต่ไม่ได้
เพ่ิมเส้นด้ายยืนหรือพุ่งพิเศษเข้าไปในผืนผ้า บางครั้งการยกดอกจะมีการเพ่ิมด้ายเส้นพุ่งจำนวนสอง
เส้นหรือมากกว่านั้นเข้าไปก็ได้ หัตถกรรมประเภทนี้มีมากในจังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ลำพูน 
ลำปาง ภาคอีสานที่จังหวัด ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ส่วนภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  
เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 2.7  ผ้ายกดอก 
แหล่งที่มา: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) (2561). 
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ลวดลายที่ทอเป็นลายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเชื่อทางศาสนา  
ซึ่งได้แก่ ลายปราสาท ลายธรรมาสน์ ลายสัตว์ ลายพืช ลายจากสิ่งของเครื่องใช้ และลายเรขาคณิต 
ผ้าทออาจจะเรียกตามสถานที่ที่ทอก็ได้ เช่น ผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอนาหมื่นศรี ผ้าทอพุมเรียง เป็นต้น 

 
2.1.3 การออกแบบเครื่องแต่งกายชุดไทยพระราชนิยม 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงรับสั่งให้ 

อาจารย์สมศรี สุกุมลนันท์ ออกแบบเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยขึ้นตามประวัติศาสตร์ 
และดัดแปลงให้เข้ากับสมัยนิยมเป็นเครื่องแต่งกายชุดไทยพระราชนิยม ซึ่งชุดเหล่านี้เป็นชุดต้นแบบที่
ใช้ในโอกาสและวาระต่าง ๆ (ปาณี เดชวิทยาพร, 2548) 

2.1.3.1 ชุดไทยจักรี 
เป็นชุดไทยสไบ ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพก ใช้เข็มขัด

ไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับผ้าซิ่นเป็นท่อนเดียวหรือจะมีผ้าสไบห่มต่างหากก็ได้ 
เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่เห็นสมควร ความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้า 
การเย็บ และรูปทรงของผู้สวมใส่ ใช้เครื่องประดับได้งดงามตามโอกาส สำหรับใช้โอกาสพิเศษที่
กำหนดให้แต่งกายเต็มยศในกรณีอากาศไม่เย็น 

 

 

ภาพที่ 2.8  ชุดไทยจักรี 
แหล่งที่มา: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย (ม.ป.ป.). 
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2.1.3.2 ชุดไทยดุสิต 
ใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเป็นผ้าซิ่น มีจีบหน้าคาดเข็มขัดทับ ตัวเสื้อไม่มีแขนคอ

ด้านหน้าและหลังคว้านต่ำเล็กน้อย ผ่าด้านหลังตัวเสื้อ ปักลวดลายด้วยไข่มุกหรือเลื่อม สำหรับใช้ใน
งานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ 

 

 

ภาพที่ 2.9  ชุดไทยดุสิต 
แหล่งที่มา: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย (ม.ป.ป.). 

 
2.1.3.3 ชุดไทยจักรพรรดิ 
ตัวซิ่นใช้เป็นซิ่นไหมหรือยกทอง ข้างหน้ามีชายพก เอวจีบ ใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรี

บรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ ห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่ง สำหรับใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกาย
แบบเต็มยศแบบไทยจักรี ใช้ในเวลากลางคืน เช่น งานพิธีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำพระราช
อาคันตุกะ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.10  ชุดไทยจักรพรรดิ 
แหล่งที่มา: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย (ม.ป.ป.). 
 

2.1.3.4 ชุดไทยจิตรลดา 
ตัวเสื้อเป็นเสื้อคอกลมมีปกตั้ง ผ่าอก ติดกระดุม 5 เม็ด แขนยาวจรดข้อมือ ตัวเสื้อ

ยาวคลุมสะโพก ตัวซิ่นเป็นผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือทอยกดอกทั้งตัว ยาวจรดข้อเท้า สำหรับที่ใช้ใน
โอกาสพิเศษ เช่น ราชพิธีต่าง ๆ แสดงถึงความรักนวลสงวนตัวตามประเพณีไทยเดิม ชุดจะปกปิด
ร่างกายมิดชิด ใช้ในงานรับประมุขของประเทศต่าง ๆ รับเสด็จ หรือพิธีสวนสนาม 

 

 

ภาพที่ 2.11  ชุดไทยจิตรลดา 
แหล่งที่มา: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย (ม.ป.ป.). 
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2.1.3.5 ชุดไทยอัมรินทร์ 
ชุดไทยจิตรลดากับชุดไทยอัมรินทร์มีแบบที่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันคือ ชุดไทย

อัมรินทร์เป็นพิธีตอนค่ำ มีเครื่องประดับหรูหรากว่าชุดไทยจิตรลดา นอกจากนี้ยังใช้เป็นชุดรดน้ำ
เจ้าสาวหรือตักบาตรเช้า ถ้าเป็นผู้สูงอายุสวมใส่ จะใช้เป็นเสื้อคอกว้างไม่มีปกตั้งและแขนสามส่วนก็ได้ 
สำหรับใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศหรือครึ่งยศ เช่น ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ
งานสโมสรสันนิบาต ใช้ในพิธีค่ำ งานเลี้ยงรับรอง 

 

 

ภาพที่ 2.12  ชุดไทยอัมรินทร์ 
แหล่งที่มา: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย (ม.ป.ป.). 

 
2.1.3.6 ชุดไทยบรมพิมาน 
ตัวเสื้อเป็นแบบเดียวกันกับชุดไทยอัมรินทร์ ตัวผ้าซิ่นใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเชิง 

หรือยกทั้งตัวติดต่อกัน ซิ่นจีบหน้ามีชายพกยาวจรดเท้า คาดเข็มขัด เครื่องประดับใช้เครื่องประดับ
พิเศษหรูหราเหมาะกับงาน สำหรับใช้ในโอกาสเดียวกับชุดไทยอัมรินทร์เต็มยศ ใช้เป็นชุดเจ้าสาวหรือ
อุทยานสโมสรเลี้ยงพระราชทาน ใช้ในพิธีค่ำในโอกาสที่ฝ่ายชายแต่งเต็มยศหรือครึ่งยศ 
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ภาพที่ 2.13  ชุดไทยบรมพิมาน 
แหล่งที่มา: สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ม.ป.ป.ก). 

 
2.1.3.6 ชุดไทยศิวาลัย 
ตัวซิ่นใช้ซิ่นไหมหรือยกทอง มีชายพกด้านหน้า ตัวเสื้อใช้ผ้าขาว แขนยาว คอกลมผ่า

หลัง ปกตั้งเล็กน้อยจะเย็บติดกับผ้าซิ่น คล้ายชุดไทยบรมพิมาน ห่มผ้าปักลายแบบไทยจักรพรรดิ  
โดยไม่ต้องมีแพรจีบอยู่ด้านใน สำหรับใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ 

 

 

ภาพที่ 2.14  ชุดไทยศิวาลัย 
แหล่งที่มา: สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ม.ป.ป.ข). 
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2.1.3.7 ชุดไทยเรือนต้น 
ชุดเป็นเสื้อคอกลม แขนสามส่วน ผ่าอก ติดกระดุม 5 เม็ด ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก  

ใช้ผ้าสีเดียวกับผ้าซิ่น หรือสีติดกันก็ได้ ผ้านุ่งเป็นผ้าซิ่น ผ้าไหมมีริ้วตามขวางหรือตามยาว ตัวซิ่นยาว
จรดข้อเท้า เครื่องประดับไม่หรูหรา ติดเข็มกลัดพอควร ต่างหูติดหู สวมสร้อยมุกหรือสร้อยยาวก็ได้ 
เป็นชุดที่ใช้ในโอกาสปกติ ช่วง 6 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ใช้ทำบุญฟังเทศน์ ใส่บาตร งานกฐิน ประเพณี
ต่าง ๆ หรือเจ้าสาวใส่ตักบาตรตอนเช้า 

 

 

ภาพที่ 2.15  ชุดไทยเรือนต้น 
แหล่งที่มา: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย (ม.ป.ป.). 
 

2.2 แนวคิดปรากฎการณ์วิทยา 

อิมมี่ ฮอลโลเวย์ (Immy Holloway) กล่าวว่า แนวคิดปรากฏการณ์วิทยา เป็นแนวคิดการ
วิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบหนึ่ งที่อาศัยแนวคิดปรากฏการณ์ วิทยาเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ปรากฏการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ แนวคิดปรากฏการณ์วิทยา เป็นแนวคิดที่มุ่งศึกษา
เกี่ยวกับการทำความเข้าใจถึงความหมายปรากฏการณ์ เหตุการณ์  หรือประสบการณ์ต่าง ๆ  
ของบุคคล และมีเป้าหมายในการหาคำตอบว่า ปรากฏการณ์หรือการประสบกับเหตุการณ์นั้น ๆ  
มีความหมายอย่างไรสำหรับผู้ที่ได้ประสบเหตุการณ์นั้นมาหรือกำลังประสบเหตุการณ์นั้น ๆ อยู่ (ชาย 
โพธิสิตา, 2562) 



 22 

Husserl (นิศา ชูโต , 2548) นักปราชญ์ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้ เริ่มในการศึกษาแนวคิด
ปรากฏการณ์วิทยาเป็นคนแรก ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นวิธีการศึกษาโดยให้บุคคลอธิบายถึง
เรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนเองพบเจอทางโสตสัมผัสต่าง ๆ  

Wood และ Habor อธิบายถึงความหมายของการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาว่า เป็น
กระบวนการของการเรียนรู้ และทำความเข้าใจความหมายของประสบการณ์บุคคล โดยผ่านการ
สนทนา (Shaban & Brandenburg, 2015) 

Herbert Spiegelberg นักปรัชญาชาวอเมริกัน ได้อธิบายความหมายของปรากฏการณ์วิทยา
ไว้ว่า เป็นการสืบสวนและพรรณนาโดยตรงจากปรากฏการณ์ที่ผู้ศึกษาได้มีการประสบมา โดยไม่ได้
คำนึงถึงคำอธิบายทางทฤษฎีและมีความเป็นอิสระ จากข้อสันนิษฐานหรือข้อสมมติเบื้องต้นที่ยังไม่มี
การสืบสวน (ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, 2532) 

ชาย โพธิสิตา (2556) กล่าวว่า ปรากฏการณ์วิทยานั้น เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการศึกษา
ปรากฏการณ์และประสบการณ์ของชีวิตมนุษย์ เพื่อมุ่งทำความเข้าใจในความหมายประสบการณ์ชีวิต
ที่บุคคลได้ประสบเป็นหลัก 

อารีย์วรรณ อ่วมตานี (2549) กล่าวว่า ปรากฏการณ์วิทยาเป็นการทำความเข้าใจ ความ
เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในโลก โดยการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีสนใจ จากคำบอกเล่าของ
ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเพ่ือหาแก่นแท้ของปรากฏการณ์นั้น ๆ โดยใช้ภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ประสบการณ ์

กล่าวโดยสรุปคือ การศึกษาปรากฏการณ์วิทยา คือการเรียนรู้ การทำความเข้าใจ ที่เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์หรือความหมายของประสบการณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยการศึกษาจะใช้ภาษาเป็น
หลักในการบอกเล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ต่าง ๆ 

สแตนลีย์ ดีทซ์ (Deetz, as cited in Littlejohn & Foss, 2008) ได้สรุปใจความสำคัญของ
แนวคิดปรากฏการณ์วิทยาเอาไว้ 3 ประการดังนี้  

1) การค้นพบความรู้หรือความเข้าใจต่าง ๆ จะเป็นการเข้าไปค้นพบประสบการณ์
ตรง 

2) การตีความประสบการณ์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจความหมายจาก
มุมมองของผู้มีประสบการณ์เอง และเราเชื่อมโยงประสบการณ์กับตัวเราเองอย่างไร 

3) ภาษาคือพาหนะในการถ่ายทอดความหมาย เราถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรา
ได้รับผ่านการแสดงออกด้วยการใช้ภาษาอธิบายความหมาย ภาษาเป็นตัวอธิบายประสบการณ์และ
มุมมอง หรือทัศนคติที่เรามีต่อความเป็นไปของโลก 
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กระบวนการการตีความ (Interpretation) เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการศึกษาในแนวทางนี้
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การทำความเข้าใจ” (Understanding) กระบวนการตีความ เป็นการให้
ความหมายกับประสบการณ์ที่ได้รับมา เพราะฉะนั้นแล้วแนวทางปรากฏการณ์วิทยา จึงไม่สามารถ
แยกความจริงออกจากการตีความได้ การศึกษาปรากฏการณ์วิทยามีที่มาจาก 3 แนวทางดังนี้  

1) แ น ว ท า ง แ ร ก ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ วิ ท ย า เชิ ง อุ ต ร วิ สั ย  ( Transcendental 
Phenomenology) ตามแนวคิดของ Edmund Husserl (1859-1938) 

2) แ น ว ท า ง ที่ ส อ ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ วิ ท ย า แ น ว อั ต ถิ ภ า ว ะ  ( Existential 
Phenomenology) ตามแนวคิดของ Maurice-Ponty (1908-1961) และ Jean-Paul Sarte (1905-
1980) 

3) แนวทางที่ ส ามปรากฏการณ์ วิทยาแนวอรรถปริวรรต  (Hermeneutic 
Phenomenology) ตามแนวคิดของ Martin Heidegger (1889-1976) 

แนวทางของปรากฏการณ์วิทยา 3 แนวทางที่กล่าวไปข้างต้น มีจุดมุ่งเน้นในการตีความ  
ทำความเข้าใจเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่พบเจอแตกต่างกัน (Littlejohn & Foss, 2008) 

1) แ น ว ท า ง แ ร ก ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ วิ ท ย า เชิ ง อุ ต ร วิ สั ย  ( Transcendental 
Phenomenology) 

ปรากฏการณ์ตามทัศนะของ Edmund Husserl มีวิธีการทำความเข้าใจเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการพรรณนาถึงประสบการณ์ที่เราได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีความเป็นภววิสัย 
(Objective) ในการอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ประสบมาอย่างตรงไปตรงมา เราพบเจออะไร เราเห็นอะไร 
ก็ต้องถ่ายทอดเหตุการณ์ออกไปแบบนั้น 

2) แ น ว ท า ง ที่ ส อ ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ วิ ท ย า แ น ว อั ต ถิ ภ า ว ะ  ( Existential 
Phenomenology) 

ปรากฏการณ์ตามทัศนะของ Maurice Merleau-Ponty มีวิธีการทำความเข้าใจ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีใจความสำคัญว่าประสบการณ์ที่เราได้รับมีความเป็นอัตวิสัย (Subjective)  
การทำความเข้าใจกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เราได้รับ มีการผสมผสานระหว่างการรับรู้ในทาง
กายภาพและการรับรู้ทางจิตวิทยา ซึ่งเราจะเรียนรู้ สิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ จาก
ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสิ่งนั้น โลกรอบตัวเรามีผลกระทบต่อเรา ในทางกลับกันตัวเราเองก็ส่งผล
กระทบต่อความเป็นไปของโลกเช่นกัน เราจะได้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากที่เราได้สัมผัส ว่าสิ่งต่าง ๆ 
จะมีอยู่นั้นมันขึ้นกับการรับรู้ของเรา ถ้าเรารับรู้แสดงว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริง 
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3) แนวทางที่ ส ามปรากฏการณ์ วิทยาแนวอรรถปริวรรต  (Hermeneutic 
Phenomenology) 

ปรากฏการณ์ ตามทัศนะของ Martin Heidegger มุ่ งเน้นการทำความเข้าใจ 
ความหมายของประสบการณ์ในทัศนะของบุคคลที่ได้รับประสบการณ์นั้น ในทัศนะของ Heidegger 
ไม่ได้เน้นเรื่องของโครงสร้างในการรับรู้ แต่เน้นการหาความหมายโดยที่มองผ่านจากสิ่งที่ปรากฏ 
(Appearance) ไปยังความหมายของสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเราจะทำความเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ผ่านภาษาที่ เราแสดงออก ทำให้การสื่อสารเป็นพาหนะในการแสดงออกถึงความหมายหรือ
ประสบการณ์ที่เราได้รับ เมื่อเราสื่อสารเราก็ได้แสดงความคิดเห็น ทัศนะคติ มุมมอง ในการมองโลก
ของเรา คำพูดหรือสิ่งที่เราแสดงออกไปนั้นมีผลต่อความคิด สามารถทำให้เกิดความหมายใหม่ และใน
ที่สุดแล้วความหมายนั้นจะกลับมามีผลต่อความคิดของเรา การทำความเข้าใจประสบการณ์การใช้
ชีวิต สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่ใช่เพียงแค่การทำความเข้าใจโลกเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการทำความ
เข้าใจตัวเราเองอีกด้วย ปรากฏการ์วิทยาที่เน้นการตีความตามแนวชอง Martin Heidegger ยังให้
ความสนใจกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจจะถูกมองข้ามไป เพราะมุมมองที่ผู้คนเคยชินจนทำให้
มุมมองที่ผู้คนมองข้ามไปไม่ได้มีใครให้ความสนใจหรือความสำคัญ (Taken for Granted) จุดมุ่งหมาย
ของการทำความเข้าใจ เพ่ือสร้างความหมาย ค้นหาความเข้าใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของ
ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ต้องการทำความเข้าใจกระบวนสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสาร 
อัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย โดยตีความความหมายของการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่ได้รับ 
ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การสื่อสารอัตลักษณ์ของตนเองออกมาผ่านสื่อออนไลน์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวคิด
ปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต ตามแนวคิดของ Martin Heidegger ในการตีความและการทำ
ความเข้าใจประสบการณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่มีผลต่อการประกอบสร้างอัตลักษณ์ใหม่ข้ึน 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

2.3.1 ความหมายของอัตลักษณ์ 
Jenkins (2008) ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ (Identity) ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์

มาจากภาษาลาติน คือ Identitas เดิมใช้คำว่า Idem ซึ่งมีความหมายว่า ความเหมือน (The same) 
อัตลักษณ์ในความหมายพ้ืนฐานนั้นมีความหมายสองประเด็น คือ “ความเหมือน” และ “ความเป็น
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป” นั่นคือ การตีความหมายของความหมือน ความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของความสัมพันธ์ ระหว่างคนหรือสิ่งของในสองแง่มุม อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในตัวหรือเกิด
มาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างข้ึนและมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ซึ่งทำให้เราเข้าใจว่า
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เราเป็นใคร คนอ่ืนเป็นใคร โดยอาศัยสังคมและความสัมพันธ์นั้นเป็นตัวสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของแต่
ละบุคคลหรือกลุ่ม ซึ่งในทางสังคมวิทยามองว่า เมื่อบุคคลมาอยู่ร่วมกันในสังคมจะมีการติดต่อสื่อสาร
กัน หรือมีการกระทำทางสังคมระหว่างกัน (Social Interaction) โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา
เป็นปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ซึ่งขึ้นอยู่กับปทัสถานทางสังคม (Social 
Norms) ตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ การกระทำระหว่างกันทางสังคมทำให้บุคคลมีบทบาทตาม
สถานการณ์ท่ีตนสัมพันธ์อยู่ (Stryker & Burke, 2000) 

นอกจากนี้  ยังมีนักวิจัยหลายท่านในประเทศไทยได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไว้
หลากหลาย ดังนี้ 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546) กล่าวว่า “อัตลักษณ์” ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า “Identity”: 
ซึ่งหมายความว่า การเป็นตัวตนของบุคคลที่สังคมให้การยอมรับ ภายใต้เงื่อนไขและสถานที่เวลา
ขณะนั้น แต่สามารถมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทต่าง ๆ ได้เช่นกัน 

ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2545) ได้อธิบายความหมายของคำว่า อัตลักษณ์ไว้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้
เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจมีหลายอัตลักษณ์ประกอบขึ้นมาได้  
อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 

ยุรฉัตร บุญสนิท (2546) ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ คือ ลักษณะเฉพาะที่สามารถบ่งบอกถึงความ
เป็นตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น 

ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547) ได้อธิบายว่า อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน 
คือ คำว่า Identitas เดิมจะใช้คำว่า Idem ซึ่งมีความหมายว่า เหมือนกัน (The Same) หมายถึง 
ความเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มคนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ยังกล่าวอีกว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่
แล้วหรือเกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งนั้นตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาและสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ 

พัฒนา กิติอาษา (2546) ได้กล่าว่า อัตลักษณ์ คือ จิตสำนึกส่วนตัวและจิตสำนึกส่วนรวม  
ที่เกิดจากการนิยามว่าตัวเองเป็นใคร มีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างจากบุคคลอ่ืนหรือสังคมอ่ืน
อย่างไร และจะใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดในการแสดงออก 

พอสรุปได้ว่า “อัตลักษณ์” มีความหมายที่ครอบคลุม ตั้งแต่เรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว และ
ความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า “ฉันเป็นใคร” ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน โดยที่
บุคคลมีความตระหนักรู้ถึงบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของตัวเอง และการแสดงตัวตนให้เห็นว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับบุคคลหรือสังคมอ่ืน ปัจจุบันเราสามารถพบความเปลี่ยนแปลงและ
ความไม่ชัดเจนของอัตลักษณ์ได้ในหลายกลุ่มชน เนื่องจากบุคคลมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ มบุคคลอ่ืนได้
ในหลาย ๆ สังคม ทำให้อัตลักษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามบริบทและตามที่ตัวบุคคล
ต้องการจะสื่อความเป็นตัวตนออกมาให้บุคคลอ่ืนรับรู้  
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S. Hall (1997, อ้างถึงใน จิรัฏฐ์ ศุภการ, 2545) นักทฤษฎีสายวัฒนธรรมศึกษา เชื่อว่า 
อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ประกอบสร้าง กล่าวคือ ตัวตน เป็นเพียงชิ้นส่วนหลาย ๆ ชิ้นส่วนถูกประกอบ
รวมกันขึ้นมา จนทำให้เป็นตัวตนนั้นเอง การเชื่อมต่อของชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันภายใต้บริบทของ
สถานการณ์หนึ่ง ๆ นั้น ส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคล แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริบทที่แตกต่าง
ออกไป อาจจะทำให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันส่งผลกระทบต่อการแสดงออกของบุคคลในอีก
รูปแบบหนึ่งก็ได้  

ฉะนั้น การแสดงตัวตนภายในตัวบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้ภายในบริบทสังคมที่
แตกต่างกัน มนุษย์คนหนึ่งจึงเป็นเพียงผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจจะขัดแย้งกันหรือ
ส่งเสริมกัน ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้นก็เกิดจากการที่วาทกรรมมีการผสมผสานในทิศทางที่
แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ทำให้คนเราสามารถสร้างอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปใน
หลากหลายสถานการณ์ เห็นได้ว่า เมื่อบริบทหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป คำนิยามของ  
อัตลักษณ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทหรือสถานการณ์ได้ด้วย (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) 

อัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตัวของแต่ละบุคคล
เอง แต่ละบุคคลอาจมีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย แต่บุคคลก็สามารถเลือกเพียงบางอัตลักษณ์ที่ตนเอง
ยอมรับ และนำอัตลักษณ์นั้นมาใช้ในการแสดงออกในช่วงเวลาและพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ได้ ภายใต้เงื่อนไขของ
บริบท อัตลักษณ์อาจถูกกำหนดขึ้นได้จากท้ังที่ตัวบุคคลเป็นผู้กำหนดตนเองหรือถูกกำหนดจากสังคมก็
ได้ การกำหนดอัตลักษณ์เกิดขึ้นบนกระบวนการคิดที่มีความเกี่ยวข้องกันกับระบบของความแตกต่าง
และระบบของความหลากหลาย ทำให้อัตลักษณ์กับสังคมเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
เนื่องจากการนิยามความเป็นตัวตนของอัตลักษณ์ต้องอ้างอิงกับสังคม เพราะต้องมีการนิยามว่าตนเอง
มีบทบาทอย่างไรในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ 

Hall and Du Gay (1996) อธิบายถึงลักษณะของอัตลักษณ์ไว้ว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่
หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่มีการก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรม ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่
วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นทางสังคม (Social Construct) และอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่จะ
หยุดนิ่ง แต่เป็นวงจรซึ่งเรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) 
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ภาพที่ 2.16  แผนภาพแสดง “วงจรแห่งวัฒนธรรม” กับการสร้างอัตลักษณ์ 
แหล่งที่มา: S. Hall (1997). 

 
จากภาพที่แสดงวงจรแห่งวัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์สามารถอธิบายได้ว่า อัตลักษณ์จะ

ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งจากการสั่งสมเรื่องราวต่าง ๆ ของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิด
มาจากสังคม (Social Construct) อีกทั้งวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว แต่มีรูปแบบเป็น
วงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ดังนั้น อัตลักษณ์จึงมีกระบวนการถูก
ผลิต (Produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) 
อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น อีกท้ังยังมีการสร้างความหมายต่าง ๆ (Creating Meanings) ผ่านระบบต่าง 
ๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (Symbolic System of Representation) ที่เกี่ยวกับตำแหน่งแห่งที่
ต่าง ๆ ของอัตลักษณ์ท่ีเราเลือกใช้หรือนำมาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของตัวเรา (Hall & Open, 1997) 

E. T. Hall (อ้างถึงใน ศิรินาถ ปิ่นทองพันธ์, 2546) มีการเสนอว่าวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด 
อัตลักษณ์ ทำให้เราแตกต่างจากคนกลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีวิธีการแบ่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ทราบถึงความ
แตกต่างไว้ 10 กลุ่มคือ  

1) ระบบการสื่อสารและภาษา 
2) ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย 
3) อาหารและนิสัยการบริโภค 
4) เวลาและความสำนึก 
5) การตอบแทนและการทักทาย 
6) ความสัมพันธ์ 
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7) ค่านิยมและบรรทัดฐาน 
8) ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง 
9) การพัฒนาด้านจิตใจและการเรียนรู้ 
10) ความเชื่อและทัศนคติ 

S. Hall (1997) อธิบายว่า เราสามารถสร้างภาพตัวแทนต้นแบบได้โดยการเลือกเอา
คุณสมบัติบางอย่างที่มีความเด่นชัด เข้าใจง่าย และเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปออกมาและลดทอนความ
เป็นอัตลักษณ์บุคคลที่มีความน่าสนใจที่น้อยลงไป ซึ่งวิธีการลดทอนนั้นคือ 1) ทำให้คุณสมบัติเหล่านั้น
สุดขั้วเกินจริง เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย 2) สร้างอัตลักษณ์คู่ตรงข้ามออกมา 3) ให้ค่ากับคู่ตรงข้ามที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาไม่เท่ากัน เช่น ให้ความสำคัญและเชิงบวกกับความเป็นพระเอก และให้ผู้ร้ายเป็นคู่ตรงข้าม  
การสร้างภาพตัวแทนต้องทำให้มีความสอดคล้องกับรสนิยมทางชนชั้นของกลุ่มเป้าหมายด้วย (Hall & 
Open, 1997) ในการศึกษาอัตลักษณ์ของบุคคลน่าจะทำการศึกษาได้จากภาพตัวแทนที่มีการแสดง
ออกมาเป็นสัญลักษณ์ของบุคคล หรือเครื่องหมายอัตลักษณ์ที่อาจจะมีการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ 
หรือแสดงให้ผู้อื่นได้รับรู้ เช่น การแสดงออกทางการแต่งกายเป็นต้น 

ระบบสัญ ลั กษณ์  (Symbolic Systems) กั บความหมาย  (Meaning) ล้ วนแล้ ว เป็ น
องค์ประกอบสำคัญ ในการสร้างหรือการผลิต (Production) การบริ โภค (Consumption)  
การควบคุมจัดการ (Regulation) การสร้างภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม (Cultural Representation) 
และอัตลักษณ์ของผู้คน สัญลักษณ์หมายถึงเครื่องหมายหรือสัญญะ (Sign) ที่ เชื่อมโยงระหว่าง
ความหมาย (Meaning) กับเครื่องหมายหรือสัญญะนั้น การเชื่อมโยงนี้ เป็นสิ่งที่สร้างทางสังคม
วัฒนธรรมมากกว่าเป็นการเชื่อมโยงตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ไฟจราจรสีแดงหมายถึงหยุด 
นอกจากนั้นเครื่องหมายและสัญลักษณ์หมายถึงภาพตัวแทนแบบอ้อม ๆ (Indirect Representation) 
ของความหมายที่แฝงอยู่ ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของศาสนาและลัทธิความเชื่อต่าง ๆ ที่บ่ง
บอกความหมายที่เป็นเนื้อหาสาระท่ีศาสนาหรือความเชื่อนั้น ๆ ต้องการสื่อสาร สัญลักษณ์สามารถสื่อ
ออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นเครื่องหมาย รูป การเขียน (สามารถเห็นได้ด้วยตา) ภาษา ดนตรี 
(สามารถได้ยินด้วยเสียง) และกิริยาท่าทาง (Body Language) (เฉลิมชัย ปัญญาดี, 2550) 

ในทางสังคมวิทยาได้มีการนิยามว่า อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง การับรู้เกี่ยวกับความเป็น
ตนเองของบุคคลในเรื่องบทบาทและตำแหน่ง ในความสัมพันธ์กันทางสังคมของบุคคลนั้น (Stryker & 
Burke, 2000) ซึ่ง (Burke & Reitzes, 1991) ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ คือ สิ่งที่บุคคลให้ความหมายทาง
สังคม ซึ่งบุคคลที่อยู่ในบทบาทเดียวกันให้ความหมายร่วมกัน (Share Social Meaning) อัตลักษณ์มี
ลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
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1) อัตลักษณ์เป็นผลิตทางสังคม (Social Product) กล่าวคือ อัตลักษณ์ถูกก่อรูป
และธำรงรักษาผ่านกระบวนการทางสังคม 3 ประการ คือ  

 (1) การนิยาม (Naming) การให้ความหมายที่เกี่ยวกับตัวตน ตามการแบ่ง
ประเภททางสังคม (Locating the Self in Social Categories) เช่น เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น 

 (2) การปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนตามการแบ่งประเภททางสังคม ตัวอย่างคือ 
นักเรียนไปปรึกษาเรื่องการเรียนกับครูแนะแนว นักเรียนมีการแสดงความสุภาพเรียบร้อย ในขณะที่
ครูก็แสดงความสนใจตามบทบาทของครูแนะแนว เป็นต้น 

 (3) การแสดงตน คือ มีการประนีประนอมในการให้ความหมายและการ
แสดงออกทางพฤติกรรมตามประเภททางสังคม ตัวอย่าง คือ การที่ครูแนะแนวมีการแสดงอัตลักษณ์
ของตนเมื่ออยู่ที่โรงเรียน แสดงว่าจะต้องประนีประนอมบทบาทอ่ืน ๆ จากทางบ้าน เพื่อแสดงบทบาท
ครูแนะแนวในโรงเรียนั้นเอง 

2) อัตลักษณ์เป็นการให้ความหมายกับตนเอง (Self-meaning) คือ การที่บุคคลเข้า
ไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง และเกิดอัตลักษณ์บนพ้ืนฐานความเหมือนหรือ
ความแตกต่างของบทบาท เมื่อมีการเปรียบเทียบบทบาทอ่ืน ๆ ตัวอย่าง คือ ครูแนะแนวแสดง  
อัตลักษณ์การรับรู้ความรู้สึกคนอ่ืน การรักษาความลับ เป็นต้น ในขณะเดียวกันอัตลักษณ์ดังกล่าวอาจ
มีความแตกต่างเมื่อบุคคลไปแสดงบทบาทอ่ืน 

3) อัตลักษณ์สัญลักษณ์ (Symbolic) และผลสะท้อนกลับ (Reflexive) .มีประเด็น
สำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรกอัตลักษณ์ หมายความว่า คนที่มีอัตลักษณ์เดียวกันมีการ
แสดงออกในเรื่องนั้น ๆ เหมือนกัน เช่น อัตลักษณ์อาชีพครูแนะแนวคือการช่วยเหลือนักเรียนในการ
วางแผนการเรียน ประเด็นที่สอง หมายความว่า อัตลักษณ์เป็นผลสะท้อนกลับ คือ การใช้อัตลักษณ์
เป็นสิ่งที่อ้างอิงในการประเมินพฤติกรรมของตนเองและผู้ อ่ืน เช่น การแสดงออกของครูแนะแนวเมื่อ
นักเรียนมีปัญหา ครูแนะแนวตระหนักถึงบทบาทของผู้ เอ้ืออำนวยในการช่วยเหลือให้นักเรียน
แก้ปัญหาของตนเองได้ การแสดงออกดังกล่าว เป็นผลสะท้อนกลับจากการที่ครูแนะแนวมีปฏิสัมพันธ์
กับนักเรียน 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ความนึกคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองที่
บุคคลมีการแสดงออก เพ่ือใช้เป็นการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคมตามโครงสร้างทางสังคม
และวัฒนธรรมที่บุคคลอาศัยและดำรงชีวิตอยู่ อัตลักษณ์เป็นการนึกคิดเกี่ยวกับตนเองซึ่งมีความสำคัญ
ต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากความนึกคิดของบุคคลเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของ
บุคคลเพราะคนเราจะกระทำตามความคิดของตนหรือมโนภาพที่ว่าตนเองเป็นคนเช่นไร 
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2.3.2 ประเภทของอัตลักษณ์ 
ในปัจจุบัน การให้ความหมายของอัตลักษณ์ได้แปรเปลี่ยนไป ไม่ได้มีคุณสมบัติเพียงด้านใด

ด้านหนึ่งหรือกล่าวเฉพาะตัวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วต้องหมายถึงสิ่งนั้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
แวดวงวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) เกิดมุมมองเกี่ยวกับคำว่า “อัตลักษณ์” ในมุมมองการ
มองโลกแบบใหม่ ซึ่งการนิยามความหมายของสิ่งต่าง ๆ นั้นสามารถเลื่อนไหลและแปรเปลี่ยนไปตาม
บริบทของสังคม (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) 

การเปลี่ยนแปลงความหมายของ อัตลักษณ์ ( Identity) มีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับ
ความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในปัจจุบันของบริบทสังคมและความ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม
เป็นไปอย่างหลากหลายและมีความซับซ้อนรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของตนเองและในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นในสังคม ในการดำเนินชีวิตตามบทบาทหน้าที่ของสังคมนั้น ๆ อัตลักษณ์เปรียบเสมือนตัวกลางที่
เชื่อมต่อระหว่างความเป็นปัจเจกบุคคลกับสังคม 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2543) อัตลักษณ์ (Identity) มีความสำคัญพิเศษเนื่องจากมีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างสองด้าน คือ ด้านที่หนึ่งอัตลักษณ์ คือ “ความเป็นปัจเจก” ที่สัมพันธ์กับสังคม 
(Social Aspect) สังคมกำหนดบทบาทหน้าที่และคุณค่าที่ติดมากับตัวบุคคล ความเป็นพ่อ ความเป็น
เพ่ือน ความเป็นสามี-ภรรยา ในด้านนี้อัตลักษณ์จะเป็นเรื่องการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) 
ด้านที่สองเกี่ยวข้องกับ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราเอง ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด มนุษย์
ให้ความหมายและเปลี่ยนแปลงความหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองในขณะที่เขามีความสัมพันธ์
กับสังคม ทำให้ความเป็นอัตลักษณ์มีความซ้อนทับกัน 

เออร์วิ่ง กอฟมัน (Erving Goffman) นักสังคมวิทยา ได้แบ่งอัตลักษณ์ออกเป็น 2 ประเภท 
และอธิบายความแตกต่างไว้ (ตวงทอง สรประเสริฐ, 2559) ดังนี้ 

1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) คือ ภาพของปัจเจกบุคคลในสายตา
คนอ่ืน ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยสังคมจะระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแตกต่างกัน
ออกไป เช่น สังคมใช้บัตรประชาชนหรือการพิมพ์ลายนิ้วมือระบุตัวตน ในขณะที่ลิตเติ้ล จอห์น
และฟอสส์ อธิบายว่า ลักษณะเฉพาะของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลมองตนเองและเกิดจากการเรียนรู้
และมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและสังคม (ตวงทอง สรประเสริฐ, 2559) 

2) อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) คือ สถานภาพทางสังคม เช่น เพศ ชาติ
พันธุ์ อาชีพ ชนชั้น หรือศาสนา ที่บุคคลดำรงอยู่ สังคมจะมีการคาดหวังและบรรทัดฐานทางสังคมว่า
ควรวางตนอย่างไร 

การอธิบายดังกล่าวเห็นได้ว่ามีการทับซ้อนกันระหว่างความเป็นปัจเจก ( Individual) กับ 
สังคม (Social Aspect) สังคมกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคล ทำให้มีระบบคุณค่าติดมากับบทบาท
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หน้าที่นั้นด้วย เช่น ความเป็นพ่อ-ลูก ความเป็นศิษย์-อาจารย์ เป็นต้น ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่อง
ของการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) ด้วย ในการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบ
ต่าง ๆ ซึ่งจะกระทำผ่านระบบสัญลักษณ์ท่ีมีความหลากหลายแบบ 

Ritzer (2007) อธิบายว่า มีอัตลักษณ์ อีกประเภทหนึ่ งว่า อัตลักษณ์ร่วม (Collective 
Identity) สารานุกรมสังคมวิทยาแบล็คเวล ได้นิยามไว้ว่า หมายถึงการมีความหมายร่วมกันของกลุ่ม 
ซึ่งความหมายเหล่านี้เกิดขึ้นจากความสนใจและประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มที่มีร่วมกัน ซึ่งเป็นตัว
ตอบคำถามว่าพวกเราเป็นใคร อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว เพราะอัตลักษณ์เกิดขึ้นผ่านการต่อสู้ทาง
สังคม ผ่านการเคลื่อนไหวทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ และปฏิกิริยาทางสังคม 

ในขณะที่ อิริค ออลสัน (Eric Olson) อธิบายว่า อัตลักษณ์ร่วม หมายถึง ชุดของความรู้สึก
ของบุคคลที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งอัตลักษณ์ร่วมนี้เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ในระดับปัจเจกหรือ  
อัตลักษณ์ของบุคคล อัตลักษณ์ร่วม เช่น บุคลิกภาพของกลุ่มโดยรวม เพศสภาพ ชาติพันธุ์ สถานภาพ 
อาชีพ เป็นต้น จากคำอธิบายข้างต้นพบว่าอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) และอัตลักษณ์ร่วม 
(Collective Identity) มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน (Olson, 1999) 
 

2.3.3 การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 
Littlejohn and Foss (2008) ได้อธิบายเอาไว้ว่า เมื่อตั้งคำถามว่า “ฉันคือใคร” นั้นคือการ

ที่ เรากำลังค้นหาภาพที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรา หรือที่ เราเรียกว่า อัตลักษณ์บุคคล (Personal 
Identity) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์มีความหมายกว้างไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมด้วย 

ลิตเติ้ลจอห์นและฟอสส์ กล่าวไว้ว่า ไมเคิล เฮชต์ และคณะ ได้นำเสนอทฤษฎีการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ไว้ โดยมีการอธิบายว่า อัตลักษณ์เป็นจุดเชื่อมกันระหว่างปัจเจกบุคคล 
(Individual) และสังคม (Societal) ส่วนการสื่อสารนั้นเป็นเพียงการเชื่อมโยงกันระหว่างปัจเจกบุคคล
กับสังคม ความจริงนั้นอัตลักษณ์เป็นรหัสที่อธิบายความเป็นสมาชิกของชุมชนของตัวเรา รหัสเหล่านี้
จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า คำพูด เป็นต้น 

เฮชต์ กล่าวว่า อัตลักษณ์ประกอบด้วยมิติของอารมณ์ การเรียนรู้หรือปัญญา การกระทำหรือ
พฤติกรรม และมิติทางจิตวิญญาณ ผสมผสานกัน และเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจและเป็นความ
คาดหวังของชีวิต โดยทั่วไปแล้วนั้นแต่ละบุคคลจะมีอัตลักษณ์หลัก (Core Identity) ที่คงที่อยู่แล้ว 
แต่อัตลักษณ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพราะอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว การสื่อสารเป็น
เครื่องมือที่สร้างอัตลักษณ์และเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ประกอบด้วย
ความรู้สึก 2 ส่วนคือ 1) การมองตนเอง (Subjective Dimension) 2) คนอ่ืนมองเราอย่างไร หรือเป็น
มุมมองจากตัวเราที่เราเรียนรู้จากผู้อื่น (Ascribed Dimension) 
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แนวคิดอัตลักษณ์  มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษา
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นอย่างมาก 
จะช่วยให้เข้าใจกระบวนการและผลของอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการแต่งกายด้วยผ้าไทย และสามารถ
วิเคราะห์ตีความเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้ หญิงที่ 
แต่งกายด้วยผ้าไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาในการสื่อสาร ภาพถ่าย บุคลิก นิสัย รวมถึง 
การแต่งกายด้วย 
 

2.4 แนวคิดการวิเคราะห์ตัวบท 

งานวิจัยครั้งนี้จะใช้แนวคิดการวิเคราะห์ตัวบทในการวิเคราะห์เรื่องราวการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยที่ถูกถ่ายทอดลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นชีวิตประจำวัน ทั้งในส่วน
ที่เป็นข้อเท็จจริง การแสดงความรู้สึก อารมณ์ ความคิดเห็น ภาพถ่ายและสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ที่ตัวบุคคล
มีการแสดงออกมา หรือที่ปรากฏอยู่ในการบอกเล่าประสบการณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ว่ามี
กระบวนการในการถ่ายทอดอัตลักษณ์อย่างไร โดยแยกพิจารณาเป็นสองส่วน คือ 

 
2.4.1 การสร้างความเป็นจริงทางสังคม 
แนวทางการศึกษาที่ ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากนักวัฒนธรรมคือ แนวคิดเรื่อง 

“สื่อมวลชนกับการประกอบสร้างความจริงทางสังคม ” (Social Construction of Reality)  
นักวัฒนธรรมเชื่อว่า สิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นจริง” (Reality) ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
และรอให้นักวิชาการมาค้นพบ แต่ความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา (Construct)  
โดยกระบวนการประกอบสร้างความจริง จะมีสื่อมวลชนซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่าง
มากและส่วนของผู้รับสาร (Receiver) ก็เช่นกัน กลุ่มวัฒนธรรมศึกษามีแนวทางการวิเคราะห์ที่ชัดเจน
ว่าในกระบวนการสื่อสารผู้รับสารมิได้เป็นผู้ถูกกระทำ (Passive) หรือเป็นฝ่ายนั่งรอให้สื่อมวลชนสร้าง
ความเป็นจริงขึ้นมาล้อมรอบตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว แต่หากว่าผู้ รับสารอาจจะมีการตั้งรับ (Active) และ
เป็นผู้นำเนื้อหาของสื่อมวลชนมาสร้างสิ่งแวดล้อมของตัวเองได้ในเวลาเดียวกัน (ตวงทอง สรประเสริฐ,  
2559) 

กาญจนา แก้วเทพ (2557) ได้อธิบายแนวคิดเรื่องการสร้างความเป็นจริงทางสังคมไว้ว่า  
โลกที่แวดล้อมตัวบุคคลนั้นมีอยู่ 2 โลก โลกแรกเป็นโลกทางกายภาพ (Physical World) ได้แก่ วัตถุ 
สิ่งของ บุคคล บรรยากาศด้านกายภาพทั้งหลายที่แวดล้อมบุคคล โลกนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่วนอีก
โลกหนึ่งมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น โลกทางสังคม (Social World) สิ่งแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์  
(Symbolic Environment: เป็นคำศัพท์ของทฤษฎีการอบรมบ่มเพราะจากสื่อ) หรือความเป็นจริง
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ทางสังคม (Social Reality) โลกนี้ เกิดจากการทำงานเป็นการประกอบสร้างของสถาบันต่าง ๆ  
ในสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ที่ทำงาน รัฐและสื่อมวลชน เป็นต้น โดยมีการยกตัวอย่าง
เพ่ือให้เข้าใจถึงการที่แม้จะอยู่ในโลกกายภาพเดียวกัน แต่ทว่าการทำงานของแต่ละสถาบันสังคมที่
แตกต่างกัน ทำให้คน 2 คน ต่างก็มีโลกทางสังคมหรือโลกแห่งความเป็นจริงที่ต่างกันออกไป เช่น ใน
ฉากหนึ่งของภาพยนต์เรื่อง The God Must be Crazy เมื่อนักบินชาวตะวันตกท่านหนึ่งกินโคล่าจน
หมดขวดแล้ว ขวดโคล่าเปล่า ๆ (โลกแห่งกายภาพ) ก็ถูกรับรู้ว่าเป็น “ขยะ” (โลกแห่งสัญลักษณ์) และ
เกิดการกระทำต่อโลกสัญลักษณ์ดังกล่าวคือ “ทิ้งขยะไป” ซึ่งเป็นการทำตามที่สถาบันสังคมมีการ
อบรมสั่งสอนมานั้นเอง แต่เมื่อขวดโคล่าเปล่า ๆ ขวดเดียวกันนั้น (โลกกายภาพอันเดิม) ลอยตกลงมา
ถูกศีรษะของนิเชา ซึ่งเป็นชนเผ่าบุชแบน จากการอบรมของสถาบันสังคมที่นิเชาได้เรียนรู้มาว่า อะไร
ทีต่กลงมาจ้างฟ้าต้องเป็น “ของวิเศษจากพระเจ้า” ดังนั้น การรับรู้ “ขวดโคล่าเปล่า ๆ” จึงกลายเป็น 
“ของวิเศษ” (โลกเชิงสัญลักษณ์) โดยฉากที่กล่าวในภาพยนต์เรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ของเราทุกคนได้ ดังนั้นโลกเชิงสัญลักษณ์นั้นเกิดจากการให้คำนิยามหรือการให้คว ามหมาย 
(Definition of Meaning) แก่สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นโลกกายภาพรอบ ๆ ตัวบุคคล 

จากคำกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การรับรู้และเข้าใจความหมายของสิ่งต่าง ๆ ในโลกหรือ 
“ความเป็นจริง” ของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจาก “การสื่อสาร” ดังนั้นวิธีคิดของทฤษฎีนี้จึงได้แบ่งโลก 
(World) ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ รูปทางกายภาพ หรือ “โลกแห่งความเป็นจริง” (World of 
Reality) โลกส่วนนี้เป็นโลกที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเอง อาจจะเป็นได้ทั้งสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัว แต่ทว่าโลกแห่งความเป็นจริง
เป็นโลกที่อยู่ห่างไกลจากมนุษย์จะเข้าถึงได้ และยังเป็นโลกที่ซับซ้อนมาก โลกใบนี้ จะยังคงไม่มี
ความหมายของสิ่งใด ๆ เกิดขึ้น ต่อเมื่อมนุษย์ได้ทำการเรียนรู้หรือทำความเข้าใจโลกแห่งความเป็น
จริงโดยผ่าน “ตัวกลาง” คือ สถาบันต่าง ๆ ของสังคม ที่ได้ประกอบสร้าง ความหมาย (Meaning) 
ให้แก่สิ่งต่าง ๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ และแม้กระทั่งความฝัน สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็น “เป็นความจริง” ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นเป็น ส่วนที่สอง “ความเป็นจริงทางสังคม” หรือ “โลก
แห่งความหมาย” (World of Meaning) โลกส่วนนี้จะเป็นโลกที่เป็นความรู้ (Knowledge) ซึ่งเรา
ได้รับมาเพียงบางส่วนจากโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้น “โลกแห่งความหมาย” จึงเป็นโลกที่มนุษย์
สามารถที่จะอธิบายให้ความหมาย หรือรับรู้ความหมายได้นั่นเอง (นิลิณี หนูพินิจ, 2551) 
 

2.4.2 การเล่าเรื่อง 
การเล่าเรื่อง (Narrative) หมายถึง การบรรยายหรือร้อยเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

และมีความสัมพันธ์กันของเหตุและผลเป็นตัวดำเนินเรื่องในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งบุคคลหนึ่งนำมา
ถ่ายทอดโดยอาศัยภาษาพูด ภาษาเขียน หรือแม้แต่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ใช้เป็นสื่อในการเล่าเรื่องราว
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ดังกล่าว และมีการเรียงลำดับการเล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงจบเรื่อง ไม่ว่าสื่อใดที่มีบทบาทในการ
เรียบเรียงเหตุการณ์ สามารถที่จะนำเอาวิธีการของการเล่าเรื่องมาใช้ในการถ่ายทอดเหตุการณ์ได้
ทั้งสิ้น (อดิสา วงศ์ลักษณพันธ์, 2542) การเล่าเรื่องมีประโยชน์ต่อการช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ได้ การเล่าเรื่องถูกนำมาใช้ในการอธิบายโดยไม่ได้จำกัดรูปแบบและไม่ได้
จำกัดประเภทของสื่อ ไม่ว่าจะเป็น นวนิยาย ละครโทรทัศน์ ปาถากฐา โฆษณา การรายงานข่าว 
รวมถึงการพูดกันในชีวิตประจำวัน (Lucaites & Condit, 2006) 

อดิสา วงศ์ลักษณพันธ์ (2542) กล่าวว่า แนวคิดการเล่าเรื่องเป็นแนวคิดที่นิยมใช้กันในสาย
วาทกรรม เพ่ือวิเคราะห์เรื่องเล่าและเนื้อหาประเภทตีความบันเทิงหรือเรื่องแต่ง (Fiction) เช่น  
นวนิยาย ละครโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ว่าได้มีการสะท้อนค่านิยม วิถีการดำเนินชีวิตหรือโลกทัศน์ 
รวมถึงศึกษาว่าเรื่องเล่าดังกล่าวมีคุณค่าเชิงสุนทรียะหรือไม่ อย่างไร 

ซึ่งแต่เดิมนั้นการเล่าเรื่องมีเป้าหมายเพื่อเล่าเรื่องสะท้อนภาพของความเป็นจริง (Reflection 
of Reality) สร้างความสุนทรีและมีการใช้ภาษาการเขียนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารหลัก และได้มี
การพัฒนามาเป็นการเล่าเรื่องโดยการประกอบสร้างความเป็นจริง (Construction of Reality) ไม่ใช้
เพียงแค่สะท้อนสิ่งเหล่านั้นออกมา แต่กลับสร้างความหมายในเรื่องนั้นเพ่ือทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ใน
เรื่องเล่านั้นได้ เพราะเรื่องเล่าไม่เพียงแต่เป็นการแต่งเรื่องแต่ยังรวมถึงการเขียนที่เขียนขึ้นจากเรื่อง
จริงด้วย ทั้งนี้การเล่าเรื่องไม่จำเป็นต้องใช้เพียงแค่ภาษาทางการเขียนแต่ยังสามารถใช้ช่องทางการ
สื่อสารทั้งหลายในการเล่าเรื่องได้ กาญจนา แก้วเทพ (2553) 

หากแต่การศึกษาการเล่าเรื่องในแง่มุมของสำนักวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) 
ทางด้านสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนผ่านจากการวิเคราะห์วรรณกรรมในรูปแบบเดิม มาสู่การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่าเรื่อง กับปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของบุคคลในแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไร สำหรับรายละเอียดของ
แนวคิดการวิเคราะห์การเล่าเรื่อง เป็นวิธีวิเคราะห์ความหมายแบบหนึ่ง ซึ่งเอกลักษณ์ของการ
วิเคราะห์การเล่าเรื่อง คือ การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมาย จากองค์ประกอบต่าง ๆ 
มากมาย ที่แต่ละองค์ประกอบมีความหมายในตัวเองและต่างทำงานประสานกัน ทั้งนี้เพ่ือนำไปสู่การ
อธิบายชุดความหมายในแบบใดแบบหนึ่งและเพ่ือเป็นการพิจารณาดูความหมายที่ได้ ว่าแสดงถึงวิธีคิด
แบบใดของผู้เล่า (ตวงทอง สรประเสริฐ, 2559) 
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ภาพที่ 2.17  แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาการเล่าเรื่อง จากสายวรรณกรรมมาสู่
การสื่อสารมวลชน 

 
ดังนั้น การวิเคราะห์เรื่องเล่าในปัจจุบัน จึงมุ่งศึกษาการประกอบสร้าง (Construction) 

ความหมายหรือความเป็นจริงในสังคมเพ่ือทำความเข้าใจ (Understanding) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ที่ไม่ได้จำกัดแค่การศึกษาการเล่าเรื่องแต่ง (Fiction) เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์จากเรื่อง
จริง (Non-fiction) การศึกษาอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการ
เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทย จึงต้องมีการทำความเข้าใจการเล่าเรื่องที่อาจมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของการเขียนเล่าเรื่องราวการแต่งกายด้วยผ้าไทยในสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นถึงการนิยามตัวตนและประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วย
ผ้าไทย 

การศึกษาอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยนั้นเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่
เบื้องหลังของประสบการณ์ชีวิตที่มีการสั่งสมและเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านการดำเนินชี วิตมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องทำความเข้าใจการเล่าเรื่องที่ปรากฏผ่านการบอกเล่า
โดยตรงและการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยของผู้ให้ข้อมูล โดยมี
การพิจารณาถึงวิธีการเล่าเรื่องในหลาย ๆ มุมมอง และหาจุดยื่นของการเล่าเรื่องนั้น เพ่ือทำความ
เข้าใจถึงความหมายและตัวตนของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ถึงเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ในการเล่าเรื่อง
นั้น ๆ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ได้มีการประกอบสร้างและต้องการที่จะนำเสนอตัวตน
ผ่านสื่อต่าง ๆ ออกมาได้ 

 

2.5 แนวคิดการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2.5.1 ความหมายเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
วนิษา แก้วสุข (2557) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) หมายถึง 

เว็บไซต์ที่ เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน โดยที่ เว็บไซต์เหล่านี้มี พ้ืนที่ ให้ผู้คนเข้ามาทำความรู้จักกัน  
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มีเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายสำหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมู ล
ส่วนตัว บทความ รูปภาพ ผลงาน ให้เป็นที่พบปะแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมไป
ถึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาได้ตามความสนใจของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล 

“เครือข่ายสังคมออนไลน์” มาจากคำว่า Social Network ซึ่งเป็นเครือข่ายของการสื่อสาร
ข้อมูลขนาดใหญ่อันประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากองค์กร
ต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยคำว่า “เครือข่าย” หมายถึง การที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป 
เชื่อมเข้าด้วยกันทั้งทางตรงโดยสายเคเบิล หรือทางอ้อมโดยโทรศัพท์ และจะต้องมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
รวมถึงมีการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกัน (วนิษา แก้วสุข, 2557) 

ภัทรพร ฉิมคราม (2561) อธิบายว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ สื่อทางสังคมที่บุคคลสามารถ
ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กันและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนเองสร้างขึ้นต่อ
กันได้ รวมถึงเป็นพื้นที่ท่ีสามารถทำธุรกิจได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล (2556) อธิบายว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง 
สังคมหรือการรวมตัวกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในรูปของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏขึ้นบน
อินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า ชุมชนออนไลน์ ทำให้ผู้คนสามารถทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันและเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเครือข่าย เช่น เว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter เป็นต้น 

 
2.5.2 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีด้วยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำมาใช้

โดยสามารถแบ่งได้เป็น 10 หมวดหมู่ (วัฒณี ภูวทิศ, 2554) ดังนี้ 
1) Weblogs หรือ Blogs 
คือ เว็บไซต์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการเขียนบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน  สามารถใส่

รูปภาพหรือวิดีโอลงไปได้ เพ่ือสื่อสารถึงความรู้สึก มุมมอง ประสบการณ์ รวมไปถึงสิ่งที่ตนเองมีความ
สนใจ โดยที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็น หรือเเลกเปลี่ยนความรู้ในท้ายข้อความของผู้เขียน 
เช่น Word Press, Blog gang เละ Blogger เป็นต้น 

2) Social Networking  
คือ เครือข่ายทางสังคมที่ใช้ในการชื่อมต่อระหว่างบุคคล และกลุ่มบุคคล เพ่ือทำให้

เกิดเป็นกลุ่มของสังคม เพ่ือแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทั้งด้านการศึกษา การเมือง หรือธุรกิจ เช่น 
Facebook, His, Linked in หรือ My Space เป็นต้น 
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3) Micro Blogging เละ Micro Sharing 
คือ เว็บไซต์ที่ใช้โพสต์ข้อความสั้น ๆ หรือที่เรียกว่า บล็อกจิ๋ว ซึ่งเขียนข้อความได้ยาว

ไม่เกิน 10 ตัวอักษร เพ่ือแสดงสถานะของผู้ใช้ ให้เพ่ือนในเว็บไซต์ได้รับรู้ โคยเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะ
สำหรับบุคคลทั่วไป เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ Twitter เป็นต้น 

4) Online Video 
คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านวิดีโอ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายและเนื้อหาในวิดีโอไม่ได้ถูกจำกัด ซึ่งผู้ใช้ตามสามารถเข้าใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
เลือกชมวิดีโอได้ตามความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมเช่น YouTube และ Yahoo เป็นต้น 

5) Photo Sharing 
คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการฝากรูปภาพ ผู้ใช้สามารถอัปโหลดหรือดาวน์โหลดรูปภาพได้ 

เพ่ือนำมาใช้งาน รวมไปถึงสามารถเสนอขายรูปภาพที่ผู้ใช้นำไปฝากในเว็บไซต์ ให้ผู้อ่ืนได้เห็นและซื้อ
ขายระหว่างกันได้ เว็บไซต์ที่ เป็นที่นิยม เช่น Flickr, Photo bucket, Express ละ Photoshop  
เป็นต้น 

6) Wikis 
คือ เว็บไซต์ที่เป็นเหล่งข้อมูล หรือแหล่งของความรู้ (Data/Knowledge) ผู้เขียนส่วน

ใหญ่เป็นนักวิชการหรือผู้เชี่ยวชาญฉพาะทาง ทั้งในด้านของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
โดยสามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้ตามใจผู้เขียน เว็บไซต์ที่นิยมใช้ เช่น Wikipedia และ Google 
Earth เป็นต้น 

7) Virtual Words 
คือ เป็นการจำลองโลกแห่งจินตนาการ โดยจำลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป เป็น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถสื่อสารกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะของโลกเสมือนจริง 
(Virtual Reality) ซ่ึงผู้ที่เข้าไปใช้อาจเป็นด้านธุรกิจ การศึกษา รวมไปถึงองค์การด้านสื่ออย่างสำนัก
ข่าวต่าง ๆ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อพ้ืนที่เพ่ือให้บุคคลในองค์กรได้มีช่องทางในการนำเสนอสิ่งต่าง ๆ 
ไปยังผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ที่นิยมใช้ คือ Second Life 

8) Crowd Sourcing 
คือ หลักในการขอความร่วมมือจากผู้ใช้ครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยทำในรูปของ

เว็บไซต์เพ่ือค้นหาคำตอบ หรือการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านธุรกิจ การศึกษา รวมไปถึงการ
สื่อสาร โดยทำการดึงผู้ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลทั่วไป เข้ามา
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เว็บไซต์ที่นิยมใช้ คือ 
My Starbucks Idea และ Idea Storm 
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9) Podcasting หรือ Podcast 
คือ การบันทึกสิ่งต่าง ๆ มาลงใน Web Page ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพ หรือเสียง 

เพ่ือเผยเพร่ให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจทำการดาวน์โหลด เพ่ือนำไปใช้งาน เช่น Dual Geek 
Podcast และ Wiggly Podcast เป็นต้น 

10) Discuss/Review/Opinion 
คือ เว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ดที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือบริการ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เว็บไซต์ที่นิยมใช้เช่น Pantip 
และ Yahoo! Answer เป็นต้น 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธันย์ชนก ช่างเรือ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการปฏิสัมพันธ์และการสร้างอัตลักษณ์ผ่าน
การแต่งกาย (ฮิญาบ) ของสตรีมุสลิม ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผล
ให้เทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป การสร้างอัตลักษณ์
ในระดับปัจเจกก็มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการแต่งกายฮิญาบของมุสลิมในปัจจุบัน มีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบันมากขึ้น แต่ยังคงความถูกต้องตามแนวทาง
ศาสนา ผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมหลายด้าน เช่น 1) ด้านปรัชญา 2) ด้านจริยธรรม 
3) ด้านจิตวิทยา 4) ด้านสังคม และ 5) ด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นการเข้าใจบริบทต่าง ๆ ของการแต่งกาย
ฮิญาบของสตรีมุสลิม เป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในเรื่องการสร้างความเข้าใจอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมและ
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ของสตรีมุสลิมกับคนในสังคมที่สอดคล้องกันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สมัยใหม่ 

ตวงทอง สรประเสริฐ (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์
ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง มีวัตถุประสงค์ในศึกษาคือ เพ่ือศึกษาว่าผู้หญิงที่เดินทาง
ท่องเที่ยวตามลำพังมีการต่อสู้ ต่อรองและประกอบสร้างอัตลักษณ์ผ่านการท่องเที่ยวด้วยตนเอง
อย่างไร และเพ่ือศึกษาว่าผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังมีกระบวนการในการสื่อสารเพ่ือ
นำเสนออัตลักษณ์ที่ประกอบสร้างขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร  
ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภพในการทำการศึกษา ใช้วิธีวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยาเชิง
ตีความ ซึ่งผลวิจัยทีพบคือ ในช่วงก่อนการเดินทาง ผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังมีการ
สื่อสารอัตลักษณ์ถึงการเป็นผู้มีอิสระ สามารถกระทำสิ่งที่ต้องการ ซึ่งใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือใน
การหลบหนีออกจากชีวิตประจำวันอันน่าเบื่อและมีความสนใจที่ต้องการออกไปพบเจอสิ่งใหม่ ๆ  
ในหว่างการเดินทางท่องเที่ยวตามลำพังผู้หญิงมีการสื่อสารอัตลักษณ์ถึงผู้ที่เป็นที่รู้จักดูแลความ
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ปลอดภัยให้กับตนเอง เป็นผู้มีไหวพริบและสติปัญญาสามารถเอาตัวรอดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
เป็นผู้มีทุนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสูง เป็นผู้ที่เปิดรับโอกาสที่จะพบเจอสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้น การ
ประกอบสร้างและการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่ท่องเที่ยวตามลำพัง จะมีความแตกต่างกันตรงที่
ต้นทุนทางเศรษกิจและทุนวัฒนธรรมที่แต่ละบุคคลมีอยู่ ซึ่งการสื่อสารอัตลักษณ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นไป
ในทางบวก ภายในการศึกษาของผู้วิจัยได้กล่าวว่า การใช้สื่อออนไลน์โดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง 
Facebook ของกลุ่มผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังในแง่การสื่อสารอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางของตนเอง มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 อย่างที่มีความสอดคล้องกับแรงจูงใจของ Bolar คือ ใช้
เพ่ือสะท้อนตัวตนและภาพลักษณ์ (Self-reflection and Image-building) ใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารกับ
คราบครัวและเพ่ือน (Utility) และใช้เพ่ือบันทึกเรื่องราวความทรงจำ (Revisiting-memories) 
ในขณะที่การใช้สื่อออนไลน์ในวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ยังพบน้อยมาก อย่างไรก็ดีการศึกษาของผู้วิจัยเห็น
ว่าการวิเคราะห์โดยใช้แรงจูงใจที่อยู่ เบื้องหลังการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของ Bolar ที่มีเพียง 7 
ประการ ยังไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และอธิบายถึงแรงจูงใจในการสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างครอบคลุมมากพอ ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึง
วัตถุประสงค์และแรงจูงใจในการสื่อออนไลน์และพบว่าในระดับของการสื่อสารภายในตนเองนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างมีแรงจูงต่อการใช้สื่อออนไลน์ในการถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเองมากไป
กว่านั้น ซึ่งได้แก่ 1) เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ 2) เพ่ือประโยชน์ใน
การทำงาน 3) เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ อ่ืน 4) เพ่ือเปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวให้กับผู้อ่ืน 5) 
เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการเก็บภาพถ่าย 6) เพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารของชุมชนคนรักการท่องเที่ยว 
7) เพ่ือแสดงความสำเร็จในฐานะผู้พิชิตการเดินทาง 

ปรีดาพร ศรีเมือง (2560) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์และบทบาททางสังคมของลิเกไท
ใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์กระกอบของการแสดงลิเกไทใหญ่ อัตลักษณ์และบทบาททางสังคม
ของการแสดงลิเกไทใหญ่ มีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการบันทึกข้อมูลการแสดงสด
ของลิเกไทใหญ่รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า  

1) องค์ประกอบในการแสดงลิเกไทใหญ่มีทั้งหมด 12 องค์ประกอบ คือ (1) ขั้นตอน
การแสดง (2) เครื่องดนตรีและเพลง (3) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและการแสดง (4) สถานที่ฉากและ
เวที (5) ช่วงเวลา/โอกาสของการแสดง (6) เครื่องแต่งกาย (7) ความรู้เกี่ยวกับลิเกไทใหญ่ (8) ข้อห้าม
และความเชื่อ (9) การร้องโดยใช้ภาษาท้องถิ่นไทใหญ่ (10) การไหว้ครู (11) ความเชื่อเรื่องเทพสรัสวดี 
(12) ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง  
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2) อัตลักษณ์ของการแสดงลิเกไทใหญ่ มีทั้งหมด 6 ด้าน คือ (1) ด้านบทเพลง  
(2) อัตลักษณ์ด้านภาษา (3) ด้านสุนทรีย์ (4) ด้านการแต่งกาย (5) ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้าน (6) ด้าน
ความเป็นชนกลุ่มน้อยที่รักประเทศชาติ 

3) บทบาททางสังคมของลิเกไทใหญ่ พบว่า มี 12 ประการบทบาท คือ (1) บทบาท
ในการพัฒนาตัวเอง (2) การยกระดับสถานภาพบุคคลในสังคม (3) การเป็นสื่อในการเห็นตนเองและ
ผู้อ่ืน (4) การสร้างความทรงจำร่วมกัน (5) การสร้างความสามัคคี (6) การให้ความบันเทิง (7) การให้
ข้อมูลข่าวสาร (8) การอบรมสั่งสอน (9) การเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม (10) การสะท้อนตัวตน
และอัตลักษณ์ท้องถิ่น (11) การรณรงค์ และ (12) การเป็นพ้ืนที่ยึดโยงสื่อพ้ืนบ้านอื่น ๆ 

วนิดา ตรีสวัสดิ์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ลาวเวียงของวัดใน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ลาว
เวียงของวัดในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และหาแนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ลาวเวียง
ของวัดในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในการวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับการสำรวจเอกสาร การสำรวจวัดและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
ผลการศึกษาพบว่า ลาวเวียงในอำเภอโพธารามสืบเชื้อสายมาจากชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทร์
เพราะสงครามและสร้างวัดขึ้นเพ่ือเป็นส่วนรวมจิตใจของกลุ่มชาติพันธุ์ วัดที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาว
ลาวเวียงที่เป็นรูปธรรมจากสิ่งปลูกสร้างในวัด คือ สิมลาวที่วัดกำแพงเหนือ และหอวัฒนธรรมลาว
เวียงที่วัดโบสถ์ การสื่อสารด้านจิตใจสะท้อนผ่านพิธีกรรม ความเชื่อ เช่น การสวดสู่ขวัญนาคด้วย
ภาษาลาว ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ผ่านประเพณีต่าง ๆ เช่น บุญข้าวจี้ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แห่
ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ แนวทางการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติชาติพันธุ์ลาวเวียงของวัดในอำเภอโพธาราม 
คือ ใช้ศรัทธาและความเชื่อในพุทธาศาสนาสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระหว่างชาวลาวเวียงและวัด รวมทั้งนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างในวัดไว้ให้ชนรุ่นหลังภาคภูมิใจและได้เรียนรู้ 

สุธิดา แซ่อ้ึง (2558) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารความหมายผ่านรอยสักของวัยรุ่นไทย การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความหมายในการสื่อสารผ่านรอยสักของวัยรุ่นไทย การศึกษาครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านความหมายการสัก
สามารถแสดงออกถึงตัวตน อาชีพ และกลุ่มในสังคม โดยวัยรุ่นไทยคนหนึ่งสามารถมีรอยสักมากกว่า
หนึ่งได้โดยมีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย เช่น ความเป็นตนเอง การเตือนใจตนเอง การให้
กำลังใจ การแสดงถึงความรัก เป็นต้น โดยการให้ความหมายของรอยสักจะมีความแตกต่างกันไปตาม
ความชอบ ลักษณะการดำเนินชีวิต ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาของตนเอง 2) ด้านปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการสักและเปิดเผยรอยสัก วัยรุ่นไทยตัดสินสักเพราะเกิดจากความชอบส่วนบุคคลและ
เพราะมีอิทธิพลต่าง ๆ เช่น ครอบครัว เพ่ือน นักร้อง การเลือกตำแหน่งในการสักขึ้นอยู่กับลายและ
พ้ืนที่ที่เหมาะกับลายนั้น ๆ การเปิดเผยรอยสัก เป็นเพียงความไม่สนใจบุคคลภายนอกว่าจะมีมุมมอง
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อย่างไร แต่บุคลลที่มีอิทธิพลต่อผู้ที่มีรอยสัก เช่น พ่อแม่ ผู้ใหญ่ หรือที่ทำงาน ยังคงเป็นสาเหตุที่ทำให้
ต้องปกปิดรอยสัก และไม่สามารถเปิดเผยตนเองออกมาได้ทั้งหมดตามท่ีตนเองต้องการ 

วรรณี ศิริรัตน์รุ่งเรือง (2548) ศึกษาเรื่อง ตัวตนและการนำเสนอตัวตนของผู้หญิงในเว็บไซต์
หาคู่ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบและเนื้อหา ที่ถูกนำมาใช้เพ่ือการนำเสนอตัวตน
ของผู้หญิงในเว็บไซต์หาคู่และศึกษาตัวตนและการนำเสนอตัวตนของผู้หญิงในเว็บไซต์หาคู่ โดยมีวิธี
วิจัย คือ การวิเคราะห์ตัวบท การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ ผลการวิจัย ด้านรูปแบบและ
เนื้อหาที่นำมาใช้ในการนำเสนอตัวตน พบว่า รูปแบบการจัดหน้าสมาชิกเหมือนกัน คือ ข้อความอยู่
ด้านซ้าย รูปภาพอยู่ด้านขวา ขนาดและตัวอักษรอ่านง่าย สีตัวอักษรจะเข้มกว่าสีพ้ืนหลัง ด้านเนื้อหาที่
สมาชิกใช้ในการนำเสนอตัวตน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของสมาชิก ข้อมูลคุณลักษณะต่าง ๆ 
ของผู้ชายที่ต้องการจะรู้จัก เช่น ข้อมูลด้านรูปร่าง หน้าตา การศึกษา อาชีพ ฯลฯ  จากข้อมูลเชิงลึก
พบว่า การสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาที่จะนำมาเสนอตัวตนจะสอดคล้องกับความเป็นตัวเองใน
ช่วงเวลานั้น ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่จะพยายามแสดงตัวตนให้ชั ดเจนที่สุด เพ่ือให้
สมาชิกคนอ่ืนเห็นความต้องการที่ชัดเจน ในด้านตัวตนและการนำเสนอตัวตน มีลักษณะที่หลากหลาย
ที่ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไร เพราะบุคคลจะสร้างตัวตนที่สวมหน้ากากขึ้นมา
เพ่ือให้ตนดูสมบูรณ์ที่สุดหรือเกินความเป็นจริง ทำให้ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนที่สื่อสารในสังคม
โลกาภิวัฒน์สำหรับชาย-หญิง ทำให้บทบาทเปลี่ยนไป ผู้หญิงมีอิสระในการเลือกคู่ครอง เหมือนกับที่
ผู้ชายเคยเป็น 

พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม (2552) ได้ทำการศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างความหมายและความเป็น
จริงทางสังคมในตรรกะการบริโภคในเพลงลูกทุ่งยอดนิยม ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้าง
ความหมายและความจริงทางสังคม มี 3 ส่วน 1) องค์กระกอบแรกคือผู้ผลิต โดยใช้พันธมิตรทางธุรกิจ
หรือการตลาดแบบพ่ึงพาในการผลิตเพลงศิลปิน และมิวสิกวิดีโอเพลงโดยการแทรกโฆษณาสินค้าลง
ไปในเนื้อหาเพ่ือประกอบสร้าง และความหมายและความเป็นจริงและผู้ผลิตใช้ทัศนคติเพ่ือสะท้อน
บุคลิกของศิลปินให้ตรงกับผู้บริโภค 2) องค์ประกอบส่วนที่สองคือส่วนของผู้บริโภค จะสะท้อน
ความหมายและความเป็นจริงในเรื่องวิถีชีวิตเท่านั้น แต่ผู้บริโภคไม่มีส่วนในการประกอบสร้าง
ความหมายและความเป็นจริงเลย ซึ่งผู้บริโภคจะสะท้อนความหมายและความเป็นจริงในประเด็นของ
วิถีชีวิตของผู้บริโภคและประสบการณ์และทัศนคติของตัวผู้บริโภค และมีการสะท้อนในเรื่องตรรกะ
การบริโภคออกเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ความหมาย อันได้แก่ การเปิดรับสื่อ การแต่งกาย การใช้
โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อาศัย การรับประทานอาหาร การใช้บริการห้างสรรพสินค้า และการเดินทาง  
3) องค์ประกอบส่วนที่สาม องค์กรของรัฐควบคุมการประกอบสร้างความหมายและความเป็นจริงของ
ผู้ผลิต การประกอบสร้างความหมายและความเป็นจริงใช้ตรรกะมูลค่าเชิงสัญญะ โดยการใส่
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ความหมายในเรื่องสัญญะที่ต้องการใช้ตีความเหล่านั้นเอง องค์กรของรัฐจะเป็นผู้เซ็นเซอร์สินค้าที่
ผู้ผลิตแทรกลงไป  

ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน (2558) ศึกษาเรื่อง การแสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่าย
ตัวเอง (Selfie) บนอินสตาแกรม ได้ทำการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา
ของรูปถ่ายตัวเอง (Selfie) ของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีบนอินสตาแกรม ผลการศึกษาพบว่า 1) เนื้อหาของ
รูปถ่ายตัวเอง (Selfie) ของกลุ่มเจเนอเรชั่นนำเสนอเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป 
ตามแต่ความสนใจของแต่ละบุคคล ในส่วนของการแสดงตัวตนพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนความ
สนใจแต่ละประเภทจะนำเสนอเนื้อหาของรูปถ่ายตัวเอง (Selfie) โดยอิงจากความสนใจที่มีอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ และมองว่าสิ่งที่ตนแสดงออกไปนั้นสะท้อนส่วนหนึ่งของตัวตนได้  2) การแสดงตัวตนของ
กลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (Selfie) บนอินสตาแกรม พบว่า เหมือนกับการแสดงตัวตนใน
ชีวิตประจำวันในด้านความสนใจที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านรูปถ่ายตัวเอง (Selfie) เพ่ือแชร์กับเพ่ือน ใน
สังคมออนไลน์การถ่ายรูปตัวเอง (Selfie) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการแสดงตัวตนบนอินสตาแกรม 
แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างจะเลือกแสดงตัวตนบางส่วนที่แตกต่างจากการแสดงตัวตนใน
ชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างจะไม่แสดงตัวตนด้านไม่ดี เนื่องจากปัจจัยในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวบนพ้ืนที่ออนไลน์และความปลอดภัยในการใช้โซเชียล  3) การสื่อสารด้วยรูปถ่ายตัวเอง 
(Selfie) เพ่ือสื่อสารมิติทางสังคม พบว่า การแสดงตัวตนผ่านรูปถ่ายตัวเอง (Selfie) บนอินสตาแกรม 
ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคมออนไลน์ เช่น การกดไลค์ การแสดงความคิดเห็น จากผู้อ่ืน 
นอกจากยังพบว่า ค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อการแสดงตัวตนของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การให้ความ
สนใจต่อสิ่งที่ได้รับความนิยมในโซเชียลเน็ตเวิร์ค การได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างชื่น
ชอบ เป็นต้น 

พิชญาณี ภู่ตระกูล (2559) ศึกษาเรื่อง การเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แนวทางการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล และผลกระทบ พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญที่
ให้ผู้ใช้สามารถเปิดเผยตนเอง ทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว การโพสต์รูปภาพ การแสดงความคิดเห็น
และการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือให้
ผู้อ่ืนได้รู้จักตัวตนของบุคคล ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยตนเองสามารถแบ่งได้เป็นปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ และการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ความไว้วางใจ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในงานวิจัยพบว่า บุคคลจะได้รับ
ทุนทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมจากการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
สามารถยืนยันได้ว่าการรับทุนทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมจากการเปิดเผยตนเองใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิต่อการมีคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี 
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ธัญญากร บุญมี (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
บนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เน้นการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์เสมือนและการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์กับตัวผู้เล่น ในการวิจับครั้งนี้พบว่า รูปแบบ
การสร้างอัตลักษณ์เสมือนเป็นรูปแบบที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกับการแสดงออกถึงตัวตนของ
บุคคลที่อยู่ในโลกความเป็นจริง แต่ในความหลากหลายที่เกิดขึ้นกลับไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ผู้เล่มเกม
สามารถสร้างอัตลักษณ์ท่ีมีความเสมือนหรือแตกต่างจากความเป็นจริงได้ เนื่องจากตัวเกมกำหนดให้ผู้
เล่นใหม่ต้องสร้างตัวแทนตนเองขึ้นมาในรูปแบบของตัวละครภายในเกม ผู้เล่นสามารถกำหนดตัวตน
ได้ตามความต้องการของตนเอง ภายใต้ข้อกำหนดของเกม การใช้อัตลักษณ์เสมือนในการเล่นเกม
ออนไลน์ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ผ่านระบบการสื่อสาร
ภายในเกม โดยที่อัตลักษณเสมือนเป็นตัวดึงดูดการเริ่มตนความสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบน
เครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้เล่นเกมในรูปแบบชุมชนย่อยขึ้นมาและส่ง
ผลกระทบต่อรูปแบบในชีวิตประจำวันของผู้เล่นเกมออนไลน์ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็น
ผลกระทบในด้านลบแต่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่เรียกว่ามิตรภาพ 

เกศินี บัวดิศ (2563) ศึกษาเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์บุคคลในสื่ออินสตาแกรม กล่าวว่าสังคม
ของการสื่อสารในโลกดิจิทัลที่ได้รับกระแสนิยมเป็นอย่างมาก การสร้างตัวตนในสังคมตามบริบทต่าง 
ๆ ของข่าวสารที่มีความเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วในสังคมจนทำให้เกิดสื่อใหม่ เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
การรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวัน วิธีการสื่อสารในโลกโซเชียลอย่างสื่ออินสตาแกรม กลายเป็นส่วน
หนึ่งในโลกธุรกิจตลาดออนไลน์ บทความวิชาการนี้จึงมุ่งเน้นการนำเสนอเรื่องราวการสร้าง “ตัวตนใน
สังคม” ที่สามารถสร้างความโดดเด่นของตัวบุคคลจนกลายเป็นตัวตนในโลกออนไลน์ได้ ผู้เขียนจึง
นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจในการสื่อสารที่เชื่อมโลกของข่าวสาร ได้แก่ 1) ความแตกต่างของบุคคล 2)
การเรียนรู้ ตัวตนในโลกโซเชียล หรือการยอมรับจากคนในโซเชียล การรู้จัดและการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเพ่ือนร่วมโลกต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และการก่อตัวจนกลายเป็นมิติหนึ่งที่สังคมยอมรับ
ตัวตน 3) ทฤษฎีอัตลักษณ์ตัวตน และ 4) งานวิจัยที่สอดคล้องกับการนำประยุกต์เอาการสื่อสารมาใช้
ในกรอบชีวิตประจำวัน 
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการสร้างและการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่ง
กายด้วยผ้าไทย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ ได้แก่ แนวคิดโดยสามารถสรุปเป็นกรอบการวิจัยได้ดังนี้ 

1) การศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับผ้าไทย แนวคิด
ปรากฏการณ์วิทยา และแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ในการอธิบายการสื่อสารภายในตัวเองเพ่ือ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 

2) การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้า
ไทย ผู้วิจัยใช้แนวคิดการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และแนวคิดการวิเคราะห์ตัวบท เพ่ือ
วิเคราะห์ความคิด วิธีการในการสื่อสาร รวมถึงการเลือกรูปภาพและการใช้ภาษา ที่ใช้ในการเล่าเรื่อง
เพ่ือสร้างความหมายของตัวตนและอัตลักษณ์ ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยต้องการสื่ออกไปให้
ผู้อื่นในสังคมได้รับรู้ 

ภาพที่ 2.18  กรอบแนวคิดการวิจัย 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างและการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้า
ไทย” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างและการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านของผู้หญิงที่แต่ง
กายด้วยผ้าไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แนวคิดการศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) ซึ่งเป็นวิธีวิจัยที่มุ่งเน้น
การตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล งานวิจัยชิ้นนี้ใช้เครื่องมือวิจัย 2 วิธี ได้แก่ การ
สั ม ภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก  ( In-depth Interview)  แ ล ะก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ตั ว บ ท  (Textual Analysis)  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

3.1 แหล่งข้อมูลวิจัย 

แหล่งข้อมูลการศึกษา การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้สามารถจัดแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วนที่สำคัญ 
1) แหล่งข้อมูลเอกสาร การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
 (1) เอกสารประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ข้อมูลจากหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

วารสารทางวิชาการ และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและ 
การสื่อสารอัตลักษณ์ รวมไปถึงการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 (2) เอกสารประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 
ฐานข้อมูลทางวิชาการ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ สื่อออนไลน์ อาทิ Facebook ที่ผู้หญิงซึ่งแต่งกายด้วยผ้าไทย
ใช้ในถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ของตนเอง เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ 

2) แหล่งข้อมูลบุคคล การรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 30 
ปีขึ้นไป โดยไม่จำกัดอาชีพ สถานภาพ และเป็นผู้ที่สวมใส่หรือนุ่งห่มผ้าไทยในชีวิตประจำวันไม่น้อย
กว่า 1 ปี โดยจะต้องสามารถบอกเล่าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยของตนเองได้ 
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3.2 ผู้ให้ข้อมูล 

เนื่องด้วยปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจำนวนผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยในประเทศไทยนั้นมี
จำนวนเป็นที่แน่นอนเท่าไหร่ ทว่า การศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดปรากฏการณ์วิทยานั้น มุ่งทำความ
เข้าใจความหมายของประสบการณ์มากกว่าเน้นความหลากหลายของการเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่แต่ง
กายด้วยผ้าไทย ผู้ให้ข้อมูลที่คัดเลือกมาจึงต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก มีประสบการณ์ใกล้เคียง
หรือแตกต่างกันก็ได้ แต่จะต้องมีจำนวนเพียงพอที่จะสะท้อนประสบการณ์ท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาได้ 

การเลือกผู้ให้ข้อมูลเพ่ือให้ได้ผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหัวข้อที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเป็นการเลือกโดยเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) นั่นคือ เมื่อได้กลุ่ม
ตัวอย่างคนหนึ่งแล้ว ก็จะมีการถามกลุ่มตัวอย่างว่ามีคนรู้จักที่มีลักษณะดังที่ผู้วิจัยต้องการหรือไม่ หาก
กลุ่มตัวอย่างมีการแนะนำมาผู้วิจัยก็จะดำเนินการไปขอสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ผู้วิจัยมีการดำเนินการ
ลักษณะนี้จนกระทั่งได้ข้อมูลถึงจุดอ่ิมตัว ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลจำนวน 9 คน หากข้อมูลยังไม่ถึง
จุดอิ่มตัวผู้วิจัยจะเพ่ิมจำนวนผู้ให้ข้อมูลจนกระทั้งได้ข้อมูลถึงจุดอ่ิมตัว 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้เก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 9 คน ผู้วิจัยได้เตรียมแนวคำถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ไว้ตามวัตถุประสงค์โดยมี
ประเด็นดังนี ้

(1) ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้สึก ความคิดเห็น และมุมมองต่อประสบการณ์การแต่งกายด้วย
ผ้าไทยอย่างไร  

(2) การให้ความหมายของการแต่งกายด้วยผ้าไทยของผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างไร 
(3) กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างไร 
(4) บริบททางสังคมที่มีส่วนในการกำหนดอัตลักษณ์ของผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างไร 

2) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) 
ผู้วิจัยมีบทบาทในการวิเคราะห์ บทความ เรื่องเล่าประสบการณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 

ภาพถ่าย คำบรรยาย ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราว
การแต่งกายด้วยผ้าไทยให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ วิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) และ
แนวคิดการเล่าเรื่อง ตั้งแต่วิธีการเล่าเรื่อง ถ้อยคำ ภาษาที่ใช้ ภาพถ่าย ว่ากลุ่มตัวอย่างได้สร้าง
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ความหมายอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย จากสิ่งต่าง ๆ ที่สื่อสารออกมาให้ผู้อ่ืนได้รับรู้
อย่างไรบ้าง โดยจะทำการวิเคราะห์โพสต์ที่ผู้ให้ข้อมูลได้มีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก 
โดยเลือกจากยอดไลค์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
และการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการศึกษาอัตลักษณ์และกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของ

ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ผู้วิจัยได้เตรียมกรอบแนวคำถามที่มุ่งเน้นถึงประสบการณ์ที่ผู้หญิงแต่ง
กายด้วยผ้าไทย ว่ามีความรู้สึก ความคิดเห็น และมุมมองต่อการแต่งกายด้วยผ้าไทยทอย่างไร รวมถึง
ประเด็นเรื่องการให้ความหมายของการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเด็นเรื่องกระบวนการสร้างอัตลักษณ์  

2) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการศึกษาประเด็นการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ในการวิเคราะห์
ตีความ โดยดูจากสิ่งที่ปรากฏ เช่น บทความ เรื่องเล่าประสบการณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ภาพถ่าย 
คำบรรยาย ที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่ผู้ให้ข้อมูลเลือกใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราว
การแต่งกายด้วยผ้าไทยให้ผู้อื่นได้รับรู้ 

 

3.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกตั้งแต่เดือน

มกราคม-เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลารวม 5 เดือน และระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมงต่อผู้ให้ข้อมูล 1 ราย 

2) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) 
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์

ประมาณ 29 เดือน โดยการเก็บข้อมูลจากสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลได้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
ตนเอง ตั้งแต่พฤษภาคม 2562-กันยายน 2564 โดยเลือกเก็บข้อมูลจากโพสต์ของผู้ให้ข้อมูลอย่างน้อย
คนละ 10 โพสต์โดยผู้วิจัยจะเลือกโพสต์ที่แสดงถึงการสวมใส่ผ้าไทยและได้รับความสนใจมากท่ีสุดซึ่ง
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คำนวณจากยอดไลค์เรียงลำดับจากมากไปน้อย เพ่ือนำภาพและข้อความมาทำการวิเคราะห์ตัวบท 
(Textual Analysis) ผู้วิจัยให้ความสำคัญกับเบื้องหลังของการใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารอัตลักษณ์
ของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ถ่ายภาพอะไร เขียนว่าอย่างไร กำลังคิดอยู่ไรอยู่ พูดถึงเรื่องอะไร มีความรู้สึก
อย่างไร รวมถึงความแฝงที่มีอยู่ในรูปภาพหรือข้อความที่ผู้ให้ข้อมูลได้โพสต์ลงสื่อออนไลน์ไป รวมถึง
ตัวบท ได้แก่ การถ่ายภาพ ภาษาท่ีเขียน วิธีการเล่าเรื่อง เป็นต้น 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้แนวทางวิธีวิจัยปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenology) ซึ่งมุ่งเน้นการ
ตีความ ประสบการณ์ ซึ่งสิ่งที่ปรากฎการณ์วิทยาเน้นเป็นพิเศษในการวิเคราะห์ คือการ “กลั่น”  
เอาความหมายของปรากฎการณ์จากข้อมูล ไม่เพียงแต่ความหมายในทัศนะของผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย 
เท่านั้น แต่ความหมายโดยทั่วไปของปรากฎการณ์นั้น ๆ ด้วย 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-Depth Interview) ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการนำข้อมูลมารวมเป็นหมวดหมู่และแยกประเด็นของ
ข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือสร้างขอบเขตที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาถอดบท
สัมภาษณ์แบบคำต่อคำ (Word by Word) แล้วอ่านบทสัมภาษณ์ดังกล่าวซ้ำหลาย  ๆ รอบ  
เพ่ือพิจารณาข้อมูลที่ได้รับ และใช้วิธีการจำแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) ให้เป็น
หมวดหมู่โดยการวิเคราะห์คำหลัก (Domain Analysis) และมีการจำแนกคำที่มีความสัมพันธ์กันมาไว้
ในชุดข้อมูลเดียวกัน นำมาวิเคราะห์เป็นประเด็นหลักและแบ่งเป็นประเด็นย่อยต่อไป จากนั้นนำข้อมูล
ที่ได้นั้นมาสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยการเขียนบรรยายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างประเด็นหลักกับประเด็นย่อย เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการตีความตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดและทฤษฎีที่
ทำการศึกษา โดยสรุปผลข้อมูลแบบการบรรยายเชิงพรรณนา 

2) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) 
ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) อันเป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

เพ่ือหาข้อสรุปแบบอุปนัยถึงสิ่งที่ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยต้องการจะสื่อสารออกไปให้ผู้อ่ืนได้รับรู้
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในการวิเคราะห์ภาพและคำบรรยายจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ 6 
ประการ ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) กระบวนการใส่ความหมายของสาร (Encoding Process) ตัวสาร 
(Message) วิ ธี ถ่ ายทอด ไปยั งผู้ อ่ื น  (Channel of Transmission) ผู้ รับ ส าร (Detector) และ
กระบวนการถอดความหมายของสาร (Decoding Process) (สุภางค์ จันทวานิช, 2554)  
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ผู้วิจัยจะทำการตีความจากคำและข้อความที่กลุ่มตัวอย่างเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ว่าคำและ
ข้อความเหล่านี้ มีความหมายเด่นชัดในเรื่องใด ต้องการสื่อสารใจความสำคัญใดไปสู่ผู้รับ โดยเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถึงความตั้งใจในการสื่อสารที่อยู่
เบื้องหลังภาพและคำบรรยายต่าง ๆ เหล่านั้น 

 

3.7 การนำเสนอผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิจัยด้วย
วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

บทที่ 4 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วย 
ผ้าไทย ส่วนที่ 2 การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

บทที่ 5 นำเสนอการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของ
ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แนวคิด
การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) ซึ่งเป็นวิธี
วิจัยที่มุ่งเน้นการตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล งานวิจัยชิ้นนี้ใช้เครื่องมือวิจัย 2 วิธี 
ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) 
หลังจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการวิเคราะห์ตัวบทการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ่านภาพถ่ายและการเขียนบรรยายลงในสื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาในบทที่ผ่านมาแล้วนั้น ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ตัวบท มาใช้แนวคิดปรากฎการณ์วิทยา แนวคิดอัตลักษณ์และ
แนวคิดวิเคราะห์ตัวบทเป็นกรอบในการวิเคราะห์หลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 
4.2 การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 

4.1 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 

4.1.1 ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้หญิงท่ีแต่งกายด้วยผ้าไทย 
การเลือกผู้ให้ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับหัวข้อที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา เป็นการเลือกโดยเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ด้วยผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาผู้หญิงที่
แต่งกายด้วยผ้าไทย การเลือกผู้ให้ข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่โดยมีจุดเริ่มต้นจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่านแรก คือ ผู้ให้ข้อมูลที่ 1 ซึ่งแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวันเป็นประจำ 
อีกทั้ งยังเป็นผู้ที่สะสมผ้าไทยและยังติดต่อรวมกลุ่มกับผู้ที่มีความสนใจในการสวมใส่ผ้าไทย
เช่นเดียวกันอยู่เสมอ รวมถึงชี้นำให้ผู้วิจัยค้นหากลุ่มผู้ให้ข้อมูลผ่านกลุ่ม เฟซบุ๊กที่ปรากฏอยู่บนพ้ืนที่
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ออนไลน์อยู่แล้วจำนวนหนึ่ง และใช้วิธีสอบถาม ขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพ
ต่าง ๆ ในการช่วยแนะนำกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย จนทำให้พบกลุ่มชวนนุ่งซิ่น 
มานุ่งสั้น ต่อมาทางกลุ่มได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มบ้านชวนนุ่งซิ่นมาจนทุกวันนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเฟซบุ๊ก
ปิดที่มีแอดมินเป็นผู้ดูแลและคัดเลือกสมาชิกในการอนุมัติเข้ากลุ่ม โดย ณ วันที่เก็บข้อมูลมีสมาชิก
จำนวน 23,661 คน ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจำ อีกทั้งยังมีความ
หลากหลายในอาชีพ วัย การศึกษาและสถานภาพ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสามารถบอกเล่าและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยของตัวเองได้ 

ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 9 คน ในรูปแบบตาราง โดยนำเสนอข้อมูล 
ได้แก่ อายุ ภูมิลำเนา ระดับการศึกษา อาชีพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีอายุน้อยที่สุดคือ 34 ปี และมีอายุมาก
ที่สุดคือ 68 ปี ทุกคนจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นปริญญาโทและ
บางส่วนจบการศึกษาขั้นปริญญาเอก มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางถึงขั้นดี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีทั้งผู้ที่มี
ภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 

 
ตารางที่ 4.1  ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 
 

ลำดับที่ ผู้ให้ข้อมูล อายุ ภูมิลำเนา อาชีพ ระดับการศึกษา 

1 ผู้ให้ข้อมูลที่ 1 57 นนทบุรี ธุรกิจส่วนตัว ปริญญาโท 

2 ผู้ให้ข้อมูลที่ 2 60 มหาสารคาม รับราชการครู ปริญญาโท 
3 ผู้ให้ข้อมูลที่ 3 46 นครราชสีมา ธุรกิจส่วนตัว ปริญญาตรี 
4 ผู้ให้ข้อมูลที่ 4 58 ลำพูน รับราชการ ปริญญาโท 
5 ผู้ให้ข้อมูลที่ 5 65 กรุงเทพฯ ไม่แจ้ง ปริญญาเอก 
6 ผู้ให้ข้อมูลที่ 6 58 เชียงใหม่ ธุรกิจส่วนตัว ปริญญาโท 
7 ผู้ให้ข้อมูลที่ 7 45 กรุงเทพฯ นักการตลาด ปริญญาโท 
8 ผู้ให้ข้อมูลที่ 8 34 กรุงเทพฯ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ปริญญาโท 
9 ผู้ให้ข้อมูลที่ 9 68 กรุงเทพฯ ข้าราชการบำนาญ ปริญญาโท 

 
ผู้วิจัยจะนำเสนอข้อมูลในส่วนที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะนำมาตีความและวิเคราะห์

เพ่ือตอบคำถามในประเด็นเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย โดยผู้วิจัยแบ่งแยก
ประเด็น ดังนี้ 
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4.1.2 ที่มาของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย จำนวนทั้งสิ้น 9 คน 

ผู้วิจัยพบว่า มูลเหตุที่ทำให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดการแต่งกายด้วยผ้าไทย เริ่มต้นจากบริบททางสังคม
วัฒนธรรมที่เป็นสภาพแวดล้อมและความต้องการส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ประกอบกับการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ จนพบกับผ้าไทยของชาวบ้านในพ้ืนถิ่นจนเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความสนใจผ้าไทย 
รวมถึงงานอดิเรกที่ทำเป็นกิจกรรมยามว่าง ตลอดจนความชื่นชอบในงานศิลปวัฒนธรรมไทย ล้วน
แล้วแต่เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างให้ผู้ให้ข้อมูลหันมาใช้ผ้าไทยในการแต่งกายด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) จุดเริ่มต้นในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
จุดเริ่มต้นในการแต่งกายด้วยผ้าไทยของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจุดร่วมกันที่ กล่าวได้ว่า 

บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นสภาพแวดล้อมของผู้ให้ข้อมูล โดยเฉพาะจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของ
ผู้ให้ข้อมูล อย่างความเป็นอยู่ในครอบครัว ชุมชน และความต้องการส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ประกอบ
กับการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ จนพบกับผ้าไทยที่ชาวบ้านในท้องถิ่นมีการนำมาใช้สวมใส่ใน
ชีวิตประจำวัน จึงเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของการแต่งกายด้วยผ้าไทยของผู้ให้ข้อมูลนั่นเอง 

จริง ๆ แล้วที่บ้านพ่ีซื้อผ้าทอมือมานานแล้วแหละแต่ว่า เมื่อประมาณ 20 ถึง 30 ปี
ก่อน เราไม่ได้เอามานุ่งอย่างทุกวันนี้ อย่างผ้าผืนนี้ 30 ปีแล้ว แต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยให้
ความสนใจกับการแต่งผ้าไทยมากมาย พี่เป็นคนที่ใส่ผ้าไทยไปงานแต่งงานชาวบ้าน ไปวัดนุ่ง
ผ้าซิ่น ไปงานแต่งงานก็นุ่งผ้าซิ่น ซึ่งในสมัยนั้นคนก็ไม่นิยมกันเท่าไหร่ แต่ถามว่าระหว่างนุ่ง
ผ้าซิ่นกับแต่งชุดโดยทั่วไปตามแฟชั่น พ่ีก็ทำไปด้วยกัน ตอนเช้าก็ไปงานเช้านุ่งผ้าซิ่นไป  
แล้วพอกลางคืนเราก็แต่งชุดราตรีสั้นไป บางทีกลางคืนเราก็แต่งผ้าซิ่นไปแต่อีกลักษณะนึง  
พ่ีไม่ได้คลุกคลีหรือเป็นคนในชุมชนดั้งเดิม แต่เป็นความชอบส่วนตัว  (ผู้ให้ข้อมูลที่  1, 
สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2563) 

แต่งกายด้วยผ้าไทยต้องย้อนไปสมัยก่อนที่ว่า เป็นคนที่ชอบผ้าไหมชอบการแต่งกาย
ตัวผ้าซิ่น เริ่มแรกพ่ีเรียนโรงเรียนที่ต่างจังหวัดเราก็เห็นคุณครูใส่ ตั ดชุดเป็นผ้าฝ้าย  
ผ้าไหม เสร็จแล้วเราก็ชอบ ก็คือเหมือนครูเป็นไอดอลเรา ครูคนนี้แต่งกายสวยทุกวัน โตขึ้น
เราจะต้องใส่ผ้าซิ่นแล้วแต่งกายด้วยผ้าไทย แต่ก็ไม่มีโอกาสจนมาเริ่มจริงจังเมื่อ 6 ปีก่อน  
เราเป็นคนที่สะสมผ้ามาเรื่อย ๆ ส่วนมากก็จะซื้อให้แม่บ้างซื้อให้ผู้ใหญ่บ้าง แต่ไม่ค่อยได้ใส่
เพราะด้วยหน้าที่การงานเราไม่สามารถจะใส่ได้นอกจากไปวัดหรือว่างานมงคลสมรส งาน
มงคลสมรสเจอเพ่ือนรุ่นเดียวกันเค้าก็จะใส่ยีนส์ ของพ่ีก็สไบเลยเป็นผ้าไหมผ้าซิ่นไปก็เริ่มมา
จากนั้น แต่มาใส่จริงจังก็น่าจะเป็น 6 ปีก่อน แล้วก็ใส่มาตอนแรก 3 เดือนแรกมีความรู้สึกว่า
เป็นตัวประหลาดเป็นสิ่งแต่งต่างใช่ไหมค่ะ เพราะเราใส่ออกไปข้างนอกพอพ้น 3 เดือนแรกมา 
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จากนั้นมาไม่คิดจะใส่อะไรอีกเลยค่ะ แต่ว่าผ้าก็จะมีซื้อเก็บไว้บ้างของแม่บ้าง (ผู้ให้ข้อมูลที่ 2, 
สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

แรก ๆ เราก็จะใส่ชุดผ้าไทยไปทำงาน ตอนแรกจะเป็นผ้าไทยที่เป็นกระโปรง เพราะ
เป็นชุดทำงาน คือเราชอบอยู่แล้ว หลัง ๆ มาเห็นเพ่ือน ๆ เขาใส่ผ้าซิ่น ประมาณ 2 ปีที่ผ่าน
มาก็ใส่ผ้าซิ่นตลอด ตอนแรกก็ใส่ไปเที่ยววัด แต่พอนานไปไม่ใช่เฉพาะวัดแล้ว ไปไหนก็จะใส่
แล้วก็ถ่ายรูป (ผู้ให้ข้อมูลที่ 3, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2563) 

เริ่มต้นเราเป็นคนพ้ืนถิ่นทางภาคเหนืออยู่แล้ว ปกติสมัยเด็ก ๆ เวลาไปวัด เวลาช่วง
สงกรานต์ เราก็จะใส่ซิ่นใส่ชุดพ้ืนเมืองกันอยู่เป็นปกติ เวลาไปวัดทุกครั้งก็จะใส่เป็นซิ่น ยิ่งถ้า
เป็นช่วงสงกรานต์ก็ยิ่งใส่เป็นซิ่นใส่เป็นชุดพ้ืนเมืองกัน พอโตขึ้นก็ไปอยู่กรุงเทพฯ ไม่ได้ใช้ของ
พวกนี้เลย ไม่ได้ใส่เลย ทำงานในกรุงเทพฯ ร่วม 30 ปี แล้วก็ย้ายกลับมาภูมิลำเนา พอถึง
สงกรานต์เราก็ใส่ซิ่น ใส่ชุดพ้ืนเมืองเป็นปกติทั้งเดือนเมษา ประกอบกับเข้าไปทำงานใน
เชียงใหม่ ทางนโยบายของผู้ว่าแต่ละคน ประมาณปี 58 59 ผู้ว่ามีการบอกว่าช่วงเดือนเมษา
เป็นเดือนสงกรานต์เขาให้แต่งชุดพ้ืนเมืองทั้งเดือน ปกตินี้ทุกวันศุกร์ที่เชียงใหม่ ที่ลำพูน เขา
จะแต่งชุดพ้ืนเมืองทั้งคนทำงาน ทั้งนักเรียน ซึ่งโรงเรียนเขาจะจัดให้ใส่ผ้าเมือง ผู้หญิงก็ใส่ซิ่น
ไปเลย พอเป็นแบบนี้ใจเรารักที่จะใส่อยู่แล้ว พอมาอยู่บ้านเราไปวัดก็ใส่  พอใส่ ๆ ไป เดี๋ยวนี้
มีเฟซบุ๊กก็ถ่ายลงเฟส เพ่ือนก็บอกว่าสวย ๆ ฝากซื้อหน่อย ซื้อผ้ายกดอกของลำพูนเพราะขึ้น
ชื่อ เพ่ือนก็จะฝากซื้อ เราก็ไปซื้อ จนในที่สุดเรารู้สึกว่าเพ่ือนฝากซื้อบ่อยจัง เราก็เลยขายจน
ทุกวันนี้เราก็ขายผ้าซิ่นทอมือยกดอกของเรา เพื่อนก็มาซื้อและเราก็ใส่บ่อย ๆ จนมีเพ่ือนเชิญ
ชวนเข้ากลุ่มนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น เราก็เห็นซิ่นหลากหลายก็มีความรู้สึกว่าดี  (ผู้ให้ข้อมูลที่ 4, 
สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

ใส่มาตั้งแต่เด็กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเริ่มตั้งแต่ตอนไหน ก็ตั้งแต่เป็นสาวมาก็นุ่งผ้าถุง 
ผ้าซิ่นมาตลอด แต่ถ้าเอาจริง ๆ จัง ๆ เพราะชอบคะ (ผู้ให้ข้อมูลที่  5 , สัมภาษณ์ , 12 
พฤษภาคม 2563) 

เป็นคนที่ยึดสุภาษิตที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง แล้วเราเป็นผู้หญิงเรา
ต้องไม่หยุดสวย เราเลยแต่งตัวตลอด ที่นี้ต้นแบบของการแต่งของเราคือ พ่อแม่ เพราะพ่อแม่
สอนเราเสมอว่าเราต้องแต่งกายให้ดูดีเพราะคนเขาจะดูเราดีดีหน่อยนึง ตั้งแต่เล็ก ๆ มาละ 
พอดีว่าบ้านพ่ีค้าขาย คุณพ่อจะให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เวลาลูกค้ามาซื้อสินค้าร้านเรา
เขาจะได้มั่นใจในของของเรา เพราะว่าพ่ีขายเครื่องเงิน เพราะนั้นการที่เราขายสินค้าที่ราคา
แพง ถ้าเราแต่งกายไม่ดีมันก็จะบ่งบอกลงไปถึงสินค้าเราได้มันก็เลยเป็นนิสัย พอเรายึดแบบนี้
แล้วพอเราเข้ามาทำงานในสาย PR marketing และพ่ีเองเป็น Brand Characters ของ CAT 
สภาพแวดล้อมส่งเสริมเราไปทั้งหมด ตั้งแต่เล็ก ๆ ที่เราแต่งตัวดูดี พอเราเข้ามาทำงานใน
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หน่วยงาน หน่วยงานก็ส่งเสริมเราเป็น Brand Characters เราก็ต้องทำให้ตัวเองเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์ตอนทำงานที่ CAT ก็ได้รับรางวัลบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีและป็นแบ
รนด์ให้กับองค์กร จากนั้นมาพอตำแหน่งสูงขึ้นเราก็ต้องพยายามทำไงให่เราแต่งกายดูดีเพราะ
ต้องไปปรากฏตัวให้กับคนข้างนอกด้วย ให้กับองค์กร พอเราเข้าไปในลักษณะงานแบบนี้ แล้ว
เราอยู่ในพ้ืนที่ ที่เป็นวัฒนธรรม ทุก ๆ วันศุกร์จะมีการแต่งกายพ้ืนเมือง เราเลยเชิญชวนให้
คนมาแต่งกายพ้ืนเมือง แต่โดยในนิสัยส่วนตัวที่บ้านก็จะแต่งกายผ้าถุงอยู่แล้ว หรือใน
ชีวิตประจำวัน ไปทำบุญ ไปงานมงคลหรืออ่ืน ๆ เราก็แต่งกายด้วยผ้าถุงตลอดเลย พอด้วย
หน้าที่ที่เราทำ ทำให้เราเข้าไปใกล้ชิดกับพวกนี้มากข้ึน ก็เลยได้เห็นเยอะขึ้น และพอเราได้เข้า
กลุ่มเราก็รู้สึกว่าเราได้เห็นผ้าซิ่นอีกเยอะ ทั้งที่เรารู้สึกว่าเราก็เห็นมาเยอะแล้ว เมื่อก่อนนี้ทาง
เหนือก็จะใช้ของท้องถิ่นทางเหนือ แต่พอเข้ากลุ่มเห็นเยอะขึ้นก็ททำให้เราหันมาสนใจผ้าไทย
มากขึ้น นี่ก็ เป็นจุดเริ่มต้นที่ เราได้หันมาสนใจและเริ่มสะสมมากขึ้น  (ผู้ ให้ข้อมูลที่  6 , 
สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

งานพ่ีเป็นพวกนักการตลาด ก็จะไปต่างจังหวัดไป ๆ เมื่อก่อนเวลาไปก็จะเห็นผ้าของ
พวกป้า ๆ ยาย ๆ ก็ชอบ แต่พ่ีก็ไม่ค่อยรู้นะ แต่ก็ซื้อเก็บ ๆ ไว้ ก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้น แต่ก็ยัง
ไม่ได้เอามาใส่จริงจัง เริ่มมาใส่จริงจังคือตอนนั้นพ่ีรู้สึกว่าพ่ีอยากให้คนเอามาซิ่นมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันและมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เหมือนเป็นชุดปกติของคนไปเลย ประมาณ 5 ปี
หรือมากกว่านั้น (ผู้ให้ข้อมูลที่ 7, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีเริ่มต้นมาจากการที่อยู่ในสมาคมต้องไปงานออกงานสมาคมอะไรแบบนี้ พี่เห็นคุณ
แม่ตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ แล้วนะ ว่าแบบเขาชอบใส่ผ้าไหมเป็นชุด เป็นสูทแบบแขนสี่ส่วน ด้วย
ตอนสมัยเด็กถามว่าดูดีไหม ก็ดูดีแหละ แต่ก็จะมองว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ ต้องไปงาน ต้องเป็น
ผู้หญิงตีกระบัง พอพ่ีเริ่มโตก็เริ่มใส่ผ้าไทยตอนไปงานสมาคม ไปออกงานอะไรแบบนี้ นี้เลย
เป็นจุดเริ่มต้นของการใส่ผ้าไทย (ผู้ให้ข้อมูลที่ 8, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีทำงานเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง  ชีวิตพ่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ราชการมาตลอด ตอนเล็ก ๆ พ่ีถูกฝึกให้เรียบร้อย อย่างเช่น ตอนเด็กเราชอบวิ่งเล่นตาม
ประสาเด็ก พอเวลาผู้ใหญ่เรียกพ่ีก็วิ่งเข้าไปหาเลย คุณปู่ก็บอกว่าให้ไปเข้ามาใหม่ ก็จะมีคน
คอยบอกว่าต้องเข้าไปเรียบร้อย พ่ีก็เดินช้า ๆ เข้าไป แต่ก็โดนบอกว่าให้ไปเข้ามาใหม่ จนมี
คนที่คอยอยู่ต้นห้องบอกว่าให้คลานเข่าเข้าไป เราก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องคลานเข่าเข้าไป 
เพราะตอนนั้นเรายังเด็ก แต่พอโตขึ้นเราก็เข้าใจ ทำให้เราถูกหล่อหลอมความเป็นกุลสตรีมา
ตั้งแต่เด็ก ๆ เลย ชีวิตพ่ีพกผันมาเรื่อย ๆ จนพ่ีได้มาเรียนศิลปะศาสตร์ พ่ีมีความรู้สึกว่าเวลา
เรียนตัวลายกนก พ่ีรู้สึกว่าพ่ีชอบ พ่ีรักมัน อะไรที่เป็นรูปแบบความไทยหรือ Background 
ของความเป็นธรรมชาติ จะมีความรู้สึกว่ามันสวยงาม แล้วคุณแม่พ่ีเขาก็เก็บผ้าเอาไว้เยอะ
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มากเลย ผ้าถุงในสมัยก่อนก็จะนุ่งตลอด อีกทั้งทางคุณปู่เขาบอกว่าอันนี้ผ้าของคุณย่าใครจะ
มาเอาก็ให้มาเอาไปพ่ีก็เลยไปเอามาแม่พ่ีเขาก็เก็บไว้จนเราโต เราก็เลยเอามานุ่ง ผ้าไหมสมัย
มันมันอยู่นานมากเลยนะคะ ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่จนปัจจุบัน พ่ีมีโอกาสใช้ได้ใช้จริงจังตอนเราเข้า
มาทำงานในสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร การแต่งกายของพ่ีคือพ่ีมีผ้าไหมเองอยู่แล้ว เรา
ไม่ต้องซื้อพ่ีก็แต่งด้วยผ้าไทยตลอด เวลาพ่ีแต่งคนก็จะบอกว่า เธอใส่แล้วดูดีจัง เราก็รู้สึกว่า
เวลาเราแต่งก็มีคนชม และเราก็ภูมิใจเวลามีคนบอกว่าผ้าผืนนี้ไม่รู้ถึง 100 ปีหรือเปล่านะ  
แต่นี่เป็นผ้าของคุณย่า ผืนนี่เป็นของคุณแม่นะเรารู้สึกว่ามันเป็นมรดก เรารู้สึกภูมิใจ เราไม่
รู้สึกเขินอะไร พ่ีใช้ผ้าไทยทุกวันจนเป็นนิสัยพ่ีไป ยิ่งพอเราได้เข้ามาทำงานในสายวัฒนธรรม 
เราก็ใช้อยู่ทุกวัน และเราก็สามารถเชิญชวนคนอ่ืนให้หันมาใส่ผ้าไทยได้ด้วย ซึ่งจะมีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสี่ภาค หรือแลกเปลี่นวัฒนธรรมต่างประเทศ พ่ีเลยรู้สึกว่าเวลาเราจัด
งานเราก็ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดไทยกันได้ คือเราอยากช่วยในการอนุรักษ์และ
รณรงค์ให้มีการใช้ผ้าไทยกันอะคะ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 9, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2563) 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูล 6 ใน 9 คน หรือ

คิดเป็นร้อยละ 66 แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นในการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่เกิดจากการเห็นบุคคลใน
ครอบครัวและบริบทสังคมรอบข้างของผู้ให้ข้อมูลใช้ผ้าไทยในการแต่งกายมาตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่สร้างให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดการความเคยชินและซึมซับการใช้ผ้าไทยโดยไม่รู้ตัว ทำให้ผู้ให้ข้อมูลเกิด
การรับรู้และผสมผสานกลมกลืนจนเป็นนิสัยส่วนบุคคลในการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น ไปวัด ไปทำงาน ไปงานเลี้ยง งานประเพณีต่าง ๆ ยกเว้นแต่ชุดพนักงานบริษัทที่อยู่
ในระเบียบปฏิบัติของพนักงานประจำองค์กรนั้น ๆ 

นอกจากนี้ ในการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูล 3 ใน 9 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33 แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นในการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่เกิดจากหน้าที่การ
งานที่ทำให้ผู้ ให้ข้อมูลมีโอกาสเดินทางไปทำงานและท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ และเมื่อได้ไป
ต่างจังหวัดจึงเห็นผ้าท้องถิ่น ผ้าพื้นเมืองทีค่นเฒ่า คนแก่ หรือชาวบ้านในพื้นท่ีนั้นนุ่งกัน โดยเป็นผ้าที่มี
การทอใช้กันเองภายในชุมชนและยังเป็นผ้าที่ทอเพ่ือจำหน่ายในศูนย์วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเมื่อผู้ให้ข้อมูล
ได้ เห็นและได้สัมผัสผ้ าไทยเหล่านั้ น  ทำให้ เกิดความรู้สึกชอบ มองดูแล้วมีความสวยงาม  
จึงตัดสินใจซื้อผ้าไทยและเริ่มสะสมมาเรื่อย ๆ พร้อมทั้งนำผ้าไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันและในโอกาส
ต่าง ๆ 

 
 
 



 56 

2) งานอดิเรกที่เป็นกิจกรรมยามว่าง 
งานอดิเรกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทำกิจกรรมยามว่าง ที่นอกเหนือจากการทำงาน

ที่เป็นอาชีพหลัก มีส่วนช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์แห่งความเป็นตัวตนให้กับผู้ให้ข้อมูลที่แต่งกายด้วยผ้า
ไทย ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนอาจให้ความสำคัญกับการใช้เวลาว่างเพ่ือกำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป 
ขึ้นอยู่กับความนิยมและความชื่นชอบส่วนบุคคล 

พ่ีชอบงานวินเทจ ชอบงานคราฟ์ ตอนนี้ พ่ีก็ทำเครื่องประดับสไตล์ไทย เป็น
เครื่องประดับลงยา 

พ่ีชื่นชอบในงานหัตถกรรมไทยพวกเครื่องประดับ พ่ีเลยไปเรียนทำเครื่องประดับ  
จนตอนนี้พ่ีทำเองและทำเป็นธุรกิจด้วย พ่ีเริ่มหัดทำปิ่นปักผม จากชิ้นแรกที่ออกมาเละเทะพ่ี
ค่อย ๆ พัฒนาฝีมือตัวเอง จนถึงทำออกมาสวยงามพร้อมจะรับออร์เดอร์ได้และพ่ีก็ทำเป็น
งานอดิเรก ได้ฝึกสมาธิ วันหยุดก็มีกิจกรรมทำ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 1, สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 
2563) 

กิจกรรมที่ชอบทำคือพวกงานฝีมือ คือจะทำเป็นหมดเลย (ผู้ให้ข้อมูลที่ 3, สัมภาษณ์, 
6 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีชอบพวกงานประดิษฐ์ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 8, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 
อยู่บ้านตอนช่วงนี้ โควิดนะคะ พ่ีก็สอนเด็ก ๆ ให้เขาเย็บบ้าง สอนทำหน้ากาก

อนามัยบ้าง แล้วก็ให้เขาขึ้นขายบนเว็บไซต์ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ สอนให้เด็ก ๆ ทำกระเป๋าก็
เป็นผ้าไทย สอนเพ้นท์ เพ้นท์พวกลายไทย ลายดอกไม้ สอนทำขนม ทำเค้ก เค้กกาแฟ วุ้น 
ลูกชุบ พวกขนมไทย สอนทำพวงมาลัย สอนทำบายศรี สอนให้ตัดแมสตัดหมวกให้เขาชุดกัน 
เราก็เอาผ้าไทยท่ีเรามีมาใช้ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 9, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2563) 

 
งานอดิเรกที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 ใน 9 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 44 มีการใช้เวลาว่างใน

การทำงานฝีมือ เช่น เครื่องประดับลงยา เพ้นท์ลายไทย งานประดิษฐ์ เช่น ทำหน้ากากอนามัย  
ทำกระเป๋า ทำบายศรี ร้อยพวงมาลัย อีกทั้งยังสอนลูกหลานทำขนมเค้ก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็น
กิจกรรมยามว่างที่ช่วยส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ในกับตนเอง อย่างไรก็ดี การใช้เวลาว่างในการ
ทำงานฝีมือ งานประดิษฐ์ สำหรับบุคคลอื่นทั่วไปแม้จะไม่ได้มีความหมายแฝงไว้เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ให้ข้
มูลที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ หากแต่กิจกรรมเหล่านี้สามารถสะท้อนตัวตนได้ว่า มีพ้ืนฐานที่รักและชื่นชอบ
ความเป็นไทย 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 5 ใน 9 คนหรือร้อยละ 55 พบว่า 
งานอดิเรกยามว่างอีกลักษณะหนึ่งที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีจุดร่วมสำคัญของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เหมือนกัน
นั่นคือ การศึกษาความรู้เพิ่มเติมของผ้าซิ่นจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงศึกษาด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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กับภูมิปัญญาการทอผ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชื่นชอบและมีผลในการสนับสนุนให้มีการแต่ง
กายด้วยผ้าไทยเป็นอย่างมาก ตลอดจนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อประดับตกแต่งท่ีอยู่อาศัยและทำ
สวนผลไม ้

ตอนวันหยุดหรือเวลาว่างส่วนมากงานอดิเรกจะอยู่ที่การนั่งตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับ
การใส่ผ้าซิ่น ตอบแฟน ๆ.ที่ถามกลับมาว่าคุณรุ้งถ้ามีปัญหาอย่างนู้นปัญหาอย่างนี้ ตอนนี้
กลายเป็นงานอดิเรกแต่เมื่อก่อนงานอดิเรกคือการไปสาธิตการนุ่งซิ่น ไปสาธิตที่เมืองทองธานี
และก็ทุกเพจที่เขาจัดงานขึ้น ก็จะเชิญให้ไปเป็นนักวิทยากรด้านการโชว์การนุ่งซิ่น การพันผ้า
อะไรอย่างนี้ค่ะ ส่วนมากงานอดิเรกก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วที่เหลือก็สวนหลังบ้านปลูกต้นไม้  
(ผู้ให้ข้อมูลที่ 2, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

งานอดิเรกที่ทำตอนนี้มีขายผ้าซิ่น แล้วก็ทำสวนมีลำไย มีมะม่วง (ผู้ให้ข้อมูลที่ 4, 
สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

กิจกรรมยามว่าง กจ็ะปลูกต้นไม ้(ผู้ให้ข้อมูลที่ 5, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2563) 
วันหยุดเรามีแค่วันอาทิตย์ เวลาว่างเราก็เข้าเว็บหาความรู้เรื่องผ้าซิ่น เข้าไปดู

ออนไลน์เวลามีการบอกเรื่องผ้าซิ่นก็จะเข้าไปดู แล้วก็กลับมาดูผ้าของเราว่าเรามีลายไหน ไม่
มีลายไหน (ผู้ให้ข้อมูลที่ 6, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีชอบอ่านหนังสือ ชอบปลูกต้นไม้ปลูกผัก ออกกำลังกาย 
พ่ีชอบประวัติศาสตร์ ฉะนั้นเวลาพี่อ่านเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยพ่ีก็จะชอบ (ผู้ให้ข้อมูล

ที่ 7, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2563) 
 

3) งานศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความชื่นชอบ 
พ่ีชอบการรำ เพราะสมัยพ่ีอยู่โรงเรียนราชินี พ่ีก็เป็นคนรำละครอยู่แล้ว มีพ้ืนฐานรำ

ละคร (ผู้ให้ข้อมูลที่ 1, สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2563) 
ชอบศิลปวัฒนธรรมไทยนะ การที่เราไปดูพวกนี้จะบอกถึงการเป็นพ้ืนถิ่นของพ้ืนถิ่น

นั้น ๆ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 3, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2563) 
ถามว่าชอบศิลปวัฒนธรรมไหม ชอบนะคะ ศิลปะหลัก ๆ ที่ชอบคือจิตรกรรมฝาผนัง

ที่อยู่ในวัดวาอารามต่างๆ หลายวัดในประเทศไทยเรา ในส่วนกรุงเทพเนี่ยมีอยู่เยอะมาก แล้ว
ก็ชอบดนตรีไทยชอบการแสดงแบบไทย ๆ ทุกอย่างที่ออกไทย ๆ จะเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ อย่าง
ช่วงเวลาที่ไปจังหวัดลพบุรีเนี่ย เขาไปเดินถ่ายรูปกันสวย ๆ พ่ีไปนั่งฟังดนตรีไทย มันคือ
ความชอบเลย (ผู้ให้ข้อมูลที่ 2, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ชอบ ชอบดูเขาฟ้อนและชอบฟังดนตรีทางเหนือ พวกสล้อ  
ซอ ซึง (ผู้ให้ข้อมูลที่ 4, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 
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ชอบศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าเป็นคนที่ชอบฟ้อนรำ ชอบการถัก ชอบ
แบบนี้มาตั้งแต่เด็ก (ผู้ให้ข้อมูลที่ 5, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2563) 

ชอบศิลปวัฒนธรรมค่ะ ชอบเรื่องของการฟ้อนรำ เพราะว่าเราคนเหนือ และนิสัย
ส่วนตัวก็เป็นคนชองเรื่องฟ้อนรำมากกว่า ชอบงานการแสดง ส่วนเรื่องงานศิลปะอ่ืน ๆ เช่น 
ภาพวาด อาจเป็นรองไปเพราะเราไม่ได้มีความรู้ แต่ที่มีความรู้จริง ๆ คือการฟ้อนรำ  (ผู้ให้
ข้อมูลที่ 6, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก ผู้วิจัยพบว่า งานศิลปวัฒนธรรมที่ผู้ให้ข้อมูลมีความชื่นชอบ 

ที่เหมือนกัน งานเหล่านั้นมักมีความเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การฟ้อน รำไทย ดนตรีไทย 
และจิตรกรรมฝาผนัง สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนการสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี 

 
4.1.3 การสร้างอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
การสร้างอัตลักษณ์ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย สามารถอธิบายด้วยแนวคิด วงจรแห่ง

วัฒนธรรม (Circuit of Culture) ของ Hall and Du Gay (1996) ซึ่ งได้อธิบายถึงลักษณะของ 
อัตลักษณ์ไว้ว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่มีการก่อรูปขึ้นมาภายใน
วัฒนธรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นทางสังคม (Social 
Construct) และอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดนิ่ง ซึ่ง E. T. Hall (อ้างถึงใน ศิรินาถ ปิ่นทองพันธ์, 2546) 
ได้เสนอแนวคิดควบคู่กับของ Hall and Du Gay (1996) ว่าวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ ทำให้เรา
แตกต่างจากคนกลุ่มอ่ืน ๆ มีวิธีการแบ่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ทราบถึงความแตกต่างไว้ซึ่งจำแนกได้ คือ 
ระบบการสื่อสารและภาษา ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย อาหารและนิสัยการบริโภค เวลาและ
ความสำนึก การตอบแทนและการทักทาย ความสัมพันธ์ ค่านิยมและบรรทัดฐาน ความรู้สึกเป็นตัวเอง
และระยะห่าง การพัฒนาด้านจิตใจและการเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ 

จากการเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยพบว่า กลุ่ม เป้ าหมายที่ เป็นผู้ หญิ งที่ แต่งกายด้วย ผ้าไทย  
มีจุดเริ่มต้นในการสร้างอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ถูกประกอบสร้างด้วยองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้  

1) ระบบการสื่อสารและภาษา 
ในประเทศไทยประกอบด้วยคนหลายภูมิภาค ซึ่งคนแต่ละภาคหรือแต่ละท้องถิ่น  

จะมีระบบการสื่อสารและภาษาเป็นการเฉพาะที่เรียกว่า ภาษาไทยถิ่น หรือภาษาท้องถิ่น หรือภาษา
ถิ่น ซึ่งแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น 4 ถิ่น คือ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นกลาง และ
ภาษาไทยถิ่นใต้ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากลาง และภาษาใต้ โดยคนไทย
ทั่วไปส่วนใหญ่มีการใช้ภาษาไทยถิ่นในการพูดมากกว่าการเขียน แต่ละภาษาจะมีความแตกต่างกันใน
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ด้านของการใช้คำ เสียงและสำเนียง โดยปกติทั่วไปคนไทยส่วนใหญ่จะใช้ภาษากลางในชีวิตประจำวัน 
หากแต่ผู้ใดพูดภาษาไทยถิ่นแล้วจะทำให้ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นคนท้องถิ่นใดหรือเป็นการแสดง  
อัตลักษณ์ว่าตัวบุคคลเป็นคนที่มีภูมิลำเนาที่ไหนนั้นเอง 

เป็นคนกรุงเทพ ก็ใช้ภาษากลางในการพูดคุยปกติทั่วไป (ผู้ให้ข้อมูลที่ 1, สัมภาษณ์, 
19 กุมภาพันธ์ 2563) 

เวลาพูดในชีวิตประจำวันก็ใช้ภาษาอีสาน เพราะเป็นภาษาท้องถิ่น แต่ถ้าเวลาสอนก็
จะใช้ภาษากลาง (ผู้ให้ข้อมูลที่ 3, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2563) 

ตอนนี้ใช้ภาษากลางเพราะว่าที่จังหวัดชลบุรีจะไม่ได้ใช้ภาษาท้องถิ่นแต่ถ้ากลับไป
บ้านที่โคราชเมื่อไหร่ก็ เราได้ใช้ภาษาถิ่น ภาษาถิ่นที่นู้นคือภาษาโคราชเลยแล้วก็เพ่ือนที่เรียน
ปริญญาตรีด้วยกันเนี่ยโทรศัพท์คุยกันบ้างอะไรบ้างก็จะใช้ภาษาถิ่น  (ผู้ ให้ข้อมูลที่  2 , 
สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

ถ้าอยู่ที่บ้านก็จะใช้ภาษาถิ่น คือ คำเมือง ถ้าที่ทำงานถ้าเขาเป็นคนภาคกลางเราก็จะ
พูดภาษากลาง แต่ถ้าเป็นคนพ้ืนเมืองด้วยกันก็จะใช้คำเมืองกัน แต่ถ้าอยู่บ้านใช้คำเมืองหมด
เลย (ผู้ให้ข้อมูลที่ 4, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีเป็นคนเชียงใหม่ พ่ีก็จะใช้ภาษาท้องถิ่น แต่ถ้ากับลูกค้าก็จะใช้ภาษากลาง แต่ถ้า
ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติก็จะใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนบ้าง (ผู้ให้ข้อมูลที่ 6, สัมภาษณ์, 7 
พฤษภาคม 2563) 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีการใช้ภาษาในการสื่อสารที่เกิด

จากบริบทสังคมที่เป็นอยู่ คือ การใช้ภาษาถิ่นซึ่งมีแตกต่างกันไปของแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาษาเหนือมี
ภาษาล้านนา ภาษาอีสานมีภาษาโคราช ผู้ให้ข้อมูลจะใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารกับบุคคลที่อาศัย
อยู่ในภูมิลำเนาเดียวกัน และจะใช้ภาษากลางกับบุคคลต่างท้องถิ่น การใช้ภาษาที่แตกต่างกันนั้นทำให้
เกิดการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลได้ว่าบุคคลนั้นมีแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิมมาจากภูมิภาคใด 

เนื่องจากประเทศไทยแต่ละภูมิภาคต่างก็มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ต่างกัน
ออกไป ดังเช่น ผ้าไทยในแต่ละภูมิภาคก็มีลักษณะสีสันและลวดลายแตกต่างกันตามแต่ละที่มาในแต่
ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นนิยมสวมใส่ผ้าไทยในรูปแบบที่แตกต่างกัน อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล 

2) ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย 
ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย เป็นการสัมภาษณ์ที่ให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงทัศนะ

เกี่ยวกับ วิธีการแต่งกายด้วยผ้าไทยเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของผู้ให้ข้อมูลและความคิดในการแต่งกายด้วย
ผ้าไทยแบบเดิมหรือแบบดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย ตลอดจนวิธีการเลือกซื้อผ้าไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
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ที่พ่ีชอบนุ่งผ้าไทยเป็นความชอบส่วนตัว ถ้าสังเกตจะเห็นคนที่ชอบนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไทย
เนี่ย จะชอบงานคราฟต์ งานทำมือทั้งหลาย นี่อาจจะเป็นความสนใจอย่านึงที่คล้ายกัน ใน
การที่นุ่งห่มด้วยผ้าทอมือ เพราะคนที่นุ่งผ้าซิ่นส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการแสดงเราจะ
ใส่ผ้าทอมือ แต่ถ้าเป็นพวกผ้าที่ใช้ในการแสดงจะเป็นผ้าอีกประเภท 

การเลือกผ้าของพ่ี นานมาแล้วเนี่ยเราก็สะสมผ้า เลือกจากจิตใจ สามสี่สี ตอนนั้น
เริ่มมีเพจเกี่ยวกับผ้าไทย เริ่มมีเพจพวกนี้ขึ้นมา มันก็เป็นวิธีที่ดีในการนำเสนอ เป็นภาพที่
สวยงามเวลาเราเห็น เอาผ้าซิ่นมานุ่ง พ่ีก็แก่แล้วแต่ไม่ได้อยากทำตัวแก่ ไม่อยากให้คนมองว่า
คนนุ่งผ้าซิ่นเป็นพวกป้าไม่อยากให้คนมองแบบนั้น ซึ่งมันมีหลายวิธีมาก เราก็เลยเริ่มดูพวก
ผ้าซิ่น แต่ดูในลักษณะที่ว่าไม่ได้ออกงาน แต่เอาไว้ไปนั่นไปนี่ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำ
สำหรับคนที่เริ่มนุ่งผ้าซิ่น ควรหาผ้าซิ่นที่มันสามารถไปกับชิ้นที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าได้ เสื้อเชิ้ตบ้าง 
ยืดบ้าง ถ้าจะเลือกต้องเลือกที่ไปด้วยกันได้ เป็นตรีมเดียวกัน ในปีแรกพ่ีเลือกที่จะเป็นผ้า
คราม มันเป็นอะไรที่สามารถไปด้วยกันได้กับเสื้อเชิ้ต และเสื้อยืด เพราะมันจะมีเนเจอร์ที่
คล้ายกับยีนส์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่นุ่งยีนส์แล้วมานุ่งผ้าซิ่น ตัวเลือกท่ีดีที่สุดในการที่จะ
เริ่ม พ่ีใส่ผ้าไทยมาตั้งแต่ปี 54 เกือบ10 ปีแล้ว คนก็ตกกะใจว่ายัยนี่ท่าจะเพ้ียน แต่พ่ีใส่ กับ
เสื้อเชิ้ตสีขาวถ้าใช้ครามเนี่ย พอเอามาใส่มันจะมีความเท่ห์ ใส่กับเสื้อเชิ้ต พอนานไปคนก็เริ่ม
มองว่าเฮ้ยมันก็ไปกันได้กับเสื้อเชิ้ต เพราะฉะนั้นก็จะเอาผ้าซิ่นเข้ามาหรืออะไรก็ตาม มันไม่
ควรจะเป็นคนละข้ัวกับของที่คุณมีอยู่แล้วในตู้เสื้อผ้า เพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนบุคลิก แต่มันเป็น
การจัดบุคลิกไปอีกแนวนึง อีกวันนึงเราก็เอาพวกนั้นอะมาร่วมกับผ้าซิ่น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา
ทำคือเอาผ้าซิ่นนี่แหละมาทำเป็นอะไรก็ได้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างนุ่งกางเกงยีนส์ นุ่งส
เลค พ่ีจะไม่ทรีตว่าเราควรนุ่งสแลคนุ่งกางเกงยีนส์แล้วกลายมาเป็นนุ่งผ้าซิ่นทุกวัน จะไม่ใช่
อย่างนั้น แต่เราทรีตผ้าซิ่นเหมือนกับเป็นกางเกงขายาว กระโปรง กางเกงยีนส์ หยิบมาใช้
เมื่อไหร่ก็ได้ และใช้โอกาสไหนก็ได้ แล้วแต่ใจเรา วันดีคืนดีพ่ีก็ใส่กับเสื้อเชิ้ตสีดำ เราก็จะเห็น
อีกลุคนึง ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครนุ่งผ้าซิ่นกับเสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบ คือเมื่อก่อนมีส่วน
วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ บางคนก็ถามนี่คุณเอาเสื้อเชิ้ตมาใส่กับผ้าซิ่นเหรอ เราก็บอกก็นี่
คือสไตล์เรา นี่คือรูปแบบของเรา เราจะนุ่งอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่รูปแบบของเรา และเราก็จะไม่
นุ่งอย่างที่คุณนุ่ง เขาจะมองว่านี่คือกบฏผ้าซิ่น ที่เรียกว่ากบฏผ้าซิ่นเพราะว่า ไม่ได้มีทัศนคติ
หรือความชอบแบบเดิม ๆ ถ้าคุณยังคงรูปแบบเดิมไว้แบบนั้น คุณไม่ต้องรอหวังให้คนรุ่นใหม่
เขานุ่งตามคุณหรอก เพราะฉะนั้นการที่หนุ่มสาวอายุ 30 ขึ้นหันมานุ่งกางเกง นุ่งสแลค  
นุ่งกระโปรง ก็เอาผ้าซิ่นแทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา มันไม่ควรจะต่างกันสุดโต่ง ผ้าซิ่น
จะเป็นตัวที่แทรกเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของเรา แล้วเขารู้สึกสบายใจที่จะหยิบมานุ่ง” 
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การซื้อผ้าเวลามีงานโอท็อปก็จะเจอร้านผ้าซึ่งเรารู้จักอยู่แล้ว นี่คืออันดับแรกที่พ่ีซื้อ 
และจะมีที่เจเจมอลล์ จะมีโซนนึงอยู่ชั้นใต้ดิน ในนั้นจะมีร้านขายผ้าซิ่นอยู่ไม่ต่ำกว่า 7 ร้าน 
แล้วส่วนใหญ่พ่ีจะไปที่นั่นบ่อย แล้วเวลาพ่ีซื้อพ่ีก็ถามว่าผ้านี้คือผ้าอะไร เรื่องราวมีอะไรบ้าง 
วิธีการทอต่าง ๆ ผ้าไทยมีหลายแบบ พี่ชอบ texture แบบนี้ดูแล้วเป็นธรรมชาติ มีความนุ่ม
ของมัน และที่สำคัญมันไม่ร้อน แต่พ่ีต้องการผ้าซึ่งมีความสูง 114 cm. เพราะพ่ีเป็นคน
ค่อนข้างยาว เขาก็จะมีวิธีที่จะต่อผ้าเราเรียกว่าหัวซิ่น ปัจจัยที่ทำให้ราคาต่างกันคือ วัสดุ  
ยกเว้นบางพ้ืนถิ่นซึ่งฝ้ายเส้นเล็กและมีลักษณะการทอที่ซับซ้อน อันนั้นจะแพงกว่าไหมบาง
พ้ืนที่ แต่โดยธรรมชาติแล้วไหมจะแพงกว่าฝ้าย ไหมจะมีความคงทนกว่าฝ้าย ไหมส่วนใหญ่ 
10 20 30 ปีหรือแม้กระทั่ง 100 ปี จะอยู่ได้เรื่อย ๆ แต่ผ้าฝ้ายถ้าใช้ไปสักพักจะขึ้นรา อายุ
การใช้งานมันจะน้อยกว่าแต่จะถูกกว่า อะไรอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ต้นทุนของฝ้ายในการที่จะ
นำมาทอ เส้นใยจะถูกกว่านี่คือในเรื่องของวัสดุที่ใช้ อีกเรื่องคือเทคนิค ถ้าเป็นเรื่องของการ
ย้อมสีธรรมชาติ จะแพงกว่าย้อมสีเคมี สีธรรมขาติพวกนี้จะให้สีที่ไม่ฉูดฉาด ผ้าที่พ่ีเคยซื้อแพง
สุด คือ 45,000 บาท เป็นผ้าไหม เป็นผ้าราชบุรี 

เวลาพ่ีซื้อผ้าพ่ีไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นผ้าของภาคไหน พ่ีชอบ พี่จะดูเทคนิค แล้วเรา
จะจ่ายราคาตามเทคนิค คือในความสวยมันจะมีเทคนิคแล้วมีอย่างบางที่เราจะเห็นว่าผ้าสอง
ผืนที่ราคาต่างกันมันอยู่ที่เทคนิคที่ใช้ วัสดุที่ใช้ และการทอ 

พ่ีไม่ใช่คนที่จะโชว์ชาวบ้านว่าฉันนุ่งผ้าซิ่นนะ แต่แค่วันไหนที่เราไม่อยากนุ่งเราก็แค่
เปลี่ยนเป็นกางเกงยีนส์ อะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่พ่ีมักจะไม่นุ่งกระโปรงยาว ถ้าหนูจะนุ่ง
กระโปรงประมาณเข่าเพ่ือความเรียบร้อย ถ้าจะนุ่งกระโปรงยาวนุ่งผ้าซิ่นดีกว่า ผ้าซิ่นเรามี
ลวดลายหลายอย่าง 

ในหนึ่งอาทิตย์อาจจะวันถึงสองวันหรือสามวันที่จะนุ่งผ้าซิ่นแล้วแต่อารมณ์จริง ๆ  
แต่ถ้าไม่ได้นุ่งผ้าซิ่น กางเกงยีนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ ก็อาจจะเป็นเสื้อถัก แต่อย่างน้อยต้องมี
ผ้าไทยหรือสไตล์ไทยอยู่ในตัวทุกวัน อย่างบางทีนุ่งกางเกงยีนส์พี่ก็ใส่กับเสื้อถักแล้วแต่อารมณ์ 
(ผู้ให้ข้อมูลที่ 1, สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2563) 

ส่วนมากจะแต่งผ้าไทย ผ้าฝ้าย ส่วนผ้าไหมจะไว้ออกงาน จะไม่ชอบผ้าที่ทอเครื่อง
สำเร็จ เพราะมันแข็ง ชอบผ้าทอมือมากกว่า 

การเลือกซื้อตอนนี้ก็โลกออนไลน์ ดูไลฟ์สดแล้วก็ช้อปแต่เป็นผ้าฝ้ายนะคะ ถ้าเป็นผ้า
ไหมต้องเห็นของจริง เพราะเราต้องได้สัมผัสกับเนื้อผ้า และราคาผ้าไหมก็จะแพงกว่าผ้าฝ้าย 
เราต้องดูว่าผ้าชิ้นนี้มันจะสวยขนาดไหน มันทอกี่ตะกอ อะไรประมาณนี้ มันสมกับราคาที่เรา
จะจ่ายไปไหม เพราะราคามีทั้งหลักพัน หลักหมื่น การซื้อตามหน้าร้าน ตามชุมชน มีบ้างนะ
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คะ เวลาไปเที่ยว เราก็จะไปช้อปตามสถานที่พ้ืนถิ่นที่เราไป ราคาที่ซื้อสูงที่สุด 6,000 บาท 
เป็นผ้าไหมปักด้วยดิ้นทอง ราคาต่ำสุดก็ 100 บาท 

ถ้าไปทำงานเราก็จะใส่ผ้าไทยอยู่แล้ว แต่ถ้าเราออกงานเราก็ต้องดูว่างานนั้นอยู่ใน
ห้องแอร์หรือข้างนอก เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับโอกาส เวลาอยู่บ้านปกติจะใส่เป็นผ้า
ฝ้ายทอมือ เพราะมันจะเย็นกว่า. และมันซับเหงื่อเรา ผ้าไหมมันจะใส่ยากหน่อย 

การแต่งก็จะลองดัดแปลงบ้างเป็นบางโอกาส แต่เราก็รู้สึกว่าไม่เข้ากับเรา พอลอง
แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ เราเลยไม่ค่อยจะดัดแปลงก็จะใส่แบบเดิม ๆ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 3, สัมภาษณ์,  
6 พฤษภาคม 2563) 

การแต่งกายก็จะไม่ไทยเดิมซะทีเดียว เอาผ้าซิ่นมา Adapt ใช้ให้โมเดิร์นขึ้น แล้วนำ
เสื้อที่ เป็นแฟชั่นตะวันตกเอามาแมทให้ เข้ากับผ้าซิ่นเรา ผ้าซิ่นใช้ เป็นนุ่ งสำเร็จบ้าง  
แต่ส่วนมากจะนำผ้ามาพันเองมากกว่า ปัจจุบันนี้ก็จะใส่ผ้าซิ่น ผ้าไทยทุกวันอยู่แล้ว 

เราใส่ผ้าไทยทุกวันอยู่แล้วแล้ว อย่างเช่น เราไปงานแต่ง บางงานแต่งจะบอกว่าตรีม
สีนั้นสีนี้ เรามีผ้าผืนนั้นอยู่แล้วนิเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ผ้าอ่ืน ๆ เลย ถามว่าเป็นเด็กผู้หญิงทุก
คนนั้นก็อยากใส่ชุดซินเดอเรลล่าอยู่แล้วแหละ แต่เรามีผ้าไทยทำไมเราไม่เอาผ้าไทยนี้มา
ปรับแต่งเป็นชุดหรือว่าเป็นเดรสเพ่ือที่เราจะได้เผยแพร่ว่าผ้าไทยเราก็ทำเป็นแบบนี้ได้นะ เรา
ไม่จำเป็นต้องไปใส่ชุดโมเดิร์นตามอริยธรรมตะวันตกเลย แล้วก็มันก็จะกลายเป็นความเคยชิน 
วันปกติเราใส่ผ้าไทย เราไปงานดินเนอร์ตอนกลางคืนเราก็ใส่ผ้าไทย เรางานมงคลสมรสเราก็
ใช้ผ้าไทยอย่าง 

วิธีการเลือกซื้ออย่างแรกเลย คือเห็นแว๊ปแรกแล้วชอบแล้วเราก็มานั่งพิจารณาว่าที่
เราเห็นแว๊ปแรกเนี่ยราคาเป็นเช่นไรเราซื้อได้ไหม การทอใช้สีอะไร ใช้สีเคมีหรือใช้สีธรรมชาติ
อันนี้คือตัวรอง และไม่จำเป็นเลยว่าผ้านั้นต้องเป็นของภาคไหนเพราะว่าแต่ละภาคผ้าสวย
เหมือนกัน แต่มีกฎอยู่ข้อหนึ่งถ้าเราชอบแล้วเราจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหม การซื้อ
ส่วนมากโดยเฉลี่ยจะซื้อผ่านออนไลน์เลยค่ะ มีไปซื้อที่ชุมชนบ้างนะคะอย่างที่อุทัยธานี แล้วก็
ทางเหนือนี่ไม่ได้ลงชุมชนไปจุดที่เขาทอเลย แต่ว่าอิสานนี่คือไปซื้อที่เขาเอามาขายตลาดวัน
เสาร์อาทิตย์เขาเรียกตลาดเขียวชาวบ้านจะมีสินค้าจะมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือมาขาย ซึ่งราคาก็
จะเป็นราคาที่มีการบวกเพ่ิมแล้ว ภาคใต้ยังไม่มีโอกาสได้ลงไป แล้วก็ภาคกลางอย่างจังหวัด
ราชบุรีนี่ก็ไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปสถานที่ที่เขาทอ แต่หลัก ๆ ก็คือถ้าอยากดูผ้าหลาย
ภาค ก็เลือกไปดูที่งาน OTOP เลยค่ะที่เมืองทองธานี เสื้อผ้าที่ตัดเสื้อก็จะมีทั้งผ้าไหมทอมือ
แล้วก็ผ้าไหมทอเครื่อง แต่ผ้าที่นุ่งจะเป็นผ้าทอมือ ราคาที่สูงที่สุดที่เคยซื้ออยู่ที่ 48,000 ต่ำสุด 
700 ก็มีค่ะ 
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การแต่งกายเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ ก็คือเราเลือกที่จะแต่ง เวลาเราแต่งออกไปข้างนอก
แล้วเรามีความมั่นใจ พอเรามีความมั่นใจเรารู้แล้วว่าอย่ างเสื้อที่ชอบใส่แบบนี้ทำให้ให้
ลักษณะเข้ารูปนิดนึงเรานุ่งซิ่นเราจะทะมัดทะแมง แล้ววันนั้นเราจะสบายใจแล้วเรารอดทั้ง
วันมันก็จะเป็นสไตล์ของเราเอง เราจะเลือกใส่ลักษณะนั้นจนมีคนเห็นว่า ถ้าพูดถึงการแต่ง
กายแบบนี้การนุ่งซิ่นเค้านึกขึ้นมาได้ว่าคือใคร ถามว่าแรก ๆ ให้สร้างอัตลักษณ์ของตัวเองมัน
สร้างไม่ได้มันต้องเริ่มมาจากความชอบก่อน เราต้องหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเสื้อต้องใส่แบบนี้
นะถึงจะเข้าแมทกับผ้าซิ่นตัวนี้นะ 

50% จะแต่งเป็นแบบเดิมที่เหลือคือดัดแปลง เพราะว่าเราก็เห็นเสื้อสมัยใหม่เราก็
ชอบ แบรนด์นู้นแบรนด์นี้ลด 50% 70% เราจะคิดว่าถ้าเราซื้อตัวนี้ไปเราจะไปใส่กับซิ่นเราได้
ไหมต้องคิด เพราะเสื้อบางตัว ดอกเยอะ ลายเยอะ แล้วก็จะยากมากที่จะมาแมทกับผ้าซิ่น 
เพราะผ้าเรามันจะมีลายอยู่แล้ว พอเราเอาเสื้อดอกเยอะมาผสมกับลายซิ่นเยอะคราวนี้เยอะ
ทั้งตัวเลย ก็จะเลือกเสื้อผ้าที่สีออกเอิร์ธโทนแล้วก็ลายไม่เยอะดอกไม่เยอะ เพ่ือที่จะนำเขา 
เรียกว่าเวลาเราใส่ออกมาเนี่ยจะให้ซิ่นเราเป็นจุดเด่นที่สุดไม่ใช่ให้เสื้อเด่น  (ผู้ให้ข้อมูลที่ 2, 
สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

ถ้าไปวัดก็จะใส่ซิ่น หรือบางวันที่เรานึกอยากจะใส่ซิ่นก็ใส่ แต่ถ้าวันไหนไปสวนก็ต้อง
ใส่กางเกงปกติเพ่ือความคล่องตัว แต่ถ้าอยู่บ้านเฉย ๆ บางวันก็หยิบซิ่นมาใส่เหมือนกัน แล้ว
ถ้าไปงานแต่งงาน งานทำบุญ งานมงคลต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ก็จะใส่ซิ่น 

การแต่งผ้าไทยมันเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นเรา ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีวัฒนธรรม
หรือไม่เคยใส่มาเลยแล้วจะกลับมาใส่แบบโดยตรง ชื่นชอบ ไม่รู้ว่าคนที่เขาแบบนั้นจะใส่ไหม 
พอดีอันนี้พ้ืนถิ่นเรา ธรรมเนียมเราเป็นมาแบบนี้ แต่ก็มีเพ่ือนของเราบางคนที่เป็นคนกรุงเทพ
ที่เขาชอบนุ่งผ้าซิ่น เขาก็ชอบซื้อและฝากซื้อ บางคนเวลามาเที่ยวก็ซ้ือซิ่น และนุ่งซิ่นเที่ยวกัน
ทั่วเชียงใหม่ 

ส่วนมากจะใส่ที่เป็นทอมือ จะไม่ใส่ที่เป็นทอเครื่อง เรามานึกถึงคุณค่าของมัน คุณค่า
ของผ้า คือผ้าทอเครื่องเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะ มันไม่มีคุณค่าในอัตลักษณ์ อย่างถ้าเราใส่ซิ่นแม่
แจ่มผืนกี่พันเราก็ซ้ือ ซิ่นยกดอกของเราผืนนึง 2-3 พันเราก็ใส่ ผ้าไหมยกดอกราคาผืนละเป็น
หมื่น ๆ เราก็ใส่ ใส่แล้วก็รู้สึกว่าสวย มันมีคุณค่าของมัน มีเรื่องราว ถ้าไปใส่ผ้าที่เขาทอเครื่อง
มาผืนละ 5-6 ร้อย มันไม่ภาคภูมิใจ เหมือนกับ Low ทางนี้เขาจะใส่กันคนที่มีฐานะ สำหรับ
คนที่ไม่มีฐานะเขาจะใส่ผ้าผืนละ 2-3 ร้อยที่ทอเครื่อง ที่เป็นเลียนแบบมาเขาก็ใส่ได้เขาก็ว่า
สวย เราก็ดูว่าเขาสวยแหละ แต่เราดูก็รู้แล้วว่าผ้าอย่างนี้มันไม่ใช่ผ้าทอมือ มันไม่ได้เกิดมา
จากงานฝีมือที่มีศิลปะ มีลายของมันในตัว แต่คนที่เขาไม่คำนึงถึงตรงนี้ เขาก็ใส่กันนะ 
ชาวบ้านใส่เยอะแยะ แต่สำหรับเราคนที่รู้เรื่องราวของผ้าเราก็ยอมเสียเงินแพงหน่อย 
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ส่วนมากจะใส่จีบสำเร็จ เสื้อก็จะใส่แบบพอดีตัว เอวลอย ๆ นิด ๆ ปิดหัวผ้านิดนึง 
แต่ส่วนมากถ้าใส่ซิ่นก็จะใส่เสื้อแบบพอดีตัวเอวลอย ๆ มันถึงจะสวย ถ้าใส่ซิ่นแล้วใส่เสื้อตัว
ใหญ่มันจะไม่สวย มันจะไม่ได้โชว์ช่วงสะโพก ช่วงเอวของเรา เครื่องประดับก็จะใส่เป็นเงิน 

จะใส่แบบเดิม ๆ มีผ้าอีสานผืนเดียวที่นุ่งเอง จีบหน้านางเอง เพราะผ้ากว้าง 2 เมตร
กว่านำมาทำโน้นนี่นั้นได้ แล้วก็ผ้ามันจะเนื้อนิ่มพวกผ้าขิด จะนิ่ม  ๆ พลิ้ว ๆ ซึ่งจะนำมาจีบ
หน้านางพันตัวแบบโน้นนี้นั้นได้ แต่ถ้าผ้าทางเหนือมาตรฐาน 1.8 จะนำมาจีบหน้านางหรือ
คอดกลมจะยากหน่อย ผ้ายกดอกที่เราใส่ที่เราทำขาย ค่อนข้างหนาและเมื่อเป็นยกดอกก็จะ
มีความนูนของมัน ส่วนมากจะนำมาตัดเป็นถุงสำเร็จ จีบหน้านางหรือเข้ารูปหางปลา บางชุด
ก็นำมาตัดเป็นชุดทำงาน ชุดแซค แต่ก็เป็นผ้าทอมือผ้าไทยเหล่านี้แหละ นำมาดัดแปลงเอา 
(ผู้ให้ข้อมูลที่ 4, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

ใส่ผ้าไทยทุกวัน ทั้งเสื้อและซิ่น เพราะรู้สึกว่าใส่แล้วสบายไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น 
เป็นคนชอบลักษณะของการทอ รู้สึกชอบไปเอง 

การใส่ผ้าไทยรู้สึกว่ามันน่าจะเด่นกว่าคนอ่ืน อย่างที่ไปงานราตรีเวลาเรานุ่งผ้าซิ่น
หรือผ้าถุงไป คนจะหันมาดูว่าใส่อะไรมา หรือเขามองว่าเราสวย คือเป็นคนที่พอนุ่งผ้าไทย
แล้วบุคลิกภาพจะเปลี่ยนไปในทันทีทันใด ถ้าใส่กางเกงจะเป็นอาซิ่มเลย แต่ถ้านุ่งผ้าถุงจะ
เปลี่ยนเป็นอีกคน เราคิดว่ามันดูดีกว่าเดิม 

การเลือกซื้อก็จะซื้อที่เราชอบ แพรวาก็ชอบ แต่ชอบตามอัตภาพ แต่จริง ๆ ชอบ
ผ้าลายไทย ลายกนก ผ้าละครนี่ชอบมาก เวลาซื้อผ้าก็ซื้อที่งาน OTOP แล้วก็มีผ้าที่มีอยู่เองก็
เอามาใช้มานุ่ง ราคาที่เคยซื้อสูงที่สุดก็ 30,000 บาท ราคาต่ำสุดก็ 75 บาท มีทั้งทอมือและ
ทอเครื่อง ใช้ทุกอย่างที่ชอบ แต่ส่วนมากเป็นทอมือ เพราะอยากช่วยให้คนทอมีรายได ้

วิธีการแต่งส่วนใหญ่เป็นคนที่แต่งตัวตามสไตล์ของตัวเอง ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าสำเร็จ ถ้า
ซื้อก็น้อย ถ้าตัดก็จะออกแบบเอง จะแต่งตัวไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน 

ถ้าเป็นผ้าซิ่นหรือผ้าถุงจะไม่ตัดเป็นสำเร็จ จะนุ่งเอง ถ้าเป็นเสื้อก็จะตัดแบบเรียบ ๆ 
ไม่ค่อยมีระบายหรืออ่ืน ๆ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 5, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2563) 

ใช้ผ้าไทยเป็นหลัก แต่มีการตามเทรนบ้างว่าช่วงนี้เป็นไปแนวไหน แต่ก็จะใช้ผ้าไทย
เป็นหลัก 

เราเลือกใส่ผ้าไทย เพราะด้วยวัย 50 กว่าละ แล้วเรามีการสะสมมาเยอะ เราเลย
เลือกผ้าไทยเป็นการแต่งกายเวลาออกงานต่าง ๆ เรามองว่ามันเหมาะสม โดยนิสัยของเราเรา
ซื้อผ้าไทยอยู่แล้ว ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ และหาซื้อได้ในท้องถิ่นเรา เราเลยเลือกผ้าพวกนี้ใน
การใส่ออกงาน ไม่ใช้ผ้าอ่ืน ผ้าอ่ืนก็เคยใช้นะคะ แต่เรารู้สึกว่าใช้แล้วไม่ได้อัตลักษณ์ของ
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ท้องถิ่น อีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนค้าขายเครื่องเงิน การใช้ผ้าไทยมันจะไปได้กับสินค้าและ
เครื่องประดับของเราได้ดี เพราะสินค้าของเราเป็นเครื่องเงิน มันก็จะสวยไปในทางเดียวกัน 

เวลาเลือกซื้อผ้าจะเน้น 3 อย่าง คือ 3 สอ 1. สวย ดูแล้วมันสวย ถูกใจเราไหม สวย
ด้วยลวดลาย สวยด้วยการทอ สวยด้วยรูปแบบของการทอ 2. สดใส ต้องมีสีสันที่สดใส ต้อง
ไม่มีสีทึม ๆ เพราะที่บ้านจะเน้นไม่ให้สวมใส่เสื้อผ้าสีทึบ ๆ สีดำไม่ใช้ เพราะคนล้านนาจะไม่
ใช้สีดำในชีวิตประจำวัน จะใช้เฉพาะงานที่เป็นงานเศร้า 3. สะดวกสบาย ใช้แล้วสบาย สวม
ใสแล้วสบาย นุ่งแล้วไม่ยับ เราไม่ได้คิดถึงราคา ราคาที่สูงสุดที่เคยซื้อ 25,000 บาท จริง ๆ 
ราคาสูงกว่านี้ แต่เราซื้อกับคนรู้จัก เลยได้ราคาท่ีดีกว่า ราคาที่ต่ำสุดก็ 100 บาท เราจะซื้อผ้า
ของทุกภาค เมื่อก่อนซื้อแต่ภาคเหนือ แล้วก็มีผ้าพม่า แต่ถ้าไปทางใต้ก็ได้ซื้อกลับมา
เหมือนกัน เมื่อก่อน ก่อนซื้อผ้าต้องเห็นผ้าก่อน แต่ปัจจุบันไม่ได้มีโอกาสที่จะไปไหนบ่อย ๆ 
เลยซื้อออนไลน์ แต่ก็ต้องเลือกร้าน เพราะเราไม่เห็นผ้า แต่ถ้าราคาสูงก็อาจจะขอดูของก่อน 
ช่วงหลังใส่ทั้งทอมือและทอเครื่อง แต่ก็ต้องเลือกถ้าทอเครื่องสวยก็อาจจะซื้อ แต่เมื่อก่อนซื้อ
แต่ทอมือ 

การใส่ก็ใส่แต่ผ้าถุงอย่างเดียวเลยช่วงนี้ ใส่อยู่ที่บ้าน มันก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้
ตัวเอง เพราะใส่แบบนี้และพยายามจะสร้างมาหลาย ๆ ปีแล้ว ว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางเหนือของเราไว้เพราะเดี๋ยวนี้หายาก ในชีวิตประจำวันก็จะแต่งกายแบบชาว
เหนือ จะใส่แต่ผ้าถุงอยู่ที่ร้าน ถ้าเราไปงานเราก็จะใส่ผ้าถุงไป แต่ในบางโอกาสการใส่เป็น
ผ้าถุงอาจไม่เหมาะ เราอาจจะตัดเป็นกระโปรงบ้าง เสื้อก็จะแมชกับผ้าถุง เพราะมันจะทำให้ดู
ดียิ่งขึ้น เช่นถ้าผ้าถุงเป็นพม่า การเลือกเสื้อก็เลือกแบบหม่า ถ้าใช้ผ้าถุงแบบทางเหนือ เสื้อก็
จะออกแนวไปทางเหนือ 

การแต่งส่วนใหญ่จะดัดแปลง แต่ยึดหลักเดิมคือ การใช้ผ้าไทย แต่แบบจะมีการ
เปลี่ยนแบบ ตามแบบนิยม แต่เรายังคงสไตล์ของเราไว้คือแบบทางเหนือ  (ผู้ให้ข้อมูลที่ 6, 
สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีไม่ได้ใส่ทุกวันนี้ คืออุดมการณ์ของพ่ีคือ พ่ีอยากให้ผ้าซิ่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของ
สตรีไทย เหมือนกับชุดทำงานทที่เป็นชุดสูท เราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกวัน แต่ให้ชุดผ้าซิ่นเป็น
ชุดหนึ่งที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าที่เราคิดว่าเราหญิบมาใส่ได้ทุก ๆ เวลา พ่ีใส่อาทิตย์นึงก็ 1-2 วัน ทุก
วันก็มีเป็นบางอาทิตย์ แล้วแต่โอกาส ตอนนี้พี่ชอบใช้ผ้าฝ้าย แต่ก่อนหน้านี้พี่ใช้ผ้าไหมเฉพาะ
ตัดเป็นชุดราตรี สำหรับออกงานเท่านั้น แต่พอมาหลัง ๆ มาชอบผ้าฝ้าย เพราะเป็นการใส่อยู่
บ้าน ใส่ไปวัด ไปตลาด ไปเดินห้าง สามารถใส่ไปทุกที่  พ่ีพยายามเอาผ้าไทยมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันเลย พ่ีใส่จนไม่ได้รู้สึกอะไร มันเหมือนกับคนใส่กางเกงขาสั้นแล้วไปเดินห้าง
อะไรแบบนี้ได้เลย 
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การเลือกซื้อผ้าของพ่ีหลัง ๆ พ่ีชอบผ้าฝ้าย ส่วนผ้าไหมก็จะเฉพาะเท่านั้น แต่ผ้าฝ้าย
สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้เลย พ่ีก็เข้าไปในร้านเลย แล้วก็ดูว่าผ้าผืนในมองตาเรา  
พ่ีเอาความชอบ ไม่ว่าจะเป็นร้านผ้าอะไร หรือที่ไหนนะ พอเข้าไปผืนไหนที่เข้าตาเรา สีโทนนี้
มันใช้ ลายแบบนี้ที่เราชอบ ที่มันเป็นสไตล์เรา และเราก็เข้าไปอีกไปจับดูว่าผ้ามันเป็นผ้าทอ
จริง ๆ รึป่าว แต่ผ้าแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกัน แต่ผ้ามันจะมีเรื่องราวพ่ีก็จะถามแม่ค้าว่าผืน
นี้คือลายอะไร ถ้ายิ่งสตอรี่มันตรงใจ มันยิ่งใช่เลย พ่ีมองว่าผ้าไทยมีจิตวิญญาณ ผ้าไทยจะ
เลือกเจ้าของ และผ้าไทยมีชิ้นเดียวในโลกเพราะทอทีละผืน ราคาที่สูงที่สุดที่เคยซื้อก็ 5 หลัก 
ส่วนราคาที่ต่ำที่สุดก็ 3 หลัก.พ่ีใส่ได้หมด เหมือนเราเป็นคนรักผ้า เราจะเลือกผ้าให้เข้ากับ
กาลเทศะที่เราจะไป พ่ีเป็นแกนนำจิตอาสา เวลาพ่ีไปงานอาสาแล้วใส่ผ้าถุงไปงานอาสา พ่ีก็
จะเลือกผ้าที่ดูแลง่าย เลือกผ้าที่ไม่ได้มีลวดลายหรือการถักทอเยอะ เลือกให้ดูลุย ๆ หน่อย  

เมื่อ 5 ปีก่อนพ่ีจะซื้อที่ต่างจังหวัดทั้งหมด ซื้อที่หน้ากี่ทั้งหมด ถ้ารู้จักผ้าซิ่นมันจะ
แบ่งเป็น 3 ส่วน แล้วด้านล่างเขาเรียกว่าตีนซิ่น เวลาพ่ีซื้อมาพ่ีไม่รู้หรอก แล้วพอพ่ีไปทำงาน
กับชาวบ้าน ยายเขาก็จะเอามาพาด ๆ ให้เรามันก็จะเป็นเส้นยาว ๆ พี่ก็ซื้อมาเพราะลายมัน
สวยมาก แต่พ่ีก็คิดว่ามันเป็นผ้าพันคอ พ่ีก็ซื้อมาเก็บไว้เต็มเลย เมื่อก่อนราคาไม่แพงเพราะ
ยายเขาขายไม่ได้ แต่พ่ีก็ซื้อมาก่อนเพราะพ่ีชอบมัน แต่พ่ีมารู้หลัง ๆ ตอนพ่ีเริ่มศึกษาจริงจัง 
อ้าวมันคือตีนซิ่น พ่ีเลยซื้อผ้าฝ้ายที่ชอบมาต่อตีน ต่อหัวเอง พ่ีเคยซื้อผ้าที่ทอจากเครื่องนะ 
คืออยากรู้ว่าเป็นยังไง มันเป็นกึ่งเคมีนิดนึงพ่ีไม่ชอบ คืออุดมการณ์ของพ่ีคือพ่ีอยากสนับสนุน
ผ้าทอของไทยที่คนไทยทำ เน้นด้วยนะคะว่าเป็นผ้าทอของไทย เพ่ือให้คนทอขายผ้าทอได้  
แต่ที่เคยซื้อมาเพราะพ่ีแค่อยากรู้เฉย ๆ 

การแต่งของพ่ี ปกติพ่ีเป็นคนชอบประยุกต์ให้มันเข้ากับแฟชั่นสมัยใหม่ พ่ีไม่ได้แต่ง
ให้มันเป็นชุดไทยแบบเดิม แบบล้านนาอะไรแบบนี้ พ่ีจะแต่งให้ดูทันสมัย พ่ีจะเลือกเสื้อแฟชั่น
เลย และอีกอย่างพ่ีจะไม่ชอบตัดผ้า คือพ่ีจะไม่เอาผ้ามาตัดเลย ไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงหรือกางเกง 
ไม่เอามาตัดเลย พ่ีจะเอาผ้ามานุ่งสด นั้นเป็นสไตล์พ่ี 4-5 สไตล์ เบ้าโบราณคือการพับทบ 
ทวิต ภูตาล แล้วก็นุ่งให้เป็นกางเกง พี่จะนุ่งเป็นประจำเลย เวลาพ่ีไปไหนพ่ีก็เอาผ้ามานุ่งเป็น
กางเกงแล้วใส่กับเสื้อยืดเลย แล้วก็ต้องมีคนถามทุกครั้งเลย เห้ย คุณนุ้ยนุ่งซิ่นอะไรทำไมนุ่งเก๋
จังเลย แต่แบบนี้ใคร ๆ ก็นุ่งเป็นแล้วนะ เพราะตั้งแต่พ่ีทำเวลาพ่ีโพสพ่ีจะบอกสไตล์และบอก
วิธีการนุ่ง พ่ีจะเขียนว่าภูมิปัญญาผ้า แล้วจะบอกว่าเป็นผ้าอะไร แล้วสไตล์ที่นุ่งเป็นการนุ่ง
แบบไหน (ผู้ให้ข้อมูลที่ 7, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีเริ่มต้นมาจากการที่อยู่ในสมาคมต้องไปงานออกงานสมาคมอะไรแบบนี้ พี่เห็นคุณ
แม่ตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ แล้วนะ ว่าแบบเขาชอบใส่ผ้าไหมเป็นชุด เป็นสูทแบบแขนสี่ส่วน ด้ วย
ตอนสมัยเด็กถามว่าดูดีไหม ก็ดูดีแหละ แต่ก็จะมองว่ามีความเป็นผู้ ใหญ่  ต้องไปงาน  
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ต้องเป็นผู้หญิงตีกระบัง พอพ่ีเริ่มโตก็เริ่มใส่ผ้าไทยตอนไปงานสมาคม ไปออกงานอะไรแบบนี้ 
นี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการใส่ผ้าไทย 

ผ้าไทยบางทีก็ใส่ เช่น เวลาไปเที่ยว แบบเวลาไปเหนือก็ใส่  พ่ีชอบแบบเวลาไปภาค
ของเขาก็จะใส่ให้เข้ากับวัฒนธรรมของเขา ในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้ใส่เป็นประจำเนื่องจากพ่ี
ทำงานรัฐวิสาหกิจจะเดินก็ลำบากนิดนึง 

พ่ีมองว่ามันดูดี เวลาใส่ผ้าถุงจับแมชกับเสื้อลูกไม้ มันดูมีคลาสดี 
การเลือกซื้อผ้าของพ่ี อย่างพ่ีไปอุบลหรือไปสกล พ่ีจะไปซื้อผ้าท้องถิ่น แต่อย่าง

อินเทอร์เน็ตเราสั่งมาเราไม่รุ้ว่าคุณภาพมันจะได้ไหม อย่างในกรุงเทพก็จะมีร้านที่ขายอยู่ ถูก
สุดที่เคยซื้อ 300 แพงสุดก็ 8,000 กว่าบาท พ่ีจะไม่เลือกว่าผ้ามาจากภาคไหน บางทีเวลาไป
ต่างจังหวัด เช่น ไปสกล แล้วเจอผ้าย้อมคราม พ่ีรู้สึก เห้ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเรารู้สึก
ว่ามันสวย แล้วพอเขาเอามาตัดให้มันเป็นร่วมสมัยที่เป็นเดรส เรารู้สึกว่ามันสวยเราก็ซื้อ 
อย่างตอนไปศรีสะเกษพ่ีก็ไปหาผ้าในพ้ืนที่นั้น เขาบอกว่าผ้าสวย ก็จะมีคนในพื้นที่ตรงนั้นเขา
ทอเอง พี่ซื้อมาเมตรละ 2,000 กว่า พี่จำไม่ได้ว่ามันคือผ้าอะไร แต่พ่ีรู้สึกว่ามันสวย คือถ้าเรา
ชอบเราก็ซื้ออะ 

การแต่งของพ่ีจะมี 2 แบบ คือ ใส่แบบผ้าถุงสำเร็จแล้วนำมาแมชกับผ้าลูกไม้ และ
อีกอันนึงก็เป็นเดรส ก็จะเอาผ้าไทยกับผสมกับขนนก 

พ่ีจะใส่แบบเดิมและนำมาผสมให้ เป็นร่วมสมัย  (ผู้ ให้ข้อมูลที่  8 , สัมภาษณ์ ,  
5 พฤษภาคม 2563) 

การเลือกซื้อของพ่ีก็เลือกตามความชอบของเรา ตอนสมัยที่พ่ีไปเป็นคณะกรรมการ
ในคณะกรรมการผ้าไทย คณะกรรมการชุดของพลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เนี่ยท่านก็
ดึงพ่ีเข้าไปช่วยร่วมทำงานด้วยในคณะกรรมการ ท่านทำงานอยู่ ในคณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พ่ีก็ไปช่วยงานท่านอยู่ก็เลยได้มี
โอกาสที่ไปส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยด้วยนะคะ บางครั้งก็ซื้อออนไลน์ บางครั้งก็จะไปดูเอง  
พ่ีชอบที่จะไปดูเอ งอย่างเช่น มีงานเมืองทองใกล้เราใช่มั้ย เราก็ไปดูหรือไม่ก็ตอนช่วงที่ไป
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เวลาที่พ่ีไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสี่ภาคต่างจังหวัด พ่ีจะต้องหยุดตาม
ชุมชนบ้างเพ่ือจะกระจายรายได้ถูกมั้ยคะ พอเราซื้อคนที่ไปกับเราทั้งหมด 50 เขตเนี่ยเขาก็
ซื้อตามถูกมั้ยคะ ทีทีนึงเนี่ยกระจายหลายได้ไปเป็นหมื่นที่พ่ีทำพาคนไปเนี่ยคณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมทุกเขตไปด้วยกัน ไปใต้ก็พากันไปใต้  เขาก็ซื้อพวกของผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ฝ่ายใต้เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ สมมติว่าไปทางอีสานใช่มั้ยคะ ภาคอีสานเนี่ยผ้าจะ
สวยงามมาก พ่ีชอบภาคอีสานมาก บางครั้งเขาก็จะมีการลดราคาให้ พ่ีก็จะบอกว่าเขาลด
ราคาให้นะเฉพาะกลุ่มเรานะทุกคนก็ต่างก็ซื้อ อย่างไปนครราชสีมาเนี่ยก็จะได้ผ้ากลับมา 
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เพราะฉนั้นผ้าพ่ีก็เยอะตอนนี้ยังตัดไม่หมดเลยมีเป็นตั้ง ๆ เลย แพงที่สุดที่เคยซื้อก็เป็นหมื่นผ้า
ไหมสุรินทร์ ผ้าราคาต่ำสุดมี 200 แต่พ่ีก็มีผ้าเก่าที่เป็นของคุณยาย คุณแม่ด้วย ที่สะสมไว้มา
นาน 

การแต่งกายด้วยผ้าไทยมันเท่ากับเราสร้างแบรนด์ตัวเราเองเลยนะคือคนเขามองเรา
ว่า เวลาพ่ีมาประชุมที่เขต ชุมชนมันจะมีทั้งหมดพันกว่าชุมชน เขาจะมีชุมชนนั้นชุมชนนี้เขา
จะมีประธานแต่ละประธานของชุมชนมาประชุม หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายก็จะขึ้นนั่งบน Panel 
ข้างหน้านะคะ ชุมชนเขาก็จะนั่งในห้องก็จะมีประมาณน่าจะประมาณ 500 กว่าคน  
ก็จะมีหนึ่งในสภาวัฒนธรรมเนี่ยขึ้นนั่งบน Panel นอกจากหัวหน้าฝ่ายทั้งหมด 10 กว่าอยู่
แล้ว เราจะขอคงามร่วมมือให้เขาใส่ผ้าไทยกัน และพ่ีเองก็ใส่ผ้าไทย จนกระทั่งถึงเวลาใน
เทศกาลวันวิสาขบูชาหรือกิจกรรมในวันสงกรานต์ก็ดี เราจะเชิญชุมชนทุกชุมชนให้เข้ามาร่วม
ทำกิจกรรมแต่งชุดไทย มันก็เลยเหมือนกับว่าอันนี้คือเป็นการเชิญชวน ซึ่งพอสมัยก่อนเนี่ย
ยากมากที่จะเป็นการเชิญชวนเขาเพราะว่าผ้าไทยสมัยก่อนแพง ผ้าไหมแพง พอมาระยะ 
หลัง ๆ ผ้าถูก ผ้าถูกลงเวลาเราไปชวนเชิญเขาเนี่ยก็ยากที่เขาจะใส่กัน ในวันสงกรานต์
บางครั้งเราแจกของที่ระลึก เราจะต้องแจกให้ผู้สูงอายุใช่มั้ย เวลาเราแจกของให้ผู้ชายก็จะให้
ผ้าขาวม้าผู้หญิงก็อาจจะให้ผ้าถุง แต่ราคาก็ไม่ต้องแพงมาก ครั้งต่อไปเวลาเขาเข้าร่วม
กิจกรรมและเราขอความร่วมมือในการใส่ผ้าไทยเขาก็เริ่มเอาผ้าไทยที่เขามีมาใช้ในปีต่อไป
หรือกิจกรรมต่อไปได้ มันก็จะเป็นอย่างงี้ มันก็เหมือนกับเราสร้างเอกลักษณ์สร้างอัตลักษณ์
ให้ตัวเราและให้กับชุมชนได้ด้วย 

พ่ีจะแต่เดิม ๆ พี่จะแต่งของพ่ีอย่างงี้แหละค่ะ แต่สมมติว่าพ่ีไปงานอะไรจะมีสไบด้วย
พาดไป แต่ถ้าไม่ได้ไปไหนเป็นพิเศษก็จะไม่ใส่สไบ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 9, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 
2563) 

 
การแต่งกายด้วยผ้าไทยของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล กล่าวได้ว่าแม้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการใช้ผ้า

ไทยในการแต่งกายแต่โดยวิถีการแต่งตัวแล้วนั้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะนิยมแต่งกายให้ดูดีเน้นความ
เหมาะสมกับกาละเทศะและโอกาส ซึ่งจะแต่งตามลักษณะเฉพาะของตัวเองที่สร้างความมั่นใจให้กับ
ตนเอง โดยมีการติดตามแฟชั่นการแต่งกายในแต่ละช่วงเวลาที่กำลังได้รับความนิยมบ้างหากแต่ไม่ได้
ยึดติดแต่อย่างใด และในบางครั้งก็จะแต่งตัวตามอารมณ์และความต้องการส่วนตัวในแต่ละวันอีกด้วย 

ลักษณะการแต่งกายด้วยผ้าไทยของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนี้คือ มีการแต่งกายในแบบดั้งเดิม
และแบบที่เรียกว่า มิกซ์แอนด์แมทช์ (Mix and Match) ซึ่งเป็นการผสมผสานลักษณะรูปแบบการ
แต่งกายตามที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชื่นชอบ โดยอาจมีการนำแฟชั่นที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น ๆ มา
ประยุกต์เข้าด้วยกันกับวิธีการนุ่งผ้าไทยแบบโบราณ เช่น การสวมเสื้อเชิ้ตสีพ้ืนกับการนุ่งซิ่นแบบ
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ลอยชายและสวมร้องเท้าผ้าใบ การสวมเสื้อลูกไม้รูปแบบที่ทันสมัยกับการนุ่งผ้าซิ่นบ่วง เป็นต้น หรือ
จะนำผ้าไทยไปตัดตามความต้องการซึ่งสามารถตัดออกมาเป็นผ้านุ่งสำเร็จ เสื้อ กระโปรง หรือชุดเด
รส ก็ได้ หรือจะสวมใส่แบบดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณก็ได้เช่นกัน นั่นหมายความว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลไม่
จำเป็นที่ต้องแต่งกายด้วยผ้าไทยทั้งตัว หากแต่เลือกใช้ผ้าไทยในการแต่งกายเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ 

ภายในกลุ่มผู้นิยมสวมใส่ผ้าไทยจะเป็นที่รู้กันว่าผ้าไทยมีกรรมวิธีการทอ วัสดุที่ใช้ 
เทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบเฉพาะซึ่งมีทั้งยากและง่ายขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น และยิ่งเป็นผ้าที่มีการ
บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ บวกกับอายุของผ้าแล้วนั้น ยิ่งทำให้ผ้าผืนนั้นมีคุณค่าและมูลค่าที่สูงยิ่งขึ้น ทำ
ให้ผ้ามีราคาสูง ผู้ที่สามารถครอบครองหรือซื้อหาได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีในระดับ
หนึ่ง 

แหล่งซื้อผ้าไทยของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการซื้อจากชุมชนโดยตรงและการซื้อจากงาน 
OTOP ที่มีร้านค้าหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาออกบูธมากมาย ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลในการเลือกซ้ือผ้าไทยที่ตนเองถูกอกถูกใจ อีกทั้งมีการเลือกซื้อผ่านสื่อออนไลน์บ้างเป็นบางครั้ง
ขึ้นอยู่กับประเภทและราคาผ้าผืนนั้น ๆ  

ปัจจุบันได้มีอุตสาหกรรมการผลิตผ้าไทยโดยเครื่องขึ้น เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณ
จำนวนของสินค้าอย่างกว้างขวาง มักจะเรียกผ้าไทยเหล่านั้นว่า ผ้าทอเครื่อง ทำให้ผ้าเหล่านี้ขาด
ความรู้สึกถึงคุณค่าของผ้าไทยที่เดิมนั้นมีภูมิปัญญาในการทอเป็นตัวบ่งชี้คุณค่าให้กับผ้าแต่ละผืนอีก
ด้วย โดยการผลิตโดยเครื่องถูกผลิตออกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้หากแต่มี
ข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันว่า ความรู้สึกจากการสวมใส่ผ้ า
ไทยทอเครื่องนั้นแตกต่างจากการสวมใส่ผ้าไทย และรู้สึกไม่ภูมิใจ แต่ไม่ได้มองว่าน่าเกลียด หากแต่
บุคคลที่ไม่พร้อมทางการเงินก็สามารถเปลี่ยนไปซื้อผ้าไทยที่มีราคาไม่สูงก็ได้เช่นกัน 

3) เวลาและความสำนึก 
การสร้างอัตลักษณ์ในการแต่งกายด้วยผ้าไทยนั้น ได้อาศัยการสะสมและซึมซับวิถี

ชีวิตของแต่ละท้องถิ่น ตามแต่ละท้องถิ่นของผู้ให้ข้อมูลเป็นระยะเวลานาน ทำให้ผู้ให้ข้อมูลนั้นมีการ
สะสมของวิถีทางสังคมจนเกิดการถูกปลูกฝั่งและสร้างสำนึกในวิถีรากเหง้าแห่งตนจนหล่อหลอมเป็น
การสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 

ตั้งแต่เด็กพ่ีเห็นแม่ทอผ้าใช้เองมาตลอด แต่พอแม่เสียอุปกรณ์ทอผ้าได้ยกให้อาไป พ่ี
ไม่ได้สนใจจะเก็บไว้ เพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่ 

เราภูมิใจในความเป็นภูมิปัญญาไทยของเรา การใช้สี การทอ และปัจจุบันมีการใช้สี
ธรรมชาติและอ่ืน ๆ มันมีการพัฒนาขึ้นมาเยอะ อีกอย่างมันช่วยสืบสานและช่วยส่งเสริมให้ผู้
ทอมีรายได้มากขึ้น พอเราใส่แล้วสวยพอมีคนถามเขาก็จะถามว่าซื้อที่ไหน สั่งยังไง สามารถ
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ช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วย เราไปเที่ยวไหนเราก็สนับสนุกกลุ่มธุรกิจทิ้งถิ่น เราไม่ได้ซื้อ
เพียงแค่ถ่ินอีสานของเรา (ผู้ให้ข้อมูลที่ 3, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีเรียนโรงเรียนที่ต่างจังหวัดเราก็เห็นคุณครูใส่ ตัดชุดเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม เสร็จแล้ว
เราก็ชอบ ก็คือเหมือนครูเป็นไอดอลเรา ครูคนนี้แต่งกายสวยทุกวัน โตขึ้นเราจะต้องใส่ผ้าซิ่น
แล้วแต่งกายด้วยผ้าไทย 

คุณค่าคือ เราได้อนุรักษ์การแต่งกายและได้รักษาวัฒนธรรมการแต่งกายของเราถึง
เราจะเอามาปรับใช้กับเสื้อที่เป็นโมเดิร์น แต่ก็ยังได้รักษาความเป็นไทยวัฒนธรรมการแต่ง
กายด้วยผ้าซิ่นของเรา และได้ช่วยชุมชน ช่วยเศรษฐกิจของคนทอ ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนที่เค้าทำผ้า เพราะอย่างเมื่อก่อนผ้าแต่ละผืนขายออกมาเนี่ยยากมาก แต่พอเรา
มาได้ใส่แล้วก็ได้มาเผยแพร่ออกไปแล้วมีคนชอบตามมันก็ทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นอย่าง
น้อยเราก็ภูมิใจและปลื้มใจและว่าคุณค่าของผ้าเนี่ยมันทำให้อีกหลายครอบครัวสามารถดำรง
ชีพได้ต่อ รักมาก รักผ้าไทยถนอมยิ่งกว่าลูก (ผู้ให้ข้อมูลที่ 2, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

เริ่มต้นเราเป็นคนพ้ืนถิ่นทางภาคเหนืออยู่แล้ว ปกติสมัยเด็ก ๆ เวลาไปวัด เวลาช่วง
สงกรานต์ เราก็จะใส่ซิ่นใส่ชุดพ้ืนเมืองกันอยู่เป็นปกติ เวลาไปวัดทุกครั้งก็จะใส่เป็นซิ่น ยิ่งถ้า
เป็นช่วงสงกรานต์ก็ยิ่งใส่เป็นซิ่นใส่เป็นชุดพ้ืนเมืองกัน พอโตขึ้นก็ไปอยู่กรุงเทพฯ ไม่ได้ใช้ของ
พวกนี้เลย ไม่ได้ใส่เลย ทำงานในกรุงเทพฯ ร่วม 30 ปี แล้วก็ย้ายกลับมาภูมิลำเนา เราก็กลัมา
ใส่ปกติ 

ให้คุณค่ากับงานฝีมือ เป็นศิลปะ เป็นวัฒนธรรมของเรา ผ้าทุกชิ้นที่ทอออกมา กว่า
จะได้ออกมามันต้องมีกระบวนการที่หลายขั้นตอน กว่าจะได้มาแต่ละผืน มันมีคุณค่าในตัวมัน
เอง ทุก ๆ ผืนมีคุณค่าในตัวมันเอง (ผู้ให้ข้อมูลที่ 4, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

ใส่มาตั้งแต่เด็กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเริ่มตั้งแต่ตอนไหน 
ให้เต็ม 100 ถ้าจะไปงานงานนึง งานใหญ่ งานเล็ก จะคิดถึงผ้าซิ่นก่อนเลย จะคิดว่า

จะใส่ผืนไหน จะใส่ยังไง จะแต่งยังไง และแต่งตามกาลเทศะ ผ้าไทยมันมีคุณค่าในตัว ถ้าพูด
ถึงการทอเนี่ย คนทอทุกคนจะใส่ใจในรายละเอียด ราคาที่เขาบอกเรามันก็สมเหตุสมผล  
ผ้าทอแต่ละผืน มันได้อะไรหลายอย่าง เราซื้อผ้าเขา เขาก็อยู่ได้ ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ใส่ไปใน
เส้นสาย เหมือนเราได้ต่อลมหายใจของเขา (ผู้ให้ข้อมูลที่ 5, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2563) 

เป็นคนที่ยึดสุภาษิตที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง แล้วเราเป็นผู้หญิงเรา
ต้องไม่หยุดสวย เราเลยแต่งตัวตลอด ที่นี้ต้นแบบของการแต่งของเราคือ พ่อแม่ เพราะพ่อแม่
สอนเราเสมอว่าเราต้องแต่งกายให้ดูดีเพราะคนเขาจะดูเราดีดีหน่อยนึง ตั้งแต่เล็ก ๆ มาละ 
พอดีว่าบ้านพี่ค้าขาย คุณพ่อจะให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
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มีคุณค่าทางสายตาที่คนอ่ืนมองเห็น เราเลือกผ้าทที่ดูดีมาใส่ แล้วพอใส่ก็ดูดี คนก็จะ
มองเราว่าดูดีไปด้วย ดูว่าเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดี มีรสนิยม  (ผู้ ให้ข้อมูลที่  6 , สัมภาษณ์ ,  
7 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีไม่อยากให้ผ้าไทยเป็นตำนาน คือ คำว่าตำนานมันหายไป พ่ีอยากให้ผ้าไทยอยู่สตรี
รุ่นต่อรุ่น แต่พ่ีก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องไปใส่ผ้าซิ่นผ้าถุงแบบสมัยก่อน ที่ทุกคนจะต้อง
ใส่กันทุกวัน คือตอนนี้ผ้าทอมันสวย พ่ีอยากให้คนรุ่นหลังรู้จักถึงภูมิปัญญาของการถักทอผ้า
ไทยด้วย (ผู้ให้ข้อมูลที่ 7, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2563) 

คุณค่าของผ้า ผ้าไทยแต่ละผืนมันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเอง ต่อให้มันมาจากที่
เดียวกัน คือลายแต่ละอัน ที่ทอขึ้น พ่ีว่าเขา Create จากในท้องถิ่นของเขา ซึ่งแต่ละคนก็ทอ
มาลายไม่เหมือนกัน เหมือนกันกับการที่คนจะเอาผ้าชิ้นนึงมาตัดเป็นชุดที่มั่นใจเพ่ือให้ตัวเอง
สวมใส่ ก็เลือกจากความชอบ จากการเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น บางคนชอบสีชมพู 
ชอบสีเขียว บางชอบตัดเป็นกระโปรงบาน ๆ บางคนเขาไม่ชอบใส่ผ้าถุงสำเร็จ เขาก็จะตัด
เป็นชุด หลัง ๆ พ่ีมองว่าคนเปิดรับกับผ้าไทยเยอะขึ้น แล้วคนไม่ได้ยึดติดกับการเป็นผ้าถุง
สำเร็จแบบสมัยก่อน หรือต้องเป็นโจง แต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นว่านำผ้าหลายๆ มาตัดเป็น 1 
ชุด พี่เคยเห็นบางคนนำผ้าถุงอีสานมา Mix & Match กับผ้าปาเต๊ะ มาแต่งเป็นแขน ให้ดูเป็น
เดรสที่มีดีเทลขึ้น พ่ีมองว่าเขาสามารถจะนำมาเข้ากันได้ แต่ก็ต้องเป็นคนที่เป็นนิดนึง  (ผู้ให้
ข้อมูลที่ 8, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

ตอนเล็ก ๆ พ่ีถูกฝึกให้เรียบร้อย อย่างเช่น ตอนเด็กเราชอบวิ่งเล่นตามประสาเด็ก 
พอเวลาผู้ใหญ่เรียกพ่ีก็วิ่งเข้าไปหาเลย คุณปู่ก็บอกว่าให้ไปเข้ามาใหม่ ก็จะมีคนคอยบอกว่า
ต้องเข้าไปเรียบร้อย พี่ก็เดินช้า ๆ เข้าไป แต่ก็โดนบอกว่าให้ไปเข้ามาใหม่ จนมีคนที่คอยอยู่
ต้นห้องบอกว่าให้คลานเข่าเข้าไป เราก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องคลานเข่าเข้าไป เพราะตอนนั้นเรา
ยังเด็ก แต่พอโตขึ้นเราก็เข้าใจ ทำให้เราถูกหล่อหลอมความเป็นกุลสตรีมาตั้งแต่เด็ก ๆ เลย 

คุณแม่พ่ีเขาก็เก็บผ้าเอาไว้เยอะมากเลย ผ้าถุงในสมัยก่อนก็จะนุ่งตลอด อีกทั้งทาง
คุณปู่เขาบอกว่าอันนี้ผ้าของคุณย่าใครจะมาเอาก็ให้มาเอาไปพี่ก็เลยไปเอามาแม่พ่ีเขาก็เก็บไว้
จนเราโต เราก็เลยเอามานุ่ง ผ้าไหมสมัยมันมันอยู่นานมากเลยนะคะ ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่จน
ปัจจุบัน 

พ่ีให้คุณค่ากับกายแต่งกายตรงนี้อยู่มาเนินนานแล้วไง เพราะฉนั้นพ่ีก็คิดว่าการแต่ง
กายตรงนี้ถ้าเราพยายามจะดึงให้คนเข้ามาร่วม ร่วมแต่งกายอย่างงี้ ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นวง
กว้างแล้วนะคะมันไม่ใช่แคบ เราพยายามทำตรงนี้มาไม่ใช่แค่เพียง 10 ปีแต่เราทำมานานแล้ว
ไง พ่ีทำมาพ่ีรับราชการมา 41 ปีอยู่ในราชการเนี่ยพ่ี 41 ปีพ่ีทำมาตลอด  พ่ีก็ยังใช้ผ้าไทยตัด
เสื้อผ้าซึ่งมันจะดูกลมกลืน ในสมัยก่อนเขาใช้ผ้าไทยตัดเสื้อผ้า พอเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็
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อยากจะแบบมีพาวเวอร์ในการดึงศักยภาพของผ้าไทยให้มันเกิดเป็นมูลค่าและมีคุณค่าในด้าน
ต่าง ๆ ส่งเสริมให้มันมีมูลค่าขึ้นมา เราก็พยายาม ถ้าเราไม่พยายามมันก็ไม่มีใครทำมันจะมี
ส่วนน้อยมากเลยถูกมั้ยคะ เวลาเรามีชุมนุมเครือญาติราชสกุลทุกคนแต่งมาเป็นผ้าไทย ๆ 
แล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่แต่งไทยเขาก็จะแต่งแบบตามสบายเขา ทีนี้ตอนกระแสออเจ้าพ่ีก็ใช้
ตรงนี้ดึงเด็ก ๆ เนี่ยพยายามให้แต่งชุดไทย ไม่ได้แค่นั้นเราใช้วิธีประกวดการแต่งกาย แต่งกาย
ผ้าไทยและก็เอกลักษณ์ของราชกุลเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีช้าง ถ้าคนไหนแต่งกายด้วยผ้า
ไทย แล้วก็มีช้างด้วยอะไรด้วยก็จะได้รับการคัดเลือกขึ้นมา ทุกคนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้
รางวัล แล้วมีความรู้สึกว่าโก้มากเลยได้ขึ้นไปเดินบนแคทวอคบนเวที ทุกคนก็ทำตาม เราต้อง
ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส (ผู้ให้ข้อมูลที่ 9, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2563) 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยพบว่า เวลาและความสำนึกของผู้ให้ข้อมูลเกิดจากการ

ถูกปลูกฝั่งในวิถีทางสังคมและรากเหง้าของตามแต่ละพ้ืนถิ่นและเรื่องราวในชีวิตของผู้ให้ข้อมูลที่มี
ประสบการณ์ภูมิหลังเดียวกัน เช่น เห็นคนในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดสวมใส่และใช้ผ้าไทยใน
ชีวิตประจำวันมาตลอด อีกทั้งยังเคยเห็นผู้เป็นมารดาทอผ้ามาแต่เยาว์วัย รวมถึงการถูกปลูกฝั่งจาก
ครอบครัวโดยมีบรรทัดฐานทางสังคมเป็นแนวทางท่ีผู้หญิงจะต้องมีความเป็นกุลสตรี ดูสุภาพเรียบร้อย 
และแต่งกายให้สวยงามอยู่เสมอ เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกฝั่งและสร้างสำนึกในช่วงเวลา
หนึ่งจนเกิดเป็นการสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

นอกจากนี้ เวลาและความสำนึกยังสร้างความรู้สึกนึกคิดในการเห็นคุณค่าของการ
แต่งกายด้วยผ้าไทยว่า การที่มีวัฒนธรรมการแต่งกายของต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยอาจจะทำให้
ผู้คนหลงลืมในวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยลตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมจึงมีความต้องการที่จะรักษา
และอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้ยังคงอยู่ในสังคม ถึงแม้ว่ารูปแบบการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยนั้น มีการปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ไปตามแต่ละยุคสมัยก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยยังคงสามารถอยู่ในสังคมไทยได้โดยที่ผ้าไทยมีการพัฒนาให้มีคุณค่าและมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นตาม
กาลเวลา 

4) ความสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลและกลุ่มสังคมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มี

การปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องผ้าไทยซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้นั้นไปยังบุคคลหรือกลุ่มสังคมที่อยู่นอกกลุ่ม 

ไม่ขัดแย้งนะ อย่างงานที่เรากำลังจะไปเป็นงานแต่งงาน เจ้าสาวกำหนดมาแล้ว 
เจ้าสาวอายุ 50 อยากแต่งอัญญานาง เขาเริ่มงานตอนเช้า ก็มีบายศรี มีอะไร เราก็จะรู้ว่ามี
คอนเซ็ปต์อัญญานางนะ แล้วตอนเย็นเขาก็กำหนดแล้วเหมือนกัน เพราะว่าเพ่ือนที่แต่งงาน
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เจ้าของงานก็เป็นคนขายผ้า อยู่ในวงการอยู่แล้วมันก็เลยบอกว่าอย่าบอกนะว่าไม่มีผ้าซิ่น มัน
จะเป็นอย่างนี้เราก็จะนัดกันว่าเดี๋ยวเจอกันจะใส่อะไร คนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้นะ 
อีกคนบอกว่าจะใส่ชุดราชบุรีนะ อะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็จะคุยกันว่าเวลาซื้อซิ่นก็จะบอก
ว่าเจ้านี้บางทีมีการขายออนไลน์ต้องระวังนะ เจ้านี้ของดีนะ อันนี้พ่ีโอเคนะ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 1, 
สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2563) 

ในกลุ่มตอนนี้เข้าอยู่ 3 กลุ่ม ถ้าในกลุ่มจะไม่ขัดแย้งกัน เพราะจะมีกฎที่ต้องปฏิบัติ
ตาม ในส่วนตัวถ้าจะพูดเรื่องความขัดแย้งเขาก็จะไปคุยกันรอบนอกเอง 

คนที่ไม่ชอบ บางครั้งเราก็ให้คำแนะนำ บางคนเขาชอบนะแต่เขาบอกว่าผ้ามันแพง 
และบางครั้งเขามาขอความมั่นใจว่าซื้อที่ไหน หรือบางครั้งเพ่ือนที่เกษียณเราก็ซื้อผ้ามาแจก
กันได้อาจจะไม่ต้องแพงมากก็ได้ แล้วก็มีการแนะนำว่าถ้าไม่ชอบผ้าไหมก็ลองผ้าฝ้ายสิ  (ผู้ให้
ข้อมูลที่ 3, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2563) 

ความคิดที่ไม่ตรงกันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านอื่นซะมากกว่าแต่ความคิดด้านผ้า
ไม่มีค่ะ แล้วพ่ีรุ้งจะยังไม่เคยขัดแย้งกับใครในกลุ่ม เรื่องผ้ายังไม่มีค่ะ 

คนที่ไม่ได้นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคล เราจะไม่ anti ว่าทำไม
คุณไม่ใส่ผ้าไทยเหมือนฉันละ อันนั้นยังไม่มี ส่วนมากพ่ีจะโน้มน้าวด้วยวิธีการที่ว่า อย่างพ่ีมี
เพ่ือนคนหนึ่ งที่ เค้ายังไม่นุ่ งผ้าซิ่นสะโพกใหญ่นุ่ งไม่ได้  นุ่ งไม่สวย เราก็แบบ ก็มีการ
Motivation โดย วันนี้เราไปวัดกันนะ ตัวเองลองใสซิ่นดูไหม ตัวเองชอบซิ่นสีชมพูก็ลองใส่
ดูมั้ย เขาไม่มีเสื้อนู้นนี่ เราก็จัดมาให้แล้วสุดท้ายเพ่ือนก็ใส่ออกมาสวยและชอบมาก พ่ีรุ้งก็จะ
ใช้วิธีการโน้มน้าวจิตใจแต่จะไม่ใช่ว่าใครไม่แต่งกายแบบนี้เราไม่คบ เราไม่มีความคิดด้านนั้น 
(ผู้ให้ข้อมูลที่ 2, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

ก็จะมีอยู่ บางคนก็บอกว่าชอบผ้าอีสาน มันนิ่มดี บางคนบอกว่าชอบผ้าฝ้ายทาง
เหนือ แต่ก็ไม่ได้มีการขัดแย้งกันชัดเจน มันเป็นเพียงแต่ความชอบ อย่างลูกค้าที่เคยถามที่เคย
มาซื้อผ้ากับเรา เขาชอบลายผ้าแต่อยากได้หมักโคลน เขาถามว่ามีไหม เราก็บอกไม่มีเพราะ
ผ้าเราเป็นผ้าฝ้ายที่มีดอก แต่เขาก็ลองซื้อไป ขัดแย้งในความชอบ วิธีการนุ่ง แต่ไม่ได้ขัดแย้ง
ว่าผ้านี้ไม่ดี คือผ้าทุกผ้าของแต่ละจังหวัดมีความเด่น มีคุณค่าของแต่ละจังหวัด 

กับคนที่ไม่ได้นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยเราไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะของแบบนี้ขึ้นอยู่กับ
ความชอบของแต่ละคน (ผู้ให้ข้อมูลที่ 4, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

อยู่หลายกลุ่มมากเลยค่ะ ในแต่ละกลุ่มก็น่ารักมาก เขาพยายามให้เห็นถึงวิถีการทอ
ผ้าของแต่ละจังหวัด เพ่ือให้คนทอเหล่านี้ได้สืบสานวัฒนธรรมเหล่านี้สืบต่อไปได้ เราก็ช่วย
อุดหนุน ภายในกลุ่มก็ไม่ขัดแย้ง ทำไมต้องขัดแย้ง ก็เราชอบเหมือนกัน เหมือนคนที่ชอบ
สะสมแสตมป์แล้วนำมาโชว์กัน เราว่าเขาน่ารักดีออก คนที่ชอบอะไรเหมือนกัน เอาผ้ามาโชว์
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กัน หรือนัดมาเจอกัน นัดใส่ผ้ากัน มาถ่ายรูปกัน ก็จะมีตรีมในการแต่งผ้าซิ่น เวลาไปอยุธยาก็
นุ่งผ้าลายยางไป ไปสุโขทัยก็ใส่ซิ่นเกี๋ยง ไปเมืองรองก็นุ่งซิ่นเมืองรอง แล้วทุกคนก็มี 

กับคนที่ไม่ได้นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยเราก็ไม่ทราบ ไม่รู้สึกอะไรนะ คนเราไม่
จำเป็นต้องชอบเหมือนกันเลย อย่างเช่น กระเป๋าเรายังเป็นผ้าไทยเลยเป็นผ้าไทยที่เราทำแบ
รนด์เอง คนอ่ืน ๆ จะชอบกระเป๋าแบรนด์เนมก็ช่างเขา เขามีหมวกเราก็มีหมวกแต่หมวกเรา
ซื้อพหุรัด มันอยู่ที่ความสบายใจว่าเราชอบแบบไหน เขาชอบ ไม่ชอบ แบบไหนเราไม่เห็นต้อง
ไปคิดอะไรเลยว่าเขาชอบแบบไหน สำหรับคนที่ไม่ชอบจริง ๆ เราก็ไม่ต้องแนะนำคือถ้าเขาไม่
ชอบจะแนะนำทำไมละคะ เสียเวลา เขาไม่ชอบคือไม่ชอบ แต่ของเราที่บอกว่าไม่ชอบเพราะ
เราไม่มีตังซื้อก็ได้ เพราะความไม่ชอบมันมีหลาย ๆ เหตุผล  (ผู้ให้ข้อมูลที่ 5, สัมภาษณ์ ,  
12 พฤษภาคม 2563) 

ไม่ค่อยมีการขัดแย้งกันนะคะ ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันได้ดี เพราะเวลาเราโพสต์ลงไป 
ทุกคนก็จะบอกว่าสวย ดูดี 

สำหรับคนที่ไม่ชอบแต่งกายด้วยผ้าไทยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัว คนที่ไม่แต่งกาย
ผ้าไทย อาจจะเพราะเขาไม่ได้สัมพันธ์ผ้าไทยมาก่อน ด้วยการดำรงชีพของเขาคือ เขาใส่ผ้า
ตามทั่วไป แต่ก็มีบ้างที่ได้มีการแนะนำคนอ่ืน ว่าแต่งยังไง ลองซื้อผ้าแบบไหนที่ไปกับบุคลิก
กับตัวเองได้  เพราะวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่ เหมือนกัน  (ผู้ ให้ข้อมูลที่  6 , สัมภาษณ์ ,  
7 พฤษภาคม 2563) 

ไม่ขัดแย้งกันนะ ถึงแม้ว่าไปงานงานนึงทุกคนใส่ชุดราตรี แต่เราก็ใส่ผ้าไทยแต่เปลี่ยน
ให้เป็นประยุกต์ ในปัจจุบันคนส่งเสริมเรื่องผ้าไทยกันเยอะขึ้น เลยทำให้ผ้าไทยเข้าไปอยู่ในใจ
ของสาว ๆ มากข้ึน 

พ่ีก็เฉย ๆ นะ ถ้าคนไม่ชอบ ก็ไม่ชอบ เพราะบางคนเริ่มจากการนุ่งยาก แต่บางคน
เขาก็อาจจะไปใช้ผ้าคลุมไหล่ เพราะผ้าไทยไม่ใช่แค่ผ้าซิ่น แต่สามามรถเป็นผ้าคลุมไหลได้ พ่ีก็
แนะนำบางคนที่เขาอยากใช้ก็แนะนำให้เขาเป็นผ้าคลุมไหล่ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 7, สัมภาษณ์ ,  
12 พฤษภาคม 2563) 

ไม่ขัดแย้งนะคะ พ่ีสังเกตว่าในกลุ่มทุกคนจะพรีเซนและภูมิใจในการใส่ผ้าไทย และ
มั่นใจว่าฉันใส่แล้วฉันสวย และทุกคนก็จะเข้ามาชม บางคนก็แอบนำมาเป็นแบบตัด 

ในมุมมองพ่ีสำหรับคนที่ไม่แต่งผ้าไทย พี่มองว่าสังคมสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เป็นปัจจัย
ด้วย เช่น นักเรียนถ้าเขาไม่ได้ไปงานโรงเรียนหรือไม่ได้ไปงานประกวด เขาก็คงไม่ใส่ หรือถ้า
มหาลัยเขาอาจจะมองว่าเป็นผู้ใหญ่ไปและเขามองว่าเขาไม่ต้องซื้อ พ่ีว่าผ้าไทยที่สวยจริง ๆ 
ชิ้นหนึ่งอย่างต่ำก็ประมาณ 2,000 กว่าแล้วไหนจะต้องตัดอีก พี่ว่ากำลังซื้อเป็นปัจจัยหนึ่งใน
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การซื้อผ้าด้วย พ่ีว่าคนที่เขาไม่ได้ออกงานสังคมหรือไม่ได้มีเงินเดือนเป็นแสนการตัดสินใจซื้อ
พ่ีมองว่ายากนะ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 8, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลนั้น พบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม

ผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทย โดยเฉพาะพฤติกรรมความชื่นชอบในการแต่งกายด้วยผ้าไทยของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลมีลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจแต่บางครั้งมีความชอบที่แตกต่างกันในเรื่องของ
ประเภทของผ้า สี ลวดลาย เพ่ือการสร้างอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยให้กับตนเอง การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทย มีความนิยมใช้ผ้าไทยในการแต่งกาย
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จนผู้ให้ข้อมูลเกิดความรู้สึกการเป็นกลุ่มเดียวกันทำให้เกิดความรู้สึกสุขใจ
และไว้เนื้อเชื่อใจในการขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำเรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทยจากบุคคลภายในกลุ่ม
สังคมท่ีมีความชื่นชอบและความสนใจเดียวกัน 

นอกจากนี้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่อผู้ที่ไม่นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย
เฉกเช่นเดียวกับตนเอง ภาพรวมแล้วกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไม่มีความกังวลใจกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์จาก
กลุ่มผู้ที่ไม่นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย และไม่ได้คิดว่าตนเองผิดแปลกไปจากบุคคลอ่ืนแต่อย่างใด เพียง
แค่กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลมีความชอบที่นำผ้าไทยมาใช้ในการแต่งกายและสวมใส่ในชีวิตประจำวัน 
ขณะเดียวกันบางครั้งมีการแนะนำให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทดลองสวมใส่ผ้าไทยดูบ้าง โดยเริ่มจากการ
แนะนำว่าสวมใส่ผ้าประเภทใดและวิธีสวมใส่แบบใด 

5) ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง 
ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง เป็นมุมมองความคิดที่ผู้ให้ข้อมูลมีกับตนเองใน

การแต่งกายด้วยผ้าไทย และความคิดทีคิดว่าบุคคลอ่ืนมองตนเองเป็นอย่างไร รวมถึงระยะห่าง
ระหว่างบุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันและกับบุคคลที่ไม่ได้มีความ
สนใจในเรื่องการสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนการสะท้อนความเป็นตัวตนผ่านการสร้างอัตลักษณ์การแต่ง
กายด้วยผ้าไทย 

การที่คนอ่ืนมองเรา คงจะมองว่า มาแปลก ใส่แล้วสวยดี ตัวเราเองก็คิดว่าเราใส่แล้ว
ก็สวยดี เวลาไปประชุมอบรมเราก็ใส่ไป คนอ่ืนก็ทักเรา เขาคงชอบ เราก็ให้คำแนะนำไป 

ตั้งแต่เด็กคุณแม่เขาจะทอผ้า เราก็จะช่วยอยู่แล้ว บางอย่างเราก็ทำได้ เช่น เก็บขิด 
แม่ก็จะสอน แต่พอแม่เสียอุปกรณ์พวกนี้นก็ให้อาไป เราก็ได้แต่เสียดายที่เราไม่สืบต่อ เรา
คลุกคลี่มาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อแม่เราเป็นช่างทอผ้า เรารู้สึกว่าสามารถสะท้อนความเป็นเราได้ 

เราใส่ผ้าไทย เราไม่ได้รู้สึกขัดกับการเป็นตัวเองเลย  (ผู้ให้ข้อมูลที่ 3, สัมภาษณ์ ,  
6 พฤษภาคม 2563) 
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คนอ่ืนมองเราแรก ๆ ก็คือแต่งกาย Overdressed เหมือนเรา Overdressed  
ไปหรือเปล่า แล้วก็ด้วยหน้าที่การงานแล้วก็สถานที่ที่เราไป แต่กับตัวเรามันกลายเป็นปกติ
ธรรมดาไปแล้วแต่ว่าก็มีเหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายสมัยใหม่นิดนึงเค้าก็จะว่าเราแต่งตัวโบราณ  
คนอ่ืนมองเรากับเราที่เราคิดไว้น่าจะแตกต่างเพราะเรามองตัวเองที่เราใส่ทุกวันมันเป็นความ
เคยชินและเป็นความเคยชินที่ว่า ใส่ผ้าซิ่นก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ทำให้มันเป็นแฟชั่นที่ดูดีได้นุ่ง
ผ้าซิ่นให้ดูดีได้ ไม่จำเป็นว่านุ่งผ้าซิ่นแล้วจะต้องเป็นมนุษย์ป้าไม่จำเป็นเลย ไม่จำเป็นว่านุ่งซิ่น
แล้วจะเหมือนลิเกไม่ใช่ไม่จำเป็น นุ่งผ้าซิ่นแล้วไม่จำเป็นว่าต้องไปวัดอย่างเดียว แต่คนอื่นเค้า
อาจจะมองว่าเชย จากหลาย ๆ คนที่มี Feedback กลับมาคุยกับเราแรก ๆ เขาบอกว่าผู้หญิง
คนนี้ก็หน้าตาสวยดีนะแต่ทำไมถึงนุ่งซิ่น อันนี้คือความคิดของเขาก่อนที่เขาจะมาสารภาพกับ
เรา มีบางคนบอกว่าเห็นหน้าครั้งแรกสวยใส่ผ้าซิ่นได้สวยมาก อ๋อที่ใส่ผ้าซิ่นได้สวยเพราะว่า
รูปร่าง นี่ก็คือ Feedback ที่เราได้กลับมาแต่ถ้าถามว่ามีคนชอบไหมกลับมีคนชอบเพราะมี
น้องผู้ชายซึ่งเราติดต่องานกันเนี่ย แรก ๆ เขาก็ทักว่าพ่ีแต่งตัวโบราณจัง พอไป ๆ มา ๆ เริ่ม
สนิท เขาก็บอกว่าพ่ีก็แต่งสวยดีอย่างงี้ของพ่ีทุกวันเนอะ แล้ววันหนึ่งน้องเค้าก็กลับมาถามว่า
ทำไมพ่ีรุ้งแต่งตัวใส่ผ้าซิ่นได้สวยจัง แล้วทำไมแม่ของผมใส่ผ้าซิ่นแล้วดูอายุเยอะ ก็เลยถามว่า
คุณแม่อายุเท่าไหร่คะ น้องบอก คุณแม่อายุ 50 ตอนนั้นพ่ีบอกไปว่า ให้บอกคุณแม่นะว่าถ้า
เกิดอยากใส่ผ้าซิ่นแล้วดูโอเคให้แม่มาคุยกับพ่ีก็แล้วกัน เราก็รู้สึกว่าภูมิใจที่อย่างน้อย ๆ คนที่
เคยเรียกเราว่าเป็นผู้หญิงโบราณกลายเป็นมาชอบเราให้แม่มาติดตามเรา 

พ่ีว่า 99% ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของพ่ี แล้วก็มันจะบอกได้ถึงลักษณะนิสัยบอก
ได้ถึงความชื่นชอบความเป็นไทยบอกได้เลยค่ะ อันนี้บอกได้จริง ๆ 

ไม่ขัดกับตัวตนเลยค่ะ เพราะอันนี้คือตัวตนที่แท้จริงและใช่ที่สุดค่ะ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 2, 
สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

เวลาเรามองตัวเองเวลาเราใส่ เราจะมองว่าสวย เราภูมิใจในตัวเอง ใส่อันนี้สวย  
ใส่ซิ่นผืนนี้สวย แล้วก็ถ่ายรูปเก็บ ๆ ไว้ เหมือนที่เราถ่ายโชว์กันในกลุ่ม พี่เข้าใจว่าทุกคนที่แต่ง
จะภูมิใจในตัวเองและหลงรักในตัวเอง ถึงพยายามเอารูปมาโชว์ซิ่นกัน ซิ่นนี้มีคุณค่า ซิ่นนี้สวย 
ซิ่นนี้งานฝีมือ เราก็อยากจะโชว์ เราก็จะภูมิใจ แต่ถ้าเราใส่ไปข้างนอก คนอ่ืนมอง ก็มีคนชม 
อุ้ยชุดนี้สวย วันนี้แต่งซิ่นชุดนี้สวย มันก็จะมีความภาคภูมิใจ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาชมจริงหรือชม
ปลอม 

สะท้อนได้จริง เพราะคนที่จะใส่ซิ่น ต้องมีความชอบ ความรัก และบุคลิก เพราะคน
ที่จะใส่ซิ่นไม่ใช่คนที่กะโดกกะเดง เวลาใส่ซิ่นก็ต้องเดินแบบงดงาม เดินเรียบร้อย ท้วงท่าการ
เดิน มันจะบ่งบอกถึงตัวเรา 
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ไม่ได้ขัดกับตัวตนเลย แต่ว่าจะให้ไปใส่กางเกงยีนส์ก็โอเค ทุกวันนี้ก็ชอบใส่กางเกงขา
สั้น ก็เป็นอีกบุคลิกนึง แต่ถ้ามาใส่ซิ่นใส่ผ้าไทยก็จะเป็นอีกบุคลิกนึง เราคิดว่าเราสามารถที่จะ
ใส่ได้ทุกรูปแบบ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 4, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

คนอ่ืนเขาก็มองตามสไตล์ของเรา เราไม่ได้แปลก เราไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยเพราะ
มันเป็นสไตล์ของเรา ไม่ได้รู้สึกว่าเขามองว่าเราแปลก เราไม่ได้คิดว่าเขาจะมองเรายังไง 
เพราะเราไม่ได้แต่งตัวแปลกอะคะ ลักษณะที่เราแต่งมันเรียบร้อยซะมากกว่า ไม่ได้เป็นคน
แต่งตัวแปลก 

ไม่ขัดกับตัวตนค่ะ ขัดทำไมละคะ เราเป็นคนไทย เราแต่งชุดไทย ผ้าไทย แต่ให้แต่ง
ตามกาลเทศะ ไม่ใช่ว่าไปเดินตลาดใส่สไบเฉียง ผ้าไทยก็เหมือนผ้าธรรมทั่วไป ไม่ได้รู้สึกแปลก 
(ผู้ให้ข้อมูลที่ 5, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2563) 

คนอ่ืนเขามองเราว่า เราสวย ดูดี สง่าดี แต่ตัวเราเราว่าเฉย ๆ เพราะนิสัยส่วนตัวเรา
เป็นคนที่แต่งตัวทุกวันอยู่แล้ว วันอาทิตย์ก็แต่งตัวอยู่บ้าน เรารู้สึกว่าเฉย ๆ เพราะเราแต่งทุก
วันอยู่แล้ว จนเป็นนิสัย 

แต่งตัวด้วยผ้าไทยสามารถสะท้อนตัวตนเอาได้จริงค่ะ เพราะว่าตัวเป็นคนที่
เรียบร้อย นิ่ง ๆ เฉย ๆ ใครพูดอะไรมาเราก็ยิ้ม การใส่ผ้าไทยมักจะใส่เป็นผ้าถุงหรือกระโปรง
ทำให้การนั่งก็จะดูเรียบร้อย เดินก็เรียบร้อย มันก็เลยทำให้เป็นการสะท้อนตัวตนของเราได้
ด้วย 

ไม่ขัดกับตัวตนเราเลยค่ะ สามารถไปด้วยกันได้เลย  (ผู้ให้ข้อมูลที่ 6, สัมภาษณ์ ,  
7 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีอธิบายก่อนว่า พ่ีไม่ได้เป็นคนนุ่งผ้าซิ่นทุกวัน สมมติเจอพ่ีแล้วพ่ีไม่ได้นุ่งผ้าซิ่นไม่ได้
หมายความว่าพ่ีผิดนะ พ่ีเอาผ้าซิ่นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปเลย ฉะนั้นคือพ่ีก็เอาผ้าซิ่นมาแต่ง
ตามสไตล์พ่ีเลย ว่าวันไหนพ่ีอยากนุ่ง แล้วบางวันพ่ีก็ใส่สูทนุ่งกระโปรงก็มีเหมือนกัน ฉะนั้นพ่ี
ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแตกต่าง แต่รู้สึกว่าตัวเองเป็น Out Standing เพราะบางคนเฝ้ารอด้วยว่า
วันนี้พ่ีนุ้ยจะมาชุดไหน แล้วมันก็กลับกันพ่ีเองก็จะให้แรงบันดาลใจ เห้ยถ้าแบบนี้ไปนุ่ง ไปนุ่ง
ซิ่นแบบนี้ก็ได้ บางคนก็จะนุ่งซิ่นตามพ่ีบ้างในบางวัน พ่ีเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ พ่ีรู้สึก
แตกต่าง หรือแตกแยกจากสังคมเลย แต่กลับทำให้พ่ีรู้สึกว่าพ่ีเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับสังคมด้วย 

จะบอกว่าพ่ีหลงรักไปแล้วอะ พี่ไม่ได้เริ่มจากการเป็นแอดมิน แต่มาจากการทที่พ่ีเริ่ม
รักผ้าไทย พ่ีอยากทำให้สตรีไทยมานุ่งซิ่นเหมือนกัน เมื่อก่อนเคยมีนะคะตอนพี่นุ่งออกไปเคย
มีครบอกว่าเธอใส่ทำไมมันแก่จะตายไป พี่ก็คิดตั้งแต่วันนั้นเลย ลองดูสิ อีก 5 ปีข้างหน้าพ่ีจะ
เปลี่ยนความคิดสตรีไทยให้หมดเลยว่านุ่งซิ่นมันไม่แก่ แล้วพอมาถึง ณ ปัจจุบัน พ่ีจะบอกพ่ี
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เลยพ่ีภูมิใจที่ได้ส่วนหนึ่งในการเป็นตัวแทนที่แสดงแบบผ้าไทยกับองค์กรการกุศล หรืออะไรที่
เป็นระดับประเทศในพระบรมราชินูปถัมภ์ แล้วได้เป็นคณะกรรมการจัดงานผ้าไทยเพ่ือให้
รณรงค์ให้กับสตรีไทย ล่าสุดได้ทำกับมูลนิธิพระดาบถของพ่อหลวงเรา นี่เป็นสิ่งที่พ่ีภูมิใจ 
และสิ่งที่พ่ีคิดและอุดมการณ์ที่พ่ีจะเดินหน้ามันต่อไป 

มันกลืนกินไปแล้ว พ่ีจะใส่สไตล์ของพ่ีไปแล้วอะ พ่ีจะเอาผ้าซิ่นมาใส่กับชุดของพ่ี พ่ี
ใส่กับทุกอย่างแล้วพ่ีจะดูว่ามันเข้ากับพ่ีไหม  (ผู้ให้ข้อมูลที่ 7, สัมภาษณ์ , 12 พฤษภาคม 
2563) 

อาจจะต้องแบ่งตามสังคมนั้น ๆ ด้วย เหมือน Gen อะ ถ้าเป็น Gen พ่ีขึ้นไปก็จะรู้สึก
ว่าเก๋แต่งแล้วดูดีแต่ Gen Z เขาอาจจะมองว่าเป็นผู้ใหญ่ไปไหมแต่เหมือนหลัง ๆ พี่รู้สึกว่าเขา
พยายามจะ Mix & Match ให้มันร่วมสมัยมากขึ้น “พ่ีมองตัวเองในการแต่งผ้าไทยเป็นยังไง
บ้าง” ก็ดีนะ เวลาแต่งผ้าไทยจริง ๆ รู้สึกภูมิใจ แล้วใส่กับเสื้อลูกไม้กับเข็มกลัดอันนึงก็จบละ 

พ่ีว่าก็สะท้อนตัวตนพ่ีได้นะ เพราะพ่ีเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวเป็นวัยรุ่น พ่ีเป็นคนที่
แต่งตัวเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอ่ืนนิดนึง รู้สึกว่ามันช่วยส่งเสริมบุคลิกบางครั้งที่เราต้องไปเข้ากับ
ผู้ใหญ่ มันแต่งตัวแบบนี้ก็ทำให้ดูภูมิฐานขึ้น 

ไม่ขัดนะ พี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันขัดอะไร พ่ีรู้สึกมันก็ปกติ เพราะเราใส่เราก็ม่ันใจ ถ้าคนอ่ืน
มองพ่ีก็เฉย ๆ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 8, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีชินไปแล้วนะ เขาจะมองเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะ เพราะว่าพ่ีก็เดินห้างพ่ีก็นุ่ งผ้า
ไหม พ่ีนุ่งผ้าไทยไป แล้วทุกคนมองพ่ีก็มีคนเคยเข้ามาทัก และเขาบอกพ่ีว่าพ่ีดูดีมากเลยหนู
อยากจะแต่งชุดไทยแบบพ่ีแต่หนูไม่กล้า พี่ก็บอกทำไมถึงไม่กล้าล่ะ ทำไมเราไม่พยายามสร้าง 
สร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาให้มันเกิดความเคยชินแล้วเราจะกล้า ลูกหลานเดี๋ยวนี้ก็ไม่มี
ใครกล้า เวลาพ่ีจะพาเด็กไปเที่ยวกัน พี่จะบอกเลยว่าครั้งนี้พ่ีออกแต่มีข้อแม้อยู่อย่างนึงว่าทุก
คนจะต้องนุ่งผ้าถุงไปผู้ชายจะต้องใส่เสื้อผ้าไทยไป ผ้าไทยไม่มีไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปหรือไป
ให้จ่ายเอง ทุกคนก็ยินยอมก็ไม่ต้องจ่าย 

พ่ีว่ามันสะท้อนความเป็นเราออกมาได้ สมมติว่าเราไปเชียงใหม่เราจะเจอพวกแม้ว 
เขาจะแต่งชุดแม้วของเขา เรามองแล้วดูดีมั้ย เราก็จะมองว่าอันนี้คือตัวตนของเขาถูกมั้ยคะ
เป็นการแต่งกาย เราก็อยากให้คนอ่ืนมองเราแบบนั้น อย่างเราไปเที่ยวกับทัวร์เนี่ยเราแต่งผ้า
ไทย ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่ผ้าถุงแต่เราเอามาตัดเป็นกางเกง คนอ่ืนเขาก็มองว่าสวยดูดีอะไร
อย่างงี้ เขาก็จะมองว่าดูดีนะผ้าไทยเอามาตัดเป็นชุดลำลองก็ได้ ก็ใส่ได้ เวลาที่เราเที่ยวอยู่ใน
ประเทศเขา เราจะแต่งผ้าไทยเพ่ือให้เขาได้เห็นว่าประเทศไทยเรายังอนุรักษ์ความเป็นไทยอยู่ 

ไม่ขัดกับตัวตนเราเลย (ผู้ให้ข้อมูลที่ 9, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2563) 
 



 79 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถนำมาสรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลมองตัวเองใน
ขณะที่แต่งกายด้วยผ้าไทยว่าตัวเองใส่แล้วสวย ดูดี และมีความมั่นใจในตนเอง และคิดว่าผู้อ่ืนมอง
ตนเองในขณะที่สวมใส่ผ้าไทยว่าสวมใส่แล้วดูสวยงามเหมาะสมกับบุคลิกของผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ผู้ให้
ข้อมูลมีความเชื่อมั่นในความคิดความรู้สึกของตัวเองโดย ไม่หวั่นไปกับสิ่ งรอบข้าง กล้าคิด  
กล้าแสดงความคิดเห็นที่มีความจริงใจในการแสดงออกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 

จากการรับรู้ถึงการเป็นตัวตนและจุดเด่นของตนเองนั้น ทำให้ผู้ข้อมูลสามารถสะท้อน
ความเป็นตัวตนผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทยออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลได้โดยไม่ขัดกับ
ตัวตนที่แท้จริงของผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ยังสามารถสะท้อนถึงค่านิยมความเป็นไทยในการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งที่มีอยู่ที่เป็นของคนไทยและมรดกของไทย อีกด้านหนึ่งยังบ่งบอกถึงการมีรสนิยมเฉพาะของผู้ที่แต่ง
กายด้วยผ้าไทย โดยเฉพาะการเป็นผู้ที่รู้จักเลือกใช้ของที่ดีและให้คุณค่าแก่ผ้าไทยที่มีคุณภาพคุ้มราคา 
และรู้สึกภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย อีกทั้งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ตนเองในการมี
บุคลิกภาพที่ดีทั้งในสายตาตนเองและผู้อื่น 

6) ความเชื่อและทัศนคติ 
ความเชื่อและทัศนคติ เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือให้ทราบถึงมุมมอง ความคิดเห็น ความ

เชื่อที่มีต่อการแต่งกายด้วยผ้าไทยในการสร้างอัตลักษณ์ และการส่งเสริมบุคลิกภาพ รวมถึงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมต่อผ้าไทยในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

บุคลิกเท่าที่เห็นก็คือ ยัยนี่มันไทยไทย ก็ยังดีนะที่ใส่แบบนี้ได้เพราะโดยปกติแล้วคน
จะไม่ชอบนุ่งผ้าซิ่น ถ้าต้องนุ่งผ้าซิ่นเค้าจะรู้สึกว่าใน 10 ครั้ง คุณจะก้าวขาไม่ค่อยออกหรอก 
แต่จริง ๆ แล้วคนชื่นชมค่อนข้างเยอะ บางทีเค้าก็บอกผ้าสวยนะคะ สวยจังเลย บางคนก็แบบ
ไม่โอเคคนพวกนี้เนี่ย พี่ไม่ได้ให้ค่าเขาเลย คนไม่ได้ดูความละเอียดอ่อน ไม่ได้มีความเข้าใจใน
ศิลปะแบบนี้กันทุกคน. เพราะฉะนั้นคนที่เค้าอยู่ใต้น้ำก็ปล่อยเขาไป เราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็
มาเปลี่ยนบุคลิกตัวเอง. พ่ีก็ทำบ่อยไปนั่งสตาร์บัคไปนั่งนู้นนี่ ใครเขาจะมองก็มองไป  แต่ว่า
สายตาเราจะมองออกว่าคนไหนมองชื่นชมคนไหนมองแบบ แปลก ๆ ประมาณสัก 50% จะ
มองว่าแปลกตา ประมาณ 30% ถึง 40% จะมองว่าสวย ก็ผ้ามันสวยจริง ๆ และใน 40% 
ตรงนั้นก็จะมีอีก 20% ที่เดินเข้ามาทัก เพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ผ้าไทยอย่าให้มันดูเชย ไม่ว่า
จะใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อยืดอะไรก็ตามแต่พ่ีจะใส่กับผ้าไทย แล้วมันก็ไปกันได้ ทัศนคติของคนมันอยู่
กันตรงนี้แหละ ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าพ่ีดูตรงบุคลิกของคนนี่แหละ  (ผู้ให้ข้อมูลที่  1 , 
สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2563) 

เพ่ือน ๆ พอเขาเห็น เขาจะบอกว่าเธอใส่แล้วสวยนะเพราะรูปร่างมันโอเค มันสมส่วน 
แต่พอฉันใส่มันไม่เหมาะ ไม่สวย เราก็เกิดความมั่นใจมากขึ้น ดูเป็นผู้หญิง เป็นคนเรียบร้อย” 
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การใส่ผ้าไทยช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพค่ะ มันดูดี ดูเรียบร้อย ดูสง่า ความที่ไม่ค่อยมี
ใครใส่ก็จะสร้างจุดเด่นให้เราด้วย 

แต่ก่อนคนไทยจะใส่ผ้าถุงผ้าไทยไปวัดอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันคนไทยก็ใส่ใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่วนผู้ทอก็มีการปรับลวดลายหรือรูปแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้น ยิ่งคน
สาวสีม่วงเขาสามารถประยุกต์ได้โดดเด่นมากขึ้น อีกอย่างคือภาครัฐช่วยสนับสนุนมากขึ้น 
เช่น ให้ข้าราชการแต่งชุดด้วยผ้าไทยในวันศุกร์ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 3, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 
2563) 

การแต่งกายด้วยผ้าไทยช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับพ่ีได้เยอะมากเลยค่ะ มีช่วงแรก ๆ 
ที่นุ่งไปแล้ว พ่ีจะเป็น routine กิจวัตรประจําวันจะเป็นแบบเดิม วนแบบเดิม แรก ๆ ก็คือจะ
มีคำถามว่าคุณรุ้งวันนี้ไปวัดมาหรอคะ เราก็ชะงักนิดนึง ก็ประมาณซักหนึ่งเดือนที่จะมีคำถาม
แบบนี้ตลอด จนสุดท้ายก็ไม่มีวัดแล้วค่ะ แล้วมีช่วงนั้นประมาณว่ามีบางวันที่ใส่กระโปรงเขาก็
จะมองเราแปลก ๆ แต่ก็ไม่ถามนะแต่ก็รู้ว่าลักษณะอย่างงี้เราเริ่ม เอ๊ะ! ยังไงนะ จากนั้นมาพอ
เราใส่แบบนี้ทุกวัน ๆ ก็กลายเป็นอัตลักษณ์ของเราไปเองโดยอัตโนมัติ 

ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพมากค่ะ ถามว่ามีความชื่นชอบไหมเยอะ มีคนอยากใส่ตาม
ไหมเยอะแต่เนื่องด้วยบางท่านที่บอกว่าอยากใส่ แต่เวลาจับมาใส่จริงก็ใส่ไม่ได้เพราะไป
เริ่มต้นพลาด ไปเริ่มต้นที่ผ้าลื่น ผ้าไหมที่เป็นผืนแล้วลื่นจะนุ่งยากมากพอเราเริ่มไปนุ่งแรก ๆ 
เดี๋ยวหลุดตรงนู้นเดี๋ยวจับตรงนี้เดี๋ยวมันห่อตรงนี้ลักษณะคือยังผลัดไม่เป็นแล้วไปเริ่มจากชุด
ยาก แต่ถ้าเค้าจับจุดเจอแล้วไปได้ผ้าซิ่นผืนมาผืนนึงที่เป็นผ้าฝ้ายแล้วเริ่มต้นใหม่เค้าจะไปได้
สวยเลย บางคนชอบผ้าไหม แบบสวยซื้อมาแล้วแต่นุ่งไม่ได้ยังไงก็นุ่งไม่ได้ก็ต้องให้กลับไปที่ผ้า
ฝ้ายหรือผ้าไหมท่ีเป็นผืน ที่สามารถจับได้ง่ายก่อน 

ในอดีตความคิดของผ้าไทยคือ สมัยก่อนคนจะคิดว่าใส่ผ้าไทยแล้วโบราณไม่นำสมัย 
ใช้ของแบรนด์เนมของต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นระดับไฮโซเป็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ แต่ว่า
ถ้ามาเปรียบกับตอนนี้ความคิดนั้นเปลี่ยนแปลงไป เพราะว่าผ้าไทยบางผืนแม้แต่พ่ีรุ้งเองก็ไม่
สามารถซื้อได้ ไม่มีกำลังที่จะซื้อได้ แต่ถามว่าเยอะไหมความคิดนี้ก็ยังไม่เยอะ เด็กรุ่นหลังเด็ก
สมัยใหม่ยังจะไม่ชินกับการใส่ผ้าไทยเขายังมีอคติอยู่ว่าใส่ผ้าไทยเป็นสิ่งที่เชยอันนี้ไม่เคยลบ
ออกไปจากของคนรุ่นใหม่ได้เลย อย่างสมัยก่อนพ่ีรุ้งก็เหมือนกันเห็นเขาใส่ก็มีเอ๊ะ ! นะ แต่
ด้วยความชอบความชอบเท่านั้นเองที่ทำให้พ่ีรุ้งคิดว่าผ้าไทยนี่ใส่แล้วสวย แต่จะต้องขึ้นอยู่ที่
ชอบก่อน อย่างจะจับเด็กบางคนให้มาใส่บอกไม่เอาน้าหนูไม่เอามันเชยมันโบราณเดี๋ยวเพ่ือน
หนูล้อ นี่คือความคิดของคนสมัยใหม่ แต่ตอนนี้รัฐบาลก็มาช่วยกันรณรงค์แกมบังคับใน
ราชการใส่วันนู้นวันนี้แต่ก็เมื่อทุกคนใส่ พ่ีว่าเมื่อทุกคนได้ใส่แล้วจำเป็นต้องใส่จะกลายเป็น
ผลักดันให้ชอบให้รักมากขึ้น ด้วยการที่ว่าใส่แล้วสวยแบบนี้ อีกท่านใส่แล้วสวยแบบนี้ พ่ีว่าจะ
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ทำให้การใส่ผ้าไทยน่าจะได้มากขึ้นเรื่อย ๆ พี่คิดที่จะช่วยรณรงค์การใส่ผ้าไทยและตัวพ่ีเองก็
จะใส่ผ้าไทยแบบนี้จนกว่าไม่มีแรงจะทำแล้วก็จะใส่ผ้าไทยตลอดไป เพราะตอนนี้พี่แทบจะพูด
ได้เลยว่านอกจากชุดนอนชุดออกกำลังกายชุดทำสวนที่ไม่ใช่ผ้าไทย แม้แต่การเดินทางไม่ว่า
จะเดินทางไปต่างประเทศ ขึ้นเครื่องเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพ หรือไปที่ไหนก็ตามคือพ่ีใส่
ผ้าไทยเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วค่ะ (ผู้ให้ข้อมลูที่ 2, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2563) 

แต่งผ้าไทยมันบ่งบอกถึงว่าเราเป็นคนที่นี้ คนลำพูน คนเหนือ “เหมือนกับว่าแสดง
ว่าเราเป็นคนภูมิหลังเดิมที่ไหน มันเป็นพื้นถ่ินของเราอะ 

การใส่ผ้าไทยช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพนะ ถ้าบุคลิกภาพที่มองเป็นตัวทางกายภาพ มัน
ได้โชว์หุ่นโชว์รูปร่างของเรา เพราะว่าการใส่ซิ่นมันจะใส่เป็นเสื้อตัวเล็กเข้ารูป มันก็จะทำให้
เห็นหุ่น เห็นเชปเรา เพราะเวลาเราแต่งเราไม่ได้แต่งหลวม ๆ เราแต่งให้มีดีไซน์ที่มีความเป็น
พ้ืนเมืองจริง ๆ ทำให้ดูแล้วสวย สมมติเราใส่ไปแล้วมีแต่คนชมว่าสวย หุ่นสวย และอีกแบบ
หนึ่งจะบ่งบอกถึงรสนิยม ภาคภูมิในวัฒนธรรมของเรา และเมื่อเราแต่งกายพวกนี้จะบอกถึง
ว่าเราสุภาพเรียบร้อย มีความงามแบบผู้หญิงเหนือ 

อดีต มีผ้ายังไงก็นุ่งอย่างนั้น แบบยังไงก็แบบนั้น แต่ปัจจุบัน ก็เอาผ้าไทยไปตัดเย็บ 
ที่สมัยใหม่ โมเดิร์นมากขึ้น ก็ดีใจภูมิใจที่เอาผ้าเราไปดัดแปลงให้ตามทันตามยุคสมัย เอาไป
ปรับใช้ได้ แต่ผ้าก็จะมีการบ่งบอกว่าเป็นผ้าของจังหวัดไหน  (ผู้ให้ข้อมูลที่ 4, สัมภาษณ์,  
5 พฤษภาคม 2563) 

เราคิดว่า มันเป็นหนึ่งเดียวของเรา ไม่ค่อยตามชาวบ้าน เอาตามท่ีเราชอบเท่านั้นเอง 
การใส่ผ้าไทยช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพมากเลยค่ะ คิดเองนะคะ คือเราคิดว่าเราดูดีขึ้น 

คือผ้าไทยมันสวยในตัวของผ้ามันอยู่แล้ว ไม่ต้องตกแต่งอะไรมาก เครื่องประดับก็มีแค่ที่ติด
เสื้อนิดหน่อย หรือสร้อยที่เล็ก ๆ คือเป็นคนไม่ค่อยเว่อร์ เรียบ ๆ เราคิดว่าเรียบ ๆ ก็ดูหรูได้ 

ตัวเองอยู่มาหลายรุ่นแล้วนะผ่านอายุ 20 กว่า 30 กว่า 40 กว่า ก็ไม่ได้ตีว่าค่านิยม
ของผ้าไทยไม่ได้ด้อยค่าไป มีแต่ยิ่งสูงค่าขึ้น ยิ่งผ้าเก่ายิ่งแพง บางคนเก็บผ้าเก่า ที่เก็บผ้าเก่า
เพราะอยากจะเก็บลายของผ้าเอาไว้ เราคิดว่าจะช่วยรณรงค์การใส่ผ้าท่าที่ทำได้ เท่าที่ทำอยู่
ก็ช่วยให้คนมาชอบผ้าไทยได้เยอะ บางทีเขาเห็นเราใส่แล้วสวยก็อยากใส่บ้าง ถ้าใส่ไม่เป็นก็มา
หัดใส่กัน ตอนนี้น้องสาวก็เริ่มมาใส่แล้ว ยังมีลูกสาวที่ยัง  (ผู้ให้ข้อมูลที่  5 , สัมภาษณ์ ,  
12 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีชอบแต่งแบบเหนือ ๆ ก็จะแสดงออกได้ว่าเราเป็นคนเหนือ และด้วยบุคลิกของตัว
เราเองที่เราเป็นคนเรียบร้อย ไม่ได้กระโตกกระตาก การที่เราแต่งกายแบบนี้ก็จะสะท้อน
ตัวตนของเราได้ 
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ผ้าไทยเขามีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวชองเขาอยู่แล้ว คือ ความสวยนิ่งอยู่ในนั้น เมื่อเรานำผ้า
ไทยมาแต่งกับตัวเราเองก็จะแสดงตัวตนของเราว่า เรามีความสวยสง่าในแบบของเรา  
แต่งแล้วก็จะสวย ดูดี ไม่เหมือนผ้าอ่ืน ๆ ทำให้ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพเราได้ดียิ่งข้ึน 

ในอดีต ทุกคนจะมองว่าคนที่จะสวมใส่ต้องเป็นคนที่สูงหน่อย เป็นผู้ดี มีเงิน สูงวัย 
และจะต้องสวมใส่ไปตอนทำบุญเท่านั้น แต่ในปัจจุบันพ่ีมองว่าคนทุกคนสามารถสวมใส่ได้
หมด และสวมใส่ได้ทุกโอกาส ได้ทุกเพศทุกวัยด้วย (ผู้ให้ข้อมูลที่ 6, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 
2563) 

พ่ีว่ามันสวยนะตอนนี้มันกลายเป็นตัวตนพ่ีไปแล้ว เหมือนพ่ีกลายเป็นคนที่ช่วย
รณรงค์การอนุรักษ์ผ้าซิ่นไทย ตัวพ่ีเองก็กลายเป็นแอดมินที่มีหัวใจรักผ้าซิ่น สมาชิกทุกคนก็
ตามๆ รักผ้าซิ่นเหมือนกัน 

มันทำให้เราโดดเด่นขึ้น เข้าใจว่าผ้าไทยได้รับความนิยมเยอะขึ้นจากเมื่อก่อน แต่ก็
ไม่ใช่ 90% ของผู้หญิงไทยที่หันมาใส่ผ้าไทยอยู่ดี ด้วยการที่เราใส่ไปไหน เรามั่นใจ พ่ีก็เลย
รู้สึกว่ามันโดดเด่น แล้วเวลาไปไหนก็จะมีคนมาทัก อาจจะเพราะมีคนรู้จักในฐานะที่พ่ีเป็น
แอดมิน ก็จะมีคนเข้ามาขอถ่ายรูป ถึงแม้บางคนไม่ร็จัก เขาก็จะเข้ามาทักแล้วบอกว่าสวยนะ 
ดูดี เหมือนสมาชิกในบ้านก็เหมือนกัน ก็ทำให้เขาม่ันใจและไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันแก่เลย 

ถ้าอดีต จะได้ยินคำเดียวเลยว่า เชย แต่ปัจจุบันนี้พ่ีว่าไม่ใช่เพราะมีคนนิยมใช้ผ้าไทย
กันเพ่ิมขึ้น เรื่อย ๆ และมัน อินเทรนและทันสมัยมาก  (ผู้ ให้ข้อมูลที่  7 , สัมภาษณ์ ,  
12 พฤษภาคม 2563) 

พ่ีว่าผ้าไทยเวลาแต่งแล้วมันดูดี อย่างเพ่ือนพ่ีเวลาไปต่างประเทศกันก็จะเอาผ้าไทย
ไปใส่ มันจะดูเก๋ๆ ให้ความรู้สึกว่ามาจากไทยนะ 

ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพค่ะ แล้วพ่ีว่าบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องแต่งเยอะ เช่น
เครื่องประดับแค่มุกอันนึง เข็มกลัดอันนึงก็พอแล้ว และไปได้ทุกโอกาสไม่ว่างานอะไรดเราก็
สามมารถใส่ได้ 

ถ้าในอดีต อย่างที่บอกในมุมมองพ่ีมองว่า ต้องเป็นผู้ใหญ่ ต้องเป็นคุณหญิงตีกระบัง 
ต้องออกงานสมาคมถึงจะใส่ แต่สมัยนี้ไม่ว่าจะงานแต่ง งานบวช งานอะไรก็ตาม หรือแม้แต่
ในชีวิตประจำวัน คนจะพยายามทำให้ชุดร่วมสมัยมากข้ึน พี่ว่าคนค่อนข้างเปิดใจที่จะสวมใส่
ผ้าไทยเยอะขึ้น พ่ีว่าเขาเปิดใจด้วย และดาราก็มีส่วน เช่น ช่วงนึงมีเน็ตไอดอลนำชุดไทยไป
แต่งต่างประเทศ คนเลยอยากทำตามเพราะรู้สึกว่ามันแท้ พ่ีภูมิใจนะคะ เพราะต่างประเทศ
เขาไม่มี ทั้งวัตถุดิบและฝีมือ เขาไม่มีแน่ ๆ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 8, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2563) 

มีอยู่วันนึงพ่ีก็นุ่งกางเกงมา เพราะว่าเราต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะ เราก็
นุ่งกางเกงมาทุกคนก็มองหาเราไม่เจอ เขาก็เดินตามหากันใหญ่เลยว่าพ่ีอยู่ตรงไหน ถึงกับ
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ประกาศว่าในเดือนนี้สภาวัฒนธรรมไม่เห็นเข้าประชุม เขาก็ประกาศตามหาเลย พ่ีก็รู้สึกว่า
ไม่ใช่และ ก็คือน่าจะมองไม่เห็นกัน แล้วก็คือผมพ่ีเนี่ยมันเริ่มขาว มันก็ออกสีอย่างงี้เขาก็เลย
มองว่าพ่ีเป็นชาวต่างชาติ ไปไหนก็ใส่ผ้าไทยแต่วันนั้นพี่คิดว่าเสร็จแล้วพ่ีจะต้องเดินทางเพราะ
พ่ีจะไปญี่ปุ่น 

ในอดีตคนไทยเรามักจะมองว่าการแต่งกายด้วยผ้าไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เชย อีก
อย่างนึงเนี่ยเด็ก ๆ ในยุคใหม่จะมองว่าเขาชอบอะไรที่เป็นกระแสตะวันตกมากกว่า คือยังไง
อ่ะพ่ีมีความรู้สึกว่าต่างชาติที่เขามาเห็น เขาชอบถูกมั้ยคะ ทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เรามีมาดึง
ศักยภาพตรงนี้ สภาวะตรงนี้เป็นตัวบ่งชี้เลยว่าคนไทยเราสมัยนี้มีความรู้สึกว่าอนุรักษ์นิยมกัน
ขึ้น แต่สมัยก่อนนี้ไม่เลยนะ ทุกคนจะมีความรู้สึกว่าแต่งอย่างงั้นเชย แล้วอีกอย่างนึงสมัยก่อน
มันแพงเราต้องเห็นใจเขาถูกมั้ยคะ แต่พอมาช่วงหลังที่มีละครมาเล่นคนก็จะแต่งกายตาม
ละครกัน มันก็เป็นประเด็นที่เราจุดชนวนมันขึ้นมาได้ ทำให้ปัจจุบันไม่ได้ดูเชยเหมือนเมื่อก่อน
สักเท่าไหร่ (ผู้ให้ข้อมูลที่ 9, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2563) 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด การแต่งกายด้วยผ้าไทยช่วยสร้างอัตลักษณ์

ให้กับผู้ให้ข้อมูล คือการที่ใช้ผ้าไทยในการแต่งกายเป็นประจำ ทั้งที่เป็นรูปแบบเดิม ๆ หรือมีการ
ประยุกต์ให้เข้ากับแฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมในแต่ละช่วงเวลา แต่สิ่ งที่เป็นพ้ืนฐานคือยังคงเลือกใช้ผ้า
ไทยอยู่ โดยจะใส่ไปทำงาน ไปวัด ไปร่วมงานต่าง ๆ สุดท้ายใส่ในชีวิตประจำวันจนกลายเป็น  
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ ซึ่งการแต่งกายด้วยผ้าไทยนั้นผู้ให้ข้อมูลคิดว่าทำให้มีความโดดเด่น
ขึ้นจากบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจว่าผ้าไทยได้รับความนิยมเยอะขึ้นจากเมื่อก่อน แต่ก็ไม่ใช่
ทั้งหมดของผู้หญิงไทยที่หันมาใส่ผ้าไทยอยู่ดี ทำให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าโดดเด่น มั่นใจและมีความเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะตนเอง อีกทั้งไม่ได้มีความรู้สึกว่าการแต่งกายด้วยผ้าไทยทำให้ดูแก่เลย หากแต่ยิ่งทำให้
บุคคลดูมี่ความโดดเด่นและมีความเป็นตัวตนที่เฉพาะมากขึ้น เพราะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะการแต่ง
กายด้วยผ้าไทยตามสไตล์ของแต่ละบุคคล 

ผู้ให้ข้อมูลเชื่อว่าการแต่งกายด้วยผ้าไทยนั้นช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ผู้ให้ข้อมูลดูดี และมี
ความเป็นกุลสตรีมากข้ึน เนื่องจากผ้าไทยเองนั้นมีความสวยงาม และคุณค่าภายในตัวอยู่แล้ว เมื่อเรา
นำผ้าไทยมาแต่งกับตัวเราเองก็จะแสดงตัวตนของเราว่า เรามีความสวยสง่าในแบบของเรา แต่งแล้วก็
จะสวย ดูดี ไม่เหมือนผ้าอ่ืน ๆ ทำให้ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพเราได้ดียิ่งข้ึน 

ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดต่อค่านิยมผ้าไทยไปทิศทางเดียวกันว่าผ้าไทยในอดีตนั้นจะโดน
มองว่าเชย ไม่ทันสมัย ต้องเป็นผู้ใหญ่ ฐานะดีที่จะสวมใส่ได้ และจะสวมใส่เพ่ือไปวัดหรือไปร่วมงาน
ประเพณีทางศาสนาหรือวัฒนธรรมเท่านั้น หากแต่ปัจจุบันทุกคนสามารถสวมใส่ได้และยังสามารถใส่
ได้ทุกที่ทุกโอกาสเพียงแต่ประยุกต์ให้เหมาะสมกาละเทศะเท่านั้นเอง รวมถึงปัจจุบันมีการสนับสนุน
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จากภาครัฐทำให้การสวมใส่ผ้าไทยในปัจจุบันมีการแพร่หลายเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะไม่ 100% แต่ก็
ทำให้ผู้คนเลือกใช้ผ้าไทยในการแต่งกายเพ่ือสร้างอัตลักษณ์การแต่งกายให้กับตนเองและยังเป็นการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยในด้านภูมิปัญญาการทอผ้าอีกด้วย ตลอดจนการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน 

 

4.2 การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

หลังจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้จัดเก็บข้อมูลทางด้านสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือนำมาวิเคราะห์การสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวการสวมใส่ผ้าไทยผ่านภาพถ่ายและ  
คำบรรยายลงในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผู้วิจัยได้มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างทุกคนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารอัตลักษณ์ของตนเองผ่านการเล่าเรื่องประสบการณ์และมุมมอง
ที่สามารถสะท้อนความคิด ความรู้สึก หรือความเป็นตัวตนของบุคคลออกมาเพ่ือให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้โดย 
(Lucaites & Condit, 2006) กล่าวว่า การเล่าเรื่องมีประโยชน์ในการช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ซึ่งการเล่าเรื่องถูกนำมาใช้โดยไม่ได้จำกัดรูปแบบและไม่ได้ถูกจำกัด
ประเภทสื่อ สามารถใช้ได้ทั้งการเล่าเรื่อง นวนิยาย ละครโทรทัศน์ ปาถากฐา โฆษณา การายงานข่าว 
รวมถึงการพูดในชีวิตประจำวัน (ตวงทอง สรประเสริฐ, 2559) กล่าวว่า การศึกษาการเล่าเรื่องใน
มุมมองของสำนักวัฒนธรรมศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการวิเคราะห์
วรรณกรรมรูปแบบเดิม มาเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่าเรื่องกับปรากฏการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรม ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของบุคคลแต่
ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ความหมายในแบบหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ของการวิเคราะห์
การเล่าเรื่อง คือ การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมายจากองค์ประกอบมากมายที่ประกอบไป
ด้วยความหมายในตัวเองและต่างทำงานประสานกันจนนำไปสู่การอธิบายชุดความคิดใดความคิดหนึ่ง
เพ่ือแสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้เล่า 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการเก็บข้อมูลในส่วนของภาพถ่ายและคำบรรยายที่กลุ่มตัวอย่างโพสต์ลงสื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กส่วนบุคคล เพ่ือนำมาวิเคราะห์ตัวบทในการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยว่ามีการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนออกมาอย่างไร 
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ภาพที่ 4.1  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 1 
 

“วันนี้แต่งซิ่นกับเชิ๊ตเรียบ ๆ ไปทำงาน จับทั้ง 2 ชิ้นมาวางคู่กันตอนเช้า ดูธรรมดามาก ไม่มี
เทคนิคฟรุ้งฟริ้งแพรวพราวอย่างซิ่นหลายผืนที่นุ่งในระยะหลังๆ ไม่จก ไม่ขิด ไม่มัดหมี่ ไม่
เกาะล้วง ฯลฯ เรียบง่าย ดูพ้ืน ๆ บ้าน ๆ เอาละวะ ก็ขี้เกียจใส่เยอะอยู่เหมือนกัน พอเอาขึ้น
ตัว เออ ก็เข้าท่าแฮะ สวมเครื่องประดับนิดหน่อย พอไปทำงานได้น่า มันอยู่ที่เราจะนุ่งห่มให้
ท่อนบนและล่างดูน่าสนใจได้อย่างไร แมทช์สีให้ดูตื่นเต้นได้มั้ย ทั้งหมดนี้มีเรื่องราคาค่างวด
และเทคนิคการทอซิ่นขั้นเทพเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยมาก ผ้าแพงแต่งให้ดูแพงไม่แปลก เพราะ
ผ้างานด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้ว นุ่งผ้าไม่แพงให้ดูงามเกินราคา เจ๋งและท้าทายกว่าเยอะค่ะ” 
 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างได้โพสต์รูปภาพตนเองเป็นจำนวน 2 รูป ทั้งสองรูปแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวและรายล้อมไปด้วยความเป็นธรรมชาติ การแต่งกายเป็นการสวมเสื้อเชิ้ต
สมัยใหม่ การนุ่งผ้าซิ่นแบบเต็มผืนสีเขียวล้อกับพื้นหลังที่เป็นต้นไม้มากมาย และสวมเครื่องประดับเงิน
ที่ดูรับกันเป็นอย่างดีก พร้อมท่าทางการยืนที่ดูสง่าผ่าเผยและท่าทางการโพสถ่ายรูปที่ส่งเสริมให้
บุคลิกภาพและการแต่งกายดูสง่างามยิ่งขึ้น มีรอยยิ้มที่สวยงาม ลักษณะการถ่ายภาพเป็นการถ่ายให้
เห็นทั้งตัวแสดงถึงความตั้งใจที่จำเสนอการแต่งกายท่ีมีความโดดเด่นและเป็นความเฉพาะตัวบุคคล 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างกำลังบรรยายถึงการแต่งกายประจำวันของตนเองว่า การเลือก เสื้อเชิ้ตที่ดู

ธรรมดาสามารถหาได้ทั่วไป มาใช้ในการแต่งกายร่วมกับการนุ่งผ้าซิ่นที่ไม่ได้มีการตัดเย็บเป็นพิเศษ
เหมือนกับผ้าผืนก่อน ๆ ที่เจ้าตัวได้มีการใช้มา พอเหมาะแล้วกับวันที่ไม่อยากแต่งกายให้ดูเยอะ
จนเกินไป และการเลือกสวมใส่เครื่องประดับท่ีดูเข้ากันเป็นอย่างดีก็พร้อมที่จะออกไปทำงานได้เช่นกัน 

กลุ่มตัวอย่างต้องการบอกให้ผู้อ่ืนรู้ว่าการแต่งกายให้น่าสนไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาหรือเทคนิค
ของการทอผ้าในแต่ละผืน แต่ขึ้นอยู่กับการหยิบจับผ้าให้เข้าคู่กันของท่อนบนและท่อนล่างให้ดู
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น่าสนใจได้อย่างไร เพราะการแต่งกายของเจ้าตัวนั้นมีเรื่องราคาและเทคนิคพิเศษการทอผ้าเข้ามา
เกี่ยวข้องน้อยมาก 

กลุ่มตัวอย่างต้องการบอกให้ผู้อ่ืนรู้อีกว่าการแต่งกายด้วยผ้าที่มีราคาแพงและสามารถแต่งให้
ออกมาดูแพงได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดนัก เพราะผ้าแต่ละผืนย่อมมีราคาและคุณค่าในตัวของ
ผ้าเองอยู่แล้ว หากแต่การนำผ้าที่ไม่ได้มีราคาสูงมาแต่งให้ดูมีความงดงามเกินราคาค่าตัวได้นั้น ย่อม
เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความท้าทายยิ่งกว่า 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
ภาพถ่ายและการเล่าเรื่องสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวัน

สามารถประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยไม่ทำให้ดูล้าหลัง โดยการเลือกนุ่งผ้าซิ่นเข้าคู่กับเสื้อเชิ้ตที่ดูเรียบง่าย
และมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ด้านมุมมอง ทัศนคติที่เห็นถึงคุณค่า
ของผ้าไทยแต่ละผืน นำผ้ามานุ่งให้เกิดความแตกต่างและสร้างสรรค์มากขึ้น โดยให้ความสนใจไปที่
การเลือกผ้าไทยมาผสมผสานเข้ากับการแต่งกายในชีวิตประจำวันมากกว่าการคำนึงถึงราคาของผ้าแต่
ละผืน 
 

 

ภาพที่ 4.2  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 2 
 

“ร้อนนี้ คุณกินข้าวแช่หรือยัง สวมเสื้อไหล่เบี่ยงกับโสร่งไหมหางกระรอกจกดาวเข้ากับ
บรรยากาศร้านเป็นอย่างดี มาเม้ามอย กินข้าวแช่กับเพ่ือน  ๆ แถวสี่แยกคอกวัว บ่ายวัน
อาทิตย์กลางเดือนค่ะ ## 12 พฤษภาคม 2562 ภาพสวยโดย #####” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างได้โพสต์รูปภาพจำนวนหลายรูป จากสถานที่ที่ดูมีความเป็นกันเอง เป็นบ้าน

โบราณสมัยก่อนที่ถูกดันแปลงมาเป็นร้านอาหารในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างและเพ่ือน ๆ ได้มีการนัด
หมายมาเจอกันและมีการแต่งกายคล้ายกันคือการประยุกต์ผ้าซิ่นให้เข้ากับเสื้อที่มีรูปแบบทันสมั ย 
รูปภาพหลายภาพจึงแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนม กิจกรรมที่ทำร่วมกัน เมนูอาหารไทยสมัยก่อนที่
เลือกไว้บนโต๊ะ ซึ่งบอกได้ว่าบุคคลภายในภาพมีความชื่นชอบในสิ่งที่คล้ายคลึงกัน  

2) วิเคราะห์คำอธิบาย 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นการบรรยายด้วยการตั้งคำถามสามารถบ่งบอกได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่

อากาศร้อนนั้นการกินข้าวแช่คงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างต้องการบอกให้ผู้อ่ืบรับรู้ถึง
กิจกรรมของตนที่ได้มีการนัดพบปะกับกลุ่มเพ่ือน ๆ และบ่งบอกถึงวิธีการแต่งกายของตนที่เข้ากับ
บรรยากาศสถานที่นัดพบ โดยเลือกสวมเสื้อเบี่ยงไหล่ที่ดูมีความทันสมัยในยุคปัจจุบันมาจับคู่กับการ
นุ่งโสร่งไหมหางกระรอกจกดาวจากผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพ่ือมารับประทานข้าวแช่ซึ่งเป็น
เมนูโบราณที่มักจะรับประทานกันช่วงอากาศร้อนเพ่ือคลายความร้อนในตอนบ่ายของวันหยุดสุด
สัปดาห์ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
ภาพถ่ายและการเล่าเรื่องแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์การมีสังคมที่มีความชื่นชอบคล้ายกันใน

การแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวันและการเลือกไปยังสถานที่ที่ดูมีความเป็นไทยเก่าแก่ที่ดูจะ
เข้ากันกับความชื่นชอบเรื่องความเป็นไทยของกลุ่มตัวอย่าง  
 

 

ภาพที่ 4.3  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 3 
 

“นุ่งซิ่นไปโอทอป 2 วันแรกของงาน วันแรกเป็นซิ่นอัญญานางไหมบ้านจกดาวจากอุบล วันที่ 
2 เป็นซิ่นไหมมัดหมี่จกลาวคลั่งจากบ้านโคกหม้อ อุทัยธานี ถ้าไม่แต่งมา ผู้คนจะไม่เห็นภาพ
ชัดเจนว่า นุ่งห่มผ้าไทยออกมาแล้วเป็นงัย ลูกค้าท่านผู้ชมหลายท่าน เข้ามาถามตรง ๆ เลยว่า 
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ผ้าของที่ไหน ร้านไหน ราคาประมาณเท่าไร ในงานมีขายมั้ย  มันคือช่องทางหนึ่ง ที่ช่วย
กระตุ้น Demand ได้ อานิสงค์ตกอยู่กับผู้ค้าผู้ทอ ให้ขายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการจริง ๆ 
ไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยงามที่รายงานกนมพัฒน์ฯ  ไป ช่วย ๆ กันช้อปช่วยชาติค่ะ ยังเหลืออีก
หลายวัน และอีก 1 อาทิตย ์17 มิถุนายน 2562” 
 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างได้โพสต์รูปตนเองเป็นจำนวน 2 รูป ทั้งสองรูปแต่งการด้วยเสื้อเชิ้ตแขนกุดดูแล้ว

ทันสมัยพอตัวและนุ่งผ้าไทยเช่นกัน หากแต่แตกต่างกันตรงผ้าไทยคนละผืนและทรงผมที่ต่างกัน
ออกไป รวมถึงท่าทางการยืนที่ส่งให้ตัวบุคคลและเสื้อผ้าดูโดนเด่นสง่างามยิ่งขึ้น สถานที่เป็นที่ออกบู
ธร้านค้าเพ่ือจำหน่ายสินค้าซึ่งมีผู้คนหลากหลายผ่านไปผ่านมา 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้การสื่อสารผ่านคำบรรยายบอกถึงการแต่งกายที่ต่างกันของการเลือกใช้ผ้า

ไทยคนละแบบ คนละพ้ืนที่ หากแต่แต่งออกมาแล้วกลับดูสวยงามและเห็นได้ชัดเจนว่าการนุ่งห่มผ้า
ไทยนั้นเป็นเช่นไร 

กลุ่มตัวอย่างมีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีบุคคลอื่นมองเห็นการแต่งกายของตนแล้วเกิดความชื่น
ชอบเข้ามาให้ความสนใจกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและถามถึงแหล่งที่มาและราคาของผ้าผืนนั้น ๆ 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ายังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถประชาสัมพันธ์และช่วยกระตุ้นความต้องการที่จะ
เลือกหาผ้าไทยของผู้รับสารได้มากขึ้น และยังมองว่าสามารถช่วยให้ผู้ค้ามีรายได้ตามเป้าหมายได้อย่าง
แท้จริง สุดท้ายยังคงทิ้งท้ายไว้ด้วยการเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมงานตามระยะที่เหลืออยู่ 

4) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อออนไลน์ในการโพสต์ภาพและคำบรรยายเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกาย

ของตนเองที่มีการเลือกผ้าไทยมานุ่งห่มให้ดูเป็นแบบที่ทันสมัย สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริง
และดูไม่เขอะเขินจนเกินไป อีกท้ังยังสื่อถึงการช่วยการกระตุ้นและส่งเสริมด้านหัตถกรรมสิ่งทอเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อในภาคส่วนของธุรกิจร้านค้าผ้าไทยภายในงาน 
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ภาพที่ 4.4  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 4 
 

“นั่งพินิจพิจารณา จับไปพลิกมา เดี๋ยวก็เป็นเรื่อง คนเรานี่นะ… อยู่ดีไม่ว่าดี ช่างหาเรื่องใส่ตัว
โดยแท้” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างมีการโพสต์รูปภาพตนเองที่กำลังนั่งและจับผ้าไทยผืนหนึ่งอยู่อย่างตั้งใจ อีก

ทั้งตัวบุคคลเองยังแต่งกายด้วยผ้าไทยสวมเสื้อท่ีดูเข้ากับยุคปัจจุบันได้ดี  
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบรรยายถึงความคิดของตนเองที่มีการคิดวิเคราะห์ถึงอากัปกิริยาของตนที่กำลัง

จับผ้าไทยผืนหนึ่ง ทั้งนี้ยังพูดถึงตนเองว่าอยู่ดีไม่ว่าดีมักหาเรื่องใส่ตัว ในที่นี้มีความแฝงว่าการพบเจอ
สิ่งที่ของตนชื่นชอบและพอใจนั้นก็สามารถจะทำให้เสียเงินได้เป็นแน่ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
การสื่อสารอัตลักษณ์จากคำบรรยายเป็นการสื่อสารความคิดที่ชื่นชอบและหลงใหลในผ้าไทย

เป็นอย่างมาก และจากรูปภาพแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ด้านความเป็นตัวตนผ่านการแต่งกายที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
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ภาพที่ 4.5  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 5 
 

“วันแรกที่อุบลราชธานี… นุ่งโสร่งไหมหางกระรอกจกดาว เยี่ยมบ้านคำปุน ซึ่งเปิดให้เข้าชม
เป็นวันแรก พร้อม 2 เพ่ือนรัก ##### และ ##### บรรยากาศและการแสดงงดงาม จบวัน
ด้วยการหากาแฟและขนมอร่อยๆกินแถวนั้น เก็บแรงไว้อีก 2 วันข้างหน้า ##” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างได้โพสต์รูปภาพเป็นจำนวนหลายรูป ทั้งรูปตนเองและรูปกับกลุ่มเพ่ือน ๆ 

ภายในรูปภาพแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายด้วยผ้าไทยและเลือกแมทช์กับเสื้ อที่ดูเข้ากันจนเป็นที่
น่าสนใจ การเลือกใช้กระเป๋าผ้าและเครื่องประดับเงินเป็นการเสริมการแต่งกายให้ดูมีความเข้ากันเป็น
อย่างดี ซึ่งสถานที่ที่ได้เลือกถ่ายภาพนั้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน อีกท้ังการแต่งกาย
ของกลึ่มเพ่ือนก็ยังมีความเหมือนกันแสดงให้เห็นว่าทั้งกลุ่มตัวอย่างและเพ่ือน ๆ นั้นมีความชอบในสิ่ง
เดียวกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเล่าถึงเรื่องราวกิจกรรมของตนและการเลือกใช้ผ้าไทยในการแต่งกาย ในครั้ง

เดินทางเพ่ือไปยังสถานที่หมาย และมีการพูดถึงบุคคลที่สองและสามในการเดินทางร่วมกัน สุดท้าย
เป็นการเล่าถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวและทิ้งท้ายด้วยการสื่อให้ผู้อ่ืนรับรู้ว่าจะมีการนำเสนอเรื่องราวของท
ริปนี้อีกในครั้งถัดไป 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากคำบรรยายและรูปภาพของกลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนด้านการ

แต่งกาย ให้ผู้อ่ืนได้เห็นถึงการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันจนเรื่องปกติจริง ๆ และด้วยสถานที่
หมายที่กลุ่มตัวอย่างได้บอกเล่าไว้นั้นยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความชื่นชอบและหลงใหลในงานหัตถศิลป์
ผ้าทอมือได้เป็นอย่างด ี
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ภาพที่ 4.6  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 6 
 

“นุ่งซิ่นลายสร้อยดอกพร้าวจกดาว สวมสไบสอดไหมคำ กรวยราชสำนัก ถือขันหมากเบ็ง
เตรียมเข้าขบวนแห่เทียนพรรษาค่ะ ทั้งชุดจาก ##### ขอบคุณ ##### สำหรับขันหมาก
เบ็งที่เตรียมให้ค่ะ สนุกกับสายฝนที่โปรยปรายมา งานนี้ไม่มีแดดแผดเผา แต่แฉะค่ะ ##” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอรูปภาพตนเองได้เข้าร่วมงานบุญประเพณีหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสนา มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างสวยงามเป็นการนุ่งซิ่นผ้าพ้ืนเมืองและห่มสไบทับบนเสื้อ เป็น
การแต่งกายประจำภาคภาคอีสาน ฉากหลัง 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายของกลุ่มตัวอย่างกำลังเล่าถึงการใช้ผ้าไทยแต่ละแบบในการแต่งกายเพ่ือ

ร่วมงานบุญประเพณีแห่เทียนพรรษา และการกล่าวถึง “ขันหมากเบ็ง” ซึ่งใช้เป็นพานพุ่มบูชาใน
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดและบ่งบอกถึงลักษณะประเพณีทางภาคอีสาน 

และจากคำบรรยายนั้นกลุ่มตัวอย่างใช้การสื่อสารเพ่ือแสดงถึงความขอบคุณต่อผู้ที่สนับสนุน
สิ่งของและเครื่องแต่งกายในครั้งนี้ผ่านสื่อที่สามารถให้ผู้อ่ืนได้รับรู้เป็นวงกว้าง และทิ้งท้ายไว้ด้วยการ
เล่าถึงประสบการณ์ที่พบเจอในขณะนั้น กล่าวให้เห็นถึงการมีอุปสรรคแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความสนุก
และยังคงความพอใจเป็นอย่างมาก 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากการที่กลุ่มตัวอย่างได้ใช้รูปภาพและคำบรรยายในการสื่อสารอัตลักษณ์นั้นแสดงถึงการ

แต่งกายที่สอดคล้องกับประเพณีทางศาสนาของพ้ืนถิ่นนั้น ๆ ที่มีอัตลักษณ์เด่นเฉพาะต่างกันออกไป
ของแต่พ้ืนที่ แสดงถึงอัตลักษณ์ด้านความเชื่อทางศาสนาและการแต่งกายที่มีความสอดคล้องกับการ
สร้างอัตลักษณ์ด้านเวลาและสำนึกกับลักษณะท่าทางและการแต่งกาย 
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ภาพที่ 4.7  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 7 
 

“หายไป 3-4 วัน วุ่นวายอยู่กับงานเดินผ้าไทยให้กลุ่มเพื่อนและร้านค้าที่สนิทกัน 2 วันติด คือ
วันที่ 2 และวันที่ 3 ที่เดอะสตรีท วันแรก คือ การเดินภูษาอัญญานางอุบลราชธานีในยุคต้น
รัตนโกสินทร์ โดย ##### งานเสร็จเดินเข้า Portrait Studio ถ่ายภาพสวยงามเก็บไว้นาน
ไปสังขารร่วงโรยจะได้ดูให้พอชื่นใจ วันที่สอง เดินผ้าแพรวาราชินีไหมไทยในกรุของ #####  
ถือเป็นการเปิดบริสุทธิ์ผ้าที่เพ่ิงตัดจากกี่ เข้ากรุได้ไม่กี่เพลาก็นำมาโชว์กันแล้วมูลค่าผ้าแพรวา
ของเก้านางรวมกันแล้วหย่อน 7 หลักนิดหน่อย เดินไปเครียดไปกลัวทำผ้าเขาพัง แต่ก็รอด
ปลอดงานเดินผ้าไทยแล้ว จะได้ลงรายละเอียดกับ Facebook และ Website ของนฎาเสียที 
ชีวิต มีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะ อายุเป็นเพียงตัวเลขเพ่ือให้รู้ว่าอยู่มานานเท่าไรแล้ว  
เท่านั้นเอง” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างได้มีการโพสต์รูปภาพตนเองหลายภาพและหลากหลายอิริยบท ร่วมถึงเป็น

รูปภาพที่ให้เห็นถึงการเปิดเผยตนเองต่อสาธารณะชนในการนำเสนอผ้าไทยผ่านการเดินแฟชั่นโชว์บน
เวทีการแสดง 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างเล่าถึงเรื่องราวของตนเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงการห่างหายไป

จากสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการเล่าถึงกิจกรรมที่ตนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผ้าไทยผ่าน
การเดินผ้าไทยให้กับร้านค้าและกลุ่มเพ่ือนสนิทของตน อีกทั้งมีการกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่ ผ้าไทย
แต่ละผืน และที่มาของผ้าแต่ละผืน จากการที่ตนได้สวมใส่ผ้าไทยภายในการเดินโชว์ครั้งนี้ โดยการ
กล่าวถึงที่มาของผ้าแต่ละผืนนั้นกลุ่มตัวอย่างได้มีการแท็กถึงบุคคลที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างชัดเจน 
ภายในคำบรรยายมีการกล่าวถึงมูลค่าของผ้าที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างอาจรู้สึกกังวลต่อการสวมใส่และการ
ดูแลผ้าผืนนั้น ๆ อย่างไรให้ไม่เกิดความเสียหาย 
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ภายในคำบรรยายเป็นการแสดงมุมมองความคิดเรื่องการใช้ชีวิตกับวัยที่ผ่านมาและการเก็บ
เรื่องราวต่าง ๆ ไว้เป็นความทรงจำ ว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำอะไรไปแล้วบ้างในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และเรา
ยังสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างแสดงถึงการได้รับความยอมรับจากกลุ่มบุคคลที่มีความชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน 

การได้รับเลือกและไว้ใจในการให้สวมใส่ผ้าไทยที่มีมูลค่าสูงและเป็นผ้าไทยที่มีชื่อเสียงในวงการผ้าไทย 
กลุ่มตัวอย่างสื่อให้ทราบถึงความต้องการที่จะเก็บบันทึกเรื่องราวไว้เป็นความทรงจำผ่านภาพถ่าย และ
นำเสนอมุมมองทางความคิดเก่ียวกับอายุและสังขารของมนุษย์ 

 

 

ภาพที่ 4.8  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 8 
 
“นุ่งซิ่นพระตะบอง เยือนเมืองโอ่ง..ราชบุรี สีสันสดใสของบ่ายวันจันทร์” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างโพสต์ภาพเป็นจำนวนมากกว่า 1 ภาพ แต่ละภาพแตกต่างกันตรงท่าทางของการ

โพสและมีการโพสภาพของเพ่ือนร่วมทริปอีกด้วย จากภาพกลุ่มตัวอย่างมีการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
สวมเสื้อที่ค่อนไปทางสมัยใหม่ เครื่องประดับเงินที่ดูโดดเด่น และสถานที่ที่ไม่ได้ดูมีความเป็นไทยมาก
นักเพราะถูกผสมผสานไปด้วยศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นปัจจุบันของยุคสมัยได้อย่างลงตัว  ใบหน้าที่
ยิ้มแย้มแสดงถึงความรู้สึกที่กำลังมีความสุข 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยากลุ่มตัวอย่างต้องการจะอธิบายถึงผ้าไทยที่ตนหยิบนำมาใช้ในวันนี้ เพ่ือไปยัง

สถานที่หนึ่ง ปิดท้ายด้วยการกล่าวถึงวันและเวลาที่ได้อยู่ ณ เวลาหนึ่ง ๆ มีการใช้คำว่า “สีสีนสดใส” 
ที่สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างได้ว่ากำลังรู้สึกสนุกและมีความสุขเป็นอย่างมากโดยที่
สอดคล้องกับรูปภาพใบหน้าแสดงอารมณ์ว่ามีความสุขได้เป็นอย่างดี 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างกำลังสื่อถึงความชื่นชอบในผ้าไทยโดยผ่านการแต่งกายที่สวมใส่ไปในที่ต่าง ๆ 

และมีการบ่งบอกถึงผ้าซิ่นที่กำลังสวมใส่ว่าเป็นผ้าซิ่นอะไร กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ต้องการสื่อสารถึงอะไรที่
มีความซับซ้อนมากนัก เพียงแค่ต้องบอกเล่าความรู้สึกและรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละวันของตัว
บุคคลผ่านพื้นที่ของตนที่เปิดกว้างในเพ่ือน ๆ ในวงสังคมเดียวกันได้ชื่นชม 
 

 

ภาพที ่4.9  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 9 
 

“กัลยาณมิตร…..คงไม่ง่ายนักที่จะได้เจอเพ่ือนที่มีรสนิยม ชอบ และสนใจในสิ่งเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน ช่วยเหลือและให้ข้อคิดที่ตรงไปตรงมาด้วยกุศลจิต ปราศจากอคติและ
ผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือนที่ชักชวนกันไปก่อการดี ท่องเที่นวสนุกสนานในสถานอันคาร 
สื่อสารกันด้วยข้อมูลที่ประเทืองปัญญา ไม่พูดจาให้ร้าย ยุแยงตะแคงรั่ว แบ่งฝักแบ่งฝ่ าย ให้
ร้าวฉานด้วยอคติส่วนตัว ถือเป็นความโชคดีที่พบกัลยาณมิตรที่รักและเอ็นดูกัน ส่งเสริมกัน
ในทางอันควร แม้จะไม่มาก แต่ก็เปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งปริมาณก็ไม่สำคัญเท่า  ขอบคุณที่รัก
กันและเอ็นดูกัน ให้เกียรติกัน และร่วมกันรักษามิตรภาพให้มันคงยั่งยืนตลอดไปค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพการแต่งกายด้วยผ้าไทยในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายผืน

แตกต่างกันออกไป โดยภายในภาพยังนำเสนอถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมเพ่ือน ๆ ของกลุ่ม
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ตัวอย่างในขณะร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ และภายในกลุ่มสังคมนั้นก็ยังมีการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ด้วย่นกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายด้วยภาษาที่สละสวยแสดงออกถึงความคิดและทัศนคติส่วนตนใน

เรื่องของกัลยาณมิตร โดยกล่าวไว้ว่าการมีเพ่ือนหรือบุคคลที่มีความชื่นชอบหรือสนใจในเรื่องเดียวกัน 
และมีความตรงไปตรงมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยใจบริสุทธิ์นั้นมักจะหาได้ยาก การมีเพ่ือนหรือ
กัลยาณมิตรที่ชักชวนกันไปสร้างเรื่องดีดีที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับ
เรื่องที่สร้างสรรค์ ไม่มีการให้ร้ายหรือแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายนั้นถือเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างมาก โดยที่เพ่ือนแท้
นั้นไม่จำเป็นต้องเน้นปริมาณเลยหากแต่สำคัญที่คุณภาพนั้นเอง กลุ่มตัวอย่างยังใช้คำบรรยายเพ่ือ
แสดงความขอบคุณต่อบุคคลทุกท่านที่กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงในแท็กรายชื่อเพ่ือขอบคุณที่มอบความ
รัก มิตรภาพดีดี และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยตัวบุคคลจะถือมั่นและจะรักษามิตรภาพเหล่านี้ไว้ให้
มั่งคงตลอดไป 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มอย่างใช้เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ความคิดเห็น มุมมอง และ

ทัศนคติ ที่ดีต่อกัลยาณมิตร เป็นการสื่อสารถึงมุมมองด้านบวกต่อกลุ่มสังคมของตน และยังเป็นการ
สื่อสารอัตลักษณ์ด้านเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลในกลุ่มเพ่ือนพองที่มีความชื่นชอบและสนใจ
ในเรื่องผ้าไทยเหมือน ๆ กัน และยังสะท้อนภาพลักษณ์อันสวยงามผ่านรูปภาพและการแต่งกายด้วย
ผ้าที่ดูงสงาม โดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 
 

 

ภาพที่ 4.10  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 10 
 

“นัดแนะกับ  ## นุ่ งซิ่นและโสร่ง Made in Ubonratchathani ไปแสดงความยินดีกับ
คุณนายแมว ฉลองสินค้าร้าน ##### ได้โอท็อปขึ้นเครื่อง รับทราบกันตั้งแต่เมื่อวาน นี่คือผล
ของความพยายามในการฟ้ืนฟูรูปแบบดั้งเดิมของผ้าพ้ืนถิ่น และผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ชุมชนให้ติดตลาด เพ่ือธุรกิจทั้งของตนเองและชุมชน กว่าจะสำเร็จและได้รับการยอมรับกับ
การพัฒนาสินค้าและสร้างจุดขายที่โดดเด่นอย่างการเพ้นท์ผ้า น่าจะผ่านมาหลายอย่าง 
สำเร็จบ้าง เหลวบ้าง แม่นบ้าง มั่วบ้าง เป็นธรรมดาของการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งไม่มีอะไรได้มา
โดยง่ายโดยไม่ลงทุนและลงแรง นี่แค่ก้าวแรก เอาใจช่วยกับความสำเร็จในก้าวต่อ ๆ ไปค่ะ 
##” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองและกลุ่มสังคมขณะนัดพบปะกันในสถานที่แห่งหนึ่งเพ่ือร่วม

รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโพสต์ยังมีการแสดงให้เห็นถึงภาพของการถ่ายรูปเพ่ือโชว์
สิ่งของต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสอดแทรกอยู่อย่างเช่น กระเป๋าจักสาน ผ้าไทยใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายของบุคคลภายในภาพที่มีการนุ่งซิ่นผ้าไทยในการ
แต่งกายเพื่อออกไปนอกสถานที่ 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างกำลังบอกเล่าเรื่องราวของตนในวันนั้น ๆ ที่ตัวบุคคลได้มีการไป

พบปะเพ่ือน เพ่ือไปร่วมแสดงความยินดีและร่วมฉลองความสำเร็จให้กับร้านต้นเทียนไหมไทยที่ได้ขึ้น
เป็นโอท็อปขึ้นเครื่อง และมีการบรรยายถึงเรื่องราวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการร่วมกันฟ้ืนฟูผ้า
ถิ่นแบบดั้งเดิม ร่วมกันสร้างและผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ติดตลาดและเป็นที่รู้จักในสังคม  
อีกทั้งยังเล่าถึงอุปสรรคและมุมมองการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่ากว่าจะสำเร็จต้องผ่านช่วงเวลาที่
ยากบ้าง ล้มเหลวบ้าง สำเร็จบ้าง ปะปนกันไปโดยที่คนเราไม่สามารถได้อะไรมาโดยง่ายเลย และส่ง
ท้ายคำบรรยายด้วยการให้กำลังใจกับกลุ่มสังคมของตนที่จะพบความสำเร็จในก้าวต่อ ๆ ไป 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ด้านความคิด มุมมองและทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาและฟ้ืนฟูผ้า

ไทยในอยู่ในจุดที่ได้รับการยอมรับจากตลาดและเป็นที่รู้จักในสังคม จนประสบความสำเร็จจนได้เป็น
สินค้าที่ได้รับการยอมรับเป็นโอท็อปขึ้นเครื่อง กลุ่มตัวอย่างยังมีการสื่อสารอัตลักษณ์ด้านภาพลักษณ์
การแต่งกายที่บุคคลมีการเลือกสวมใส่ผ้าไทยอย่างสม่ำเสมอจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลไปโดย
ปริยาย และยังสื่อสารอัตลักษณ์โดยอ้อมด้านการสร้างแรงบันดาลที่มีผลต่อในหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่ม
การพัฒนาธุรกิจและกลุ่มการร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป 
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ภาพที่ 4.11  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 11 
 

“#ตรุษจีนเดอะซีรี่ย์ นุ่งซิ่นต๋าลื้อไหมต่อตีนแพรจีน สวมเสื้อลายดอกโบตั๋นแขนกุด เที่ยวเล่น
แถวราชประสงค์เพลินจิตกับ ## เพ่ือนรัก ในวันเที่ยว วันสุดท้ายของเทศกาลตรุษจีนปีนี้  
ซินเจียอยู่อ่ี ซินนี้ฮวดใช้ เฮง ๆ รวย ๆ ตลอดปีนี้นะคะ ##” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนภาพการแต่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้เลือกใช้ผ้าไทยเช่น

เคยในการแต่งกายออกมาให้ประยุกต์เข้ากับเทศกาลอย่างลงตัว ท่าทางของกลุ่มตัวอย่างแสดงถึง
ความสง่างาม ท่วงท่ามีความม่ันใจในตัวเอง และม่ันใจในการโชว์ผ้าไทยท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีสวยงาม 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
เริ้นต้นคำบรรยายด้วยการใช้แฮชแท็กในการบ่งบอกถึงช่วงเวลาในเทศกาลตรุษจีน และเริ่ม

บรรยายถึงการเลือกหยิบผ้าไทยมาใช้ในการแต่งกายในวันนี้ของกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายถึงเสื้อ
แขนกุดลายดอกโบตั๋นที่มีความเข้ากันกับเทศกาลนี้ กลุ่มตัวอย่างบรรยายการใช้ชีวิตประจำวันของตน
ร่วมกันกับเพ่ือนรักในวันที่ถือเป็นวันเที่ยวของชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นเอง กลุ่มตัวอย่างส่ง
ท้ายคำบรรยายด้วยการคำอวยพรของจีนที่เขียนเป็นภาษาไทย และกล่าวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข
และโชคดีตลอดปี 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่เป็นผู้ประยุกต์การแต่งกายผ้าซิ่นให้มี

ความเข้ากันกับเทศกาลต่าง ๆ และสะท้อนภาพลักษณ์บุคคลออกมาได้อย่างสวยงามตามแบบฉบับที่
เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาพที่ 4.12  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 12 
 

“ในวันที่เมืองหลวงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย จากภัยที่มองไม่เห็น…เพ่ือนสนิท 3-4 คนและ
ครอบครัว จึงนัดมาเที่ยวราชบุรี ถ่ายรูปกันที่เขางู จบลงที่ดินเนอร์แกล้มไวน์ คุยกันออกรส
ด้วยหัวข้อที่สาวก็ฟังได้หนุ่งก็ฟังดี (ไม่มีนินทาไร้สาระ) คนที่ไม่มีหนุ่มมาด้วยก็ปรับได้ทั้ง 2 
ภาค..เหมือนไส้เดือน 555 งานรี้เป็นภาคต่อของปาร์ตี้เบียร์ริมถนนที่ลพบุรี คุยกันสนุกสนาน
แบบกรึ่ม ๆ จนต้องนัดมาต่อกันที่บ้านเจียวฯ ก็นะ คนคอเดียวกันประเภทเดียวกัน คุยกันร็เร่
องสนุกสนาน คือมิตรภาพไร้ผลประโยชน์ที่อุดมด้วยคุณภาพ..และสาระ ป้ายหน้า น่าจะ
เป็นทริปลี้ภัย ## เจอกันที่อุตรดิตถ์ค่ะ ภาพโดย ######” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอการเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือนของตนเอง โดยที่บุคคลภายในภา

กต่างก็มีการแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นผ้าไทยและสวมเสื้อตามแบบสมัยนิยม โดยภาพในภาพกลุ่ม
ตัวอย่างได้การแสดงถึงภาพลักษณ์ที่สวยงาม และความสัมพันธ์ระหว่างตนและกลุ่มสังคมของตนที่มี
มิตรอันดีต่อกัน จึงได้มีการจัดทริปหรือการเดินทางเพ่ือไปยังสถานที่นั้น ๆ ด้วยกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเล่าเรื่องราวสถานการณ์ปัจจุบันในสังคมเมือง ที่กำลังพบ

เจอกับภัยอันตรายที่มองไม่เห็น ในบริบินี้สามารถเข้าใจได้ว่ากลุ่มตัวอย่างกำลังหมายถึงสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ต่อจากนั้นกลุ่มตัวอย่างได้ใช้คำบรรยายในการเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้ไปยัง
สถานที่นั้น ๆ ด้านการเริ่มต้นบรรยายถึงการที่ตนเองและครอบครัวเพื่อน ๆ ได้มีการนัดแนะเพ่ืออกไป
เที่ยวต่างจังหวัด และได้มีการแวะถ่ายรูปกัน ณ สถานที่แห่งหนึ่งและจบทริปลงที่การสังสรรค์ร่วมกัน
ประทานอาหารและเครื่องดื่ม โดยระหว่างนั้นก็มีการสนทนากันด้วยหัวข้อที่มีสาระหญิงหรือชายก็
สามารถมีส่วนร่วมไปพร้อมกันได้ และมีการพูดในเชิงตลกขบขันว่าด้วยบุคคลที่มาคนเดียวนั้นก็ต้อง
ปรับตัวเองให้เป็นได้ทั้งหญิงและชายภายในวงสนทนา และมีการเล่าย้อนถึงเหตุที่ได้เกิดเป็นทริปนี้
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ขึ้นมาว่าเป็นเหตุมาจากก่อนหน้านี้ที่ได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งและยังคงอารมณ์ความสนุกสนานจนทำให้
ต้องเกิดการรวมตัวกันใหม่อีกครั้ง และมีการกล่าวแสดงความคิดเห็นในมุมมองว่าด้วยการที่คน
ประเภทเดียวกัน ชอบในสิ่งที่เหมือน ๆ กัน ก็จะคุยกันรู้เรื่องและเข้าใจกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ
การเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันไร้ซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ และสุดท้ายคำบรรยายเป็นการบอกถึงพิกัด
ถัดไปในการรวมตัวกันอีกครั้ง และกล่าวถึงบุคคลที่เป็นผู้ถ่ายภาพต่าง ๆ ในการนำเสนอในครั้งนี้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่ออสารอัตลักษณ์การเป็นผู้มีกลุ่มสังคมที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน เป็นผู้ที่

ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยได้อย่างไม่เขินอาย และยังสื่อสารอัตลักษณ์ด้านมุมมอง ทัศนคติที่ดีออกสู่
สาธารณะให้ผู้อ่ืนได้เห็นถึงมิตรภาพที่ดีของกันและกัน 
 

 

ภาพที่ 4.13  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 13 
 

“ได้จังหวะวันหยุด นุ่งซิ่นไทลื้อศรีดอนชัย เทคนิคจก ขิด และเกาะล้วง ไปเที่ยวตลาดน้ำลำ
พญาและดูบัวคาเฟ่ ที่นครปฐม ได้ครบทั้งบรรยากาศพ้ืนถิ่นและไฮโซ ได้ทั้งฝนและแดด
เปรี้ยง ชีวิตใต้ฟ้าก็ง้ีละค่ะ” 
 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นในหลากหลายอิริยาบถ ซึ่งในแต่ละภาพ

แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของบุคคล และท่าทางที่ดูมีเสน่ห์และแสดงความมั่นใจในตัวเอง พร้อม
ทั้งยังมีภาพบุคคลอ่ืนที่มีลักษณะการแต่งกายที่คล้าย ๆ กัน ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอาย
ความเป็นโมเดิร์น 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของตนในขณะหนึ่ง ที่บอกถึง

วันหยุดในช่วงเวลาหนึ่งที่ตัวบุคคลได้นุ่งซิ่นผ้าไทยที่มีลักษณะเฉพาะตามแบบฉบับของกลุ่มตัวอย่าง 
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ในการออกไปเที่ยวตลาดน้ำและคาเฟ่ ณ จังหวัดหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างได้บรรยายถึงถึงความรู้สึกและ
ความคุ้มค่าที่ตนเองได้ออกไปนอกบ้านและได้พบกับบรรยากาศแบบพ้ืนถิ่นและยังได้บรรยากาศแบบ
หรูหรา อีกทั้งยังได้พบเจอท้ังาภพอากาศที่มีฝนตกและแดดออกไปพร้อมกัน สุดท้ายมีการกล่าวโดยใช้
คำพูดแบบไม่ยี่หระถึงสภาพอากาศท่ีไม่สามารถเอาแน่เอานอนอะไรได้นั้นเอง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ตัวตนผ่านการสะท้อนวิธีการแต่งกายของบุคคลที่มี

ลักษณะเฉพาะโดยการมักจะเลือกนุ่งผ้าซิ่นในการใช้ชีวิตประจำวัน และเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคมตนที่มีความชอบเหมือน ๆ กัน และมักจะร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ไปพร้อมกัน 
 

 

ภาพที่ 4.14  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 14 
 

“มาเที่ยวเล่นงานนกยูงและ fitting งานเดินผ้าไทยหนึ่งเดียวของ …. กับซิ่นไหมบ้านทอยกด
อกเส้นไหมโลหะถึงตีนซิ่น คลุมไหล่ด้วยผ้าตุ้มทอแทรกไหมคำอารมณ์เดียวกัน หนึ่งในงาน 
Masterpiece ของร้าน ##### นุ่งห่มอวดโฉมบนเวทีเดอพสตรีท ปลายเดือนหน้าค่ะ 
กระซิบดังๆว่าของจริงงามกว่าในรูป งานนี้ท่อนบนไม่มีอะไรเหมาะกส่าเกาะอกแน่นอน  งาน
ลดน้ำหนักต้องมา เดือนนึงยังทัน” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองที่แต่งกายด้วยผ้าไทยและมีท่าทางอิริยาบถที่สง่างาม และ

เป็นการโชว์ลวดลายของผ้าไทยได้อย่างชัดเจน ในสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยผ้าไทยในอีกหลากหลาย
ผืน 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างกำลังบรรยายถึงกิจกรรมของตนเองในวันนั้น ๆ เริ่มต้นด้วยการบอกเล่าถึงการที่

ตุวบุคคลได้ไปเดินเที่ยวเล่นภายในงานนกยูงและได้มีการตระเตรียมการลองผ้าไทยที่จะใช้ในงานเดิน
ผ้าไทยหนึ่งเดียวของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้การอธิบายถึงผ้าซิ่นที่กำลังนุ่งว่ามีเอกลักษณ์
พิเศษใดใดบ้าง รวมถึงอธิบายลักษณะของผ้าคลุมไหล่ด้วยเช่นกัน และได้มีการกล่าวชมว่าผ้าซิ่นผืนที่
กล่าวมานั้นถือเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของทางร้าน ซึ่งตัวบุคคลจะมีการสวมใส้ผ้าชิ้นนี้ได้การร่วม
เดินงานแฟชั่นโชว์ในปลายเดือนถัดไป กลุ่มตัวอย่างได้ใช้คำว่ากระซิบดัง ๆ ในการบรรยายบริบนนี้
สามารถสื่อความหมายโดยนัยได้ว่าเป็นการต้องการบอกให้ทุกคนรับรู้ว่าผ้าผืนนี้มีความสวยงามมากว่า
ที่จะเห็นผ่านรูปภาพได้ และท้ิงท้ายประโยคด้วยการบอกถึงเป้าหมายในอนาคตอันใกล้ ที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการกระทำเพ่ือให้การสะท้อนภาพลักษณืตัวตนที่จะมาถึงมีผลลัพธ์ออกมาให้ผู้อ่ืนเห็นได้อย่าง
สวยงามมากข้ึน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การสะท้อนภาพลักษณืการแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นผู้ที่ให้

ความสนใจและชื่นชอบผ้าไทยเป็นอย่างมาก และที่สำคัญกลุ่ มตัวกำลังสื่อสารอัตลักษณ์การเปิด
มุมมองใหม่ ๆ ในเรื่องผ้าไทยทั้งรูปแบบการแต่งกาย ลักษณะพิเศษของผ้าแต่ละผืน และการแนะนำ
ร้านที่สามารถม่ันใจในคุณภาพได้จากประสบการณ์ตรงโดยส่วนตัว 
 

 

ภาพที่ 4.15  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 15 
 

“นุ่งซิ่นไหมคำเชียงตุง สวมเสื้อลูกไม้สวยงาม แวะมาร้านยายเทียน ..หนึ่งในร้านที่คุ้นเคย 
ที่มาออกบูธในงาน ทางสายไหม สายใยแห่งแพรพรรณ จัดโดย ####### ที่ชั้น 5 เดอะ
สตรีท ถึงวันที่ 1 พ.ย.นี้ มาพร้อมกับคลังซิ่นลุนตยา ซิ่นเชียงตุง และซิ่นจกราชสำนัก วางใจ
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ได้เรื่องคุณภาพสินค้า ที่มาพร้อมความงดงามของซิ่นแต่ละผืน  ซิ่นเลือกเจ้าของก็ใช่ แต่
เจ้าของต้องสัมผัสกับเขาด่อนนะคะ สัญญามีอยู่จริงค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองในการแต่งกายด้วยผ้าไทยและสวมเสื้อลูกไม้ที่ดูจับคู่ให้เข้า

กันได้อย่างลงตัว และนำเสนอภาพบุคคลอ่ืนที่มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยคล้าย ๆ กัน และร่วมถ่ายภาพ
ด้วยกัน ในสถานที่ที่แสดงถึงผ้าไทยต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีเอกลักษณ์ของลวดลายและแหล่งที่ม าที่
แตกต่างกันไปของแต่ละผืน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างกำลังบรรยายถึงการแต่งกายของตนในวันนี้โดยที่ได้เลือกนุ่งซิ่นผ้าไหมเชียงตุง

และเลือกสวมใส่คู่กับเสื้อลูกไม้ เพ่ือแวะไปร้านยายเทียน ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่จำหน่ายผ้าไทยและเป็น
ร้านที่คุ้นเคยกันอย่างดีกับตัวบุคคล ในขณะที่ร้านได้มาออกบูธในงาน “ทางสายไหม สายใยแห่งแพร
พรรณ” ถูกจัดขึ้นโดยชมรมสานใจ สายใยผ้าซิ่น และมีการบอกถึงระยะเวลาของการจัดงานนี้ด้วย  
กลุ่มตัวอย่างมีการเล่าแนะนำถึงชิดผ้าต่าง ๆ ภายในร้านและบอกถึงการที่ทุกคนสามารถไว้วางใจและ
เชื่อมั่นในคุณภาพของผ้าไทยสำหรับร้านนี้ได้แน่นอน และภายในประโยคสุดท้ายของคำบรรยายเป็น
การแสดงความเชื่อและทัศนคติของตนเองถึงการที่ผ้าซิ่นจะเป็นผู้ที่เลือกเจ้าของ แต่เจ้าของจะต้อง
เป็นผู้มาสัมผัสกับผ้าซ่นเองโดยตรง เป็นการสื่อว่าผ้าซิ่นแต่ละผืนจะเหมาะหรือคู่ควรกับใครนั้นบุคคล
คนนั้นต้องเป็นผู้มาลองและสัมผัสกับผ้าผืนนั้นด้วยตนเอง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างกำลังสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและสะท้อนภาพลักษณ์ตนเอง

จากถึงการเป็นผู้มีบุคลิกที่สวยงามและเป็นผู้ที่นำเสนอผ้าไทยต่าง ๆ ผ่านการแต่งกายของตน และยัง
เป็นผู้แนะนำและเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผ็ อ่ืนถึงการแนะนำร้านจำหน่ายผ้าไทยที่ดี  ๆ จาก
ประสบการณ์ตรงของกลุ่มตัวอย่างเอง 
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ภาพที่ 4.16  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 16 
 

“เป็นครั้งที่เท่าไรก็ไม่รู้แล้ว กับการเดินผ้าอัญญานางอุบลฯ ให้กับร้าน ##### เหตุผลคือ ได้
แต่งกายด้วยแพรพรรณที่ล้ำค่าและงดงามตามความชอบส่วนตัวให้กับร้านที่คุ้นเคย รู้จักผ้า
กาบบัวอุบลก็จากที่นี่แหละ ขอบคุณสำหรับโอกาสดี ๆ เช่นนี้ค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างนำเสนอการแต่งกายขณะร่วมงานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย แสดงให้เห็นถึง

การถูกยอมรับในแวดวงสังคมที่ให้ความสนใจในเรื่องของผ้าไทยและแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของ
ผ้าแต่ละผืน กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพลักษณ์ตนเองถึงการเป็นผู้ที่ให้คุณค่ากับผ้าไทยและสะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตนที่สื่อถึงความสวยงาม สง่าผ่าเผยของบุคลิกภาพ 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเล่าเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับการได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งใน

ผู่ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยกับการเดินผ้าอัญญานางอุบล ให้กับร้านต้นเทียนไหมไทย ด้วยเหตุผลที่ตัว
บุคคลได้แต่งกายด้วยผ้าไทยที่ล้ำค่าและมีความงดงามตามความชอบส่วนบุคคลให้กับร้านที่มี
ความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยที่ตัวบุคคลบอกถึงการได้รู้จักผ้าไทยประเภทหนึ่งซึ่งก็ได้มีจุดเรอ้มต้นก็
จากร้านที่กล่าวมาแล้วนั้นเอง สุดท้ายของคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวขอบคุณต่อร้านผ้าไหมที่ได้
มอบโอกาสดีดีเช่นนี้อีกครั้ง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ด้านความสัมพันธ์ที่ต่อกลุ่มสังคมที่มีความสนใจและความชื่น

ชอบในเรื่องผ้าไทยเหใอนกัน ๆ และสื่อสารอัตลักษณ์ด้านการสะท้อนความเป็นตัวตนถึงการได้แต่ง
กายด้วยผ้าไทยและสื่อสารถึงมุมมองทัศนคติที่ให้คุณค่าผ้าไทยว่าเป็นสิ่งล้ำค่าและมีความงดงามเป็น
อย่างมาก 



 104 

 

ภาพที่ 4.17  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 17 
 

“#แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ รูปแรก โดยฉายานิติกร สถานที่ วัดราชบพิธ นุ่งไหม
มัดหมี่เป็นโจงสด สวมเสื้อทรงชายยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องประดับทุกชิ้นลงยาเองกับ
มือ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพที่บุคคลแต่งกายตามแบบไทยนิยมที่มีการผสมผสานระหว่าง

รูปแบบชายและหญิงเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งลักษณะท่าทางการยืนและท่วงท่าแสดงถึงความสง่างาม 
และใบหน้าที่ดูมีเสน่ห์สวยงามในแบบเฉพาะตนของตัวบุคคล 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้แฮชแท็กในการเริ่มต้นคำบรรยายด้วยอธิบายถึงการแต่งกายแบบไทยตามราช

นิยม อธิบายถึงภาพแต่ละภาพว่ามีการถ่ายเก็บไว้เพ่ือเป็นความทรงจำโดยฉายานิติกร และบอกถึง
สถานที่นั้นคือวัดราชบพิธ ซึ่งเป็นการใช้เรียกสั้น ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าใจตรงกันได้ว่าคือสถานที่ใด 
และที่สำคัญบุคคลใช้คำบรรยายในการอธิบายถึงวิธีการแต่งกายของบุคคลที่มีการผสมผสานการแต่ง
กายด้วยการนุ่งโจงสด และเลือกเสื้อทรงผู้ชายยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น พร้อมเครื่องประดับที่ตัวบุคคล
มีการลงมือทำงานเครื่องประดับทุกชิ้นด้วยตนเอง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายที่สะท้อนถึงการเป็นผู้ประยุกต์ความเป็นไทยให้เข้ากับ

ยุคสมัยและสามารถสร้างสรรค์ผลงานการแต่งกายให้ออกมาดูสวยงามและแตกต่างไปจากรูปแบบ  
เดิม ๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ด้านงานประดิษฐ์หรือการเป็นช่างฝีมือในการเป็นผู้ลงมือ
ทำเครื่องประดับลงยาด้วยตนเอ 
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ภาพที่ 4.18  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 1 รูปที่ 18 
 

“เรามาเช็งเม้งกันวันนี้... ลูกหลาน ##### ผลิตผลจากค็อกเทล ไทย จีน ญวน มอญ นัดกัน
มาบำเพ็ญกุศลให้บรรพบุรุษที่วัดอนัมนิกายาราม (วัดญวน บางโพ) เนื่องในวันเช็งเม้ง  นี่ยัง
หายไปหลายคนจากภารกิจติดพัน อีก 2 อาทิตย์ก็จะเป็นงานทำบุญกับทางบ้าน ##### 
เดือนนี้กุศลเพียบ...” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอรูปภาพที่สื่อถึงพิธีการทำบุญต่าง ๆ ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 

โดยภายในภาพยังแสดงให้ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวที่มาร่วมในงานพิธีครั้งนี้ และยังแสดงให้เห็นถึง
วิธีการแต่งกายท่ีตัวบุคคลมีการสวมใส่ผ้าซิ่นและเสื้อผ้าฝ้ายอัดกาวกระดุมจีน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างเล่าถึงกิจกรรมของตนในวันนั้น เป็นการบ่งบอกถึงวันสำคัญของ

ครอบครัวที่ทุกคนรวมตัวกันมาร่วมเช็งเม้งให้กับบรรพบุรุษในตระกูล ณ วัดอรัมนิกายาราม (วัดญวน
บางโพ) ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนานิกายมหายานสายประเทศเวียดนามหรือญวนนิกายนั้นเอง และยังมี
การอุปมาอุปไมยของการผสมผสานค็อกเทลเหมือนการรวมกันของบุคคลแต่ละเชื้อสายทั้ง ไทย จีน 
ญวน และมอญ จนเป็นบุคคลภายในตระกูลนั้นเอง มีการบอกเล่าถึงระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นอีกใน
อนาคตซึ่งเป็นงานทำบุญของอีกตระกูลเช่นกัน ทิ้งท้ายคำบรรยายด้วยการบ่งบอกถึงกิจกรรมภายใน
เดือนนี้ว่าเป็นงานกุศลเสียส่วนใหญ่ 
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3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยของตนที่เลือกรูปแบบของผ้าและเสื้อ

ให้เข้ากับช่วงเวลาและวันสำคัญต่าง ๆ และยังเป็นการสะท้อนตัวตนภูมิหลังที่มีเชื้อสายต่าง ๆ ทำให้
เกิดการผสานกันของวัฒนธรรมบุคคลได้อย่างลงตัว 
 

 

ภาพที่ 4.19  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 2 รูปที่ 1 
 

“...ใจเค้า..ใจเรา…## มาทักทายกับผ้าซิ่นฝ้ายสีสดใสเธออยู่กับ##มา5ปีได้แล้วค่ะ..ยังรักกัน
เช่นเดิมและรักกันยาวนานยิ่งกว่า....ซิ่นผืนนี้จาก ##########..นะคะ..” 

 
4) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองที่แต่งกายด้วยผ้าไทยและสวมเสื้อลูกไม้ โดยอยู่ในอิริยาบถท่ี

มีท่วงท่าที่สวยงาม บุคลิกดูสง่าผ่าเผย อีกทั้งเป็นการโชว์ถึงลวดลายของผ้าซิ่นที่กำลังนุ่งอยู่ได้อย่าง
ชัดเจน 

5) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์

ด้วยการทักทาย และมีการกล่าวถึงการนำผ้าไทยมาเป็นตัวกลางซึ่งมีความแฝงเป็นการนำเสนอผ้าไทย
ในอีกด้านหนึ่งโดยไม่รู้สึกถึงการบังคับการรับรู้จนเกินไป ได้เล่าถึงการที่ตนได้มีผ้าซิ่นที่อยู่ในการ
ครอบครองมานานกว่า 5 ปี และมีการบอกถึงความรู้สึกส่วนตนที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยังรัก
และจะรักในผ้าซ่นไปอีกยาวนาน กลุ่มตัวอย่างมีการบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของผ้าผืนนั้น ๆ ว่าได้มาจาก
ที่ใด และมีการกล่าวถึงบุคคลนั้นด้วยการแท็กชื่อบุคคลเพ่ือให้บุคคลที่มีความสนใจสามารถติดตามต่อ
ได ้
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6) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นตนเองผ่านการแต่งด้วยผ้าไทย และสื่อสาร 

อัตลักษณ์ด้านการเป็นผู้สืบสานและรักษาวิธีการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่ สืบไป และมีการ
สื่อสารอัตลักษณ์ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่มีความชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน 
 

 

ภาพที่ 4.20  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 2 รูปที่ 2 
 

“อนุรักษ์การนุ่งซิ่นและใส่ผ้าไทย ทำได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ..ขอบคุณ ## สำหรับลุคนี้ทั้งหน้า
และผมเธอจัดให้ค่ะ.. ไม่รักเธอไม่ได้แล้วค่ะ..และขอขอบพระคุณเพจ.###### ที่ให้##ได้ทำ
หน้าที่นี้ค่ะ..ขอบคุณ FC ทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ รักนะคะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองที่แต่งกายด้วยผ้าไทยที่สวมใส่ในการร่วมเดินงานแฟชั่นโชว์ 

และภาพตนเองกับกลุ่มสังคมที่มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยคล้าย ๆ กัน หากแต่แตกต่างกันตรงรูปแบบ
วิธีการสวมใส่นั้นเอง โดยบรรยากาศภายในภาพทำให้เข้าใจได้ถึงเป็นสถานที่ที่มีการจัดงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการออกร้านเพ่ือจำหน่ายผ้าไทยและของอ่ืน ๆ  

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นคำบรรยายด้วยการบ่งบอกความคิด ทัศนคติของตนในเรื่องการอนุรักษ์

ผ้าไทยไว้ว่า การอนุรักษ์ผ้าไทยสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยในที่นี้หมายถึงร่วมอนุรักษ์ได้ใน
หลากหลายรูปแบบอีกด้วย กลุ่มตัวอย่างมีการแสดงความรักและการกล่าวขอบคุณบุคคลที่เป็นหนึ่ง
ผู้ช่วยกลุ่มสังคมในการแต่งกายจนเกิดลุคท่ีสวยงาม และมีการใช้แฮชแท็กในการกล่าวถึงผู้ที่ให้โอกาส
ในการนำเสนอผ้าไทยในที่สาธารณะอย่าง บ้านซิ่นปันกันสวย ทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณแฟนคลับของ
ตนทุกคน โดยสามารถเข้าใจได้ว่าตัวบุคคลมีกลุ่มสังคมที่คอยเป็นกำลังใจและคอยสนับสนุนรวมทั้งรอ
คอยการเปิดรับมุมมองใหม่ ๆ ในการแต่งกายของกลุ่มตัวอย่างอยู่เสมอ 
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3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ด้านภาพลักษณ์ท่ีสวยงามและความเป็นตัวตนที่แต่งกายด้วยผ้า

ไทยอยู่ เสมอ จนได้รับโอกาสพิเศษได้การเดินแฟชั่นโชว์เพ่ือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ออกสู่
สาธารณะ และมีการสื่อสารอัตลักษณ์ด้านความสัมพันธ์กับบุคลในกลุ่มสังคมที่มีความชื่อชอบในงาน
ผ้าไทยเหมือน ๆ กัน 
 

 

ภาพที่ 4.21  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 2 รูปที่ 3 
 

“ช่วงเวลาที่อ่อนล้า..เส้นทางชีวิตมีเธอไปด้วยทุกที่..เสื้อผ้าไหมกับซิ่นผ้าไหมที่งดงามงาน
ปรานีต ฝีมือออกแบบลายโดย #### สาวอิสานคนงาม..########..เสื้อสีสดช่วยให้
กระชุ่มกระชวยได้บ้างค่ะ” 

 
4) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบการแต่งกายที่เลือกนำมาใช้ในการนุ่งซิ่น 

บวกกับเสื้อแขนกุดที่มาจากผ้าไทยเหมือน ๆ กัน ในบรรยากาศที่แสดงถึงการที่บุคคลอยู่ในสถานที่ที่
เป็นจุดท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่ง ท่าทางการโพสเป็นการนำเสนอถึงความสวยงามของบุคคล และนำเสนอ
ให้ผู้อื่นได้เห็นความงามของผืนผ้าได้อย่างชัดเจน 

5) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการบอกถึงความคิดและความรู้สึกของตนที่ว่า ในเวลาที่ตนมี

ความเหนื่อยล้าจากสิ่งต่าง ๆ ก็ยังมีผ้าไทยที่จะอยู่เคียงข้างตัวบุคคลเสมอ โดยได้อธิบายถึงการแต่ง
กายด้วยเสื้อผ้าไหมและซิ่นผ้าไหมที่มีความงามประณีตและลวดลายที่งดงามเป็นอย่างมาก โดยได้
กล่าวถึงบุคคลที่สามซึ่งเป็นช่างที่ทอผ้าผืนนี้นั้นเอง อีกทั้งทิ้งท้ายด้วยประโยคที่เป็นการแสดงความ
คิดเห็นถึงการเลือกเสื้อสีสดที่ช่วยให้อารมณ์สดใสขึ้นมาได้ 
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6) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และเป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์บุคคลที่

มีความสวยงาม ดูเป็นบุคคลที่มี่ความมั่นใจ และสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้เลือกใช้ผ้าไทยสวมใส่ไปใน
สถานที่ต่าง ๆ โดยไม่รู้สึกขัดเขิน กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารอัตลักษณ์การมีกลุ่มสั งคมที่มีชื่นชอบใน
เรื่องเดียวกัน และเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้มีความรู้ความสามารถในงานหัตถกรมมผ้าทอไทย เป็นการแสดง
ถึงความสัมพันธ์อันดีและการสนับสนุนงานหัตถกรรมไทยอย่างเสมอ 
 

 

ภาพที่ 4.22  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 2 รูปที่ 4 
 

“..#วันนี้##นำเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการเลือกเสื้อเพ่ือนำมาใส่กับผ้าซิ่นมาฝากค่ะ
...#เบื่อ##ได้ค่ะแต่อย่าเบื่อผ้าซิ่นนะคะ สวัสดีค่ะทุก ๆ ท่าน .. ##มาทักทายกับเสื้อผ้าไหม
ตัดใส่แบบสบาย ๆ และ ผ้าซิ่นฝ้ายไทลื้อ.. #ผ้าไหมกับผ้าฝ้ายใส่ด้วยกันได้ค่ะ ...และเทคนิค
การเลือกเสื้อเพ่ือนำมาใส่กับผ้าซิ่น...ดูที่ความชอบและบุคลิกของเราก่อนว่าเหมาะกับการนุ่ง
ซิ่นแบบใด..พยายามเป็นตัวของเรามากที่สุด..อะไรที่ชอบคือใช่..เพราะจะช่วยเสริมความ
มั่นใจให้เราและส่งความสวยในการนุ่งซิ่นออกมาเกือบ80% แล้ว…การนุ่งซิ่นจะออกมาดูสวย
และใช่ที่สุดค่ะ ...ถ้าผ้าซิ่นมีลายเยอะ##จะเลือกเสื้อแบบเรียบ ๆ ไว้ก่อนค่ะ..พยายามไม่ใช้
เสื้อลายคู่กับผ้าซิ่นลาย..ยกเว้นลายเล็ก ๆ..หรือนุ่งออกเท่ ๆ เก๋ ๆ ไปเลยค่ะ ...เลือกผ้าซิ่นให้
เหมาะกับการนุ่งแต่ละแบบ เพราะผ้ามีความหนาบางไม่เท่ากัน....สีเสื้อสามารถตัดกับสีผ้าซิ่น
ได้ค่ะ..ไม่จำเป็นต้องสีในโทนเดียวกัน...เสื้อเป็นแบบที่มีดีเทลเยอะ ๆ ก็เลือกการนุ่งซิ่นแบบ
เรียบ ๆ..หรือแบบเก๋ ๆ ไม่ให้มีดีเทลมาก..เพ่ือไม่ให้ดูเลอะและเยอะจนเกินไป..นอกเสียจาก
ว่าเราจะมีความม่ันใจเกินร้อย..ก็ขึ้นอยู่แต่ล่ะความชอบของบุคคล..อย่ากลัวการนุ่งผ้าซิ่นค่ะ..
ลองนำเสื้อมาใส่แล้วเลือกนุ่งผ้าซิ่นแบบที่เราชอบนะคะ...ท่านใดมีคำถามใด  ๆ ไม่ต้อง
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เกรงใจ##นะคะฝากข้อความไว้ที่ Messenger หรือใต้ภาพนี้ได้เลยค่ะ ##ยินดีตอบทุก
คำถามค่ะ” 

 
7) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพลักษณ์ของตนเองในการมีท่าทางที่สวยงาม ดูมีเสน่ห์เฉพาะบุคคล 

และการนำเสนอรูปแบบการแต่งกายที่เลือกใช้ผ้าไทยในการแต่งกายให้ออกมาเป็นลุคนี้ดังภาพ 
8) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นคำบรรยายด้วยการใช้แฮชแท็กเพ่ือบ่งบอกถึงหัวข้อการบรรยายที่ตน

กำลังจะเริ่มเล่าต่อไปนี้ และมีการใช้แฮชแท็กอีกหนึ่งครั้งเพ่ือเป็นการแสดงถึงการหยอกล้อว่าด้วย
สามารถเบื่อบุคคลได้อย่าเบื่อผ้าซิ่นเลย หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างก็เริ่ มต้นเล่าเรื่องราวอย่างจริงจัง  
ซึ่งเป็นไปในทางที่ให้คำแนะนำและนำเสนอวิธีการต่าง ๆ ของบุคคลเอง เพ่ือให้ผู้รับสารนั้นสามารถ
นำไปปรับใช้ให้เข้ากับความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลได้ และมีการลงท้ายคำบรรยายด้วยการสร้าง
เครือข่ายสังคมและสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ กับผู้คนที่ยังไม่เข้าใจหรือต้องการคำแนะนำก็สามารถติดต่อ
สอบถามตัวบุคคลได้ทันทีโดยสามารถฝากข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้เลย 

9) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยและเป็นผู้อนุรักษ์งานหัตถกรรม

ผ้าไทยให้คงอยู่เสมอตลอดเวลาที่ผ่านมา และที่สำคัญในที่นี้กลุ่มตัวอย่างสื่อสารถึงการเป็นผู้เปิด
มุมมองใหม่ในการแต่งกายและสื่อสารถึงวิธีการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้กับบุคคลอ่ืนที่มีความสนใจใน
ทางด้านนี้ และอาจมีผลตอบรับจากผู้ที่ไม่ได้สนใจให้หันมาสนใจในผ้าไทยได้อีกด้วย 
 

 

ภาพที่ 4.23  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 2 รูปที่ 5 
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“## ลงวิธีพันผ้าไหม 4เมตร สไตล์ ## ให้แล้วนะคะ..วิดีโออัดได้ไม่เกิน5นาทีค่ะ..หลังจาก
วิ ดี โ อ จ บ รุ้ ง ใช้ เว ล า เก็ บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ติ ด เข็ ม ก ลั ด เ พ่ิ ม ให้ เรี ย บ ร้ อ ย ขึ้ น ค่ ะ
..#ท่านใดสะโพกกว้างกว่า##ก็ใส่ชุดแซคด้านในและไม่ต้องติดเข็มกลัดตรงสะโพกนะคะ. 
สวยเหมือนกันค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพลักษณ์ตนเองในการแต่งกายด้วยรูปภาพและวิดีโอ เป็นสิ่งที่สื่อให้

เห็นถึงการที่บุคคลมีวิธีแต่งกายในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นการสื่อถึงบุคลิกภาพที่งดงาม มีความหรูหรา 
ในบรรยากาศแวดล้อมที่แสดงถึงการอยู่ในพ้ืนที่ส่วนบุคคล 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบรรยายถึงวิธีการแต่งกายของตนเองเพ่ือเป็นการเปิดมุมมองและแนะนำวิธีการ

แต่งกายสำหรับบุคคลที่อยากจะลองสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ของตนเอง อีกทั้งยังมีการถึงบรรยายย้ำเพ่อ
เป็นการแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีการแต่งกายนี้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์  
การสื่อสารอัตลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ของการเป็นผู้ ที่เปิดมุมมอง

ใหม่ ๆ และเป็นผู้แนะนำส่องเสริมวิธีการแต่งกายด้วยผ้าที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบและ
โอกาสต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังสื่อสารอัตลักษณ์การสะท้อนภาพลักษณ์บุคคลที่บ่งบอกถึงการเป็นผู้มี
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตนเอง 
 

 

ภาพที่ 4.24  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 2 รูปที่ 6 
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“ทำบุญส่งท้ายปีเก่ากันค่ะ..ผ้าซิ่นใช่ว่าจะจะนุ่งไปได้เฉพาะวัด... (ผ้าซิ่น จ.ราชบุรี)..การแต่ง
กายให้ถูกกาลเทศะควบคู่กับการอนุรักษ์การนุ่งซิ่น ทำไม่ยากค่ะ...จิตใจหาดวิ่งหาแต่ความ
สงบ ไม่มีวันได้พบเจอ เพราะทุก ๆ ที่มีแต่ความสงบเสมอ...อยู่กับทุกข์และมองว่าทุกข์คือ
อะไร เพราะอะไร หากไม่มีทุกข์ เราคงไม่พบสุข...คิดดี ทำดี คือสิ่งที่ควรปฏิบัติแม่อุปสรรคจะ
มากมาย ขอบคุณที่รักกันในทุก ๆ ความสัมพันธ์ ขอบคุณกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่าน โชคดีรับปี
ใหม่ สุขกายสุขใจทุก ๆ ท่านค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอรูปภาพตนเองในขณะที่นุ่งซิ่นผ้าไทยและสวมเสื้อที่มีรูปแบบกึ่งความ

เป็นสมัยนิยม ในบรรยากาศที่อยู่บริเวณวัดวาอาราม และบางภาพที่อยู่บริเวณห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็น
การสื่อได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ผ้าไทยในการแต่งกายออกไปในทุกท่ี 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเล่าเรื่องราวประจำวันของตนและในแต่ละช่วงเวลา โดยมี

กล่าเล่าถึงการที่บุคคลได้ไปทำบุญในวันส่งท้ายปีเก่า ด้วยการสวมใส่ผ้าซิ่นในไปร่วมงานบุญ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีการแสดงความคิดเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมและถูกกาลเทศะและยังควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ผ้าไทยได้อย่าง่ายดาย อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมีการเล่าบรรยายถึงมุมมอง ความคิดที่ตนมีต่อการ
ใช้ชีวิต และจบคำบรรยายด้วยการกล่าวขอบคุณกลุ่มสังคมของตนและกล่าวอวยพรในช่วงวันเทศข้ึนปี
ใหม ่

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ด้านความคิดและทัศนคติในด้านการแต่งกาย และการใช้ชีวิต 

อีกทั้งยังสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายที่สามารถเลือกใช้ให้ถูกกาลเทศะและเหมาะสมในแต่วาระ
โอกาส อุกทั้งยังสื่อสารอัตลักษณ์ด้านการสะท้อนภาพลักษณ์ความตัวตนผ่านการสวมใส่ผ้าไทยไปใน
ทุกที่จนเป็นการแต่งกายในชีวิตประจำไปแล้ว 
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ภาพที่ 4.25  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 2 รูปที่ 7 
 

“สวัสดีค่ะ ##ขออนุญาตลงรูปบางส่วนสำหรับการนุ่ง (ซิ่นผ้าฝ้าย)…ให้สำหรับท่านที่กำลังหัด
นุ่งนะคะ ซิ่นจะนุ่งแบบไหนสวยขึ้นอยู่กับความหนาของเนื้อผ้า...ถ้าลองนุ่งแบบที่ชอบแต่รู้สึก
ไม่ม่ันใจสามารถปรับนุ่งแบบอ่ืน ๆ ได้ค่ะ..การนุ่งซิ่นคือการนุ่งได้ทุกแบบค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองที่สวมใส่ผ้าไทยในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นการโชว์ผ้าไทยที่ใช้

ในการแต่งกายที่มีความแตกต่างกันของเอกลักษณ์แต่ละผืน เป็นภาพที่สื่อถึงการแต่งกายด้วยผ้ามา
โดยตลอด 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการบอกถึงการเลือกนำเสนอรูปภาพที่มีการนุ่งซิ่นผ้าฝ้าย  

ซึ่งเหมาะกับบุคคลที่กำลังหัดนุ่งผ้าซิ่น กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้คำบรรยายในการแนะนำต่อบุคคลในเรื่อง
การเลือกผ้ามาใช้สำหรับการนุ่งซิ่นนั้นเอง และแนะนำถึงการให้ลองนุ่งซิ่นในแบบที่ตนชอบ เพราะ
ผ้าซิ่นสามารถนุ่งได้ทุกแบบไม่มีข้อจำกัดตายตัว 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ด้านความเป็นตัวตนในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ตนเองประกอบ

สร้างมาโดยตลอด รวมทั้งสื่อสารอัตลักษณ์ด้านการเป็นผู้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย
และแนะนำวิธีการเลือกสวมใส่ผ้าไทย 
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ภาพที่ 4.26  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 2 รูปที่ 8 
 

“แวะมารับเสื้อ..เดินวนไปในดินแดนผ้าไหมและเสื้อผ้าที่สวย ๆๆๆๆ..ณ.ดิโอล์สยาม..วันนี้##
มากับเสื้อลายตาไปนิดกับผ้าซิ่นไหมในวันหยุดค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองแต่งกายด้วนผ้าไทยและสวมเส้อตามแบบสมัยนิยม โดยอยู่

ในสภาพแวดที่ให้ความรู้สึกการอยู๋นอกบ้านหรือในที่สาธารณะนั้นเอง  
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการบอกเล่าเรื่องราวของตนในการทำกิจกรรมในวันนั้น ๆ โดยมี

การบอกถึงการเลือกซ่ินผ้าไทยมาใช้ในการแต่งกาย 
3) การสื่อสารอัตลักษณ์  
กลุ่มตัวอย่างกำลังสื่อสารอัตลักษณ์ความตัวตนด้านการแต่งกายด้วยผ้าในชีวิตประวัน และ

เลือกจับคู่ผ้าไทยเสื้อที่เป็นตามแบบสมัยนิยม นั้นเป็นการบ่งบอกถึงการที่บุคลกำลังสื่อสารอัตลักษณ์
ด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่และสามารถประยุกต์เข้ากับยุคสมัยได้ 
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ภาพที่ 4.27  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 1 
 

“ทำบุญกันค่ะ ตามภาษาพ่อแม่ลูกวันพระใหญ่ของไทย#วิสาขะ 15 ค่ำเดือน 6 “วันวิสาขบู
ชา”#องค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติ เห็นพ้องต้องกันประกาศให้  
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก#ชวนนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองและครอบครัวกำลังร่วมกันทำบุญ ณ วัดแห่งหนึ่ง โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมีการแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นกับเสื้อสีขาวปักลวดบายดอกไม้ สวมเครื่องประดับหินที่ดูเข้ากัน 
และถือกระเป๋าสาน ซึ่งมีความกันในรูปแบบที่สื่อสารถึงความเป็นไทยได้อย่างลงตัว 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบรรยายถึงกิจกรรมของตนและครอบครัวด้วยการไปทำบุญร่วมกันในวันหยุด ๆ

และมีการให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวันหยุดซึ่งเป็นวันสำคัญที่ได้ผ่านการพิจารณาให้เป็นวันสำคัญของ
โลก มีการแฮชแท็กในการกล่าวถึงองค์กรที่เป็นที่รู้จักกันในสากล และใช้ ในการกล่าวถึงกลุ่มสังคม
ออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นแอดมินและมีผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกันอยู่เป็นจำนวนมาก 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยออกไปในที่สาธารณะ สะท้อน

ให้เห็นภาพลักษณ์ท่ีสวยงามแสดงถึงความมั่นใจและบุคลิกที่สง่างามในขณะสวมใส่ผ้าไทย และเป็นผู้ที่
มีความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝั่งความเป็นไทยมาตั้งแต่เยาว์วัย 
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ภาพที่ 4.28  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 2 
 
“ฟันเฟืองเล็ก ๆ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ออกแบบการแสดงแฟชั่นโชว์พันผ้าไทย ให้นางแบบ
กิตติมศักดิ์ แสดงแบบให้ตัวแทนอาเซียนกว่า 10 ประเทศ ชื่นชมความงามผ้าไหมไทย  
งานกาล่าดินเนอร์ Gala Dinner Awen Award Ceremony 2019 หนึ่ง ความภาคภูมิใจ  
#นุ้ ยนุ่ งผ้ าซิ่ น ไหมไทย พันผ้ าไหมไทยเป็ น เสื้ อตามสไตล์  #AWEN: Asian Women 
Entrepreneurs Network” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพการแต่งด้วยผ้าไทยของตนเองด้วยการนุ่งซิ่นผ้าไทยพร้อมทั้งนำ  

ผ้าไหมมาพันเป็นเสื้อซึ่งดูเข้ากันและดูมีความทันสมัยมากขึ้นกว่าการใช้ผ้าไทยพันแบบเดิม ๆ  
กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกใช้เครื่องประดับที่ส่งเสริมให้ลุคการแต่งกายมีความสวยงาม และดูโมเดิร์นมาก
ขึ้น และที่สำคัญท่าทางอิริยาบถแสดงออกถึงความมั่นใจ และสง่างามเป็นอย่างมาก ภายในภาพที่มี
การนำเสนอยังทำให้เห็นถึงกลุ่มสังคมรอบตัวกลุ่มอย่างที่มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยและเป็นการโชว์ผืน
ผ้าไทยให้ออกสู่สาธารณชนมากขึ้น 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเล่าเรื่องราวของบุคคลในการเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งใน

การร่วมขับเคลื่อนอนุรักษ์ผ้าไทย และยังได้รับการยอมรับให้เป็นผู้มที่ออกแบบการแสดงโชว์แฟชั่น
การพันผ้าไทยให้กับนางแบบกิตติมศักดิ์หรือผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือทางสังคม เพ่ือเปิดมุมให้กับ
ตัวแทนอาเซียนในงานกาล่าดินเนอร์ กลุ่มตัวอย่างยังมีการใช้คำบรรยายและอิโมติคอน ในการแสดง
ความภูมิใจของตนเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ ท้ายคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างได้อธิบายการแต่ง
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กายของตนไว้ด้วยเช่นกันในเรื่องการเลือกผ้าไทยมาแต่งกายในรูปแบบของตน และใช้แฮชแท็กในการ
บ่งบอกชื่องานที่ได้ร่วมเป็นภาษาอังกฤษ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยในรูปแบบที่ทันสมัยและประยุกต์

ให้เข้ากับสังคมปัจจุบันได้ จนเป็นที่ยอมรับในหมู่สังคมใหตัวบุคคลได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดแสดงแฟชั่น
โชว์การพันผ้าไทย และเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์การมีภาพลักษณ์ที่สง่างามและมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตนไม่เหมือนใคร 
 

 

ภาพที่ 4.29  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 3 
 

“วันดี ๆ อีกวัน ##นำน้องเยาวชนจิตอาสาเข้าทำกิจกรรมเพ่ือสังคม งานอาสาช่วยทำอาหาร
แปรรูปจากเห็ดธรรมชาติ ศึกษาเข้าดูโรงเรือน เล้าไก่ปลอดสาร อาสาเก็บไข่ในฟาร์ม  
เพาะเห็ดถั่งเช่า @ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรปราการ ขอบคุณ
การต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากครู และ##กัลยาณมิตรพบเจอและรักกันเสมอ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมกันกับเด็ก ๆ เยาวชน และมีการนำเสนอการ

แต่งกายของตนที่เลือกใช้ผ้าไทยในการสวมใส่ออกไปทำกิจกรรมและการไปยังนอกสถานที่ 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบรรยายถึงเรื่องราวหนึ่งวันของตนที่ได้ร่วมกับกลุ่มเยาวชนเพ่ือเข้าทำกิจกรรม

ต่าง ๆ เพ่ือสังคม  ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ  
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ท้ายคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างได้ใช้ข้อความในการกล่าวขอบคุณบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดกิจกรรม
ใสครั้งนี้ และแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลภายในภาพ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยผ่านรูปภาพมากกว่าการกล่าวถึง

โดยตรงผ่านตัวอักษร เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ถึงการเป็นผู้ที่ใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติ
โดยไม่ได้มองว่ามีความพิเศษอะไรซึ่งเหมือน ๆ กับการสวมเสื้อกางเกงทั่วไป หากแต่เนื้อผ้าเป็นผ้าทอ
ไทยเท่านั้นเอง  

 

 

ภาพที่ 4.30  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 4 
 

“ชวนกินตลอดแหล่ะ... หนุ่มเข็มทิศ วันนี้รักผ้าซิ่น ก็นุ่งซิ่นไปไหนไปกัน ทานวันเกิด##### 
ปูกับย่าเลี้ยง” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองและครอบครัวในวันที่ออกไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยมีการเก็บ

ภาพความทรงจำผ่านการถ่ายรูปกับสถานที่หรืองานกราฟฟิตี้สวย ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างเองได้มีการแต่ง
กายด้วยการนุ่งซิ่นสวมเสื้อยืดสีขาวลายกราฟฟิกท่ีดูทันสมัย และเลือกใช้กระเป๋าผ้า 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในประโยคแรกกล่าวถึงเรื่องราวที่บุคคลซึ่งเป็นลูกชายมีการ

ชักชวนไปหาอะไรทานกัน โดยคำบรรยายสื่อถึงความรู้สึกรักและเอ็นดูบุคคลที่ได้กล่าวถึงข้างต้น  
โดยกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงความรู้สึกรักต่อผ้าซิ่น จนทำให้เลือกหยิบผ้าซ่นมาสวมใส่ และนุ่งผ้าซิ่น
ออกไปในสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ขัดเขิน 

 
 



 119 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และเป็นผู้ที่

เลือกใช้ผ้าไทยทั้งแบบที่เป็นทอมือและทอเครื่อง 
 

 

ภาพที่ 4.31  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 5 
 

“พาผ้าซิ่น มาอิงธรรมชาติ ขอเดี่ยว ๆ คนเดียวยาวไป ผ้าซิ่นผ้าทอเมืองสุพรรณบุรี” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพถ่ายบุคคลอยู่ในสถานที่ที่ให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ และให้เห็น

ถึงการแต่งกายของตัวบุคคลด้วยการนุ่งซิ่นผ้าไทย สวมเสื้อยืด และถือกระเป๋าสาน  ที่ดูแล้วมีความ
สบายๆ ไม่ได้มีความเป็นทางการ ท่าทางอิริยาบถให้ความรู้สึกถึงการมีความสุข สบายใจ และ เป็น
ตัวเองอย่างมาก 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการอธิบายถึงการเลือกสวมใส่ผ้าซิ่นไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็น

ธรรมชาติเชิงนิระบบนิเวศ และขอนำเสนอภาพถ่ายแบบคนเดียวในหลาย ๆ ภาพ และที่สำคัญกลุ่ม
ตัวอย่างได้ถึงผ้าไทยว่ามีที่มาจากแหล่งใด 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวันแบบสบาย ๆ 

ไม่ได้มีการจัดเตรียมให้ดูว่าพยายามที่จะนำเสนอผ้าไทยจนชัดเจน เป็นการสื่อถึงการใช้ผ้าไทยเป็น
เรื่องปกติของตัวบุคคล 
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ภาพที่ 4.32  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 6 
 

“ใครยังไม่ได้ไปบ้าง OTOP CITY ที่เมืองทองธานีค่ะ .. น่าสนใจนะมีของขวัญของใช้ ของกิน 
โดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้าทอ ผ้าไหมทุกถิ่นทั่วไทย ที่ตึงดูดใจที่สุด ไปกันนะ หัวใจรักษ์ผ้าซิ่น” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอการแต่งกายของตนเองถึงการนุ่งซิ่นผ้าไทยกับเสื้อเชิ้ตแขนกุดมีลวดลาย

ปักดอกไม้ตรงปกเสื้อ ภาพที่นำเสนอมีรูปแบบและอิริยาบถท่วงท่าที่ต่างกันออกไป บ้างก็มีภาพที่
บุคคลถือกระเป๋าที่ทำมาจากผ้าไทย บ้างก็นำเสนอภาพบุคคลกับบูธจำหน่ายผ้าไทย บ้างก็นำเสนอ
ภาพผืนผ้าไทยโดยตรงและข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นงานจักสาน และบางภาพเป็นการนำเสนอภาพ
บุคคลที่มีการแต่งกายในแบบใกล้เคียงกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นคำบรรยายด้วยการตั้วคำถามถึงการที่กลุ่มสังคมของตนว่ามีใครบ้างที่ยัง

ไม่ได้ไปเดินเที่ยวงาน OTOP CITY หลังจากการตั้งคำถามกลุ่มตัวอย่างมีการพรรณนาถึงการที่ตนได้
ไปเยือนที่นั้นมาแล้วว่าภายในงานที่อะไรที่น่ าสนใจบ้าง และมีกา รนำเสนอถึงผ้าไทยอย่าง
เฉพาะเจาะจงถึงความสวยงาม และมาจากทุกแหล่งทั่วทุกภูมิภาค ตบท้ายด้วยการเชิญชวนให้ทุกคน
ลองไปเดินเล่นที่งานกัน และจบท้ายการบรรยายด้วยการบ่งบอกถึงประโยคที่มักจะเห็นได้บ่อยในการ
โพสต์บนสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่บ่งบอกว่าตนนั้นมีหัวใจรักษ์ผ้าซิ่น ซึ่งเป็นการคำว่ารักที่มี
ลักษณ์การเขียนที่อาจหมายถึงการอนุรักษ์ด้วยเช่นกัน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ถึงการเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยและเป็นผู้นำเสนอความเป็น

ไทยจากสิ่งต่าง ๆ รอบกายโดยไม่ได้เจาะจงว่าสิ่งนั้นเป็นของลักษณะใด ซึ่งสามารถหมายความถึงการ
แสดงอัตลักษณ์ความชื่นชอบและหลงใหลในความเป็นวิถีภูมิปัญญาไทยได้เช่นกัน 
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ภาพที่ 4.33  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 7 
 

“งานนี้สวมวิญญาณนางแบบจำเป็น ในงานรื่นรมย์ชมผ้าไทย สุขใจ การแสดงแบบแฟชั่นการ
กุศล ชุด “ไหมของแม่สรรสร้าง วิจิตราอาภรณ์ ดุจมณี  นพเก้า” รายได้การจัดงานมอบให้
มูลนิธิพระดาบส” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอรูปแบบการแต่งด้วยผ้าไทยในรูปแบบการตัดเย็บตกแต่งเพ่ือใช้ในการ

เดินแฟชั่นโชว์ และมีการนำเสนอภาพที่แสดงถึงท่วงท่าต่าง ๆ ที่ทำให้เห็นถึงลวดลายและรูปแบบของ
ผ้าไทยได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์ท่ีสวยงามและดูสง่างามยิ่งกว่าทุกวัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการบอกเล่าถึงการได้รับเลือกให้เป็นนางแบบ ในงานแฟชั่นโชว์

ผ้าไทย ซึ่งเป็นงานที่ถูกจัดขึ้นเพ่ือการกุศล และมีการอุปมาอุปไมยถึงชุดผ้าไหมที่มีความงดงามดุจดั่ง
มณีนพเก้าที่มีความสวยงามเฉพาะตัวและมีคุณค่าเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีการบอกถึงรายได้จากการ
จัดงานแฟชั่นโชคจะนำไปมอบให้มูลนิธิดาบสเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้สร้างประโยชน์เพ่ือสังคมและเป็นผู้คงไว้ซึ่งการ

อนุรักษ์ผ้าไทย เป็นการสื่อสารถึงการได้รับการยอมรับในกลุ่มสังคมหรือวงการผ้าไทยจนได้รับเลือกให้
เป็นหนึ่งในผู้นำเสนอผ้าไทยผ่านการเกินโชว์ต่อสายตาผู้คนมากมาย 
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ภาพที่ 4.34  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 8 
 

“วันนี้ไปไหนมา นุ่งซิ่นใส่หน้ากากอนามัยชิลฯ ไป คิดซะว่ากำลังฮิตค่ะ The best we can 
do #Covid19” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอรูปแบบการแต่งกายในชีวิตประจำวันด้วยการเลือกใช้ผ้ าไทยในการนุ่ง

ซิ่นกับเสื้อเปิดไหล่ในรูปแบบที่ทันสมัย และมีการแสดงให้เห็นถึงการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งเป็น
สิ่งจำเป็นมากในปัจจุบันที่กำลังเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารผ่านการบรรยายด้วยข้อความถึงการที่ตัวบุคคลเลือกนุ่งซิ่นผ้าไทยในการ

แต่งกายออกไปไหนมาไหนในวันนั้น ๆ พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยจนเป็นเรื่องปกติ กลุ่มตัวอย่างมี
การพูดในแนวขบขันว่าให้คิดเสียว่าหน้ากากอนามัยกำลังฮิตเหมือนเครื่องประดับในปัจจุบัน และมี
การใช้ภาษาอังกฤษในการพูดถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราทุกคนกำลังทำกันอยู่ เพ่ือป้องกันโรคระบาดว่าคงเป็น
สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้แล้ว และมีการใช้แฮชแท็กในการจบการบรรยายเพ่ือตอกย้ำถึงสถานการณ์
สำคัญในปัจจุบัน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ด้านการเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยและสะท้อนถึงภาพลักษณ์การ

แต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และเป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กำลังเป็นสถานการณ์
เคร่งเครียดในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 4.35  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 9 
 

“ตู้ปันสุข วันนี้เข้าออฟฟิศมาแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม ปลากระป๋อง นมใส่ตู้ปั่นสุข 
กลางซอยลาดพร้าว 80 ยิ้มแฉ่ง” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอรูปภาพการแบ่งปันเครื่องอุปโภคต่าง ๆ เพ่ือร่วมเป็นหนึ่งในผู้ที่

ช่วยเหลือสังคมกับตู้ปันสุข ซึ่งในปัจจุบันมีขึ้นสำหรับผู้ที่มีความเดือนร้อนสามารถมาเลือกหยิบของที่
จำเป็นในการดำรงชีวิตไปใช้ได้ และมีการบอกถึงพิกัดที่มีการตั้งตู้ปันสุขอีกด้วย ภายในภาพกลุ่ม
ตัวอย่างแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นการนุ่งโจงที่มีรูปแบบเฉพาะตัวและการเลือกสวมใส่เสื้อที่ดีเอกลักษณ์
สื่อไปในรูปแบบที่ทันสมัย เป็นการเลือกจับคู่กันได้อย่างลงตัว 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการอธิบายสิ่งที่ตนและคนรอบข้างของตนได้กระทำกันนั้นคือ

การร่วมกันแบ่งปันข้าวของเครื่องอุปโภคให้กับบุคคลที่ได้รับความเดือนร้อนในสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยมีการแบ่งปันผ่านตู้ปันสุขที่มีการจัดตั้งไว้ตามพิกัดต่าง ๆ มีการใช้อิโมติคอนในการบ่งบอก
ความรู้สึกดีใจและภูมิใจ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้แบ่งปันและเป็นผู้มีจิตใจช่วยเหลือสาธารณชน อีกทั้งยัง

เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยโดยไม่ได้มีการบรรยายเป็นข้อความ หากแต่นำเสนอ
เป็นรูปภาพซึ่งสื่อให้ได้เห็นถึงการเป็นผู้ใช้ผ้าไทยเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน 
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ภาพที่ 4.36  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 10 
 

“วันหยุดอ่ิมบุญกับงานผ้าป่า ณ.วัดโตนด บางกรวย นนทบุรี เพื่อสร้างลานธรรม ยอดบริจาค
รวม 474,000 บาท อนุโมทนาบุญร่วมกัน สาธุ เหล่าอาสานุ่งซิ่นรำนำขบวนแห่ผ้าป่าเวียน 3
รอบโบสถ์ สุขใจสนุกสนานค่ะ ซึ่งตามความเชื่อความศรัทธา บ้างก็ว่าเป็นการต่ออายุ บ้างก็
ว่าลดกรรม บางคนก็บอกว่าจะได้เป็นนางฟ้า โอมเพ้ียง ขอขอบ #### ป้าผู้แสนประเสริฐใน
ใจข้าพเจ้า #บ้านชวนนุ่งซิ่นฯ #นุ่งซินตามสไตล์” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพกิจกรรมกับกลุ่มสังคมของตนที่ได้ร่วมกันสร้างบุญกุศลผ่านการ

ทำบุญงานผ้าป่า มีการนำเสนอภาพธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีการสืบทอด
กันมาตั้งแต่อดีตกาล และที่สำคัญกลุ่มตัวอย่างนำเสนอการแต่งกายด้วยผ้าไทยของตนและกลุ่มสังคม
ที่มีการไปร่วมงานได้เลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยในแบบเดียวกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างต้องสื่อถึงการเล่าเรื่องราวของบุคคลที่ได้ทำในวันหยุด ซึ่งได้

ร่วมงานบุญผ้าป่า ในวัดโตนด เพ่ือสร้างลานธรรม มียอดบริจาครวม 474,000 บาท มีการถึงการให้
ผู้คนสามารถร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ไปพร้อมกัน และมีการบรรยายถึงบรรยากาศสนุกสนานของ
กลุ่มสังคมที่ร่วมกับรำนำขบวนตามแบบแผนประเพณีชาวพุทธในการทอดผ้าป่าเวียนรอบอุโบสถ ซึ่งมี
ความเชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุ หรือลดกรรม บางคนก็มีความเชื่อว่าจะได้เป็นนางฟ้าขึ้นอยู่กับความ
เชื่อของแต่ละบุคคล มีการกล่าวถึงบุคคลที่สามเพ่ือกล่าวขอบคุณและรู้สึกถึงการเป็นที่รักและเคารพ
อย่างประเสริฐในใจของกลุ่มตัวอย่าง จบท้ายการบรรยายด้วยการใช้แฮชแท็กบอกถึงกลุ่มสังคมของ
บุคคลที่รักผ้าซิ่น และเป็นการบอกถึงการเลือกใช้ผ้าไทยในรูปแบบเฉพาะของแต่ละบุคคล 
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3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ถึงการเป็นผู้มีความเชื่อและศรัทธา ในพระพุทธศาสนาและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตามแบบไทยดั้งเดิม มีการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วย 
ผ้าไทยในรูปแบบที่เป็นสไตล์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล รวมถึงเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ความสัมพันธ์
และเป็นเครือข่ายที่มีผู้ที่ชื่นชอบในผ้าไทยมาร่วมสร้างสิ่งดีดีต่อกันให้กับสังคม 

 

 

ภาพที่ 4.37  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 11 
 

“ทำงานที่รักเหมือนได้พักทุกวันค่ะ” ไอเดียการทำงานที่มีความสุขของชีวิต##_วันนี้ในฐานะ
แอดมินบ้านชวนนุ่งซิ่นนำคณะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทริปนุ่งซิ่นไปเที่ยวกัน_จังหวัดนครปฐม
ด้วยหัวใจดวงนี้รักษ์สายใยที่ถักทอบนผืนผ้า และไม่อยากให้ผ้าเป็นเพียงตำนานเล่ายาน จึงมี
อุดมการณ์ชวนสาว ๆ มานุ่งซิ่นกันแบบนี้เรื่อยไป เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อลมหายช่างทอ
ของไทย” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพบุคคลที่มีการถ่ายในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่

สวยงาม และเป็นการถ่ายเพื่อสื่อให้เห็นถึงธรรมที่สวยงาม และตัวบุคคลเลือกใช้ผ้าไทยในการแต่งกาย 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเล่าเรื่องราวของตนถึงการเลือกทำงานที่ตนรู้สึกรักก็

เหมือนกันได้พักผ่อนไปในตัวทุก ๆ วัน ซึ่งเป็นวิธีคิดต่อการทำงานที่สามารถสร้างความสุขให้กับตัว
บุคคลได้เป็นอย่างมาก กลุ่มตัวอย่างมีการกล่าวเล่าถึงการเป็นบุคคลต้นคิดในการนำคณะกลุ่มสั งคม
ออนไลน์บ้านชวนนุ่งซิ่นมาร่วมทริปรับชมความเป็นธรรมชาติเป็นการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ในจังหวัด
นครปฐม และในย่อสุดท้ายของการบรรยายกลุ่มตัวอย่างได้สื่อถึงความรู้สึกท่ีมีต่องานหัตถกรรมผ้าทอ
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ของไทย ที่ตัวบุคคลอยากให้ผ้าทอของไทยยังอยู่และสามารถสืบสานต่อในบุคปัจจุบันได้ จึงมักจะมี
ความคิดในการเชิญชวนบุคคลที่มีความชอบในเรื่องผ้าไทยแบบเดียวกันมาร่วมกันสร้างและสืบสานผ้า
ทอไทยให้คงอยู่สืบไป 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยและเป็นผู้สะท้อนภาพลักษณ์ที่

สวยงามในแบบฉบับของตนเองออกมาให้ผู้ อ่ืนได้เห็น และยังเป็นผู้สื่อสารอัตลักษณ์การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างเครือข่ายให้บุคคลที่มีความชื่อนชอบในงานหัตถกรรมผ้าทอไทยมา
รวมตัวกันและสื่อสารระหว่างกันได้ และอีกหนึ่งการสื่อสารอัตลักษณ์คือการสื่อถึงการเป็นผู้ อนุรักษ์
สืบสานผ้าไทยให้คงอยู่สืบไปในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

 

ภาพที่ 4.38  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 12 
 

“ทริปไหนก็มีรัก ไม่พลาดสักนัดกับผ้าซิ่น ทริปนี้พาไป 2 ผืน ผ้าลายอย่างจ.อยุธยา และ 
ผ้าฝ้ายเข็นมือเรณูนคร จ. นครพนม ตามมาดูนะนุ่งยังงัยไม่แก่ไม่เชย สวยทันยุคแฟชั่น 
อินเทรนด์ ในเพจ “ชวนนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น” ชมฟรี สอนฟรี เก็บเกี๊ยวความรู้ฟรี ชวนนุ่งซิ่น  
ไม่นุ่งสั้น” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองขณะสวมใส่ผ้าไทบในรูปแบบที่ต่างกันกัน แต่ทั้งสองรูปแบบ

กลับดูทันสมัยและสามารถเลือกมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เป็นการนำเสนอภานตนเองใน
บรรยากาศแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติซึ่งอาจหมายความได้ว่าตัวบุคคลได้เดินทางไปท่องเที่ยวใน
สถานที่นั้น ๆ และเลือกนำผ้าไทยไปใช้ในการแต่งกาย 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบรรยายถึงการที่ตัวบุคคลเดินทางท่องเที่ยว และบ่งบอกถึงการที่จะเลือกนำผ้า

ไทยติดกระเป๋าไปด้วยในทุกทริป โดยครั้งนี้ได้เลือกผ้าไทยไป 2 ผืน ซึ่งเป็นผ้าที่ต่างมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของแต่ละผืน อีกทั้งยังมีการใช้อิโมติคอนการปักหมุดเป็นการสื่อถึงพิกัดที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการสื่อสารถึงบุคคลอ่ืนโดยทั่วไปในการสามารถติดตามวิธีการแต่งกายด้วยผ้าให้ดูทันสมัยได้โดย
ผ่านกลุ่มสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้มีการรวมตัวของบุคคลที่ชื่นชอบผ้าไทยไว้ด้วยกัน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยให้มีการประยุกต์เข้ากับยุคสมัย

และหลีกหนีการนำผ้าไทยมาแต่กายในรูปแบบเดิม ๆ เพ่ือเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น
และไม่เหมือนใคร อีกท้ังยังเป็นการสื่อสารโดยนัยถึงการร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป 

 

 

ภาพที่ 4.39  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 13 
 

“แม่เป็นชาวนา ลูกก็ต้องเป็นชาวนาด้วย แฮร่ ๆ 555 #บ้านชวนนุ่งซิ่น โครงการวิถีชาวนา” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอยางนำเสนอภาพตนเองและบุคคลสำคัญลูกชาย เป็นการนำเสนอการแต่งกายที่สื่อ

ให้รู้สึกถึงการเป็นชาวไร่ชาวนา รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีการนำเสนอการนุ่งซ่นผ้าไทยในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเล่าอุปมาอย่างขบขันว่าด้วยเมื่อแม่เป็นชาวนา ลูกของแม่ก็

เป็นชาวนาด้วยกัน เป็นสื่อถึงการหยอกล้อมากกว่าการจริงจังเป็นเรื่องเป็นราว กลุ่มตัวอย่างมีการใช้
แฮชแท็กในการย้ำถึงกลุ่มสังคมที่ชื่นชอบในผ้าไทย และร่วมกิจกรรมในโครงกานวิถีชาวนา 
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3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้สนใจในกิจกรรมวิถีไทยแบบดั้งเดิม และเป็นผู้

สื่อสารอัตลักษณ์การแต่งด้วยผ้าที่สื่อถึงการสวมใส่ผ้าไทยไปได้ทุกสถานที่และสามารถใส่ทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างสบาย 
 

 

ภาพที่ 4.40  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 14 
 

“11 มีค 64 วันดีที่ได้ร่วมบุญกับพี่สาวน้องสาวกัลยาณมิตร ณ.วัดวชิรธรรมาวาส ลาดกระบัง 
มงคลชีวิตมีโอกาสได้ร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระ “พระพุทธทศพลญาณ” บวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระเกจิกว่า 19 วัด พระเลาขาฯสมเด็จพระสังฆราช องค์แทนร่วมพิธี  
อนุโมทนาบุญ สาธุ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพกิจกรรมของตนในการร่วมงานบุญพิธีหนึ่ง โดยกลุ่มตัวอย่างได้นุ่ง

ซิ่นผ้าไทยกับเสื้อแขนระบายเป็นผ้าลวดลายฉลุดูสง่างามและเหมาะกับการร่วมพิธี อีกทั้งบุคคลรอบ
ข้างยังมีการสวมผ้าไทยคล้าย ๆ กัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างได้บางบอกถึงวันที่ในการถ่ายรูปไว้ ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่ากลุ่มตัวอย่างมีการนำ

ภาพเก่าเล่าให้ผู้ อ่ืนได้เห็นถึงกิจกรรมที่ตนได้ไปร่วมมานั้นมีบรรยากาศเป็นอย่างไร และได้เล่าถึง
สถานที่และอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ร่วมปฏิบัติภายในงาน 
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3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อและการเลื่อมใสในระพุทธศาสนา และ

เป็นผู้สะท้อนภาพลักษณ์ตัวตนในการมีอัตลักษณ์เฉพาะในการแต่งกายด้วยผ้าไทยในการร่วมงานพิธี
การต่าง ๆ 
 

 

ภาพที่ 4.41  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 15 
 

“#COVID 19 ก็ต้อง #เที่ยวทิพย์ อยู่บ้านเป่นต่าน๊าย (น่าเบื่อหน่าย) ปรกติว่างปุ๊บก็ชีพจรลง
เท้าชอบไปแอ่วเหนือ เที่ยวอีสาน ล่องใต้บ้าน ชมศิลปกรรม และขนซื้อผ้าหน้ากี่ทอ เลือกกัน
ไปคุยกับย่ายายไป คิดถึงจัง - พระธาตุศรีสองรัก เลย - แหล่งทอผ้าบ้านตระการ อุบลฯ และ 
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ แต่ความจริงคงต้อง Work From Home + Stay At 
Home กันต่อไป” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งหนึ่งมีคล้าย ๆ กัน 

คือการแต่งกายของกลุ่มตัวอย่างที่มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยนุ่งซิ่นจับคู่กับการสวมเสื้อยืดทันสมัยบ้ าง 
หรือสวมเสื้อที่มาจากผ้าฝ้ายบ้าง โดยภาพถ่ายเป็นการสื่อถึงการเดินทางไปยังสถานที่ ต่าง ๆ ใน ณ 
เวลาหนึ่ง ซึ่งในช่วงเวลาที่บุคคลได้นำเสนอภาพลงสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถ
เดินทางได้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นคำบรรยายด้วยแฮชแท็กที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทุกคนกำลัง

พบเจอคือ COVID-19 และต่อท้ายด้วยการบ่งบอกการท่องเที่ยวของบุคคลในปัจจุบันเป็นเพียงการ
จินตนาการว่าได้ไปยังสถานที่นั้น ๆ กลุ่มตัวอย่างได้มีการใช้ภาษาพูดในแบบสำเนียงท้องถิ่นมาใช้ใน



 130 

คำบรรายแต่ก็มีการวงเล็บเพ่ือการแปลคำนั้น ๆ ไว้เช่นกัน กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเล่า
เรื่องราวของตนที่ช่วงเวลาปกติที่ยังไม่เกิดสถานการณ์โควิดว่าตัวบุคคลเมื่อมีเวลาว่างก็จะออกเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือท่องเที่ยว ชมงานศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการซื้อผ้าไทยที่ได้จากหน้ากี่ทอ
โดยตรง และยังได้พบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนนั้น ๆ กลุ่มตัวอย่างบรรยายด้วยความรู้สึกคิดถึง
บรรยากาศเก่า ๆ แต่ไม่สามารถที่จะไปได้ เพราะในความเป็นจริงบุคคลยังต้องทำงานอยู่ในสถานที่
อาศัยตามมาตรฐานป้องกันโรคระบาดโควิด-19 กันต่อไป กลุ่มตัวอย่างได้คำบรรยายในการบอกชื่อ
สถานที่ในรูปภาพที่ได้นำเสนอไว้เช่นกัน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่สามารถพบปะกับ

งานศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ การพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ และการได้เลือกซ้ือผ้าทอไทยจากหน้ากี่ทอที่มีกลุ่ม
ชาวบ้านในชุมชนทอกับโดยตรง อีกทั้งยังสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งด้วยผ้าไทยอย่างสม่ำเสมอจากการ
นำเสนอภาพท่ีจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเลือกใช้ผ้าไทนในการนุ่งซิ่นเป็นประจำในทุกภาพ 

 

 

ภาพที่ 4.42  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 16 
 

“วัคซีนที่ดีที่สุด คือ “วัคซีนที่ฉีดเข้าร่างกาย” มาจิ้มเข็ม 2 นะ @โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สู้ ๆ 
#COVID19 ##แนบผลการวิจัยพญาไท 3 วัด IgG ในหมอที่ฉีด Sinovac 88 คน ที่  4 
สัปดาห์ หลังฉีดเข็ม 2 เข็ม พบว่ามีภูมิคุ้มกันข้ึน 98.9%”  

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างกำลังนำเสนอภาพตนเองที่ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนตามมาตรการการป้องกันโรค

ระบาดโควิด-19 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้นำเสนอภาพอินโฟกราฟิกที่มีความเกี่ยวข้องและมีข้อมูลในเชิง
วิชาการของวัคซีน รวมทั้งการนำเสนอภาพตนเองที่ถ่ายคู่กับป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยนุ่งซิ่นจับคู่กับเสื้อยืดสีดำแบบสมัยใหม่ ๆ เลือกใช้กระเป๋าสาน ที่ดู
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ลงตัวและทำให้ลุคการแต่งกายดูสวยงามและมีความทันสมัยในแบบที่ให้คุณค่าถึงความเป็น ไทยได้
อย่างสง่างาม 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเขียนเพ่ือเล่าถึงการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์

ปัจจุบัน อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมีการใช้คำบรรยายในการให้ข้อมูลถึงผลการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วัคซีนไว้ให้ผู้อื่นได้อ่านสรุปจากการแนบรูปภาพอินโฟกราฟฟิกตามรูปข้างต้นไว้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายผ่านการเลือกใช้รูปภาพในการนำเสนอ เพราะกลุ่ม

ตัวอย่างไม่ได้กล่าวถึงเป็นการพิเศษ ซึ่งถือได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำจนเป็น
เรื่องปกติ และเป็นการสื่อให้เห็นถึงการสะท้อนภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีความสวยงามและดูทันสมัย
ในแบบที่ตัวบุคคลออกแบบความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างสวยงาม 

 

 

ภาพที่ 4.43  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 7 รูปที่ 17 
 
“หน้าฟีตมีแต่เรื่องอ่านแล้วหน้าคว่ำ ยิ้มนะยิ้มกับผ้าไทยสวย ๆ วันนี้ขอพาผ้าซิ่นออกนอก
กลุ่ม #บ้านชวนนุ่งซิ่น ตัวเราเป็นคนเปลี่ยนบุคลิกของผ้าซิ่นให้หนีคำว่า “โบราณ” คำว่า 
“แก่และเชย” #หัวใจรักษ์ผ้าซิ่น” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพการแต่งกายของบุคคลที่ได้นุ่งผ้าซิ่นใน 2 แบบมาสื่อให้ผู้อื่นในกลุ่ม

สังคมออนไลน์ได้เห็นมุมมองรูปแบบการนผ้าไทยมาแต่งกายในชีวิตประจำ จากรูปภาพท่าทาง
อิริยาบถของกลุ่มตัวอย่างแสดงถึงความม่ันใจ ความสวยงาม และภูมิใจที่จะโชว์ลวดลายบนผืนผ้าของ
ผ้าไทยในรูปแบบการนุ่งสดแบบป้าย 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบรรยายถึงการที่บุคคลได้รับข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีแต่ข่าวหม่นหมอง 

จึงเลือกที่จะเปลี่ยนความสนใจมาเป็นการเปิดมุมมองการสื่อสารการแต่งกายด้วยผ้าไทยของตน โดยมี
การกล่าวถึงการให้ผู้อื่นได้หันมามีรอยยิ้มกับผ้าไทยที่ตนนำเสนอจากเดิมที่ตนนำเสนอผ่านกลุ่มสังคม
ที่มีชื่อว่าบ้านชวนนุ่งซิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีบุคคลที่สนใจในผ้าไทย
รวมกลุ่มกันอยู่ กลุ่มตัวอย่างทีการบอกถึงเรื่องราวของตนในการเป็นผู้ที่เปลี่ยนบุคลิกของผ้าไทยให้
แตกต่างไปจากเดิมให้หนีพ้นคำว่า “โบราณ” “แก่” และ “เชย” ซึ่งตัวบุคคลกำลังสื่อถึงการที่ตัว
บุคคลมีวิธีการแต่งกายที่สามารถประยุกต์ผ้าไทยให้มีลุคท่ีทันสมัยและสามารถใช้ได้จริงในโลกปัจจุบัน 
และลงท้ายคำบรรยายด้วยการใช้แฮชแท็กเพ่ือบ่งบอกที่ความรู้สึกของตนที่มีหัวใจในการรักผ้าซิ่น 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และเป็นผู้สืบ

สานความไทยในด้านการแต่งด้วยผ้าซิ่นให้คงอยู่โดยการนำผ้าซิ่นมาแต่งกายให้มีความทันสมัยและเข้า
กับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว โดยการเลือกจับคู่กับการสวมเสื้อรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้การแต่งกายและ
ภาพลักษณ์บุคคลออกมาดูสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร 
 

 

ภาพที่ 4.44  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 1 
 

“ใส่ผ้าไทย. “ลายสร้อยดอกหมาก” ร่วมงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีพุทธมงคลปู่ลูกแก้ว. ณ  
วัดบ้านบัวค้อ ท่านเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พ.ต.อ. ชิศณุพงษ์ 
สุริยานนท์ ผกก. สภ. เมืองอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส. คณะคุณครูและนักเรียนร่วม
การแสดงรำบวงสรวงและถวายผ้าป่าจนแล้วเสร็จพิธี...อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ. สาธุ” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองแต่งกายด้วยผ้าซิ่น สวมเสื้อผ้าไหมในหลากหลายท่าทางโดย

บางท่าทางมีการห่มสไบหรือถือกระเป๋างานจักสานเพ่ิมเติมซึ่งก็มีความเข้ากันกับการแต่งกายเป็น
อย่างดี รวมทั้งยังมีการนำเสนอภาพต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมบวงสรวงซึ่งเป็นการแสดง
ถึงความเชื่อที่มีมาแต่ดั้งเดิม และมีการแสดงให้เห็นถึงการฟ้อนรำที่บ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน
ได้ชัดเจนทั้งจากการแต่งกาย และเครื่องดนตรีที่อยู่รายล้อมผู้ฟ้อนรำ 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบอกถึงลวดลายผ้าไทยที่ตัวบุคคลมีการเลือกมาสวมใส่ในขณะนั้น และกล่าวเล่า

ถึงประสบการณ์ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีพระพุทธมงคลปู่ลูกแก้ว ซึ่งมีบุคคล
สำคัญในท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีการต่าง ๆ โดยตัวบุคคลมีการพานักเรียนไปร่วมงานเพ่ือรำ
บวงสรวงและอยู่ร่วมถวายผ้าป่าจนเสร็จสิ้นพิธีการต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างทิ้งท้ายประโยคด้วยการบอก
อนุโมทนาบุญแก่ทุกคนในพ้ืนที่สังคมของตนด้วย 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
การสื่อสารอัตลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างในด้านการแต่งกายเป็นการสื่อให้เห็นถึงการเลือกสวม

ใส่ผ้าไทยเป็นประจำและเลือกสวมใส่ในงานพิธีการที่สำคัญและมีเกี่ยวข้องกับด้านศาสนา  เป็นการ
สื่อสารที่มีความสอดคล้องกันระหว่างความเชื่อและวิถีปฏิบัติของผู้คนที่มีการสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น 
 

 

ภาพที่ 4.45  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 2 
 

“##คนเดียว..นุ่งซิ่นลงทะเล..ณ ชายหาด Ambassador City Jomtien” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอการแต่งกายของตนเองโดยการนุ่งซิ่นที่มีความแตกต่างกันของซิ่นแต่ละ

ผืน โดยบรรยายกาศด้านหลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทะเลที่ผู้คนมักไม่ค่อยเลือกแต่งกายแบบนี้กันไป
มากนัก 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างใช้ชื่อเล่นแทนสรรพนามการเรียกตนเอง ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง

ในการสื่อสารบนพ้ืนที่สังคมออนไลน์ และในคำบรรยายมีการบอกถึงเรื่องราวของบุคคลที่สื่อถึงการ
เแต่งกายด้วยผ้าไทยไปถ่ายรูปที่ทะเลเพียงคนเดียว นั้นหมายความได้ว่าบุคคลมีการไปสถานที่นั้น
หลายคนหากแต่บุคคลอ่ืนไม่ได้แต่งกายด้วยผ้าไทยเหมือนอย่างเช่นกลุ่มตัวอย่าง และในคำบรรยายมี
การกล่าวถึงแหล่งที่ตั้งของสถานที่นั้นด้วยเช่นกันเพ่ือเป็นการบอกสื่อสารตำแหน่งพิกัดว่าตัวบุคคลได้
อยู่ที่ใด 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายที่ชัดเจนโดยไม่ได้เลือก

หรือคิดจะแต่งตามแบบผู้อ่ืน เป็นการสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวบุคคลซึ่งจะเป็น
เอกลักษณ์ที่ผู้อ่ืนสามารถจดจำเป็นภาพแทนตัวตนของกลุ่มตัวอย่างได้ว่าบุคคลท่านี้เป็นบุคคลที่ชอบ
แต่งกายด้วยผ้าไทยในที่กลุ่มสังคมของตน 

 

 

ภาพที่ 4.46  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 3 
 

“รักนุ่งซิ่น....อนุรักษ์ผ้าไทยค่ะ.....อดีตเคยนุ่งซิ่นเมื่อต้องไปทำบุญที่วัด...ปัจจุบัน  นางก็จะใส่
ผ้าซิ่นไปทุกสถานที่เมื่อมีโอกาส....สวัสดีวันศุกร์ค่ะ” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนที่แต่งด้วยผ้าในแบบต่าง ๆ พร้อมกับการถ่ายภาพในสถานที่  

ต่าง ๆ ที่บุคคลได้มีการสวมใส่ผ้าไทยไปท่ีนั้นมา 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นคำบรรยายด้วยการบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อผ้าไทยทำให้เกิดการอนุรักษ์

ผ้าไทยมาโดยตลอด และมีการเล่าถึงเรื่องราวของตนในอดีตที่จะเลือกใช้ผ้าไทยเฉพาะวันที่ต้องไปวัด
ทำบุญเท่านั้น หากแต่ในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างได้เปลี่ยนเป็นเลือกใช้ผ้าไทยในการแต่งกายไปในทุก
สถานที่ที่ตนคิดว่าเหมาะสมและมีโอกาส พร้อมทั้งทิ้งท้ายคำบรรยายด้วยการทักทายกลุ่ มสังคมบน
พ้ืนที่ออนไลน์ของตน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงจาก

เดิมที่ใส่ผ้าไทยเฉพาะแค่ไปวัดไปทำบุญ แต่ปัจจุบันกการใส่ผ้าไทยไปในทุกสถานที่ถือเป็นเรื่องปกติ
และกลายเป็นชีวิตประจำวันของตัวบุคคล 

 

 

ภาพที่ 4.47  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 4 
 

““พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร” 154 ปี เมือง
มหาสารคาม ผ้าซิ่นไหมสีดำ 3 ตะกรอ ห่มสไบผ้าขาวม้าไหมฝีมือที่คุณแม่มณี ทวีโยค ทอเอง 
ค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยผ้าไทยตามแบบฉบับภาคอีสานที่มักจะมีผ้าไทยห่มสไบไว้ กลุ่ม

ตัวอย่างเลือกใช้ตะกร้าจักสานซึ่งมีความสอดคล้องกันถึงการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยมี
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บรรยากาศแวดล้อมด้วยสถานที่ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ท่าทางการโพสต์แสดงถึงความ
มั่นใจและความสง่างามในการสะท้อนตัวตนและการนำเสนอผ้าไทยอย่างสวยงาม 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นคำบรรยายด้วยการนำเสนอคำขวัญประจำจังหวัดที่ตนเองได้อาศัยอยู่  

ต่อด้วยการบอกถึงการครบรอบของจังหวัดตน และอธิบายถึงผ้าไทยที่ตนได้สวมใส่ทั้งผ้าซิ่นที่นุ่ง และ
สไบที่ห่มทับไว้ที่ไหล่ และที่สำคัญมีการกล่าวบอกถึงบุคคลที่สามว่าเป็นผู้ที่ทอผ้าผืนนี้ และยังเป็น
บุคคลสำคัญและมีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างมาก 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายของตนที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงท้องถิ่นกำเนิด และ

แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถบ่งบอกถึงจังหวัดที่อาศัยอยู่ได้ เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ที่เปิด
มุมมองให้กับผู้อ่ืนได้ทั้งด้านการแต่งกาย และการนำเสนอการเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
ทางภาคอีสานได้อย่างลงตัว 

 

 

ภาพที่ 4.48  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 5 
 

“สวัสดีวันอาทิตย์...ค่ะ. # สวยขาเลาะ#. ผ้าซิ่นไหมฝีมือทอของแม่..เลาะและต่อหัวซิ่นสีแดง
..ใส่สวยได้อีกครั้ง....รู้สึกมีคุณค่าทางใจมากมายค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างนำเสนอการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการแต่งกาย

ของบุคคลได้อย่างชัดเจน รวมถึงบุคลิกท่าทางที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและภูมิใจในความเป็นไทย
ที่ตนได้เลือกนำเสนอ บรรยากาศโดยรอบเป็นพ้ืนที่ที่บุคคลสามารถมีอิสระได้เต็มที่อาจจะเป็นที่พัก
อาศัยของตนเอง 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการกล่าวทักทายกลุ่มสังคมของตนเองบนพื้นที่สื่อออนไลน์ และ

มีการเล่นคำที่อาจคิดหมายถึงเชิงตลกหากแต่ความจริงแล้วในบริบทนี้กลุ่มตัวอย่างใช้เป็นเล่นคำเพ่ือ
จะบอกถึงการนำผ้าซิ่นที่ตนเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นงานทอผ้าของแม่ตนเองมาเลาะผ้าหรือตัดเย็บตกแต่ง
ซิ่นให้มีลูกเล่นที่สวยงามมากกว่าเดิม จนทำให้มีผ้าซิ่นรูปแบบใหม่ให้ได้สวมใส่ได้อีกครั้ง และลงท้าย
คำบรรยายด้วยการบอกความรู้สึกที่กลุ่มตัวอย่างรู้สึกถึงการมีคุณค่าของผ้าไทยต่อจิตใจตนเอง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายในการสะท้อนภาพลักษณ์ตัวบุคคลและเปิดมุมมอง

รูปแบบการแต่งกายให้ผู้อ่ืนเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคล
ที่เป็นช่างทอผ้ามาตั้งแต่เยาว์วัย เพราะมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทอ
ผ้าไทยนั้นเอง 

 

 

ภาพที่ 4.49  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 6 
 

“#มรดกหมายถึงทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตไปแล้ว นุ่งผ้าซิ่นของแม่...(ผ้าซิ่นผืนที่แม่รักมาก  
แม่ทอเองและต่อหัวซิ่นเย็บด้นด้วยมือจากเส้นไหม...ตีนซิ่น..อีนางของแม่...มองหาตีนซิ่นโทน
สีม่วงมาต่อเอง) ไปทำบุญที่วัดป่าวังน้ำเย็น ค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างกำลังนำเสนอผ้าซิ่นให้เห็นถึงสีสันและลวดลาย อีกทั้งยังนำเสนอภาพ

รูปแบบกายแต่งกายของตนจากผืนผ้าไทยที่การนำโชว์ภาพเดี่ยวไปนั้นเอง โดยการแต่งกายเป็นการนำ
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ผ้าไทยสีม่วงมานุ่งซิ่น สวมเสื้อสีเหลืองที่มีรูปแบบทันสมัย มีผ้าคลุมไหล่ผ้าขาวม้าคล้องแขนไว้
ด้านหลัง สวมเข็มขัดที่ได้มาจากการประดิษฐ์งานฝีมือ และถือตะกร้าสานที่มีความเข้ากันอย่างลงตัว
ในการผสมผสานความเป็นไทย บรรยากาศภายในภาพแสดงให้เห็นถึงกลุ่มตัวอย่างอยู่ในสถานที่ที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาหรือเป็นวัดวาอารมนั้นเอง 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้แฮชแท็กในการเริ่มต้นคำบรรยายซึ่งเป็นการแสดงความสำคัญของข้อความที่

บุคคลกำลังจะสื่อสารโดยในตัวข้อความต้องการสื่อถึงมรดกที่มีคุณค่าและเป็นทรัพย์สินของบุคคลอัน
เป็นที่รักที่ได้จากไปแล้วนั้นเอง และใช้คำบรรยายทั่วไปในการขยายความคือผ้าซิ่นที่บุคคลนำมาเสนอ
ในรูปภาพนั้นเป็นผ้าซิ่นที่มีความเก่าแก่และเป็นที่รักมากของบุคคลอันเป็นที่รักของกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
กลุ่มตัวอย่างได้นำผ้าซ่นผืนนั้นมาตัดเย็บต่อต่อหัวซิ่น เย็บด้นด้วยงานฝีมือ และต่อตีนซิ่นที่มีโทนสี
ใกล้เคียงกับตัวผืนผ้า จนได้ออกมาเป็นผ้าไทยที่มาจากฝีมือตนเองด้วยส่วนนึงและยังทำให้มีผ้าไทย
รูปแบบใหม่ในการหยิบนำสวมใส่ไปวัดได้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้ใกล้ชิดและได้รับอิทธิพล

เรื่องผ้าไทยมาโดยตรง ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายผ้าไทยและการ
สร้างสรรค์ผ้าไทยในรูปต่าง ๆ ออกมาได้เป็นอย่างดีเพ่ือเปิดมุมมองให้กับผู้อ่ืนได้เห็นและหันมาสนใจ
ในผ้าไทยเพ่ิมข้ึน 

 

 

ภาพที่ 4.50  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 7 
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“#วันหยุด เที่ยวเนินนางพญา..จันทบุรี ค่ะ..วันหยุดยาวที่จะถึงไม่ไปไม่เห็นความสวยงามของ
ธรรมชาตินะคะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพการเดินทางท่องเที่ยวของตนเองกับครอบครัว ในสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงทะเล และมีการนำเสนอการแต่งกายด้วยผ้าไทยนุ่งซิ่น สวมเสื้อยืดโปโล เลือกเครื่องประดับเงิน
ตกแต่งด้วยงานถักทำมือ และเลือกกระเป๋าท่ีเป็นงานฝีมือมาจากผ้าไทยอีกด้วยเช่นกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้แฮชแท็กในการบ่งบอกถึงวันหยุด บรรยายถึงการเดินทางท่องเที่ยวของตน

และครอบครัวในการไปยังสถานที่ท่องเที่ยว และมีการสื่อถึงความงามของธรรมชาติว่าด้วย หากตัวเรา
เองไม่ไปยังสถานที่นั้นเราก็จะไม่สามารถเห็นความงามและรับรู้ถึงสัมผัสกลิ่นอายของความเป็น
ธรรมชาติได้อย่างแท้จริง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายที่ไม่ว่าจะไปที่ใดก็สามารถเลือกใช้ผ้าไทยในการ

สวมใส่ไปได้ทุกที ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ตัวตนของบุคคลได้อย่างชัดเจน 
 

 

ภาพที่ 4.51  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 8 
 
“#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพ่ือชาติ อยู่กับงานฝีมือที่ชื่นชอบ..อันดับ 1 ถักโครเชต์ เสื้อ กระโปรง  
ชุดเดรส #ข้อตกลง รักษารูปร่าง” 
 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างกำลังทำงานฝีมือคือการถักโครเชต์ โดยได้แต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นกับ

เสื้อยืด มีตะกร้าซึ่งเป็นงานสานวางไว้ข้างกายสำหรับเก็บไหมที่ต้องใช้ทำงานฝีมือ โดยบรรยากาศ
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โดยรอบอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความธรรมชาติ แลดูร่มรื่น และดูเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง โดยบาง
รูปภาพเป็นการนำเสนอถึงภาพลักษณ์การแต่งกายด้วยการโพสท่าทางในการถ่ายรูปที่แสดงถึงความ
มั่นใจ และมีบุคลิกที่สง่างามพร้อมทั้งเป็นการโชว์ลวดลายของผ้าไทยให้เห็นชัดเจน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้แฮชแท็กเพ่ือบ่งบอกถึงการหยุดอยู่บ้านตามมาตรการป้องกันซึ่งอยู่ในช่วง

วิกฤตการณ์โควิด -19 ระบาด ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ตัวบุคคลมีการโพสต์สื่อสังคมออนไลน์  
กลุ่มตัวอย่างมีการใช้คำบรรยายในการบอกถึงงานอดิเรกที่ตนชื่นชอบเป็นอันดับหนึ่งนั้นคือการถักโคร
เชต์ ซึ่งตัวบุคคลสามารถถักเนได้ทั้งเสื้อ กระโปรงและชุดเดรสต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้แฮชแท็กซ้ำ
อีกครั้ง เพ่ือย้ำเตือนกับตนเองในเรื่องเป้าหมายในการรักษารูปร่างให้ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายที่ทั้งแม้ตัวบุคคลจะอยู่บ้านไม่ได้ออกไปในที่

สาธารณะ แต่บุคคลก็ยังคงเลือกสวมใส่ผ้าไทยในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึ งสื่อสารอัตลักษณ์ด้าน
งานอดิเรกที่ชื่นชอบซึ่งมีความสอดคล้องกันในเรื่องของการเป็นงานฝีมือคนไทย ที่มีทั้งความประณีต
และสวยงามอยู่ในชิ้นงานนั้น ๆ 

 

 

ภาพที่ 4.52  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 9 
 

“#มรดกผ้าซิ่นทอมือคุณยายทวด...(คุณยายปัน สมศรี) สืบทอดมรดกอายุ 100 กว่าปี   
ภูมิปัญญาผ้าทอมือ : ผ้าไหมมัดหมี่คั่นต่อตีนจกดิ้นเงิน สไตล์นุ่งซิ่น: ป้ายโชว์หัวรัดซิ่น และ
จับจีบกระโปรง ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างนำเสนอการแต่งกายด้วยผ้าซิ่นทอมือ ที่จับคู่กับเสื้อกล้าวกระดุมผ่า

หน้า พาดไหล่ด้วยสไบใยบางอิริยาบถ และเลือกใช้เครื่องประดับเงินในการแต่งกายเพ่ือให้ดูมีความ
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เข้ากันของผืนผ้าและรูปแบบการแต่งกาย อีกทั้งถือกระเป๋าผ้าที่ ได้มาจากผ้าไทยอีกเช่นกัน 
บรรยากาศพ้ืนหลังเป็นพ้ืนที่ที่มีความเป็นธรรมชาติ ท่าทางการโพสต์แสดงถึงความสวยงาม ความ
มั่นใจในการสวมใส่ผ้าไทยและความภูมิใจในการนำเสนอผ้าไทยในรูปแบบที่ตนเองถนัดและชื่นชอบ 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายจะขึ้นต้นด้วยการใช้แฮชแท็กในการสื่อถึงความสำคัญของข้อควมว่าผ้าซิ่นที่

นำเสนอนั้นเป็นมรดกตกทอดส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และมีการกล่าวถึงชื่อบุคคลที่เป็นบรรพบุรุษของตน 
กลุ่มตัวอย่างมีการเล่าถึงเรื่องราวของผืนผ้าที่บุคคลนำเสนอผ่านรูปภาพถึงอายุของผ้าผืนนั้น ๆ ซึ่งเกิด
จากช่างฝีมือที่เป็นบุคคลสำคัญในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีการบอกถึงประเภทของ
ผ้าไว้อย่างชัดเจนทั้งชิดและวิธีการต่อตีนจกว่าเป็นแบบใด รวมทั้งกล่าวถึงสไตล์การแต่งกายและ
วิธีการนุ่งผ้าซิ่นในแบบของตนเอง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายถึงรูปแบบวิธีการเพ่ือเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับ

บุคคลอ่ืนได้เห็นถึงการนำผ้าไทยมาสวมใส่ในชีวอตประจำวัน และสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้ใกล้ชิด
กับบุคลที่มีความรู้ความสามารถในการทอผ้ามาตั้งแต่สมัยเยาว์วัย จึงเกิดเป็นบุคคลที่ชื่นชอบและร่วม
อนุรักษผ์้าไทยให้คงอยู่ต่อไปในปัจจุบัน 

 

 

ภาพที่ 4.53  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 10 
 

“#นุ่งซิ่นแต่งไทยทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ. สถานที่ : วัดพุทธวราราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)  
จ. มหาสารคาม. #อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันค่ะ. สาธุ” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างกำลังนำเสนอภาพตนเองที่กำลังประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็น

การนำเสนอภาพการแต่งกายของตนในขณะที่ไปวัดวาอาราม รวมถึงถ่ายทอดบรรยากาศแวดล้อม ให้
เห็นถึงความไทยผ่านสถานที่และสิ่งที่ประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งนั้น 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างข้ึนต้นการบรรยายด้วยการใช้แฮชแท็กในการบ่งบอกการนุ่งซิ่นเข้าร่วมประเพณี

ทำบุญวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีตามความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิม กลุ่มตัวอย่างมี
การบอกสถานที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน และลงท้ายคำบรรยายด้วยการขอให้ทุกคนร่วมกันอนุโมทาในบุญ
กุศลครั้งนี้กันถ้วนทุกคน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่มักจะสอดคล้องไปกับการร่วมงานพิธี

บุญทางศาสนา ที่บุคคลเลือกที่จะแต่งกสยด้วยผ้าไทยในการไปวัดวาอาราม  และมีการสื่อสารถึง
รูปแบบการแต่งกายของบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้ผู้อ่ืนบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เห็นในมุมมอง
ที่เปิดกว้างข้ึน 
 

 

ภาพที่ 4.54  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 11 
 

“#ทริปแหล่งท่องเที่ยวเมืองร้อยเอ็ด #บึงพลาญชัย : สวยงามด้านหลังคือหอชมเมือง
สัญลักษณ์รูปโหวด นาง...พาซิ่นไก่ต่อจกแดงเท่ียวเมืองเกินร้อยค่ะ” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพขณะที่ตนเองอยู่ในสถานที่ที่เป็นจุดเด่นประจำจังหวัดหนึ่งในภาค

อีสาน และมีการแต่งกายด้วยผ้าซิ่นและเสื้อผ้าฝ้ายถือกระเป๋างานผ้าไทย สวมเครื่องประดับงานทำมือ 
ซึ่งโดยรวมเป็นการสะท้อนความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบอกเล่าถึงกิจกรรมและตำแหน่งของตนในการท่องเที่ยงด้วยการใช้แฮชแท็ก  

และมีการบอกถึงความสวยงามของสัญลักษณ์ประจำสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีรูปลักษณ์ที่มีความเฉพาะที่
โดดเด่นไม่เหมือนใคร และสุดท้ายของคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างได้มีการบอกถึงผ้าซิ่นที่กลุ่มตัวอย่างได้
เลือกมานุ่งในวันนี้ว่าเป็นผ้าซิ่นรูปแบบใด 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่ไม่จำเป็นจะต้องสวมใส่ แค่ในงาน

พิธีกรรมใดใดเท่านั้น หากแต่วามารถแต่งกายด้วยผ้าไทยออกไปในพ้ืนที่สาธารณะได้และยังเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและสะท้อนความเป็นตัวตนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครได้อีกด้วย 
 

 

ภาพที่ 4.55  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 12 
 

“#งานส่งเสริมผ้าทอไทยยกระดับสู่นานาชาติ. นุ่งผ้าซิ่นครามกะตุ่ย. เดินห้างฯ วันหยุดฝนตก
ทั้งวันค่ะ” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองที่แต่งกายด้วยผ้าไทย สวมเสื้อลูกไม้พร้อมทั้งเครื่องประดับ

เงินที่ดูเข้าชุดกันเป็นอย่างดีทั้งแหวน ต่างหู และเข็มขัด โดยพ้ืนหลังของภาพนั้นเป็นการแสดงถึงผ้า
ไทยในแบบต่าง ๆ และสิ่งของที่มีความเป็นงานฝีมือของคนไทยซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่น่าชื่นชม 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างกำลังบรรยายถึงงานผ้าไทยที่ตัวบุคคลได้ไปร่วมมานั้นผ่านการใช้แฮชแท็กในการ

บ่งบอกชื่องาน และมีการพูดถึงผ้าซิ่นที่ตัวบุคคลได้เลือกสวมใส่ไปในวันนั้นว่าเป็นผ้าแบบใด และทิ้ง
ท้ายคำบรรยายด้วยการบอกเรื่องราวทั่วไปของตัวบุคคล ณ วันนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือแม้แต่
สภาพอากาศ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นบุคคลที่การแต่งกายด้วยผ้าไทยจนเป็นเรื่องปกติใน

ชีวิตประจำวัน และสื่อสารผ่านบนพ้ืนที่ออนไลน์เพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์และเปิดมุมมองการแต่งกาย
ของตนให้ผู้อื่นได้รับชมและเป็นแนวทางในกาลต่อไปได้ 

 

 

ภาพที่ 4.56  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 13 
 

“#ตักบาตรเทโวโรหณะ ฝนโปรยปรายเช้าวันนี้ ...แต่ชาวพุทธก็พร้อมใจแต่งชุดผ้าไทย
สวยงามร่วมทำบุญตักบาตรเทโวฯ ณ.วัดอุทัยทิศ บ้านนางใย สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยค่ะ 
” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นการทำบุญตักบาตรในบรรยากาศ

ของลานวัดที่เต็มไปด้วยผู้อ่ืนที่ศรัทธาและเลื่อมใสในศาสนาพุทธ  และเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงการ
แต่งกายของกลุ่มตัวอย่างที่มีการนุ่งซิ่นสวมเสื้อผ้าไหมในการร่วมงานบุณประเพณี อีกทั้งผู้คนภายใน
ภาพก็ยังคงแต่งกายคล้าย ๆ กันด้วยการนุ่งซิ่นผ้าไทย และมีการถือตะกร้าสานซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคน
ต่างมีไว้เพ่ือใส่ข้าวของสำหรับเตรียมร่วมงานบุญประเพณี 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้แฮชแท็กเป็นการขึ้นต้นด้วยการบอกถึงงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 

ซึ่งเป็นงานบุญที่มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ หลังจากนั้นกลุ่มตัวได้บรรยายถึงเรื่องทั่วไปที่ทำให้
ทราบถึงบรรยากาศภายในวันนั้นได้เป็นอย่างดี และมมีการพูดถึงการที่ทุกคนพร้อมใจกันในการแต่ง
กายด้วยผ้าไทยซึ่งเป็นการร่วมกันสืยสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยทั้งการแต่งกายและประเพณีให้คง
อยู่ไว้ไม่ให้เกิดการสูญหายในกาลต่อไป 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายและการเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมต่าง ๆ และยังสื่อ

ถึงการเป็นผู้ที่มีกลุ่มสังคมที่มีความคิด ทัศนคติ ไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องการสืบสานอนุรักษ์ความ
เป็นไทยทั้งการแต่งกายและวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เป็นการสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วมของตัว
บุคคลและกลุ่มสังคมนั้นเอง 

 

 

ภาพที่ 4.57  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 14 
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“#นุ่ งซิ่นไปเที่ยวกัน #บ้านชวนนุ่ งซิ่น Check in วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่   
อรุณรุ่ง.ณ.ดอยสุเทพ นุ่งผ้าซิ่นไทลื้อนาออนดอนเฟือง ค่ะ ภาพ : แอ่วเชียงใหม่ เทศกาล
วันหยุดและปิดเทอมค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพการแต่งกายของตนในสวมใส่ผ้าไทยไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ และ

เป็นการนำเสนอภาพบรรยากาศที่ให้เห็นถึงงานโบราณสถานที่มีความเป็นไทยและเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างมีการใช้แฮชแท็กในการบ่งบอกเจตนารมณ์การเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยในการ

ท่องเที่ยว และการกล่าวถึงกลุ่มสังคมที่ชื่นชอบในเรื่องผ้าไทยเหมือนกัน กลุ่มตัวอย่างมีการบอก
ตำแหน่งสถานที่ที่บุคคลได้ไปท่องเที่ยวผ่านการเขียนตัวอักษร และมีการพูดถึงลักษณะของผืนผ้าที่ตัว
บุคคลได้เลือกใช้ในการแต่งกายครั้งนี้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นบุคคลที่สวมใส่ผ้าไทยไปในทุกสถานที่โดยไม่ ได้มีการ

กำหนดว่าผ้าไทยจะต้องสวมใส่เพ่ือไปร่วมงานที่สำคัญเท่านั้น กลุ่มตัวอย่างยังสื่อสารอัตลักษณ์เป็น
การสะท้อนภาพลักษณ์ท่ีดีของตัวบุคคลออกมาได้อย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์ในเรื่องการแต่งกายที่
โดดเด่นไม่เหมือนใคร 
 

 

ภาพที่ 4.58  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 15 
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“#ชวนนุ่งซิ่นไปเที่ยวกัน #บ้านชวนนุ่งซิ่น Check in สกายวอล์คเชียงคาน นุ่งซิ่นคราม
ทำบุญใส่บาตรยามเช้า..มุ่งสู่สกายวอล์คแลนด์มาร์ค..แห่งใหม่ในอีสานค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพที่ให้เห็นถึงการเดินทางท่องเที่ยว และทำกิจกรรมที่เป็นการทำบุญ

ตักบาตรตามความเชื่อในแบบคนไทย และนำเสนอการแต่งกายของบุคคลที่เลือกใช้การนุ่ง ซิ่นคราม
กับเสื้อเชิ้ตสีขาว เครื่องประดับและกระเป๋าที่มาจากงานทำมือที่ทำให้รูปแบบการแต่งกายดูทันสมัยยิ่ง
แต่ยังคงความเป็นไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่มีความเฉพาะได้อย่างชัดเจน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างมีการใช้แฮชแท็กที่แสดงถึงการเป็นผู้สวมใส่ผ้าไทยในการเดินทางท่องเที่ยว และ

มีการใช้แฮชแท็กที่บ่งบอกถึงกลุ่มสังคมที่มีความชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน คำบรรบายหลังจากการใช้
แฮชแท็กเป็นการบอกเล่าถึงสถานที่และกิจจกรมที่ตัวบุคคลได้กระทำร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ได้ไป
สถานที่นั้นด้วยกัน รวมทั้งยังมีการบอกถึงรูปแบบของผ้าไทยที่ได้เลือกใช้มนการเดินทางครั้งนี้อีกด้วย 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยที่ประยุกต์เข้ากับโลกปัจจุบันได้

อย่างลงตัว และเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์บุคคลที่มีความชื่นชอบในการแต่งกายด้วยผ้าไทยโดยที่ไม่ได้
กำหนดว่าผ้าไทยจำเป็นที่จะต้องสวมใส่เพ่ือไปงานพิธีกรรมทางศาสนาหรือในโอกาสพิเศษเท่านั้น 
หากแต่สามารถเลือกใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันได้โดยเลือกให้เหมาะกับกิจกรรมเท่านั้นเอง 

 

 

ภาพที่ 4.59  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 16 
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“#เทศกาลแพรวาเมืองกาฬสินธุ์.ไหว้พระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยาง และขอขอบพระคุณแม่
ครูที่ให้เกียรติได้ร่วมถ่ายภาพพร้อมคณะนางรำกิตติมศักดิ์ทุกท่านมากค่ะ. สไตล์ : นุ่งซิ่นหมี่
ขั้นต่อตีนภูไทห่มสไบแพรวา สาวภูไทประยุกต์ค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพที่ให้เห็นถึงการแต่งกายของบุคคลที่แต่งกายในรูปแบบการสวมผ้า

ไทยแบบภาคอีสานซึ่งคือการนุ่งซิ่น สวมเสื้อแขนยาวกระดุมผ่าหน้า ห่มสไบทับพาดไหล่ กลุ่มตัวอย่าง
แสดงท่าทางในการถ่ายรูปในหลากหลายอิริยาบถเป็นการแสดงถึงการภูมิใจและสวยงามในการเลือก
สวมใส่ผ้าไทย โดยในบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงการเป็นเมืองเก่าหรือโบราณสถานที่ใดที่หนึ่ง 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้แฮชแท็กในการบอกถึงชื่อและเทศกาลวันสำคัญที่ตัวบุคคลได้ไปร่วมงานมา 

โดยกลุ่มตัวอย่างได้ใช้คำบรรยายในการบอกกกิจกรรมที่ตนได้กระทำในวันนั้น ๆ และใช้คำบรรยายใน
การสื่อสารขอบคุณบุคคลอ่ืน ๆ ภายในภาพที่ให้เกียรติกลุ่มตัวอบ่างในการร่วมถ่ายถาพเพื่อเก็บไว้เป็น
ที่ระลึก และสุดท้ายมีการบ่งบอกถึงรูปแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทยของตน ว่ามีการใช้ผ้าไทยแบบใด
และกล่าวถึงการที่บุคคลได้เลือกผ้าไทยมาแต่งให้มีการประยุกต์เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นบุคคลที่แต่งกายด้วยผ้าไทยแบบประยุกต์ เป็นการ

สื่อสารอัตลักษณ์ถึงการเป็นผู้ปรับเปลี่ยนความเชื่อและวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ ให้คงอยู่ในยุคสมัยปัจจุบัน
ได้อย่างมีความลงตัวกันโดยไม่ดูขัดกันจนเกินไปและยังเป็นการแสดงถึงการร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยในคง
อยู่ในยุคปัจจุบันต่อไปได้อย่างสวยงาม 
 

 

ภาพที่ 4.60  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 3 รูปที่ 17 
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“#สุขสันต์วันแรงงานแห่งชาติ. ขอบคุณทุกฝีมือแรงงานทั่วทุกภูมิภาคของไทยที่ออกแบบ
สร้างสรรค์ทอผ้าซิ่นสวยงามให้..##ได้สวมใส่สวยงามทุกวันค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองแต่งกายด้วยผ้าไทยในหลากหลายรูปแบบและมีความ

แตกต่างกันของผ้าแต่ละผืนซึ่งจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างกันออกไป โดยรูปแต่และรูปถ่าย
ในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปโดยหมายความได้ว่า ภาพทั้งหมดเป็นภาพการแต่งกายด้วยผ้าไทยของ
กลุ่มตัวอย่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้แฮชแท็กในการเริ่มต้นคำบรรยาย โดยเริ่มจากการบอกถึงวันสำคัญใน 

วันนั้น ๆ ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงแรงงานไทย กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการสื่อสารเพ่ือขอบคุณ
แรงงานทุกคนของไทยที่สร้างสรรค์ผ้าทอ ผ้าซิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และสร้างงานประณีตสวยงามให้
ตัวบุคคลได้หยิบยกข้ึนมาสวมใส่เป็นเครื่องแต่งกายที่ทำให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนได้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายผ่านรูปภาพตลอดระยะเวลาที่ตัวบุคคลได้แต่งกาย

ด้วยผ้าไทยเสมอมา จำนวนรูปที่มาหลากหลายทำให้เข้าใจได้ว่าตัวบุคคลเป็นผู้ที่ใช้ผ้าไทยในการแต่ง
กายอย่างจริงจังไม่เพียงแค่ใส่เฉพาะงานพิธีการหรือโอกาสพิเศษเท่านั้น และที่สำคัญกลุ่มตัวอย่าง
กำลังสื่อสารถึงการให้คุณค่าแก่ผู้ที่เป็นแรงงานหรือเป็นช่างทอผ้าที่ทุกท่านมีใจรักและพร้อมกัน
สร้างสรรค์ผ้าทอให้ออกมาสวยงามและมีเอกลักษณ์ความไทยให้ออกสู่สายตาของอ่ืนได้เห็นกันอย่าง
แพร่หลาย 
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ภาพที่ 4.61  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 1 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองและกลุ่มสังคมของตนในการร่วมงานพิธีการไว้อาลัย  

โดยการแต่งกายมีความเป็นทางการทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ผู้หญิงมีการแต่งกายในรูปแบบชุดไทย
จิตรลดาสีดำ ซึ่งการแต่งรูปแบบนี้ถือเป็นหนึ่งในชุดไทยราชนิยมที่ได้รับความนิยมในการแต่งกาย
ร่วมงานพิธีการต่าง ๆ 

2) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างกำลังสื่อถึงภาพลักษณ์ของตนและกลุ่มสังคมที่มีบทบาทเป็นอย่างมากกับสังคม

ในปัจจุบัน และการสื่อสารด้วยภาพที่ทำให้เห็นถึงการแต่งกายที่มีความเป็นทางการแสดงให้ว่าในการ
ร่วมพิธีการที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนานั้น การแต่งกายที่เป็นทางการด้วยรูปแบบชุดไทยจิตรดายิ่ง
ส่งเสริมให้ตัวบุคคลมีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งข้ึนและเหมาะกับบทบาทในงานพิธีการนั้น ๆ 
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ภาพที่ 4.62  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 2 
 

“18/08 เดินแบบชุดไทยสมัยอยุธยาในงานกิจกรรมหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ของ รพ.สมเด็จ
พระปิ่นเกล้า Cr.pic ชอบคุณรูปสวยๆจากตากล้องกิตติมศักดิ์ #######” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างโพสภาพตนเองสวมชุดไทยในขณะที่อยู่ต่อหน้าสาธารณชนในการร่วมกิจกรรม

หนึ่ง พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบุคคลที่มีความเป็นไปในแบบเดียวกัน 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างได้บรรยายถึงการกระทำของตนเองในกิจกรรมหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง ๆ และบอกถึง

รูปแบบการแต่งกายของตนว่าเป็นรูปใด รวมทั้งการกล่าวถึงบุคคลที่สามเพ่ือแสดงความขอบคุณ 
3) การสื่อสารอตัลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อถึงภาพลักษณ์ของตนที่ดูสง่างามในขณะที่แต่งกายด้วยชุดไทยและ

บอกเล่าถึงกิจกรรมที่ตนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ภาพยังแสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่ตัวบุคคลมีต่อกลุ่มสังคมที่ให้ความสนใจในเรื่องของผ้าไทยเป็นพิเศษเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่มีผู้คนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
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ภาพที่ 4.63  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 3 
 

“ร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องเอกซ์เรย์สามมิติ เพ่ือช่วยในเรื่องการผ่าตัดสมองและไขสันหลัง 
ให้กับรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ในนามนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพไชน่าทาวน์ ปีบริหาร 2019-
2020” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากกภาพกลุ่มตัวอย่างแสดงถึงการทำประโยชน์ให้กับสังคมผ่านการช่วยเหลือสนับสนุนเป็น

จำนวนเงิน โดยกลุ่มตัวอย่างได้แต่งกายด้วยชุดไทย ซึ่งรูปภาพนี้คาดได้ว่าเป็นกิจกรรมเดียวกับโพสต์
ก่อนหน้าที่กลุ่มตัวอย่างได้โพสต์ไปแล้ว หากแต่กลุ่มตัวอย่างเลือกภาพอีกมุมมองมานำเสนอในกลุ่ม
สังคมออนไลน์ 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายเพ่ืออธิบายถึงการกระทำของตนเองในภาพว่ากำลังร่วมบริจาคเงิน

เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยที่ตนเองเป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกภายในปีบริหารหนึ่ง 
3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างต้องการเล่าเรื่องราวของตนที่ได้ร่วมกับบุคคลอ่ืนในการ

ทำประโยชน์เพ่ือสังคม ซึ่งสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถบ่งบอกได้ถึงกลุ่มสังคมของกลุ่มตัวอย่างว่า
ตัวบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรสาธารณกุศลอยู่เสมอ 
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ภาพที่ 4.64  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 4 
 

“นางแบบกิตติมศักดิ์งานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ 28 กันยายน 2562” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างได้นำเสนอเรื่องราวของตนเองผ่านรูปภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอนั่นเอง ภายใน

วิดีโอกลุ่มตัวอย่างสวมใส่ชุดไทย และกำลังเดินอยู่บนเวทีโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมอยู่อีกหลายท่าน 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบอกถึงเรื่องที่ตนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้นำเสนอผ้าไทย ผ่านการเดินโชว์บน

เวทีในงานท่ีจัดขึ้นโดยองค์กรหนึ่ง และได้บอกถึงวันเวลาที่ตนได้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา 
3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อถึงการได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งในการเดินแฟชั่นโชว์เพ่ือนำเสนอผ้าไทยให้

ผู้อ่ืนได้เห็นในที่สาธารณะ และยังเป็นการสะท้อนตัวตนและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน ให้
ได้เห็นถึงความชอบและกิจกรรมที่ตนได้ทำอยู่นั้นเอง 
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ภาพที่ 4.65  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 5 
 

“28 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติให้ร่วมเดินแบบในงานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 
2562 ขอบคุณรูปสวย ๆ จากช่างกล้องฝีมือเทพ ####### คร่า” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองในการแต่งชุดไทยและภาพบุคคลอ่ืนที่มีการแต่งกายเป็นชุด

ไทยคล้าย ๆ กัน ในสถานที่มีการจัดงานและมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างกำลังอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วโดยการระบุวันที่ไว้อย่างชัดเจน และบอก

ถึงกิจกรรมที่ตนเองได้ร่วมมา และมีการกล่าวถึงบุคคลที่สามพร้อมการแท็กชื่อในสื่อสังคมออนไลน์
และใช้คำลงท้ายด้วยภาษาเป็นเอง เพ่ือกล่าวขอบคุณถึงรูปภาพที่ตนได้นำเสนอลงสื่อออนไลน์ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างใช้รูปภาพและคำบรรยายในการบอกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านที่ตนได้มีส่วนร่วมในการ

ทำกิจกรรมนั้น ๆ กลุ่มตัวอย่างไม่เพียงแต่สะท้อนความเป็นตัวตนของตนเอง หากยังสะท้อนกลุ่ม
สังคมท่ีตนเองมีส่วนร่วมอีกด้วย 
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ภาพที่ 4.66  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 6 
 

“โรงแรมริชมอน นนทบุรี” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มอย่างมีการโพสต์ภาพตนเองและกลุ่มสังคมของตนเป็นจำนวนหลายภาพ ภายในภาพ

สามารถสื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างอยู่ในงานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นหนึ่งใน
บุคคลที่ได้รับเลือกให้ร่วมโชว์ในครั้งนี้เช่นกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายเพื่อบ่งบอกถึงสถานที่ที่ตนได้ไปร่วมกิจกรรม 
3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างแสดงถึงอัตลักษณ์ของบุคคลที่มีกลุ่มสังคมที่ชื่นชอบและสนใจในสิ่งเดียวกัน 

และร่วมกันนำเสนอผ้าไทยในออกสู่สายตาผู้คนผ่านการจัดงานแฟชั่นโชว์และการนำภาพภายในงาน
มาเปิดเผยให้กลุ่มสังคมออนไลน์ได้รับรู้ ประหนึ่งเป็นการเปิดมุมมองผ้าไทยให้ผู้อ่ืนได้รับรู้เพ่ิมขึ้น 
 



 156 

 

ภาพที่ 4.67  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 7 
 

“วันแห่งการให้ ได้ร่วมถวายทุนให้พระสงฆ์ รวมถึงแจกทานร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู 
ขอบคุณ##### พ่ี ๆ ทุก ๆ ท่านทีมที่ไร่พระอาจารย์ที่น่ารักเสมอ ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็
น้องสาวคนสวย## ที่ดูแลอยากดีทุกครั้งที่ไปเที่ยวที่เชียงรายยค่า” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอรูปภาพจำนวนมากที่แสดงถึงการร่วมงานบุญพร้อมกับบุคคลอ่ืนอีก

หลายท่าน กลุ่มตัวอย่างได้แต่งกายด้วยซิ่นผ้าไทยและสวมเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวในขณะที่บุคคลอ่ืนแต่งกาย
ตามแบบสมัยนิยมและการแต่งกายด้วยผ้าไทยสลับกันไปแต่ละบุคคล 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบรรยายถึงกิจกรรมและสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างได้เดินทางไปร่วมงานพร้อมทั้ง

กล่าวถึงบุคคลที่สามโดยไม่ได้แท็กชื่อบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือกล่าวขอบคุณโดยได้ใช้ภาษาเป็นกันเอง
ในการกล่าวถึง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
รูปภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมในงานบุญของกลุ่ม

สังคมที่ตนอาศัยอยู่ และสิ่งที่ไม่ได้กล่าวในคำบรรยายยังสามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ทางอ้อมด้านการ
แต่งกาย ว่าด้วยบุคคลเป็นผู้ใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันหรือในโอกาสพิเศษ 
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ภาพที่ 4.68  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 8 
 

“วันดี 08/08 เวลา 08.08 น. มาบวงสรวงสักการะ ศาลหลักเมือง นำโดย ###### 
ประทับใจมาก ๆ อจ. ตั้งใจนำสวดให้โดยไม่เร่งรีบ ดีใจที่เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ ได้ร่วมกันหลายท่าน
เลย ในวันนี้ ขอให้ทุก ๆ ท่าน รวย ๆ เฮง ๆ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกท่านกันนะคะ  
@ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างนำเสนอรูปภาพตนเองและกล่มคณะในขณะร่วมงานพิธีกรรมอย่างหนึ่ง 

โดยมีการแต่งกายด้วยชุดขาว กลุ่มตัวอย่างเลือกเสื้อที่มีความก่ึงทันสมัยแต่ดูเรียบร้อยคู่กับซิ่นผ้าไทยสี
ขาวในการร่วมพิธี 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบอกกเล่าถึงวันและเวลาของกิจกรรมการร่วมงานพิธีสักการะศาลหลักเมือง ร่วม

ทั้งมีการกล่าวถึงบุคคลที่สามอย่างสำรวม กลุ่มตัวอย่างบรรยายถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อ
ประสบการณ์ครั้งนี้ ส่งท้ายคำบรรยายด้วยการกล่าวอวยพรให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมงานพิธี มีการใช้ 
อิโมติคอนในการแสดงถึงการไหว้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อสารเกี่ยวกับกลุ่มสังคมของตนที่มีการร่วมงานพิธีกรรมบางอย่าง 

แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาทางพระพุทธศาสนาเป็นอีก
อย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อนความเป็นไทยออกมาได้อย่างชัดเจน 
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ภาพที่ 4.69  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 9 
 

“เดี๋ยวพบกัน 22.30 น. นะค๊า” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างโพสต์ภาพตนเองที่กำลังสวมชุดไทยแบบประยุกต์โดยการนำผ้าไทยไปตัดเย็บให้

ออกมาในรูปแบบชุดราตรีที่ยังคงเอกลักษณ์ของผ้าไทยไว้ได้อย่างดี บรรยากาศด้านหลังเป็น 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายเพียงเพ่ือบอกถึงวันเวลาในการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างภายในงาน

หนึ่ง ๆ และเป็นการสื่อทางอ้อมในการเชิญชวนให้ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ให้ได้ชมรายการนั้น ๆ ทาง
โทรทัศน์ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อถึงการเลือกใช้ผ้าไทยในการนำเสนอตัวตนให้มีภาพลักษณ์ที่ดูดีสง่างามยิ่งขึ้น  

อีกทั้งยังสื่อสารให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ถึงการที่บุคคลได้รับโอกาสพิเศษให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ
หน่วยงานทางภาครัฐ 
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ภาพที่ 4.70  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 10 
 

“บันทึกเรื่องราวดีดี  19 มีนาคม 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้เพคะ ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองที่สวมใส่ชุดไทยจิตรลดา เป็นหนึ่งในชุดไทยราช

นิยมที่มักจะนิยมใช้สวมใส่ในงานพิธีการต่าง ๆ พร้อมกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีการแต่งกายที่เหมือนกัน
หากแต่แตกต่างกันตรงสีสันของผ้าเท่านั้น 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเล่าถึงเรื่องราวดีดีน่าประทับใจในชีวิตของตนที่มีโอกาสได้รับเครื่องหมายแสดง

เกียรติยศและบำเหน็จความชอบจากพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลอ่ืนที่
ได้รับโอกาสพิเศษนี้เช่นกัน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ตนใช้เป็นประจำ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางสังคมของตัวบุคคลว่าอยู่

ในบทบาทหน้าที่ที่มีโอกาสในทำงานเพ่ือส่วนร่วมจนได้รับความดีความชอบเป็นเครื่องตอบแทนเพ่ือ
สร้างความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติแก่ตัวบุคคล 
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ภาพที่ 4.71  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 11 
 

“ฝากติดตามบทสัมภาษณ์ของบี ในนิตยสารแฟชั่นรีวิว เล่มล่าสุด ว่าเหตุใด บีถึงเริ่มมาสนใจ
ในการสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งในสมัยเด็ก ๆ เห็นคุณแม่ใส่ไปทำงานบ่อยมากมีแทบทุกสี ในตอนเด็ก
นั้นจะรู้สึกว่าเหมาะกับแค่ผู้ใหญ่ใส่เท่านั้นค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพหน้าปกนิตยสารแฟชั่นและบทความภายในเล่มของของนิตยสาร

เล่มนี้ ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นผ้าไทยในปัจจุบัน 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายเพ่ือสื่อสารให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ถึงการเชิญชวนให้ทุกคนร่วมอ่าน

บทความของตนเองที่มีความเก่ียวข้องกับการแต่งหายด้วยผ้าไทยของตนว่ามีจุดเริ่มต้นได้อย่างไร 
3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อสารอัตลักษณ์ด้านมุมมอง ทัศนคติ ที่มีต่อผ้าไทยในสมัยเยาว์วัยกับ

ปัจจุบันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
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ภาพที่ 4.72  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 8 รูปที่ 12 
 

“เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้แต่งผ้าไทยร่วมกัน ชวนกันโพสต์เพ่ือส่งเสริมร่วมกันค่ะ จึงขอเชิญ 
######### #บ้านชวนนุ่งซิ่น และขอให้ชวนเพ่ือนอีก 9 คน แชร์รูปใส่ชุดผ้าไทยบนหน้า 
Facebook หรือหน้าโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ ของตนเอง ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 นี้ การแต่ง
กายด้วยผ้าไทยแบบต่างๆ ช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และทำให้คนสนใจซื้ อผ้าไทย 
รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนทั่วไทยอีกด้วยค่ะ #12สิงหาแต่งผ้าไทย #สสธวทชวน
แชร์รูปแต่งผ้าไทยเพ่ือแม่ #wearThaiFabricforMom” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองสวมใส่ผ้าไทยโทนสีฟ้า เป็นการจับคู่การนุ่งซิ่นแบบจีบหน้า

นางเข้าคู่กับเสื้อลูกไม้เหลือบดิ้นสีทอง บริบทท่าทางการยืนดูสง่างาม เสื้อผ้าหน้าผมส่งเสริมให้ดู
บุคลิกภาพงดงามยิ่งข้ึน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้พ้ืนที่สังคมออนไลน์ในการเชิญชวนบุคคลอ่ืน ๆ มาร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย

แบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและเป็นการช่วยให้ผู้คนได้เปิดมุมมองการแต่งกายด้วย
ผ้าไทยมากขึ้นกว่าเดิม กลุ่มตัวอย่างมีการใช้แฮชแท็กกลุ่มสังคมออนไลน์อีกด้วยเพ่ือสื่อสารถึงกลุ่ม
สังคมออนไลน์นั้น ๆ และเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้มากขึ้น 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยใน

ปัจจุบันเพ่ือไม่ให้เกิดการสูญหายและเพ่ือสื่อถึงการเป็นช่องทางการเปิดการรับรู้ผ่านมุมมองผ้าไทยใน
รูปแบบใหม่ ๆ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความสนใจในผ้าไทยมากข้ึน 
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ภาพที่ 4.73  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 4 รูปที่ 1 
 

“ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เจ้าภาพใส่ซิ่นผ้าฝ้ายแกมไหมของร้าน ผะ ญ๋า ยอง คะ” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพที่บ่งบอกถึงการอยู่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวและกำลังมีการจัดงาน

พิธีบางอย่างขึ้น และตัวบุคคลเองก็มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยจับคู่กับเสื้อที่มีความเป็นสมัยใหม่ 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างบ่งบอกถึงการดำเนินการที่มีความเก่ียวข้องกับทางศาสนา และมี

การกล่าวถึงบุคคลที่สามเพ่ือบ่งบอกถึงการสวมใส่ผ้าไทยที่เป็นธุรกิจจากร้านของตนเอง 
3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
ภาพถ่ายการคำบรรยายของกลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อถึงกิจกรรมที่ตนได้กระทำในวันนั้น ๆ 

และบ่งบอกถึงการนุ่งผ้าไทยไปร่วมในกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องทางศาสนา  
 

 

ภาพที่ 4.74  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 4 รูปที่ 2 
 

“แม่ญิงบ้านเฮาก่ะจะใส่ซิ่นลายเงี้ยวสีสันสดใสแบบนี้จ้าว เฮามีขาย ผืนละ 490 บาท เย็บ
เป๋นถุงแล้วเน้อจ้าว” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างมีการโพสรูปตนเองที่สวมใส่ซิ่นผ้าไทยกับเสื้อลูกไม้ที่แมทช์เข้ากันเป็น

อย่างดี และมีการโพสรูปภาพที่เป็นผ้าไทยแต่ละผืนเพ่ือให้ผู้อื่นได้เห็นลวดลายของผ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารผ่านข้อความแต่ลักษณะการออกเสียงดูเหมือนเป็น

คำพูดที่สื่อถึงสำเนียงของภาคเหนือของประเทศไทยนั้นเอง ซึ่งสื่อและตีความได้ว่ากำลังบอกให้ผู้อ่ืน
รับรู้ว่าหากมีใครต้องการผ้าซิ่นนั้น ทางตัวกลุ่มตัวอย่างมีการจำหน่ายซึ่งเป็นซิ่นที่พร้อมสวมใส่ตัดเย็บ
เป็นถุงแล้วนั้นเอง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างสวมใส่ผ้าไทยเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เห็นว่าหากใส่

ผ้าไทยในแบบฉบับของกลุ่มตัวอย่างแล้วนั้นจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และตัวบุคคลเองให้เป็นช่องทางที่สามารถดำเนินธุรกิจส่วนบุคคลได้อีกด้วย 

 

 

ภาพที่ 4.75  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 4 รูปที่ 3 
 
“กำแพงวัดต้นเกว๋น เจียงใหม่ สวยงามขนาด ขอสักภาพเก็บไว้เน้อจ้าว” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากรูปภาพกลุ่มตัวอย่างมีการแต่งด้วยด้วยซิ่นผ้าไทยพร้อมกับเสื้อพ้ืนเมืองที่บ่งบอกถึง

เอกลักษณ์ความเป็นภาคเหนือได้อย่างชัดเจน สวมเครื่องเงินเป็นเครื่องประดับทั้งเข็มขัด กำไลข้อมือ 
และต่างหู อีกท้ังยังสะพายกระเป๋าที่ทำมาจากผ้าไทยเช่นกัน 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายที่กลุ่มตัวอย่างได้โพสต์สามารถตีความได้ว่ากลุ่มตัวอย่างกำลังบอกถึงโบราณ

สถานที่มีความสวยงามผ่านข้อความที่มีการเขียนด้วยภาษาพูดในสำเนียงแบบคนภาคเหนือ และบ่ง
บอกถึงความประทับจนต้องบันทึกเรื่องราวผ่านภาพถ่ายเก็บไว้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างสะท้อนความเป็นตัวตนผ่านการแต่งกายที่เหมาะสมกับ

สถานที่ที่มีความเป็นไทยและมีความสำคัญทางวัฒนธรรม 
 

 

ภาพที่ 4.76  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 4 รูปที่ 4 
 

“ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระบาทตากผ้า อ. ป่าซาง จ. ลำพูน #ผ้าซิ่นฝ้ายทอมือ 
#ป่าซาง” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างได้นำเสนอภาพถ่ายหลายภาพ แสดงให้ถึงประเพณีวัฒนธรรมมทางศาสนาพุทธ 

และกลุ่มตัวอย่างได้มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยพ้ืนเมืองเพ่ือร่วมกิจกรรมทางศสาสนาในพ้ืนถิ่นนั้น ๆ 
และโดยรอบยังให้เห็นถึงการที่มีผู้คนให้ความสำคัญในเรื่องเดียวกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำอธิบายในการโพสต์เพ่ือบอกเล่าถึงกิจกรรมประเพณีทางศาสนาที่ตนได้ มี

ส่วนร่วมในครั้งนี้ว่าเป็นประเพณีอะไร และบ่งบอกถึงสถานที่ที่ได้จัดกิจกรรม อีกทั้งยังมีการใช้แฮช
แท็กเพ่ือบ่งบอกถึงการแต่งกายของตนที่ได้สวมใส่ในการร่วมกิจกรรม 
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3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างใช้ภาพและคำบรรยายในการบอกเล่ากิจกรรมและสถานที่ที่ตนได้เป็นส่วนหนึ่ง 

และเป็นการสื่อให้ได้เห็นว่าตัวบุคคมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยในการร่วมกิจกรรมทางศาสนาเสมอและ
ยังมีกลุ่มสังคมที่มีรูปแบบการแต่งกายที่คล้ายกันในการร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

 

 

ภาพที่ 4.77  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 4 รูปที่ 5 
 

“โชว์ความงามซ่ินผ้าฝ้ายยกดอก ลำพูน” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยซิ่นผ้าไทยสีสันโดดเด่น จับคู่กับเสื้อพ้ืนเมืองของภาคเหนือสีขาว

เรียบ ๆ และเลือกใช้เครื่องประดับเงินในการแต่งกายเพ่ือให้มีความเข้ากันกับเสื้อและผ้าซิ่น  
กลุ่มตัวอย่างมีการโพสท่าทางในการถ่ายรูปแสดงถึงความสง่างามของตัวบุคคลและเป็นท่าทางที่โชว์
ผ้าซิ่นให้มีความโดดเด่นได้มากยิ่งข้ึน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้คำบรรยายเพ่ือต้องการสื่อถึงความงามของผ้าซิ่นโดยเฉพาะ อีกท้ังยังมีการ

จำเพาะเจาะจงถึงแหล่งที่มาของผืนผ้าเพ่ือเป็นการเน้นย้ำถึงความโดดเด่นและการเป็นที่รู้จักของผ้า
ฝ้ายยกดอก ลำพูน อีกด้วย 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างใช้ภาพและคำบรรยายเพ่ือสื่อถึงความงาม ความโดดเด่นและการมีเอกลักษณ์

เฉพาะของผ้าไทยที่มีแหล่งที่มาจากจังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งที่มีผ้าไทยคุณภาพ 
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ภาพที่ 4.78  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 4 รูปที่ 6 
 

“ผ้าซิ่นและชุดไหม ยกดอก ผ้าทอมือลำพูน สวย ๆ คะ” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างไม่ได้สวมใส่ผ้าไทยหากแต่มีการถ่ายรูปโดยที่ด้านหลังนั้นเป็นผ้าไทยทั้งหมด เป็น

การนำเสนอถึงสภาพแวดล้อมของตนซึ่งเป็นธุรกิจส่วนบุคคล 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างกำลังบอกถึงสิ่งที่อยู่ในสภาพแลดล้อมของตนที่รายล้อมไปด้วย

ผ้าไทยแต่ละประเภท และเป็นการกล่าวถึงความงามของผ้าไทย 
3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายเป็นการสื่อสารเรื่องของผ้าไทยโดยนัยแฝงคือการบอกว่าหากใครมี

ความต้องการผ้าไทยนั้นสามารถติดต่อสอบกับกลุ่มตัวอย่างได้นั้นเอง เนื่องจากอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
มีความเก่ียวข้องกับผ้าไทยโดยตรง 
 

 

ภาพที่ 4.79  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 4 รูปที่ 7 
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“วันนี้วันหยุด อยู่บ้านก็ลงโพสขายผ้าซิ่น เชิญเข้าไปชมผ้าสวย  ๆ ในเพจ phayhayong 
ผะหญายอง กันได้นะคะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างได้โพสต์รูปตนเองกับสถานที่ที่รายล้อมไปด้วยผ้าไทย และมีการโพ

สต์ภาพผ้าไทยในแต่ละผืนที่มีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของสีและลวดลาย 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างกำลังเล่าถึงสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ ณ เวลาหนึ่งซึ่งถือเป็นวันพักผ่อน เขาต้องการ

สื่อสารให้กลุ่มเพ่ือนในสังคมออนไลน์ทราบถึงกิจการที่เขาดำเนินการและเพ่ือเชิญชวนให้ผู้รับสาร
ทราบถึงพิกัดท่ีสามารถเข้าไปอุดหนุนกิจการของเขาได้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายของกลุ่มตัวอย่างสามารถบ่งบอกได้ถึงความคลุกคลีใกล้ชิดกับผ้าไทย

เป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเปิดเผยถึงอาชีพและกิจการที่กลุ่มตัวอย่างประกอบอยู่ในปัจจุบัน 
สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ด้านความชื่นชอบและหลงใหลในผ้าไทยจนนำมาประกอบเป็นอาชีพของตน
นั้นเอง 
 

 

ภาพที่ 4.80  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 4 รูปที่ 8 
 

“นำผ้าซิ่นฝ้ายแกมไหมทอยกดอก ขนาด 1 x 1.8 เมตร ตัดชุดใส่งานมงคลสมรส สามารถ
ดัดแปลงได้หลายรูปแบบ ตัดสูท เดรส กางเกง เสื้อ” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างนำเสนอรูปตนเองที่สวมใส่ผ้าไทยในรูปแบบที่จัดเย็บเข้าชุดกันทั้งเสื้อ

และผ้านุ่ง และเป็นภาพถ่ายในสถานที่ที่มีงานมงคลสมรส รวมถึงการโพสต์ภาพเสื้อ และชุดผ้าไทย
ต่าง ๆ 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายเพ่ือบอกถึงการดัดแปลงผ้าไทยให้สามารถตัดออกมาได้ใน

หลากหลายรูปแบบ โดยกลุ่มตัวอย่างบอกถึงวิธีการดัดแปลงของตนที่นำผ้าไทยมาตัดเย็บออกมาเป็น
ชุดเพ่ือร่วมงานมงคลสมรส 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างใช้ภาพและคำบรรยายในการสื่อสารผ้าไทยที่สามารถนำไปดัดแปลงรูปแบบได้

ตามความต้องการของแต่ละบุคคล กลุ่มตัวอย่างกำลังสื่อถึงอัตลักษณ์ด้านภาพลักษณ์ประโยชน์ใช้
สอยของผ้าไทยที่สามารถใช้ได้จริงโดยกลุ่มพตัวอย่างได้มีการนำเสนอตัวอย่างของตนเองให้ประ
จักษณ์เห็น 
 

 

ภาพที่ 4.81  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 1 
 

“เดินสายทำบุญคล้ายวันเกิดเช้าพฤหัสบดี นี้ที่วัดศรีเกิดและวัดดวงดีกราบไหว้พระเจ้าดวงดี 
และพรเจ้าแข่งคม เพ่ือเป็นสิริมงคลและมีดวงดีตลอดทั้งปี โอกาสนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพ  “เชิง
ชาย” ศาลาปฏิบัติธรรมวัดดวงดี ขอกุศลให้แม่ พ่ีน้องและญาติๆตลอดจนกัลยาณมิตรทุก
ท่านประสบความสุข มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะค่ะ” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกำลังสื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ที่บุคคลมีการเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำ  

อีกทั้งยังแสดงถึงการแต่งกายที่มีความสำรวมเรียบร้อย บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงการแต่ง
กายแบบคนไทยแบบดังเดิม ที่มีการนุ่งผ้าซิ่นเข้าวัดทำบุญ 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกำลังสื่อถึงกิจกรรมในวันคล้ายวันเกิดของต้น ที่เริ่มด้วยการทำบุญตามวัดต่าง 

ๆ และกล่าวถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และลงท้ายของคำยรรยายด้วยการ
อวยพรให้ทุกคนได้รับบุญกุศลที่ตนได้กระทำในครั้งนี้เช่นกัน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างกำลังสื่อสารอัตลักษณ์ด้านความเชื่อส่วนบุคคลถึงการกราบไหว้บูชาและเลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนา เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายโดยอ้อมที่เป็นการสื่อถึงการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยในการไปวัดหรืองานบุญต่าง ๆ และเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์บุคคลที่ดูสง่ามีราศีและเป็น
การสะท้อนตัวตนด้านความชื่อชอบในผ้าไทย 
 

 

ภาพที่ 4.82  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 2 
 

“#เข็มขัดเงินตราปู เข็มขัดเงินแบบโบราณ สมัยก่อนเราเรียกเข็มขัดแบบนี้ว่า  เข็มขัดกาปู 
(ตราปู) ตอนนี้เปิ้นเรียกเข็มขัดอ่ีนายกาสะลองเจ้า …. สักเส้นก่อเจ้า” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนุ่งซิ่นผ้าไทย สวมเสื้อผ้าฝ้ายปักฉลุสีขาว ใส่เครื่องประดับเงินแท้แบบโบราณ 

เข้ากับผ้านุ่งได้อเป็นอย่างดี ท่าทางการโพสถ่ายรูปแสดงถึงความสง่างามและบุคลิกภาพที่ดีของตัว
บุคคล รวมถึงสามารถโชว์ความงามลวดลายของผ้าไทยให้ผู้ อ่ืนได้เห็นถึงความโดดเด่นและการมี
เอกลักษณ์เฉพาะได้อย่างชัดเจน 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้แฮชแท็กในการเริ่มต้นคำบรรยายที่แสดงถึงรูปแบบของเครื่องประดับและมี

การขยายความเพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้อ่ืนในเครื่องประดับโบราณ ในคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างมีการ
ใช้คำภาษาพ้ืนเมืองมาเขียนเป็นตัวอักษร เป็นการสื่อสารกับกลุ่มสังคมของตนที่แสดงถึงการ เป็น
บุคคลในพื้นถิ่นนั้นเอง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การใช้ผ้าไทยและเครื่องประดับเงินรูปแบบโบราณในการแต่ง

กาย โดยตัวบุคคลแสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้และใกล้ชิดอยู่ในวงการด้านเครื่องประดับเงิน อีกทั้งยัง
เป็นการสื่อสารธุรกิจโดยอ้อมว่าหากผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นั้นเอง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
มีอาชีพที่มีความเก่ียวข้องกับเครื่องประดับเงินโดยตรง 
 

 

ภาพที่ 4.83  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 3 
 

“#ฉันรักผ้าซิ่น ถึงเชียงตุงต้องไม่พลาด ไปหาซื้อกันจ๊ะผ้าซิ่นสวย ๆ..@ตลาดเชียงตุง งานนี้
หมดเงินไป 4 ล้านกว่าจ้าดจ๊ะ… #ความสุขกับผ้าซิ่น” 
 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองกำลังเดินเที่ยวในตลาดที่มีทั้งของกิน ผลไม้ และผ้าซิ่นต่าง ๆ 

โดยกลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยผ้าซิ่นสวมเสื้อผ้าไหม ตัดเย็บแบบกระดุมป้ายข้าง สวมเครื่องประดับ
รูปแบบล้านนา จากภาพกลุ่มตัวอย่างสื่อให้เห็นถึงความสนอกสนใจในเรื่องผ้าซิ่นเพราะกลุ่มตัวอย่างมี
การเลือกผ้าและพาตนเองให้อยู่ภายในร้านผ้านั้นเอง 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างขึ้นต้นคำบรรยายด้วยการใช้แฮชแท็กบ่งบอกถึงสิ่งที่ตัวบุคคลมีความชอบนั่นคือ

ผ้าซิ่น ส่งผลให้เมื่อมาถึง ณ สถานที่ที่ได้ชื่อเรื่องนี้ก็ไม่พลาดที่จะต้องเสาะหาผ้าสวย ๆ เช่นกัน กลุ่ม
ตัวอย่างยังคงใช้สัญลักษณ์ในการปักบอกตำแหน่งที่หมายในครั้งนี้ของตนให้ผู้อ่ืนได้เห็นและรับทราบ
และสุดท้ายยังคงใช้แฮชถึงเพ่ือแสดงถึงความรู้สึกดีท่ีได้รับจากการเลือกผ้าซิ่น 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ด้านความสนใจในเรื่องผ้าอย่างชัดเจน เพราะบุคคลเลือกแต่ง

กายด้วยผ้าซิ่นในการเดินทางและยังคงมองหาเลือกซื้อผ้าซิ่นติดไม้ติดมือกลับมาอีกด้วย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ได้แบ่งแย่งว่าผ้าผืนนั้นจะเป็นลวดลายที่มาจากไทยเองหรือมาจากที่อ่ืน หากแต่ตัวบุคคล
มองว่านั้นคือผ้าซิ่นที่มีความเป็นวิถีชนแบบเดิม ๆ ที่ตรงกลับความชอบส่วนบุคคลนั้นเอง 
 

 

ภาพที่ 4.84  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 4 
 

“#สุขสันต์วันสตรีไทย 1 ส.ค. 2562 ขอให้เพ่ือนๆสตรีทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง 
มาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย #รักผ้าซิ่นนุ่งผ้าไทย หนึ่งบทบาทที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็น
ไทยค่ะ….” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองที่สวมใส่เสื้อผ้าจากผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าฝ้าย 

รวมถึงเสื้อที่มีการตัดเย็บในรูปแบบเดิม ๆ และรูปแบบทันสมัย เป็นการบ่งบอกว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ง
กายด้วยผ้าไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างมักจะถ่ายรูปในสถานที่เดิม ๆ เป็นการสื่อถึง
การโชว์ความงามของผ้าและตัวบุคคลได้อย่างสง่างาม 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้แฮชแท็กในการสื่อถึงวันที่ให้คุณค่าแก่สตรี โดยมีการอวยพรบุคคลอ่ืนผ่านตัว

อักษรบนสื่อสังคมออนไลน์ และเชิญชวนผู้คนให้หันมาอนุรักษ์ผ้าไทยกันมากขึ้น และยังมีการพูดถึง
ตนเองที่มีอีกหนึ่งบทบาทที่ยังคงทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายนั้นคือการสวมใส่ผ้าไทยซ฿งตัวบุคคล
มองว่าเป็นหนึ่งในการร่วมอนุรักษค์วามเป็นไทยให้ยังคงอยู่สืบไป 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ถึงการร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยมาโดยตลอด ซึ่ง

เห็นได้จากการที่ตัวบุคคลนำรูปตนเองในแต่ละช่วงเวลามารวบรวมไว้บนสื่อออนไลน์เพ่ือสื่อให้ผู้อื่นได้
เห็นถึงอัตลักษณ์การแต่งกายที่มีความเฉพาะตน และยังเป็นการสื่อสารถึงการสะท้อนภาพลักษณ์ที่มี
ความงดงามและส่งเสริมให้บุคลิกดูสง่างามมากขึ้น 
 

 

ภาพที่ 4.85  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 5 
 

“เตรียมตัว…ไปช้อปชิมกันค่ะ.. #รักผ้าไทยนุ่งผ้าซิ่น #หิ้วตะกร้าลดภาวะโลกร้อน” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นการนุ่งซิ่นพร้อมเสื้อไหมตัดเย็บแบบกระดุมป้าย

ข้าง สวมเครื่องประดับเงินซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของกลุ่มตัวอย่างที่มักพบเห็นเป็นประจำบนสื่อ
สังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างยังถือตะกร้าสานที่ให้ความรู้สึกความเป็นไทยซึ่งมีความเข้ากันกับเสื้อผ้า
เป็นอย่างดี การยืนโพสถ่ายรูปท่าทางดูภูมิฐาน ดูดีมีสง่าราศี และเป็นท่าทางที่ โชว์ให้เห็นความ
สวยงามของที่กำลังสวมใส่อย่างชัดเจนเต็มผืน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างกำลังสื่อถึงการเตรียมตัวในช่วงเวลาที่สามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยได้ มีการใช้

แฮชแท็กในการสื่อสารถึงความรักที่มีต่อผ้าไทยจนทำให้นุ่งผ้าซิ่นเป็นประจำ และยังแฮชแท็กการบ่ง
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บอกถึงสิ่งของที่บุคคลกำลังถือซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นวิถีไทยได้และยังแสดงถึงงานฝีมือที่มี
ประโยชน์ในการช่วยลดปัญหาสภาวะแวดล้อมได้อีกด้วย 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยการบ่งบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อผ้าไทยจน

กลายเป็นการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ โดยสื่อถึงเบื้องลึกที่บุคคลมีต่อผ้าไทยได้
ว่าผ้าไทยมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ไว้ และยังสื่อถึงการใช้สิ่งของที่เป็นงานทำมือและสามารถใช้
ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เพื่อสื่อถึงการช่วยลดปัญหาสภาะแวดล้อมที่กำลังมีมากข้ึนในปัจจุบัน 

 

 

ภาพที่ 4.86  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 6 
 

“กฐินต้นที่ 11 ของปี 2562 ที่ได้ร่วมทำบุญของพ่ีน้อง###### และเพ่ือนกัลยาณมิตร ทอด
ไว้ใน ณ วัดหมื่นสาร ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ #สุขใจในกุศลกฐิน” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างกำลังนำเสนอการร่วมงานบุญประเพณีกับกลุ่มสังคมของตน มีการ

นำเสนอภาพที่แสดงถึงกิจกรรมทางศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ และยังนำเสนอการแต่งกายที่บุคคลได้
สวมใส่ไปร่วมงานบุญ โดยภายในภาพบุคคลมีการแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นเหมือน ๆ กัน และ
บรรยากาศก็จะเป็นสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการประกอบพิธีทางศาสนานั้น ๆ 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการสื่อสารถึงกิจกรรมทางศาสนาที่ได้ร่วมในงานพิธีกฐิน โดยมี

การร่วมกันของญาติพ่ีในตระกูลพร้อมทั้งเพ่ือนกัลยาณมิตรที่ดี ภายในคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างยังมี
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การพูดถึงการให้บุคคลอ่ืน ๆ ได้ร่วมอนุโทนาในการทำบุญครั้งนี้ไปพร้อม ๆ กัน และสุดท้ายด้วยการ
ใช้แฮชแท็กในการสื่อถึงความรู้สึกที่บ่งบอกว่ามีความสุขใจในการได้ร่วมงานทอดกฐินครั้งนี้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ด้านความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาของความเป็นไทย

ในแบบดังเดิมที่มีการร่วมงานบุญประเพณีต่าง ๆ เพ่ือสร้างบุญกุศลหรือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และครอบครัว และยังสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายท่ีมักจะสวมใส่ผ้าซิ่นในการร่วมพิธีทางศาสนา 
 

 

ภาพที่ 4.87  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 7 
 

“ร่วมรณรงค์สินค้า ผลิตจากใยธรรมชาติ ถุงย่ามปักม้ง และกระเป๋าเส้นใยกัญชง ร่วมกันลด
โลกร้อน เหมาะเป็นของขวัญของฝากล้านนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะค่ะ  #กระเป๋าเส้นใย
กัญชง” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพที่แสดงให้เห็นถึงของทำมือหรืองานฝีมือที่ถูกจัดทำขึ้นมาเป็น

สิ่งของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าย่ามสะพายข้าง กระเป๋าสตางค์ใบเล็กแบบสี่เหลี่ยมและแบบวงกลม 
และสภาพแวดล้อมยังโชว์ให้เห็นถึงงานศิลปหัตถกรรมไทยประเภทงานจักสานที่กลุ่มตัวอย่างใช้เป็ น
พ้ืนหลังในการถ่ายรูป กลุ่มตัวอย่างมีการแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นผ้าไทยจุบคู่กับเสื้อเชิ้ตรูปทรงทันสมัย
และสวมเครื่องประดับเงิน ท่าทางการโพสเป็นการโชว์ผืนผ้าและสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นของนำมือทั้งสิ้น 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเชิญชวนผู้อ่ืนให้หันมาสนใจและร่วมกันรณรงค์ผลิตภัณฑ์

หรือสินค้าที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นถุงย่ามผ้าปักม้ง กระเป๋าเส้นใยกัญชง และยังเป็นการสื่อสาร
เพ่ือช่วยรณรงค์การลดโลกซึ่งเป็นปัญหาสภาวะทางสิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ อีกท้ังยังแสดงความคิดเห็นต่อ
สิ่งของเหล่านั้นประโยชน์และพิเศษที่สามารถนำไปเป็นของฝากในเทศกาลที่พิเศษแก่บุคคลสำคัญ ๆ 
ได้ และส่งท้ายคำบรรยายด้วยการใช้แฮชแท็กเพ่ือระบุวัตถุดิบที่มาของงานทำมือเหล่านั้นอีกครั้ง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างกำลังสื่อสารอัตลักษณ์ด้านทัศนคติที่ให้คุณค่าแก่สิ่งของที่ได้มาจากธรรมชาติ 

และเป็นของทำมือที่แสดงให้เห็นถึงงานหัตถกรรมไทยและยังช่วยส่งเสริมบอกต่อให้ผู้คนได้รู้จักและ
หันมาใช้ของเหล่านี้เพ่ือช่วยกันลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกาย
โดยอ้อมด้วยการสวมใส่ผ้าไทยที่มีความเข้ากันกับสิ่งของทำมือที่กลุ่มตัวอย่างนำมาเสนอ นั้นหมายถึง
บุคคลมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่มีที่มาในหลากหลายสถานที่และรูปแบบ 
 

 

ภาพที่ 4.88  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 8 
 

“#นุ่งผ้าไทยดีต่อใจ ร่วมรณรงค์นุ่งผ้าไทย ชุดไทยจะเผนแพร่ไปไกลจ๊ะ….” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยผ้าไทยนุ่งซิ่นกับเสื้อผ้าไหมตัดเย็บแบบกระดุมป้าย สวมเสื้อประดับ

เงิน ท่าทางการยืนดูเด่นสง่าส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ดูดียิ่งขึ้น และยังส่งให้ เห็นถึงเสื้อผ้าได้เด่นเช่นอีก
ด้วย 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นคำบรรยายด้วยแฮชแท็กที่บ่งบอกความรู้สึกของตนเองที่มีต่อผ้าไทยเมื่อ

ตนได้นุ่งหรือสวมใส่แล้วทำให้รู้สึกดีใจและภูมิใจ ในประโยคคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างยังพูดถึงการ
รณรงค์ให้บุคคลกันมาสวมใส่ผ้าไทย เพ่ือที่ผ้าไทยของเราจะได้มีการเผยแพร่ไปให้ไกลกว่าที่เคย 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายที่นำเสนอภาพลักษณ์เฉพาะตนในการแต่งกายด้วย

ผ้าไทยและสวมเครื่องประดับเงินอยู่เป็นประจำ และสื่อสารอัตลักษณ์ทัศนคติด้านการส่งเสริมผ้าไทย
ให้ยังคงอยู่สืบไปและช่วยรณรงค์กับกลุ่มสังคมออนไลน์ในพ้ืนที่ของเพ่ือเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่ืน
ได้รับรู้ 

 

 

ภาพที่ 4.89  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 9 
 

“#วันสตรีไทย ขอร่วมสืบสานความเป็นสตรีไทยภาคเหนือ เชิญชวนสนับสนุน และนุ่งผ้าซิ่น
ตีนจกแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ผ้าซิ่นที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นหัตถกรรมที่มีความ
ประณีตและสวยงาม….” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพกระเป๋าย่าม ผ้าไทยหลากหลายผืนที่เพ่ือสื่อให้เห็นถึงลวดลายและ

ความงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าแต่ละผืน รวมทั้งยังนำเสนอภาพตนเองที่สวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นกับ
เสื้อสีขาวมีลายปักฉลุ และสวมเครื่องประดับเงินทั้งสร้อยคอ ต่างหู และเข็มขัด เป็นการนำเสนอ
รูปแบบการแต่งกายและแสดงถึงภาพลักษณ์ตัวตนที่สวยงามและมีบุคลิกที่ดี 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
เริ่มต้นคำบรรยายด้วยแฮชแท็กท่ีบอกถึงวันสตรีไทยที่ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้

ว่าปัจจุบันสตรีมีบทบาททางสังคมมากขึ้น มีความทัดเทียมกับผู้ชาย และเป็นที่ยอมรับจากสังคมมาก
ขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตกาลที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างใช้พ้ืนที่บนสื่อออนไลน์และคำบรรยายในการเชิญชวน
บุคคลอ่ืน ๆ มาร่วมสนับสนุนสืบสานผ้าไทยซึ่งเป็นผ้าทางภาคเหนือที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว
ของท้องถิ่นนั้น ๆ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้ช่วยอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยในท้องถิ่นให้คง

อยู่ โดยกลุ่มตัวอย่างสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจในอัตลักษณ์ความไทยผ่านการเล่าแนะนำผ้าไทยที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ เฉพาะของท้องถิ่นที่มีความประณีตและสวยงามในตัวของมันเองซึ่งมีที่มาจากงาน
หตัถกรรมจากชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นเอง 

 

 

ภาพที่ 4.90  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 10 
 

“วันแม่ใกล้เข้ามา ขอฝากเพจ “ฮักผ้าไทยล้านนา” ไว้ด้วยนะค่ะ เพจนี้เน้นการนำเอาผ้าไทย
มาตกแต่งเป็นอาภรณ์ ให้เพ่ือนๆที่ไม่มีเวลาไปหาไปตัดไปแต่ง ตลอดรวมถึงการดีไซต์เรา
จัดทำให้เพ่ือนได้สวยได้สะดวกค่ะ…” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองที่กำลังสวมใส่ผ้าไทยที่มีดีไซน์แตกต่างไปจากแบบเดิม ๆ นั้น

คือการนำผ้าไทยมาตัดแต่งให้เป็นกระโปรงที่ให้ความรู้สึกถึงความทันสมัย สวมใส่ได้สะดวก และจับคู่
แมทช์กับเสื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการบอกฝากถึงเพจเฟซบุ๊กที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นพ้ืนที่บอกต่อ

เรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทยที่นำมาตกแต่งใหม่ให้มีรูปแบบที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ต่อได้สะดวกข้ึน 
3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ตัวตนว่าด้วยบุคคลแต่งกายด้วยผ้าไทยอยู่เป็นประจำ และยังมี

การสื่อให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงการดัดแปลงตกแต่งผ้าไทยให้เข้ากับยุคสมัยและสามารถหยิบใช้สะดวกมากขึ้น 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นชื่นชอบ เข้าใจและมีความคลุกคลี่กับผ้าไทยเป็นอย่างดี 

 

 

ภาพที่ 4.91  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 11 
 

“#สุขทุกครั้งที่เห็นผ้าซิ่น ไปทำบุญมีโอกาสแวะดูผ้าทอตีนจก บ้านไร่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
ผ้าตีนจกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเชียงใหม่ ได้รู้จักคนทอ ได้ลองทอ สุขยิ่งนักค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองที่กำลังอยู่ในชุมชนที่มีการทอผ้า และตัวบุคคลเองได้การ

ลองทำการทอผ้าด้วยตนเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้าง ๆ และการนำเสนอภาพผ้าไทยในหลากหลายผืน
ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะของพ้ืนถิ่นทางภาคเหนือแสดง 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นคำบรรยายด้วยการใช้แฮชแท็กในการตอกย้ำว่าตัวบุคคลมีความสุขทุก

ครั้งที่ได้เห็นผ้าไทยผ้าซิ่นต่าง ๆ และต่อจากนั้นกลุ่มตัวอย่างได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ตัวบุคคลพบเจอคือ
การได้เข้าถึงชุมชนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในการทอผ้าซิ่นตีนจก และได้มีโอกาสร็พบเจอกับผู้ที่มี
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ความรู้ความสามารถในด้านการทอผ้า โดยกลุ่มตัวอย่างสื่อถึงความรู้สึกดีใจและความรู้สึกถึงการมี
คุณค่าของผ้าไทยเป็นอย่างมาก 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้ที่ให้ความสนใจและให้คุณค่าในเรื่องผ้าไทยตั้งแต่

วิธีการทอตลอดเอกลักษณ์ของผ้าแต่ละผืนว่ามีความเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันในแต่ละผืน ซึ่งเป็น  
การบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวผ้าและท้องถิ่นมีการทอผ้าพ้ืนนั้น ๆ ออกมา 

 

 

ภาพที่ 4.92  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 12 
 

“กฐินสามัคคีต้นที่ 4 ของปีนี้ ณ วัดหมื่นสาร วัดบ้านเกิดต้นตระกูลจิโนรส ถวายพร้อมกับ
ญาติ ๆ และเพ่ือนกัลยาณมิตร ขอกุศลสำเร็จให้ทุกท่านมีสุข ปราศจากทุกข์ภัยใด ๆ นะค่ะ…
สาธุค่ะ #บุญกฐิน #นุ่งซิ่นเข้าวัดงานบุญ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองและกลุ่มสังคมของตนที่แต่งกายด้วยซิ่นผ้าไทยในขณะอยู่ใน

วัดและกำลังประกอบพิธีทางศาสนา แสดงถึงการร่วมกันทำบุญหรือเข้าร่วมในงานประเพณีทาง
ศาสนาพุทธนั่นเอง 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการบอกถึงกิจกรรมของตนในวันที่ร่วมงานประเพณีทางศาสนา

พุทธการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหมื่นสาร ซึ่งเป็นการทำบุญร่วมกับครอบครัวเครือญาติรวมถึง
กัลยาณมิตร กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวอวยพรให้กับบุคคลในสังคมออนไลน์ของตนได้รับผลกุศลในครั้งนี้
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เช่นกัน และมีการใช้แฮชแท็กในการย้ำถึงการแต่งกายที่พูดถึงกานนุ่งซิ่นไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้านงานประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีการ

กระทำมาตั้งแต่อดีตกาล โดยในปัจจุบันตัวบุคคลก็ยังคงปฏิบัติตามประเพณีนั้นดังเดิม และยังมีการ
สวมเสื้อผ้าที่มีความเป็นไทยในการร่วมงานอีกด้วย ซึ่งเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายของบุคคล
ที่สื่อถึงการมีวิถีดั้งเดิมคือการนุ่งซิ่นไปวัดวาอารามตามแบบฉบับคนไทยดั้งเดิมนั้นเอง 
 

 

ภาพที่ 4.93  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 13 
 

“หยุดยาวหลายวันไม่ได้ไปไหนไกล เปิดบ้านรับแขกแก้วมาเยือน..เฮง ๆ ๆ ช่วงหยุดยาวจ๊ะ  
#รักษ์เครื่องเงิน #รักษ์ผ้าไทยนุ่งผ้าซิ่น” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาบถ่ายตนเองที่นุ่งซิ่นผ้าไทย สวมเสื้อสีขาวรับกับสีผ้าไทย 

และสวมเครื่องประดับเงินซึ่งปกติของการแต่งกายที่เข้าเซตกันของตัวบุคคล อีกทั้งภายในภาพยะง
แสดงถึงเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนถึงความเป็นล้านนาได้อย่างชัดเจน 
และยังมีบางภาพที่แสดงให้เห็นถึงการประกอบอาชีพของตัวบุคคลนั่นเองคือการที่สิ่งบางชิ้นมีการติด
ราคาไว้ นั้นหมายความว่าหากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามได้เช่นกัน 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างสื่อถึงช่วงวันหยุดที่ไม่ได้ออกไปไหนไกลจากที่พักอาศัย หากแต่อยู่บ้านรอเปิดรับ

ผู้ที่มาเยือนหรืออีกนัยคือการรอลูกค้ามาเยือนเพ่ือชื่นชมหรือจับจองสิ่งของต่าง ๆ กลับไปครอบครอง 
มีการบอกไว้ท้ายคำบรรยายถึงการขอให้เป็นวันที่โชคดี และมีการใช้แฮชแท็กในท้ายคำบรรยายเช่น
เคยในการตอกย้ำตความชื่อนชอบและเป็นผู้ที่รักในเครื่องเงินและผ้าซิ่นไทย 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การเป็นผู้ที่ชื่นชอบในงานความเป็นไทยทั้งงานเครื่องเงิน งาน

จักสาน ตลอดจนการแต่งกายที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของกลุ่มตัวอย่างได้ออกมาชัดเจนนั้น
คือการที่บุคคลเลือกแต่กายด้วยผ้าไทยและเครื่องประดับเงินอยู่เป็นปกติและยังนำเสนอมุมมองการ
แต่งกายในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนได้เห็นอีกด้วย 
 

 

ภาพที่ 4.94  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 14 
 

“ขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรสายผ้าซิ่น คุณพ่ีศิริพรรณ จากชลบุรี ส่งผ้าซิ่นลายดอกโบตั๋นต่อ
ผ้าชาวเขา (อยากได้มานาน) มาให้น้องได้ใส่ วันนี้ฉลองความตั้งใจของคุณพ่ีนะค่ะ #บ้านชวน
นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น #ฮักผ้าไทยล้านนา” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างสวมใส่ผ้าซิ่นไทยกับเสื้อผ้าลายฉลุ สวมเครื่องประดับเงินรูปแบบ

ล้านนา ท่าทางการโพสท่าแสดงถึงความมั่นใจ สวยงามในทุกอิริยาบถ แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่
สื่อให้รู้สึกถึงความเป็นไทยในแบบล้านนาทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่วางไว้อยู่และบรรยายกาศภายหลังฉาก 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการสื่อสารเพ่ือขอบคุณบุคคลที่สามที่ได้ส่งผ้าไทยตามแบบที่หา

มานานมาให้กับกลุ่มตัวอย่าง และเช่นเคยกลุ่มตัวอย่างได้ใช้แฮชแท็กที่กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผ้า
ไทยและกลุ่มสังคมออนไลน์ที่มีความเก่ียวข้องกับผ้าไทย 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ความชอบในผ้าไทยโดยมีการตามหาผ้าไทยในแบบต่าง ๆ และ

ในขณะเดียวก็ยังสื่อถึงการมีกลุ่มสังคมที่มีความชื่นชอบในเรื่องเดียวกันมักจะสนับสนุนและช่วยเหลือ
กัน 
 

 

ภาพที่ 4.95  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 15 
 

“ไม่คิดว่าจะถึงจุดนี้ ด้วยความชอบผ้าไหม ใจรักที่จะนุ่งผ้าซิ่นเพ่ือร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย และโอกาสที่ชมรมบ้านชวนนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นตลอดจนถึงสมาชิกเปิดทางให้ค่ะ ร่วมเป็น
แบบนุ่งผ้าซิ่นให้กับชาวชวนรุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น โอกาสก้าวสู่ปีที่ 5…. #ฮักผ้าไทยล้านนา #รักษ์ผ้า
ไทยนุ่งผ้าซิ่น” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองที่สวมใส่ผ้าไทยในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

และมีการนำเสนอรูปภาพของตนที่นำลงสื่อนิตยสารที่มี่ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กท่ี
มีความชื่นชอบในเรื่องผ้าไทยแบบเดียวกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเล่าถึงประสบการณ์ของตนตลอดระยะเวลาที่มีความชื่น

ชอบในผ้าไทยและมีใจรักจะร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยมีการนุ่งผ้าซิ่นตลอดมา จนวันหนึ่งได้เข้า
ร่วมชมรมบ้านชวนนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 โดยตัวบุคคลได้มีโอกาสเป็นแบบสวม
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ผ้าซิ่นเพ่ือนำเสนอต่อผู้อ่ืนให้ได้เห็นมุมมองผ้าไทยในหลากหลายมุมมอง และยังมีการใช้แฮชแท็กใน
การย้ำถึงความรู้สึกและการรักในผ้าไทยอีกครั้ง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างกำลังสื่อสารอัตลักษณ์ของตนที่มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยมาโดยตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมา ทั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์แบบกลุ่มที่มีผู้ชื่นชอบในเรื่อง
เดียวกันมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเปิดมุมมองให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ถึงเทคนิคและรูปแบบการแต่งด้วยผ้าไทย
ในแบบต่าง ๆ 
 

 

ภาพที่ 4.96  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 16 
 

“ยิ่งสะสมยิ่งเข้ามาเรื่อย ๆ ๆ ๆ จ๊ะ ผ้าซิ่นไทลื้อลายดอกหน่วยต๋าไก่ บ้านหาดบ้าย อ.เชียง
ของ จ.เชียงราย ผ้าฝ้ายทอมือที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของคนล้านนา แม้จะยังไงไม่ได้
ใช้อย่างเป็นทางการก็สะสมไปเรื่อย ๆ ๆ จ๊ะ.. #ฮักผ้าไทยล้านนา #รักษ์ผ้าไทยนุ่งผ้าซิ่น” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างกำลังนำเสนอภาพตนเองที่สื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดูสง่างาม และการนำเสนอ

ผ้าไทยอีกหลายผืนอาจเป็นผ้าที่ตนเองได้มีสะสมไว้ 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างมีการพูดถึงผ้าไทยว่าเมื่อตนเองเริ่มต้นที่จะสะสมผ้าไทยแล้วนั้น

เชื่อว่าจะยิ่งมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในบริบทหรือโพสต์นี้กลุ่มตัวอย่างมีการบ่งบอกถึงชนิดของผ้าว่า
เป็นผ้าซิ่นไทลื้อลายดอกหน่วยต๋าไก๋ บ้านหาดบ้าย อ .เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งบุคคลได้กล่าวว่าผ้า
เหล่านี้ที่บุคคลได้สะสมนั้นมีเอกลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดี และยังมีการ
ย้ำบอกถึงความชื่นชอบในผ้าไทยว่าต่อให้ไม่ได้มีสวมใส่อย่างเป็นทางการหรือใช้อย่างสม่ำเสมอ แต่ก็
จะขอเก็บสะสมผ้าไทยเหล่านี้ไปเรื่อย ๆ สุดท้ายกลุ่มตัวอย่าง ได้มีการใช้แฮชแท็กในการบ่งบอกถึง
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การชื่นชอบและรักในผ้าไทยเพ่ือเป็นการย้ำความชื่นชอบของตนอีกครั้งก่อนจบการบรรยายในโพสต์
บนสื่อสังคมออนไลน์ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างกำลังสื่อสารอัตลักษณ์ด้านความชอบส่วนบุคคลในเรื่องของผ้าไทย ซึ่งเป็นการ

บอกว่าตัวบุคคลมีการสะสมผ้าไทยไปเรื่อย ๆ แม้จะไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการก็ตาม รวมทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างมีการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและสวมเครื่องประดับเงินอย่างเป็นประจำ 

 

 

ภาพที่ 4.97  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 6 รูปที่ 17 
 

“วันดี ๆ ในช่วงเดือน 9 ช่วงบ่ายนี้นั่ง ๆ เดิน ๆ ตรวจเช็คสินค้า เพ่ือนโรมตัวแทนกลุ่มก๊อก
แชร์บุญแวะมาเยือน โอกาสนี้ได้มอบผ้าซิ่นผ้าไทยจำนวนหนึ่งให้กลุ่มก๊อกแชร์บุญจะนำไป
ประมูลเพ่ือหารายได้สมทบเข้ากองทุนกลุ่มก๊อกแชร์บุญซึ่งจะได้นำไปทำประโยชน์การกุศล
ต่อไปค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยผ้าไทยนุ่งซิ่นกับเสื้อแขนสั้นมีการผสมผสานกับลูกไม้

ออกมาได้สวยงาม และสวมเครื่องประดับเงินซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคล บรรยากาศภายใน
ภาพแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยงานหัตถกรรมไทยต่าง ๆ ที่มีรูปแบบค่อนไปทาง
ล้านนาอาจเพราะตัวบุคคลมีพ้ืนถิ่นอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ อีกทั้งภายในภาพยังแสดงให้เห็นถึง
การส่งมอบผ้าให้แก่กันซึ่งอาจหมายความได้ถึงการที่บุคคลมีความชอบและความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างกำลังเล่าแนะนำกิจกรรมของตนในช่วงบ่ายวันหนึ่ง และมีการกล่าวถึงบุคคลที่

สามซึ่งเป็นเพื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ได่มาเยี่ยมเยือน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสในการร่วมทำบุญโดย
การนำผ้าไทยซึ่งเป็นของมีคุณค่าไปร่วมประมูลสมทบทุนเข้ากลุ่มก็อกแชร์บุญเพ่ือนำรายได้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ด้านทัศนคติที่มีต่อผ้าไทย การให้คุณค่าแก่ผ้าไทยโดยมองว่าผ้า

ไทยเป็นผ้าที่มีคุณค่ามากพอที่จะการนำเข้าการประมูลทำรายได้ที่ดีให้กับกลุ่มก็อกแชร์บุญที่เป็นกลุ่ม
หารายได้เพ่ือนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในกาลต่อไป และยังเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ถึงการ
เป็นอยู่ของบุคคลว่ามีการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่าวสม่ำเสมอมองได้จากภาพถ่ายที่บุคคลสื่อสารผ่าน
สังคมออนไลน์ 

 

 

ภาพที่ 4.98  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที่ 1 
 

“วันที่สองของการอบรมงานฝีมือพานมงคลประดิษฐ์จากผ้า มีผู้มาเรียนเพ่ิมแต่ไม่มีอุปกรณ์
ให้แล้ว ขออภัยนะคะ เลยต้องรอเป็นปีหน้าค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
รูปภาพที่กลุ่มตัวอย่างได้โพสต์สื่อถึงการรวมกลุ่มเพ่ือทำกิจกรรมด้วยกัน  กลุ่มตัวอย่างแต่ง

กายด้วยเสื้อลูกไม้สีเหลืองและนุ่งซิ่นผ้าไทย ส่วนบุคคลอ่ืน ๆ นั้นแต่งกายด้วยโทนสีที่เหมือนกัน 
หากแต่ต่างกันตรงที่ไม่ได้นุ่งผ้าไทย และสามารถบ่งบอกถึงการที่ทุกคนอยู่ในสถานที่ปิดเพ่ือให้สะดวก
ต่อการจับกลุ่มทำกิจกรรม 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างได้บอกเล่าถึงกิจกรรมที่ตนได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดอบรมงานฝีมือประดิษฐ์พาน

มงคลจากผ้า และได้กล่าวแสดงความขอโทษกับบุคคลที่อยากร่วมกิจกรรมแต่ไม่สามารถร่วมได้
เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายที่กลุ่มตัวอย่างมีการบอกถึงกิจกรรมและการกล่าวขอโทษผ่าน

ตัวอักษรนั้น สามารถตีความได้ว่ากลุ่มอย่างอาจเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เหตุนี้จึงสามารถบ่ง
บอกถึงการเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความสนใจในงานประดิษฐ์ งานฝีมือ ซึ่งเป็นการ
สื่อสารอัตลักษณ์ด้านงานหัตถกรรมที่บอกถึงการสร้างสรรค์ผลงานและการเผยแพร่ต่อให้กับบุคคลอื่น
ได้ และยังเป็นการสะท้อนตัวตนในเรื่องความชอบส่วนบุคคลอีกด้วย 
 

 

ภาพที่ 4.99  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที่ 2 
 

1) วิเคราะห์ภาพและคำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างโพสต์ภาพตนเองและกลุ่มสังคมของตนในขณะที่ไปรับประทานอาหารด้วยกัน 

และไม่ได้มีการใช้ข้อความในการบรรยายความรู้สึกหรือเรื่องราวต่าง ๆ หากแต่เป็นการแท็กชื่อบุคคล
ที่ได้ไปด้วยกัน กลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นผ้าไทยกับเสื้อที่มีความก้ำกึ่งความทันสมัยแต่ยังคง
ซ่อนความเป็นไทยด้วยการเสริมลูกไม้ตรงต้นแขน 

2) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างเพียงแค่ต้องการสื่อให้ผู้อ่ืนได้เห็นถึงกิจกรรมของตน ณ ขณะเวลาหนึ่ง และยัง

เป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์การแต่งกายของตนที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากบุคคลอ่ืน นั่นคือการใช้ผ้าไทย
ในชีวิตประจำวันที่ไม่ว่าจะออกไปทำกิจกรรมอะไรก็ยังคงสวมใส่ผ้าไทยออกไปในที่สาธารณะได้อย่าง
สง่างาม 
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ภาพที่ 4.100  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที ่3 
 

“งานทำบุญบรรพบุรุษเครือญาติ#######” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองอยู่ในสถานที่ที่บ่งบอกถึงความเนื่องกับศาสนา โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมรการแต่งกายด้วยผ้าไทยในแบบชุดไทยจิตรลดาสีขาว 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบอกเล่าถึงงานพิธีทางศาสนาที่เป็นงานทำบุญภายในของต้นตระกูลของกลุ่ม

ตัวอย่างเท่านั้น 
3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นบุญสำหรับ

บุคคลภายในตระกูลหนึ่งเท่านั้น เพราะมีการระบุเฉพาะเจาะจง 
 

 

ภาพที่ 4.101  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที ่4 
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“งานแต่งงานหลานชาย ##########”  
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างร่วมงานพิธีมงคลสมรส โดยมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยนุ่งซิ่นและสวมเสื้อลูกไม้สี

เทา ภายในงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีการเลือกใช้ผ้าไทยในการแต่งกายเช่นเดียวกัน 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการบอกถึงการร่วมงานมงคลสมรสของบุคคลที่ซึ่งเป็น

หลานชายของตน เป็นการใช้คำบรรยายเพียงเพ่ือการสื่อสารถึงกิจกรรมของตนและเป็นการบ่งบอกที่
การเป็นทีรู่้จักของบุคคลอันมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมวงการบันเทิงนั่นเอง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ที่แสดงถึงความโดดเด่นและดูสง่างามในการแต่งกายด้วยผ้า

ไทย สื่อถึงความเป็นผู้ใหญ่ ให้เกียรติงานและสถานที่ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกลุ่มสังคมที่มักจะเลือกใช้
ผ้าไทยในการร่วมงานพิธีสำคัญในโอกาสต่าง ๆ 
 

 

ภาพที่ 4.102  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที ่5 
 

“วันแรกของการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลและบริหารจัดการสำหรับกรรมการ  และ
ผู้บริหารของสภาวัฒนธรรม (กกส.รุ่นที่ 1)” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
ภาพแสดงถึงการร่วมงานในการพัฒนาองค์กรหรือศักยภาพของบุคคลในด้านต่าง ๆ เป็นการ

สื่อถึงการรวมกลุ่มของกลุ่มสังคมที่มีความเชื่อมโยงกันในด้านใดด้านหนึ่ง และยังแสดงถึงการแต่งกาย
ของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มสังคมที่เป็นผู้หญิงที่การแต่งกายเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการเลือกใช้ผ้า
ไทยในการแต่งกาย 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างสื่อถึงการร่วมงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสภาวัฒนธรรมที่มีความสำคัญร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม รักษาหรือต่อยอด
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ ให้คงอยู่สืบไป 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีการพูดถึงโดยตรงหากแต่เป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายของ

กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มสังคมใกล้ตัวของบุคคลที่เป็นผู้หญิงที่มักจะแต่งกายด้วยผ้าไทยอยู่เสมอเนื่อง
ด้วยบุคคลเหล่านั้นมีความสัมพันธ์และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยทำให้บุคคลมีการสื่อสาร
ความไทยผ่านการแต่งกายออกมาชัดเจน 
 

 

ภาพที่ 4.103  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที ่6 
 

“ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพฯ พร้อม ผู้ช่วยเหรัญญิก” 
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1) วิเคราะห์ภาพและคำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าซิ่นละสวมเสื้อที่มีการเย็บปักที่เฉพาะตัว อีกท้ังบุคคลรอบ

ข้างก็มีการสวมผ้าซิ่นเช่นเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง ภายในภาพยังสื่อให้เห็นถึงบรรยากาศการประชุม
หรือการปรึกษาหารือบางอย่างภายในกลุ่มสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งมีการบ่งบอกถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ที่มีความเก่ียวเนื่องกับอาชีพของตน 

2) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนผ่านการเลือกใช้ผ้าไทย

เสมอ ๆ โดยที่ยังสื่อให้เห็นถึงกลุ่มสังคมของตนว่ามีความชอบและการแต่งกายที่คล้าย ๆ กัน และยัง
แสดงให้เห็นถึงอาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบในสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมซึ่ง
สามารถสื่อความหมายโดยนัยได้ว่าตัวบุคคลมีความเข้าใจในความเป็นไทยเป็นอย่างดี 
 

 

ภาพที่ 4.104  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที ่7 
 

“สุดฟิน อินบรรยากาศ ชวนกันนุ่งซิ่นมาท้ังบ้าน” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยผ้าไทยพร้อมกับครอบครัวที่เลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยเช่นเดียวกัน  

ในบรรยากาศสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ฉากด้านหลังเป็นการแสดงถึงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ  
ร.9 และภาพอ่ืน ๆ ที่แสดงถึงการเดินทางกันเป็นครอบครัว 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างแสดงออกด้านความรู้สึกที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ว่ามีความรู้สึก 

ดีมาก ๆ และมีการบอกถึงการใช้ผ้าไทยในการแต่งกายโดยมีทั้งแบบนุ่งซิ่นและนุ่งเป็นโจงกระเบนแบบ
ง่าย ๆ ของเด็ก ๆ มาท่องเที่ยวกันในครอบครัว โดยสไตล์การแต่งกายมีความโดดเด่นที่ทุกคนเลือก 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อสารอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายว่าด้วยผ้าไทยนั้นผู้คนทุกวัยสามารถ

แต่งให้ออกมาดูเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันได้ และยังสามารถเลือกแต่งให้เข้ากับวัยของแต่ละ
บุคคลได้เช่นกัน ทั้งนี้การนำผ้าไทยมาสวมใส่นั้นสามารถแต่งออกมาได้หลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น
การนุ่งซิ่นแบบเดิม ๆ การนุ่งซิ่นแบบประยุกต์ หรือแม้แต่การนุ่งโจงกระเบนแบบง่าย ๆ ก็ตาม 
 

 

ภาพที่ 4.105  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที ่8 
 

“เชิญมาเที่ยวงาน OTOP ที่เมืองทอง ใครพลาดขอบอกว่าตะเสียใจค่ะ ชิมชอป ใช้ก็มีให้ใช้ได้
นะคะ...” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นผ้าไทย สวมเสื้อคอกลมผ้าฝ้าย แขนยาว ไม่มี

กระดุมป้ายด้านหน้า สวมเครื่องประดับเงินรับกับการแต่งกายที่มีความเป็นไทยได้อย่างเข้ากัน ล้อมไป
ด้วยบรรยากาศที่มีพานพุ่ม พานดอกไม้ต่าง ๆ ที่วางโชว์ไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นงานฝีมืออันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของไทย 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการบอกสถานที่จัดงานและเชิญชวนบุคคลอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่สังคม

ออนไลน์ของตนให้ไปร่วมงานที่จัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าจากชุมชน  
ต่าง ๆ 
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3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีการแสดงอัตลักษณ์ผ่านตัวอักษรในเรื่องการ

นำเสนอผ้าไทย หากแต่กลุ่มตัวอย่างสวมใส่ผ้าไทยนั้นคือการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายที่มีความ
เฉพาะตัวของบุคคล ต้องการสื่อให้เห็นว่าการสวมใส่ผ้าไทยเป็นเรื่องปกติและสามารถใส่ได้ใน
หลากหลายโอกาส 
 

 

ภาพที่ 4.106  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที ่9 
 

“เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว... ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มาในงานอุปสมบท และร่วมทำบุญมา
ในครั้งนี้ เจ้าภาพฝากขอขอบคุณทุกท่านค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพกลุ่มตัวอย่างกำลังยืนอยู่ในสถานที่ที่เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของตน โดยบุคคลสวมใส่

เสื้อผ้าด้วยผ้าไทยนุ่งซิ่นแบบหน้านาง สวมเสื้อผ้าฝ้ายป้ายกระดุมปั้ม พร้อมเครื่องประดับเครื่องเงิน
ครบเซ็ต 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างสื่อถึงการร่วมงานพิธีอุปสมบทที่เสร็จเรียบแล้ว และได้กลับมา

บ้านพักอาศํยของตนเป็นที่เรียบร้อย และเป็นการสื่อถึงการขอบคุณและอวยพรให้ทุกท่านที่ได้มา
ร่วมงานในครั้งนี้ได้รับบุญกันถ้วนทุกคน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยผ่านข้อความหรือตัวอักษร

อย่างชัดเจน หากแต่กลุ่มตัวอย่างสื่อด้วยภาพที่บุคคลมีลักษณะการแต่งกายด้วยผ้าไทยในการไป
ร่วมงานพิธีการต่าง ๆ สามารถสื่อให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องด้านความเชื่อและด้านวัฒนธรรมบุญ
ประเพณทีี่บุคคลจะเลือกใช้ผ้าพ้ืนเมืองหรือผ้าไทยในการแต่งกายเพ่ือร่วมงานนั้น ๆ 
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ภาพที่ 4.107  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที ่10 
 

“ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวของหลวงพระบาง ตื่นแต่ตีสี่ไปรอพระท่ีมาเดินบิณฑบาตรผ่าน
หน้าวัดประมาณ 200-1,000 รูป ใส่บาตรตั้งแต่ท้องฟ้ายังไม่สว่าง จนท้องฟ้าสว่าง ฟ้าแจ้ง
จางปาง ขอนำบุญมาฝากแด่ทุกท่านค่ะ...” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นผ้าไทย สวมเสื้อแขนยาวเป็นลูกไม้ และมีสไบพาดไหล่ 

เป็นการแต่งกายที่มักจะพบเห็นในงานบุญประเพณีอยู่เสมอ ๆ บรรยากาศโดยแสดงให้ถึงการร่วมการ
ตักบาตรซึ่งเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อในพระพุทธศาสนา 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อถึงการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวของชาว

หลวงพระบาง ที่ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น เป็นการเล่าถึง
ประสบการณ์ร่วมต่าง ๆ ที่ตัวบุคคลได้กระทำ ณ วันที่ได้ร่วมในงานประเพณีว่ามีการทำอะไรบ้าง และ
ส่งท้ายการเล่าเรื่องราวด้วยการขอส่งต่อบุญกุศลให้กับเพ่ือน ๆ ในกลุ่มสังคมออนไลน์ของตน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนอัตลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความศรัทธาศาสนาพุทธประกอบกับ

ธรรมเนียมประเพณีการร่วมงานบุญที่สืบทอดกันมายังรุ่นสู่รุ่น รวมถึงการเคร่งครัดในการแต่งกายที่
มักจะพบเห็นการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเท่านั้น เป็นการแต่งกายที่จะเลือกใช้ผ้าไทยหรือผ้า
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พ้ืนเมืองมาสวมใส่ในงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการอนุรักษ์ รักษา การแต่งกายด้วยผ้าไทยให้
คงอยู่สืบไป 

 

ภาพที่ 4.108  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที ่11 
 

“ท่องไป... หัวใจรักผ้าซิ่น” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนุ่งซิ่นผ้าไทยจับคู่กับเสื้อลูกไม้ บรรยากาศโดยรอบแสดงถึงการเป็นสถานที่ที่

ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ท่าทางการถ่ายรูปเป็นการบ่งบอกถึงการมาถึง ณ จุดหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ในช่วงเวลาหนึ่ง 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำไม่เต็มรูปหากแต่สามารถตีความหมายสอดคล้องกับภาพถ่ายได้ว่าเป็นการ

เดินทางท่องเที่ยว และการบ่งบอกถึงการรักและชื่นชอบในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อถึงอัตลักษณ์ที่มีความชื่นชอบในผ้าไทยเป็นอย่างมากและมีการใช้ผ้า

ไทยในการแต่งกายอยู่เสมอ อีกท้ังเป็นการสื่อให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถใส่ได้ในทุก ๆ โอกาส 
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ภาพที่ 4.109  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 9 รูปที ่12 
 

“งานแต่งงาน เป็นประธานงานแต่งสุดท้ายก่อนจะเป็นช่วงโควิด  #บ้านชวนนุ่งซิ่น #ผ้าถิ่น 
อิสาน” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยผ้าไทยโดยนุ่งซิ่นแบบนุ่งหน้านาง สวมเสื้อแขนยาวไว้ด้านในและ

ห่มทับด้วยสไบ ซึ่งให้ความรู้สึกถึงการมีบุคลิกภาพที่สง่างามดูมีราศีและดูภูมิฐานมากขึ้น อีกทั้งความ
โดดเด่นด้านสีสันและลวดลายของผืนผ้านั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในตัวของมันเอง อีกทั้ง
บรรยากาศโดยรอบของภาพนั้นแสดงให้ทราบว่าตัวกลุ่มตัวอย่างได้ร่วมงานพิธีมงคลสมรสนั้นเอง 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบ่งบอกถึงการร่วมงานพิธีมงคลสมรส โดยตัวบุคคลได้รับเชิญให้เป็นประธานใน

พิธีสื่อถึงการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก และบอกถึงช่วงเวลาในขณะ
ร่วมงาน มีการใช้แฮชแท็กสื่อถึงกลุ่มสังคมที่มีความชื่นชอบในเรื่องของผ้าไทยเหมือน ๆ กัน และยัง
บอกถึงแหล่งที่มาของผ้าที่ตัวบุคคลได้เลือกใช้ในช่วงเวลานั้น ๆ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลและรูปแบบการแต่ง

กายแบบดั้งเดิมม และเป็นการสื่อถึงการเลือกใช้ผ้าไทยในโอกาสพิเศษหรือในงานพิธีการต่าง ๆ และ
เป็นการสะท้อนตัวตนที่สื่อถึงภาพลักษณ์การเป็นที่เคารพในกลุ่มสังคมของตน 
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ภาพที่ 4.110  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่1 
 

“################## จะตำน้ำพริก ไปละลายแม่น้ำ แ ต่ .... ค ร ก เ ล็ ก ไ ป ห น่ 
อ ย !!! ซิ่นฝ้าย ต่อตีนซิ่น ด้วยผ้าปักกองหลวง ท่าน #####...เจ้า #นุ่งซิ่นอยู่บ้าน #นอกบ้าน
ก็นุ่งซิ่น” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอภาพตนเองสวมใส่เสื้อเชิ้ตลูกไม้จับคู่กับซิ่นผ้าไทยในขณะที่ปรุงอาหาร 

และรูปท่าทางอิริยาบถการนั่งที่สวยงามและให้เห็นถึงลายผ้าได้ชัดเจน 
2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบอกถึงกิจกรรมของตนที่กำลังกระทำอยู่ ณ ขณะนั้น และใช้สำนวนสุภาษิตใน

การเล่นคำให้ดูตลกขบขำ ซึ่งหมายความครกที่มีขนาดเล็กไม่สามารถตำพริกให้เพียงพอที่จะเอาไป
ละลายในแม่น้ำได้หรอก กลุ่มตัวอย่างต้องการอธิบายถึงผ้าซิ่นที่ตนเองได้สวมใส่ในวันนี้อีกด้วยว่าเป็น
ผ้าซิ่นประเภทไหนและมีการตัดเย็บแต่งเติมอะไรบ้าง มีการใช้แฮชแท็กในการย้ำสิ่งที่ตนเองกระทำอยู่
คือการที่กลุ่มตัวอย่างสวมใส่ผ้าซิ่นอยู่บ้านเป็นประจำและก็ใส่ออกไปข้างนอกเป็นเรื่องปกติ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อสารถึงอัตลักษณ์การแต่งกายของตนที่สวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน

เป็นเรื่องปกติ โดยที่ยังสามารถทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ไปด้วยได้นั้นเอง อีกทั้งยังสื่อถึงภาพลักษณ์ท่ีดีในการ
แต่งกายด้วยผ้าไทยให้ออกมาดูสวยงาม มีเสน่ห์ในแบบฉบับของตนเอง 
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ภาพที่ 4.111  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่2 
 

“ฉันรอพ่ีอยู่ที่ สถานีสามเสน นะจ๊ะ หากพ่ีไม่มา ฉันจะไม่ข้ึนบนชานชลา ฉันจะเดินนับหมอน
รถไฟไปจนถึงบ้ านพ่ี ! #อย่าเสียเวลามาฉุดฉัน เลย  #ติดละครก่อนนอน #ก็งี้แหล่ะ 
#ฉลองวันเกิดกับพ่ีน้องชาว #### #ขอบคุณพ่ีพ่ีน้องน้องทุกท่านค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสนอรูปภาพตนเองและกลุ่มเพ่ือน ๆ ที่ร่วมทริปไปในสถานที่ที่หนึ่ง โดยรอบ 

ๆ กลุ่มตัวอย่างผู้คนพากันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีลวดลายคล้าย ๆ กัน หากแต่กลุ่มตัวอย่างได้แต่งกาย
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลด้วยการนุ่งซิ่นผ้าไทย แต่ยังคงมีความเหมือนกับผู้อ่ืนตรงหมวกที่เป็นลาย
เดียวกับบุคคลอ่ืน นั่นคือ ลายเสือดาวนั่นเอง 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างกำลังพรรณนาสร้างสรรค์เรื่องราวเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานที่ที่ตนได้อยู่ ณ 

ขณะหนึ่ง โดยพูดถึงคนคนนึงกำลังรอใครสักคนอยู่ในสถานีรถไฟกับการเดินทางของเขาที่รอใครคน
นั้นและหากการรอนี้ไม่เป็นผล เขาเองจะขอเลือกเดินตามรางรถไปไปให้ถึงที่หมายนั้นเอง กลุ่ม
ตัวอย่างใช้แฮชแท็กเพ่ืออธิบายขยายความของการพรรณ นาให้บุคคอ่ืนได้เข้าใจเพ่ิมเติมว่า  
การพรรณนาที่ผ่านมานั้น เป็นการที่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างได้มีการติดตามละครก่อน
นอน จนกลายเป็นการสร้างสรรค์พรรณนาออกมาเป็นเรื่องราวได้ โดยที่เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
บรรยากาศภายในภาพที่ได้นำเสนอไปพร้อม ๆ กับคำบรรยาย  และใช้แฮชแท็กเพ่ิมเพ่ือบอกถึง
วัตถุประสงค์ในการออกทริปครั้งนี้รวมทั้งยังใช้เป็นพ้ืนที่เพ่ือขอบคุณบุคคลที่ร่วมทริปครั้งนี้ด้วยกัน 
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3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มสังคมที่มีทำกิจกรรมและให้ความสนใจในเรื่อง

เดียวกัน อีกทั้งยังสื่อสารถึงอัตลักษณ์การแต่งกายที่มีความเฉพาะตน ลำม่ว่าบุคคลอ่ืนจะเป็นอย่างไร
กลุ่มตัวอย่างนั้นก็ยังคงยึดในความเป็นตัวเองและนำเสนอออกมาผ่านภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามได้เป็น
อย่างดี 

 

 

ภาพที่ 4.112  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่3 
 
“เที่ยวเมืองจันทร์ ... ชมทะเล กินทุ เรียน ไปวัด เดินตลาด  ค ร บ ! #เที่ยวกับน้อง 
#มวลมิตรโรตาเรียน #เพ่ือนเยอะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
รูปภาพของกลุ่มตัวอย่างแสดงถึงความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม และการแต่ง

กายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงผ้าไทยได้อย่างชัดเจน และเป็นการบ่งบอกถึงความสอดคล้องกัน
ของการแต่งกายและสถานที่คือการมีเบื้องหลังมาจากวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนนั่นเอง  
กลุ่มตัวอย่างแสดงถึงการเดินทางท่องเที่ยวของตนและกลุ่มสังคมของตนโดยทุกคนมีการแต่งกายด้วย
ผ้าไทยในเฉกเช่นเดียวกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบอกเล่าเรื่องราวของตนที่ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน 1 วัน มีการใช้แฮชแท็ก

เพ่ือกล่าวถึงบุคคลที่สามที่ได้ร่วมทริปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ 
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3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมที่แสดงถึงเบื้องหลังของวิถีความเป็นไทยระหว่างสถานที่

และการแต่งกายออกมาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการแต่งกายด้วยผ้าไทยมีการสอดรับกับลวดลายที่
สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มักจะเป็นลวดลายเฉพาะที่หาชมได้เฉพาะที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น และ
กาสร้างสรรค์ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นมักจะมีลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยไว้อย่าง
ประณีตเช่นกัน กลุ่มตัวอย่างยังสื่อถึงการมีอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันของกลุ่มสังคมที่มีความชื่นชอบใน
เรื่องเดียวกันผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทยนั่นเอง 

 

 

ภาพที่ 4.113  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่4 
 

“#ธันวาลูกพาเที่ยว #ทริปรถไฟลอยน้ำ ชิว ชิว กับการรถไฟไทย เที่ยวหรู กินอยู่สบาย 
บริการ “มาตรฐาน รถไฟไทย” ขำ ขำ ค่ะ #ขอบคุณคณะไกด์บริษัทคอมแพคเวิล์ด #น้อง
ไกด์น่ารักค่ะ” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างต้องการบอกเล่าเรื่องราวการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างทางของตนกับ

ครอบครัวในขณะเดินทางไปท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างแต่งกายในรูปแบบที่ดูทันสมัยและยังคงผสมผสาน
ความชื่นชอบในผ้าไทยของตนโดยการดัดแปลงประยุกต์ให้เป็นกางเกงที่ดูทันสมัยและสามารถสวมใส่
ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่รู้สึกขัดในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสื่อให้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้มีวิธีการ
สวมใส่แค่แบบเดียวแต่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับความชื่นชอบและสไตล์ที่ตนเองเป็นได้ 

 



 200 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นเล่าเรื่องราวด้วยการใช้แฮชแท็กในการบอกว่าตนเองกำลังทำอะไรและ

กล่าวถึงบุคคลอันเป็นที่รักด้วยความรู้สึกดีใจในการพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ และเล่าถึง
ช่วงเวลาที่มีความสุขของตนเองในขณะเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มคณะว่าเพียบพร้อมไปทั้งการบริการ
และอาหารที่ครบครัน ทิ้งท้ายด้วยการใช้แฮชแท็กเพ่ือการกล่าวขอบคุณและชื่นชมไกด์นำเที่ยวในครั้ง
นี้ 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารด้านความรู้สึกส่วนบุคคลผ่านการเล่าด้วยตัวอักษรที่บ่งบอกถึงกิจกรรม

ต่าง ๆ และเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยภาพโดยไม่มีการกล่าวอธิบายด้วยตัวอักษร ซึ่ง
เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ด้านความชอบและการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตนได้
เป็นอย่างดี สามารถสื่อความหมายได้ว่าไม่จำเป็นต้องเลือกใช้ผ้าไทยในช่วงเวลาทางการเพียงเท่านั้ น 
หากแต่สามารถเลือกใช้ผ้าไทยได้ในทุกช่วงเวลา เพียงแต่เลือกและประยุกต์ให้เหมาะกับกิจกรรมเท่า
นั้นเอง 
 

 

ภาพที่ 4.114  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่5 
 

“แต่งลูกสาวเฮียที่รัก ต้องมาลงรถไฟ บึ๋งรถยนต์ ตรงมางาน #วันสีน้ำเงิน” 
 

1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างสวมใส่ผ้าไทยโทนสีน้ำเงินให้ความรู้สึกถึงความสุขุม รอบคอบ จริงจัง และเสริม

ให้บุคลิกดูภูมิฐานมั่นคงยิ่งขึ้น โดยมีประยุกต์รูปแบบของผ้าไทยให้ออกมาทันสมัยและทำให้มีความ
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คล่องตัวในการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ มากขึ้น ท่าทางการโพสมีความงดงามแสดงถึง
ความมั่นใจตนเอง และเป็นการโชว์ให้เห็นผ้าไทยได้ชัดเจน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการเล่าถึงกิจกรรมที่ตนมีความจำเป็นไปร่วมพิธีมงคลสมรสของ

ลูกสาวบุคคลหนึ่งที่เป็นที่เคารพรัก โดยมีการเดินทางด้วยพาหนะต่าง ๆ ที่แสดงถึงการใช้เวลาในการ
เดินทางเพ่ือไปถึงท่ีหมาย สุดท้ายมีการใช้แฮชแท็กในการบ่งบอกที่สีสันที่เลือกใช้ในการแต่งกาย 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างสื่อสารเรื่องราวของตนในช่วงเวลาหนึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายใน

การร่วมงานมงคลสมรส โดยเลือกใช้ผ้าไทยและประยุกต์รูปแบบให้มีความทันสมัยเข้ากับยุคสมัย
ปัจจุบันมากข้ึน และเป็นการเปิดมุมมองการใช้ผ้าไทยในรูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิม 

 

 

ภาพที่ 4.115  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่6 
 
“ไป...ถ่ายรูปกัน นะสองเรา #พ่ีน้องคล้องแขนเที่ยวและกิน #เกษียณกันแล้วเที่ยวได้ #แม่ไม่
ว่า”  

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
ภาพถ่ายมีองค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่ต้องการสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงการเดินทางไปยัง

สถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติ มีมุมพักผ่อนที่สามารถถ่ายรูปและทำกิจกรรมได้มากมาย กลุ่มตัวอย่าง
แสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ที่มีการเดินทางท่องเที่ยว
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ด้วยกัน และยังแสดงถึงการแต่งกายที่เลือกเสื้อจากผ้าไทยกับกางเกงรูปแบบทันสมัยนำมามิกซ์แอนด์
แมทช์ให้มีความเข้ากันอย่างลงตัวและทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัว 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายในการบ่งบอกการกระทำของตนกับบุคคลใกล้ชิดที่มีความชื่นชอบ

ในการถ่ายรูปเช่นเดียวกัน และใช้แฮชแท็กในการบอกความสัมพันธ์และสถานะที่แสดงถึงการมีเวลา
ในการเลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่รู้สึกว่ามีภาระหน้าที่การงานมาให้ต้องห่วงคำนึงถึง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างสื่อถึงการสะท้อนตัวตนและบ่งบอกถึงความเป็นตัวเอง

ด้านอิสระของเวลาที่ตัวบุคคลสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ในการเลือกทำกิจกรรมที่บุคคลมีความชื่นชอบ 
และการสื่อสารที่แสดงออกด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและครอบครัวที่มักจะมีกิจกรรม
ร่วมกัน และที่สำคัญกลุ่มตัวอย่างสื่อสารถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนในเรื่องการแต่งกายได้อย่าง
ชัดเจนนั่นคือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีการนำผ้าไทยมาประยุกต์ให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นให้เข้ากับ
กิจกรรมและสถานการณ์นั้น ๆ 

 

 

ภาพที่ 4.116  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่7 
 

“ตีมขาว/ครามกับความรักที่สวยงาม เจ้าสาวสวยสุด ๆ #ขอให้##พบแต่ความสุข #ทีมเพ่ือน
เจ้าสาวก็สวยกันจีงจีง #ชอบทีมนี้เชิญได้ทุกงาน” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มสังคมของตนภายในงานพิธีมงคลสมรส พร้อมการแต่งกายที่

คล้ายกันนั่นคือ การสวมเสื้อลูกไม้สีขาวที่มีหลากหลายรูปแบบคู่กับการนุ่งซิ่น กระโปรง หรือกางเกง 
ที่มีการดัดแปลงมาจากผ้าไทยย้อมคราม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ทุกคนสวมใส่เหมือนกัน 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบ่งบอกถึงการที่ตัวบุคคลและกลุ่มสังคมของตนร่วมกันแต่งกายด้วยธีมที่

เหมือนกันนั่งคือขาวและคราม ในการร่วมที่แสดงถึงความรักและการครองคู่กันของคู่บ่าวสาว และมี
การใช้แฮชแท็กในการแสดงความยินดีและเป็นการอวยพร  

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
สื่อถึงอัตลักษณ์การแต่งกายที่มีความโดนเด่นในการนำผ้าไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือใน

โอกาสพิเศษต่าง ๆ และเป็นการสื่อสารถึงกลุ่มสังคมที่มีความสนใจในเรืองเดียวกัน และสามารถบ่ง
บอกถึงการมีพ้ืนที่ที่คอยสนับสนุนและร่วมกันสื่อสารเรื่องผ้าไทยออกสู่สาธารณได้อย่างเต็มที ่
 

 

ภาพที่ 4.117  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่8 
 

“#แต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ ผ้าลายอย่างกับเสื้อผ้าไหมสีพ้ืนแบบเรียบ ๆ แต่งเติม
ด้วยเครื่องประดับน้อยชิ้น พอสวยงาม #เพลินสมัยไทยนิยมนุ่งห่มไทย” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างแต่งกายด้วยผ้าไทยทั้งเสื้อและผ้านุ่ง เป็นการโชว์ให้เห็นถึงรูปแบบ เนื้อผ้า และ

ลายผ้า ได้อย่างชัดเจน ในบรรยากาศที่สื่อชวนนึกถึงการร่วมงานที่มีเอกลักษณ์เด่นในด้านความเป็นที่
สอดคล้องกับรูปภาพอีกภาพที่นำเสนอถึงการเชิญชวนผู้คนให้ร่วมกันแต่งกายแบบไทยเพ่ือชม
พิพิธภัณฑ์โดยมีการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านการโพสต์ภาพอินโฟกราฟฟิกที่ประกอบร่วมมาใน  
โพสต์นั่นเอง 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างบรรยายถึงผืนผ้าที่ตัวบุคคลได้เลือกใช้ในการแต่งกายครั้งนี้ พร้อมการพูดถึงการ

เลือกใช้เครื่องประดับน้อยชิ้น หากแต่ทำให้ภาพรวมของการแต่งกายกลับดูโดดเด่นและมีความ
สวยงามยิ่งนัก มีการใช้แฮชแท็กในการสื่อสารการร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยในการเดินชม
พิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแฮชแท็กบ่งบอกถึงความรู้สึกเพลิดเพลินในกิจกรรมแต่งกายด้วย
ผ้าไทยในยุคสมัยปัจจุบัน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้และเป็นการเปิดมุมมองให้ผู้อ่ืนเห็น

ถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ต้องการอนุรักษ์ความไทยและการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยให้ยังคงอยู่ 
 

 

ภาพที่ 4.118  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่9 
 

“ฉีดวัคซีนเข็มแรก เรียบร้อยแล้วค่ะ ที่โรงพยาบาลบางกรวย 2 คนตายาย ฉีดพร้อมกัน จะ
ได้ปลอดโควิด สุขภาพดี และ....ปวด เมื่อย ไปพร้อม ๆ กัน..นะตานะ #ทีม########” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
จากภาพสื่อถึงการเข้ารับวัคซีนตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ที่กำลังเป็น

สถานการณ์วิกฤตในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างได้เลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยในการออกไปรับวัคซีน 
 
 



 205 

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างบอกเล่าถึงการรับวัคซีนต้านโควิด -19 ของตนเอง และเป็นการ

แสดงความรู้สึกการเคียงข้าง ๆ กันในทุกช่วงเวลาของบุคคล อีกทั้งยังมีการใช้แฮชแท็กสื่อถึงความเป็น
ทีมเดียวกันหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์พิเศษต่อกัน 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารโดยตรงในเรื่องการบอกเล่ากิจกรรมในขณะที่ตนกำลังทำอยู่ในเวลา

หนึ่ง เป็นการสื่อสารถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับวัคซีน กลุ่มตัวอย่างทมีการ
สื่อสารความเป็นตัวตนเรื่องการแต่งกายโดยอ้อมเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีการบรรยายถึงหากแต่
กลุ่มตัวอย่างเลือกแสดงออกให้เห็นในรูปภาพ ซึ่งสามารถตีความได้ว่ากลุ่มอย่างมีการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นปกติ 
 

 

ภาพที่ 4.119  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่10 
 

“มาดอนหอยหลอด....ก็ต้องกิน หอยหลอดผัดฉ่า หรือ แกงคั่ วโหด ปะล่ะ #ตีนซิ่นจกเมือง
ลอง #แว่นตาพราด้าพาหุรัด!” 

 
1) วิเคราะห์ภาพ 
กลุ่มตัวอย่างนำเสอภาพถ่ายที่ตนได้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมกับท่าทางการถ่ายรูปที่สื่อถึง

ภาพลักษณ์ที่สวยงามของตนเองให้รู้สึกน่าประทับใจ การแต่งกายที่โดดเด่นด้วยสีสันและการเลือกใช้
ผ้าไทยยิ่งทำให้เป็นการสะท้อนตัวตนของผู้สื่อสารได้ชัดเจนมากข้ึนถึงความชื่นชอบและไลฟ์สไตล์การ
แต่งกายส่วนบุคคล 
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2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
จากคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างต้องการบอกเล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าดอนหอยหลอด  

ที่เมื่อไปถึงแล้วนั้นจะต้องเลือกสั่งเมนูเด็ดอย่างหอยหลอดผัดฉ่าหรือแกงคั่วหอยหลอดก็สุดแล้วแต่
บุคคล มีการใช้คำถามเพ่ือเป็นการหยอกเย้าเล่นเพ่ือความบันเทิงการบรรยายโดยกลุ่มตัวอย่างเปรียบ
เปรยว่าเมื่อมาดอนหอยหลอดก็เลยกินหอยหลอดซะเลย โหดไหมละ โดยมีความหมายโดยนัยถึงการ
หยอกเย้ามากกว่าความหมายโดยตรงที่สื่อถึงความโหดร้ายจริง ๆ และทิ้งท้ายด้วยการใช้แฮชแท็กใน
การกล่าวถึงการแต่งกายของตนไว้สองอย่างคือหนึ่งการเลือกผ้าไทยและการเลือกแว่นที่มีการล้อถึงว่า
เป็นสินค้าที่เลียนแบบนั่นเอง 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
จากภาพและคำบรรยายกลุ่มตัวอย่างเพียงต้องการสื่อสารถึงความเป็นตัวตนผ่านการบอกเล่า

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต การเดินทางท่องเที่ยว ความรู้สึก และการแต่งกาย เป็นการสื่อสารเพ่ือใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการสะท้อนตัวตนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 

ภาพที่ 4.120  การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้ให้ข้อมูลที่ 5 รูปที ่11 
 

“#พ่ีน้องชวนกันเที่ยว เสร็จงานแล้วเที่ยวได้กินอาหารริมหาด ที่ อ่างศิลา เช็คอินที่ร้านกาแฟ 
ริมทะเล #โอ๊ยยย...ชิวอ่ะ” 
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1) วิเคราะห์ภาพ 
จากรูปภาพเป็นการนำเสนอไลฟ์สไตล์ และการแต่งกายของของกลุ่มตัวอย่างว่าเป็นอย่างไร 

กลุ่มตัวอย่างเลือกการใช้ผ้าไทยในการแต่งกายในขณะเดินทางไปยังสถานที่ต่ าง ๆ โดยไม่รู้สึกว่าผิด
แปลกไปจากบุคคลอื่นแต่อย่างใด  

2) วิเคราะห์คำบรรยาย 
กลุ่มตัวอย่างใช้คำบรรยายเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคลขณะอยู่นอกเวลา

ทำงานและอยู่กับคนในครอบครัว เป็นการเล่าที่บ่งบอกให้ทราบว่าตัวบุคคลกำลังรู้สึกผ่อนคลายและ
รู้สึกชื่นชอบกับบรรยากาศท่ีได้รับในขณะนั้น 

3) การสื่อสารอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างต้องการสื่อสารอัตลักษณ์ของตนผ่านการแต่งกายและไลฟ์สไตล์ที่ตนเป็นไป

อย่างธรรมชาติ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็นการกล่าวถึงการใช้ผ้าไทยโดยตรง หากแต่
เป็นการสื่อสารด้วยภาพที่ทำให้เห็นถึงการแต่งกายด้วยผ้าไทย และแสดงออกผ่านสีหน้าท่าทางที่เต็ ม
ไปด้วยความสุขและความม่ันใจในการแต่งกายด้วยผ้าไทยในขณะที่ต้องออกไปนอกสถานที่ 

ดังนั้น จากการสำรวจและการวิเคราะห์ตัวบทผ่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการสื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมักจะเลือกใช้ผ้าไทย
ในการแต่งกายโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเป็นผ้าไทยเท่านั้น หากแต่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ทั้งผ้า
ไทย ผ้าพิมพ์ ผ้าปัก ผ้าชนเผ่าและผ้าพ้ืนเมือง ซึ่งต่างก็มีสิ่งที่เหมือนกันคือลักษณะความเป็นไทยที่ถูก
สืบทอดกันมาในแต่ละรูปแบบของผ้านั้น ๆ และมีการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านการบอกเล่าถึงกิจกรรม
การใช้ชีวิตประจำวัน การแสดงความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ การเล่าแนะนำเพ่ือเปิดมุมมองใหม่ ๆ 
และการสร้างแรงบันดาลในการแต่งกายด้วยผ้าไทย การสื่อสารถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย และการ
เล่าเรื่องประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละลักษณะของตัวบุคคล 

จากการวิเคราะห์ตัวบทในส่วนของการโพสต์นำเสนอการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่ง
กายด้วยผ้าไทยนั้น ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารอัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง
การแต่งกายด้วยผ้าไทยทั้งสิ้น 10 ลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) อัตลักษณ์การเปน็ผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 
2) อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบและรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
3) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมองใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
4) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลอ่ืนหันมาสวมใส่ผ้าไทย 
5) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย 
6) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรมผ้าไทย 
7) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 
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8) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรกเป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 
9) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงานหัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลงยา 
10) อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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ลำดับที่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 

ภาพที่ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ 

1. อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า

ไทย 5. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบ

สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง

ยา 
10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 

1 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 1 
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✓

 
✓
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✓
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✓
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✓

 
 

 
 

 
✓
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ลำดับที่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 

ภาพที่ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ 

1. อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า

ไทย 5. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบ

สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง

ยา 
10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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ลำดับที่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 

ภาพที่ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ 

1. อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า

ไทย 5. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบ

สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง

ยา 
10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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ลำดับที่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 

ภาพที่ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ 

1. อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า

ไทย 5. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบ

สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง

ยา 
10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า
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ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
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8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง
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ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
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สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง
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10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 
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และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า
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สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
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ลำดับที่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 

ภาพที่ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ 

1. อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า

ไทย 5. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบ

สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง

ยา 
10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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ลำดับที่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 

ภาพที่ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ 

1. อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า

ไทย 5. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบ

สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง

ยา 
10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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ลำดับที่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 

ภาพที่ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ 

1. อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า

ไทย 5. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบ

สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง

ยา 
10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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ลำดับที่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 

ภาพที่ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ 

1. อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า

ไทย 5. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบ

สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง

ยา 
10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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ลำดับที่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 

ภาพที่ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ 

1. อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า

ไทย 5. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบ

สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง

ยา 
10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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ลำดับที่ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ 

ภาพที่ 

การสื่อสารอัตลักษณ์ 

1. อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 

2. อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบ

และรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

3. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมอง
ใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

 4. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคคลอื่นหันมาสวมใส่ผ้า

ไทย 5. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบ

สานความเป็นไทย 

6. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรม

ผ้าไทย 
7. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 

8. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรก
เป็นงานทำมือและงานประดิษฐ์ประดอย 

9. อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงาน

หัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลง

ยา 
10. อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของ
ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แนวคิด
การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) ซึ่งเป็นวิธี
วิจัยที่มุ่งเน้นการตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล การทำความเข้าใจเรื่องราว เหตุการณ์ 
จากมุมมองของผู้ที่เข้าไปสัมผัสและตีความจากมุมมองของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาความหมาย
และทำความเข้าใจ โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการตีความการแต่งกายด้วยผ้าไทยของผู้หญิงที่แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย ซึ่งเป็นการรับรู้ตัวตนจนนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์และเกิดการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ตามหลังมา 

ผู้วิจัยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-dept Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ที่มีความหลากหลายทาง
วัย อาชีพ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา จำนวน 9 คนที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 

ส่วนที่สองคือข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) จากสื่อออนไลน์ที่ผู้ให้
ข้อมูลใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเฟซบุ๊กส่วนบุคคล และเฟซบุ๊กกลุ่ม โดย
เลือกเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562-กันยายน 2564 ที่กลุ่มตัวอย่างทำการโพสต์ภาพและ
เรื่องราวการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพ่ือนำมาวิเคราะห์การสื่อสารอัตลักษณ์ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้มีการ
แสดงออกมาให้เห็น โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่พบ ดังนี้ 
  



226 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 
5.1.1.1 ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 
การเลือกผู้ให้ข้อมูล เป็นการเลือกโดยเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับหัวข้อที่ต้องการศึกษา การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย การ
เลือกผู้ให้ข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่านแรก คือ 
ผู้ให้ข้อมูลที่ 1 ซึ่งแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวันเป็นประจำ อีกท้ังยังเป็นผู้ที่สะสมผ้าไทยและยัง
ติดต่อรวมกลุ่มกับผู้ที่มีความสนใจในการสวมใส่ผ้าไทยเช่นเดียวกันอยู่เสมอ รวมถึงชี้นำให้ผู้วิจัยค้นหา
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กที่ปรากฏอยู่บนพ้ืนที่ออนไลน์อยู่แล้วจำนวนหนึ่ง และใช้วิธีสอบถาม 
ขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพต่าง ๆ ในการช่วยแนะนำกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย จนทำให้พบกลุ่มบ้านชวนนุ่งซิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กปิดที่มีแอดมินเป็น
ผู้ดูแลและคัดเลือกสมาชิกในการอนุมัติเข้ากลุ่ม โดย ณ วันที่เก็บข้อมูลกลุ่มบ้านชวนนุ่งซิ่น มีสมาชิก
จำนวน 23,661 คน ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจำ อีกทั้งยังมีความ
หลากหลายในอาชีพ วัย การศึกษาและสถานภาพ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสามารถบอกเล่าและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยของตัวเองได้ 

ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 9 คน ใบรูปแบบตาราง โดย
นำเสนอข้อมูล ได้แก่ อายุ ภูมิลำเนา ระดับการศึกษา อาชีพ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีอายุน้อยที่สุดคือ 34 ปี และมีอายุมากที่สุดคือ 68 ปี ทุกคนจบ
การศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นปริญญาโทและบางส่วนจบการศึกษาข้ัน
ปริญญาเอก มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางถึงขั้นดี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครและอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 

โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องวงจรแห่งวัฒนธรรม (Circuit of Culture) ของ Hall and 
Du Gay (1996) และแนวคิดวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์โดย E. T. Hall (อ้างถึงใน ศิรินาถ ปิ่น
ทองพันธ์, 2546) ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ ดังนี้ 

5.1.1.2 ที่มาของการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
1) จุดเริ่มต้นในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูล 6 ใน 9 

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66 แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นในการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่เกิดจากการเห็น
บุคคลในครอบครัวและบริบทสังคมรอบข้างของผู้ให้ข้อมูลใช้ผ้าไทยในการแต่งกายมาตั้งแต่เยาว์วัย 
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ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดการความเคยชินและซึมซับการใช้ผ้าไทยโดยไม่รู้ตัว ทำให้ผู้ให้
ข้อมูลเกิดการรับรู้และผสมผสานกลมกลืนจนเป็นนิสั ยส่วนบุคคลในการสวมใส่ผ้ าไทยใน
ชีวิตประจำวันและในโอกาสต่าง ๆ เช่น ไปวัด ไปทำงาน ไปงานเลี้ยง งานประเพณีต่าง ๆ ยกเว้นแต่
ชุดพนักงานบริษัทท่ีอยู่ในระเบียบปฏิบัติของพนักงานประจำองค์กรนั้น ๆ 

นอกจากนี้ ในการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้
ข้อมูล 3 ใน 9 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33 แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นในการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่เกิด
จากหน้าที่การงานที่ทำให้ผู้ให้ข้อมูลมีโอกาสเดินทางไปทำงานและท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ และเมื่อ
ได้ไปต่างจังหวัดจึงเห็นผ้าท้องถิ่น  ผ้าพ้ืนเมืองที่คนเฒ่า คนแก่ หรือชาวบ้านในพ้ืนที่นั้นนุ่งกัน  
โดยเป็นผ้าที่มีการทอใช้กันเองภายในชุมชนและยังเป็นผ้าที่ทอเพ่ือจำหน่ายในศูนย์วิสาหกิจชุมชน  
ซึ่งเมื่อผู้ให้ข้อมูลได้เห็นและได้สัมผัสผ้าไทยเหล่านั้น ทำให้เกิดความรู้สึกชอบ มองดูแล้วมีความ
สวยงาม จึงตัดสินใจซื้อผ้าไทยและเริ่มสะสมมาเรื่อย ๆ พร้อมทั้งนำผ้าไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันและ
ในโอกาสต่าง ๆ 

2) งานอดิเรกที่เป็นกิจกรรมยามว่าง 
งานอดิเรกที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 ใน 9 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 44 มีการใช้เวลา

ว่างในการทำงานฝีมือ เช่น เครื่องประดับลงยา เพ้นท์ลายไทย งานประดิษฐ์ เช่น ทำหน้ากากอนามัย 
ทำกระเป๋า ทำบายศรี ร้อยพวงมาลัย อีกทั้งยังสอนลูกหลานทำขนมเค้ก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็น
กิจกรรมยามว่างที่ช่วยส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ในกับตนเอง อย่างไรก็ดี การใช้เวลาว่างในการ
ทำงานฝีมือ งานประดิษฐ์ สำหรับบุคคลอ่ืนทั่วไปแม้จะไม่ได้มีความหมายแฝงไว้เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ หากแต่กิจกรรมเหล่านี้สามารถสะท้อนตัวตนได้ว่า มีพ้ืนฐานที่รักและ 
ชื่นชอบความเป็นไทย 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 5 ใน 9 คนหรือร้อยละ 
55 พบว่า งานอดิเรกยามว่างอีกลักษณะหนึ่งที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีจุดร่วมสำคัญของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
เหมือนกันนั่นคือ การศึกษาความรู้เพิ่มเติมของผ้าซิ่นจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงศึกษาด้านประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการทอผ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชื่นชอบและมีผลในการสนับสนุน
ให้มีการแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นอย่างมาก ตลอดจนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือประดับตกแต่งที่อยู่
อาศัยและทำสวนผลไม้ 

3) งานศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความชื่นชอบ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก ผู้วิจัยพบว่า งานศิลปวัฒนธรรมที่ผู้ให้

ข้อมูลมีความชื่นชอบที่เหมือนกัน งานเหล่านั้นมักมีความเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ  
การฟ้อน รำไทย ดนตรีไทย และจิตรกรรมฝาผนัง สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนการสร้างอัตลักษณ์ส่วน
บุคคลได้เป็นอย่างด ี
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5.1.1.3 การสร้างอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
1) ระบบการสื่อสารและภาษา 

สรุปได้ว่า ระบบการสื่อสารและภาษาของผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะการใช้ภาษา
ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาท้องถิ่นกับคนในพื้นที่เดียวกันและใช้ภาษากลางกับคนต่างพ้ืนที่ เพื่อให้ง่าย
ต่อการสื่อสารและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอย่างถูกต้อง 

ดังนั้น ระบบการสื่อสารและภาษาจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสังคม 
บริบทของบุคคลที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันในช่วงเวลานั้น ๆ 

2) ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย 
สรุปได้ว่า ลักษณะท่าทางและการแต่งกายของผู้ให้ข้อมูล มีการใช้ผ้าไทยใน

การแต่งกายมานานแล้ว โดยเริ่มต้นจากอดีตที่ได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่ คุณครู หรือบุคคลที่มีความ
ใกล้ชิดใช้ผ้าไทยในการแต่งกายในชีวิตประจำวันและในโอกาสออกงานบุญ งานประเพณี พิธีกรรม  
ต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งมีผ้าไทยเป็นผ้าพ้ืนเมืองของพ้ืนถิ่นที่อาศัยอยู่ อีก
ทั้งเป็นความชอบส่วนบุคคลที่เห็นผ้าไทยแล้วรู้สึกว่ามีความสวยงาม ทั้งวิธีการทอ รูปแบบ สีและ
ลวดลายที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงเรื่องราวของผ้าแต่ละผืนที่มีที่มาที่ไปแตกต่างกันยิ่งทำให้รู้สึก
ถึงคุณค่าของผ้ายิ่งขึ้น เมื่อนำผ้ามาใช้ในการแต่งกายเริ่มจากการใส่ไปวัด ใส่ไปร่วมงานบุญประเพณี 
ใส่ไปทำงาน หรือไปเที่ยวต่างจังหวัดตามพ้ืนถิ่นของผ้าผืนนั้น ๆ จนเกิดการนำผ้าไทยมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันให้เหมือนเป็นชุดปกติทั่วไป ยิ่งทำให้รู้สึกชื่นชอบและหลงรักผ้าไทยมากขึ้น สุดท้ายการ
แต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจำจนกลมกลืนกลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล 

การแต่งกายในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะเลือกใช้เป็นผ้าฝ้ายเพราะผ้าฝ้าย
เป็นผ้าที่สวมใส่สบาย ไม่ร้อนสามารถใส่ไปได้ทุกที่ทุกโอกาส และหากในโอกาสพิเศษอาจจะเลือกเป็น
ผ้าไหมในการแต่งกายเพราะผ้าไหมให้ความรู้สึกที่หรูหรา โดยวิธีการแต่งกายนั้นจะนำผ้ามานุ่งโดยจะ
นุ่งสดหรือนำไปตัดตามแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม กาลเทศะของการแต่งกายในแต่ละ
โอกาส ซึ่งรูปแบบและวิธีการนุ่งผ้านั้นก็จะแตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละบุคคล โดยวิธีการ
เลือกซื้อผ้าไทยนั้นไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าของพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง หากแต่จะเลือกซื้อตาม
ความชอบส่วนบุคคล โดยเลือกจากโทนสี วัสดุในการทอ รูปแบบและลวดลายที่ต้องตาต้องใจ รวมถึง
เรื่องราวความเป็นมาของผ้าแต่ละผืน ผ้าทอมือมีราคาตั้ งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น  
การตัดสินใจซื้อผ้าแต่ละผืนนั้นขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์และกำลังซื้อของแต่ละบุคคล ช่องทางการซื้อมีทั้ง
ซื้อจากชุมชน ซื้อจากงาน OTOP และซื้อผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งผ้าที่ซื้อเป็นผ้าทอมือโดยฝีมือคนไทย
ทั้งหมดเพราะได้ช่วยให้ช่างทอมีรายได้และเป็นการช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชม 

ดังนั้น ลักษณะท่าทางและการแต่งกายมีการใช้ผ้าไทยมาเป็นเวลานานแล้ว
นับตั้งแต่สมัยก่อน โดยการนำมาสวมใส่เป็นเครื่องนุ่งห่มไปร่วมงานพิธีกรรม ประเพณีงานบุญต่าง ๆ 
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หรือใช้กันในชีวิตประจำวัน เพียงแต่การแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นการแต่งกายเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มี
ความชื่นชอบในผ้าไทยเท่านั้นไม่ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มสังคม รูปแบบและวิธีการสวมใส่
ผ้าไทยนั้นจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบ ลักษณะการแต่งตัว และไลฟ์สไตล์ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล 

3) เวลาและความสำนึก 
สรุปได้ว่า เวลาและความสำนึกของผู้ให้ข้อมูลมีความภาคภูมิใจในความเป็น

ภูมิปัญญาไทยของการทอผ้า ไม่อยากให้ผ้าไทยเป็นตำนานอยากให้อยู่กับสตรีไทยรุ่นต่อรุ่น ไม่ได้
คาดหวังให้นำผ้าไทยมาใส่แบบเดิมในทุก ๆ วัน หากแต่อยากให้มีการปรับใช้ผ้าไทยให้ดูทันสมัยขึ้น
ตามยุคสมัย เพื่อที่จะให้ผ้าไทยเป็นชุดหนึ่งที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าที่สามารถหยิบมาใช้ได้ในทุกโอกาส เป็นการ
อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยเอาไว้และช่วยสร้างรายได้ให้กับคนทอ อีกท้ังเป็น
การส่งเสริมเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน 

ดังนั้น เวลาและความสำนึกเป็นความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
การทอผ้า ช่วยอนุรักษ์ผ้าไทยไม่ให้เป็นตำนานและเป็นการสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน ด้วยการ
แต่งกายผ้าไทยและการปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยทำให้ผ้าไทยสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4) ความสัมพันธ์ 
สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลที่มีความชอบในการแต่ง

กายด้วยผ้าไทยเหมือนกัน ได้มีการรวมตัวกันอยู่ในกลุ่มที่มีการจัดตั้งไว้บนสื่อออนไลน์ ภายในกลุ่มจะ
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกได้บอกเล่าเรื่องราวผ่านข้อความ รูปภาพ อิโมติคอน เกี่ยวกับการแต่ง
กายด้วยผ้าไทยของแต่ละบุคคล สมาชิกในกลุ่มต่างร่วมกันแสดงความคิดเห็น ชื่นชม สอบถามพูดคุย
ในเรื่องของผ้าไทยเป็นไปอย่างด้วยดีโดยไม่มีการขัดแย้งกันภายในกลุ่ม หากแต่ความชอบส่วนบุคคล
นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวที่แต่ละคนมีความชอบผ้าไทยที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากผ้าไทยมีหลายประเภท 
ขึ้นอยู่กับวิธีการทอ เทคนิค วัสดุและแหล่งที่มา ความต่างในการชอบประเภทของผ้าไทยไม่ได้นำมาซึ่ง
เป็นการวิจารณ์หรือข้อโต้เถียงใดใด อีกท้ังยังช่วยกันแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน
ภายในกลุ่ม สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ชอบการแต่งกายด้วยผ้าไทยผู้ให้ข้อมูลก็ไม่ได้แสดงทีท่าที่ไม่ชอบหรือ
ตำหนิแต่อย่างใด เพราะคนเราไม่จำเป็นต้องชอบเหมือนกัน อย่างการแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นสิทธิ
ส่วนบุคคลทีทุ่กคนมีสิทธิ์ที่จะชอบหรือไม่ชอบเท่ากัน 

ดังนั้น ความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีชอบในการแต่งกายด้วยผ้าไทยเหมือนกัน 
เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมจะมีมุมมอง ความคิด ความรู้สึก ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะไม่มีความ
ขัดแย้งกันเรื่องของผ้าไทยมีแต่จะช่วยกันแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
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5) ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง 
สรุปได้ว่า ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่างของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มี

กิจกรรมยามว่างที่ชอบทำเป็นงานฝีมือ งานประดิษฐ์ อ่านความรู้เกี่ยวกับผ้าซิ่นและปลูกต้นไม้ และมี
ความชื่นชอบในงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ และงานจิตรกรรมฝาผนัง ในขณะที่
แต่งกายด้วยผ้าไทยจะมีความรู้สึกต่อตนเองว่า สวย ดูดี และมีความมั่นใจในตนเองเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวันเป็นปกติ จนมีความรู้สึกเคยชินและรู้สึ กว่า
กลมกลืนไปกับตัวตนของบุคคลแล้ว ซึ่งการแต่งกายด้วยผ้าไทยของแต่ละบุคคลก็จะแต่งตามสไตล์
ความชอบแต่ละของบุคคล จึงสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนออกมาได้จริงเป็นอย่างดี และไม่รู้สึกว่า
ขัดกับตัวตนที่แท้จริง และไม่ได้มีความคิดว่าคนอ่ืนจะมองหรือคิดกับเราเป็นอย่างไร เพราะสิ่งนี้เป็น
ความชอบส่วนบุคคลที่และตัดสินใจด้วยตัวเอง 

ดังนั้น ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่างของบุคคลที่มีการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยจึงมักมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือ งานประดิษฐ์ การเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและ
ปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังมีความชอบในงานด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย ด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และ
งานจิตรกรรมต่างๆ จึงมีผลทำให้บุคคลเหล่านี้มีความมั่นใจในตัวเองและมีเอกลักษณ์การแต่งกาย
ออกมาเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลนั้นเอง 

6) ความเชื่อและทัศนคติ 
สรุปได้ว่า ความเชื่อและทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลที่แต่งกายด้วยผ้าไทย เชื่อว่า

การสวมใส่ผ้าไทยในโอกาสต่าง ๆ และในชีวิตประจำวันทำให้ตนเองดูสวยงามและโดดเด่นยิ่งขึ้น 
เพราะผ้าไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนกับผ้าอ่ืน ๆ และเชื่อว่าการแต่งกายด้วยผ้าไทยช่วย
ส่งเสริมบุคลิกภาพให้ตนเองดูดียิ่งขึ้น สุภาพเรียบร้อย งามสง่า อีกท้ังยังเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยมและ
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ในอดีตผ้าไทยถูกมองว่าเชย ไม่ทันสมัย บุคคลที่สวมใส่จะต้อง
เป็นผู้ใหญ่หรือเจ้าขุนมูลนายเท่านั้น และเมื่อสังคมไทยมีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจึงทำให้
ค่านิยมในการใช้ผ้าไทยไม่เป็นที่แพร่หลายในสังคมอย่างที่ควร แต่ความจริงแล้วค่านิยมของผ้าไทย
ไม่ได้ด้อยค่าลงเลยแม้แต่น้อยหากแต่ยิ่งทวีค่าสูงขึ้น ยิ่งเป็นผ้าเก่าแก่โบราณที่มีการเก็บสะสมมานาน
ยิ่งทำให้ผ้าผืนนั้นมีคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันการเปิดกว้างของสังคมทำให้ผ้าไทยมีการ
ปรับใช้ให้เข้ายุคสมัยได้เป็นอย่างดี รวมถึงปัจจุบันภาครัฐได้ให้การสนับสนุนรณรงค์และอนุรักษผ์้าไทย
ไม่ให้สูญหายลืมเลือนไปจากสังคมไทย ทำให้คนในสังคมและคนรุ่นใหม่เริ่มหันกลับมาสนใจใช้ผ้าไทย
อีกครั้งเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงวัยของเจนเนอเรชั่น 

ดังนั้น ความเชื่อและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการแต่งกายด้วยผ้าไทย เชื่อ
ว่าการสวมใส่ผ้าไทยในโอกาสต่าง ๆ และในชีวิตประจำวันสามารถทำให้ตนเองดูดีและโดดเด่นยิ่งขึ้น 
อีกทั้งยังเชื่อว่าการสวมใส่ผ้าไทยช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ตนเองดูสุภาพเรี ยบร้อย สวยสง่า และ
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สามารถบ่งบอกถึงการมีรสนิยมที่ดีได้ ในอดีตผ้าไทยถูกมองว่าเชย ไม่ทันสมัย และต้องเป็นผู้ใหญ่หรือ
เจ้าขุนมูลนายเท่านั้นที่จะสวมใส่ แต่ในปัจจุบันผ้าไทยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่ง
ภูมิปัญญาไทย ทำให้ปัจจุบันมีการนำผ้าไทยมาปรับใช้ให้ดูทันสมัยและเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นในสังคม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูล ในการศึกษาการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามแนวคิดวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์โดย 
Edward T. Hall นั้น ผู้วิจัยสามารถหาข้อสรุปการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วย
ผ้าไทยออกมาได้ 6 กลุ่มดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งสามารถอธิบายถึงการสร้างอัตลักษณ์ได้ว่า อัตลักษณ์
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งและถูกสั่งสมจนเกิดเป็นภูมิหลังที่ก่อตัวให้
เกิดอัตลักษณ์ด้านใดด้านหนึ่ง อีกทั้งบุคคลมีการจัดระเบียบอัตลักษณ์ในแต่ละด้านผ่านระบบต่าง ๆ 
ของการสร้างความหมายและการสร้างภาพตัวแทน โดยที่ บุคคลมีการเลือกหรือหยิบนำ 
อัตลักษณ์บางส่วนที่มีความโดดเด่นในการแสดงความเป็นตัวตนออกมาแสดงให้ผู้ อ่ืนได้เห็นเป็น  
อัตลักษณ์ของบุคคลนั้นเอง  

ดังนั้นการเกิดอัตลักษณ์เป็นการก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรมหรือสถาบันทางสังคมที่เกิดจาก
เรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพ่ิมเติมจากความรู้
เดิม ๆ ของบุคคล ซึ่งวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นทางสังคม โดยอัตลักษณ์ไม่สามารถ
เป็นสิ่งที่หยุดนิ่งหรือหาข้อจำกัดที่สามารถระบุได้ตายตัว และไม่สามารถระบุได้ว่าการเกิดอัตลักษณ์
นั้นจำเป็นจะต้องมีการเริ่มต้นหรือจบลงในระยะใดของวงจรแห่งวัฒนธรรมนั้น ๆ หากแต่สามารถ
เกิดข้ึนในช่วงระยะใดก็ได้ภายในวงจรแห่งวัฒนธรรม 

จากผลการวิจัยตามแนวทางวงจรแห่งวัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้นสามารถตีความตามแนว
ปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) ในการตีความและการทำ
ความเข้าใจประสบการณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่มีผลต่อการประกอบสร้างอัตลักษณ์ โดยสามารถ
แยกอธิบายการประกอบสร้างอัตลักษณ์ได้ออกเป็น 2 ลักษณะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) 
จากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 9 ท่าน ปรากฏว่าผู้ให้ข้อมูลมีการสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลใน

การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่มีการเริ่มต้นมาจากการชื่นชอบในงานหัตถกรรมและงานที่เกิดจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านจนเกิดการเลือกนำสิ่งเหล่ามาประกอบสร้างเป็นการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์และรูปแบบ
วิธีการที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนได้ไม่เหมือนใคร ผู้ให้ข้อมูลมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย
ของการทอผ้าและรู้สึกดีต่อตนเองเมื่อได้สวมใส่ผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์ความสวยงามและเรื่องราว
เฉพาะตัวของผ้าไทยในแต่ละผืน โดยที่บุคคลมีการปรับรูปแบบวิธีการแต่งกายให้สามารถสวมใส่ใน
ชีวิตประจำวันได้เป็นเรื่องปกติเหมือนการใส่เสื้อผ้าตามสัมยนิยมจองผู้คนในปัจจุบัน รวมถึงการให้
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คุณค่าและการร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่สืบไปรุ่นสู่รุ่นโดยที่สามารถประยุกต์ผ้าไทยให้เข้ากับความ
เป็นสมัยนิยมของแต่ละยุคได้ 

อีกทั้งทัศนคติที่มีต่อการแต่งกายด้วยผ้าไทยของบุคคลที่มองว่าเมื่อได้นำผ้าไทยมาใช้
ในการแต่งกายแล้วนั้น จะให้ความรู้สึกโดดเด่น สวยงาม ตามแบบฉบับเฉพาะของแต่ละบุคคลที่
สะท้อนความเป็นตนเองออกมาได้ รวมถึงการมองว่าการแต่งกายด้วยผ้าไทยจะส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดู
มีความงดงาม สุภาพเรียบร้อย และมีภูมิฐานมากขึ้น ซึ่งนั้นเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้นให้แก่
บุคคลและบ่งบอกถึงการมีรสนิยมที่ดีได้ 

2) อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) 
จากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 9 ท่าน ปรากฏว่าผู้ให้ข้อมูลมีการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมใน

การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่มีภูมิหลังจากประสบกาณ์ต่าง ๆ โดยตัวบุคคลมีความใกล้ชิดกับ
สภาพแวดล้อมที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาความเป็นไทยในพ้ืนถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งแต่
เยาว์วัย โดยได้พบเห็นและสัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่ คุณครู หรือบุคคล
ที่มีควาใกล้ชิดใช้ผ้าไทยเป็นการแต่งกายในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งการสวมใส่ผ้าไทยไปร่วมงาน
พิธีกรรมหรือในโอกาสพิเศษต่าง ๆ อีกทั้ งยังพบว่าบุคคลใกล้ชิดกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลบางท่านเป็น  
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทอผ้าที่ถูกส่งต่อกันมายังรุ่นสู่รุ่น 

เหตุนี้จึงทำให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดการสั่งสมอัตลักษณ์ทางด้านผ้าไทยเป็นทุนเดิมจนเกิดการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยมาจนถึงปัจจุบัน และการประกอบสร้าง 
อัตลักษณ์ทางด้านความเชื่อในการแต่งกายเพ่ือเข้าร่วมงานพิธีกรรม ประเพณีงานบุญ และพิธีการที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา 

จากที่มาของการแต่งกายด้วยผ้าไทยผ่านกระบวนการคิดตามแบบวงจรแห่งวัฒนธรรมสู่การ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ ของผู้หญิ งที่ แต่งกายด้วยผ้าไทยพบว่ากลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลทั้ ง 9 ท่าน  
มีช่วงเวลาหนึ่งในการก้าวเข้าสู่วงจรแห่งวัฒนธรรมในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ที่ไม่สามารถระบุได้
แน่ชัดว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการเริ่มต้นถึงการเป็นผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยในระยะการก่อตัว 
อัตลักษณ์ใด หากแต่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทั้งแบบอัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
(Personal Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่จะนำไปสู่การ
สื่อสารอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
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5.1.2 การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
จากการวิเคราะห์ตัวบทในส่วนของการโพสต์นำเสนอการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่ง

กายด้วยผ้าไทยนั้น ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารอัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง
การแต่งกายด้วยผ้าไทยทั้งสิ้น 10 ลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) อัตลักษณ์การเป็นผู้ใช้ภาษาท้องถิ่น 
2) อัตลักษณ์ของการเป็นบุคคลที่ชื่นชอบและรักในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
3) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้เปิดมุมมองใหม่ในการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
4) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลอ่ืนหันมาสวมใส่ผ้าไทย 
5) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้อนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย 
6) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับงานหัตถกรรมผ้าไทย 
7) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน 
8) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้มีงานอดิเรกเป็นงานทำมือและงานประดิดประดอย 
9) อัตลักษณ์ของการเป็นผู้สนใจในงานหัตถกรรมผ้าทอไทยและเครื่องประดับลงยา 
10) อัตลักษณ์การเป็นผู้มีความเชื่อในภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 

ตามแบบฉบับความเป็นไทย 
ผู้วิจัยพบว่าอัตลักษณ์ที่กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ที่พบจากการวิเคราะห์

ตัวบทนั้น ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงมี
ความเกี่ยวเนื่องกันของแต่ละด้านในการทำให้ทราบถึงลักษณะอัตลักษณ์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถอธิบายอัตลักษณ์ได้ว่าการเป็นผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นผู้รักอิสระใน
ความชื่นชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นผู้ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นและมีวิถีดำเนินชีวิตแบบคนท้องที่ เป็นผู้ที่รักใน
การนุ่งผ้าซิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและทันสมัย เป็นผู้ร่วมอนุรักษ์รักษาความเป็นไทยให้คงอยู่และเข้ากับ
ยุคสมัยได้อย่างลงตัว เป็นผู้เปิดรับและเปิดมุมมองการแต่งกายด้วยผ้าไทยออกสู่สังคมให้ผู้อ่ืนได้มี
ประสบการณ์ร่วมและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนหันกลับมาสวมใส่ผ้าไทยเพ่ิมขึ้น และที่สำคัญเป็น
ประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจและสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ยังคงร่วมอนุรักษ์และทำให้
ผ้าไทยกลับมาเป็นที่นิยมและสามารถเปิดมุมมองใหม่ให้ผู้อ่ืนหันมาเลือกใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันได้
จนเป็นเรื่องปกติและมีรูปแบบที่เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัว ซึ่งจากการอธิบายการสื่อสารอัตลักษณ์
ข้างต้นพบว่าการสื่อสารอัตลักษณ์มีความสอดคล้องกันกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่
แต่งกายด้วยผ้าไทย 6 ด้าน คือ 

1) ด้านระบบการสื่อสารและภาษา 
2) ด้านลักษณะท่าทางและการแต่งกาย 
3) ด้านเวลาและสำนึก 
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4) ด้านความสัมพันธ์ 
5) ด้านความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง 
6) ด้านความเชื่อและทัศนคติ 

จากการวิเคราะห์ตัวบทตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic 
Phenomenology) ตามแนวคิดของ Martin Heidegger ในการตีความและการทำความเข้าใจการ
สื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยพบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 ท่าน มีการสร้างตัวบทเพ่ือ
สื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กด้วยวิธีการนำเสนอรูปภาพประกอบข้อความ ผ่านการ
บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหารร่วมกัน รวมถึงการใช้อิโมติคอนในการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกร่วมด้วย เพ่ือให้การสื่อสารอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกิดความชัดเจนมากขึ้นและสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันของผ็ให้ข้อมูลและผู้รับสารถึงอารมณ์ความรู้สึกในขณะที่นำเสนอการสื่อสารอัต
ลักษณ์นั้น ๆ โดยสามารถจำแนกรายละเอียดการสื่อสารอัตลักษณ์ได้ดังนี้ 

1) การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 
จากการวิเคราะห์ตัวบทของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 ท่าน มีการสื่อสาร 

อัตลักษณ์ด้วยการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมผ่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  
ที่แสดงถึงการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม ด้วยการประกอบสร้าง “ความเป็นจริง” จากการ
ที่บุคคลเป็นผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยและการแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยม รวมถึงการเป็นผู้ที่ชื่นชอบ
ในงานหัตถกรรมผ้าไทย ประกอบกับการมีกลุ่มสังคมที่มีความคิด ความชื่นชอบ และรูปแบบการแต่ง
กายด้วยผ้าไทยที่เหมือนกัน มาร่วมกันสร้าง “โลกทางสังคม” โดยการให้ความหมายและคุณค่าของ
การเลือกใช้ผ้าไทยในการแต่งกายและร่วมกันเปิดมุมมองใหม่ ๆ ออกสู่สาธารณะ 

2) การเล่าเรื่อง 
จากการวิเคราะห์ตัวบทของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 ท่าน มีการสื่อสาร 

อัตลักษณ์ด้วยการเล่าเรื่องผ่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีการเล่าเรื่องด้วยการบรรยายและ
ร้อยเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนในด้านต่าง ๆ และ
สะท้อนถึงมุมมอง ความเชื่อ ทัศนคติ ที่สามารถนำไปสู่การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมได้ 

จากการวิเคราะห์ตัวบทของการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้หญิงที่แต่งกาย
ด้วยผ้าไทยสรุปได้ว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย 2 รูปแบบคือ 
การสื่ อสารอัตลั กษณ์ จากการประกอบสร้างความ เป็ นจริ งทางสั งคมที่ เป็ นการสื่ อสาร  
อัตลักษณ์ทางสังคม และการสื่อสารอัตลักษณ์จากการเล่าเรื่องที่เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ส่วนบุคคล  
โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ทั้งสอง 2 แบบไปพร้อม ๆ กัน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทำการอภิปรายผลการวิจัยโดยบ่งประเด็นการอภิปรายออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1) กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 
2) การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
5.2.1 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลตามแนวคิดปรากฏการณ์

วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) ตามแนวคิดของ Martin Heidegger 
ในการตีความและการทำความเข้าใจประสบการณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่มีผลต่อการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้น การสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย มีระบบการสื่อสารและ
ภาษาท่ีมีการใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจำวันกับคนในพ้ืนที่เดียวกันและใช้ภาษากลางกับคนต่างพ้ืนที่ 
สอดคล้องกับ Littlejohn and Foss (2008) ได้อธิบายเอาไว้ว่าการที่เรากำลังค้นหาภาพที่ประกอบ
ขึ้นเป็นตัวเรา หรือที่เราเรียกว่า อัตลักษณ์บุคคล (Personal Identity) ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับอัต
ลักษณ์มีความหมายกว้างไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมด้วยลิตเติ้ลจอห์นและฟอสส์ กล่าวไว้ว่า ไมเคิล 
เฮชต์ และคณะ ได้นำเสนอทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ ไว้ โดยมีการอธิบายว่า อัต
ลักษณ์เป็นจุดเชื่อมกันระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual) และ สังคม (Societal) ส่วนการสื่อสารนั้น
เป็นเพียงการเชื่อมโยงกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม ความจริงนั้นอัตลักษณ์เป็นรหัสที่อธิบาย
ความเป็นสมาชิกของชุมชนของตัวเรา รหัสเหล่านี้จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า 
ภาษา คำพูด เป็นต้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546) ที่ว่าการแสดงตัวตนภายใน
ตัวบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้ภายในบริบทสังคมที่แตกต่างกัน มนุษย์คนหนึ่งจึงเป็นเพียง
ผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจจะขัดแย้งกันหรือส่งเสริมกัน ลักษณะเฉพาะตัวของบลุคคล
นั้นก็เกิดจากการที่วาทกรรมมีการผสมผสานกันไปในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ทำ
ให้คนเราสามารถสร้างอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปได้ในหลากหลายสถานการณ์ เห็นได้ว่า 
เมื่อบริบทหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป คำนิยามของอัตลักษณ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทหรือสถานการณ์ไปได้ด้วย ตลอดจนมีความสอดคล้องกับ  (เฉลิมชัย ปัญญาดี, 2550) ที่ว่า
สัญลักษณ์สามารถสื่อออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นเครื่องหมาย รูป การเขียน (สามารถเห็นได้
ด้วยตา) ภาษา ดนตรี (สามารถได้ยินด้วยเสียง) และกิริยาท่าทาง (Body Language)  

ลักษณะท่าทางและการแต่งกายของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย มีลักษณะการใช้ผ้าไทยใน
การแต่งกายมานานแล้ว โดยเริ่มต้นจากอดีตที่ได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่ คุณครู หรือบุคคลใกล้ชิด ใช้
ผ้าไทยมาสวมใส่เป็นเครื่องนุ่งห่มไปร่วมงานพิธีกรรม ประเพณีงานบุญต่าง ๆ หรือใช้กันใ น
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ชีวิตประจำวันอยู่เสมอ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งมีผ้าไทยเป็นผ้าพ้ืนเมืองของพ้ืนถิ่นที่อาศัย
อยู่ จนเกิดการนำผ้าไทยมาใช้กับตนเองในชีวิตประจำวันให้เหมือนเป็นชุดปกติทั่วไป ก่อให้เกิดเป็น
ความรู้สึกชื่นชอบและหลงรักผ้าไทยมากขึ้น เพียงแต่การแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นการแต่งกายเฉพาะ
กลุ่มบุคคลที่มีความชื่นชอบในผ้าไทยเท่านั้นไม่ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มสังคม  ซึ่งรูปแบบ
และวิธีการสวมใส่ผ้าไทยนั้นจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบ ลักษณะการแต่งตัว และไลฟ์
สไตล์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ S. Hall (1997) ที่ว่าอัตลักษณ์เป็น
สิ่งที่ประกอบสร้าง กล่าวคือ ตัวตน เป็นเพียงชิ้นส่วนหลาย ๆ ชิ้นส่วนถูกประกอบรวมกันขึ้นมา จนทำ
ให้เป็นตัวตนนั้นเอง การเชื่อมต่อของชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันภายใต้บริบทของสถานการณ์หนึ่ง ๆ 
นั้น ส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคล แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริบทที่แตกต่างออกไป อาจจะทำให้
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันส่งผลกระทบต่อการแสดงออกของบุคคลในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ และไป
ในทิศทางเดียวกันกับ เฮชต์ ที่กล่าวว่า อัตลักษณ์ประกอบด้วยมิติของอารมณ์ การเรียนรู้หรือปัญญา 
การกระทำหรือพฤติกรรม และมิติทางจิตวิญญาณ มีการผสมผสานระหว่างกันและกัน จนเป็นแหล่ง
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและเป็นความคาดหวังของชีวิต โดยทั่วไปแล้วนั้นบุคคลจะมีอัตลักษณ์หลัก 
(Core Identity) ที่คงที่อยู่แล้ว แต่อัตลักษณ์ก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพราะอัตลักษณ์
ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว และสอดคล้องกับการศึกษาของ (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) ที่ว่าอัตลักษณ์เกิดขึ้น
จากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเองในแต่ละบุคคล บุคคลอาจมีอัต
ลักษณ์ที่ความหลากหลาย แต่บุคคลจะเลือกเพียงบางอัตลักษณ์ที่ตนเองยอมรับ และนำอัตลักษณ์นั้น
มาใช้ในการแสดงออกในช่วงเวลาและพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ภายใต้เงื่อนไขของบริบท อัตลักษณ์อาจถูกกำหนด
ขึ้นได้จากท้ังที่ตัวบุคคลเป็นผู้กำหนดตนเองหรือถูกกำหนดจากสังคมก็ได้ การกำหนดอัตลักษณ์เกิดข้ึน
บนกระบวนการคิดที่มีความเกี่ยวข้องกันกับระบบของความแตกต่างและระบบของความหลากหลาย 
ทำให้อัตลักษณ์กับสังคมเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกออกกันได้ เนื่องจากการนิยามความเป็นตัวตน
ของอัตลักษณ์ต้องอ้างอิงกับสังคม เพราะต้องมีการนิยามว่าตนเองมีบทบาทอย่างไรในสังคมที่บุคคล
อาศัยอยู่ 

เวลาและความสำนึกของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและความ
เป็นภูมิปัญญาไทยของการทอผ้า และอยากช่วยอนุรักษ์ผ้าไทยไม่ให้เป็นตำนานและเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน ด้วยการแต่งกายผ้าไทยและการปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยทำให้ผ้าไทย
สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ความสัมพันธ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยกับบุคคลที่มีความชอบในการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยเหมือนกัน มีการรวมตัวกันในกลุ่มที่มีการจัดตั้งบนสื่อออนไลน์ ภายในกลุ่มจะดำเนินกิจกรรม
เพ่ือให้สมาชิกได้บอกเล่าเรื่องราวผ่านข้อความ รูปภาพ อิโมติคอน เกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ของแต่ละบุคคล สมาชิกในกลุ่มต่างร่วมกันแสดงความคิดเห็น ชื่นชม สอบถามพูดคุยในเรื่องของผ้า
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ไทยเป็นไปอย่างด้วยดีโดยไม่มีการขัดแย้งกันภายในกลุ่ม หากแต่ความชอบส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่อง
ส่วนตัวที่แต่ละคนมีความชอบผ้าไทยที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากผ้าไทยมีหลาย ความแตกต่างใน
ความชอบประเภทของผ้าไทยไม่ได้นำมาซึ่งเป็นการวิจารณ์หรือข้อโต้เถียงใดใด อีกทั้งยังช่วยกัน
แนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ชอบการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยผู้ให้ข้อมูลก็ไม่ได้แสดงทีท่าที่ไม่ชอบหรือตำหนิแต่อย่างใด ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) ในเรื่อง สังคม (Society) ได้ให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับสังคมว่า เป็นแบบแผนของการปฏิสัมพันธ์ (Patterns of Interaction) กล่าวคือ “สังคมที่เรา
เป็นส่วนหนึ่ง มีการจัดระเบียบแล้วจำนวนหนึ่ง ที่มีต่อสถานการณ์ที่ปัจเจกชนเข้าไปเกี่ยวข้อง” และ
สอดคล้องกับ (รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2556) ที่กล่าว่า การกระทำทางสังคม คือการที่ปัจเจกบุคคล
กระทำหรือแสดงออกต่อบุคคลอ่ืน ๆ โดยประเมินถึงผลกระทบต่อคนอ่ืน ๆ ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง
พร้อม ๆ กัน ถึงแม้ว่าบ่อยครั้งที่จะเข้าไปเกี่ยวพันด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นไปโดยนิสัย แต่ปัจเจก
บุคคลก็สามารถที่จะเข้าไปเกีย่วข้องร่วมกับการกระทำทางสังคมนั้นได้ 

ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่างของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยส่วนใหญ่มีกิจกรรมยาม
ว่างที่ชอบทำเป็นงานฝีมือ งานประดิษฐ์ อ่านความรู้เกี่ยวกับผ้าซิ่นและปลูกต้นไม้ และมีความชื่นชอบ
ในงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ และงานจิตรกรรมฝาผนัง ในขณะที่แต่งกายด้วย
ผ้าไทยจะมีความรู้สึกต่อตนเองว่า สวย ดูดี และมีความมั่นใจในตนเองเป็นอย่างมาก  เนื่องจากมีการ
แต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวันเป็นปกติ จนมีความรู้สึกเคยชินและรู้สึกว่ากลมกลืนไปกับตัวตน
ของบุคคลแล้ว ซึ่งการแต่งกายด้วยผ้าไทยของแต่ละบุคคลก็จะแต่งตามสไตล์ความชอบแต่ละของ
บุคคล จึงสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนออกมาได้จริงเป็นอย่างดี และไม่รู้สึกว่าขัดกับตัวตนที่แท้จริง 
และไม่ได้มีความคิดว่าคนอ่ืนจะมองหรือคิดกับเราเป็นอย่างไร เพราะสิ่งนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลที่
และตัดสินใจด้วยตัวเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert 
Mead) ในเรื่อง อัตตา (Self) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบพ้ืนฐานของตัวตน 2 ประการได้แก่ “ฉันที่เป็น
ประธาน” (I) และ “ฉันที่เป็นกรรม” (Me) ที่เป็นกรรม โดยฉันที่เป็นกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในการสนทนา ที่อยู่ภายในเกี่ยวข้องกับการคิดในการรับหรือแสดงบทบาทจากผู้อ่ืน ปัจเจกบุคคลจึง
รับเอาความคิดหรือทัศนคติของคนอ่ืน ที่ต้องการกำหนดรูปแบบการตอบเเสนองเข้ามากำหนดการ
กระทำของตัวเรา โดยสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเองคือจิตใจ มี้ดมองว่า จิตใจเป็นเหมือนกระบวนกานเชิง
พฤติกรรมที่ประกอบไปด้วยชุดของการสนทนาของกริยาท่าทางที่สำคัญ หรือเป็นบทสนทนาของคำ
และการกระทำทางสังคมของปัจเจกบุคคล 

ความเชื่อและทัศนคติของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยเชื่อว่าการสวมใส่ผ้าไทยในโอกาสต่าง 
ๆ และในชีวิตประจำวันทำให้ตนเองดูสวยงามและโดดเด่นยิ่งขึ้น และเชื่อว่าการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ตนเองดูดียิ่งขึ้น สุภาพเรียบร้อย งามสง่า อีกทั้งยังเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยม
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และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ในอดีตผ้าไทยถูกมองว่าเชย ไม่ทันสมัย บุคคลที่สวมใส่
จะต้องเป็นผู้ใหญ่หรือเจ้าขุนมูลนายเท่านั้น และเมื่อสังคมไทยมีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจึงทำ
ให้ค่านิยมในการใช้ผ้าไทยไม่เป็นที่แพร่หลายในสังคมอย่างที่ควร แต่ความจริงแล้วค่านิยมของผ้าไทย
ไม่ได้ด้อยค่าลงเลยแม้แต่น้อยหากแต่ยิ่งทวีค่าสูงขึ้น ยิ่งเป็นผ้าเก่าแก่โบราณที่มีการเก็บสะสมมานาน
ยิ่งทำให้ผ้าผืนนั้นมีคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันการเปิดกว้างของสังคมทำให้ผ้าไทยมีการ
ปรับใช้ให้เข้ายุคสมัยได้เป็นอย่างดี รวมถึงปัจจุบันภาครัฐได้ให้การสนับสนุนรณรงค์และอนุรักษผ์้าไทย
ไม่ให้สูญหายลืมเลือนไปจากสังคมไทย ทำให้คนในสังคมและคนรุ่นใหม่เริ่มหันกลับมาสนใจใช้ผ้าไทย
อีกครั้งเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงวัยของเจนเนอเรชั่น 

จากข้อสรุปการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยออกมาได้ 6 กลุ่ม
ดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอธิบายถึงการสร้างอัตลักษณ์ได้ว่า อัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งและถูกสั่งสมจนเกิดเป็นภูมิหลังที่ก่อตัวให้เกิดอัตลักษณ์ด้านใดด้านหนึ่ง 
อีกทั้งบุคคลมีการจัดระเบียบอัตลักษณ์ในแต่ละด้านผ่านระบบต่าง ๆ ของการสร้างความหมายและ
การสร้างภาพตัวแทน โดยที่บุคคลมีการเลือกหรือหยิบนำอัตลักษณ์บางส่วนที่มีความโดดเด่นในการ
แสดงความเป็นตัวตนออกมาแสดงให้ผู้อ่ืนได้เห็นเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นเอง  

ดังนั้นการเกิดอัตลักษณ์เป็นการก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรมหรือสถาบันทางสังคมที่เกิดจาก
เรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพ่ิมเติมจากความรู้
เดิม ๆ ของบุคคล ซึ่งวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นทางสังคม โดยอัตลักษณ์ไม่สามารถ
เป็นสิ่งที่หยุดนิ่งหรือหาข้อจำกัดที่สามารถระบุได้ตายตัว และไม่สามารถระบุได้ว่าการเกิดอัตลักษณ์
นั้นจำเป็นจะต้องมีการเริ่มต้นหรือจบลงในระยะใดของวงจรแห่งวัฒนธรรมนั้ น ๆ หากแต่สามารถ
เกิดขึ้นในช่วงระยะใดก็ได้ภายในวงจรแห่งวัฒนธรรม สอดคล้องกับ Hall and Du Gay (1996)  
ที่อธิบายถึงลักษณะของอัตลักษณ์ไว้ว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่มีการ
ก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรม ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้น
ทางสังคม (Social Construct) และอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดนิ่ง แต่เป็นวงจรซึ่งเรียกว่า “วงจรแห่ง
วัฒนธรรม” (Circuit of Culture) 
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ภาพที่ 5.1 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทย 
 

5.2.2 การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
จากการวิเคราะห์ตัวบทตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic 

Phenomenology) ตามแนวคิดของ Martin Heidegger ในการตีความและการทำความเข้าใจการ
สื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยพบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 ท่าน มีการสร้างตัวบทเพ่ือ
สื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กด้วยวิธีการนำเสนอรูปภาพประกอบข้อความ ผ่ านการ
บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหารร่วมกัน รวมถึงการใช้อิโมติคอนในการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกร่วมด้วย เพ่ือให้การสื่อสารอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกิดความชัดเจนมากขึ้นและสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ให้ข้อมูลและผู้รับสารถึงอารมณ์ความรู้สึกในขณะที่นำเสนอการสื่อสารอัต
ลักษณ์นั้น ๆ โดยสามารถจำแนกรายละเอียดการสื่อสารอัตลักษณ์ได้ดังนี้ 

1) การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 
จากการวิเคราะห์ตัวบทของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 ท่าน มีการสื่อสาร 

อัตลักษณ์ด้วยการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมผ่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  
ที่แสดงถึงการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม ด้วยการประกอบสร้าง “ความเป็นจริง” จากการ
ที่บุคคลแต่งกายด้วยผ้าไทยและแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยม รวมถึงการเป็นผู้ที่ชื่นชอบในงาน
หัตถกรรมผ้าไทยและสะสมผ้าไทยรูปแบบต่าง ๆ ประกอบกับการมีกลุ่มสังคมที่มีความคิด ความชื่น
ชอบ และรูปแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่เหมือนกัน มาร่วมกันสร้าง “โลกทางสังคม” โดยการให้
ความหมายและคุณค่าของการเลือกใช้ผ้าไทยในการแต่งกายและร่วมกันเปิดมุมมองใหม่ ๆ ออกสู่
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สาธารณะ สอดคล้องกับ (กาญจนา แก้วเทพ, 2557) ที่ได้อธิบายแนวคิดการสร้างความเป็นจริงทาง
สังคมไว้ว่า “โลกที่แวดล้อมตัวบุคคลนั้นมีอยู่ 2 โลก โลกแรกเป็นโลกทางกายภาพ (Physical World) 
ได้แก่ วัตถุ สิ่งของ บุคคล บรรยากาศด้านกายภาพทั้งหลายที่แวดล้อมบุคคล โลกนี้เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ส่วนอีกโลกหนึ่งมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น โลกทางสังคม (Social World) สิ่งแวดล้อมเชิง
สัญลักษณ์ (Symbolic Environment) หรือความเป็นจริงทางสังคม (Social Reality) โลกนี้เกิดจาก
การประกอบสร้างของสถาบันต่าง ๆ ในสังคม โดยเกิดจากการให้คำนิยามหรือการให้ความหมาย 
(definition of Meaning) แก่สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นโลกกายภาพรอบ ๆ ตัวบุคคล 

2) การเล่าเรื่อง 
จากการวิเคราะห์ตัวบทของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 ท่าน มีการสื่อสาร 

อัตลักษณ์ด้วยการเล่าเรื่องผ่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีการเล่าเรื่องด้วยการบรรยายและ
ร้อยเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยภาษาเขียนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นการอธิบายถึงเรื่องราวในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างผ่านการใช้รูปภาพประกอบข้อความที่ได้นำเสนอเรื่องราวและมุมมอง
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ อดิสา วงศ์ลักษณพันธ์ (2542) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการเล่าเรื่องคือการบรรยาย
หรือร้อยเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และมีความสัมพันธ์กันของเหตุและผลเป็นตัวดำเนินเรื่องใน
ช่วงเวลานั้น โดยอาศัยภาษาพูด ภาษาเขียน หรือแม้แต่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ใช้เป็นสื่อในการเล่าเรื่องราว
ดังกล่าว 

อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมีการเล่าเรื่องเพ่ือสื่อสารถึงกิจกรรมและเหตุการณ์ในแต่ละวันที่
กลุ่มตัวอย่างได้ประสบพบเจอหรือมีการวางแผนเพ่ือจะกระทำสิ่งนั้น ๆ ไว้ และเพ่ือเป็นการสื่อสาร  
อัตลักษณ์ความเป็นตัวตนในด้านต่าง ๆ และสะท้อนถึงมุมมอง ความเชื่อ ทัศนคติ ที่สามารถนำไปสู่
การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมได้ซึ่งสอดคล้องกับ อดิสา วงศ์ลักษณพันธ์ (2542) ที่กล่าว
ว่า แนวคิดการเล่าเรื่องเป็นแนวคิดที่นิยมใช้กันในสายวาทกรรมเพ่ือวิเคราะห์เรื่องเล่าและเนื้อหา
ประเภทตีความบันเทิงหรือเรื่องแต่ง (Fiction) เช่น นวนิยาย ละครโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ว่าได้มี
การสะท้อนค่านิยม วิถีการดำเนินชีวิตหรือโลกทัศน์ ซึ่งในบริบทที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจัดอยู่ในการเล่าเรื่อง
ของวิถีการดำเนินชีวิตหรือโลกทัศน์นั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ตวงทอง สรประเสริฐ (2559) ใน
การศึกษากระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงเดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง จากการ
กล่าวถึงการศึกษาการเล่าเรื่องในแง่มุมของสำนักวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ทางด้าน
สื่อสารมวลชนในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนผ่านจากการวิเคราะห์วรรณกรรมในรูปแบบเดิม มาสู่การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่าเรื่อง กับปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของบุคคลในแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเอกลักษณ์ของการวิเคราะห์การ
เล่าเรื่อง คือ การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมาย จากองค์ ประกอบต่าง ๆ ที่แต่ละ
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องค์ประกอบมีความหมายในตัวเองและต่างทำงานประสานกัน ทั้งนี้เพ่ือนำไปสู่การอธิบายชุด
ความหมายในแบบใดแบบหนึ่งที่แสดงถึงวิธีคิดและการสื่อสารของผู้เล่าเรื่อง 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ตัวบทของการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้หญิงที่
แต่งกายด้วยผ้าไทยสรุปได้ว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกันทั้ง 2 
รูปแบบคือ การสื่อสารอัตลักษณ์จากการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมที่เป็นการสื่อสารอัต
ลักษณ์ทางสังคม และการสื่อสารอัตลักษณ์จากการเล่าเรื่องที่เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ส่วนบุคคล โดย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ทั้งสอง 2 แบบในการสื่อสารอัตลักษณ์ออกสู่สาธารณะ
ไปพร้อม ๆ กัน 

ภาพที่ 5.2 การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้สำหรับการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่ง
กายด้วยผ้าไทย สามารถที่จะนำไปปรับใช้ ดังนี้ 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1) จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในศึกษากระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ของบุคคลที่แต่งกายด้วยผ้าไทยว่ามีการประกอบสร้างความแตกต่างเฉพาะตนได้
อย่างไร เพ่ือทำความเข้าใจและนำไปใช้ในการสื่อสารการตลาด ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่ม
สังคมท่ัวไปเป็นวงกว้าง 
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2) จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำรูปแบบการศึกษางานวิจัยไปเป็นต้นแบบเพ่ือ
ทำความเข้าใจอัตลักษณ์ของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือสร้างความเข้าใจและลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคน
ในสังคม 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) การศึกษาเรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทยนั้นสามารถขยายความออกไปได้อีกหลาย
แขนงที่มีความเก่ียวเนื่องกันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว ด้านงานวิสาหกิจชุมชน ด้าน
ผู้ประกอบการรายย่อย ด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปศึกษาต่อยอดในการสร้างการรับรู้
และการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยในด้านต่าง ๆ ได้อีกมากมาย 

2) การศึกษาเรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทยสามารถศึกษาลักษณะและรูปแบบการ
แต่งกายในการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของบุคคล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืน 
ๆ  ที่ ก ำลั ง ได้ รั บ ค ว าม นิ ย ม ใน ปั จ จุ บั น ได้ อี ก  อ าทิ  Instagram Youtube TikTok เป็ น ต้ น  
ซึ่งสามารถนำไปศึกษาต่อยอดเพ่ือนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยในแต่ละแพลตฟอร์ม 

3) จากการศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่
แต่งกายด้วยผ้าไทยในครั้งนี้อาจจะไม่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าไทยได้ดี
พอ เพราะผู้วิจัยเชื่อว่าบุคคลแต่ละบุคคลต่างมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสังคมของตน  
ซึ่งสามารถนำแนวคิดต่าง ๆ ไปต่อยอดเพ่ือศึกษาค้นหาการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์
ของผู้หญิงที่แต่งกายด้วยผ้าที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนและสามารถให้คำจำกัดความได้ดียิ่งขึ้น 
โดยเพิ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและขยายพื้นที่การศึกษาให้มีความครอบคลุมทั่วทุกบริบททางสังคมให้มากข้ึน 
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