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นางสาว วลัยลักษณ์ โพธิ์อ่ำ: ลักษณะไทยในสติกเกอร์ไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ 

 
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะไทยที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ ทั้งด้านอวัจน

ภาษาและวัจนภาษา และศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ โดยคัดเลือก
ข้อมูลสติกเกอร์ไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 

ผลการศึกษาพบว่าลักษณะไทยในอวัจนภาษามี 9 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความเชื่อ แบ่งออกเป็น 
ความเชื่อเรื ่องศาสนา ความเชื่อเรื ่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อเรื ่องผี 2. ด้านประเพณี แบ่งออกเป็น 
ประเพณีระดับชาติและประเพณีท้องถิ่น 3. ด้านมารยาท แบ่งออกเป็น การไหว้และการกราบ 4. ด้าน
นาฏศิลป์ แบ่งออกเป็น นาฏศิลป์ชั ้นสูงและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 5. ด้านดนตรี แบ่งออกเป็น ดนตรีไทย
มาตรฐานและดนตรีไทยพื้นบ้าน 6. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ แบ่งออกเป็น เครื่องมือเครื่องใช้ทั ่วไปและ
เครื่องมือเครื่องใช้ที ่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น  7. ด้านการแต่งกาย แบ่งออกเป็น การแต่งกายแบบไม่เป็น
ทางการและการแต่งกายแบบเป็นทางการ 8. ด้านอาหาร แบ่งออกเป็น อาหารที่เป็นที่รู้จักในประเทศและ
อาหารที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และ 9. ด้านกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งออกเป็น การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาระดับชาติ ส่วนลักษณะไทยด้านวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ พบ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ภาษาถิ่น 
แบ่งออกเป็น ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ 2. ภาษาไทย
โบราณ 3. คำผวน และ 4. สำนวนไทย แบ่งออกเป็น สำนวนเดิมและสำนวนใหม่  

ด้านผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาพบ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. อวัจนภาษา
ที่มีวัจนภาษาอธิบายความหมาย  2. อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาซ้ำความหมาย 3. อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษา
ต่างความหมาย และ 4. อวัจนภาษาปรากฏเพียงอย่างเดียว 

ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นกลวิธีการนำเสนอลักษณะไทยในช่องทางการสื่อสารที่เป็นสากล
มากยิ่งขึ้น สติกเกอร์ไลน์จึงเป็นสื่อในโลกการสื่อสารสมัยใหม่ที่ช่ วยให้สถานการณ์ในการสื่อสารมีความ
เสมือนจริงและคล้ายคลึงกับการสนทนาแบบเผชิญหน้ามากที่สุด  การสื่อสารเช่นนี้จึงเป็นสถานการณ์การ
สื่อสารรูปแบบใหม่ในชีวิตวิถีใหม่และน่าจะมีเพิ่มข้ึนจนเป็นชีวิตปกติในอนาคต 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59208310 : Major (Thai for Career Development) 
Keyword : Thai characteristics, LINE sticker, non-verbal, verbal 

MISS WALAILUCK PHO-UM : THAI CHARACTERISTIC IN LINE STICKERS THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SUMALEE LIMPRASERT, Ph.D. 

The objectives of this study were to study Thai characteristics appeared as stickers in the 
communication application called ‘LINE’ and the relationship between non-verbal and verbal 
communication. Data were selected from the LINE stickers in August 2018. 

It was found that Thai characteristics in non-verbal communication can be categorized 
into nine categories as follows: (1) Belief: belief in religious, belief in God and belief in ghosts; (2) 
Tradition: national level and community level; (3) Courtesy: doing praying-hand and doing 
prostration; (4) Dancing Art: classical dance and regional dance; (5) Music: Thai classical music and 
Thai regional music; (6) Tool: general tools and local tools; (7) Dressing: informal dressing and formal 
dressing; (8) Food: famous domestic food and famous international food; (9) Sport and Game: folk 
games and national sports. 

Regarding Thai characteristics in verbal communication, it can be categorized as the 
following four categories: (1) Thai local languages: Northern Thai, Central Thai, Northeastern Thai 
and Southern Thai; (2) Old Thai language; (3) Spoonerism; (4) Thai idioms: old idioms and modern 
idioms. 

In addition, the relationship between non-verbal and verbal communication can be 
divided into four aspects as follows; (1) non-verbal communication having the same meaning as 
verbal communication; (2) non-verbal communication clarified by verbal communication; (3) non-
verbal communication having opposite meaning with verbal communication; (4) only non-verbal 
communication appearing in the context. 

These results may imply that strategies of Thai characteristics presentation have become 
more international in terms of communication channels. LINE stickers are likely to be simulation 
and resemblance of face-to-face conversation. This is a new communication method that should 
be more widely-used in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการค้นคว้าข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา รวมถึงอาจารย์ ดร. สุนทรี โชติดิลก ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
และอาจารย์ ดร. นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความรู้และคำสอนอันมีค่ายิ่งต่อผู้ศึกษาและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้
ศึกษานำความรู้ที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาตนเอง รวมถึงครู อาจารย์ทุกท่านที่เคยอบรมสั่งสอนให้ผู้ศึกษา
ได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ 

ขอบคุณพี่น้องสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ น้องเฟิร์น เอ๊าะ พี่น้ำ พี่นิค น้องมี่      
พี่ยอด พี่อ๋อย และอ๊อฟฟ่ี ที่คอยช่วยเหลือ เป็นกำลังใจให้กันตลอดมา และขอบคุณเพื่อนรัก จิมมี่ โบ๊ท 
อุ๊บอ๊ิบ และพ่ีอ้วนที่คอยถามไถ่ เป็นกำลังใจให้ผู้ศึกษา จนการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอบคุณครอบครัวที่อบอุ่น แม่ พี่ตุ ๊ก พี่อ้อย ทีชเชอร์ ที่คอยสนับสนุนและเป็นเบื้องหลัง
ความสำเร็จของผู้ศึกษามาโดยตลอด คอยอยู่เคียงข้างกันในทุกก้าวของชีวิต รวมถึงพ่ีแอ๊นท์ที่อดทนดูแล 
เป็นพลังกาย พลังใจให้แก่ผู้ศึกษาในทุก ๆ วัน 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณความพยายาม ที่เป็นเพ่ือนผู้ซื่อสัตย์ต่อกันและกันเสมอมา 
ประโยชน์อันใดที่ผู้อื่นได้รับจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผู้ศึกษาขอมอบให้แด่ครู อาจารย์ทุก

ท่าน เจ้าของผลงานสติกเกอร์ไลน์ที่ผู ้ศึกษานำมาใช้ในการค้นคว้าอิสระ  รวมถึงเจ้าของงานวิจัยและ
หนังสือทุกเล่มที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา และขออุทิศให้คุณย่าสงวน โพธิ์อ่ำ ที่คอยเฝ้ามองหลาวสาวคน
นี้ด้วยความรักและเมตตาเรื่อยมาจนวาระสุดท้าย 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  การสื่อสารเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ไปยังผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเป็นไปอย่าง
ก้าวหน้าและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น มนุษย์จึงก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการ
ติดต่อสื่อสารทั่วโลก การสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารถูกนำมาใช้อย่าง
แพร่หลาย ระบบอินเทอร์เน็ตจึงเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่เติบโตและได้รับความนิยมอย่างมาก  
ในปัจจุบัน (ภานุวัฒน์ กองราช, 2554: 1)  

  เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็ว ช่องทางในการ
สื่อสารรูปแบบใหม่จึงเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ส่งสารและผู้รับสาร โปรแกรมประยุกต์ 
(Application) ที่ใช้สื่อสารจึงมีหลายรูปแบบ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ 
ไลน์ แอปพลิเคชัน (LINE Application) โดยข้อมูลจากเอกสารการประชุมวิชาการทางธุรกิจและ
นวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติปี 2558 ระบุว่า การสื่อสารผ่านสื่อสังคม (Social 
Media) ที่เป็นที่นิยมที่สุดในประเทศไทย คือ ไลน์ แอปพลิเคชัน ซึ่งมีจำนวนข้อความรับและส่ง  
จากทั่วโลกต่อวันสูงถึง 13,000 ข้อความ 

  ไลน์ แอปพลิเคชัน เป็นช่องทางการสื่อสารบนอุปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์  
สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต โดยผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์ข้อความจากอุปกรณ์สื่อสารเครื่องหนึ่ง   
ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2554 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท NHN Japan ซึ่งเป็น
บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต เกม และระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ได้ร่วมมือกับบริษัท 
Naver Japan Corporation และบริษัท Livedoor ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยปรับปรุงรูปแบบการใช้งาน
ที่หลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง หลังจากประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหว  
ครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Tohoku Earthquake ทำให้ระบบการสื่อสารใช้การไม่ได้ ประชาชนในประเทศ 
จึงต้องใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติไว้ให้สามารถใช้งานได้ เมื่อเกิดภัยพิบัติ 
ผู ้คนจำนวนมากจึงต้องเข้าแถวรอเพื ่อรับบริการ เป็นที่มาของคำว่า ไลน์ หมายถึง การเข้าแถว  
ซึ่งต่อมาไลน์ แอปพลิเคชัน  จึงกลายเป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก  

  การใช้ไลน์ แอปพลิเคชันในประเทศไทยปรากฏข้อมูลจากการสัมมนาในงาน Media 
Decoded #2 – The future of media ทีจ่ัดขึ้นโดย บริษัท เดนสึ มีเดีย (ประเทศไทย) เมื่อปี 2559 
ระบุไว้ว่า  LINE ประเทศไทย ก่อตั้งเมื ่อ พ.ศ. 2557 ถือว่าเป็นตลาดสำคัญอันดับ 2 รองมาจาก
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ประเทศญี ่ปุ ่น โดยมีผู ้ใช้ในประเทศไทยมากถึง 33 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือทั่วประเทศ โดยพบว่า ช่วงอายุ 25-34 ปี ใช้งานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
30 มากกว่าวัยรุ่นที่มีอายุ 16-24 ปี ซึ่งใช้งานไลน์ แอปพลิเคชันร้อยละ 28 ตามมาด้วยอายุ 35-44 ปี 
มีสัดส่วนร้อยละ 25 และช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไปใช้งานร้อยละ 5   

  จุดเด่นของไลน์ แอปพลิเคชันที่มีความแตกต่างกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ คือ สติกเกอร์ไลน์  
(LINE Sticker) เพราะมีรูปแบบที่สื่อถึงการแสดงอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานของผู้ส่งสาร รวมถึง
รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสำคัญและวันสำคัญ โดยเฉพาะสติกเกอร์รูปแบบการ์ตูนที่ช่วยเพ่ิม
ความชัดเจนของข้อความระหว่างคู่สื่อสาร เพราะการสื่อสารผ่านทางไลน์ แอปพลิเคชัน ไม่สามารถ
รับรู้น้ำเสียงของคู่สนทนาได้ สติกเกอร์ไลน์จึงเป็นเสมือนสิ่งแทนอารมณ์และความรู้สึกของผู้ส่งสาร   
ทำให้ผู้ใช้พึงพอใจในความสะดวกสบายและความแปลกใหม่ในการสื่อสาร ทั้งยังช่วยตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ดีกว่าการพิมพ์ข้อความปกติ จึงพบว่ามีการสื่อสารด้วยสติกเกอร์ไลน์จำนวน
มากถึง 18,000,000 ครั้งต่อวัน และมีจำนวนชุดของสติกเกอร์ให้เลือกถึง 20,000 ชุด กระทั่งการทำ
สติกเกอร์ไลน์ได้กลายเป็นช่องทางธุรกิจที่ทำรายได้สูงอีกช่องทางหนึ่ง  

  ความน่าสนใจของสติกเกอร์ไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารสมัยใหม่จึงไม่ใช่เพียง แค่ 
การเพ่ิมความชัดเจนในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังพบว่ามีการนำลักษณะไทยเข้ามาผสมผสานในการ
สร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งลักษณะไทย สามารถจำแนกความหมายออกเป็น 2 
คำ คือคำว่า ลักษณะ และ ไทย ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายไว้
ว่า ลักษณะ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว ส่วนคำว่า ไทย หมายถึง ชื่อประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า หรือหมายถึง สิ่งหรือเรื่องราวใด ๆ ที่
เกี่ยวกับประเทศไทย คำว่าลักษณะไทยจึงหมายถึง ลักษณะเฉพาะที่ก่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับไทยด้านใดด้านหนึ่ง และลักษณะไทยนี้ยังเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์
ไทยและวัฒนธรรมไทยด้วย   

  ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา มีข้อสังเกตว่าสติกเกอร์ไลน์ที่พบมักมีลักษณะไทยปรากฏอยู่เป็น
จำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากกระแสความนิยมละครไทยย้อนยุคอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาส และการจัด
กิจกรรมสนับสนุนวิถีไทยของภาครัฐ ที่ล้วนเป็นการกระตุ้นให้คนไทยเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
กระทั่งเกิดการนำกลับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์สติกเกอร์
ไลน์ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะไทยเข้ามาผสมผสานอย่างน่าสนใจ โดยปรับรูปแบบของลักษณะไทย
ให้มีความร่วมสมัย ทั้งเรื่องของการใช้ลายเส้นภาพวาดแบบการ์ตูน การสร้างสีสันหรือเลือกตัวการ์ตูน
ที่ดึงดูดความสนใจ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเหมาะสมกับช่องทางการนำเสนอบนไลน์ แอปพลิเคชัน 
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  เหตุผลอีกประการหนึ่ง สืบเนื่องมาจากในช่วงครึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT 
พัฒนาให้มีความสะดวกและสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น กลุ่มผู้สูงอายุจึงเริ่มสนใจเรียนรู้การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เพื่อการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะไลน์ แอปพลิเคชันซึ่งเป็นช่องทางที่เอ้ือ 
ต่อการสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบ คือ วัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยลักษณะการใช้งานที่เป็นวัจนภาษา 
คือ การส่งข้อความและการสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอคอล ส่วนการใช้งานที่เป็นอวัจนภาษา คือ การ
ใช้สติกเกอร์ไลน์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ เช่น การส่งภาพสวัสดีตอนเช้าเป็นรูปดอกไม้สี
ประจำวัน จนกล่าวกันว่าหากส่งภาพเช่นนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมของผู้สูงอายุ (วิศปัตย์ ชัยช่วย: 2560, 
907) การสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์ที่แสดงลักษณะไทยจึงอาจมีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุอีกด้วย 

  เมื่อไลน์ แอปพลิเคชันเป็นรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานได้ทุกเพศ  
ทุกวัยและสามารถใช้งานได้ง่าย การสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์จึงมีลักษณะไทยผสมผสานอยู่อย่าง
หลากหลาย ส่วนหนึ่งก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความโหยหาอดีต รวมถึง
กลุ่มคนที่มีความชื่นชอบ มุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทยด้านต่าง ๆ จึงพบการสร้างสรรค์      
สติกเกอร์ไลน์โดยนำลักษณะไทยเข้ามาผสมผสานอยู ่เป็นจำนวนมากทั ้งด้านอวัจนภาษาและ          
วัจนภาษา 

  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไลน์ แอปพลิเคชัน เป็นช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีการนำ
ลักษณะไทยมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งนอกจากจะเป็น
ธุรกิจที ่สร้างรายได้ให้แก่ผู ้ผลิตแล้ว ยังถือเป็นการธำรงรักษา สืบทอดลักษณะไทยให้คงอยู ่ใน 
ทุกยุคสมัยอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นการปรับประยุกต์ลักษณะไทยเพ่ือนำมาใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารบนสื่อสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจ มีความร่วมสมัยและสอดคล้องกับช่องทาง  
การสื่อสาร ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะไทยที่ปรากฏอยู่ในสติกเกอร์ไลน์ทั้งในแง่ของ  
อวัจนภาษาและวัจนภาษา เพื่อให้ทราบว่ามีลักษณะไทยด้านใดปรากฏอยู่บ้าง รวมถึงศึกษาลักษณะ
ความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์   

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ 

  2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ 
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สมมติฐานของการศึกษา 
  1. ลักษณะไทยส่วนใหญ่ในสติกเกอร์ไลน์ปรากฏในรูปแบบอวัจนภาษา ส่วนวัจนภาษามี
หน้าที่ช่วยให้เข้าใจสารได้ชัดเจนขึ้น 

  2. วัจนภาษาและอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ส่วนใหญ่ สัมพันธ์กันในแง่ของอวัจนภาษาที่
มีวัจนภาษาซ้ำความหมาย  

 

ขอบเขตการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากสติกเกอร์ไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยการค้นหา 
สติกเกอร์ในไลน์ แอปพลิเคชัน ผ่านทางคอมพิวเตอร์และใช้คำค้นคือคำว่า “ไทย” ผลที่ได้คือมี 
สติกเกอร์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าไทยทั้งสิ้น 139 หน้า หน้าละ 6 แถว แถวละ 6 ชุด รวม 5,004 ชุ ด 
แล้วใช้วิธีสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic sampling) ด้วยการเลือกสติกเกอร์ไลน์
ลำดับที่ 6 ของทุกแถว ทำให้ได้สติกเกอร์ไลน์จำนวนหน้าละ 6 ชุด จาก 139 หน้า รวมเป็นจำนวน 
834 ชุด แล้วนำมาจับสลากให้ได้ 100 ชุด ซึ่งใน 100 ชุดนั้น อาจมีทั้งสติกเกอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่
ปรากฏลักษณะไทย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องนำมาคัดเลือกด้วยตนเองโดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาตั้ง
ไว้ว่า สติกเกอร์ไลน์ที่นำมาศึกษาจะต้องมีทั้งภาพและข้อความเป็นองค์ประกอบอยู่ในสติกเกอร์ไลน์ 
แต่ละชุด โดยภาพสติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏจะต้องแสดงให้เห็นลักษณะไทยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การ
แต่งกายแบบไทย ประเพณีไทย อาหารไทย หรือการละเล่นไทย เป็นต้น เมื่อคัดเลือกสติกเกอร์ไลน์
ตามเกณฑ์ดังกล่าวจึงได้สติกเกอร์ไลน์ที่นำมาศึกษา รวมทั้งสิ้น 50 ชุด   

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ไลน์ แอปพลิเคชัน    หมายถึง  โปรแกรมประยุกต ์ประเภทเว็บไซต์ เครือข ่ายส ังคม

ออนไลน์ (Social Networking Sites) โดยผู้ใช้สามารถ
เลือกใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้หลากหลายประเภท 
เช ่น โทรศัพท์เคลื ่อนที่  สมาร์ตโฟน (Smart Phone)  
แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นต้น 
(ศิริพร แซ่ลิ้ม, 2558: 3) 
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สติกเกอร์               หมายถึง รูปลอก ซึ ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 ได้ให้ความหมายว่า รูปลอก หมายถึง ภาพบน
แผ่นกระดาษ เป็นต้น เมื ่อนำมาปิดบนพื ้นแล้วลอก
กระดาษออก จะทำให้ภาพติดอยู่บนพื้นนั้น ๆ  

สติกเกอร์ไลน์         หมายถึง  ภาพการ์ตูน ข้อความ หรือภาพการ์ตูนและข้อความสั้น ๆ    
ท ี ่ประกอบเข ้าไว ้ด ้วยก ัน อาจม ี เส ียงและสามารถ
เคลื ่อนไหวได้ เพื ่อให้ผู ้ใช้งานสามารถสื่ออารมณ์หรือ
ความรู้สึกระหว่างกันผ่านภาพการ์ตูนเหล่านั้น (ภาวิน  
เผ่าจินดา, 2560: 5) คำว่า สติกเกอร์ ในงานวิจัยฉบับนี้
หมายถึง สติกเกอร์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในชุดสติกเกอร์ไลน์ 
โดยแต่ละช ุดจะต้องประกอบด้วยภาพการ ์ต ูนและ
ข้อความอยู ่ร่วมกันในชุดนั ้น ๆ ตามเกณฑ์ที่  ผู ้ศึกษา
กำหนดเพ่ือนำมาเป็นกลุ่มข้อมูลสำหรับงานวิจัย 

 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
  งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อใหม่ 

   1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาษา 

   1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับลักษณะไทย 

   1.4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 เก็บข้อมูลสติกเกอร์ไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จากไลน์ แอปพลิเคชัน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาด้วยคำว่า “ไทย” เพื่อให้ได้ชุดสติกเกอร์ไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ   
ลักษณะไทย 

2.2 คัดเลือกสติกเกอร์ไลน์ โดยใช้วิธีสุ่มเลือกอย่างเป็นระบบจนได้สติกเกอร์ ไลน์
ทั้งสิ้น 834 ชุด 
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2.3 นำสติกเกอร์ไลน์จำนวน 834 ชุดที่ได้มาจับสลากให้ได้สติกเกอร์ทั้งสิ้น 100 ชุด 

2.4 คัดเลือกสติกเกอร์ไลน์เพื ่อนำมาศึกษา โดยพิจารณาชุดสติกเกอร์ไลน์ที่ มี 
วัจนภาษาและอวัจนภาษาปรากฏอยู่ด้วยกันในชุดนั้น ๆ โดยเลือกภาพสติกเกอร์ไลน์ที่แสดง
ให้เห็นลักษณะไทยด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน จนได้ชุดสติกเกอร์ไลน์ที่นำมาศึกษาทั้งสิ้น     
50 ชุด 

   2.5 นำข้อมูลสติกเกอร์ไลน์ดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มเพ่ือศึกษาต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   3.1 วิเคราะห์ลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ 

   3.2 วิเคราะห์ลักษณะไทยด้านวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ 

   3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ 

   3.4 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ โดยนำเสนอในรูปแบบการค้นคว้าอิสระ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ได้ทราบว่าวัจนภาษาและอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ปรากฏลักษณะไทยด้านใดบ้าง 

  2. ได้ทราบว่าวัจนภาษากับอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์สัมพันธ์กันอย่างไร 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

   แนวคิดที่ผู้ศึกษาได้นำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ลักษณะไทยในสติกเกอร์ไลน์ ได้แก่ 
แนวคิดเกี่ยวกับภาษา แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะไทยและเอกลักษณ์ไทย แนวคิดเรื่องการสื่อสาร และ
แนวคิดเรื ่องสัญวิทยา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา ลักษณะไทยและ
เอกลักษณ์ไทยในสื่อต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  2.1.1 แนวคิดเรื่องลักษณะไทย 

  2.1.2 แนวคิดเรื่องการสื่อสาร 

  2.1.3 แนวคิดเรื่องสัญวิทยา 

  2.1.4 แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษา   

 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะไทย 

  2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษา 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 แนวคิดเรื่องลักษณะไทย  

  สุจิตรา สุคนธทรัพย์ (2540) กล่าวว่า มีผู้พยายามให้คำอธิบายความหมายของคำว่า ลักษณะ
ความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ ตามความเข้าใจ โดยอาจใช้คำต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทย 
หรือคุณสมบัติของคนไทย  

  ลักษณะไทยเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นความเป็นไทย อาจเป็นภาพ สิ ่งของ หรือภาษา 
ที่บ่งบอกความเป็นไทยอย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะดังกล่าวครอบคลุมถึงเอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรม
ไทย ผู้ศึกษาจึงได้ค้นคว้าและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทย เพ่ื อเป็น
กรอบแนวคิดในการจำแนกและวิเคราะห์ลักษณะไทยท่ีปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ ดังนี้ 
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เอกลักษณ์ไทย 

     คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (2528) ได้ให้ความหมายของเอกลักษณ์ความ 
เป็นไทยไว้ว่า เอกลักษณ์ไทย คือ สิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ภาษาไทย  
การแต่งกาย การแสดงความเคารพด้วยการไหว้และกราบ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ดนตรีไทย กีฬาไทย และการละเล่นพ้ืนเมืองต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ข้อ ดังนี้ 

     1. ภาษาไทย คือ ภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ ถึงแม้จะมีสำเนียงที่
แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการใช้คำศัพท์กับบุคคลในระดับต่าง ๆ และอักษรไทยที่ใช้ใน    
ภาษาเขียนโดยทั่วไป 

     2. การแต่งกาย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการแต่งกายของชาวไทยจะเป็นสากล
มากขึ้น แต่ก็ยังคงเครื่องแต่งกายของไทยไว้ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น ในงานพระราชพิธี งานที่เป็น
พิธีการ หรือในโอกาสพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้นำ พิธีแต่งงาน เทศกาลและงานประเพณีที่จัดขึ้น หรือ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน ในบางหน่วยงานของราชการมี
การรณรงค์   ให้แต่งกายในรูปแบบไทยด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

    3. การแสดงความเคารพด้วยการไหว้และกราบ ซึ่งแบ่งแยกออกได้อย่ าง
ชัดเจน เช่น กราบพระพุทธรูป กราบพระสงฆ์ กราบไหว้บุคคลในฐานะหรือวัยต่าง ๆ ตลอดจนการวาง
ตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู ้มีพระคุณ ความมีน้ำใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงความเกรงใจ 

    4. สถาปัตยกรรม เห็นได้จากงานศิลปกรรมที่ปรากฏในศาสนสถาน โบสถ์
วิหาร ปราสาทราชวัง และอาคารบ้านทรงไทย 

     5. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ประเทศไทยมีการติดต่อกับหลายเชื้อชาติ 
ทำให้มีการรับวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ เข้ามา แต่คนไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม และ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย 

    6. ดนตรีไทย กีฬาไทย และการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ แต่ละประเภทจะมี
ลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป ซ่ึงสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน 

   วรรณภา พูนพาณิชย์, มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์ และ นภาพร อุ่นชัย (2547) ได้กล่าวถึง
เอกลักษณ์ไทยไว้ว่า เอกลักษณ์ความเป็นไทย หมายถึง ลักษณะเด่นหรือลักษณะอันเป็นส่วนรวมของ
วัฒนธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจน แตกต่างจากวัฒนธรรมอื่น เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ถึงแม้
กาลเวลาจะเปลี่ยนไปและมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมผสานกันบ้าง แต่เราก็สามารถเลือกนำมา
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ปรับให้เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองได้อย่างแนบสนิทตามความเชื่อและค่านิยม จากการดัดแปลง
ดังกล่าวจึงทำให้วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ซึ่งความเป็นไทยแบ่งออก 4 ด้าน ดังนี้ 

     1. ด้านภาษา วัฒนธรรมไทยด้านภาษาของคนไทยเป็นเอกลักษณ์ที่คนไทย
ทุกคนภูมิใจที่มีภาษาเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องหยิบยืมของคนอื่นมาใช้ ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกที่มีภาษาเป็นของตนเองจริง ๆ มีเพียง 62 ประเทศเท่านั้น และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน 62 
ประเทศท่ีมีภาษาเป็นของตนเอง จึงถือได้ว่าภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทย 

    2. ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมทางด้านศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมเป็นอีกเอกลักษณ์หนึ ่งที ่สำคัญของวัฒนธรรมไทยที่แสดงออกให้คนรุ ่นหลังและ      
นานาประเทศได้เห็น ในรูปแบบของผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ และ
การดนตรี ซึ่งมีเอกลักษณ์ รูปแบบ และวิธีการเฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากความเชื่อ ประเพณี 
ค่านิยม อุดมคติ และแรงบันดาลใจของเหล่าศิลปินในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะที่
สวยงาม ประณีต วิจิตรตระการตาแตกต่างกันไป 

    3. ด้านมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้คนมี
ลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน และคนไทยมีความเคร่งครัดในเรื่องกิริยามารยาทมาก โดยยึดถือสถานภาพ
ของบุคคลเป็นเกณฑ์ เป็นการบ่งบอกถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อกัน  
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ใช้เรียกบุคคลตามสถานภาพ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที ่ได้รับ         
การยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ในเรื่องกิริยามารยาทและอัธยาศัยอันดีงาม ความสุภาพ อ่อนน้อม      
มีสัมมาคารวะและมีไมตรีต่อบุคคลโดยทั่วไป 

    4. ด้านอาหารและการแต่งกาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์
ทางด้านอาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของคนโดยทั่วไป แม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานวัฒนธรรมจาก
ประเทศต่าง ๆ แต่คนไทยก็นำมาดัดแปลงปรุงแต่งให้เข้ากับวิถีการดำรงชีวิตและวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ประเทศ รวมทั้งรสชาติก็มีการปรับให้ถูกปากคนไทยจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนในด้านการ  
แต่งกายของคนไทย นอกจากจะบ่งบอกเอกลักษณ์ของชาติแล้ว ยังแสดงถึงวิถีการดำเนินชีวิตของ  
คนไทยเป็นอย่างดี การแต่งกายส่วนใหญ่ของไทยจะเป็นผ้าโปร่งและพลิ้ว เพราะอากาศในประเทศ
ไทยร้อนอบอ้าว ผ้าส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายทอมือเพราะระบายอากาศได้ดี ลวดลายสีสันก็เป็น
ลักษณะเฉพาะท้องถิ่น  
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วัฒนธรรมไทย  

   สำนักงานคณะกรรมการว ัฒนธรรมแห่งชาติ (2535) ได ้ให ้ความหมายของ 
วัฒนธรรม ไว้ 2 ประการ คือ  

    1. วัฒนธรรม ในความหมายทั ่วไป หมายถึง วิถีช ีว ิตของคนในสังคม      
เป็นแบบแผนการปฏิบัติ และการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคม
เดียวกันสามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมนั้น ๆ   

    2. วัฒนธรรม ในความหมายเชิงปฏิบัติการ หมายถึง ความเจริญงอกงาม 
ซึ่งเป็นผลจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ 
จำแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสั่งสมสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
จากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง จนกลายเป็นแบบแผนที่สามารถเรียนรู้และก่อให้เกิดผลิตกรรมและ
ผลิตผล ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

    จันทนา เพชรพรหม (2548) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมหลักของไทยว่า วัฒนธรรมหลัก 
คือ วัฒนธรรมที่เป็นหลักของชาติหรือประจำชาติ ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้ดำรงคู่กับชาติไทย เพื่อให้เป็น
จุดร่วมแห่งจิตใจของคนในชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ 

     1. สถาบันพุทธศาสนา คือ ศาสนาประจำชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธกันมาเป็นเวลาช้านาน พระพุทธศาสนายังเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ส่วนวัด
และพระสงฆม์ีคุณประโยชน์นานาประการต่อสังคมไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน 

    2. สถาบันพระมหากษัตริย์ คือ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยของบ้านเมือง เป็นศูนย์รวมพลังแห่งชนชาว
ไทยทั้งชาติ พระบารมีของพระมหากษัตริย์สูงส่ง และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชนและ
ประเทศชาติ 

    3. อักษรไทย คือ ชนชาติไทยมีอักษรไทยใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 1826 ในสมัย           
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมมาจนปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความเป็น       
เอกราชและเอกลักษณ์ของไทยในการมีภาษาของตนเอง 

     4. ภาษาไทย คือ ชนชาติไทยมีภาษาและอักษรของตนเองมาเป็นเวลา 
ช้านาน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาแม้จะมีการปรับปรุงแก้ไขบ้างแต่ก็เพื่อความเหมาะสม 
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แม้จะรับภาษาอื่นเข้ามาใช้บ้าง แต่นำมาปรับปรุงรูปเสียงให้เป็นแบบไทย ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษ
หลายอย่างซ่ึงดีเด่น สมควรรักษาไว้ให้เป็นวัฒนธรรมหลักของชาติสืบไป 

    5. ประเพณีไทย คือ เครื่องแสดงถึงวิถีชีวิตและจิตใจของคนไทยทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ว่ามีความเป็นมาและเป็นอยู่อย่างไร ประเพณีไทยส่วนมากที่มาจากพุทธศาสนาจะมีคติ
แฝงอยู่ด้วย เช่น ประเพณีท่ีเกี่ยวกับการเกิด แต่งงาน การบวช การตาย เป็นต้น 

    6. จรรยามารยาทของคนไทย คือ ลักษณะสุภาพ ละมุนละไม อ่อนช้อย 
และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี รู้จักอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อม เช่น การกราบแบบต่าง ๆ การ
ไหว้บุคคลต่าง ๆ และวิธีทำความเคารพพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 

    7. จิตใจของคนไทย คือ รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ทำให้คนไทยมี
จิตใจโอบอ้อมอารีต่อคนทั่วไป มีความกตัญญูกตเวที เชื่อฟังบิดามารดา ครูอาจารย์ 

    8. ศิลปกรรมไทย มีความอ่อนช้อยสวยงาม เช่น นาฏศิลป์ ดนตรี เพลง 
ตลอดจนภาพจิตรกรรม เป็นต้น 

    9. สถาปัตยกรรมไทย มีความสง่างามไม่ยิ่ งหย่อนไปกว่าชาติอื ่น เช่น 
ปราสาทราชวัง อุโบสถ วิหาร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงถึงคุณค่าทางศิลปะอันสูงส่งของชาติ 

    10. วรรณคดีไทย คือ เครื่องแสดงถึงความเจริญทางจิตใจ ความรู้สึกทาง
อารมณ์ท่ีแสดงออกมาเป็นตัวหนังสือ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความรู้สึกเป็นไปในทางที่ดี
งาม เนื่องจากวรรณคดีมักแฝงคติสอนใจเอาไว้ด้วย ซึ่งส่วนมากมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
   

จากแนวคิดเรื่องเอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทยข้างต้น ผู้ศึกษาได้นำมาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิเคราะห์ลักษณะไทยที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ โดยได้ให้ความหมายของลักษณะไทยใน      
สติกเกอร์ไลน์ว่า หมายถึง ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง และแสดงให้เห็น
เอกลักษณ์ไทยหรือวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏอยู่บนสติกเกอร์ไลน์ สามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ดังนี้ 

    1. ลักษณะไทยด้านวัจนภาษา หมายถึง ลักษณะไทยที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของ
ถ้อยคำที่แสดงให้เห็นและการละเล่นทางภาษา ได้แก่ การใช้สำนวน การใช้คำผวน การใช้คำภาษาถิ่น 
และการใช้คำภาษาไทยโบราณ    
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  2. ลักษณะไทยด้านอวัจนภาษา หมายถึง ลักษณะไทยที่ปรากฏอยู่บนภาพสติกเกอร์
ไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความเชื่อ ประเพณี การแต่งกาย การแสดงความเคารพ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย 
จิตรกรรม อาหาร กีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้านแบบไทย  

 

2.1.2 แนวคิดเรื่องการสื่อสาร  
   การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ 

   การสื่อสารผ่านทางไลน์ แอปพลิเคชัน เป็นกระบวนการสื่อสารอย่างหนึ่งที่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ในส่งข้อความหรือข่าวสารต่าง ๆ จากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร 
กระบวนการสื่อสารผ่านไลน์แอปพลิเคชันมีความแตกต่างจากการสื่อสารแบบเผชิญหน้าหรือการ
สื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ หลายประการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การสื่อสาร
สัมฤทธิ์ผล 

    รัตนาวดี เกียรตินิยมศักดิ ์ (2539: 192-193) อธิบายลักษณะการสื ่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนตามองค์ประกอบการสื่อสารไว้ ดังนี้ 

     1. ผู้ส่งสาร (Sender) คือ ผู้ใช้งานที่สามารถเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
เพราะลักษณะเฉพาะของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ที่สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบในการ
สื่อสารได้ทันทีในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ เนื่องจากเป็นการสื่อสารจากพ้ืนที่ส่วนตัว (Private space) 
ไปยังที่สาธารณะ โดยที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีอำนาจในการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกันและมีส่วนร่วมใน
การสื่อสารอย่างเสรี 

     2. สาร (Massage) คือ เนื้อหา ข้อมูลที่ใช้สื ่อสาร มีลักษณะเป็นไปตาม
ความสนใจของผู้ใช้งาน เกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดแหล่งข้อมูลและไม่จำกัดว่าต้องมาจากผู้ที ่มีอาชีพ
สื่อมวลชนเท่านั้น ผู้สื่อสารและผู้รับสารสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดรับเนื้อหาหรือสารได้ ซึ่งสาร 
ที่ใช้สื่อผ่านทางคอมพิวเตอร์มักมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง  
ผู้สื่อสารและความสนใจเฉพาะกลุ่ม 

     3. ช่องทาง (Channel) การสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน 
ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา ผู้สื่อสารสามารถเปิดรับสารเวลาใดหรือสถานที่ใดก็ได้ การส่งหรือ
รับสารสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ไม่มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

    4. ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารมีความสนใจเฉพาะกลุ่มหรือเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ที่สามารถสื่อสารร่วมกันได้แม้ไม่มีการเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน แต่มีจุดประสงค์ร่วมกันในการ
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แลกเปลี่ยนเรื่องนั้น ๆ สามารถแสวงหาข่าวสารตามความสนใจ ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยา
โต้ตอบได้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรและเกิดในเวลาใด 

    การสื่อสารผ่านไลน์ แอปพลิเคชัน จัดเป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง 
ซ่ึงใช้ได้ทั ้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสาร ดังนั้นการศึกษาแนวคิดเรื ่อง 
การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ จึงมีส่วนช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจหน้าที่ของสติกเกอร์ไลน์  ซึ่งเป็นสารที่ใช้ 
ในการสื่อสารผ่านไลน์แอปพลิเคชัน และเข้าใจกระบวนการของการสื่อสารในไลน์  แอปพลิเคชัน  
เพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น 

การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

    อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายสำคัญที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร โดยไม่
มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่หรือเวลา 

   สุธ ี พลพงษ์ และคณะ (2551: 183) กล่าวว่า ในยุคแรกของการสื ่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตเป็นยุคของตัวอักษร (Text mode) ซึ่งเป็นการสื่อสารผ่านตัวหนังสือล้วน เน้นการสื่อสาร
ที่จริงจังโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย แต่ขาดสีสันที่ดึงดูดความสนใจ 
ทำให้การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในยุคแรกจำกัดอยู่ในแวดวงของนักวิชาการและผู้ที่กำลังศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเท่านั้น แต่ในปัจจุบันการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ยุคไฮเปอร์เท็กซ์ 
(Hypertext Mode) หรือที่เรียกว่า เวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web) เป็นการสื่อสารในรูปแบบ
ของสื่อประสม (Multimedia) ที่มีรูปภาพ เสียง สีสัน หรือภาพเคลื่อนไหวและกราฟฟิกที่สวยงาม 
ดึงดูดความสนใจ และทำให้ประเด็นในการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึนโดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เนื้อหาทางวิชาการ  

    พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2550: 1-5) ได้จำแนกองค์ประกอบของสื่อต่าง ๆ ที่ใช้
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้เป็น 5 ชนิด ได้แก่ 

     1. ข้อความหรือตัวอักษร (Text) จัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของ
มัลติมีเดีย มีรูปแบบของสีและตัวอักษรที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการ และยังเป็นสิ่งที่ช่วย
กำหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบในระหว่างการสื่อสารได้อีกด้วย 

     2. ภาพนิ่ง (Still Image) เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย 
ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นต้น ซึ่งภาพนิ่งมีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือ
ตัวอักษร เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือการรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า และยัง
ถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้งกว่าตัวอักษรหรือข้อความ เนื่องจากข้อความจะมีข้อจำกัดด้านความ
แตกต่างทางภาษา แต่ภาพสามารถใช้สื่อความหมายได้ทุกชนชาติ 
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     3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) คือ ภาพกราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือ
แสดงขั้นตอนหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์จินตนาการให้ผู้ชมเกิดความสนใจ 
ซึ่งการผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะทาง 

     4. เสียง (Sound) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญสำหรับมัลติมีเดีย ซึ่งถูก
จัดเก็บไว้ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลที่สามารถเล่นซ้ำไปมาได้ หากเสียงที่ใช้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
หรือภาพที่นำเสนอก็จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความน่าสนใจและ
ชวนติดตาม และมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่ง 

     5. ภาพวิดีโอ (Video) วิดีโอในระบบดิจิทัลสามารถนำเสนอเนื้อหาหรือ
เรื ่องราวต่าง ๆ โดยรวมข้อความหรือภาพประกอบเข้ากันกับเสียงได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ      
ทำให้ปัจจุบันพบข้อมูลในรูปแบบวิดีโอในงานมัลติมีเดียมากขึ้น 

   การสื่อสารผ่านไลน์ แอปพลิเคชันเป็นการสื่อสารที่ต้องอาศัยระบบอินเทอร์เน็ต 
ในการส่งต่อสารหรือข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการส่งไปยังผู้รับสารเพ่ือให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล ซึ่งแนวคิด
เรื่องการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นแนวคิดที่ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจความสำคัญของสติกเกอร์ไลน์  
ซึ ่งประกอบด้วยภาพนิ่งและข้อความที่มีความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกัน  เพื ่อทำหน้าที ่ในการสร้าง 
ความเข้าใจและการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร นำไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ  
อวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ได้ดียิ่งข้ึน 

 

2.1.3 แนวคิดเรื่องสัญวิทยา  
  สุรีลักษณ์ วีระโจง (2550: 10) ได้สรุปแนวคิดเรื ่องสัญญะเพื่อใช้ในงานวิจัย โดยมุ่งเน้น
แนวคิดของ Peirce ที่ได้แบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภทตามความสัมพันธ์ของสัญญะและของจริงที่
ถูกแทนที่ ได้แก่ สัญรูป ดัชนี และสัญลักษณ์ 

    1. สัญรูป (Icon) หรือรูปเหมือน คือ สิ่งที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งที่มีอยู่
จริงหรือสิ่งที่สามารถบ่งบอกและสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย เช่น ภาพถ่าย แผนที่ และภาพวาด 

    2. ดัชนี (Index) เป็นเครื่องหมายที่มคีวามเชื่อมโยงของจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน 
เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ควันไฟบ่งชี้ว่ามีไฟ รอยเท้าสัตว์บ่งชี้ถึงสัตว์ 

    3. สัญลักษณ์ (Symbol) คือ สิ่งที่แสดงถึงบางสิ่งบางอย่างที่บ่งชี้ความเชื่อมโยง
ระหว่างสัญลักษณ์กับของจริงที่อ้างถึง แม้ไม่ใช่ความเชื่อมโยงตามธรรมชาติแต่ก็เป็นผลมาจาก
ข้อตกลงของสังคมโดยอาศัยการเรียนรู้ เช่น ภาษา หรือเครื่องหมายจราจร 
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  นอกจากนี้ ยังกล่าวด้วยว่า สัญรูปหรือ Icon เมื่อนำมารวมกับ Emotion ที่มีความหมายว่า 
อารมณ์ จึงกลายเป็น อีโมติคอน (Emoticon) ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อทดแทนการแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึก ซึ่งในระยะเริ่มต้น อีโมติคอนนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต  
กันเป็นวงกว้าง และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการสื่อสารแบบแทนที่ตัวหนังสือ  
ช่วยในการส่งสารอย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ทันทีบนอินเทอร์เน็ต ก่อนจะพัฒนาให้เป็นภาพกราฟฟิก
ขนาดเล็ก  

  เมื่อทบทวนแนวคิดดังกล่าวจึงพบว่า สติกเกอร์ไลน์ มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับอีโมติคอน  
ซึ่งพัฒนามาจากสัญรูป เกิดจากการวาดโดยใช้ลายเส้นต่าง ๆ ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถตีความได้
จากภาพแม้ไม่มีตัวหนังสือประกอบ หรือในบางกรณีอาจมีตัวหนังสือมาประกอบร่วมเพื ่อให้
ความหมายชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแนวคิดเรื่องสัญวิทยามีส่วนช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจและสามารถตีความ  
สติกเกอร์ไลน์เพื่อจำแนกกลุ่มสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ได้ชัดเจนขึ้น  

 

2.1.4 แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษา 
  Burgoon (1974) กล่าวว่า อวัจนภาษากับวัจนภาษามีความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกัน โดย          
อวัจนภาษาทำหน้าที่ต่อไปนี้ 

     1. การซ้ำกับคำพูด การแสดงออกในเชิงอวัจนะ อาจทำให้เกิดความหมายซ้ำกันกับ
คำพูดได้ เช่น การที่เราส่ายหน้าแสดงการปฏิเสธ พร้อมกับพูดคำว่า “ไม่” หรือ “เปล่า” 

     2. การเน้นหรือย้ำ ในขณะที่บุคคลกำลังสื่อสารหรือสนทนากัน ถ้าสังเกตจะพบว่า   
บางคนพูดเน้นเสียงในบางช่วงบางตอน บางครั้งเน้นมาก เน้นพอสมควร หรือเน้นเล็กน้อย แล้วแต่
ความสำคัญของเรื่องที่พูด เช่น ครูเน้นเสียงห้ามนักเรียนว่า “เงียบ อย่าคุย” การเน้นนั้นนอกจากจะ
ใช้น้ำเสียงแล้ว กิริยาอาการ การเคลื่อนไหวมือและแขน การเคลื่อนไหวศีรษะ สามารถช่วยเน้นการ
สื่อสารได้ทั้งสิ้น 

    3. การใช้แทนวัจนสาร หลายกรณีท่ีอวัจนสารทำหน้าที่สื่อความหมายแทนวัจนสาร
ได้ทั้งหมด เช่น การใช้สายตาเพื่อแสดงความรู้สึกว่าพอใจ ไม่พอใจ ดีใจ เสียใจ โดยไม่ต้องใช้คำพูด 
หรือการใช้อาการภาษาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร เช่น นักเรียนยกมือขึ้นเมื่อสามารถตอบคำถามที่
ครูถามได้ หรือแสดงถึงการขออนุญาต 

    4. การเสริมน้ำหนักให้แก่คำพูด ในการพูดหรือสนทนากัน ผู้พูดมักแสดงอารมณ์
ควบคู่ไปกับคำพูด เพ่ือให้ผู้ฟังรับรู้อย่างเข้าใจ เห็นจริงจังไปด้วย สีหน้า แววตา กิริยาท่าทาง ตลอดจน
น้ำเสียงของผู้พูดจึงแสดงออกเพ่ือเสริมน้ำหนักให้แก่คำพูดนั้น ๆ เช่น เด็กคนหนึ่งร้องไห้โอดโอยพร้อม
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กับพูดว่าปวดฟัน แล้วเอามือกุมไว้ที่ปากหรือแก้ม น้ำสียงที่ร้องและการเอามือกุมปากนั้น เสริมคำพูด
ที่ว่า ปวดฟัน 

    5. การใช้แย้งกับพฤติกรรมหรือคำพูด โดยเฉพาะในคำพูดประเภทเหน็บแนมหรือ
กระทบกระเทียบ มักจะมีความหมายตรงข้ามกับสิ่งที่พูดออกไป อาจสังเกตได้จากน้ำเสียง สีหน้า   
แววตาของผู้พูด เช่น คำพูดที่ว่า “ภรรยาผมน่ะหรือ ดีราวกับแม่ทีเดียว” “แหม ! รู้ดีไปหมดทุกอย่าง
เชียวนะ” 

  จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่า Burgoon มุ่งเน้นการวิเคราะห์หน้าที่ของอวัจนภาษา ซึ่งทำ
หน้าที่เป็นส่วนเสริมวัจนภาษาซึ่งเป็นส่วนหลักของการศึกษา แต่สติกเกอร์ไลน์เป็นการสื่อสารที่ให้
ความสำคัญกับภาพสติกเกอร์หรืออวัจนภาษา ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดข้างต้นมาเป็นแนวทางในการศึกษา
สติกเกอร์ไลน์ โดยให้ภาพสติกเกอร์หรืออวัจนภาษาเป็นส่วนหลัก แล้วสังเกตว่าวัจนภาษาหรือ
ข้อความที่ปรากฏร่วมกันนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับภาพสติกเกอร์  

   จากแนวคิดข้างต้นทั้งหมดที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาทบทวนก่อนทำการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย
ฉบับนี ้ ล้วนมีส่วนช่วยให้ผู ้ศึกษาสามารถจำแนกและจัดกลุ ่มข้อมูลได้ชัดเจนยิ ่งขึ ้น ทั ้งข้อมูล  
ที่เป็นอวัจนภาษาและวัจนภาษา การจัดกลุ่มลักษณะไทยที่ปรากฏ รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
ของอวัจนภาษากับวัจนภาษา ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่ามีลักษณะไทยด้านใดบ้างที่ปรากฏอยู่ในสติกเกอร์
ไลน์ที่นำมาศึกษาทั้งหมด และเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาที่ปรากฏใน
สติกเกอร์ไลน์ด้วย 

 

2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  เอกสารและงานวิจัยที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ลักษณะไทยใน 
สติกเกอร์ไลน์ ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะไทยในสื่อต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษา ดังนี้ 

 2.2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะไทยและเอกลักษณ์ไทยในสื่อต่าง ๆ  
จันทนา เพชรพรหม (2548) เรื่อง การนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยในรายการ    

คุณพระช่วย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวิธีการนำเสนอในรายการคุณพระ
ช่วย ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเอกลักษณ์ความเป็นไทย และศึกษาความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายการคุณพระช่วย ผลการวิจัยพบว่า  รายการคุณพระช่วย
ประกอบด้วยความเป็นไทยทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม ที่พบมากที่สุดคือ ดนตรีไทย โดยนำเสนอ
ทั้งในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและแบบที่มีการประยุกต์ กลยุทธ์การนำเสนอรายการจะให้ความสำคัญ
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กับเนื้อหาที่มุ้งเน้น ความเป็นไทยมากที่สุด วิธีการนำเสนอจะประกอบไปด้วยพิธีกร ผู้ร่วมรายการ 
บรรยากาศ และรูปแบบการนำเสนอ ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นทั้งที่ได้ชมและไม่ได้ชมรายการมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดี สำหรับผู้ที่ได้ชมรายการจะมีความคิดเห็นต่อภาพรวมของรายการใน
ทางบวกและมีความพึงพอใจต่อรายการอยู่ในระดับสูง 

     ณัฐชนน คำนวน (2558) เร ื ่อง “ความเป ็นไทย” ในแบบเร ียนภาษาไทย            
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไทยที่ปรากฏในแบบเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3 ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โดยอาศัยกรอบมิติทั้งสามของนอร์แมน แฟร์เคลาฟ์ 
ผลการศึกษาพบว่า ตัวบทแบบเรียนมีความเป็นไทยอยู่ 4 ลักษณะ ได้แก่ ความเป็นไทยด้านวัฒนธรรม 
ความเป็นไทยด้านศาสนาและความเชื่อ ความเป็นไทยเกี่ยวกับชาติ และความเป็นไทยด้านสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยพบกลวิธีทางภาษาผ่านแบบเรียนทั้ง 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อยู่  
3 ประเภท ได้แก่ กลวิธีการเลือกใช้คำศัพท์ กลวิธีทางวรรณศิลป์ และการใช้วัจนกรรม นอกจากนี้  
ยังแสดงให้เห็นว่า กลวิธีทางภาษาที่ใช้สร้างความเป็นไทยผ่านแบบเรียนเหล่านี้เป็นสิ่งที่สืบทอด  
ผลิตซ้ำวาทกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตามที่รัฐพึงประสงค์ 

    วิภูษา สังข์ศิลป์ชัย (2555) เรื่อง การศึกษาวรรณศิลป์และเอกลักษณ์ความเป็นไทย    
ในบทอาขยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยในบทอาขยานจากบทอาขยานใน
หนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 64 บท ผลการศึกษาพบว่า วรรณศิลป์ที่
ปรากฏในบทอาขยานด้านการใช้คำ มี 5 ลักษณะ ได้แก่ คำที่มีความหมายตรง คำที่มีความหมายนัย
ประหวัด คำที่มีความหมายตามเสียง คำที่มีหลายความหมาย และคำไวพจน์ ด้านศิลปะการใช้คำ      
มีการเล่นคำ การซ้ำคำหรือซ้ำวลี การใช้คำซ้ำ และการหลากคำ ด้านฉันทลักษณ์พบ 5 ประเภท ได้แก่ 
กลอน โคลง ร่าย กาพย์ และฉันท์ นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพพจน์ 12 ประเภท ได้แก่ ปฏิปุจฉา      
อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อุปมา นามนัย อาวัตพากย์ ปฏิรูปพจน์ อติพจน์ ปฏิภาคพจน์ อธิพจน์ 
อุทาหรณ์ สมพจนัย ส่วนผลการศึกษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ปรากฏในบทอาขยานพบ 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเป็นสังคมพุทธ ด้านการยกย่องผู้มีความรู้ ด้านศิลปกรรมไทย ด้านครอบครัวและ     
เครือญาติ ด้านสังคมเกษตรกรรม ด้านสังคมเมือง และด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของวัจนภาษากับอวัจนภาษา 
   พัทธยา จิตต์เมตตา (2523) เร ื ่อง อวัจนสารในวรรณคดีเร ื ่องพระอภัยมณี           
มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาลักษณะของอวัจนสารที ่ปรากฏในวรรณคดีเรื ่องพระอภัยมณี และ
ตีความอวัจนสารเหล่านั้น ผลการศึกษาพบว่า วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมีการสื่อสารเชิงอวัจนะโดย
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ใช้อวัจนสาร 7 ประเภท ได้แก่ เทศภาษา กาลภาษา เนตรภาษา สัมผัสภาษา อาการภาษา วัตถุภาษา 
และปริภาษา โดยเฉพาะอาการภาษาที่กวีบรรยายถึงอากัปกิริยาหรือพฤติกรรมของตัวละครมีปรากฏ
มากกว่าอวัจนสารประเภทอื่น ๆ ส่วนที ่มีปรากฏน้อยที ่สุด ได้แก่ เนตรภาษา และสัมผัสภาษา 
ตามลำดับ และอวัจนสารเหล่านั้นส่วนใหญ่จะพบในบทบรรยายมากกว่าในบทสนทนา นอกจากนี้ยัง
พบว่า อวัจนสารในแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลาเมื ่อมีการสื ่อสาร เช่นเดียวกับ       
อวัจนสารและวัจนสารซึ่งมักจะใช้สื่อสารควบคู่กันไป 

   มณฑาทิพย์ เรืองแก้ว (2551) เรื่อง การศึกษาภาษาในบทสนทนาของตัวละครเอก 
ในนวนิยายของ กนกวลี พจนปกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้วัจนภาษา อวัจนภาษา  
และความสัมพันธ์ระหว่างวัจนภาษากับอวัจนภาษาในบทสนทนาของตัวละครเอกในนวนิยายของ  
กนกวลี พจนปกรณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงบทสนทนาของตัวละครเอก จำนวน 300 
บทสนทนา แบ่งเป็นฝ่ายชาย 150 บทสนทนา และฝ่ายหญิง 150 บทสนทนา จากนวนิยายที่นำมา
สร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้ว และได้รับการพิมพ์รวมเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2548 จำนวน
ทั้งสิ้น 10 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้วัจนภาษา 3 ด้าน คือ ด้านการใช้คำ มีการใช้คำหยาบ
หรือคำไม่สุภาพ การใช้คำซ้ำ การใช้คำซ้อนทั้งเพื่อเสียงและความหมาย การใช้คำเลียนเสียงพูด การ
ใช้คำอุทาน การใช้คำเสริม การใช้คำยืมภาษาต่างประเทศ ส่วนด้านการใช้ประโยคพบการใช้ประโยค
ที่แสดงเจตนา ทั้งบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม คำสั่ง ขอร้องหรือชักชวน และด้านการใช้สำนวนพบเพียง
การใช้สำนวนเก่า ผลการศึกษาลักษณะการใช้อวัจนภาษา พบเพียง 4 ประเภท ได้แก่ การใช้ 
นัยนภาษา สัมผัสภาษา อาการภาษา และปริภาษา ส่วนผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัจนภาษา
และอวัจนภาษา พบ 4 ประเภท ได้แก่ การใช้อวัจนภาษาแทนคำพูด การใช้อวัจนภาษาขยายความ 
การใช้อวัจนภาษาย้ำความให้หนักแน่น และการใช้อวัจนภาษาควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร 

แนวคิดข้างต้นล้วนเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจหน้าที่ของ    
สติกเกอร์ไลน์ในกระบวนการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต เห็นความสำคัญของสติกเกอร์ไลน์ที่ทำหน้าที่
แทนอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ส่งสารที่ส่งไปยังผู้รับสาร เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และจำแนกข้อมูล  
สติกเกอร์ไลน์ที่นำมาศึกษาออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ประกอบกับเอกสารและงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ยังเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้ศึกษาเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์และ
จำแนกข้อมูลของตนเองมากยิ่งขึ้นด้วย 

 



  
 

บทที่ 3 
ลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ 

 

อวัจนภาษา เป็นภาษาที่ไม่ใช่ข้อความหรือถ้อยคำ แต่มักมีการนำมาใช้แทนหรือใช้ควบคู่ไป
กับวัจนภาษาอยู่เสมอ อวัจนภาษาอาจหมายถึงการแสดงกิริยาท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า  
แววตา น้ำเสียง และสัญลักษณ์ รวมถึงการแต่งกาย (สิริวรรณ นันทจันทูล: 2543, 8) การสื่อสารด้วย 
อวัจนภาษาจึงเป็นลักษณะของการสื่อสารอย่างหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในสังคมไทย รวมถึงการสื่อสารผา่น
ไลน์ แอปพลิเคชัน ซึ่งมีการใช้อวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ด้วย  

  ในบทนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ จากการศึกษา
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 พบว่า ลักษณะไทยมีความเกี่ยวข้องกับ
เอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทยในหลายประการ ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะไทยจึงต้อง
อาศัยแนวคิดเรื่องเอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทยในการวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อให้ สามารถเข้าใจ
ลักษณะไทยที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ได้ โดยความหมายของลักษณะไทยจากการวิเคราะห์แนวคิด
ทั้งหมด มีดังนี้ 

  ลักษณะไทย หมายถึง ลักษณะที่เมื่อปรากฏแล้วทำให้ผู ้ที่พบเห็นรู้สึกนึกคิดเชื่อมโยงไปสู่
ความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย หรือวัฒนธรรมไทยในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีลักษณะดังนี้ 

1. แสดงถึงความเป็นไทยซึ่งมีความแตกต่างกับลักษณะของชนชาติอ่ืน ๆ 

2. แสดงถึงวิถีชีวิตของชนชาติไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

3. แสดงถึงวิถีปฏิบัติของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

4. เป็นสิ่งที่ยังสามารถพบเห็นอยู่จริงในปัจจุบันหรือถ่ายทอดจากอดีตมายังปัจจบุัน   
โดยคงรูปแบบเดิมหรือมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปลักษณะอื่น ๆ  

5. เป็นสิ่งที่พบเห็นแล้วสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดไปสู่ความเป็นไทยได้ แม้จะ
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางประการตามยุคสมัย  

เมื่อสรุปข้อมูลของลักษณะไทยข้างต้นแล้ว ผู้ศึกษาจึงได้จำแนกลักษณะไทยในสติกเกอรไ์ลน์ 
ที่ปรากฏในรูปแบบของอวัจนภาษาได้เป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อ ด้านประเพณี ด้านมารยาท
ไทย ด้านนาฏศิลป์ ด้านดนตรีไทย ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านการแต่งกาย ด้านอาหาร และด้านกีฬา
และการละเล่นพ้ืนบ้าน 
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3.1 ด้านความเชื่อ  
  ความเชื่อ เป็นเรื่องราวของความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อสิ่งต่าง ๆ โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถ
บันดาลให้ชีวิตของตนมีความสุขหรือความทุกข์ก็ได้ โดยมากมักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ  
เช่นเรื ่องของผี วิญญาณ ที ่อยู ่คู ่กับสังคมไทยมายาวนาน (อาหมัดอัลซารีย์ มูเก็ม, 2559: 11)         
เมื่อศึกษาสติกเกอร์ไลน์ ผู้ศึกษาพบว่าในสติกเกอร์ไลน์ปรากฏลักษณะไทยที่เป็นอวัจนภาษาด้าน 
ความเชื่อทั้งสิ้น 10 ชุด ได้แก่  

   1. ไทยจ๋า  

   2. ไทยดี  

   3. การ์ตูนไทยเล่มละบาท ตอน พิภพมัจจุราช 

   4. การ์ตูนไทยเล่มละบาท 

   5. พราย นางตานี ผีไทย (Thai Ghost Stories) 

   6. น้องกุมารทอง 2 

    7. นาคา นาคา 

8. สตอรี่ผีไทยร่วมสมัย 

   9. นิยมไทย ver.4 นางฟ้าเทวดา (ครูแตน) 

   10. ผีไทยข้ันเทพ 

  จากสติกเกอร์ไลน์ที ่ปรากฏลักษณะไทยด้านความเชื ่อทั ้ง 10 ชุดที ่พบ สามารถจำแนก
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ความเชื่อเรื่องศาสนา ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อเรื่องผี ดังนี้ 

ลักษณะไทยด้านความเชื่อ 

ความเชื่อเรื่องศาสนา 
 
 

 
 
 
 
 

(การ์ตูนไทยเล่มละบาท  
ตอน พิภพมัจจุราช) 

 

 

 

 

 

 

 

(การ์ตูนไทยเล่มละบาท 
ตอน พิภพมัจจุราช) 



  21 

ลักษณะไทยด้านความเชื่อ 

ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 

 

 

 

(ไทยดี) 

 

 

 

 

 

(การ์ตูนไทยเล่มละบาท 
ตอน พิภพมัจจุราช) 

 

 

 

 

 

(ไทยจ๋า) 

 

 

 

 

 

(น้องกุมารทอง 2) 

 

 

 

 

(นาคา นาคา) 

 

 

 

 

(นิยมไทย ver.4 นางฟ้าเทวดา (ครูแตน)) 

 

 

 

 

(ผีไทยขั้นเทพ) 

 

 

 

(Line Characters: ไทยแลนด์ โอนลี่) 

 

 

 

 

(ไทยดี) 
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ลักษณะไทยด้านความเชื่อ 

ความเชื่อเรื่องผี 
  
 
 

 
(การ์ตูนไทยเล่มละบาท) 

 

 
 
 

 
 

(น้องกุมารทอง 2) 

  
 
 

 
 

(การ์ตูนไทยเล่มละบาท ตอน พิภพมัจจุราช) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(สตอรี่ผีไทยร่วมสมัย) 

  

 

 

 

(พราย นางตานี ผีไทย (Thai Ghost Stories)) 

 

 

 

 

 

 

(ผีไทยขั้นเทพ) 
 

 

  3.1.1 ความเชื่อเรื่องศาสนา ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนมาทุกยุคสมัย  
ในทุกศาสนาล้วนมีคำสอนที่ช่วยหล่อหลอมให้ผู้คนประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ( เดือน คำดี: 2545, 8)   
กล่าวว่า ศาสนาเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพนับถือสูงสุดของมนุษย์ อันเป็นที่พึ่งทางใจซึ่งมนุษย์
ส่วนมาก เลือกยึดเหนี่ยวตามความพอใจ สำหรับประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ซึ่งพบความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธปรากฏอยู่ในสติกเกอร์ไลน์ ดังตัวอย่าง
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(พิภพมัจจุราช) 

 
   จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพของผู้ชายกำลังปีนต้นไม้มีหนาม ซึ่งเป็นลักษณะของ  
ต้นงิ้ว ต้นไม้ที่ใช้ลงโทษวิญญาณในนรก แสดงให้เห็นความเชื่อในเรื่องนรกภูมิ ในทางพระพุทธศาสนา 
เชื่อว่านรกและสวรรค์นั้นมีอยู่จริง คนที่สร้างบาปหรือทำความชั่วเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ หากตายไป แล้ว
จะต้องตกนรก (นนทนันท์ พงษ์เพ็ชร, 2555: 73) ซึ่งความเชื่อเช่นนี้มีส่วนช่วยให้สังคมมีระเบียบ 
เพราะทำให้คนเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด ดังจะเห็นไดว้่า คนที่ทำไม่ดีมักถูกสาปแช่งให้ตกนรก 

   3.1.2 ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่มักมีความ
เชื่อในเรื่องของการสักการบูชาเทพ เทวดา ซึ่งเชื ่อว่าเป็นอิทธิพลที่มาจากศาสนาฮินดู (ชนินทร์  
ผ่องสวัสดิ์, 2556: 11) จากการศึกษาลักษณะไทยที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ด้านอวัจนภาษา ผู้ศึกษา
พบความเชื่อเรื่องเทวดา ดังตัวอย่าง 

 

 
(ไทยจ๋า) 

   
จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพของผู้หญิงกำลังจุดธูปไหว้บูชาบริเวณต้นไม้ แสดงให้เห็นถึง 

ความเชื่อในเรื่องของเทพารักษ์หรือรุกขเทวดา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
(ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ได้ให้ความหมายคำว่าเทพารักษ์ไว้ว่า เทพารักษ์ หมายถึง น.เทวดาผู้ดูแลรักษาท่ี
แห่งใดแห่งหนึ่ง ส่วน รุกขเทวดา หมายถึง น. เทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ ซึ่งเป็นเทพที่ปกปักรักษา 
เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในต้นไม้ ความเชื่อนี้ถูกนำมาใช้เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง เพื่อให้คนมีความเคารพ 
ยำเกรงต่อต้นไม้และไม่กล้าตัดไม้ทำลายป่า 

3.1.3 ความเชื ่อเร ื ่องผี  เป็นสิ ่งที ่ผ ูกพันกับมนุษย์ทุกเช ื ้อชาติซึ ่งมีมาตั ้งแต่ก ่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2547: 471) มนุษย์เชื่อว่าผีเป็นสิ่งลึกลับ มองไม่เห็น 
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แต่อาจปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้ทั้งคุณและโทษ ซึ่งจากการศึกษาอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์
พบว่า มีลักษณะไทยที่เก่ียวข้องกับความเชื่อเรื่องผี ดังตัวอย่าง 

 

 
(ผีไทยขั้นเทพ) 

  จากสติกเกอร์ไลน์ ปรากฏภาพของผู ้หญิงที่มีเพียงส่วนหัวและอวัยวะภายใน      
เรียกกันว่า ผีกระสือ พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)  ได้ให้
ความหมายของ ผีกระสือว่าหมายถึง ผีชนิดหนึ่งที่เชื ่อว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิง ชอบกินของโสโครก     
ออกหากินในเวลากลางคืน เห็นเป็นแสงเรือง ๆ ในที่มืด , คู่กับ กระหัง ซึ่งเข้าสิงในตัวผู้ชาย การนำ
ภาพผีกระสือมาใช้ในสติกเกอร์ไลน์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องผีของคนไทยที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน  
    
  ชุดสติกเกอร์ไลน์ที่พบลักษณะไทยด้านความเชื่อปรากฏอยู่ ส่วนมากเป็นชุดสติกเกอร์ไลน์ 
ที่ผู ้สร้างนำเสนอเรื ่องราวและลักษณะของตัวการ์ตูนที่มีความเกี ่ยวข้องกับเรื ่องเหนือธรรมชาติ    
สิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์ และวิญญาณอย่างตั ้งใจ ผู ้ศึกษาจึงพบลักษณะไทยด้านความเชื ่อปรากฏอยู ่ใน  
ชุดสติกเกอร์ไลน์ทั้ง 10 ชุดข้างต้น 
  นอกจากนี้ การพบชุดสติกเกอร์ไลน์ที่อยู่ในการสื่อสารสมัยใหม่มีลักษณะไทยด้านความเชื่อ
ปรากฏอยู่ สะท้อนให้เห็นว่า ความเชื่อเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานจนกลายเป็น
ลักษณะไทยที่ยังคงปรากฏให้เห็นในสมัยปัจจุบัน ทั้งความเชื่อเรื่องเทพ เทวดา ที่คอยปกปักรักษาตาม
สถานทีต่่าง ๆ ความเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์ ซึ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา รวมถึงความ
เชื่อเรื่องผีที่เป็นความเชื่อของผู้คนที่มีมาช้านานก่อนจะรู้จักกับศาสนา การพบลักษณะไทยที่เกี่ยวข้อง
กับความเชื่อในสติกเกอร์ไลน์ เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า แม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนไป แต่ความเชื่อของคนไทย
ยังคงมีอยู่ในสังคม และยังได้รับการนำมาใช้สื่อสารในสื่อใหม่อย่างไลน์ แอปพลิเคชันอีกด้วย  
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3.2 ด้านประเพณี  
  ประเพณี เป็นเครื่องแสดงถึงวิถีชีวิตและจิตใจของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ว่ามีความ
เป็นมาและเป็นอยู่อย่างไร โดยมากมักมีที่มาจากพระพุทธศาสนา แฝงด้วยคติ เช่น ประเพณีเกี่ยวกับ
การเกิด แต่งงาน การบวช การตาย (จันทนา เพชรพรหม , 2548: 16) ซึ่งประเพณีมักมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามเป็นหมู่คณะกันจนเกิดความเคยชินและตกทอดกันมาหรือทำสืบต่อกันมา เมื่อศึกษา
ลักษณะไทยด้านประเพณีในสติกเกอร์ไลน์ ผู้ศึกษาพบว่ามีสติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏลักษณะไทยด้าน
ประเพณีท้ังสิ้น 4 ชุด ได้แก่ 

   1. Line Characters: ไทยแลนด์ โอนลี่ 

   2. หนูขวัญและแมวน้อย 

   3. น้องแกละและผองเพ่ือน 

   4. รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้พบลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี 
โดยจำแนกประเพณีดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประเพณีระดับชาติ และประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ 

 

ลักษณะไทยด้านประเพณี 
ประเพณีระดับชาติ 

 

 

 

 

 

(Line Characters: ไทยแลนด์ โอนลี่) 

 

 

 

 

 

(หนูขวัญและแมวน้อย) 

 

 

 

 

 

(น้องแกละและผองเพ่ือน) 
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ลักษณะไทยด้านประเพณี 

ประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 

 
 (หนูขวัญและแมวน้อย) 

 

 
 
 
 

(หนูขวัญและแมวน้อย) 
 

 
  
 
 

(รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค) 
 

 
 
  3.2.1 ประเพณีระดับชาติ เป็นประเพณีที ่ทำกันในทุกพื้นที่ของประเทศไทยใน
ช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ถือเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอน พิธีการต่าง ๆ บางประการให้เหมาะสมกับยุคสมัยหรือตามความนิยมของแต่ละ
ท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น พบดังตัวอย่าง 
 
 
 
 

 
(LINE Character: ไทยแลนด์ โอนลี่) 
 

    จากตัวอย่างสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีสงกรานต์ เป็น
กิจกรรมการเล่นสาดน้ำปะแป้ง กิจกรรมนี้ ไม่มีระบุไว้ในประเพณีราชสำนัก แต่มีระบุไว้ในประเพณี
ราษฎรที่กระทำกันในช่วงบ่ายของวันสงกรานต์ หลังเสร็จจากพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
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เรียบร้อยแล้ว (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , 2564: 146) ซึ่งประเพณีสงกรานต์
นับเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตรงกับวันที่ 13, 14 และ 15 เมษายนของทุกปี โดยจะมีการจัด
กิจกรรมให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ได้มาพบปะกัน มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ 
การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ รวมถึงกิจกรรมรื่นเริงอย่างการเล่นสาดน้ำปะแป้งกันของคนวัยหนุ่มสาว  

  3.2.2 ประเพณีท้องถิ่น เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันเฉพาะพื้นที่ ตามความเชื่อ
และความนิยมในท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ไม่ได้เป็นที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป เช่น ประเพณีวิ่งควายของ
จังหวัดชลบุรี หรือประเพณีบุญหลวงของจังหวัดเลย เป็นต้น 

 
       (หนูขวัญและแมวน้อย) 
 

จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพการสวมหน้ากากผีที่เรียกว่า ผีตาโขน สามารถพบเห็นได้
ในงานประเพณีบุญหลวง ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ประจำปีของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยประเพณี    
บุญหลวงเป็นการรวมเอางานบุญผะเหวดและงานบุญบั้งไฟเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในพิธีแห่ของงานนี้จะมี
ขบวนของ “ผีตาโขน” ร่วมสร้างความสนุกสนานด้วย (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , 
2563: 73) สำหรับผีตาโขนคือผู้ที่สวมหน้ากากท่ีทำขึ้นจากหวดไม้ไผ่สานที่ใช้นึ่งข้าวเหนียว นำมาวาด
ภาพระบายสีให้เป็นหน้าผีตามจินตนาการ ใช้สวมทับใบหน้าและร่วมขบวนเมื่อมีการจัดงานเทศกาล
การแห่ผีตาโขน นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีบุญหลวงที่เป็นที่รู้จักและจดจำของคนทั่วไป 

   
  สติกเกอร์ไลน์ทั้ง 4 ชุดดังกล่าว มุ่งนำเสนอตัวการ์ตูนที่มีลักษณะไทยปรากฏอยู่หลายด้าน 
รวมถึงด้านประเพณีไทย ซึ่งประเพณี เป็นลักษณะไทยที่มีมาอย่างยาวนาน นับเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมผู้คน และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีและ
ความร่วมมือร่วมใจในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ สำหรับลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์
ที่เก่ียวข้องกับประเพณีไทย มักเป็นการใช้ภาพกิจกรรมหรือองค์ประกอบสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละประเพณีในการสื่อสารเมื่อเห็นภาพสติกเกอร์ ผู้รับสารจะทราบไดท้ันทีว่าเป็นประเพณีใด เพราะ
เป็นภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน อาจนำเอาภาพของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของประเพณีนั้น ๆ มาใช้    
ซึ่งการที่ผู้สร้างสติกเกอร์ไลน์ได้สร้างสรรค์ให้เข้าใจได้ง่าย เป็นเรื่องที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ     
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การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว และสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ
ในทันท ีไม่ต้องใช้เวลานานในการวิเคราะห์ตีความสารที่ผู้ส่งสารต้องการส่งให้ผู้รับสาร 

 

3.3 ด้านมารยาท 
  มารยาท เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มารยาทไทยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นความเจริญงอกงามและแสดงความเป็นระเบียบแบบแผน (กิติพงษ์ เทียนตระกูล, สุมิตรา 
เจณณวาสิน และสุภัทรา ฤทธิบุตร, 2532: 128) จากการศึกษาสติกเกอร์ไลน์พบว่า มีลักษณะไทย
ด้านมารยาทไทยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเคารพปรากฏอยู่ ซึ่งการแสดงความเคารพ หมายถึง 
การแสดงออกซึ่งความนับถือ มีหลายลักษณะ เช่น การประนมมือ การไหว้ การกราบ การคำนับ  
การถวายความเคารพ ซึ่งการจะแสดงความเคารพในแต่ละลักษณะนั้น ต้องพิจารณาผู้ที่จะทำความ
เคารพด้วยว่าอยู่ในสถานภาพใดและเป็นการแสดงความเคารพ ในโอกาสใด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
(สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2550: 1) การศึกษาลักษณะไทยด้านมารยาทพบว่ามี
สติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏลักษณะไทยด้านมารยาทปรากฏอยู่ท้ังสิ้น 20 ชุด ได้แก่  

   1. Line Characters: ไทยแลนด์ โอนลี่ 

   2. ไทยเลิศล้ำ 

   3. นารี 

   4. แม่หญิงศรี 3 ชุดสยามเรเนซองส์ 

   5. พราย นางตานี ผีไทย (Thai Ghost Stories) 

   6. สมรศรี : แต่งกายชุดไทย 1 

   7. มาผวนคำกันไหม 

   8. เป็นหญิงไทย 

   9. ไทยจุงเบย 

   10. ไทยเท ่

   11. เด็กสยาม 

   12. ตาโม้กับยายเม้า 

   13. ชีวิตดี๊ดี 
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   14. น้องสไบ 

   15. โขนไทย ภาค อวตารลงไลน์ 

   16. น้องแกละและผองเพ่ือน 

   17. ตัวกลม น้องลำดวน 

   18. Ramakien Character : Phra Nang Yak Ling 

   19. ภูษาล้านนา กำเมือง 1  

  20. หญิงสยาม 

  ทั้งนี้ผู้ศึกษาพบว่าลักษณะไทยด้านมารยาทปรากฏอยู่ในสติกเกอร์ไลน์แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ การไหว้และการกราบ ดังนี้ 

 

ลักษณะไทยด้านมารยาท 

การไหว้ 

 

 

 

 

 

(ไทยเลิศล้ำ) 

 

 

 

 

 

(เป็นหญิงไทย) 

 

 

 

 

 

(Line Characters: ไทยแลนด์ โอนลี่) 
 

 

 

 

 

 

(ภูษาล้านนา กำเมือง 1) 
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ลักษณะไทยด้านมารยาท 

การไหว้ 
 

 
 
 
 
 

(พราย นางตานี ผีไทย  
(Thai Ghost Stories)) 

 

 

 

 

(แม่หญิงศรี 3 ชุดสยามเรเนซองส์) 

 

 

 

 

(เด็กสยาม) 

 

 

 

 

(ไทยเท่) 

 

 

 

 

(น้องสไบ) 

 

 

 

 

(ตัวกลม น้องลำดวน) 

 

 

 

 

(หญิงสยาม) 

 

 

 

 

(มาผวนคำกันมั้ย) 

 
 
 
 

(Ramakien Character : 
Phra Nang Yak Ling) 
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ลักษณะไทยด้านมารยาท 

การไหว้ 

 

 

 

 

(น้องแกละและผองเพ่ือน) 

 

 

 

 

(ชีวิตดี๊ดี) 

 

ลักษณะไทยด้านมารยาท 

การกราบ 
 
 
 
 

(ไทยจุงเบย)  

 
 
 
 

(นารี) 
 

 
 
 
  

(สมรศรี : แต่งกายชุดไทย 1) 

 
 
 
 

(ตาโม้กับยายเม้า) 
 

 
 
 
  

(โขนไทย ภาค อวตารลงไลน์) 
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   3.3.1 การไหว้ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 ได้ให้ความหมายของ 
การไหว้ไว้ว่า ไหว้ หมายถึง ก. ทำความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม, ถ้าเป็นผู้น้อยไหว้ผู้ใหญ่หรือผู้ทรง
ศีลต้องก้มศีรษะลงแต่พองาม การไหว้ (วันทนา หรือ วันทา) เป็นการแสดงความเคารพโดยการ
ประนมมือแล้วยกมือทั้งสองขึ้นจรดใบหน้า ให้เห็นว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง (สำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2550: 2) รวมถึงการไหว้เพื่อตอบกลับหรือ
รับไหว้เมื่อมีผู้อื่นมาแสดงความเคารพต่อตนเอง พบดังตัวอย่าง 

 

 
(หญิงสยาม) 

 
จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพการไหว้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การไหว้พระ    

การไหว้ ผู้มีพระคุณหรือผู้ที่มีอายุมาก และการไหว้บุคคลทั่วไป ซึ่งสติกเกอร์ไลน์ที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้
แสดงให้เห็นลักษณะเป็นไทยในเรื่องของการแสดงความเคารพด้วยการไหว้ โดยมีลักษณะของการไหว้
เพ่ือทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ หรือตอบรับกับคู่สนทนาที่คนไทยยังคงปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน 

  3.3.2 การกราบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของการกราบ
ไว้ว่า กราบ หมายถึง ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลง
จรดพื้น พบดังตัวอย่าง 

 

 
 (สมรศรี : แต่งกายชุดไทย 1) 
 

    จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพของการกราบ การกราบจัดเป็นการแสดงความเคารพ
อย่างสูงของไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การกราบเบญจางคประดิษฐ์ ซึ ่งใช้ในการกราบพระ   
ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือการกราบผู้ใหญ่ ซึ่งในตัวอย่างที่นำมานี้เป็นลักษณะของการกราบผู้ใหญ่  
การกราบเป็นการแสดงความเคารพแก่ผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณที่มีอายุมาก เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ 
ครู อาจารย์ ผู้กราบทั้งหญิงและชายจะนั่งอยู่ในท่าพับเพียบ ทอดมือตั้งสองข้างลงพร้อมกันโดยให้แขน
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ทั้งสองคร่อมเข่าเพียงด้านเดียว มือประนมนาบลงกับพื้นโดยไม่แบมือ (สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมม, 2550: 7) การกราบมีวัตถุประสงค์แตกต่างกับการไหว้  
เพราะการกราบนั้นเป็นการปฏิบัติต่อผู้ที่อาวุโสหรือผู้ที่มีพระคุณในสถานการณ์ที่ต้องการแสดงความ
เคารพอย่างสูง เช่น การกราบแม่เนื่องในวันแม่ หรือการกราบเพ่ือแสดงความขอบคุณหรือซาบซึ้งเป็น
อย่างมาก เมื่อได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   

  การแสดงความเคารพเป็นลักษณะไทยที่แสดงถึงมารยาทอันดีงามที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกัน
มาอย่างช้านาน ถือเป็นการให้เกียรติผู้อาวุโส ผู้มีพระคุณ รวมถึงพระที่นับเป็นผู้ทรงศีล ในสติกเกอร์
ไลน์ได้นำเอาลักษณะไทยด้านการแสดงความเคารพมาใช้สื่อสารผ่านไลน์ แอปพลิเคชัน เนื่องจากการ
สื่อสาร ในรูปแบบนี้เน้นการสื่อสารทักทาย พูดคุยให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว การใช้อวัจนภาษาดา้น
การแสดงความเคารพจึงถือว่าเป็นการนำเอาลักษณะไทยที่ยังยึดถือปฏิบัติ ในสังคมมาใช้สื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่และสร้างความเข้าใจในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 

  ผู้ศึกษาพบว่า ลักษณะไทยด้านมารยาทปรากฏอยู่ในสติกเกอร์ไลน์ถึง 22 ชุด ซึ่งมีจำนวน
มากกว่าลักษณะไทยด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน ทั้งนี้ เนื่องจากการทักทายและการแสดงความเคารพ
เป็นมารยาทพ้ืนฐานที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนปัจจุบัน การสร้างสติกเกอร์ไลน์
ที่มีลักษณะไทยด้านมารยาท เช่น การไหว้และการกราบ จึงเป็นลักษณะไทยที่พบปรากฏในสติกเกอร์
ไลน์หลายชุด 

 

3.4 ด้านนาฏศิลป์  
  นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะแห่งการฟ้อนรำที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความประณีต งดงาม 

เพ่ือให้   ความบันเทิง ทำให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามการร่ายรำ โดยอาศัยเครื่องดนตรี การขับร้อง และการ
แสดง เช่น รำ ระบำ การแสดงพ้ืนเมืองที่มีมาแต่ดั้งเดิม หรือสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ตามแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมี
ชื ่อเรียกและลีลาท่าทางในการแสดงที่แตกต่างกันออกไป (พิมพ์วดี จันทรโกศล , 2557: 7) ดังนั้น 
ลักษณะไทยด้านนาฏศิลป์จึงเกี่ยวข้องกับศิลปะการร่ายรำ ทั้งเรื่องการแสดงท่าทางร่ายรำ ระบำ และ
โขนที่เป็นศิลปะชั้นสูงของไทย เมื่อศึกษาสติกเกอร์ไลน์จึงพบว่า มีลักษณะไทยด้านนาฏศิลป์ปรากฏ
อยู่ในสติกเกอร์ไลน์ทั้งสิ้น 6 ชุด ได้แก่ 

1. ไทยเท่ 

2. ไทยจ๋า 

3. โขนไทย ภาค อวตารลงไลน์ 
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4. รักเมืองไทย 
5. Ramakien Character: Phra Nang Yak Ling 

6. รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค 

  จากการศึกษาสติกเกอร์ไลน์ปรากฏลักษณะไทยด้านนาฏศิลป์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
นาฏศิลป์ราชสำนักและนาฏศิลป์พื้นบ้าน ดังนี้ 

ลักษณะไทยด้านนาฏศิลป์ 

นาฏศิลป์ราชสำนัก 

 
 
 
 
 
 

(ไทยเท่) 

 
 
 
 

(โขนไทย ภาค อวตารลงไลน์) 
 

 

 

 

 

(Ramakien Character: Phra Nang Yak Ling) 
 

 

ลักษณะไทยด้านนาฏศิลป์ 

นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
 
 
 
 

(รักเมืองไทย) 

 
 
 
 

(ไทยจ๋า) 
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ลักษณะไทยด้านนาฏศิลป์ 

 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
 
 
 
 

(รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค) 

 
   3.4.1 นาฏศิลป์ราชสำนัก เป็นการแสดงที่มีราชสำนักเป็นผู้อุปถัมภ์หรือเกิดขึ้นใน  
ราชสำนัก อาจพัฒนามาจากการแสดงของชาวบ้านโดยราชสำนัก มีรูปแบบการแสดงที่มีระเบียบ  
แบบแผน ขั้นตอน และพิธีกรรมค่อนข้างมาก ซึ่งมาจากการยึดถือจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด       
จนกลายเป็นแบบแผนทางการแสดง เช่น โขน ละครใน ภายหลังเรียกว่า นาฏศิลป์มาตรฐานหรือ
นาฏศิลป์แบบแผน ผู้ศึกษาพบว่ามีการนำนาฏศิลป์ราชสำนักมาสร้างสติกเกอร์ไลน์ ดังตัวอย่าง   

 

 
(Ramakien Character: Phra Nang Yak Ling) 
 

    จากสติกเกอร์ไลน์ ปรากฏภาพของทศกัณฐ์และหนุมาน ตัวละครเอกในบท 
พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ที่นำไปใช้ในการแสดงโขน ซึ่งโขนเป็นนาฏศิลป์ของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัย
อยุธยา มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ว่า โขน เป็นการเต้นออกท่าทางให้เข้ากับการ
บรรเลงดนตรี ผู้เต้นสวมหน้ากากและถืออาวุธ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2562: 
101) โขนนับเป็นศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งรวมความอ่อนช้อยของการร่ายรำและ
ความเข้มแข็งของการเต้นไว้ด้วยกัน นับเป็นศิลปะการแสดงที่มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   
จากเดิมท่ีแสดงได้เฉพาะในพระราชพิธีสำคัญ และสงวนไว้เป็นเครื่องราชูปโภคเฉพาะพระมหากษัตริย์ 
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ที่เริ่มให้เจ้านายและขุนนางฝึกหัดโขนไว้ในสำนักของตนได้ ทำให้โขนแพร่หลาย
มากขึ้น (ธนิต อยู่โพธิ์, 2534: 43) กระทั่งปัจจุบัน  โขนกลายเป็นการแสดงที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
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ชมได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ในพระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์อยู่เช่นเดิม  
โขนจึงเป็นลักษณะไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จึงปรากฏการนำภาพโขน
มาสร้างสรรค์เป็นสติกเกอร์ไลน์เพื่อใช้สื่อสารในช่องทางสมัยใหม่อย่างไลน์ แอปพลิเคชันด้วย  

   3.4.2 นาฏศิลป์พื ้นบ้าน เป็นการแสดงของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั ้งเพ่ือ
พิธีกรรม เพื่อความบันเทิง หรือใช้ในการเกี้ยวพาราสีระหว่างคนหนุ่มสาว ทั้งนี้การแสดงนาฏศิลป์
พื ้นบ้านจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ ่น (กรมศิลปากร, 2547: 87) พบใน 
สติกเกอร์ไลน์ ดังตัวอย่าง  

 

 
(รักเมืองไทย) 
 

   จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพของหนังตะลุง ซึ่งเป็นมหรสพพื้นบ้านที ่เป็นที่นิยม
แพร่หลายและผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนภาคใต้มาอย่างยาวนาน นิยมเล่นในงานสมโภชหรืองาน 
เฉลิมฉลองต่าง ๆ ของชุมชน (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , 2562: 171) หนังตะลุง
เป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความบันเทิง และสะท้อนวิถีชีวิตของชาวใต้ผ่านเรื่องราวการแสดงที่แต่งขึ้น 
โดยจะมีท้ังบทละคร บทสนทนา วงดนตรี และการแสดงท่าทางของตัวหนังตะลุงผ่านแสงและเงา 

  นาฏศิลป์ไทย อาจเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่บ่อยครั้งนักในสังคมปัจจุบัน แต่จะพบได้ในโอกาส
หรือวาระสำคัญ ดังนั้น การที่นาฏศิลป์ไทยปรากฏอยู่ในงานสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์ จึงเป็นการ 
สืบทอดและอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยผ่านช่องทางการสื ่อสารสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจ ถือเป็นการ
เผยแพร่ลักษณะไทยด้านศิลปะการแสดงอีกด้วย 

  ชุดสติกเกอร์ไลน์ทั้ง 6 ชุดที่พบว่ามีลักษณะไทยด้านนาฏศิลป์ปรากฏอยู่ มีชุดสติกเกอร์ไลน์ที่
ผู้สร้างมุ่งนำเสนอนาฏศิลป์ราชสำนักของไทย คือ โขน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ โขนไทย ภาค อวตาร
ลงไลน์ และ Ramakien Character: Phra Nang Yak Ling ส่วนสติกเกอร์ไลน์อีก 4 ชุดนั ้นเป็น 
ชุดสติกเกอร์ไลน์ที่นำเสนอลักษณะไทยแบบผสมผสานหลายด้าน จึงมีลักษณะไทยด้านนาฏศิลป์
ปรากฏร่วมอยู่ด้วย  
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3.5 ด้านดนตรีไทย  
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายคำว่าดนตรีไว้ว่า 

ดนตรี หมายถึง น. เสียงที ่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง เครื ่องบรรเลงซึ ่งมีเสียงดังทำให้ร ู ้สึก
เพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง ได้ตามทำนองเพลง เมื่อศึกษาลักษณะไทยด้านดนตรี
ในสติกเกอร์ไลน์พบว่า มีชุดสติกเกอร์ไลน์ที่นำเสนอลักษณะไทยด้านดนตรีทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ 

1. รักเมืองไทย 

2. หนานคำ คนเมือง 

3. อักษรไทยสนุกดี 

4. รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค 

  ลักษณะไทยด้านดนตรีไทยในสติกเกอร์ไลน์ พบปรากฏเป็นอวัจนภาษาในรูปแบบของภาพ
เครื่องดนตรีไทย สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ เครื่องดนตรีไทยมาตรฐานและเครื่องดนตรีไทย
พ้ืนบ้าน ดังนี้ 

ลักษณะไทยด้านดนตรีไทย 

เครื่องดนตรีไทยมาตรฐาน 

 

 

 

 

(รักเมืองไทย) 
 

 

 

 

 

(อักษรไทยสนุกดี) 

 

ลักษณะไทยด้านดนตรีไทย 

เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน 
 
 
 
 

(หนานคำ คนเมือง) 
 

 
 
 
 

(รักเมืองไทย) 
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ลักษณะไทยด้านดนตรีไทย 

เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน 
 
 
 
 
 
 

(รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค) 
 

 
   3.5.1 เครื่องดนตรีไทยมาตรฐาน หมายถึง เครื่องดนตรีของไทยที่ใช้บรรเลงใน  
วงดนตรีไทยที่มีการผสมผสานอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและเป็นมาตรฐาน ได้แก่ วงปี่พาทย์       
วงเครื่องสาย และวงมโหรี ซึ่งเครื่องดนตรีไทยมาตรฐานเป็นลักษณะไทยอีกประการหนึ่งที่พบใน    
สติกเกอร์ไลน์ ดังตัวอย่าง 

 

 
(รักเมืองไทย) 
 

จากสติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏ เป็นภาพของระนาด ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยมาตรฐาน 
ประเภทเครื่องตี ทำด้วยไม้ ใช้ตีประกอบจังหวะ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   
พ.ศ. 2554 ระบุว่า ระนาด คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี มีลูกและเสียงเรียงต่อกันอยู่บนราง       
มีหลายแบบ มีไม้ตีคู่หนึ่ง เรียกว่า ไม้ระนาด ลักษณนามว่า ราง สำหรับระนาดเป็นเครื่องดนตรีไทยที่
พบได้บ่อยในวงดนตรีไทย อย่างวงปี่พาทย์ หรือพิณพาทย์  

3.5.2 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน หมายถึง เครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นที่ใช้บรรเลงใน     
วงดนตรีพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละพื้นที่ เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะ มีเอกลักษณ์ 
พบในสติกเกอร์ไลน์ ดังตัวอย่าง 
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(หนานคำ คนเมือง) 
 

จากสติกเกอร์ไลน์ ปรากฏภาพของเครื่องดนตรีท้องถิ่น เรียกว่า ซึง เป็นเครื่องดนตรี
พ้ืนเมืองทางภาคเหนือ จัดอยู่ในประเภทเครื่องดีด นิยมเล่นกันในชุมชนหรือท้องถิ่นทั่วไปในภาคเหนือ  
แต่อาจพบในการบรรเลงดนตรีของชาวไทยใหญ่หรือชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ด้วย (คึกฤทธิ์ 
ปราโมช, 2551: 299) โดยซึงทำข้ึนจากไม้สักใช้เส้นลวด 4 เส้นมาดีดควบกันที่ละ 2 สาย และมีกล่อง
เสียงที่ทำให้เกิดเสียงดังกังวาน มีด้วยกัน 3 ขนาด นั่นคือ ซึงใหญ่ ซึงกลาง และซึงเล็ก ซึ่งสติกเกอร์
ไลน์ที่ปรากฏว่ามีเครื่องดนตรีชนิดนี้อยู่ด้วยนั้น เป็นชุดสติกเกอร์ไลน์ที่นำเสนอโดยใช้ตัวการ์ตูนที่เป็น
คนเหนือมาใช้ในการสื่อสาร จึงมีการนำเอาภาพเครื่องดนตรีทางเหนือมาใช้ประกอบร่วมด้วย   

ทั้งนี้ชุดสติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏลักษณะไทยด้านดนตรีทั้ง 4 ชุดนี้ เป็นชุดสติกเกอร์ไลน์ที่
นำเสนอลักษณะไทยแบบผสมผสานหลายด้าน จึงปรากฏด้านดนตรีรวมอยู่ในชุดสติกเกอร์ไลน์
ดังกล่าวด้วย 

ดนตรี เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความบันเทิงของชนทุกชาติ เช่นเดียวกันกับชนชาติไทยที่มีดนตรี
ไทยอยู่มากมายหลายประเภท ทั้งเครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า ดังนั้น การนำเสนอ
ลักษณะไทยด้านดนตรีไทยด้วยการสร้างสรรค์เป็นสติกเกอร์ไลน์ในรูปแบบของเครื่องดนตรีไทย 
โดยเฉพาะเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนัก จึงถือเป็นการเผยแพร่ลักษณะไทย
ด้านดนตรีไทยได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

     

3.6 ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 
  เครื่องมือเครื่องใช้ หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประดิษฐ์ สร้าง ทำ หรือใช้ในการ   
ต่าง ๆ สำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ของคนไทย ล้วนเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่คิดค้นและ
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีพ โดยในสมัยก่อนที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ใน
สังคมเกษตรกรรมก็มักจะสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าการศึกษาลักษณะ
ไทยด้านอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์พบว่า มีลักษณะไทยด้านเครื ่องมือเครื ่องใช้ปรากฏอยู ่ใน 
สติกเกอร์ไลน์ทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่ 
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   1. การ์ตูนไทยเล่มละบาท 
   2. รักเมืองไทย 
   3. หนานคำ คนเมือง 
   4. เด็กชายผ้าขาวม้า 
   5. รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค 
  ในสติกเกอร์ไลน์ปรากฏลักษณะไทยด้านเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงลักษณะเฉพาะของความ
เป็นไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปและเครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ลักษณะไทยด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 

เครื่องมือเครื่องใช้ท่ัวไป 
 
 
 
 

(Line Characters: ไทยแลนด์ โอนลี่) 
 

 
 
 
 

(การ์ตูนไทยเล่มละบาท) 

 

ลักษณะไทยด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 
 เครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะท้องถิ่น 

 
 
 
  

(ยูริ สาวหวานในชุดไทย) 

 
 
 

 
(ไทยจ๋า) 

 
 
 
 

(รักเมืองไทย) 

 
 
 
 

(เด็กชายผ้าขาวม้า) 
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ลักษณะไทยด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 

 เครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะท้องถิ่น 
 
 
 
 

(หนานคำ คนเมือง)  

 
 
 
 

(รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค) 

 

3.6.1 เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไป หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นหรือสิ่งของเพื่อใช้ในการ
ประดิษฐ์ สร้าง ทำ หรือใช้ในการต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะไทย และมีใช้กันทั่วไปในประเทศ
ไทยจากการศึกษาสติกเกอร์ไลน์ พบดังตัวอย่าง 

 

 
       (Line Characters: ไทยแลนด์ โอนลี่) 

 

  จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพของ ครกกับสาก เครื่องใช้ในครัวเรือนของไทยที่ทำขึ้น
จากดินเผา ไม้ หรือหิน แตกต่างกันไป มีลักษณะเป็นหลุมตรงกลางใช้คู ่กับสากที่ทำจากวัสดุ         
ชนิดเดียวกัน ใช้สำหรับโขลกหรือตำวัตถุดิบในการทำอาหารให้แหลกหรือละเอียดตามความต้องการ 
ปัจจุบันยังคงพบเห็นได้ในครัวเรือนหรือร้านค้า  

   3.6.2 เครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะท้องถิ่น หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ใน
การสร้างหรือทำสิ่งต่าง ๆ รวมถึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่แสดงให้เห็นลักษณะไทยและ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นท้องถิ่นเฉพาะถิ่นใดถ่ินหนึ่ง พบดังตัวอย่าง 
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       (ไทยจ๋า) 
    จากสติกเกอร์ไลน์ ปรากฏภาพของโอ่ง หมายถึง น. ภาชนะสำหรับขังน้ำ ก้นสอบ
เล็กน้อย ปากกว้าง มีขนาดต่าง ๆ กัน บางทีก็เรียกว่า ตุ่ม สำหรับสติกเกอร์ไลน์ที่มีการนำภาพของโอ่ง
มาใช้นั้น หากสังเกตจะพบว่ามีการเขียนลวดลายข้างโอ่งเป็นลายมังกร แม้จะพบว่าโอ่งมังกรเป็นสิ่งที่มี
ใช้กันในครัวเรือนแทบทุกพื้นที่ของไทย แต่โอ่งมังกรถือเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด
ราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการผลิตโอ่งมังกรมานานกว่า 60 ปี    
  การศึกษาสติกเกอร์ไลน์พบว่า ลักษณะไทยด้านเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปรากฏ มีทั้งเครื่องมือ
เครื่องใช้ทั่วไปที่พบเห็นกันในทุกพื้นที่ของไทย และเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงอัตลักษณ์ ไทยซึ่งผู้สรา้ง
สติกเกอร์ไลน์ก็ยังคงนำเครื่องมือเครื่องใช้มาสร้างสรรค์เป็นสติกเกอร์ไลน์เพื่อสอดแทรกลักษณะไทย
ให้เกิดความน่าสนใจและให้เป็นที่รู้จักต่อไป 
 

3.7 ด้านการแต่งกาย   
  การแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอย่างหนึ่ง ซ่ึงแต่ละประเทศจะมีการแต่งกายตามแบบ
ฉบับของตนเอง อันเป็นเครื่องแสดงให้ผู้อ่ืนรับรู้ว่าตนเองเป็นชนชาติใด และยังเป็นการตกแต่งร่างกาย
ให้สวยงาม ป้องกันความร้อนหนาว นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นสถานภาพ ฐานะ และตำแหน่งหน้าที่
ได้อีกด้วย (เกษร สุนทรเสรี, 2536: 2) เมื่อศึกษาลักษณะไทยด้านการแต่งกายพบว่า มีลักษณะไทย
ด้านการแต่งกายปรากฏอยู่ในสติกเกอร์ไลน์ทั้งสิ้น 24 ชุด ได้แก่ 

   1. เป็นหญิงไทย 

  2. แม่หญิงศรี 3 ชุด สยามเรเนซองส์ 

   3. ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน 

   4. นารี 2 

   5. เด็กสยาม 

   6. นารี 

   7. พราย นางตานี ผีไทย (Thai Ghost Stories) 
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   8. สมรศรี : แต่งกายชุดไทย 1 

   9. ไทยดี 

   10. ไทยเลิศล้ำ 

   11. ผีไทยข้ันเทพ 

   12. ออเจ้า การะเกด 

   13. มาพูดภาษาโบราณกันเถิดออเจ้า 

   14. นิยมไทย ver.6 โดยครูแตน 

   15. อู้กำเมืองก๋ันเต๊อะ พูดภาษาเหนือกันเถอะ 

   16. เจ้าจุก 

   17. น้องกุมารทอง 2 

   18. ท่านขุน ชาวไทย 

   19. หญิงสยาม 

   20. ภูษาล้านนา กำเมือง 1 

   21. เด็กชายผ้าขาวม้า 

   22. น้องแกละและผองเพ่ือ 

   23. ละอ่อนน้อย : กำเมือง 

   24. Ramakien Character : Phra nang Yak Ling 

     ในสติกเกอร์ไลน์พบการแต่งกายแบบย้อนยุคที่แสดงลักษณะไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ การ
แต่งกายแบบไม่เป็นทางการและการแต่งกายแบบเป็นทางการ ดังนี้  

ลักษณะไทยด้านการแต่งกาย 

การแต่งกายแบบไม่เป็นทางการ 

 
 
 
 
 

(เป็นหญิงไทย) 
 

 
 
 
 
 

(ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน) 
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ลักษณะไทยด้านการแต่งกาย 

การแต่งกายแบบไม่เป็นทางการ 

 
 
 
 
 
 

(เด็กสยาม) 
 

 
 
 
 
(พราย นางตานี ผีไทย (Thai Ghost Stories)) 

 
 

 
 
 

(ไทยดี) 
 

 
 
 
 

 
(ผีไทยขั้นเทพ) 

 
 
 
 

 
(มาพูดภาษาโบราณกันเถิดออเจ้า) 

 

 
 
 
 

 
(ไทยจุงเบย) 

 
 
 
 
 
 

(อู้กำเมืองก๋ันเต๊อะ พูดภาษาเหนือกันเถอะ) 
 

 
 
 
 

(ละอ่อนน้อย : กำเมือง) 

 
 
 
 
 
 

(น้องกุมารทอง 2) 
 

 
 
 

 

 
 

(หญิงสยาม) 
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ลักษณะไทยด้านการแต่งกาย 

การแต่งกายแบบไม่เป็นทางการ 

 
 
 
 
 

 
(เด็กชายผ้าขาวม้า) 

 

 

ลักษณะไทยด้านการแต่งกาย 

 การแต่งกายแบบเป็นทางการ 
 
 
 
 

 (นารี 2) 

 
 
 
 

(แม่หญิงศรี 3 ชุดสยามเรเนซองส์) 
 

 
 
 

  
(สมรศรี : แต่งกายชุดไทย 1) 

 

 
 
 
 

(ไทยเลิศล้ำ) 
 

 
 
 
 

(ออเจ้า การะเกด) 
  

 
 
 

 
(นารี) 
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ลักษณะไทยด้านการแต่งกาย 

 การแต่งกายแบบเป็นทางการ 
 
 

 
  

(ตัวกลม น้องลำดวน) 

 
 
 
 

(นิยมไทย ver.6 โดยครูแตน) 
 

 
  
 
 

(ท่านขุน ชาวไทย) 

 
 
 

 
(เจ้าจุก) 

 
 
 
 
 

(ภูษาล้านนา กำเมือง 1)  

 
 
 
 

(น้องแกละและผองเพ่ือน) 
 

 
 
 
 

 (Ramakien Character :  
Phra Nang Yak Ling) 
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   3.7.1 การแต่งกายแบบไม่เป็นทางการ หมายถึง การแต่งกายแบบไทยด้วยเสื้อผ้าที่  
สวมใส่อยู่ในชีวิตประจำวันในพื้นที่ส่วนตัว โดยมากมักเป็นเครื่องแต่งกายที่เน้นความสะดวกสบาย 
เหมาะสมกับสภาพอากาศ สวมใส่ไม่ซับซ้อน และไม่มีเครื่องประดับ  

 

 
(หญิงสยาม) 

   จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพการแต่งกายของหญิงไทยสมัยโบราณราวสมัยอยุธยา  
ถือเป็นการแต่งกายของหญิงชาวบ้าน เมื่ออยู่บ้านมักนุ่งโจงกระเบนสีพื้นและมีผ้าแถบพันรอบอก  
ไว้ผมทรงดอกกระทุ่ม ซึ่งพบการแต่งกายเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (แสงอรุณ รัตกสิกร, 2551: 333) 
   3.7.2 การแต่งกายแบบเป็นทางการ หมายถึง การแต่งกายแบบไทยของชนชั้นสูง       
ขุนนาง หรือการแต่งกายแบบราชสำนัก ซึ่งชาวบ้านหรือบุคคลทั่วไปล้วนได้รับอิทธิพลของการ 
แต่งกายเช่นนี้ด้วย โดยมากมักมีการเลือกผ้าที่มีลวดลายสวยงามและเครื่องประดับให้เหมาะสม  
มักสวมใส่ในโอกาสหรือพิธีสำคัญ ค่านิยมในการแต่งกายเช่นนี้ยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน เช่น การ 
แต่งกายของบ่าวสาวในพิธีแต่งงาน พบดังตัวอย่าง 
 

 
(นิยมไทย ver.6 โดยครูแตน) 
 

  จากสติกเกอร์ไลน์ ปรากฏลักษณะไทยด้านการแต่งกายของผู้หญิงที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับชุดไทยจักรี หนึ่งในแปดแบบของชุดไทยพระราชนิยม ท่อนบนห่มด้วยสไบเฉียงขึ้นไป
บนไหล่ด้านซ้าย ส่วนด้านล่างนุ่งผ้าซิ่นที่มีจีบยกด้านหน้า และตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับ เช่น 
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เข็มขัด สร้อยคอ และสังวาลย์ ตามความเหมาะสมของโอกาสในการสวมใส่ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2561: 14)   

  เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและอิทธิพลจากชนชาติอื่น ๆ ลักษณะไทยของการแต่งกายบางแบบ
อาจไม่มีให้เห็นโดยทั่วไป แต่จะพบได้ในงานพระราชพิธีสำคัญหรืองานมงคลต่าง ๆ เท่านั้น ดังนั้น   
การที ่ผู ้สร้างสติกเกอร์ไลน์ได้นำการแต่งกายที่แสดงให้เห็นลักษณะไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์        
สติกเกอร์ไลน์ จึงนับว่าเป็นการสร้างโอกาสของคนทั่วไปที่จะได้เห็นเครื่องแต่งกายแบบไทยได้ง่ายขึ้น 
แม้จะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไม่ตรงตามแบบดั้งเดิมแต่ก็ทำให้เครื่องแต่งกายแบบไทยไม่สูญหายไป   
อีกทั้งการนำเสนอการแต่งกายแบบไทยในช่องการการสื่อสารสมัยใหม่ เป็นการแสดงให้เ ห็นว่า      
การแต่งกายด้วยชุดไทยไม่ใช่สิ ่งที ่ล ้าสมัย แต่เป็นลักษณะไทยที่สามารถทำได้ในปัจจุบันตาม        
ความเหมาะสมกับวาระและโอกาสได้ด้วย 

  ลักษณะไทยด้านการแต่งกายเป็นลักษณะไทยที่พบมากที่สุดในชุดสติกเกอร์ไลน์ทั้งหมด 
เนื่องจากการแต่งกายเป็นสิ่งแรกท่ีสามารถเห็นได้ชัดที่สุดในสติกเกอร์ไลน์ ดังนั้น เมื่อผู้สร้างสติกเกอร์
ไลน์ต้องการนำเสนอลักษณะไทยหรือความเป็นไทย เสื ้อผ้าเครื ่องแต่งกายจึงเป็นสิ ่งที่ถูกนำมา
สร้างสรรค์มากที่สุด ประกอบกับภาพการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ส่วนใหญ่เป็นภาพคน จึงมีความจำเป็นที่
ต้องสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการสื่อสารด้วย   

 

3.8 ด้านอาหาร 
  อาหาร เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในแต่ละชนชาติล้วนมีอาหารที่เป็น
ลักษณะเฉพาะตัว ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่แตกต่าง ส่งผลให้วัตถุดิบตาม
ธรรมชาติที่นำมาปรุงอาหารนั้นมีความแตกต่างกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้
ให้ความหมายของคำว่าอาหารไว้ว่า อาหาร หมายถึง น. ของกิน, เครื่องค้ำจุนชีวิต, เครื่องหล่อเลี้ยง
ชีวิต และสำหรับอาหารไทย คือ อาหารที่คนไทยนำวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นมาผ่านกระบวนการ 
ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นอาหาร มีการถ่ายทอดกรรมวิธีสืบต่อมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทย 
และยอมรับเป็นอาหารประจำชาติไทยในที่สุด (เลิศศิริ เตโชอภิวัฒนกุล, 2550: 6) การศึกษาลักษณะ
ไทยด้านอาหารไทยในที่นี้ ผู้ศึกษาพบว่า มีทั้งไทยที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ ซึ ่งเว็บไซต์ CNN ได้มีการจัดอันดับอาหารจานเด็ดทั่วโลกในปี 2563 โดยมีอาหารไทย     
ติดอันดับด้วยกัน 3 เมนู ได้แก่ อันดับ 1 มัสมั่น อันดับ 8 ต้มยำกุ้ง และอันดับ 46 ส้มตำ นอกจากนี้ 
ผัดไทยยังเป็น 1 ใน 5 อาหารยอดนิยมระดับโลกเมื่อปี 2555 อีกด้วย เมื่อศึกษาลักษณะไทยด้าน 
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อวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ผู้ศึกษาพบว่ามีสติกเกอร์ไลน์ที่แสดงลักษณะไทยด้านอาหารอยู่ทั้งสิ้น 4 
ชุด ได้แก่ 

   1. ไทยจ๋า 

   2. รักเมืองไทย 

   3. อยากกิน 

   4. อีสานวันละคำ 

  ทั้งนี้ผู้ศึกษาพบลักษณะไทยด้านอาหารในสติกเกอร์ไลน์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ อาหารไทยที่
เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ดังนี้ 

 

ลักษณะไทยด้านอาหาร 

 อาหารไทยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
 
 
 

 
(อยากกิน) 

 
 
 
 

(รักเมืองไทย) 

 
 

 
 

(ไทยจ๋า) 

ลักษณะไทยด้านอาหาร 

อาหารไทยที่เป็นที่รู้จักในประเทศ 
 
 
 
 
 
 

(อีสานวันละคำ) 
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3.8.1 อาหารไทยที่เป็นที่รู้จักในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นบ้านของไทยที่มี   
ความแตกต่างกันไปตามความนิยมในแต่ละภูมิภาค โดยมีปัจจัยสำคัญคือ วัตถุดิบที่มีในแต่ละท้องถิ่น    
แม้ในปัจจุบันอาหารพื้นบ้านดังกล่าวจะเป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศ เช่น เราอาจพบเห็นร้านอาหาร
เหนือในภาคกลาง หรือการที่มีร้านอาหารอีสานอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกภาค แต่อัตลักษณ์ของอาหาร
พื้นบ้านยังมีความชัดเจนและเป็นที่รู้จักอยู่เสมอ ซึ่งการศึกษาสติกเกอร์ไลน์พบลักษณะไทยด้าน
อาหารไทยที่เป็นที่รู้จักในประเทศ ดังตัวอย่าง 

 

 
(อีสานวันละคำ) 

 
   จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพของข้าวต้มมัด ซึ่งจัดเป็นขนมพื้นบ้านที่นิยมใช้ถวายแด่

พระภิกษุในเทศกาลตักบาตรเทโวและเทศกาลออกพรรษา นิยมทำกันทั่วทุกภาคของไทยและมี  
ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป แม้วิธีทำและรสชาติอาจจะต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น แต่ยังคงมี
ส่วนผสมหลักที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นคือ ข้าวเหนียว กล้วยน้ำว้า และน้ำตาล (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2562: 69) 

   3.8.2 อาหารไทยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ หมายถึง อาหารไทยที่เป็นที่นิยม
กันทุกท้องถิ่นของไทยและเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติว่าต้องได้รับประทานเมื่อ
เดินทางมาเยือนประเทศไทย พบในสติกเกอร์ไลน์ ดังตัวอย่าง 

 
(รักเมืองไทย) 
 

   จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพของต้มยำ จัดเป็นแกงร้อนประเภทหนึ่งที่ใช้น้ำเดือดจัด
ปรุงกับเครื่องสมุนไพร ได้แก่ รากผักชี ตะไคร้ ใบมะกรูด และเนื้อสัตว์ โดยมีเครื่องปรุงรสสำคัญคือ 
มะนาว น้ำปลา และพริกขี้หนูสวน (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , 2562: 89) สำหรับ
ต้มยำกุ้ง นับว่าเป็นอาหารประจำชาติไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักและเป็นที่นิยมกันมาก จนกลายเป็น
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อาหารที่ต้องรับประทานหากเดินทางมายังประเทศไทย ปัจจุบัน ต้มยำกุ้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2554 ด้วย  

  อาหารไทย เป็นลักษณะไทยที่เข้าถึงได้ง่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากมีรสจัด  
เป็นเอกลักษณ์ สีสันน่ารับประทาน ดังนั้น เมื่อผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์ต้องการนำเสนอลักษณะไทย
ผ่านสติกเกอร์ไลน์ อาหารจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ ใกล้ตัว และสร้างความ
น่าสนใจในการสื่อสารได ้

  ลักษณะไทยด้านอาหารเป็นลักษณะไทยที ่พบไม่มากนักในสติกเกอร์ไลน์ เนื ่องจ าก
จุดประสงค์หลักของการสื่อสารผ่านไลน์ แอปพลิเคชันมักเป็นการทักทายและพูดคุยกันในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งตามที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความสนใจร่วมกัน โดยมากมักเป็นการสื่อสารแบบสั้น ๆ ใน
เรื่องพ้ืนฐาน เช่น การทักทาย บอกลา นัดแนะ และเชื้อเชิญ ดังนั้น ลักษณะไทยด้านอาหารจึงมีเฉพาะ
ในสติกเกอร์ไลน์เพียงบางชุดที่ต้องการนำเสนอเรื่องอาหารเพียงอย่างเดียว เช่น สติกเกอร์ไลน์ชุด 
อยากกิน หรือมีเพียงเล็กน้อยในชุดสติกเกอร์ไลน์ที่ต้องการนำเสนอลักษณะไทยในภาพรวมเท่านั้น 

 
3.9 ด้านกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคำว่ากีฬาและ
การละเล่นไว้ว่า กีฬา หมายถึง กิจกรรมหรือการเล่นที่มีกฎกติกากำหนด เพื ่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และอาจใช้เป็นการแข่งขันเพ่ือ
ความเป็นเลิศ เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ หมากรุก ปีนเขา ล่าสัตว์ ส่วนคำว่า การละเล่น หมายถึง มหรสพ
ต่าง ๆ การแสดงต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง ซึ่งทั้งกีฬาและการละเล่น ล้วนมีมาตั้งแต่สมัย
โบราณ จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ถือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันของกลุ่ม
คนเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อศึกษาลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ผู้ศึกษาพบลักษณะ
ไทยด้านกีฬาและการละเล่นพ้ืนบ้านปรากฏในชุดสติกเกอร์ไลน์ทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่ 

   1. หนูขวัญและแมวน้อย 

   2. ฟ้าลั่น นักมวยไทยหัวใจอ่อนโยน 

   3. น้องแกละและผองเพ่ือน 

   4. ไทยเลิศล้ำ 

   5. รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค 
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  ทั ้งนี้ล ักษณะไทยด้านกีฬาและการละเล่นที ่พบในสติกเกอร์ไลน์ แบ่งได้ 2 กลุ ่ม คือ 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาระดับชาติ ดังนี้ 

ลักษณะไทยด้านกีฬาและการละเล่น 

 การละเล่นพื้นบ้าน 

 

 

 

 

(หนูขวัญและแมวน้อย) 

 

 

 

 

(น้องแกละและผองเพ่ือน) 

 
 
 
 
 
 

(ไทยเลิศล้ำ) 
 

 
 
 
 

(รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค) 
 

 

ลักษณะไทยด้านกีฬาและการละเล่น 
 กีฬาระดับชาติ 

 
 
 
 

(ฟ้าลั่น นักมวยไทยหัวใจอ่อนโยน) 
 

 
3.9.1 กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน เป็นกีฬาหรือการละเล่นที่มีเฉพาะพื้นที่หรือใน

บางจังหวัดเท่านั้น โดยมีกฎ กติกา หรือข้อตกลงที่กำหนดขึ้นในกลุ่มผู้เล่น หากเป็นกีฬาจะมีการ
มุ่งหวังผลแพ้ชนะ แต่หากเป็นการละเล่นจะมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างความสนุกสนานในกลุ่มผู้เล่น 
พบดังตัวอย่าง 
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(หนูขวัญและแมวน้อย) 
  

  จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพของเด็กหญิงที่กำลังเล่นหมากเก็บ เป็นการละเล่นที่นิยม
เล่นในภาคกลาง โดยเฉพาะเด็กหญิงที่มีอายุ 8-18 ปี มีความเชื่อว่าการละเล่นชนิดนี้มีมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา โดยจะใช้ก้อนหินเป็นอุปกรณ์ในการเล่น มีการลบเหลี่ยมคมของก้อนหินเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขณะเล่น การเล่นหมากเก็บเป็นการเล่นที่ฝึกสมาธิและกล้ามเนื้อมือของผู้เล่นได้
เป็นอย่างดี ปัจจุบันยังคงพบเห็นการละเล่นชนิดนี้อยู่บ้าง โดยมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้เล่นตาม
ความสะดวก นอกจากนี้ การละเล่นหมากเก็บยังได้รับการขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2555 อีกด้วย 

    3.9.2 กีฬาระดับชาติ เป็นการแข่งขันที่มีกฎกติกาชัดเจนเพื่อให้ได้ผลแพ้ชนะ มีการ
จัดการแข่งขันอยู่เสมอและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยผู้ศึกษาพบลักษณะไทยด้านกีฬาระดับชาติใน 
สติกเกอร์ไลน์เพียง 1 ประเภท คือ กีฬามวยไทย ดังตัวอย่าง 

 

 
(ฟ้าลั่น นักมวยไทยหัวใจอ่อนโยน) 

 
   จากสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาพของนักกีฬามวยไทย เห็นได้จากการสวมเชือกที่ถักเป็น
วงกลมไว้ที่ศีรษะ เรียกกันว่า มงคล แสดงให้เห็นลักษณะไทยด้านกีฬาที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์  
มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย มีร่องรอยพัฒนาการมาตั้งแต่
สมัยสุวรรณภูมิและเริ ่มชัดเจนขึ ้นในสมัยทวารวดี รุ ่งเรืองในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม: 2559, 96) ในสมัยโบราณ ชายไทยจะได้รับการฝึกฝนมวยไทย
ไว้ป้องกันตัว ก่อนจะกลายเป็นกีฬาประจำชาติไทยที่ยังมีให้ชมอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ มวยไทยไม่ได้เป็น
เพียงการต่อสู้ที่ใช้กำลังเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้ไหวพริบ ปฏิภาณ และชั้นเชิงในการต่อสู้ จึงจะ
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สามารถเป็นผู้ชนะได้ กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจนกระทั่งมีการจัดการแข่งขันกีฬา 
มวยไทยในระดับนานาชาติด้วย   

  กีฬาและการละเล่นพื ้นบ้านของไทยล้วนมีมาตั ้งแต่สมัยโบราณ เป็นกิจกรรมที ่สร้าง
ความสัมพันธ์ในชุมชน กฎ กติกา และอุปกรณ์ที่ใช้ล้วนผูกพันอยู่กับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต กีฬาไทย
บางประเภทอาจไม่สามารถพบเห็นได้แล้วในปัจจุบัน ดังนั้น การนำภาพของกีฬาและการละเล่นไทย
มาใช้ในสติกเกอร์ไลน์  ทำให้ผู ้ส่งสารและผู ้รับสารได้รู ้จักกีฬาไทยในแวดวงสื ่อสารสมัยใหม่ที่
กว้างขวางขึ้น 

 นอกจากนี้ ลักษณะไทยด้านกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านยังแสดงให้เห็นภูมิปัญญาไทยได้      
เป็นอย่างดี แม้ปัจจุบันบางอย่างจะเลือนหายไปตามสภาพสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป แต่
ยังคงมีหลักฐานของกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านปรากฏอยู่ในหนังสือให้ศึกษาหรือยังคงมีอยู ่ใน
กิจกรรมของท้องถิ ่น ซึ ่งการนำลักษณะไทยด้านกีฬาและการละเล่นพื ้นบ้านมาสอดแทรกไว้ใน  
สติกเกอร์ไลน์ นับเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเผยแพร่ลักษณะไทยเหล่านี้ไปยังคนรุ่นใหม่ด้วย 

อวัจนภาษา เป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนั้น อวัจนภาษาจึงแสดงให้เห็น
ลักษณะไทยได้ด้วย โดยลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาไทยที่ผู ้ศึกษาพบในสติกเกอร์ไลน์ทั ้งหมด 
สามารถแบ่งได้เป็น 9 ด้าน ดังนี้ 

   1. ด้านความเชื่อ แบ่งออกเป็น ความเชื่อเรื่องศาสนา ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
และความเชื่อเรื่องผี 

   2. ด้านประเพณี แบ่งออกเป็น ประเพณีระดับชาติ และประเพณีท้องถิ่น 

   3. ด้านมารยาท แบ่งออกเป็น การไหว้ และการกราบ 

   4. ด้านนาฏศิลป์ แบ่งออกเป็น นาฏศิลป์ชั้นสูง และนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 

   5. ด้านดนตรี แบ่งออกเป็น ดนตรีไทยมาตรฐาน และดนตรีไทยพ้ืนบ้าน 

   6. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ แบ่งออกเป็น เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปและเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

   7. ด้านการแต่งกาย แบ่งออกเป็น การแต่งกายแบบไม่เป็นทางการ และการแต่งกาย
แบบเป็นทางการ 

   8. ด้านอาหาร แบ่งออกเป็น อาหารที่เป็นที่รู้จักในประเทศ และอาหารที่เป็นที่รู้จัก
ในระดับนานาชาติ 
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   9. ด้านกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งออกเป็น การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬา
ระดับชาติ 

  การศึกษาลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์พบข้อสังเกตบางประการว่า 
สติกเกอร์ไลน์แต่ละชุดจะมีชื่อและคำอธิบาย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าลักษณะของสติกเกอร์ไลน์ในชุดนั้น ๆ 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เช่น สติกเกอร์ไลน์ชุด ผีไทยขั้นเทพ จะมีภาพการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ที่เป็นผี
ทั้งหมด หรือสติกเกอร์ไลน์ชุด Ramakien Character : Phra Nang Yak Ling ที่มีการนำเสนอตัว
การ์ตูนเป็นภาพตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะไทยด้านนาฏศิลป์และ
การแต่งกายแบบไทย อาจมีการนำเสนออัตลักษณ์บางประการเพ่ือตอบสนองความต้องการและดึงดูด
ความสนใจของผู้ใช้งานที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า การทีภ่าพ
สติกเกอร์ไลน์ในแต่ละชุดจะปรากฏลักษณะไทยด้านใดนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้สร้างสรรค์  
สติกเกอร์ไลน์ชุดนั้น ๆ ว่าต้องการนำเสนอสิ่งใดเพื่อดึงดูดความสนใจกลุ่มผู้ใช้งานให้เลือกใช้ชุด 
สติกเกอร์ไลน์ที่ตนเองสร้างข้ึน 

  นอกจากนี้ ยังมีชุดสติกเกอร์ไลน์จำนวนมากที่ไม่ได้เจาะจงนำเสนอลักษณะไทยเพียงด้านใด   
ด้านหนึ่ง แต่เป็นการนำเอาลักษณะไทยในหลายด้านมาผสมผสานรวมอยู่ในชุดสติกเกอร์ไลน์เดียวกัน 
เช่น สติกเกอร์ไลน์ชุด รักเมืองไทยและรณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค ที่แสดงให้เห็นลักษณะไทยในหลาย
ด้าน ทั ้งด้านประเพณี ด้านการแต่งกาย หรือแม้แต่ด้านอาหารก็มีปรากฏอยู ่ในสติกเกอร์ไลน์  
ชุดรักเมืองไทยด้วย โดยจะเห็นได้จากการที่สติกเกอร์ไลน์จากชุดเดียวกันปรากฏลักษณะไทยมากกว่า 
1 ด้าน 

  การพบลักษณะไทยปรากฏอยู่ในสติกเกอร์ไลน์ที่ใช้สื่อสารผ่านทางไลน์ แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็น  
ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่นี้ แสดงให้เห็นว่าแม้จะผ่านมายาวนานและมีลักษณะไทยบางประการสูญ
หาย หรือไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนในยุคสมัยก่อน แต่ลักษณะไทยเหล่านี้ยังคงได้รับการส่งต่อสืบทอด
กันมา  โดยมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิต และเพ่ือความเหมาะสมกับ
ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ในยุคปัจจุบัน 

  ผลการศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยด้านความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทยของ 
จันทนา เพชรพรหม (2548) เรื่อง การนำเสนอเอกลักษณ์ “ความเป็นไทย” ในรายการคุณพระช่วย  
ที่ได้ศึกษาภาพรวมของรายการทั้งหมดจำนวน 18 เทป พบว่ามีเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งหมด 9 
ด้าน ได้แก่ สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี
ไทย การละเล่นพื้นบ้านแบบไทย ประเพณี ลักษณะนิสัยและค่านิยมของคนไทย และความเป็นไทยใน
แง่มุมอ่ืน ๆ ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้และเครื่องแต่งกาย 
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   นอกจากนี้ ยังพบว่าลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาที่พบในสติกเกอร์ไลน์ มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มารยาท ลิปิพัฒนวิทย์ (2543) เรื่อง ความเป็นไทยในโฆษณาการบินไทย ที่พบความเป็น
ไทยในโฆษณาการบินไทย ได้แก่ ความเป็นไทยในสถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ คหกรรมศิลป์ 
กิริยามารยาทไทย การช่างฝีมือ กีฬาและนันทนาการ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การละเล่นต่าง ๆ 
และกล้วยไม้ไทย 

  ผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ลักษณะไทยที่พบอาจไม่ได้
เป็นไปตามรูปแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากไลน์ แอปพลิเคชันเป็นช่องทางการนำเสนอที่เป็นสื่อสมัยใหม่ 
รวมถึงผู้รับสารและผู้ส่งสารส่วนใหญ่มักเป็นคนรุ่นใหม่ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของลักษณะ
ไทยให้สอดคล้องกับปัจจัยเหล่านี้ แม้จะไม่ตรงตามแบบของลักษณะไทยทั้งหมด แต่การนำลักษณะ
ไทยมาสอดแทรกไว้ในสติกเกอร์ไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่ได้รับความนิยมจากคนทุกเพศ
ทุกวัยนั้น นับเป็นวิธีการสืบทอดลักษณะความเป็นไทยโดยใช้วิธีการแบบปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และ
สามารถส่งต่อลักษณะไทยให้แพร่หลายผ่านช่องทางการสื่อสารอันเป็นที่นิยมอย่างไลน์ แอปพลิเคชัน
ที่เหมาะสมกับยุคสมัยเป็นอย่างมาก และยังเป็นอีกหนึ่งวิธีในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบทอด
ลักษณะไทยด้านต่าง ๆ ให้คงอยู่ในสังคมไทย ตลอดจน ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มี
ความสนใจหรือชื่นชอบลักษณะไทยให้นำไปใช้ในการสื่อสารได้ตามความต้องการอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

บทที่ 4 
ลักษณะไทยด้านวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ 

 

   ภาษาไทย เป็นหนึ่งในลักษณะไทยที่เด่นชัดและใช้กันทั่วไปในสังคมไทย รวมถึงปรากฏอยู่ใน
สติกเกอร์ไลน์ที่ใช้สื่อสารกันเป็นจำนวนมาก ในบทนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาภาษาไทยด้านวัจนภาษาจาก 
สติกเกอร์ไลน์ว่ามีการใช้ภาษาแบบใดบ้าง โดยจำแนกลักษณะการใช้วัจนภาษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ภาษาถ่ิน ภาษาไทยโบราณ คำผวน และสำนวนไทย   
   4.1 ภาษาถิ่น 
  ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช้พูดติดต่อสื่อสารในท้องถิ่นต่าง ๆ สื่อความหมายเข้าใจกันใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากภาษามาตรฐานและภาษาในท้องถิ่นอ่ืน ๆ ทั้งด้านเสียง คำ การใช้
คำ แต่การเรียงคำในประโยคและความหมายของคำยังคงเดิม หรืออาจแตกต่างกันบ้างแต่สามารถที่
จะทำความเข้าใจกันได้ (ธวัช ปุณโณทก: 2536, 1) เมื่อผู้ศึกษาได้ศึกษาสติกเกอร์ไลน์ จึงพบว่ามีภาษา
ถิ่นปรากฏอยู่ 4 ถิ่นย่อย ได้แก่ ภาษาถ่ินเหนือ ภาษาถ่ินกลาง ภาษาถ่ินอีสาน และภาษาถ่ินใต้ ดังนี้ 
   4.1.1 ภาษาไทยถิ่นเหนือ หมายถึง ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เป็นต้น การใช้คำภาษาไทยถิ่นเหนือ
พบในสติกเกอร์ไลน์จำนวน 6 ชุด ได้แก่ รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค อู้กำเมืองกั๋นเต๊อะ พูดภาษาเหนือ
กันเถอะ ละอ่อนน้อย: กำเมือง ภูษาล้านนากำเมือง 1 น้องเมี้ยงคำกับอ้ายเมือง และหนานคำคนเมือง 
ดังนี้ 
 

ภาษาไทยถิ่นเหนือในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ คำภาษาไทยถิ่นเหนือที่พบ 

ภูษาล้านนา กำเมือง 1 สบายดีก่อครับ มีอะหยังก่อครับ เสี้ยงใจ๋ขนาดครับ อู้เล่นบ่าดาย 

ยินดีจ๊าดนักเจ้า สบายดีก่อเจ้า ม่วนแต๊ ๆ ครับ นั่นเต๊อะครับ ยินดี

จ๊าดนักครับ สวัสดีเจ้า ไปก่อนเน้อเจ้า ยินดีจ๊าดนักเจ้า สุมาเต๊อะเจ้า 

ปันล่ำปันรวยเน้อเจ้า ระวังหื้อดีเน้อเจ้า เปิงใจ๋ขนาดครับ กึดเติงหา

เน้อครับ โชคดีมีชัยเน้อครับ มีไผอยู่ก่อเจ้า สบายดีเจ้า แอ่วเหนือกัน

เจ้า จะไปอู้ดังครับ  
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ภาษาไทยถิ่นเหนือในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ ภาษาไทยถิ่นเหนือที่พบ 
หนานคำคนเมือง สวั๊สดี หิวแต้ กั๊ดต๊องแต้ๆ ขอบใจ๋จ๊าดนัก ขะใจ๋โวย ๆ สุมาเต๊อะ  

โขดแต้ ๆ ไค๋หลับ กึดเติงขนาด กำลังปิ๊กเน้อ จ๊ะไปปากนัก จ้าง
มันเต๊อะ สุดยอดแต้ ๆ ฝันดีเน้อ กำลังไปเน้อ สู้เน้อ กึดบ่าออก น่า
ฮัก เป๋นห่วง สัปปะลี่แต้ ยะหยังขี้จุ๊แต้ เอ่อ...นั่นเต๊อะ บ่ะฮู้บ่ะหัน ยะ
หยังอยู่น่า ลูกกุยบ่ะ หยังมาก้ายง่าว หยังมาขี้สวกแต้ โทรกลับเน้อ 
อดไค่หัวบ่าได่ อ่ะหยั๋งปะล๊ำปะเหลือ เปิ้นฮักตั๋วเน้อ ฮานิบ่าเฮ่ย หัน
ก่อฮาว่าแล้ว 

น้องเมี้ยงคำกับอ้ายเมือง สวัสดีเจ้า นี้เบอร์ไผ ปิ๊กบ้าน ดีกันเน่อ อ้ายง่อม โทรหาบ่ฮับ วันนี้บ่
ว่าง สุมาเต๊อะเจ้า ม่วนอกม่วนใจ๋ หมึนหู จุ๊ก๋า อู้แต๊กา ยะหยังอยู่ สุด
ยอดแต๊ คะหลับละเน่อ เอาตี้สบายใจ๋เตอะ กิ๋นข้าวละกา บ่แมน บ่
ฟัง ปิ๊กบ้านละเน่อ บ่ต้องมายุ่ง งามใบ้งามบอด ก้าย คนหยังอ้ายฮัก
แต้ สะบายใจ๋ล่ะ ปันใหญ่ปันสูง ปันร่ำปันรวย มีหยังก็บอกมา เอา
ใจ๋จ้วยเนอะ ขะใจ๋โวย ๆ 

อู้กำเมอืงกั๋นเต๊อะ พูดภาษา
เหนือกันเถอะ 

สะวัดดีเจ้า เยี้ยะอะหยังอยู่ ขอเหิดกำเต๊อะ สึ่งตึง กึ๊ดบ่าออก บ่าดี
เถียง กิ๋นข้าวแล้วกา บ่าเป๋นหยังเจ้า ยิ้นดีเจ้า บ่าได้ แอ่นและ ได้กา  
บ่าฮู้จะว่าจะใด แต๊ก๊ะ งามขนาด จะไปอู้ตางใดเน้อ ขอเผือกตวย  
เอ็นดูเจิ่น ป๊ะกั๋นเน้อ จ้างมันเต๊อะ กึ๊ดเติงขนาด ว่าจะใดเจ้า จะ
ไปกึ๊ดนัก ผ่อมันเลาะ ขอสุมาเต๊อะเจ้า บ่องาม เป๋นมะญ่ามะญิง 
ดีกั๋นเต๊อะ น้ำลายปุ๊ ท่ากำเน่อ บ่าดีลุกขวาย กั๊ดอ๊ก ฮักจ๊าดนักเน่อ
เจ้า เปิงใจ๋แต๊ว่า ขอยเจิ่น ขอน้อยได้ก่อ ก้ายง่าว เจ๊บหัวขนาด ไป
ตางใดมาเจ้า 

ละอ่อนน้อย: กำเมือง สวัสดีเจ้า กั๊ด ฮักน้องขนาด งามขนาด ขี้จุ๊ เหน็ดน่อ บ่เป็นหยังครับ  
อะหยังปะล้ำปะเหลือ อะหยังจะใดนิ กินข้าวกับหยัง ส้มต๋าง่าว 
สวัสดีเจ้า สุมาเตอะเจ้า ลำแต๊ ๆ ขอบคุณเจ้า จ๋ำกันบ่ได้ก่า ไป
แอ๋วกั๋น กึ๊ดเติงหา ว่าจะใด ส้มปากขนาด บ่เป็นหยังเจ้า ยะหยังก็บ่
จา้ง ก่ายง่าว ง่อมขนาด 

รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค ยินดีจ้าดนัก สุมาเต้อเจ้า ลำก่อ ลำแต้แต้ กิ๋นข้าวแล้วกา ซักกำบ่อ 
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บ่าดีลุกขวาย  

       (อู้กำเมืองก๋ันเต๊อะ พูดภาษาเหนือกันเถอะ) 
    คำว่า บ่าดี หมายถึง อย่า ส่วนคำว่า ลุกขวาย หมายถึง ตื่นสาย บ่าดีลุกขวาย จึง
หมายถึง อย่าตื่นสาย 
 

 
ขี้จุ ๊

        (ละอ่อนน้อย: กำเมือง) 
   ในภาษาไทยถิ่นเหนือ คำว่า ขี้จุ๊ หมายถึง โกหก 

 
ปิ๊กบ้าน   

        (น้องเมี้ยงคำกับอ้ายเมือง) 
   ในภาษาไทยถิ่นเหนือ คำว่า ปิ๊ก หมายถึง กลับ ปิ๊กบ้าน จึงหมายถึง กลับบ้าน 

  4.1.2 ภาษาไทยถิ่นกลาง หมายถึง ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคกลางของ
ประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เป็นต้น ภาษาไทยถิ่นกลางเป็น
ภาษาที่มีผู้ใช้จำนวนมาก และยังพบว่าการใช้ภาษาถิ่นกลางในสติกเกอร์ไลน์มีจำนวนมากที่สุดจาก
ภาษาถ่ินทั้ง 4 ถิ่น ทีพ่บ ดังนี้ 
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ชุดสติกเกอร์ไลน์ ภาษาไทยถิ่นกลางที่พบ 
ไทยจ๋า อ่านแล้วตอบด้วย ตื่นยัง เร็ว ๆ หน่อย ขอโฟกัสเรื่องงาน กลับกี่โมง  

เค้ารับไม่ได้ ต๊ะเอ๋ เชอะ เป็นไรอ่ะ รับทราบ ตกลงกินไร พรุ่งนี้รวย 
เบื่อ เกี่ยวป่ะ อะไรก็ได้ เยี่ยม ซักดอกไหมครับ 

ไทยดี ดีออกเนอะ สวยปะ เข้าใจป๊ะ มองต่ำ เร่งมาเถิด ป่วยไข้ ดีงาม ชีวิต
ดี๊ดี ไปเที่ยวกัน ยุ่งอยู่ จีบได้ป่าว หญ้าหน่อยมั้ย แล้วแต่ ช็อคมาก 
ไปเล่นตรงนู้นนนนน วันนี้รวย ฝันเฟื่อง เค้าขอโทษ อย่างหนา ต้อง
ใจ ขวยเขิน ดีกันนะ รวยรวยนะจ๊ะ ผู้ใด สิ้นสติสมประดี เออ เสียใจ 
จะถึงแล้ว ไปด้วย สวัสดี ง่วง งามหน้า  

การ์ตูนไทยเล่มละบาท  
ตอน พิภพมัจจุราช 

เวลาของเจ้าหมดแล้ว ขอเช็คแป๊บ ม่ายยปายยย โลกมันโหดร้ายยย  
เสียววุ้ย ลูกช้างผิดไปแล้ว คือดีย์อ่ะ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เชื่ อเถอะนี่
อาบน้ำร้อนมาก่อน เป็นความจริงเหรอเนี่ย เรื่องนี้ถึงท่านแน่ ตาย
หยังเขียด นรกชัด ๆ อุ้ยตายว้ายกรี๊ดดดด โกหกนั้นตายตกนาโร๊กกก 
อับดุลเอ้ย เอ้ย ถามอะไรตอบได้ ได้ หญิงรู้ชายรู้ จีบได้แฟนตายแล้ว 
สยองงงงงงง ไปผุดไปเกิดซะไป ติดนรก ขอเผือกหน่อย โอมจงอ่าน
จงอ่าน ไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวัง เอาไปสิบกะโหลก จ้า พ่อคนดี 
ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ฮื้อฮือเรื่องมันเศร้า นก มะเหงกเดะ ไม่
อ้าวววไม่ดู ดีจ้า ขุ่นพระ หลับเป็นตายเลย ไม่อาววว 

การ์ตูนไทยเล่มละบาท แม่เจ้าโว้ยยย อกอีแป้นจะแตก หิวจะตายอยู่ล้าววว หายหัวไปหนาย 
ฮา จ้าแม่คุณ คุณพระช่วย จับถ่วงน้ำซะเลย ยอดชายของน้อง ยาใจ
ของพี่ โผล่หัวมาแว้ว อย่างเอ็งต้องเจอข้า อย่าหลอกกันนา สาธุ 
แหกแหกแหก เศร้า กลับบ้านดี ๆ นะ ยังไงดีน้า ม่ายยย ยุ่งชะมัด 
ร้องไห้หนักมาก แบร่  
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ชุดสติกเกอร์ไลน์ ภาษาไทยถิ่นกลางที่พบ 
พราย นางตานี ผีไทย  
(Thai Ghost Stories) 

รออยู่นะ งอน ขอนะ ชอบเพลงนี้ แน่ใจนะ แง้ สุดยอด เหงาจัง ปวด
หัว ของฝากด้วยนะ เหนื่อยจัง คิดออกละ ใจเย็น ๆ ขอบคุณ สวัสดี
จ้ะ อันไหนดีนะ หนวกหู โกรธแล้วนะ สายแล้ว ไม่ ฝันดีนะ หาว 
งานเยอะอะ ก็ไม่ได้มากมาย ขอโทษ เขินอะ เพื่อนเล่น แบร่ๆๆๆๆ 
หิว สู้ สู้ กินข้าวมะ สวยอะดิ มันเจ็บเหมือนโดนตบ  

น้องกุมารทอง 2 อรุณสวัสดิ์ ราตรีสวัสดิ์ ยิ้มสิ กรี๊ด เพลินใจ ใช้หมอง ลงไปเล่นในนี้     
เซ็งไม่มีเป็ด ลั้ลลา ตื่นตื่น กวักเงินกวักทอง รวยรวยรวย ปิ๊ง หัวสูง
นะเรา วนไป ข้าศึกบุก สมาธิมาปัญญาเกิด 

นาคา นาคา ขอบคุณครับ ข้าเชื่อเจ้าทำได้ ขอให้พ่อปู่แม่ย่าคุ้มครอง เจริญรุ่งเรือง  
อย่าคิดมาก ขับรถดี ๆ นะ ท้อได้แต่อย่าถอย ไชโย ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 
สวัสดีครับ สาธุ สุขสันต์วันเกิด ไปคำชะโนดกัน ขอให้รวยขอให้เฮง  
เป็นกำลังใจให้ ครับ ไม่เป็นไรนะ โชคดีมีชัย คิดถึงนะ สู้ ๆ ว่าไงครับ 
นาคา ขอให้ถูกหวยรางวัลที ่ 1 มั้งมีศรีสุข ราตรีสวัสดิ์ รับทราบ 
สัญญา  

ผีไทยข้ันเทพ  ไฟ้ท์ติ้ง แร๊งส์ ฟรุ้งฟริ้ง อิ่มจังตังอยู่ครบ เนียนเลยนะ เซ็งเป็ด หม่ำ 
ๆ กัน เบื่อจุง จริงดิ อุ๊ตะ เงิบเลยดิ รัยแว้ คิดถุง หวยกิน งานเยอะ
เว่อร์ พระเจ้าช่วยกล้วยทอด งานเข้า เด่วไฟ้ว เพลีย สุดติ่ง มีถั่วมั้ย 
กำ เค้าขอโทด  โหล ๆ ทำไรอยู่ ชิ รักนะจุ๊บ ๆ ฮึด ๆ สู้เว้ย อย่าเยอะ 
ทัก ว่า อย่างฮา   ไปเท่วกัน รับจ๊อบ บน-ล่าง ตรง-โต๊ด จัดหนัก 
หวยกิน  

สตอรี่ผีไทยร่วมสมัย อำรึเปล่า ไปด้วยคนสิ คุณหลอกดาว จะรีบไปไหน จีบได้แฟนตาย
แล้ว 

Line Characters :  
ไทยแลนด์โอนลี่ 

กินหนมมั้ย เบรคหัวทิ่ม บ๊ายบาย เท หล่อได้อีก เดี๋ยวไปรับ สุขสันต์    
วันสงกรานต์ 
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ชุดสติกเกอร์ไลน์ ภาษาไทยถิ่นกลางที่พบ 
นิยมไทย ver.4 นางฟ้า

เทวดา (ครูแตน) 
ขอให้เป็นวันอาทิตย์ที่แสนวิเศษ ขอให้เป็นวันจันทร์ที่น่าอัศจรรย์ 
ขอให้อังคารนี้โชคดีทั้งวัน ขอให้พุธนี้เป็นวันที่ทรงพลัง ขอให้พฤหัส
นี้เป็นวันแห่งความสำเร็จ ขอให้ศุกร์นี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุด ขอให้
เป็นเสาร์ที่แสนสบาย รักกันนะ ฝันดีนะ ด้วยความเคารพ ไม่บอก
ปล่อยให้งง ว่างมากเหรอ รับไม่ได้ เจ๋งอ่ะ สาแก่ใจยิ่งนัก มีปัญหา
เหรอ เชื่อเถอะ จัดเต็ม หวัดดีเช้าแล้วเหรอ ถูกต้องที่สุด ฝนตกจ้า 
รมณ์เสีย ตั้งสติก่อน เออ จำไว้ จริงจ้ะ ดราม่าอีกแล้ว รออ่านไลน์ 
นางฟ้าชัด ๆ เม้าท์มอยกัน ใจร้ายมาก ชีวิตดี๊ดี ได้ใจไปเลย รู้นะคิด
อะไรอยู่ แถไปเรื่อย สัญญานะ สาธุ ช๊อบชอบ อย่าเครียดนะ หาย 
ไว ๆ นะ เกรงใจค่ะ 

น้องแกละและผองเพ่ือน สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ชิ่ว ชิ่ว ไป แง ๆ จะเอา งานหนัก บ๊ายบาย 
เย้ รอนานมาก อ่ะ ขยัน ช่วงนี้ยากจน ฝันดีนะ ได้โปรดเถอะ จ่ายมา
เลย เชอะ เงิบ ช่วงนี้ไม่ว่าง เตะบอลป่ะ แลกกันนะ เป็นมวยนะ สุด
ยอด 

รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค งานเข้า ยุ่งอยู่ ขับรถอยู่ ติดโคตร วันนี้โปร่ง แง แง สู้โว้ยยย เงิบ ได้
โปรด 

ไทยเลิศล้ำ สวัสดี โอนนะจ๊ะ น่าขัน ขออภัย พุทโธ่เอ๋ย ปลื้ม ไป ไป เลิศล้ำอำไพ 
ขอบคุณ อรุณสวัสดิ์ ราตรีสวัสดิ์ ดีงาม พ่อแก้วแม่แก้ว ลมจับ ว้าย
ตาเถร เสียใจจ้ะ จ๊ะเอ๋ ตูละหน่าย กราบ มะเหงกแน่ะ ไม่เป็นไรจ้ะ  
หึ ๆ  ง้อ  คะนึงหา อย่าเอ็ดไป อดทนไว้ อาย ไปละจ้ะ ทำงาน สติ 
โชคดี 

น้องสไบ สติ ขุ่นพระ ยอดเยี่ยมจริงเชียว จุ๊บจุ๊บ เย้เย้ 

โขนไทย ภาค อวตารลงไลน์ ประเสริฐ กราบอย่างงาม 
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ชุดสติกเกอร์ไลน์ ภาษาไทยถิ่นกลางที่พบ 
ตัวกลม น้องลำดวน ฉันจะไม่ทน อ่อนเพลียเหลือเกิน 

นารี สวัสดีค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ กราบขออภัยด้วยนะคะ เพคะ หิว
แล้ว ฟรุ้งฟริ้งกิงก่องแก้ว รักมากมาย ไม่ค่อยสบาย ดีงาม เลอค่า 
เม้าท์มอย ราตรีสวัสดิ์ เชอะ อาบน้ำก่อนนะ ตอบด้วย โทรกลับด้วย
ค่ะ เป๊ะเว่อร์ กลับบ้าน เหงาจัง รักแม่ที่สุด รักพ่อที่สุด คิดถึงนะ สุข
สันต์วันเกิด นะนะ กอดแน่น ๆ ขอให้รวย ขุ่นพระ นะคะ ทำอะไร
อยู่ สู้ สู้ เบื่อจัง 

แม่หญิงศรี 3  
ชุด สยามเรเนซองส์ 

สวัสดีวันอาทิตย์ ตื่นมาก็คิดถึง สวัสดีวันจันทร์ ขยันกันเถิดค่ะ สวัสดี
วันอังคาร เบิกบานสดใส สวัสดีวันพุธ อย่าได้หงุดหงิด สวัสดีวัน
พฤหัสฯ ไม่ติดขัดราบรื่น สวัสดีวันศุกร์ ไร้ทุกข์สุขสมหวัง สวัสดีวัน
เสาร์ ให้เราได้พักผ่อน มาแล้วค่ะ คิดถึงนะคะ ขออภัยด้วยนะคะ สุด
ยอด สู้ สู้ ดีงามสยามเมืองยิ้ม ยินดีด้วยจ้า สาธุ กำลังไปค่า เดี๋ยว
กลับแล้วค่ะ ตั้งใจทำงานนะคะ ปัญหาระดับชาติ ไม่พูดเยอะนะคะ
เจ็บคอ ขอเผือกด้วยคน เล่าต่อเลยค่ะยังไหว มันน่าสงสัยนะคะ 
เตือนแล้วนะ ราตรีสวัสดิ์นะคะ 

สมรศรี: แต่งกายชุดไทย 1 สวัสดีค่ะ มาแชทกัน ขอบคุณค่ะ ทำสวยอยู่ อาบน้ำ สุดยอด ทาน
ข้าวกัน ทำด้วยใจ เลิศ กำลังจะไปหา กดไลค์แป๊บ พักบ้าง อ๋อเหรอ 
รักนะ จัดไป ไม่เอาไม่ดื้อ สุขสันต์วันเกิด ขอโทษค่ะ อยากได้ อยาก
ได้ ขอความเป็นธรรมด้วย ขุ่นพระ จิงดิ อุ๊แม่จ้าว กลิ่นตุตุ หวยกิน 
กราบ 

เป็นหญิงไทย 
 

อ้อร้อ แซ่บลึ้ม มากเล่ห์ สู่รู้ ยิ้มกรุบ มองเหยียด ฮี้เสียงสูง อร่อยลิ้น 
โถว พุดโธ่พุดธัง ขุ่นพระ ร่ำรี้ร่ำไร ขึ้นเรือนนอน อื้อหืองานดีย์ หัว
ร่อคิก ๆ เอางานเอาการ กัลยานมิตร พูดไม่รู้ความ แอบมอง มั่ย 

ไทยจุงเบย สวัสดีครับ ม่ายไหว จุ๊บุ ขุ่นพระ กราบงาม ๆ ก็ไม่รู้สินะ รักนะ งอล
แระ ดีกันนะ ดี๊ดี ระทม ใจร่ม ๆ รับแซ่บ เขิลล สู้ ๆ ซึ้ง คิดถึงจุง 
น่าร๊ากก ราตรีสวัสดิ์ 
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ไทยเท่ คิดถึง สาธุ สวัสดี กราบ โปรดปราน อุ๊ยเขิน ราตรีสวัสดิ์ ยุ่งอยู่จ้า 

โอ้วโหวว เอาแล้ว ขอแสดงความยินดี ร้องไห้หนักมาก ดีออก ไชโย 
ชนแก้ว เชอะ ขอโทษก๊าบบ ควายแท้ ๆ อ่านแล้วไม่ตอบ อยู่ไหน 
ทำไร อยู่กับใคร ช่ายช่ายช่าย ก็ไม่รู้สินะ กรี๊ด กรี๊ด กรี๊ด ไม่ยอม จัด
ไป  

เด็กสยาม สวัสดี ดูแลตัวเองด้วยนะ ขอบคุณครับ ฝันดีจ๊ะ คิดถึงนะ เหนื่อยจัง   
อย่าท้อนะ กินข้าวยัง ใจเย็น ๆ เบื่อจัง ดีกันนะ ขอให้รวย ขอให้รวย    
รักเธอเสมอ วันนี้มีความสุขจังเลย สวัสดีปีใหม่ โชคดีครับ เหงาจัง      
ขอโทษ ๆ ครับ สาธุ สุขสันต์วันเกิด ทำอะไรอยู่ ดีใจด้วยจ๊ะ หายไว 
ๆ นะ คุณแม่ขอร้อง แม่ไม่ปลื้ม อย่ายอมแพ้ วันนี้วันพระ ก็แล้วแต่ 
จะทำยังไง สู้ตาย คันปาก ใช่เลย 

ตาโม้กับยายเม้า สวัสดี ไปไหนมา ไม่ ขอบพระคุณ ขออภัย ไม่เป็นไร สบายดี เสียใจ     
รื่นเริงบันเทิงใจ คุณพระคุณเจ้า เดือดเนื้อร้อนใจ หวาดเสียว เยี่ยม 
จน เครียด ทำงาน รักนะ พบกันใหม่  

Ramakien Character: 
Phra Nang Yak Ling  

สวัสดี ไม่ หิววัวตายควายล้ม เอาที่สบายใจ สาธุ ดึงสติ เป็นเมียพ่ี
เถอะ กราบ งามหน้า ฝันดีจ้ะ ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ฟัง ไม่อยู่ เซ็ง ตีตาย
เลย ลุย ตรอมใจ 10 มือก็ทำไม่ทัน เยี่ยม ตื่น เป็นห่วงนะ สุขสันต์
วันเกิด วันนี้รวย หวยกิน 

หญิงสยาม  อรุณสวัสดิ ์ บุญรักษา เขินนะ ขอโทษ ดื ่มน้ำดื ่มท่าก่อนไหมจ๊ะ          
เป็นกำลังใจให้นะ งอนแล้ว หรอคะ โชคดีมีชัย ตัวเอง ช่างกล้าเนอะ    
นะ นะ นะ มันเป็นใครกัน 

ออเจ้า การะเกด  หล่อจัง น่ารัก จุ๊บ ๆ เต็ม 100 ค่ะ ไม่อยากรู้ ไปเร็ว ผิดอีกแล้ว 
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ชุดสติกเกอร์ไลน์ ภาษาไทยถิ่นกลางที่พบ 

รักเมืองไทย ใจเย็น ๆ กินอะไรยัง ร้อน ขอโทษน้า เราเรียนมา เกี่ยวไรอ่ะ เราจะ

ไม่ยุ ่ง ตื่นได้แล้ว แก้ง่วง ฝันดีนะ ก้าวต่อไป ล้นหลาม หมั่นเพียร 

กลับยัง    หลังอ่านตอบด้วย แน่นเลย ชอบลอยตัว งามไส้ ตบมุก

ให ้ม ั ้ย งอนแระ เด ี ๋ยวต ่อยเลย หัวร ้อน สง ่างาม มืดค่ำแล้ว 

เหมือนเดิม ซึ้งเลย หุ่นดีจัง ว่างป่ะ กอดกัน 

เด็กชายผ้าขาวม้า เยี ่ยม สวัสดี ไปกัน สู้ ๆ นะ ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ ขอให้รวย      

เจ๋งสุด ๆ ฝันดีนะ ดีต่อใจ ร้อนจัง เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ดับร้อน ซึ้งซึ้ง 

ปล่อยวาง ล่องลอย กำลังไป น่ากิน จ๊ะเอ๋ สู้ตาย มองบน สู้แค่ชนะ 

สาธุ กินข้าวกัน อนุโมทนาบุญครับ ยิ้มหน่อยน้า 

ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน เด๋วจัดให้ รอแป๊บ หายโกรธนะ หิวก็บอก ลาก่อน ไม่พูด ตายดีกว่า   

เหงาจัง โมโห สาธุ พอกันที เซ็งเป็ด หมดตูด จิ๊บ ๆ ไชโย รักนะจุ๊บ

จุ๊บ เย็นไว้โยม ขอโทษ โชคดีมีชัย สู้เข้าไป รีบอยู่ ศุกร์อีกแล้ว ยิ้มได้

อยู่   หมดกัน ขอมาเลย ใช่เลย 

นารี 2 สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ กราบขออภัยด้วยนะคะ อรุณสวัสดิ์

นะคะ ราตรีสวัสดิ ์ค่ะ ถูกต้องนะคะ ไม่ๆๆๆๆ รักมากมาย เป็น

กำลังใจให้ค่ะ สาธุ เลอค่า ยุ่งมากค่ะ รอได้ค่ะ ดีกันนะคะ ฝันดีนะ

คะ สวยที่สุดแล้ว ดีงามค่ะ ทำอะไรอยู่หรือคะ ตบปาก 3 ที น่ารัก

มากค่ะ เป็นห่วงนะคะ ฉันจะไม่ทน รักคุณพ่อนะคะ รักคุณแม่นะคะ 

กรุณาดึงสติค่ะ ขุ่นพระ 

เจ้าจุก กราบสวัสดี จ๊ะเอ๋ คุณพระ กราบงาม ๆ ได้โปรดเถิด ประกาศ

ประกาศ บังอาจ ไชโย ก็ไม่มีอะไรมาก มันขึ้น ๆ ร้อนแท้ วิงเวียน 

ขยะแขยง สงัด    ปลื้มปริ่ม เหงา ขวยเขิน ลมแทบจับ 
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ท่านขุนชาวไทย ไปล่ะ กระเป๋าตังค์เบาหวิวดั่งขนนก ไชโย ว่าไงนะ พักกินข้าว สวัสดี    

ใช่เลย ไม่อ่ะ ขับรถอยู่ รออยู่นะ หยุดพักร้อน อย่าเอ็ดไป รับสาย

ด้วย ยอมแล้วจ้า สุขสันต์วันเกิด อาบน้ำแปบ มีสตางค์จ้า กาแฟมั้ย 

สุดยอด นอนก่อนนะ สู้ ๆ นะ 

 

 
        (ไทยจ๋า) 

   อ่านแล้วตอบด้วย เป็นวลีที่ใช้คำภาษาไทยถิ ่นกลางในการสื่อสาร ใช้สื ่อสารใน
ช่องทางไลน์ ให้ผู้รับสารตอบกลับตามจุดประสงค์ของผู้ส่งสาร ซึ่งอาจมีการสนทนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไปแล้วก่อนหน้านี้ 

 
        (นารี 2) 

   สวัสดีค่ะ เป็นคำทักทายในภาษาไทยถิ่นกลาง และเป็นคำที่พบอยู่ในสติกเกอร์ไลน์
จำนวนมาก เนื่องจากเป็นคำพื้นฐานที่ใช้ทักทายกันได้ทั่วไป และสามารถใช้ส่งไปยังผู้รับสารเพื่อเป็น
การเริ่มต้นบทสนทนาในเรื่องท่ีต้องการสื่อสาร 
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        (รักเมืองไทย) 

   กินอะไรยัง เป็นคำถามในภาษาไทยถิ่นกลาง ใช้สื ่อสารกับคู่สนทนาที่สนิทสนม
เนื่องจากเป็นประโยคคำถามที่แสดงความเป็นกันเองของคู่สนทนา 

  4.1.3 ภาษาไทยถิ่นอีสาน หมายถึง คำที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือของประเทศไทย เช่น ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ร้อยเอ็ด เป็นต้น การใช้คำภาษาไทย       
ถิ่นอีสานพบในสติกเกอร์ไลน์จำนวน 5 ชุด ได้แก่ ผู ้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน หนูขวัญและแมวน้อย 
รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค อีสานวันละคำ และเว้าอีสาน ดังนี้ 

ภาษาไทยถิ่นอีสานในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ ภาษาไทยถิ่นอีสานที่พบ 

ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน จังซี่มันต้องถอน 

Line Characters :  

ไทยแลนด์โอนลี่ 

แซ่บเว่อร์ 

นารี แซ่บมาก 

ไทยจ๋า แซ่บ 

รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค หยัง บ่ฮู ้บ่หัน ซอยข่อยแน้ แซ่บอีหลี ฮักนะ บ่เป็นหยัง คิดฮอด 

แม่น   บ่แม่น 

อีสานวันละคำ สวัสดีผีคันจ้อง วุ่นวายพายกระต่า คุถังกะมะมังแตก โพดโพหมาก

โมหมากแตง ปุ๊บปิ๊บตะลิบข้าว ซ่อล่อปลาค่อใหญ่ หน้าคือฮวกนิ 

ซวดลวดปานบั้งไฟ ซ่งขาดดาก ซื่นมื่นคือหมากเขือขื่น แจ้งยุมี

บักหุ่ง เหลืองปานบักอ๋ือ 
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เว้าอีสาน ป้าดติโถ้ งามโพดงามเหลือ ซะมะคักแท้ ตาลิโตน กะด้อกะเดี้ยน  

อย่าเว้าจังซั่น สิไปไส มิดจี๋หลี เฮ็ดหยังอยู่ ซางเถาะ เกี๊ยงตั๊บ กะจัง

ว่า คักอิหลี จั๊กแหล่ว จังใด๋ พอกะเทิน เป็นตาย่าน เป็นตาสะออน  

คือเก่า คิดฮอดหลาย มักแฮง แม่นบ่ แซ่บอิหลี คือเว้าจังซั่น เป็น

จังใด๋น้อ      ง้วกเบิ่ง โจงโปง เป็นตาซัง ซอยข่อยแน คือโดนแท้ 

อยากหัว มะยิบมะหยอย บ่หัวซา เบิ๊ดคำเว้า เว้าพ้ืน คือว่าจังซี่ แม่น

แล้ว บ่ กินตำบักหุ่งนำกันเด้อ 

หนูขวัญและแมวน้อย สู้ ๆ เด้ออย่ายอมแพ้ มาเล่นกันเด้อค่า เว้าให้นัวหัวให้ม่วน ป้าดโถ้ 

ฝีมือบ่แม่นขี้ ๆ คักขนาดเลย ย่างระวังแหน่เด้อ ม่วนซื่นเด้อค่ะเด้อ 

ย่างเซไปเซมา ระวัง ๆ แหน่เด้อ ฮ้อน ๆ มาว่ายน้ำกัน ฟ้าวย่างจ้ำ

เอาจะให่ไวเลย อย่ามาเว้าเล่น ขอบคุณหลาย ๆ ฝันดีเด้อ อรุณ

สวัสดิ์คนน่าฮัก อารมณ์ดีแท้น้อ หมึนหลาย โศกแท้ สิเฮ็ดจั่งได๋ ลา

ก่อนเด้อ คึดฮอดล้ายหลาย อยากไปลอยกับอ้ายเด้น่อ ซอยกันเฮ็ด

นา เชิ้บ ๆ ม่วนหลาย ซอยเกี่ยวข้าวแหน่เด้อ บรึ๊ยย ขนคิงลุ กนะ 

สงกรานต์ไปเล่นน้ำไส โอ้ บักทุเรียนหอมฉุยแซ่บคักคัก เจ้ามาแอ่วอี

หยังข่อยอีก เฮาฮักช้างหลาย ไปโลด   ย.ยักษ์ตาฮักแท้ สะออนห

ลาย ๆ สู้ตายเด้อค่า บ๊ายบายคิดฮอดหลายเด้อ 

นาคา นาคา บ่มีอิหยัง 

 
ซ่งขาดดาก 

        (อีสานวันละคำ) 
   ในภาษาไทยถิ่นอีสาน คำว่า ซ่ง หมายถึง กางเกง ส่วน ดาก หมายถึง ก้น ซ่งขาด
ดาก จึงหมายถึง กางเกงก้นขาด  
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ซ่อยข่อยแน่ 

        (รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค) 
   ในภาษาไทยถิ่นอีสาน คำว่า ซ่อย หมายถึง ช่วย คำว่า ข่อย เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 
แทนคำว่าฉัน ดิฉัน ผม กระผม คำว่า แน่ เป็นคำลงท้ายมีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่า ด้วย ที     
ซ่อยข่อยแน่ จึงหมายถึง ช่วยฉันด้วย หรือ ช่วยฉันที 
 

 
คิดฮอดหลาย 

        (เว้าอีสาน) 
   ในภาษาไทยถิ่นอีสาน คำว่า คิดฮอด หมายถึง คิดถึง ส่วนคำว่า หลาย หมายถึง มาก  
คิดฮอดหลาย จึงหมายถึง คิดถึงมาก 
   4.1.4 คำภาษาไทยถิ ่นใต้ หมายถึง ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย เช่น สงขลา ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี เป็นต้น การใช้คำภาษาไทยถิ่นใต้พบในสติกเกอร์
ไลน์จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หนูขวัญและแมวน้อย และ รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค ดังนี้ 
 

ภาษาไทยถิ่นอีสานในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ ภาษาถิ่นใต้ที่พบ 

หนูขวัญและแมวน้อย หรอยแรงนิ 

รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค อย่างหรอย ทำพรื้อ หรอยจังฮู้ หวังเหวิด 
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หวังเหวิด 

(รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค) 
   ในภาษาไทยถิ่นใต้ คำว่า หวังเหวิด หมายถึง คิดถึง 

 
หรอยจังฮู้ 

        (รณรงค์ภาษาไทย 4 ภาค) 
   ในภาษาไทยถิ่นใต้ คำว่า หรอยจังฮู้ หมายถึง อร่อย 

 
หรอยแรงนิ 

        (หนูขวัญและแมวน้อย) 
   ในภาษาไทยถิ่นใต้ คำว่า หรอยแรงนิ หมายถึง สนุกมาก 

  ภาษาถิ่นจัดเป็นภาษาย่อยของภาษาไทย ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน     
เป็นตัวแปรที่ทำให้ภาษาในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปจนกลายเป็นภาษาถิ่น แต่สามารถ  
ใช้สื่อสารระหว่างคนท้องถิ่นอื่นได้พอเข้าใจตามลักษณะของภาษาย่อย ซึ่งจากการศึกษาภาษาถิ่นใน
สติกเกอร์ไลน์ ผู ้ศึกษาพบการใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสาน และ
ภาษาไทยถิ่นใต้ ซึ่งการใช้ภาษาถิ่นในสติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ 
ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะคนในเมืองหลวงเท่านั้น เพราะเมื่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนา 
คนในท้องถิ่นอื่น ๆ ก็สามารถใช้งานไลน์ได้เช่นกัน ส่งผลให้ผู้ผลิตสติกเกอร์ไลน์สร้างสรรค์สติกเกอร์
ไลน์ที่เป็นภาษาถิ่นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้คนในท้องถิ่นอื่น ๆ ทั้งคนไทยถิ่นเหนือ คนไทยถิ่นอีสาน 
และคนไทยถิ่นใต้ สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการสื่อสารได้ด้วย 
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 4.2 คำผวน  
  คำผวนเป็นคำสับเสียงชนิดหนึ่ง แต่คำสับเสียงบางชนิดที่เกิดจากความบังเอิญไม่ใช่คำผวน 
เพราะคำผวนเกิดจากความตั้งใจในการสื่ออารมณ์ขันหรือเพ่ือให้เกิดความคล้องจองของเสียง (วิฆนาย 
ดีสุวรรณ: 2550, 14) พบในกลุ่มตัวอย่างสติกเกอร์ไลน์เพียง 1 ชุด คือ มาผวนคำกันมั้ย ดังนี้ 

 

คำผวนที่พบในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ คำผวนที่พบ 

มาผวนคำกันมั้ย เอโค กิ้งมอนู้ด ไกลังปำ เยยไปเลี่ยม ปราเมตโตด ปาไหนไม แหกา

ฟิว แต้วได้หลื่น ร้อยเล็กเนื่อง อ่อนน้ำกาบ แย้ยอมผ่า หรุดที่ซัก กัง

อะไรยิน คักน่ารน ตีไม่มัง ข่อยตังหนอ ยันทิ้งก่า แง้วนอนล่วง ใกลัง

จำ แท่จะย่า รันทุกวัก ด๊ะกันนี ฝีดัน ล่ะกันปอก ดขาสัญญอ ค้าถึง

นิด ด๋าโทรเหียว ปนด้วยไค สากพรป๋ม ตักหลุมรก มุดพิรี ย่วยดีดิน 

รั้ยกันมัก คันอะไรกุย ออบไม่ต่าน คั้ยถึงมิด แบ้วไปล่า บดจะแมต 

ไต้ทำด้อง ปันเที่ยวไก 

   

 
    (มาผวนคำกันมั้ย) 

ตักหลุมรก ผวนเป็น ตกหลุมรัก 

 
      (มาผวนคำกันมั้ย) 

อ่อนน้ำกาบ ผวนเป็น อาบน้ำก่อน  
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       (มาผวนคำกันมั้ย) 

แบ้วไปล่า ผวนเป็น บ้าไปแล้ว  

     จากการศึกษาคำผวนในสติกเกอร์ไลน์ ผู้ศึกษาพบว่ามีคำผวนปรากฎอยู่ในสติกเกอร์
ไลน์เพียงชุดเดียว นั่นคือ มาผวนคำกันมั้ย ซึ่งเป็นสติกเกอร์ไลน์ที่บ่งบอกเจตนาในการสร้างสรรค์อย่าง
ชัดเจนว่าผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอคำผวนไว้ในสติกเกอร์ไลน์เพ่ือให้ผู้ใช้ได้นำการละเล่นทางภาษา
ชนิดนี้ไปใช้ในการสื่อสาร 

การที่ผู้ศึกษาพบว่าคำผวนปรากฏอยู่ในสติกเกอร์ไลน์จำนวนน้อย อาจเนื่องมาจาก   
การสื่อสารด้วยคำผวนเป็นการสื่อสารที่ผู้รับสารต้องใช้เวลาตีความ เพ่ือให้เข้าใจความหมายที่ผู้ส่งสาร
ต้องการสื่อมากกว่าคำภาษาไทยปกติ จึงไม่เหมาะกับการสื่อสารในไลน์ แอปพลิเคชันที่เป็นการสื่อสาร
แบบรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ทำให้คำผวนไม่เป็นที่นิยมใช้ในการสื่อสารช่องทางนี้มากนัก 

อย่างไรก็ตาม คำผวน เป็นการละเล่นทางภาษาที่แสดงให้เห็นลักษณะไทยด้าน         
วัจนภาษา เนื่องจากคำผวนเป็นการสับเสียงรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏในภาษาไทย สามารถสื่อความหมาย 
และมีเจตนาในการใช้ที่ชัดเจน แตกต่างกับการสับเสียงในภาษาอ่ืน ๆ ที่มักเกิดจากความผิดพลาดและ
ความรีบร้อนในการออกเสียง จึงไม่ก่อให้เกิดความหมายทางภาษา (วิฆนาย ดีสุวรรณ: 2550, 14) 
ดังนั้น การพบคำผวนในสติกเกอร์ไลน์จึงแสดงให้เห็นว่าการละเล่นทางภาษาที่เป็นลักษณะไทยเช่นนี้
ยังสามารถนำมาใช้ในช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ เพ่ือสร้างความน่าสนใจในการสนทนาระหว่างผู้รับ
สารและผู้ส่งสารให้มากข้ึนด้วย 

 4.3 คำภาษาไทยโบราณ  
คำว่า โบราณ หมายถึง มีมาแล้วช้านาน, เก่าก่อน, เช่น อักษรโบราณ หนังสือโบราณ, เก่า, 

เก่าแก่, เช่น แพทย์แผนโบราณ ของโบราณ (ราชบัณฑิตยสถาน: 2554) ดังนั้น ภาษาไทยโบราณจึง
หมายถึง คำศัพท์หรือสำนวนภาษาของไทยที่ไม่ปรากฏการใช้เพื่อการสื่อสารในปัจจุบัน แต่สามารถ
พบได้ในวรรณกรรมเก่า หากพบในปัจจุบันมักเป็นการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ด้านความบันเทิง เช่น 
บทสนทนาของตัวละครในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์แนวย้อนยุค เพื่อความสมจริงของเรื ่อง  พบใน 
สติกเกอร์ไลน์ ดังตัวอย่าง 
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คำภาษาไทยโบราณในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ คำภาษาไทยโบราณที่พบ 

มาพูดภาษาโบราณกันเถิด 

ออเจ้า 

เจ้าค่ะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะ สวัสดีเจ้าค่ะ ทำกระไรอยู่รึ ขออภัยเจ้า

ค่ะ ซาบซึ้งใจยิ่งนัก ถูกใจฉันยิ่งนัก จริงรึ เป็นกำลังใจให้นะเจ้าคะ สู้

สู ้เจ้าค่ะ ศรีทนได้เจ้าค่ะ ถึงแล้วเจ้าค่ะ เกรงใจเหลือเกินเจ้าค่ะ 

ลำบากใจเหลือเกินเจ้าค่ะ เชิญที่สบายใจเถิดเจ้าค่ะ ยินดีรับใช้เจ้าค่ะ 

เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะเจ้าคะ ราตรีสวัสดิ์

เจ้าค่ะ อิฉันลาเจ้าค่ะ 

นิยมไทย ver.6  

โดยครูแตน 

วันอาทิตย์รวยเงินรวยความรักนะเจ้าคะ วันจันทร์ร่าเริงแจ่มใสนะ

เจ้าคะ วันอังคารโชคดีมีชัยนะเจ้าคะ วันพุธบุญรักษานะเจ้าคะ วัน

พฤหัสบดีขอพระคุ้มครองนะเจ้าคะ วันศุกร์มีความสุขตลอดวันนะ

เจ้าคะ วันเสาร์สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าคะ มาแล้วเจ้าค่ะ เป็นปลื้มเจ้า

ค่ะ พรุ่งนี้วันพระนะเจ้าคะ อยู่ไหนก็คิดถึงนะเจ้าคะ ไปดีมาดีเจ้าค่ะ 

นอนหลับฝันดีนะเจ้าคะ แน่ใจแล้วเหรอเจ้าคะ เจ็บนิดเดียวเจ้าค่ะ 

กระนั้นรึเจ้าคะ พูดจริงไม่พูดปดเจ้าค่ะ เล่นหนักไปนะเจ้าคะ เหงา

จังเจ้าค่ะ ยั่วโมโหยิ่งนัก วันนี้ขอให้รวยนะเจ้าคะ ขอบคุณที่เป็นห่วง

เจ้าค่ะ สวยแล้วเจ้าค่ะ 

นายหนวดเข้ม  

(ฉบับภาษาโบราณ) 

มาแล้วรึ สบายดีรึ เศร้าใจนัก ว่ากระไรนะ ไม่เป็นกระไรดอก งั้นรึ    

ขอรับกระผม ผู้ใดฤา ข้าใคร่รู้นัก จำเริญสุขเถิด ถูกใจข้ายิ่งนัก จริงรึ   

ลองตรองดูเถิด ข้าจำต้องไปแล้ว หยุดประเดี๋ยวนี้ รอประเดี๋ยว เชิญ

เถิด ยังอยู่อีกรึ ปวดเศียรเวียนเกล้ายิ่งนัก ข้ามีความผิดอันใด หามี

ไม ่       อับอายขายหน้ายิ่งนัก เหตุใดเล่า หาเข้าใจไม่ เป็นเยี่ยงนั้น

รึ มิน่าเล่า   นึกว่ากระไร ขอบน้ำใจนัก บัดเดี๋ยวนี้ มิได้ดอกท่าน 

ไทย ดี เจ้าคะ เร่งมาเถิด รอประเดี๋ยว สิเน่หา อุเหม่   
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คำภาษาไทยโบราณในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ คำภาษาไทยโบราณที่พบ 

เป็นหญิงไทย ถึงกระนั้นเชียว ลาเจ้าค่ะ ประเดี๋ยวถึง อดใจเจ้าค่ะ คุณพี่เจ้าคะ จะ

ไปเว็จ ใช้อัฐเท่าใดซื้อรึเจ้าคะ สาธุเจ้าค่ะ รูปงามยิ่งนัก ผัดแป้ง

ประเดี๋ยว มิขอยุ่งเกี่ยว 

นารี 2 เจ้าค่ะ มีกระไรหรือคะ อย่ามาเกี้ยวพาราสี ว่างมากรึ สาแก่ใจอิฉัน

ยิ่งนัก บัดเดี๋ยวนี้ 

ออเจ้า การะเกด ออเจ้า หากลัวไม่ สีฟันแป๊บ 

เจ้าจุก กำลังไปขอรับ ประเดี๋ยวนะ ขอบน้ำใจท่านนัก ขอรับกระผม ยินดี

ขอรับ 

น้องสไบ รักนะเจ้าคะ เสียจุยเจ้าค่ะ ดีงามเจ้าค่ะ เบะปากมองบนเจ้าค่ะ สวย

แป๊บเจ้าค่ะ ก็มิรู้สิเจ้าคะ OK เจ้าค่ะ เอาที่สบายใจเลยเจ้าค่ะ ฟินเฟ

ร่อเจ้าค่ะ จัดไปเจ้าค่ะ อัฐหมด งอนแล้วเจ้าค่ะ ดี๊ดีเจ้าค่ะ อิฉันผิดไป

แล้วเจ้าค่ะ  คิดถึงเหลือเกินเจ้าค่ะ คือกระไรเจ้าคะ เขินนะเจ้าคะ 

เผือกด้วยเจ้าค่ะ สวัสดีเจ้าค่ะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะ ลาแล้วเจ้าค่ะ เงิบ

เจ้าค่ะ อาบน้ำก่อนนะเจ้าคะ ได้โปรดเถิดเจ้าค่ะ ทำกระไรอยู่รึ ได้

เพลานอนแล้วเจ้าค่ะ ฝันดีนะเจ้าคะ 

ตัวกลม น้องลำดวน สำราญใจเสียจริง น่าขบขันยิ่งนัก ข้าศึกบุกเจ้าค่ะ มีกระไรรึเจ้าคะ     

ช่างน่าน้อยใจยิ่งนัก เจ้าค่ะ กินข้าวก่อนเจ้าค่ะ เกียจคร้านเสียจริง    

กลับเรือนก่อนนะเจ้าคะ ทำกระไรอยู่รึ คือกระไรเจ้าคะ อิฉันเสียใจ

ยิ่งนัก คนึงหาเหลือเกินเจ้าค่ะ เขินนะเจ้าคะ ฉันมิเชื่อดอก พวกเจ้า

พูดกระไรกัน รอประเดี๋ยวนะเจ้าคะ ฉันเอาใจช่วยเจ้าค่ะ ขออภัยเจ้า

ค่ะ เป็นพระคุณเจ้าค่ะ ก็ไม่รู้สิเจ้าคะ สาแก่ใจยิ่งนัก อย่าเคืองกันเลย

เจ้าค่ะ ฉันลาเจ้าค่ะ อัฐหมด ได้เพลานอนแล้ว ฝันดีนะเจ้าคะ   
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คำภาษาไทยโบราณในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ คำภาษาไทยโบราณที่พบ 

หญิงสยาม ทำกระไรอยู ่ ตอบข้าสักคำเถิด ขอให้คุณพระคุ้มครองนะเจ้าคะ        

ดูแลตัวเองด้วยนะเจ้าคะ มีแต่ท่านที่เข้าใจข้า อยากจะลองดีกับข้ารึ      

นี่คือกระไรพูด นายท่านมีอะไรให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะ เมื่อไหร่ท่าน

พี่จะกลับมา ไปไหนมาหรือเจ้าคะ จะดีรึ แล้วพบกันเจ้าค่ะ พูดไปก็

ไม่มีประโยชน์กระไร คุยกระไรกันรึ ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ  

 

 
ดีงามเจ้าค่ะ 

        (น้องสไบ) 
จากตัวอย่าง พบการใช้คำลงท้ายสำหรับผู้หญิง คือคำว่า “เจ้าค่ะ” ซึ่งเป็นคำลงท้าย 

ตามแบบภาษาไทยโบราณ พบได้ในนวนิยายหรือละครย้อนยุค ปัจจุบันใช้คำว่า ค่ะ 

 
ไม่เป็นกระไรดอก 

        (นายหนวดเข้ม (ฉบับภาษาโบราณ)) 
จากตัวอย่าง พบการใช้คำภาษาไทยโบราณคือคำว่า ดอก คำประกอบใช้ในความ

แย้งหรือปฏิเสธ ปัจจุบันมักพูดว่า หรอก ประโยคตัวอย่างที ่กล่าวว่า ไม่เป็นกระไรดอก จึงมี
ความหมายในภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันว่า ไม่เป็นอะไรหรอก 
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ออเจ้า 

        (ออเจ้า การะเกด) 
   จากตัวอย่างพบการใช้คำภาษาไทยโบราณคือคำว่า ออเจ้า เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 
ใช้แทนชื่อผู้ที่เราพูดด้วย มีความหมายตรงกับคำสรรพนามบุรุษที่ 2 ที่ใช้ในปัจจุบันคือคำว่า เธอ คุณ 
ท่าน เป็นต้น   

จากการศึกษาคำภาษาไทยโบราณที ่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ แสดงให้เห็นว่า
ภาษาไทยโบราณไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเวลาหรือช่องทางในการสื่อสารบางช่องทางเท่านั้น แต่การสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยโบราณ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่อย่างไลน์ได้ด้วย ทั้งนี้
เนื่องมาจากกระแสนิยมไทยในสังคมอันเป็นผลจากละครย้อนยุคและการสนับสนุนกิจกรรมความเป็น
ไทยของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ยังคงมีความสนใจภาษาไทยโบราณ
อีกด้วย  

 4.4 สำนวน  
สำนวน คือ ถ้อยคำที ่ไม่ได้มีความหมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษร แต่ เป็นถ้อยคำที ่มี

ความหมายเป็นชั้นเชิงชวนให้คิด อาจเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบ อุปมา อุปมัย (ไขสิริ ปราโมช 
ณ อยุธยา: 2537, 4) จากการศึกษาสติกเกอร์ไลน์ ผู ้ศึกษาพบว่ามีการใช้สำนวนในสติกเกอร์ไลน์  
2 ลักษณะ ได้แก่ สำนวนเดิม และสำนวนใหม่ ดังนี้ 

สำนวนไทยในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ สำนวนเดิม 

ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน โชคดีมีชัย 

ตาโม้กับยายเม้า อกอีแป้นจะแตก เบี้ยน้อยหอยน้อย เลิศสะแมนแตน 

การ์ตูนไทยเล่มละบาท โผล่หัวมาแว้ว อกอีแป้นจะแตก 

การ์ตูนไทยเล่มละบาท 
ตอน พิภพมัจจุราช 

ตายหยังเขียด หลับเป็นตายเลย เชื่อเถอะ นี่อาบน้ำร้อนมาก่อน 

ไทย ดี งามหน้า 
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สำนวนไทยในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ สำนวนเดิม 

Ramakien Character: 
Phra Nang Yak Ling 

งามหน้า 
 

เด็กจุกคำไทย (จุกกราบ
สวัสดี) 

เลิศสะแมนแตน เปิ๊ดสะก๊าดมาก บ่นออด ๆ แอด ๆ เป็นมอดกัดไม้ 

รู้อย่างเป็ดอย่าเอามาพูด ตกใจจนหน้าซีดเป็นไก่ต้ม ดีใจจนหน้าบาน

เป็นจานเชิง โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ใจกว้างราวกับแม่น้ำ ใจดำเหมือนอีกา 

ใจร้อนเป็นพายุบุแคม ขี้เกียจจนตัวเป็นขน ลื่นเหมือนปลาไหล โลเล

เหมือนไม้หลักปักขี้เลน โกหกปั้นน้ำเป็นตัว เกลียดเข้ากระดูกดำ อยาก

ได้จนตัวสั่น สนใจจนตาโตเป็นไข่ห่าน งงเป็นไก่ตาแตก 

 

สำนวนไทยในสติกเกอร์ไลน์ 

ชุดสติกเกอร์ไลน์ สำนวนใหม่ 

เด็กสยาม คันปาก แซ่บเว่อร์  

สมรศรี:  
แต่งกายชุดไทย 1 

กลิ่นตุตุ แซ่บมาก เป๊ะเว่อร์ 

เป็นหญิงไทย งานดีย์ 

รักเมืองไทย โดนเท 

ผีไทยข้ันเทพ เนียนเลยนะ 

หญิงสยาม แซ่บ 

ไทย ดี ดีออกเนอะ 

 

4.4.1 สำนวนเดิม เป็นสำนวนเก่าแก่ที่มีใช้กันมานานและยังคงใช้ต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน ในที่นี้ถือเป็นการรวมคำที่ใช้เรียกสุภาษิต คำพังเพย คำคม ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย (มณฑา
ทิพย์ เรืองแก้ว: 2551, 63) ดังตัวอย่าง 
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           งงเป็นไก่ตาแตก  

        (เด็กจุกคำไทย (จุกกราบสวัสดี)) 

     จากตัวอย่างสำนวน งงเป็นไก่ตาแตก หมายถึง งงมากจนทำอะไรไม่ถูก  

 
เบี้ยน้อยหอยน้อย 

         (ตาโม้กับยายเม้า)   
     จากตัวอย่างสำนวน เบี้ยน้อยหอยน้อย หมายถึง มีเงินน้อย มีฐานะยากจน  

 
เชื่อเถอะ นี่อาบน้ำร้อนมาก่อน 

       (การ์ตูนไทยเล่มละบาท ตอนพิภพมัจจุราช) 

      จากต ัวอย ่างสำนวน อาบน ้ำร ้อนมาก ่อน หมายถ ึง เก ิดก ่อนจ ึงมี
ประสบการณ์มากกว่า 

     สำนวนไทย เป็นลักษณะไทยด้านภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่า
ในการใช้สื่อสารเพื่อสั่งสอน ปลูกฝังความคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงาม แม้จะเป็นการใช้ภาษาที่มี
มานานแต่ยังคงมีการนำมาใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน จากการศึกษาสติกเกอร์ไลนก็ยังคงพบการนำ
สำนวนเดิมมาใช้ในการสื่อสารสมัยใหม่ สะท้อนให้เห็นว่าสำนวนเดิมยังคงมีความสำคัญในการสื่อสาร
ในสังคมยุคปัจจุบัน 
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     4.4.2 สำนวนใหม่ เป็นสำนวนที่ผู้พูดหรือผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นใหม่ บางครั้งเรียกการ
ใช้ภาษาเช่นนี้ว่า ภาษาแหวกแนว เพราะมีการใช้ภาษาที่ผิดไวยากรณ์ แต่สำนวนภาษาเหล่านี้มักมี
พลังดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านหรือผู้ฟัง จนทำให้สำนวนเหล่านี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและ
รวดเร็ว (มณฑาทิพย์ เรืองแก้ว: 2551, 63) ดังตัวอย่าง  

 
คันปาก 

        (เด็กสยาม) 

     จากตัวอย่างสำนวน คันปาก หมายถึง อาการของคนที่มีความต้องการจะ
พูดคุย หรือบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนรู้ให้ผู้อื่นฟังเป็นอย่างมาก เช่น ฉันนี่คันปากอยากจะเล่าให้
เธอฟังมากเลยเรณู 

 

 
อ้ือหืองานดีย์ 

        (เป็นหญิงไทย) 

     จากตัวอย่างสำนวน งานดีย์ หมายถึง ดูดี หล่อ สวย มักใช้กล่าวถึงบุคคลที่
มีรูปร่างหน้าตาดี เช่น เธอดูคนเสื้อขาวนั้นสิ งานดีย์มากเลย 

 
โดนเท 

        (รักเมืองไทย) 
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     จากตัวอย่างสำนวน โดนเท หมายถึง ถูกทอดทิ้ง เช่น พิไลนัดเพื่อนไปกิน
ข้าวที่ตลาดแต่โดนเทจึงต้องไปคนเดียว 

    สำนวนใหม่ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
เสมอ เพราะภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีความเป็นพลวัต การใช้สำนวนใหม่พบใน  
สติกเกอร์ไลน์เพื่อใช้สื ่อสารระหว่างคนรุ่นใหม่ สำนวนใหม่นี้ยังคงลักษณะของสำนวนเดิมที่มักมี
ความหมายไม่ตรงรูปคำและเป็นคำสั้น หรือข้อความสั้น ๆ ที่สื่อความหมายได้มาก เพียงแต่มีการ
ปรับเปลี่ยนคำไปตามยุคสมัย ซึ่งผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องมีความเข้าใจในสำนวนใหม่ตรงกันจึงจะ
สื่อสารได้สำเร็จ 

      การใช้สำนวนที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ พบว่ามีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบ
กับลักษณะไทยด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์ แอปพลิเคชัน ไม่นิยมรูปแบบของการ
สื่อสารที่ต้องใช้เวลาในการตีความมากนัก มักเป็นการสื่อสารด้วยถ้อยคำสั้น ๆ เข้าใจง่าย ดังนั้นจึงพบ
สำนวนไทยในสติกเกอร์ไลน์บางชุดเท่านั้น มีเพียงชุดเด็กจุกคำไทย (จุกกราบสวัสดี) ที่เน้นการ
นำเสนอสำนวนไทยอย่างตั้งใจ จึงพบว่ามีสำนวนไทยอยู่ในสติกเกอร์ไลน์ชุดนี้เป็นจำนวนมาก  

     นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นลักษณะไทยด้านภาษาที่มีใช้มาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ทั้งสำนวนเดิมที่มีใช้กันมาเป็นระยะเวลานาน และสำนวนใหม่ที่คิดค้นข้ึนโดยคนรุ่นใหม่
จากความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เป็นไปตามยุคสมัย แต่ไม่ว่าจะเป็นสำนวนเดิมหรือสำนวนใหม่ก็
ยังคงพบว่ามีการใช้ผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่อย่างไลน์ แอปพลิเคชันด้วยกันทั้งสองประเภท 

   

  จากการศึกษาลักษณะไทยด้านวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ พบลักษณะไทยด้านวัจนภาษาใน 
สติกเกอร์ไลน์ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ภาษาถิ่น แบ่งออกเป็น ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นกลาง 
ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ พบภาษาไทยโบราณ คำผวน และสำนวนไทย ได้แก่ สำนวน
เดิมและสำนวนใหม่  

  ลักษณะของภาษาถิ่นที่พบ มักเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้สื่อสารกันได้ทั่วไป แม้จะเป็นภาษา
เฉพาะท้องถิ่นแต่ผู้ที่อยู่ในถิ่นอื่นก็สามารถเข้าใจความหมายของคำนั้น ๆ ได้ด้วย ทำให้ภาษาถิ่นไมไ่ด้
ถูกจำกัดการใช้งานเฉพาะคนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่คนทั่วไปในท้องถิ่นอื่น ๆ ก็สามารถใช้ภาษาถิ่นใน
การสื่อสารผ่านไลน์ แอปพลิเคชันได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การนำเสนอภาษาถิ่นผ่านสติกเกอร์ไลน์จึงช่วย
ให้มีการใช้ภาษาถ่ินซึ่งเป็นลักษณะไทยได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

  นอกจากภาษาถิ่นที่ปรากฏในสติกเกอร์ไลน์แล้ว ผู้ศึกษาพบว่ามีภาษาโบราณในสติกเกอร์ไลน์
อีกด้วย ส่วนมากมักเป็นคำลงท้ายเช่นคำว่า เจ้าคะ เจ้าค่ะ ขอรับ หรือคำว่า กระไร ประเดี๋ยว ที่แม้จะ



  81 

ไม่พบว่ามีการใช้สื่อสารกันโดยทั่วไป แต่ยังสามารถเข้าใจได้หรืออาจนำมาใช้สื่อสารแทนคำศัพท์ที่ใช้
ในปัจจุบันได้ในกรณีที่ผู้ส่งสารมีความสนิทสนมกับผู้รับสาร คำภาษาไทยโบราณจะช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจในการสนทนามากยิ่งข้ึน  

  คำผวน เป็นลักษณะไทยอีกประการหนึ่งที่ผู้ศึกษาพบในสติกเกอร์ไลน์ โดยพบในสติกเกอร์
ไลน์เพียง 1 ชุด คือ มาผวนคำกันมั้ย ซึ่งเป็นชุดสติกเกอร์ไลน์ที่ผู้สร้างตั้งใจนำเสนอคำผวนโดยเฉพาะ 
คำที่พบ เมื่อผวนแล้วจะเป็นคำหรือชุดคำพื้นฐานในการสื่อสาร เช่น ไกลังปำ ผวนเป็น กำลังไป  
กังอะไรยิน ผวนเป็น กินอะไรยัง เอโค ผวนเป็น โอเค ซึ่งเป็นคำท่ีสามารถเข้าใจได้โดยง่าย แต่อย่างไร
ก็ตามการพบคำผวนในชุดสติกเกอร์ไลน์เพียง 1 ชุด แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารผ่านไลน์ แอปพลิเคชัน
เน้นความรวดเร็วและเข้าใจง่าย ทำให้คำผวนซึ่งเป็นคำที่ต้องมีการวิเคราะห์ตีความเพิ่มอีกหนึ่งขั้น 
ไม่นิยมนำมาใช้สื่อสารผ่านช่องทางนี้มากนัก 

  นอกจากภาษาถิ่น ภาษาโบราณ และคำผวน ยังปรากฏลักษณะไทยด้านสำนวนในสติกเกอร์
ไลน์ด้วย ทั้งสำนวนเดิมและสำนวนใหม่ แสดงให้เห็นว่าการใช้สำนวนยังเป็นที่นิยมในทุกยุคสมัย และ
มีการเปลี่ยนแปลงของสำนวนไปตามสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อนำมาใช้
สื่อสารในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงไลน์ แอปพลิเคชันด้วย 

  ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ล้วนเป็นไปตามรูปแบบ  
การสื่อสารผ่านไลน์ แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาผ่านสื่อสมัยใหม่ โดยผู้ใช้มักเป็น
กลุ่มวัยรุ ่นและมีความสนิทสนมกันเป็นส่วนใหญ่ ภาษาที่ใช้ส่วนมากจึงเป็นภาษาแบบเป็นกันเอง
มากกว่าภาษามาตรฐาน และไม่เคร่งครัดในเรื่องความถูกต้องของภาษา แสดงให้เห็นว่าการใช้ 
วัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือช่วยเน้นย้ำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจอวัจนภาษาที่ผู้ส่งสาร
ส่งไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

บทที่ 5 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนภาษาและอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ 

 

  การสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยทั่วไปจะต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
อาจใช้เพียงวัจนภาษาอย่างการพูดและการเขียน หรืออาจใช้เพียงอวัจนภาษา เช่น การโบกมือทักทาย 
ยิ ้ม หรือยกมือ แต่โดยส่วนใหญ่การโต้ตอบระหว่างผู ้ส่งสารและผู ้รับสารมักใช้วัจนภาษาและ  
อวัจนภาษาควบคู่กันไป 

  สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ (2540) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของวัจนภาษากับอวัจนภาษา 
ว่าอวัจนภาษามักไม่ปรากฏลำพัง แต่จะปรากฏควบคู่ไปกับวัจนภาษาด้วยเสมอ หรือหากจะใช้  
อวัจนภาษาเพียงลำพังก็ต้องต่อเนื่องหรือใช้ประกอบกัน เช่น เมื่อมีบทสนทนาระหว่าง 2 ฝ่าย ฝ่าย
หนึ่งถาม อีกฝ่ายอาจตอบรับด้วยการพยักหน้าหรือตอบปฏิเสธด้วยการส่ายหน้า ลักษณะเช่นนี้ 
จึงกล่าวได้ว่าวัจนภาษากับอวัจนภาษามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

  เมื่อศึกษาแนวคิดความสัมพันธ์ของวัจนภาษากับอวัจนภาษา พบว่าส่วนมากเป็นการศึกษาที่
เริ่มจากการใช้วัจนภาษาเป็นตัวตั้งแล้วจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอวัจนภาษาที่มีต่อวัจนภาษา เช่น 
แนวคิดของอวยพร พานิช และคณะ (2548) โดยได้จำแนกลักษณะความสัมพันธ์ของอวัจนภาษา
และวัจนภาษาออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 

   1. การใช้อวัจนภาษาซ้ำความให้หนักแน่น 

   2. การใช้อวัจนภาษาแทนวัจนภาษา 

   3. การใช้อวัจนภาษาขยายความ 

   4. การใช้อวัจนภาษาเน้นความ 

   5. การใช้อวัจนภาษาขัดแย้งกัน 

   นอกจากนี้ แนวคิดเรื ่องความสัมพันธ์ของวัจนภาษากับอวัจนภาษาของอวยพร พาณิช  
และคณะ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Burgoon (1974) ที่กล่าวว่า อวัจนภาษากับวัจนภาษามี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยอวัจนภาษาทำหน้าที่สนับสนุนวัจนภาษาต่อไปนี้ 

   1. การซ้ำกับคำพูด   

   2. การเน้นหรือย้ำ   

   3. การใช้แทนวัจนสาร   



  83 

   4. การเสริมน้ำหนักให้แก่คำพูด   

   5. การใช้แย้งกับพฤติกรรมหรือคำพูด   

  แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ของวัจนภาษากับอวัจนภาษาข้างต้น เป็นเพียงแนวทางที่ผู ้ศึกษา
นำมาปรับใช้กับการศึกษาในบทที่ 5 ในลักษณะที่วัจนภาษาสนับสนุนวัจนภาษา ด้วยเหตุที่สติกเกอร์
ไลน์เป็นการสื่อสารที่ใช้อวัจนภาษาเป็นหลัก วัจนภาษาเสริมความ แนวคิดท่ีกล่าวข้างต้นจึงนำมาปรับ
ใช้ในลักษณะกลับด้าน 

  เมื ่อได้ศ ึกษาความสัมพันธ์ของอว ัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร ์ไลน์ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กัน 4 ลักษณะ ได้แก่ อวัจนภาษาท่ีมีวัจนภาษาซ้ำความหมาย อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษา
อธิบายความหมาย อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาต่างความหมาย และอวัจนภาษาที่ปรากฏเพียงอย่าง
เดียว ดังนี้ 

  5.1 อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาซ้ำความหมาย 
  อวัจนภาษาที ่ม ีว ัจนภาษาซ้ำความหมาย หมายถึง อวัจนภาษาที ่ม ีการใช้ว ัจนภาษา
ความหมายเดียวกันประกอบกัน ทั้งนี้มีเพียงอวัจนภาษาก็สามารถเข้าใจความหมายได้ วัจนภาษาจึง
ทำหน้าที่ย้ำความหมายของอวัจนภาษาให้หนักแน่นและชัดเจนยิ่งขึ้น พบดังนี้  

 

ตัวอย่างอวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาซ้ำความหมายในสติกเกอร์ไลน์ 

 

 

 

(ไทยเท่) 

 

 

 

(นารี 2) 

 

 

 

 

(ไทยเลิศล้ำ) 

 

 

 

 

(สมรศร:ี แต่งกายชุดไทย 1) 
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ตัวอย่างอวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาซ้ำความหมายในสติกเกอร์ไลน์ 

 

 

 

(น้องสไบ) 

 

 

 

 

(หนานคำ คนเมือง) 

 

 

 

(ไทยจุงเบย) 

 

 

 

 

(เจ้าจุก) 

 

 

 

(การ์ตูนไทยเล่มละบาท) 

 

 

 

 

(ท่านขุน ชาวไทย) 

 
        (การ์ตูนไทยเล่มละบาท) 
   จากสติกเกอร์ไลน์ ปรากฏอวัจนภาษาเป็นภาพการ์ตูนผู้หญิงกำลังร้องไห้ แสดง
อาการเศร้าหรือเสียใจ และพบการนำวัจนภาษามาซ้ำความหมายของอวัจนภาษาให้หนักแน่น คือคำ
ว่า “เศร้า” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
เศร้า หมายถึง สลด ระทด หม่นหมอง ไม่เบิกบาน เป็นทุกข์ จึงเป็นการนำวัจนภาษามาใช้ซ้ำ
ความหมายของอวัจนภาษาเพื่อแสดงความหนักแน่นของความหมายที่ต้องการสื่อ ให้ผู้รับสารเกิด
ความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
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        (ตัวกลม น้องลำดวน) 
   จากสติกเกอร์ไลน์ ปรากฏอวัจนภาษาเป็นภาพการ์ตูนผู้หญิงที่มีสีหน้าท่าทางแสดง
ถ ึงความโกรธแค ้น และพบว ัจนภาษาค ือข ้อความว ่า “แค ้นใจย ิ ่ งน ัก”  พจนาน ุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้ให้ความหมายของคำว่า แค้น ไว้ว่า แค้น 
หมายถึง โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย เช่น แค้นใจ แค้นเคือง ดังนั้น การนำวัจนภาษาวลีที่ว่าแค้นใจยิ่งนักมา
ซ้ำความหมายของภาพสติกเกอร์ไลน์ข้างต้น จึงเป็นการซ้ำความหมายของอวัจนภาษาให้หนักแน่น
ยิ่งขึ้น 

 
        (ตาโม้กับยายเม้า) 
   จากสติกเกอร์ไลน์ พบอวัจนภาษาเป็นภาพการ์ตูนกำลังยกมือ ใช้ปลายนิ้วโป้งและ
นิ้วชี้มาจรดกันเป็นวงกลมและเหยียดนิ้วที่เหลือออกท้ัง 3 นิ้ว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายที่แสดง 
ถึงการตกลง การยอมรับ และมีการนำวัจนภาษาคือคำว่า “โอเค” ซึ่ง เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
หมายถึง การตอบรับ ตอบตกลง มาซ้ำความหมายของอวัจนภาษาเพื่อเพิ่มความชัดเจนของภาพที่
ปรากฏให้ผู้รับสารเข้าใจได้ชัดเจน 

  การศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษาและวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ผู ้ศึกษาพบว่ามี 
อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาซ้ำความหมายจำนวน 738 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 39.42 ของจำนวน  
สติกเกอร์ไลน์ทั้งหมดที่นำมาศึกษา 

  การสื่อสารผ่านช่องทางของไลน์ แอปพลิเคชัน ในรูปแบบของการพิมพ์ข้อความโต้ตอบเป็น
การสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่สามารถเห็นสีหน้า ท่าทาง หรือได้ยินน้ำเสียงกันทั้งสองฝ่าย 
ดังนั ้น การใช้อวัจนภาษาด้วยภาพการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ที ่แสดงสีหน้าและท่าทางต่าง ๆ โดยมี 
วัจนภาษาที่มีความหมายแบบเดียวกันปรากฏอยู่ด้วยจึงช่วยสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ส่งสารให้
ผู้รับสารเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
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  5.2 อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาอธิบายความหมาย  
  อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาอธิบายความหมาย หมายถึง อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาช่วยอธิบาย
ความหมายของอวัจนภาษานั้น ๆ เพื่อให้ผู ้รับสารเข้าใจเจตนาของผู้ส่งสาร เนื่องจากในบางครั้ง  
อวัจนภาษาเพียงอย่างเดียวตีความได้หลายความหมาย เช่น ภาพการ์ตูนกำมือแล้วยกขึ้น อาจมี
ความหมายที่สื่อถึงอารมณ์ดีใจ สื่อถึงชัยชนะ หรือแทนการให้กำลังใจ หากไม่ปรากฏวัจนภาษาร่วม
ด้วยย่อมทำให้ผู ้รับสารเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื ่อน ส่งผลให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนั้น  
การใช้วัจนภาษามาประกอบจะช่วยให้ความหมายที่ต้องการสื่อสารชัดเจนและช่วยให้ผู้รับสารเข้าใ จ
สิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อสารได้ถูกต้อง พบดังนี้  

 

ตัวอย่างอวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาอธิบายความหมายในสติกเกอร์ไลน์ 
  

 

 

 

(Ramakien Character:  

Phra Nang Yak Ling)  
 

 

 

 

(ภูษาล้านนา กำเมือง 1) 

 

 

 

 

(ท่านขุน ชาวไทย) 
 

 

 

 

(น้องเมี่ยงคำกับอ้ายเมือง) 

 

 

 

 

(หญิงสยาม) 
 

 

 

 

(อู้กำเมืองก๋ันเต๊อะ พูดภาษาเหนือกันเถอะ) 
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ตัวอย่างอวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาอธิบายความหมายในสติกเกอร์ไลน์ 
 

 

 

 

(เจ้าจุก) 
 

 

 

 

 

(นิยมไทย ver.6 โดยครูแตน) 

 

 

 

 

(เด็กสยาม) 
 

 

 

 

 

(ตาโม้กับยายเม้า) 

 
        (เจ้าจุก) 
 

   จากสติกเกอร์ไลน์ พบอวัจนภาษาเป็นภาพการ์ตูนเด็กผู้ชายผมจุกยกมือขึ้นหนึ่งขา้ง
คล้ายกำลังทักทายหรือพูดคุยโดยมีวัจนภาษาคือ “ฝันดีนะขอรับ” เป็นส่วนอธิบายภาพเพื่อให้เข้าใจ
สิ่งที่ต้องการสื่อสาร เนื่องจากภาพเช่นนี้สามารถตีความได้หลายความหมาย เช่น การทักทาย การ
กล่าวลา ดังนั้น วัจนภาษาที่ปรากฏจึงช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายที่ต้องการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องว่าผู้ส่งสารต้องการบอกให้ผู้รับสารนอนหลับฝันดี 
 

 
        (นิยมไทย ver.6 โดยครูแตน ) 
 

   จากสติกเกอร์ไลน์ พบอวัจนภาษาเป็นภาพการ์ตูนผู้หญิงกำลังถือพวงมาลัย โดยมี 
วัจนภาษาคือ “พรุ่งนี้วันพระนะเจ้าคะ” เป็นส่วนอธิบายภาพเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เนื่องจากลักษณะของภาพสติกเกอร์ไลน์เช่นนี้ ผู้รับสารอาจตีความหมายถึงการมอบพวงมาลัยแสดง
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ความเคารพ แสดงความยินดี หรือเป็นการขอขมาลาโทษได้ด้วย ดังนั้น วัจนภาษาดังกล่าวจึงช่วย
อธิบายเจตนาที่ผู้ส่งสารต้องการส่งไปยังผู้รับสารได้ชัดเจนและถูกต้อง 

 
        (เด็กสยาม) 
   จากสติกเกอร์ไลน์ พบอวัจนภาษาเป็นภาพการ์ตูนเด็กผู้หญิงใช้มือทั้งสองข้างป้อง
ปาก และมีลักษณะของการตะโกนสื่อสารหรือบอกกล่าว โดยมีวัจนภาษาคือ “อย่าท้อนะ” เป็นส่วน
อธิบายภาพเพื่อให้เข้าใจว่า ข้อความหรือสารที่ผู้ส่งสารต้องการบอกคือการให้กำลังใจ เนื่องจาก
ลักษณะของอวัจนภาษาที่ปรากฏสามารถตีความได้ในความหมายที่กว้าง เช่น การกล่าวทักทาย การ
เรียกเพ่ือเริ่มต้นบทสนทนา หรือการตะโกนบอกกล่าว ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อความร่วมด้วยแล้วจึงช่วย
ให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการบอกเล่าได้อย่างถูกต้อง 

  การศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษาและวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ผู ้ศึกษาพบว่ามี 
อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาอธิบายความหมายของอวัจนภาษาทั้ งสิ ้น 917 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 
49.98 ของจำนวนสติกเกอร์ไลน์ทั้งหมดที่นำมาศึกษา ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับ  
วัจนภาษาท่ีพบมากที่สุด  

  การใช้สติกเกอร์ไลน์ในการสื่อสาร เป็นการสื่อสารที่เน้นให้ผู้รับสารเห็นภาพที่สะดุดตาและ
น่าสนใจ แต่การสร้างภาพการ์ตูนในสติกเกอร์ไลน์มีข้อจำกัดเรื ่องขนาดและลักษณะของการ์ตูนที่
ผู้ผลิตต้องการสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับชุดสติกเกอร์ไลน์ ดังนั้น จึงทำให้ภาพการ์ตูนแสดงสีหน้า 
ท่าทาง หรืออารมณ์ตรงตามความต้องการทั้งหมดของผู้ส่งสารภายในภาพเดียวไม่ได้ โดยเฉพาะ  
สติกเกอร์ไลน์ที่สื่อความหมายมากกว่าการทักทายซึ่งเป็นการสื่อสารแบบพ้ืนฐาน แต่เป็นการสื่อสารที่
เฉพาะเจาะจง เช่นตัวอย่างข้างต้นที่ต้องมีวัจนภาษามาประกอบว่า “พรุ่งนี้วันพระนะเจ้าคะ” เมื่อมี
การประกอบกันของอวัจนภาษาและวัจนภาษาจึงช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลได้ง่ายขึ้น โดยที่ผู้รับ
สารทำความเข้าใจได้ชัดเจนและไม่คลาดเคลื่อน  

  

  5.3 อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาต่างความหมาย  
  อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาต่างความหมาย หมายถึง อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาประกอบแต่มี
ความหมายต่างกัน ความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาเช่นนี้ มักแสดงถึงสิ่งที่คิดกับสิ่งที่
กระทำเป็นเรื่องตรงกันข้ามเพื่อสื่อความหมายประชดประชัน หรือสร้างความตลกขบขันให้แก่ผู้รับ
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สาร การสื่อสารด้วยสติกเกอร์ไลน์ที่ความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษามีความหมายแตกตา่ง 
หรือ ตรงขา้มกันเช่นนี้ มักใช้ระหว่างคู่สนทนาที่มีความสนิทสนมกัน พบดังนี้ 

 

ตัวอย่างอวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาต่างความหมายในสติกเกอร์ไลน์ 
  

 

 

 

(มาผวนคำกันมั้ย)  
 

 

 

 

(นายหนวดเข้ม (ฉบับภาษาไทยโบราณ))   

 

 

 

 

(น้องกุมารทอง 2) 
 

 

 

 

(พราย นางตานี ผีไทย (Thai Ghost Stories)) 

 

 

 

 

(รักเมืองไทย) 
 

 

 

 

(น้องแกละและผองเพ่ือน) 

 

 

 

 

(รณรงค์ ภาษาไทย 4 ภาค) 
 

 

 

 

 

(มาพูดภาษาโบราณกันเถิดออเจ้า) 

 

 

 

 

(ฟ้าลั่น นักมวยไทยหัวใจอ่อนโยน) 
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      (นายหนวดเข้ม (ฉบับภาษาไทยโบราณ)) 

   จากสติกเกอร์ไลน์ พบอวัจนภาษาเป็นภาพผู้ชายที่มีลักษณะของการงีบหลับ โดยมี    
วัจนภาษา คือ “เร่งมือเถิด” หมายถึงการบอกกล่าวให้รีบเร่งทำในสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังทำอยู่  วัจนภาษา
ดังกล่าวจึงมีความหมายแตกต่างจากอวัจนภาษาที่ปรากฏซึ่งไม่ได้แสดงอาการเร่งรีบหรือรีบทำสิ่งใด  

 
   (พราย นางตานี ผีไทย (Thai Ghost Stories)) 

 จากสติกเกอร์ไลน์ พบอวัจนภาษาเป็นภาพผู้หญิงแต่งกายด้วยชุดไทย ในมือถือถุง
ต่าง ๆ จำนวนหลายใบ โดยมีวัจนภาษา คือ “ก็ไม่ได้มากมาย” เป็นประโยคเชิงปฏิเสธบ่งบอกว่าสิ่งที่
ตนมีอยู่นั้น มีจำนวนเล็กน้อยหรือปานกลาง แตกต่างกับอวัจนภาษาท่ีปรากฏร่วมกัน  

 
   (มาพูดภาษาโบราณกันเถิดออเจ้า) 

  จากสติกเกอร์ไลน์ พบอวัจนภาษาเป็นภาพการ์ตูนผู้หญิงกำลังร้องไห้และแสดง
อาการที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวด โดยมีวัจนภาษา คือ“ศรีทนได้เจ้าค่ะ” เป็นการแสดงให้เห็นว่า
สามารถอดทนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ มีความหมายตรงข้ามกับอวัจนภาษาท่ีปรากฏโดยสิ้นเชิง  

  การศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษาและวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ผู ้ศ ึกษาพบ  
อวัจนภาษาที่มีความหมายแตกต่างกับวัจนภาษาทั้งสิ้น 9 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของจำนวน
สติกเกอร์ไลน์ทั้งหมดที่นำมาศึกษา ซึ่งเป็นจำนวนน้อยที่สุดในการศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษา
กับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ เนื่องจากการสื่อสารผ่านไลน์แอปพลิเคชันเป็นการสื่อสารอย่างรวดเร็ว
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และชัดเจน ทำให้สติกเกอร์ไลน์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์และตีความหลายขั้นตอนไม่ได้รับความนิยม  
มากนัก 

   การใช้อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาต่างความหมาย ส่วนใหญ่มักเป็นการใช้วัจนภาษาที่มี
ความหมายตรงข้ามกัน การนำความสัมพันธ์ของอวัจนภาษาและวัจนภาษาเช่นนี้เข้ามาใช้สร้างสรรค์  
สติกเกอร์ไลน์อาจมีไว้เพื่อสร้างความสะดุดตาและความน่าสนใจในการสนทนา ทำให้สติกเกอร์ไลน์ที่
ใช้สื ่อสารมีความหมายในเชิงหยอกล้อหรือเพื่อสร้ างอารมณ์ขันในการสื่อสาร และมักใช้สนทนา
ระหว่างคู ่สนทนาที ่มีความสนิทสนมกัน ทั ้งนี ้ผู ้ศึกษาพบว่าความหมายแท้จริงมักปรากฏอยู ่ที่  
อวัจนภาษามากกว่า วัจนภาษา     

   

  5.4 อวัจนภาษาปรากฏเพียงอย่างเดียว 
  อวัจนภาษาปรากฏเพียงอย่างเดียว หมายถึง สติกเกอร์ไลน์ที่มีภาพการ์ตูนลักษณะต่าง ๆ 
เพียงลำพังโดยไม่ปรากฏวัจนภาษาหรือข้อความใด ๆ มาประกอบ ทั้งนี้อวัจนภาษาที่ปรากฏจะต้อง  
สื่อความหมายให้ผู้รับสารเข้าใจได้อย่างชัดเจน หรือสามารถทำความเข้าใจประกอบกับบริบทอื่น ๆ 
ในการสนทนาได้แม้ไม่มีข้อความหรือวัจนภาษามาประกอบเพื่อการอธิบาย พบดังนี้ 

 

ตัวอย่างอวัจนภาษาที่ปรากฏเพียงอย่างเดียวในสติกเกอร์ไลน์ 
 

 

 

 

 

(แม่หญิงศรี 3 ชุด สยามเรเนซองส์) 
 

 

 

 
 

(ไทยจ๋า) 
 

 

 

 

 

 

(การ์ตูนไทยเล่มละบาท) 

 

 

 

(เด็กสยาม) 
 

 



  92 

ตัวอย่างอวัจนภาษาที่ปรากฏเพียงอย่างเดียวในสติกเกอร์ไลน์ 
 

 

 

 

(สมรศรีแต่งกายชุดไทย 1) 
 

 

 

 

(หนานคำ คนเมือง) 

 

 

 

(น้องกุมารทอง 2) 

 

 

 

 

(มาพูดภาษาโบราณกันเถิดออเจ้า) 
 

 

 

 

 

(ตัวกลม น้องลำดวน) 

 

 

 

 

(เจ้าจุก) 
 

 

 
        (ไทยจ๋า) 

  จากสติกเกอร์ไลน์ ปรากฏอวัจนภาษาเป็นภาพผู้ชายกำลังถือพาน ลักษณะของพาน
ตามภาพเรียกว่า พานธูปเทียนแพ ประกอบด้วยธูป เทียน และพวงมาลัย มักใช้ในโอกาสการขอมาลา
โทษ เช่น ในพิธีอุปสมบท พิธีมงคลสมรส และยังแสดงอาการร้องไห้ ซึ่งอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์นี้
ปรากฏเพียงหนึ่งเดียวโดยไม่มีวัจนภาษาปรากฏร่วมด้วย เพื่อสื่อความหมายแทนคำว่า ขอโทษ หรือ
แสดงความเสียใจ 
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       (น้องกุมารทอง 2) 

   จากสติกเกอร์ไลน์ ปรากฏอวัจนภาษาเป็นภาพตัวการ์ตูนที่มีลักษณะคล้ายกับกุมาร
ทอง ซึ่งเป็นวิญญาณของเด็กในความเชื่อเรื่องผีไทย กำลังวิ่งด้วยท่าทางรีบร้อน เป็นอวัจนภาษาที่
ปรากฏเพียงลำพังโดยไม่มีวัจนภาษาร่วมด้วย ดังนั้น จึงถือเป็นการใช้อวัจนภาษาเพียงอย่างเดียว  
เพ่ือสื่อให้ผู้รับสารรับรู้ว่าผู้ส่งสารกำลังรีบร้อน  

 
         

(การ์ตูนไทยเล่มละบาท)    

จากสติกเกอร์ไลน์ ปรากฏอวัจนภาษาเป็นภาพผู้ชายที่มีสีหน้าแสดงอาการตกใจ 
เป็นอวัจนภาษาท่ีปรากฏเพียงลำพังโดยไม่มีวัจนภาษาร่วมด้วย ดังนั้น จึงเป็นการใช้อวัจนภาษาในการ
สื่อสารเพียงอย่างเดียว เพ่ือสื่อให้ผู้รับสารรับรู้อารมณ์ของผู้ส่งสารว่ากำลังตกใจ 

    การศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ผู้ศึกษาพบการใช้  
อวัจนภาษาเพียงอย่างเดียวทั้งสิ้น 206 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 11 ของจำนวนสติกเกอร์ไลน์ทั้งหมด 
ที่นำมาศึกษา ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 3 ของความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาที่ผู้ศึกษา
พบทั้งหมด 4 ลักษณะ โดยมีทั้งอวัจนภาษาที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้จากการวิเคราะห์สีหน้าและ
ท่าทางของการ์ตูนที่ปรากฏ หรืออาจเข้าใจได้เมื่อตีความร่วมกับบริบทอ่ืน ๆ ในการสนทนา  

 การพบสติกเกอร์ไลน์ที่มีการใช้อวัจนภาษาเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ  
สติกเกอร์ไลน์ที่เน้นการสื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก เนื่องจากโดยปกติแล้วมนุษย์จะรับรู้ผ่านทางการ
มองเห็นได้อย่างรวดเร็วกว่าการอ่านที่ต้องอาศัยการสะกดคำและประมวลผลก่อนทำความเข้าใจ
ความหมายของข้อความที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ ดังนั้น สติกเกอร์ไลน์ที่ปรากฏอวัจนภาษาเพียงอย่าง
เดียว จึงเป็นการสื่อสารที่ก่อให้เกิดการรับรู้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารผ่านไลน์ 
แอปพลิเคชัน และยังเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้อวัจนภาษาซ้ำกับวัจนภาษาอีกด้วย  
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  จากการศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กัน 4 ลักษณะ โดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้แก่  

   1. อวัจนภาษาท่ีมีวัจนภาษาอธิบายความหมาย  

   2. อวัจนภาษาท่ีมีวัจนภาษาซ้ำความหมาย  

   3. อวัจนภาษาปรากฏเพียงอย่างเดียว  

   4. อวัจนภาษาท่ีมีวัจนภาษาต่างความหมาย 

  การพบว่าอวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาอธิบายปรากฏมากที่สุดนั้น เนื่องจากการสื่อสารผ่าน  
ไลน์ แอปพลิเคชันเน้นการสื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก ผู้สร้างสติกเกอร์ไลน์จึงสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์  
ที่มีความสะดุดตาและน่าสนใจด้วยภาพการ์ตูนหลายลักษณะ อาจมีทั้งภาพการ์ตูนที่แสดงอวัจนภาษา
พื้นฐาน เช่น การไหว้ การทักทาย การบอกลา ที ่สามารถเข้าใจได้ทันทีเมื ่อเห็นภาพดังกล่าว 
ขณะเดียวกันการสร้างภาพการ์ตูนให้มีความหลากหลายก็มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ  
ชุดสติกเกอร์ไลน์ของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน และการสร้างภาพการ์ตูนที่มีความหลากหลาย จึงส่งผล 
ให้บางภาพไม่สามารถสื่อสารได้ชัดเจนด้วยภาพเพียงภาพเดียวหรืออวัจนภาษาเพียงอย่างเดียว  
แต่จำเป็นต้องนำวัจนภาษามาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องตาม
เจตนาของผู้ส่งสาร ส่วนความสัมพันธ์แบบอวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาต่างเป็นความสัมพันธ์ที่พบน้อย
ที่สุด เนื่องจากผู้รับสารต้องใช้การวิเคราะห์ที่มากขึ้นกว่าการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา จึงไม่นิยมใช้ใน
การสื่อสารผ่านไลน์ แอปพลิเคชันที่เน้นสื่อสารให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 

  การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาที่พบในสติกเกอร์ไลน์ แตกต่าง
ไปจากการศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในงานวิจัยฉบับอื่น ๆ ที่ผู้ศึกษาได้ศึกษา 
เนื่องจากการศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาโดยทั่วไปมักใช้งานเขียนประเภท  
นวนิยายเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ จึงเป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ที่เริ่มจากวัจนภาษาเป็นหลัก  
แล้วดูว่าอวัจนภาษาที่ผู้เขียนใช้ขยายความเพิ่มเติมในบทสนทนาของตัวละครนั้นมีความสัมพันธ์กับ  
วัจนภาษาอย่างไร แต่หน้าที ่ของสติกเกอร์ไลน์คือใช้การใช้ภาพในการสื ่อสารเป็นหลัก ดังนั้น 
การศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ผู้ศึกษาจึงเน้นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของอวัจนภาษาเป็นแกนหลักในการสื่อสาร โดยมีวัจนภาษาเป็นส่วนเสริมในลักษณะ 
ต่าง ๆ 

  นอกจากนี้ แม้ว่าการสื่อสารผ่านไลน์ แอปพลิเคชันจะเป็นการโต้ตอบด้วยการพิมพ์สนทนา
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร แต่การที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสติกเกอร์ไลน์ให้ปรากฏอวัจนภาษาและ      
วัจนภาษาร่วมกัน โดยสร้างตัวละครให้มีลักษณะท่าทาง สีหน้า อารมณ์ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เป็น    
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อวัจนภาษาในการสื่อสารมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการสื่อสารแบบเผชิญหน้ามากท่ีสุด เพ่ือให้ผู้รับสาร
รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกที่ผู้ส่งสารส่งไปให้ได้ แม้ไม่ได้เห็นสีหน้า ท่าทาง หรืออารมณ์ของผู้ส่งสารด้วย
ตาตนเอง อวัจนภาษาต่าง ๆ ในสติกเกอร์ไลน์จึงช่วยเพิ่มความเข้าใจสารที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การศึกษา เรื่อง “ลักษณะไทยในสติกเกอร์ไลน์” เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบว่าสติกเกอร์ไลน์
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารในยุคสมัยใหม่ ปรากฏลักษณะไทยด้านใดบ้าง เนื่องจากในช่วงที่ผู้ศึกษา
ได้รวบรวมข้อมูลนั้นมีชุดสติกเกอร์ไลน์ที่มีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับลักษณะไทยในหลายด้าน  
อันเนื่องมาจากกระแสของละครไทยย้อนยุคที่กำลังเป็นที่นิยม ส่งผลให้ผู้สร้างสติกเกอร์ไลน์สร้างสรรค์
สติกเกอร์ไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะไทยมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงศึกษาข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ทราบว่า
สติกเกอร์ไลน์ปรากฏลักษณะไทยด้านใดบ้าง โดยศึกษาทั้งลักษณะไทยในอวัจนภาษาและวัจนภาษา  
รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ด้วย  
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ผ ู ้ศ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลสติกเกอร์ไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคม  
พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 50 ชุด โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสติกเกอร์ไลน์ แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 
ลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ลักษณะไทยด้านวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ และ
ความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
  การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 
   6.1.1 เพื่อศึกษาลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาท่ีปรากฏในสติกเกอร์ไลน์ 
  ผลการศึกษาที่ได้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที ่ 1 ลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ ผู ้ศึกษาพบว่าลักษณะไทย 
ด้านอวัจนภาษาที่พบในสติกเกอร์ไลน์ มีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความเชื่อ แบ่งออกเป็น ความ
เชื่อเรื ่องศาสนา ความเชื่อเรื ่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อเรื ่องผี  2. ด้านประเพณี แบ่งออกเป็น 
ประเพณีระดับชาติและประเพณีท้องถิ่น 3. ด้านมารยาท แบ่งออกเป็น การไหว้และการกราบ 4. ด้าน
นาฏศิลป์ แบ่งออกเป็น นาฏศิลป์ชั้นสูงและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 5. ด้านดนตรี แบ่งออกเป็น ดนตรีไทย
มาตรฐานและดนตรีไทยพื้นบ้าน 6. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ แบ่งออกเป็น เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปและ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 7. ด้านการแต่งกาย แบ่งออกเป็น การแต่งกายแบบไม่
เป็นทางการและการแต่งกายแบบเป็นทางการ 8. ด้านอาหาร แบ่งออกเป็น อาหารที่เป็นที่รู้จักใน
ประเทศและอาหารที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และ 9. ด้านกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน แบ่ง
ออกเป็น การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาระดับชาติ  
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  ประเด็นที่ 2 ลักษณะไทยด้านวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ จากการศึกษาลักษณะไทยด้าน  
วัจนภาษาท่ีพบในสติกเกอร์ไลน์ มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1. ภาษาถ่ิน แบ่งออกเป็น ภาษาไทยถิ่นเหนือ 
ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ 2. ภาษาไทยโบราณ 3. คำผวน และ  
4. สำนวนไทย แบ่งออกเป็น สำนวนเดิมและสำนวนใหม่   
  6.1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์  
  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ มีดังนี้ 
  ความสัมพันธ์ของวัจนภาษาที่มีต่ออวัจนภาษา แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ โดยเรียงลำดับจาก  
ที่พบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 1. อวัจนภาษาท่ีมีวัจนภาษาอธิบายความหมาย  2. อวัจนภาษาที่
มีวัจนภาษาซ้ำความหมาย 3. อวัจนภาษาปรากฏเพียงอย่างเดียว และ 4. อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษา
ต่างความหมาย 
  
6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  ผู้ศึกษาจำแนกผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาและ 
วัจนภาษาท่ีพบในสติกเกอร์ไลน์ และความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาท่ีพบในสติกเกอร์ไลน์ 
  6.2.1 ลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาและวัจนภาษาท่ีพบในสติกเกอร์ไลน์  
  ผลการศึกษาลักษณะไทยในสติกเกอร์ไลน์ที่ ผ ู ้ศ ึกษาได้ศึกษาในงานวิจัยฉบับนี ้พบว่า  
เมื ่อเปรียบเทียบอวัจนภาษากับวัจนภาษาจากสติกเกอร์ไลน์ที ่ผ ู ้ศ ึกษาได้คัดเลือกมาทั ้งหมด  
พบว่ามีอวัจนภาษาทั้งสิ้นจำนวน 1,870 ข้อความ ส่วนวัจนภาษามีจำนวน 1,664 ข้อความ การพบ 
อวัจนภาษาจำนวนมากกว่าวัจนภาษานั้นสอดคล้องกับหน้าที่ของสติกเกอร์ไลน์ที่เน้นการสื่อสารด้วย 
ภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ต้องการสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
โดยไม่ต้องอาศัยการตีความมากนัก   
  อีกประการหนึ่ง การสื่อสารด้วยแอปพลิเคชันไลน์ มักเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ ดังนั้น
การมีภาพการ์ตูนน่ารัก สวยงาม จึงช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการสื่อสารมากยิ่งขึ ้น ลดความเป็น
ทางการลง อีกทั้งยังสามารถลดทอนความรุนแรงของข้อความที่ต้องการสื่อลงได้ เช่น หากพิมพ์
ข้อความสนทนาด้วยคำว่า “โกรธมาก” กับการส่งสติกเกอร์ไลน์รูปคนกำลังโกรธ ข้อความจากการ
พิมพ์ย่อมให้ความหมายที่รุนแรงกว่าการส่งสติกเกอร์ไลน์ที่เป็นภาพการ์ตูน 
    นอกจากนี้การที่จำนวนของอวัจนภาษามีมากกว่าวัจนภาษานั้น เป็นเพราะอวัจนภาษาบาง
ลักษณะสามารถใช้สื่อสารได้โดยไม่จำเป็นต้องมีวัจนภาษาอธิบาย ทั้งนี้การคัดเลือกสติกเกอร์ไลน์มา
ศึกษา ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการคัดเลือกที่ทำให้ได้สติกเกอร์ไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะไทยมาศึกษา
ทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่าลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์มีจำนวนมากกว่าลั กษณะไทย
ด้านวัจนภาษา สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้ศึกษาได้ตั้งไว้ว่าลักษณะไทยในสติกเกอร์ไลน์ส่วนใหญ่
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ปรากฏในรูปแบบอวัจนภาษา ส่วนวัจนภาษามีหน้าที่ เสริมอวัจนภาษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งการ
มองเห็นภาพตัวการ์ตูนที่มีสีสันยังช่วยให้ผู้รับสารสะดุดตาและให้ความสนใจกับภาพนั้น ๆ ได้มากกว่า
การอ่านเพียงข้อความ ซึ่งอาจเลื่อนผ่านหรือคลาดสายตาไปได้โดยง่าย ส่งผลให้ผู ้รับสารเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรืออาจไม่ได้รับข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  6.2.2 ความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์  
  การศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษานั้น ผลการศึกษาที่ได้พบว่ามีลักษณะ
ของความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษา 4 ลักษณะ ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ของอวัจนภาษา
กับวัจนภาษาท่ีพบมากที่สุดคือ อวัจนภาษาท่ีมีวัจนภาษาอธิบายความหมาย พบจำนวน 917 ข้อความ
จากทั้งหมด 1,870 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 49.98 ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ว่า อวัจนภาษาและวัจนภาษาในสติกเกอร์ไลน์ส่วนใหญ่ สัมพันธ์กันในลักษณะอวัจนภาษาที่
มีวัจนภาษาซ้ำความหมาย ทั้งนี้ผู้ศึกษาพบว่าเป็นเพราะการสร้างสรรค์ภาพการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์  
มีข้อจำกัดเรื ่องขนาดของภาพการ์ตูน อีกทั ้งยังต้องสื ่อความหมายให้ได้ภายในภาพภาพเดียว 
โดยเฉพาะการสื่อความหมายอื่น ๆ ที่มากกว่าการสื่อสารด้วยถ้อยคำพื้นฐานอย่างการกล่าวทักทาย
หรือกล่าวลา ซึ่งยากต่อการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่มีความละเอียดเพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจได้ในทันที 
หรือภาพการ์ตูนบางลักษณะก็อาจตีความได้หลายความหมาย จนทำให้ผู ้รับสารเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ดังนั้นการมีวัจนภาษาช่วยอธิบายความหมายของอวัจนภาษาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วย
ให้การสื ่อสารด้วยสติกเกอร์ไลน์สัมฤทธิ์ผลและถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งสาร อวัจนภาษาที่มี 
วัจนภาษาอธิบายความหมายจึงเป็นความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาที่พบมากที่สุดใน  
สติกเกอร์ไลน์ 
  ส่วนลักษณะความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาที่พบน้อยที่สุดในสติกเกอร์ไลน์ คือ 
อวัจนภาษาที่มีวัจนภาษาต่างความหมาย พบเพียง 9 ข้อความ หรือเพียงร้อยละ 0.48 จากสติกเกอร์
ไลน์ทั้งหมดที่นำมาศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารผ่านไลน์ไม่แสดงสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ของ 
ผู้ส่งสาร ดังนั้นการใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อน แตกต่าง ตรงกันข้าม เพื่อการประชดประชันหรือ
สร้างความตลกขบขัน ย่อมส่งผลให้ผู้รับสารต้องตีความมากขึ้น จึงไม่เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสาร
และอาจสร้างความเข้าใจผิดระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้   
   ผลการศึกษาลักษณะไทยในสติกเกอร์ไลน์ทั้งหมดที่ได้ศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า  การสื่อสาร
ผ่านไลน์โดยใช้สติกเกอร์ไลน์นั้น โดยมากจะใช้อวัจนภาษาเป็นเครื่องมือในการดึงดูดความสนใจของ
ผู้รับสาร เนื่องจากการรับรู้ด้วยการมองเห็นรวดเร็วกว่าการอ่าน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้อวัจนภาษา
ปรากฏเป็นจำนวนมากกว่าวัจนภาษา และส่งผลให้ลักษณะไทยด้านอวัจนภาษามีจำนวนมากกว่า  
วัจนภาษาด้วย อีกทั ้งย ังปรากฏอวัจนภาษาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีว ัจนภาษาปรากฏร่วม  
นั่นหมายความว่าอวัจนภาษาบางข้อความสามารถใช้สื่อสารให้เข้าใจได้โดยไม่จำเป็นต้องมีวัจนภาษา 
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ในขณะเดียวกันอวัจนภาษาบางลักษณะก็ไม่สามารถสื่อสารให้ผู ้รับสารเข้าใจได้ จึงจำเป็นต้องมี  
วัจนภาษาเป็นส่วนช่วยขยายความเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น   

  สติกเกอร์ไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารที่เน้นความสะดวกและรวดเร็วเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่การปรากฏลักษณะไทยจำนวนมากบนสติกเกอร์ไลน์ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
ยังแสดงให้เห็นว่าสติกเกอร์ไลน์นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารข้อความโดยทั่วไปแล้ว ยังเป็น
ช่องทางหนึ่งที่ใช้เผยแพร่ลักษณะไทยได้อย่างกลมกลืนและน่าสนใจ ด้วยการสร้างภาพจำเกี่ยวกับ 
ลักษณะไทยให้แก่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ในระหว่างการสื่อสาร   

  นอกจากนี้การมีสติกเกอร์ไลน์ที่แสดงให้เห็นลักษณะไทย ยังสะท้อนให้เห็นกลวิธีการนำเสนอ
ลักษณะไทยในช่องทางการสื่อสารที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้ปรากฏในรูปแบบอวัจนภาษา  
ทำให้ผู้สื่อสารสามารถใช้สื่อสารได้ทั่วไปแม้จะไม่เข้าใจภาษาไทย ส่งผลให้ลักษณะไทยที่แม้แต่คนไทย
เองอาจมองว่าไม่ร่วมสมัยหรือไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น มีความน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น เมื่อนำมาใช้ในสื่อสมัยใหม่โดยปรับเปลี่ยนภาพจากความเป็นไทยแท้ ๆ ให้มีความร่วมสมัย 
ผสมผสานศิลปะการวาดการ์ตูนในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ แล้วสอดแทรกความเป็นไทยเอาไว้  
ซึ่งช่วยสร้างความน่าสนใจในการสื่อสารให้เพิ่มมากข้ึนโดยไม่ทำให้รู้สึกถึงความล้าสมัย 

  สติกเกอร์ไลน์ นับเป็นสื่อในโลกการสื่อสารสมัยใหม่ที่มีส่วนช่วยให้สถานการณ์ในการสื่อสาร 
มีความเสมือนจริงและความคล้ายคลึงกับการสนทนาแบบเผชิญหน้ามากที่สุด ผู้สร้างสติกเกอร์ไลน์  
จึงสร้างภาพการ์ตูนให้มีสีหน้า ท่าทาง เพื ่อแสดงอารมณ์ โดยอาจนำวัจนภาษามาประกอบกับ  
อวัจนภาษาเพ่ือช่วยอธิบายความหมายของสติกเกอร์ให้ชัดเจนและถูกต้อง 

  การมีสติกเกอร์ไลน์เป็นส่วนหนึ่งในบทสนทนา จึงเป็นการจำลองสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์  
ให้ผู้รับสารเห็น เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลักษณะ 
ของภาพสติกเกอร์ไลน์ที่ผู้รับสารเห็นนั้นอาจเป็นความคิด ความรู้สึกของผู้ส่งสารจริงหรือไม่จริงก็ได้ 
เพราะเป็นเรื ่องที ่ผู ้ร ับสารไม่สามารถทราบได้ เนื ่องจากเป็นการสนทนาผ่านสื ่อสังคมที่ไร ้การ
เผชิญหน้า การสื่อสารเช่นนี้จึงเป็นสถานการณ์การสื่อสารรูปแบบใหม่ในชีวิตวิถีใหม่ที่การดำเนินชีวิต
หลาย ๆ ด้านผ่านสื่อสังคมเพ่ิมมากข้ึน และน่าจะดำเนินไปเป็นชีวิตวิถีปกติในอนาคต 

 

6.3 ข้อเสนอแนะ  
   6.3.1 ศึกษาลักษณะไทยด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ปรากฏในสื่ออื่น ๆ เช่น รายการ
โทรทัศน์ เพจเฟซบุ๊ก หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ  
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   6.3.2 ศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจนภาษากับวัจนภาษาที่ปรากฏในสื่ออื่น ๆ เช่นรายการ
โทรทัศน์ เพจเฟซบุ๊ก หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

  6.3.3 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะไทยด้านอวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ปรากฏในช่องทาง
ต่าง ๆ  
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