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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี ้  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาตวัอกัษรท่ีปรากฏบนป้าย
โฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  ตามแนวคิดทฤษฎีภูมิทศัน์ทาง
ภาษาศาสตร์  โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างป้ายโฆษณาโดยใช้วิธีการเจาะจง
เลือก ในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัอดุรธานี  จ านวน 100 ปา้ย  ส าหรับสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ   ผลการวิจยัพบว่า  จากการศึกษา
ตวัอกัษรท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาพบภาษาท่ีใช้ทัง้หมดจ านวน 4 ภาษา คือ 
ภาษาไทย ร้อยละ 84  รองลงมาคือ ภาษาองักฤษ ร้อยละ 50  ภาษาลาว คือ
ร้อยละ 24 และน้อยท่ีสุดคือภาษาจีน ร้อยละ 7 และเม่ือจดัรูปแบบภาษาท่ี
ปรากฏบนปา้ยโฆษณาสามารถจดัรูปแบบภาษาได้เป็น 4 รูปแบบ  คือ 1.ปา้ย
โฆษณาท่ีใช้ภาษาเดียว พบร้อยละ 49   2.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้สองภาษาพบร้อย
ละ 40   3.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้สามภาษา พบร้อยละ 8   และ 4.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้
ส่ีภาษา พบร้อยละ 3  ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: ภมูิทศัน์ทางภาษา  ปา้ยโฆษณา  จงัหวดัอดุรธานี 
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Abstract 
  

Investigating number of written languages, according to 
linguistic landscape, which were utilized on various billboards within 
Mueang District, Udon Thani Province is crucial to this study. Utilizing 
purposive sampling technique, 100 billboards in Mueang District, 
Udon Thani Province were selected as the subjects of this study. 
Besides, statistic value “percentage” was embodied in order to 
analyze towards the data collected.   

Findings revealed that four written languages comprised of: 1) 
Thai language (84%); 2) English language (50%); 3) Lao language 
(24%); and 4) Chinese language (7%) were perceived to be explicitly 
utilized on the 100 billboards. In addition, these billboards were 
classified into four categories consisted of: 1) monolingual billboards 
(49%); 2) bilingual billboards (40%); 3) trilingual billboards (8%); and 
4) quadrilingual billboards (3%).           
Keywords:  Linguistic Landscape, Billboards, Udon Thani Province 
 
บทน า 

การศกึษาภาษาในสิ่งแวดล้อมหนึง่ๆ ไมว่า่จะอยูใ่นรูปของภาษาหรือ
สญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีปรากฏและมองเห็นได้อย่างชดัเจนในพืน้ท่ีสาธารณะ  ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าในการใช้ภาษาท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วในพืน้ท่ี
นัน้ๆ  เรียกว่า “ภูมิทศัน์ทางภาษา” (Linguistic landscape) ภูมิทศัน์ภาษา 
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คือ การใช้ภาษาท่ีใช้แตกตา่งกนัในพืน้ท่ีหนึง่ๆ ซึง่ภาษาเป็นหนึง่ในการรวมตวั
กันของคนในสังคมเพ่ือการส่ือสารและเก่ียวข้องกับกลไกต่างๆ ท่ีขึน้จาก
พฤตกิรรมของมนษุย์  (Landry & Bourhis,1997: 23) 

นอกจากนี ้Landry & Bourhis (1997: 25) ยงัได้กลา่วถึงแนวคิดของ
ภูมิทัศน์ทางภาษาไว้ว่า ภูมิทัศน์ภาษาเป็นการศึกษาภาษาจากสัญญาณ
ต่างๆ เช่น ป้ายถนนสาธารณะ  ป้ายโฆษณา  ช่ือถนนและสถานท่ี  ช่ือป้าย
ร้านค้าเชิงพาณิชย์  และป้ายสญัญาณต่างๆ ทัง้ท่ีประชาชนและในสถานท่ี
ราชการต่างๆ สร้างขึน้  เพ่ือสร้างภูมิทศัน์หลกัของพืน้ท่ีส่วนภูมิภาคหรือใน
เมืองท่ีมีการรวมตวักนัของกลุม่คน 

ภูมิทัศน์ทางภาษามิได้เป็นเพียงแต่การศึกษาภาษาแท้จริงท่ีใช้ใน
การส่ือสารเท่านัน้  แตภ่าษายงัเป็นตวัแทนท่ีแสดงถึงเบือ้งหลงัท่ีเก่ียวข้องกบั
โลกาภิวัตน์  เอกลักษณ์ และวัฒนธรรม  รวมไปถึงการเจริญเติบโตการ
ปรากฏตวัของภาษาองักฤษและการฟืน้ฟูของภาษาของกลุ่มชนต่างๆ  ท่ีใช้
ติดต่อส่ือสารของกลุ่มคนในสังคมในพืน้ท่ีหนึ่งๆ อีกด้วย (Durk Gorter,  
2006)   

แนวคิดทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาภาษาท่ี
สมัพนัธ์กบัสงัคม สอดคล้องกบัแนวความคิดภาษาศาสตร์สงัคม ดงัท่ี อมรา 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์  (2544: 22-23) ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
สงัคมและเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะของสงัคม กล่าวคือ อิทธิพลของสงัคม
ต่อเราผู้ ใช้ภาษา ไม่เพียงแต่จะมีในแง่ของบทบาทต่างๆ ท่ีก าหนดการใช้
ภาษาของเรา แตย่งัมีในแง่หน้าท่ีของภาษาท่ีเราใช้อีกด้วย   ดงันัน้  การศกึษา
ภมูิทศัน์ทางภาษาจะช่วยแสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาในการส่ือสารของคนใน
สงัคมท่ีปรากฏในพืน้ท่ีหนึง่ๆ  ภาษาท่ีใช้ส่ือสารในสงัคมแสดงให้เห็นถึงความ
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หลากหลายของกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางฐานะ บทบาท หรือ
สถานภาพของกลุม่คนในพืน้ท่ีนัน้ได้อีกทางหนึง่ด้วย   

การศึกษาภูมิทศัน์ทางภาษาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตอ่
สถานการณ์ทางภาษาท่ีปรากฏอยู่ในพืน้ท่ีท่ีเป็นขอบเขตของการศกึษา  โดย
ศึกษาจากภาษาซึ่งใช้ติดต่อส่ือสารกันและปรากฏอย่างชัดเจนจนสามารถ
มองเห็นได้ด้วยสายตาบนป้ายต่างๆ อาทิ  ป้ายบอกทาง  ป้ายช่ือถนนและ
สถานท่ีต่างๆ  ป้ายร้านค้า  ป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ  และป้ายจาก
หนว่ยงานของรัฐและเอกชน เป็นต้น 
 ดงันัน้  หากเราศกึษาข้อความหรือภาษาจากปา้ยตา่งๆ  ท่ีปรากฏใน
พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งนอกจากเพ่ือการพาณิชย์แล้ว  จากภาษาท่ีใช้บนปา้ยตา่งๆ  
ยังแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทต่อการเลือกใช้
ภาษาบนปา้ยตา่งๆ  ในการส่ือสารในพืน้ท่ีนัน้ๆ ได้อีกทางหนึง่ด้วย 

จังหวัดอุดรธานีเป็นพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของภาค
อีสานในปัจจบุนั  กลยทุธ์ทางการตลาดด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์
ในจงัหวดัอุดรธานีจึงมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อธุรกิจเชิงพาณิชย์ในเขต
จังหวัดอุดรธานี  ดังจะเห็นได้จากป้ายโฆษณาต่างๆ ในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัอุดรธานีตามถนนสายส าคญัท่ีเป็นสายหลกัในการติดต่อส่ือสารและ
คมนาคมกบัคนในพืน้ท่ีใกล้เคียงมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 

การโฆษณาเป็นการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจรูปแบบหนึ่ง  ท่ีมีกลยทุธ์ 
ทางการส่ือสารด้วยวิธีการตา่งๆ อาทิ การเลือกใช้ส่ือโฆษณา การสร้างสรรค์
ภาษาโฆษณา เป็นต้น โดยผู้ ส่ือสารมีจุดประสงค์เพ่ือชักจูงโน้มน้าวใจให้
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดทศันคติท่ีดีต่อสินค้าหรือบริการ อนัน ามาซึ่ง
การตดัสินใจซือ้สินค้าหรือใช้บริการนัน้ในท่ีสดุ ในทางการตลาดการโฆษณา
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มีบทบาทอย่างมาก  การโฆษณาสามารถสร้างทัศนคติหรือเปล่ียนแปลง
ทัศนคติเดิมของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าซึ่งสามารถท าได้โดยใช้ภาษาในการ
ถ่ายทอด  ภาษาจึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากในการโฆษณา เพราะภาษาใน
การโฆษณาเป็นส่ือกลางในการน าสารหรือบทโฆษณาจากผู้ ส่งสารคือ 
“เจ้าของสินค้า” ไปสู่ผู้ รับสาร คือ “ผู้บริโภคเป้าหมาย” (วีรพร คงสุวรรณ, 
2545)   

ภาษาท่ีใช้ในการโฆษณาจะต้องมีลักษณะท่ีพิเศษและเด่นไปกว่า
ธรรมดา เพราะจะต้องท าให้ผู้บริโภคสนใจในทนัทีท่ีได้อ่าน รวมทัง้ข้อความ
โฆษณาจะต้องมีพลังเรียกร้องความสนใจและต้องส่ือความให้ได้สัน้ เร็ว 
กระชับ และต้องสามารถดึงดูด ชักชวนผู้ อ่านให้เกิดความช่ืนชอบหรือเกิด 
ความเช่ือมั่นในตวัสินค้าได้ นอกจากนัน้ยังต้องสามารถสรรหาข้อความท่ี
สามารถสร้างความทรงจ า ความประทับใจในตวัสินค้าหรือสามารถท าให้
ผู้บริโภคจดจ าคุณลักษณะเด่นของสินค้าได้ตลอดเวลา (สุภาภรณ์  คงใจ, 
2540) 

 การโฆษณาผ่านปา้ยโฆษณากลางแจ้งในปัจจุบัน พบว่าปรากฏอยู่
เกือบทุกแห่งทัง้ในเขตตวัเมืองและรอบตวัเมือง เน่ืองมาจากสงัคมเมืองเป็น
สงัคมท่ีมีประชากรอยู่มากและมักมีปัญหาการจราจรท่ีติดขัดและแออัดมา
โดยตลอด ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความไม่สมดุลของจ านวนรถและ
เส้นแนวถนน ท าให้ความเร็วของรถท่ีวิ่งมีอตัราความเร็วเฉล่ียต ่า (ส านกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2550) จึงเป็นผลให้ส่ือป้ายโฆษณา
ในเขตตวัเมืองมีจ านวนมากขึน้ และมีการพัฒนารูปแบบและการใช้ภาษา
โฆษณาเพ่ือใช้ในการโฆษณาสินค้าและบริการตา่งๆ ผ่านส่ือโฆษณามากขึน้ 
เพ่ือให้ผู้คนสนใจและอยากอา่นปา้ยโฆษณาในขณะท่ีจราจรติดขดั 
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ปา้ยโฆษณาและปา้ยร้านค้าเป็นปา้ยโฆษณากลางแจ้งประเภทหนึ่ง   
ในปัจจบุนัถือว่าเป็นช่องทางส าคญัอย่างหนึ่ง ท่ีผู้ประกอบการใช้เพ่ือส่ือสาร   
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ รับสารรับทราบเก่ียวกบัสินค้าและบริการของตนเอง โดยมี
จดุประสงค์หลกัคือต้องการให้ผู้ รับสารซึง่เป็นผู้ บริโภคนัน้ใช้สินค้าและบริการ
ของตน  และเน่ืองจากป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้ามีพืน้ท่ีจ ากัดและมีช่วง
ระยะเวลาในการโฆษณาสัน้ 

ดังนัน้ ผู้ ประกอบการนอกจากจะต้องพิถีพิถันในการเลือกสรร
ข้อความบนป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าให้เป็นถ้อยค าท่ีมีพลงัดึงดูดความ
สนใจแล้ว  การเลือกภาษาท่ีใช้ส่ือสารบนป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้ากับ
กลุ่มผู้ รับสารก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั  เน่ืองจากการเลือกใช้ภาษาในการ
ส่ือสารบนป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าก็เป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีสามารถเจาะ
กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึน้ตาม
สภาพความหลากหลายของกลุ่มคนในสงัคมปัจจุบนั  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งใน
การโน้มน้าวใจผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มหลายหลากภาษาให้สนใจและใช้
สินค้าและบริการของตน   

จากการสังเกตของผู้ วิจัยพบว่า  ป้ายโฆษณาสิน้ค้าและบริการ
โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  นอกจากจะมีตวัอักษร
ภาษาไทยท่ีใช้ส่ือสารบนปา้ยโฆษณาแล้ว    ผู้วิจยัยงัพบว่า มีตวัอกัษรภาษา
อ่ืนๆ บนปา้ยโฆษณาเพิ่มมากขึน้   ท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษาตวัอกัษรท่ีปรากฏ
บนปา้ยโฆษณาท่ีใช้ส่ือสารกนัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี   

ทัง้นี ้ก็เพ่ือให้ทราบการใช้ตัวอักษรบนป้ายโฆษณา ซึ่งการศึกษา
ภาษาท่ีใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์นัน้ 
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จะสามารถแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบักลุ่มคนในสงัคมเมือง 
ท่ีมีการตดิตอ่ส่ือสารกนัภายใต้ความเปล่ียนแปลงในปัจจบุนัอยา่งไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาตัวอักษรท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี 
 
ความหมายของภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์ 

“ภูมิทศัน์ทางภาษา” ในประเทศไทยยงัใช้ไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั
ในวงการการศกึษาภาษาในประเทศไทย เน่ืองจากค าว่า “ภูมิทศัน์” เป็นศพัท์
บัญญัติท่ีใช้ในสาขาภูมิศาสตร์   ซึ่งค าว่า “landscape” มีความหมาย
ใกล้เคียงกับ topography แต่ท่ีแตกต่างกันคือ landscape นัน้  จะเน้นถึง
ภาพท่ีแลเห็นจากลกัษณะภมูิประเทศ ไมว่า่จะเป็นภาพท่ีมองจากลกัษณะภมูิ
ประเทศจริง ๆ หรือภาพท่ีถ่ายหรือวาดขึน้ก็ตาม ส่วน topography หมายถึง 
ตวัลกัษณะภมูิประเทศนัน้ ๆ   

ราชบณัฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภูมิทศัน์ ตรงกับ
ศพัท์ภาษาองักฤษค าวา่  landscape หมายถึง ลกัษณะภมูิประเทศโดยทัว่ไป
ของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง รวมทัง้ภูมิประเทศท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติและท่ี
เกิดขึน้โดยการกระท าของมนษุย์ นอกจากจะใช้ในความหมายทางภมูิศาสตร์
แล้ว ค าวา่ “landscape” ยงัมีท่ีใช้ในความหมายทัว่ๆ ไป รวมทัง้ถกูใช้ในด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยเชน่กนั 

นอกจากนี ้ Landry & Bourhis (1997: 23) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของค าว่า ภูมิทัศน์ทางภาษา คือ  การใช้ภาษาท่ีแตกต่างในพืน้ท่ีหนึ่ งๆ ซึ่ง
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ภาษาเป็นหนึ่งในการรวมตวักนัของคนในสงัคมเพ่ือการส่ือสารและเก่ียวข้อง
กบักลไกตา่งๆ ท่ีขึน้จากพฤตกิรรมของมนษุย์  
 
การศึกษาภูมิทศัน์ทางภาษา 
 ภูมิทัศน์ทางภาษาเป็นแนวทางการศึกษาภาษา อีกทางหนึ่ง ท่ี
นกัภาษาศาสตร์ใช้ศกึษาภาษาในเขตชมุชนเมือง (Metro Linguistics)  ด้วย
แนวคิดท่ีว่า ภูมิทศัน์ทางภาษาเกิดจากภาษาท่ีปรากฏในพืน้ท่ีสาธารณะของ
เมือง หรือชุมชนนัน้ๆ นอกจากนีส้ังคมเมืองในโลกปัจจุบนันัน้มักจะมีผู้คน
หลากหลายเชือ้ชาตหิลากหลายวฒันธรรมมาอาศยัอยูร่่วมกนั  ดงันัน้ภาษาท่ี
ใช้ส่ือสารในพืน้ท่ีสาธารณะอาจจะมีลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นสภาพสงัคมและ
วัฒนธรรมดังกล่าว กล่าวคือ อาจมีการปนภาษาปรากฏให้เห็นบนป้ายท่ี
แสดงในพืน้ท่ีสาธารณะนัน้ๆ (Elana Shohamy and Durk Gorter 2009: 1) 
การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษา เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับทัศนวิสัยต่อการ
มองเห็นสิ่งต่างๆ และความโดดเด่นท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาในพืน้ท่ี
สาธารณะ และป้ายทางการค้าเชิงพาณิชย์ ท่ีได้ก าหนดขอบเขตไว้ (Landry 
& Bourhis, 1997: 23) 

Durk Gorter (2006) กล่าวว่า ภูมิทัศน์ทางภาษาไม่ได้เป็นเพียง
การศึกษาภาษาแท้จริงท่ีใช้ในการส่ือสารเท่านัน้ แต่ภาษายงัเป็นตวัแทนท่ี
แสดงถึงเบือ้งหลังท่ีเก่ียวข้องกับโลกาภิวัตน์ เอกลักษณ์  และวัฒนธรรม      
รวมไปถึงการเจริญเติบโตการปรากฏตวัของภาษาองักฤษและการฟืน้ฟูของ
ภาษาชนกลุม่น้อย 

สว่น Ben-Rafael, Shohamy,  Amara & Trumper - Hecht แสดงให้
เห็นว่า  ภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์เป็นขอบเขตข้อมูลของการวิจยัท่ีสามารถ
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พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์  ช่วยให้
เราสามารถเห็นรูปแบบท่ีเป็นตวัแทนของรูปแบบหรือวิธีการท่ีแตกตา่งกนั ใน
การท่ี คน กลุ่มคน สมาคม สถาบนัการศึกษา  และหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน
ดูแลจัดการกับการใช้สัญลักษณ์ท่ีซับซ้อนอยู่ภายใน (Ben - Rafael et al, 
2006: 27) 

นอกจากนี ้Shohamy & Waksman (2009) ได้กลา่ววา่ แนวความคิด
ภมูิทศัน์ทางภาษามีในมมุมองท่ีกว้างมาก และมีความรุนแรงแฝงอยู่นอกจาก
ภาษาเขียนแล้วยงัรวมไปถึง วาทกรรมท่ีปรากฏออกมาในท่ีสาธารณะ รวมทัง้ 
ข้อความ ภาพ วตัถ ุต าแหน่ง และในเวลาท่ีปรากฏในพืน้ท่ีตา่งๆ เช่นเดียวกบั
สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้มาอย่างเช่นความหมาย ซึ่งความหมายดงักล่าวไม่ได้มี
เพียงแตใ่นภาษา แตย่งัปรากฏสว่นอ่ืนๆ ตามท่ีกลา่วมาได้อีกด้วย 
 จากความส าคญัดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การศกึษาภมูิทศัน์ทาง
ภาษาเป็นวิธีการศกึษาภาษาในสงัคมอีกวิธีหนึง่  โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีภาษา
ปรากฏให้เห็นชดัเจนจากปา้ยต่างๆ อาทิ จากปา้ยจราจร ป้ายบอกทาง ปา้ย
ร้านค้า และปา้ยโฆษณา เป็นต้น ในบริเวณชมุชนท่ีมีประชากรอาศยัอยู่อย่าง
หนาแน่นหรือบนพืน้ท่ีสาธารณะในเขตชมุชนเมือง   นอกจากนี ้ ภูมิทศัน์ทาง
ภาษายงัสามารถบอกข้อมลูท่ีแฝงอยู่เบือ้งหลงัภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยตา่งๆ ท่ี
ใช้ส่ือสารกนัได้อีกทางหนึง่ด้วย   
 
หน้าที่ภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์ด้านภาษา 

จากการศึกษาหน้าท่ีภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์ในด้านภาษาพบว่า 
ภูมิทัศน์ทางภาษา มีหน้าท่ี  2 ประการคือ ท าหน้าท่ีแสดงข้อมูลและเป็น
สญัลกัษณ์หน้าท่ี แสดงข้อมลู ในความหมายนี ้หมายถึง ภูมิทศัน์ทางภาษา
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แสดงให้เห็นขอบเขตของกลุ่มภาษาท่ีปรากฏให้เห็นว่าเป็นภาษาเฉพาะกิจ 
ภาษาส าหรับการส่ือสาร หรือ ภาษาส าหรับการขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ  
สว่นหน้าท่ีเป็นสญัลกัษณ์  หมายถึง การท างานซึง่เป็นมลูคา่ และสถานะของ
ภาษาตามการรับรู้ของสมาชิกของกลุ่มภาษา  เม่ือเทียบกับภาษาอ่ืนๆ 
(Cenoz & Gorter, 2009: 56)  
 
ของเขตการวิจัย 
 1.ผู้วิจยัจะศึกษาเฉพาะป้ายโฆษณาท่ีอยู่ในบริเวณเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัอุดรธานีเท่านัน้ บริเวณถนนสายรอบเมืองอุดรธานี ได้แก่ ถนนสาย
อุดร - หนองคาย  อุดร - สกล   อุดร - หนองบวัล าภู  และอุดร - ขอนแก่น 
รวมถึงบริเวณศูนย์การค้า UD TOWN และบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า อุดรธานี เน่ืองจากพืน้ท่ีเหล่านีมี้จ านวนประชากรอยู่อย่างหนาแน่น 
และเป็นแหล่งท่ีมีการส่ือสารด้วยป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าเป็นจ านวน
มาก 
 2.ปา้ยท่ีน ามาศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัจะท าการศกึษาเฉพาะปา้ยทัว่ไป
ท่ีไมใ่ชป่า้ยโฆษณาแบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือ  ปา้ยท่ีควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยปา้ยท่ีน ามาศกึษาเป็นปา้ยโฆษณาจ านวน 100 ปา้ย 
 3.ขนาดของปา้ยโฆษณาท่ีน ามาศกึษาในครัง้นีมี้ 3 ขนาด คือ  ขนาด 
3.00 x 1.20 เมตร    ขนาด 1.80 x 1.20 เมตร   และขนาด 1.50 x 1.00 เมตร 
 4.ผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูเฉพาะปา้ยโฆษณาสินค้าและการบริการเทา่นัน้   
สว่นปา้ยหาเสียง  ปา้ยรณรงค์  และปา้ยประกาศอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี ้ผู้วิจยั
จะไมน่ ามาศกึษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภมูิทศัน์ทางภาษาศาสตร์
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาบนปา้ยโฆษณา 
 2.ส ารวจแหลง่ข้อมลูเพื่อน ามาก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลู
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่เป็นปา้ยโฆษณาตามขอบเขตท่ีก าหนดในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  จ านวน 100 ปา้ย 
 3.เก็บรวบรวมข้อมลูปา้ยโฆษณาและปา้ยร้านค้าในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี ระยะเวลาในการเก็บข้อมลู 1 กนัยายน -10 ตลุาคม 2556 
 4.วิเคราะห์ตวัอกัษรท่ีปรากฏบนปา้ยโฆษณา  แล้วน ามาจดัประเภท
และรูปแบบการใช้ภาษาท่ีใช้บนปา้ยโฆษณา  และหาคา่ความถ่ีโดยใช้ร้อยละ   
 5.เสนอและเรียบเรียงผลการวิเคราะห์ 
 6.สรุปและอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาตวัอักษรบนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี  จ านวน 100 ป้าย  พบภาษาท่ีใช้ส่ือสารกันในบริเวณเขตอ าเภอ
เมือง  จงัหวดัอดุรธานี 4 ภาษา คือ ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน และ
ภาษาลาว โดยพบปา้ยโฆษณาท่ีใช้ภาษาไทยมากท่ีสุด  ผลปรากฏดงัภาพท่ี 
1 ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพที ่1  แสดงความถีข่องภาษาทีใ่ช้บนปา้ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง 
         จงัหวดัอดุรธานี 
 

จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ภาษาท่ีใช้บนป้ายโฆษณาท่ีปรากฏมาก
ท่ีสดุ คือ ภาษาไทย ร้อยละ 84  รองลงมาคือ ภาษาองักฤษ ร้อยละ 50  ภาษา
ลาว ร้อยละ 24 และน้อยท่ีสุดคือภาษาจีน ร้อยละ 7  ตามล าดับ  เม่ือ
พิจารณาภาษาท่ีใช้ในส่ือสารบนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุดรธานีแม้ใช้ภาษาไทยมากท่ีสุด  แต่เม่ือเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษา
อ่ืนๆ คือ  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาลาว พบวา่ พบวา่มีการใช้ทัง้สาม
ภาษา คิดเป็นร้อยละ 81  ซึ่งมีความถ่ีใกล้เคียงกับการใช้ภาษาไทยซึ่งมีมาก
ถึงร้อยละ 84 แม้จะปรากฏตวัอกัษรภาษาอ่ืนในรูปแบบปา้ยโฆษณาประเภท
ท่ีใช้สองภาษาขึน้ไปก็ตาม  
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เม่ือพิจารณาภาษาท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาสามารถจัดรูปแบบ
ภาษาท่ีใช้บนปา้ยโฆษณาได้  4  รูปแบบ ดงันี ้ 1.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้ภาษาหนึง่
ภาษา  2. ปา้ยโฆษณาท่ีใช้สองภาษา  3. ปา้ยโฆษณาท่ีใช้สามภาษา และ 4.
ป้ายโฆษณาท่ีใช้ส่ีภาษา  จากลักษณะการใช้ภาษาบนป้ายโฆษณาทัง้ 4 
รูปแบบ  สามารถแสดงความถ่ีของการใช้แตล่ะแบบ  ดงัตอ่ไปนี ้
                                                                                                                                                                                                          
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 รูปแบบของภาษาทีใ่ช้บนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 

 
 จากภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่า จากการศึกษาตวัอกัษรท่ีปรากฏบนป้าย
โฆษณา พบว่า ประเภทของภาษาใช้ท่ีใช้บนปา้ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง  
จงัหวดัอดุรธานี ใช้มากท่ีสดุคือ ปา้ยโฆษณาท่ีใช้ภาษาเดียว ร้อยละ 49  และ
ใช้น้อยท่ีสุดคือป้ายโฆษณาท่ีใช้ส่ีภาษา คือร้อยละ 3  แต่เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบปา้ยท่ีใช้ภาษาเดียวกบัปา้ยท่ีใช้หลายภาษาซึง่มีตัง้แตส่องภาษา
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ขึน้ไป  จะเห็นได้ว่า ป้ายโฆษณาท่ีใช้ตัง้แต่สองภาษาขึน้ไปมีมากกว่าป้ายท่ี
ใช้ภาษาเดียว คิดเป็นร้อยละ 51 ในขณะท่ีป้ายใช้เพียงภาษาเดียวมีจ านวน
น้อยกวา่ คือ คดิเป็นร้อยละ 49 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

ภาพที ่3 ป้ายโฆษณาทีใ่ช้สองภาษา 
 

จากตวัอย่างภาพท่ี 3  เป็นภาพโฆษณาร้านอาหาร  ซึ่งตวัอักษรท่ี
ปรากฏบนป้ายโฆษณาพบสองภาษา คือ  ภาษาลาวและภาษาองักฤษ   ซึ่ง
ภาษาลาวเขียนไว้วา่ “พ้อกบัอาหารจากทัว่ทกุมมุโลก ท่ีวินลา่ซุปเปอร์มาเก็ด”   
สว่นภาษาองักฤษท่ีเขียนไว้ วา่  “Villa market  product  you want anywhere 
else”  จากตวัอักษรท่ีปรากฏบนป้ายดงักล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ ส่งสารต้องการ
ส่ือสารกับลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติทัง้ท่ีเป็นคนลาว  และชาวต่างชาติในแถบ
ตะวนัออก นอกเหนือไปจากลุ่มลกูค้าคนไทย  นอกจากนี ้ผู้ส่งสารยงัเลือกใช้
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ตวัอกัษรลาวเขียนอยู่บนสดุของปา้ยก่อนภาษาองักฤษ   และตวัอกัษรลาวมี
ขนาดใหญ่กวา่ภาษาองักฤษด้วย 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  ป้ายโฆษณาทีใ่ช้สามภาษา 
 

จากภาพท่ี  4  เป็นปา้ยโฆษณาการบริการของโรงพยาบาลในจงัหวดั
อุดรธานี  จากภาพดงักล่าวปรากฏตวัอักษรสามภาษา เรียงตามล าดบัคือ  
ภาษาไทย  ภาษาลาว  และภาษาองักฤษ ซึ่งตวัอกัษรทัง้สามภาษาท่ีปรากฏ
จะเป็นช่ือของสถานท่ีให้บริการคือ  โรงพยาบาลวัฒนา-อุดรธานี  และมี
ตวัอักษรภาษาไทยซึ่งมีขนาดเล็กกว่าช่ือสถานบริการให้รายละเอียดอ่ืนๆ 
เพิ่มเตมิ   
 จากรูปแบบของภาษาท่ีใช้บนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี  สามารถจ าแนกรายละเอียดรูปแบบการใช้ภาษาบนป้าย
โฆษณาแตล่ะประเภท ดงัรายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที ่1 แสดงค่าร้อยละรูปแบบการใช้ภาษาทีป่รากฏบนป้ายโฆษณา 
         ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  
 
ภาษาที่ปรากฏบนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง       

จังหวดัอุดรธานี 

ร้อยละ 

1.ป้ายโฆษณาที่ใช้ภาษาเดียว  

   1.1 ภาษาไทย 36 
   1.2 ภาษาองักฤษ 9 
   1.3 ภาษาลาว 4 
2.ป้ายโฆษณาที่ใช้สองภาษา  
   2.1 ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 27 
   2.2 ภาษาไทยและภาษาจีน 4 
   2.3 ภาษาไทยและภาษาลาว 6 
   2.4 ภาษาลาวและภาษาองักฤษ 3 
3.ป้ายโฆษณาที่ใช้สามภาษา  
   3.1 ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาลาว 8 
4.ป้ายโฆษณาที่ใช้สี่ภาษา  
   4.1 ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน และภาษาลาว 3 

รวม 100 

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่าตัวอักษรภาษาต่างๆ ท่ีปรากฏบนป้าย

โฆษณา จ านวน 100 ปา้ยนัน้  พบตวัอกัษรท่ีใช้มากท่ีสุดบนปา้ยโฆษณาคือ  
ป้ายท่ีใช้ภาษาไทยอย่างเดียว ร้อยละ 36  รองลงมาคือ ใช้ภาษาไทยและ
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ภาษาองักฤษ  ร้อยละ 27  และน้อยท่ีสดุคือ ภาษาลาวและภาษาองักฤษ และ
ภาษาไทย ขณะท่ี ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน และภาษาลาว  อยูท่ี่ร้อยละ 3  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
                       

ภาพที ่5 ป้ายโฆษณาทีใ่ช้ภาษาลาว 
 

จากตวัอย่างภาพท่ี 5  ปา้ยโฆษณาของร้านท าความสะอาดรถยนต์
ในบริเวณลานจอดรถเซ็นทรัลพลาซ่า อดุรธานี  จะเห็นได้ว่า ตวัอกัษรหลกัท่ี
ใช้ส่ือสารบนป้ายโฆษณาคือตวัอักษรภาษาลาว  เขียนไว้ว่า  “สูนโปรคลีน  
ยินดีต้อนรับ  บอลิกาน ล้างลด เคียบสี ขดัเบาะ ขดัพม ”  จากภาษาท่ีปรากฏ
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จะเห็นได้ว่าทางร้านซึง่เป็นผู้สง่สารให้ความส าคญักบักลุม่ลกูค้าตา่งชาติ   ท่ี
เป็นคนลาวซึง่ได้เดนิทางมาจบัจา่ยใช้สอยท่ีห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อดุรธานี   จงึ
เลือกใช้ตวัอกัษรลาวเป็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารเพ่ือให้สะดดุตาและเป็นท่ี
จดจ าของลกูค้ากลุม่คนลาวได้อีกทางหนึง่ด้วย 
 
สรุปและอภปิรายผล 

ผลการศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์  โดยศึกษาจากตัวอักษร
ภาษาต่างๆ ท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี  พบวา่  ภาษาท่ีใช้บนปา้ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
อดุรธานี มีจ านวนทัง้หมด 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
และภาษาลาว  โดยพบว่าใช้ภาษาไทยมากท่ีสุด ร้อยละ 84  รองลงมาคือ 
ภาษาองักฤษ ร้อยละ 50  ภาษาลาว ร้อยละ 24 และน้อยท่ีสุดคือภาษาจีน 
ร้อยละ 7 ตามล าดบั  

เม่ือจัดรูปแบบภาษาท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาสามารถจัดรูปแบบ
ภาษาได้ 4 รูปแบบ คือ  1.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้ภาษาเดียวพบร้อยละ 49  2.ปา้ย
โฆษณาท่ีใช้สองภาษาพบร้อยละ 40  3. ป้ายโฆษณาท่ีใช้สามภาษานัน้พบ
ร้อยละ 8 และ  4.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้ส่ีภาษาพบร้อยละ 3  ตามล าดบั 

ผลจากการวิเคราะห์  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบป้ายท่ีใช้ภาษา
เดียวกับป้ายท่ีใช้หลายภาษาซึ่งมีตัง้แต่สองภาษาขึน้ไป  จะเห็นได้ว่า ป้าย
โฆษณาท่ีใช้ตัง้แตส่องภาษาขึน้ไปมีมากกว่าปา้ยท่ีใช้ภาษาเดียว  คือคิดเป็น
ร้อยละ 51 ในขณะท่ีปา้ยใช้เพียงภาษาเดียวมีจ านวนน้อยกวา่ คดิเป็นร้อยละ 
49  
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ผู้วิจยัมีความเห็นว่า  อาจเป็นไปได้วา่กลุม่ผู้สง่สารท่ีเป็นเจ้าของป้าย
โฆษณาต้องการส่ือสารกับกลุ่มลูกค้าท่ีกว้างขึน้มากกว่าเจาะจงกลุ่มลูกค้า
เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  เพ่ือเป็นการตอบสนองลกูค้าท่ีมีความหลากหลายใน
จังหวัดอุดรธานี   อันแสดงให้เห็นถึงลักษณะสังคมพหุภาษาในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัอดุรธานีมากยิ่งขึน้ รวมทัง้แสดงถึงความเป็นพลวตัของสงัคมใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  สอดคล้องกบั  วีรพร คงสวุรรณ (2546)  ท่ี
ได้กล่าวว่า  การเลือกใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ภาษาในโฆษณา  ผู้ ส่ือสารมี
จดุประสงค์เพ่ือชกัจงูโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคหรือกลุม่เปา้หมายเกิดทศันคติท่ีดี
ตอ่สินค้าหรือบริการ   อนัน ามาซึ่งการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือใช้บริการนัน้ใน
ท่ีสุด   ดงันัน้ ตวัอกัษรท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาในทางการตลาดมีบทบาท
และส าคัญอย่างมาก  ต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพ่ือสร้างทัศนคติหรือ
เปล่ียนแปลงทัศนคติเดิมของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าซึ่งสามารถท าได้โดยใช้
ภาษาในการถ่ายทอด   เพราะตวัอกัษรท่ีเป็นภาษาตา่งๆ ในการโฆษณาเป็น
ส่ือกลางในการน าสารหรือบทโฆษณาจากผู้ส่งสารคือ “เจ้าของสินค้า” ไปสู่
ผู้ รับสาร คือ “ผู้บริโภคเปา้หมาย” 

ประการท่ีสอง  จากการสงัเกตป้ายท่ีใช้ตวัอกัษรตัง้แตส่องภาษาขึน้
ไป หากปา้ยใดเป็นปา้ยสองภาษาท่ีเป็นภาษาองักฤษและภาษาลาว ผู้สง่สาร
จะให้ภาษาลาวเรียงเป็นอนัดบัแรกบนป้ายก่อนภาษาองักฤษ  หรือหากเป็น
ป้ายสามภาษาคือภาษาลาว ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ก็จะเรียงล าดบั
จากตวัอักษรภาษาไทย  ภาษาลาว  และภาษาอังกฤษ  ตามล าดบั  ซึ่งจะ
พบว่ามีการเรียงภาษาองักฤษก่อนภาษาลาวน้อยมาก  และส่วนใหญ่ท่ีพบ
หากน าตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนก่อนภาษาลาว  ก็จะเป็นการเขียน
ภาษาองักฤษกบัภาษาลาวอยูใ่นระดบับรรทดัเดียวกนั  
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จากภาษาท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาในเขตพืน้ท่ีจังหวัดอุดรธานี
ดงักล่าวมาในข้างต้นนัน้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ
นัน้ ให้ความส าคญักับลูกค้ากลุ่มคนลาวท่ีเข้ามาใช้บริการสินค้าและบริการ
ในเขตจงัหวดัอุดรธานี  สอดคล้องกับงานวิจยัของ ไกรสิทธ์ ชะลุยรัตน์ และ
พุทธกาล รัชธร (2555) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า  คนลาวหรือคนต่างชาติท่ีอาศัยใน
ประเทศลาวนิยมท่ีจะเดินทางข้ามมายังจังหวัดอุดรธานีเพ่ือสั่งสินค้าไป
จ าหนา่ยตอ่ท่ีประเทศของตน  หรือซือ้เพ่ือใช้เป็นการส่วนตวั ทัง้เคร่ืองอุปโภค 
บริโภค เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ท่ีต้องการ โดยคนลาวเหล่านีส้่วนใหญ่ ใช้ 
Border Pass หรือ “หนงัสือผา่นแดนชัว่คราว” ไมส่ามารถเดนิทางเข้าประเทศ
ไทยได้ไกลกว่าจงัหวัดอุดรธานี เพราะจะเป็นการผิดกฎหมายและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ท าให้ศนูย์การค้าตา่งๆ ของจงัหวดัอดุรธานีมีคนลาวมาชว่ย
ในการจบัจ่ายใช้สอยทุกวนัและมากขึน้เป็นเท่าตวัในวนัหยุดสุดสปัดาห์และ
วนัหยดุตอ่เน่ือง 2 - 3 วนั ของสปป.ลาว อีกทัง้ ยงัมีสายการบนิท่ีบนิตรงมาลง
ท่ีจงัหวดัอุดรธานีมากกว่าจงัหวดัขอนแก่นถึง 4 เท่าตวั (ขอนแก่นมีวนัละ 3 
เท่ียวตอ่วนั แตอ่ดุรธานีมีถึง 12 เท่ียวตอ่วนัทกุวนั    

จากหลกัฐานทางภาษาท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี  โดยเฉพาะในบริเวณห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง จะ
พบวา่ปา้ยท่ีใช้ภาษาลาวกบัภาษาอ่ืน  อาทิ  ปา้ยภาษาลาวและภาษาองักฤษ 
จะมีการเรียงล าดบัภาษาลาวก่อนภาษาองักฤษ ซึง่เป็นไปได้ว่าเจ้าของสินค้า
และบริการท่ีเลือกใช้ตัวอักษรภาษาลาวบนป้ายโฆษณาของตนแม้จะมี
ตวัอกัษรภาษาอ่ืนด้วย ซึง่ถือวา่เป็นการให้ความส าคญักบัภาษาลาวหรือกลุ่ม
ลูกค้าคนลาวท่ีเ ข้ามาซือ้สินค้าและบริการของตนมากว่ากลุ่มลูกค้า
ชาวตา่งชาตปิระเทศอ่ืนๆ 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

33 ภมิูทัศน์ทางภาษาจากป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ประการท่ีสาม  สงัเกตได้ว่า  ปา้ยโฆษณาสินค้าและบริการท่ีปรากฏ
ใช้สองภาษาขึน้ไปในปา้ยโฆษณา ส่วนใหญ่เป็นโฆษณาท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้า
และบริการ 3 ประเภทหลัก  ได้แก่  1.ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในบริเวณ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี  ซึ่งเป็นห้างใหญ่ใจกลางเมืองของ
จงัหวดัอดุรธานี    2.การบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัอดุรธานี  คือ  
โรงพยาบาลกรุงเทพ - ธนบรีุ   โรงพยาบาลเอกอดุร   และโรงพยาบาลนอร์ท
อีสเทิร์น - วฒันา  และท่ีพบจ านวนน้อย  แตป่รากฏอยูใ่นห้างท่ีเป็นศนูย์กลาง
การค้าในห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี คือ  3.บริการเก่ียวกับการท าความ
สะอาดรถยนต์  ซึ่งแสดงให้เห็นวา่  กลุ่มลกูค้าท่ีเจ้าของสินค้าต้องการส่ือสาร
ด้วย เป็นกลุม่ท่ีมีฐานะ  จากตวัอกัษรท่ีปรากฏบนปา้ยไมว่่าจะเป็นภาษาลาว  
ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาจีน  ต่างเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีกลุ่มเจ้าของสินค้าให้
ความส าคญัและต้องการส่ือสารให้มาใช้สินค้าและบริการของตนซึ่งเป็นผู้ มี
ฐานะทางเศรษฐกิจ  เพราะปา้ยโฆษณาท่ีสินค้าและบริการนัน้  ส่วนใหญ่จะ
เป็นปา้ยของร้านท่ีตัง้อยู่ในศนูย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอดุรธานี  และ
หากเป็นป้ายโฆษณาบริการด้านสุขภาพก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมี
คา่บริการสงู  และเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีต้องต้องมีฐานะจงึจะสามารถใช้สินค้าและ
บริการดงักลา่วได้ 

ประการท่ีส่ี  สงัเกตได้ว่าป้ายโฆษณาภาษาลาวเพียงภาษาเดียวมี
จ านวนน้อย คือ พบเพียงร้อยละ 4 จากจ านวนป้ายทัง้หมด 100 ป้าย  และ
น้อยกวา่จ านวนของคนลาวท่ีเข้าในจงัหวดัอดุรธานี  เม่ือเทียบกบัจ านวนของ
คนลาวท่ีเข้ามาจริงตามงานวิจยัของ  ไกรสิทธ์ ชะลยุรัตน์ และพทุธกาล รัชธร 
(2555 ) ท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นนัน้   อาจเน่ืองมาจาก คนลาวท่ีเดินทางเข้า
มายงัจงัหวดัอดุรธานี สามารถอา่นเขียนและใช้ภาษาไทยได้คล่องแคลว่ และ
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อีกประการหนึ่ง เน่ืองจากคนลาวและคนอีสานในจงัหวดัอุดรธานีใช้ภาษาท่ี
ใกล้เคียงกนั  จงึท าให้การพดูส่ือสารเข้าใจกนัได้ง่าย นอกจากนี ้หากเป็นร้าน
ท่ีติดตอ่ซือ้ขายกบัคนลาวอยู่เป็นประจ าและลกูค้าคนลาวรู้จกัร้านและสินค้า
และบริการดีอยู่แล้ว  จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีเจ้าของสินค้าและบริการต้องท า
ป้ายโฆษณาโดยใช้ตวัอักษรภาษาลาวเพ่ือโฆษณาสินค้าและบริการให้เกิด
ความสิน้เปลือง 

จากการศกึษาภมูิทศัน์ทางภาษาจากปา้ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี นอกจากจะท าให้ทราบภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยโฆษณาตา่งๆ 
แล้ว  ในด้านบริบททางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาเชิงธุรกิจของผู้
ให้บริการหรือพ่อค้าในจงัหวดัอุดรธานี เร่ิมมีการส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีมีความ
แตกตา่งและหลากหลายในจงัหวดัอดุรธานีมากยิ่งขึน้  ซึง่ชมุชนในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานีมีความเป็นพลวัตมากยิ่งขึน้  และอิทธิพลของสังคม
ดงักล่าวได้สะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนผ่านภาษาท่ีปรากฏบน
ปา้ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานีนัน่เอง 

นอกจากนี ้เบือ้งหลงัภาษาท่ีปรากฏแก่สายตาจากปา้ยโฆษณาตา่งๆ 
ยงัแสดงให้เห็นว่า  ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  มีแนวโน้มความเป็น
ชุมชนสองภาษาอันเป็นผลเน่ืองมาจากมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง  ซึ่งเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้ภาษาบนปา้ยโฆษณานัน่เอง อีกทัง้ ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัอดุรธานี ยงัเป็นพืน้ท่ีหนึง่ท่ีมีกลุม่คนหลายกลุม่หลายฐานะท่ีเข้า
มา อันแสดงถึงความเป็นสังคมท่ีมีลักษณะเป็นพลวัตท่ีมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลง เพ่ือให้สอดรับกบักระแสในยคุโลกาภิวตัน์ได้เป็นอยา่งดี 
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