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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวอักษรที่ปรากฏบนป้าย
โฆษณาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามแนวคิดทฤษฎีภูมิทศั น์ทาง
ภาษาศาสตร์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างป้ายโฆษณาโดยใช้ วิธีการเจาะจง
เลือก ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 100 ป้าย สาหรับสถิติที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า จากการศึกษา
ตัวอักษรที่ปรากฏบนป้ายโฆษณาพบภาษาที่ใช้ ทงหมดจ
ั้
านวน 4 ภาษา คือ
ภาษาไทย ร้ อยละ 84 รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ ร้ อยละ 50 ภาษาลาว คือ
ร้ อยละ 24 และน้ อยที่สุดคือภาษาจีน ร้ อยละ 7 และเมื่อจัดรู ปแบบภาษาที่
ปรากฏบนป้ายโฆษณาสามารถจัดรูปแบบภาษาได้ เป็ น 4 รูปแบบ คือ 1.ป้าย
โฆษณาที่ใช้ ภาษาเดียว พบร้ อยละ 49 2.ป้ายโฆษณาที่ใช้ สองภาษาพบร้ อย
ละ 40 3.ป้ายโฆษณาที่ใช้ สามภาษา พบร้ อยละ 8 และ 4.ป้ายโฆษณาที่ใช้
สี่ภาษา พบร้ อยละ 3 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ภูมิทศั น์ทางภาษา ป้ายโฆษณา จังหวัดอุดรธานี
1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อีเมล puyfeyhong@hotmail.com
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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

บทนา
การศึกษาภาษาในสิ่งแวดล้ อมหนึง่ ๆ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปของภาษาหรื อ
สัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่ปรากฏและมองเห็นได้ อย่างชัดเจนในพื ้นที่สาธารณะ ซึ่ง
เป็ นศูนย์กลางความก้ าวหน้ าในการใช้ ภาษาที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ วในพืน้ ที่
นันๆ
้ เรี ยกว่า “ภูมิทศั น์ทางภาษา” (Linguistic landscape) ภูมิทศั น์ภาษา
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คือ การใช้ ภาษาที่ใช้ แตกต่างกันในพื ้นที่หนึง่ ๆ ซึง่ ภาษาเป็ นหนึง่ ในการรวมตัว
กันของคนในสัง คมเพื่ อการสื่ อสารและเกี่ ยวข้ องกับกลไกต่างๆ ที่ ขึน้ จาก
พฤติกรรมของมนุษย์ (Landry & Bourhis,1997: 23)
นอกจากนี ้ Landry & Bourhis (1997: 25) ยังได้ กล่าวถึงแนวคิดของ
ภูมิทัศน์ทางภาษาไว้ ว่า ภูมิทัศน์ภาษาเป็ นการศึกษาภาษาจากสัญญาณ
ต่างๆ เช่น ป้ายถนนสาธารณะ ป้ายโฆษณา ชื่อถนนและสถานที่ ชื่อป้าย
ร้ านค้ าเชิงพาณิชย์ และป้ายสัญญาณต่างๆ ทังที
้ ่ประชาชนและในสถานที่
ราชการต่างๆ สร้ างขึ ้น เพื่อสร้ างภูมิทศั น์หลักของพื ้นที่ส่วนภูมิภาคหรื อใน
เมืองที่มีการรวมตัวกันของกลุม่ คน
ภูมิทัศน์ทางภาษามิได้ เป็ นเพียงแต่การศึกษาภาษาแท้ จริ งที่ ใช้ ใน
การสื่อสารเท่านัน้ แต่ภาษายังเป็ นตัวแทนที่แสดงถึงเบื ้องหลังที่เกี่ยวข้ องกับ
โลกาภิ วัต น์ เอกลัก ษณ์ และวัฒ นธรรม รวมไปถึ ง การเจริ ญ เติบ โตการ
ปรากฏตัวของภาษาอังกฤษและการฟื น้ ฟูของภาษาของกลุ่มชนต่างๆ ที่ใช้
ติ ด ต่อ สื่ อ สารของกลุ่ม คนในสัง คมในพื น้ ที่ ห นึ่ ง ๆ อี ก ด้ ว ย (Durk Gorter,
2006)
แนวคิ ด ทฤษฎี ภู มิ ทัศ น์ ท างภาษาศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาภาษาที่
สัมพันธ์กบั สังคม สอดคล้ องกับแนวความคิดภาษาศาสตร์ สงั คม ดังที่ อมรา
ประสิทธิ์ รัฐสินธุ์ (2544: 22-23) ได้ กล่าวไว้ ว่า ภาษาอยู่ภายใต้ อิทธิ พลของ
สังคมและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคม กล่าวคือ อิทธิพลของสังคม
ต่อเราผู้ใช้ ภ าษา ไม่เ พี ยงแต่จ ะมี ในแง่ของบทบาทต่างๆ ที่ กาหนดการใช้
ภาษาของเรา แต่ยงั มีในแง่หน้ าที่ของภาษาที่เราใช้ อีกด้ วย ดังนัน้ การศึกษา
ภูมิทศั น์ทางภาษาจะช่วยแสดงให้ เห็นถึงการใช้ ภาษาในการสื่อสารของคนใน
สังคมที่ปรากฏในพื ้นที่หนึง่ ๆ ภาษาที่ใช้ สื่อสารในสังคมแสดงให้ เห็นถึงความ
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หลากหลายของกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็ นความแตกต่างทางฐานะ บทบาท หรื อ
สถานภาพของกลุม่ คนในพื ้นที่นนได้
ั ้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
การศึกษาภูมิทศั น์ทางภาษาเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจต่อ
สถานการณ์ทางภาษาที่ปรากฏอยู่ในพื ้นที่ที่เป็ นขอบเขตของการศึกษา โดย
ศึกษาจากภาษาซึ่งใช้ ติดต่อสื่อสารกันและปรากฏอย่างชัดเจนจนสามารถ
มองเห็นได้ ด้วยสายตาบนป้ายต่างๆ อาทิ ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อถนนและ
สถานที่ ต่างๆ ป้ายร้ านค้ า ป้ายโฆษณาสิ นค้ าและบริ การ และป้ายจาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็ นต้ น
ดังนัน้ หากเราศึกษาข้ อความหรื อภาษาจากป้ายต่างๆ ที่ปรากฏใน
พื ้นที่ใดพื ้นที่หนึ่งนอกจากเพื่อการพาณิชย์แล้ ว จากภาษาที่ใช้ บนป้ายต่างๆ
ยัง แสดงให้ เ ห็นถึง ความส าคัญ ของกลุ่ม บุคคลที่ มี บ ทบาทต่อการเลื อ กใช้
ภาษาบนป้ายต่างๆ ในการสื่อสารในพื ้นที่นนๆ
ั ้ ได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
จัง หวัดอุดรธานี เ ป็ นพื น้ ที่ ทางเศรษฐกิจ ที่ สาคัญแห่งหนึ่งของภาค
อีสานในปั จจุบนั กลยุทธ์ ทางการตลาดด้ านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ในจังหวัดอุดรธานีจึงมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อธุรกิจเชิงพาณิชย์ในเขต
จัง หวัด อุด รธานี ดัง จะเห็ น ได้ จ ากป้า ยโฆษณาต่า งๆ ในเขตอ าเภอเมื อง
จังหวัดอุดรธานีตามถนนสายสาคัญที่เป็ นสายหลักในการติดต่อสื่อสารและ
คมนาคมกับคนในพื ้นที่ใกล้ เคียงมีจานวนเพิ่มมากขึ ้น
การโฆษณาเป็ นการสื่อสารเพื่อ โน้ มน้ าวใจรูปแบบหนึ่ง ที่มีกลยุทธ์
ทางการสื่อสารด้ วยวิธีการต่างๆ อาทิ การเลือกใช้ สื่อโฆษณา การสร้ างสรรค์
ภาษาโฆษณา เป็ นต้ น โดยผู้สื่ อสารมี จุดประสงค์เพื่ อชักจูง โน้ ม น้ าวใจให้
ผู้บริ โภคหรื อกลุ่มเป้าหมายเกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้ าหรื อบริ การ อันนามาซึ่ง
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การนันในที
้ ่สดุ ในทางการตลาดการโฆษณา
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

ภูมิทัศน์ ทางภาษาจากป้ ายโฆษณาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

มี บทบาทอย่างมาก การโฆษณาสามารถสร้ างทัศนคติหรื อเปลี่ ยนแปลง
ทัศนคติเดิมของผู้บริ โภคที่มี ต่อสินค้ าซึ่งสามารถทาได้ โดยใช้ ภาษาในการ
ถ่ายทอด ภาษาจึงถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญมากในการโฆษณา เพราะภาษาใน
การโฆษณาเป็ น สื่ อ กลางในการน าสารหรื อ บทโฆษณาจากผู้ส่ ง สารคื อ
“เจ้ าของสิ นค้ า ” ไปสู่ผ้ ูรับสาร คือ “ผู้บริ โภคเป้าหมาย” (วี รพร คงสุวรรณ,
2545)
ภาษาที่ใช้ ในการโฆษณาจะต้ องมีลักษณะที่พิเศษและเด่นไปกว่า
ธรรมดา เพราะจะต้ องทาให้ ผ้ บู ริ โภคสนใจในทันทีที่ได้ อ่าน รวมทังข้
้ อความ
โฆษณาจะต้ องมี พ ลัง เรี ยกร้ องความสนใจและต้ องสื่ อความให้ ไ ด้ สัน้ เร็ ว
กระชับ และต้ องสามารถดึงดูด ชักชวนผู้อ่านให้ เกิ ดความชื่นชอบหรื อเกิ ด
ความเชื่อมั่นในตัวสินค้ าได้ นอกจากนัน้ ยัง ต้ องสามารถสรรหาข้ อความที่
สามารถสร้ างความทรงจา ความประทับใจในตัวสินค้ าหรื อสามารถท าให้
ผู้บริ โภคจดจาคุณลักษณะเด่นของสินค้ าได้ ตลอดเวลา (สุภาภรณ์ คงใจ,
2540)
การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณากลางแจ้ งในปั จจุบัน พบว่าปรากฏอยู่
เกือบทุกแห่งทังในเขตตั
้
วเมืองและรอบตัวเมือง เนื่องมาจากสังคมเมืองเป็ น
สังคมที่มีประชากรอยู่มากและมักมีปัญหาการจราจรที่ติดขัดและแออัดมา
โดยตลอด ซึ่ ง เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากความไม่ส มดุล ของจ านวนรถและ
เส้ นแนวถนน ทาให้ ความเร็ วของรถที่วิ่งมีอตั ราความเร็ วเฉลี่ยต่า (สานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2550) จึงเป็ นผลให้ สื่อป้ายโฆษณา
ในเขตตัวเมืองมีจานวนมากขึน้ และมีการพัฒนารู ปแบบและการใช้ ภาษา
โฆษณาเพื่อใช้ ในการโฆษณาสินค้ าและบริ การต่างๆ ผ่านสื่อโฆษณามากขึ ้น
เพื่อให้ ผ้ คู นสนใจและอยากอ่านป้ายโฆษณาในขณะที่จราจรติดขัด
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ป้ายโฆษณาและป้ายร้ านค้ าเป็ นป้ายโฆษณากลางแจ้ งประเภทหนึ่ง
ในปั จจุบนั ถือว่าเป็ นช่องทางสาคัญอย่างหนึ่ง ที่ผ้ ปู ระกอบการใช้ เพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ รู ับสารรับทราบเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การของตนเอง โดยมี
จุดประสงค์หลักคือต้ องการให้ ผ้ รู ับสารซึง่ เป็ นผู้บริโภคนันใช้
้ สินค้ าและบริ การ
ของตน และเนื่อ งจากป้ายโฆษณาและป้ายร้ านค้ ามีพืน้ ที่จากัดและมีช่วง
ระยะเวลาในการโฆษณาสัน้
ดัง นัน้ ผู้ป ระกอบการนอกจากจะต้ อ งพิ ถี พิ ถัน ในการเลื อ กสรร
ข้ อความบนป้ายโฆษณาและป้ายร้ านค้ าให้ เป็ นถ้ อยคาที่มีพลังดึงดูดความ
สนใจแล้ ว การเลือกภาษาที่ใช้ สื่อสารบนป้ายโฆษณาและป้ายร้ านค้ า กับ
กลุ่มผู้รับสารก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากการเลือกใช้ ภาษาในการ
สื่อสารบนป้ายโฆษณาและป้ายร้ านค้ าก็เป็ นอีกหนทางหนึ่งที่ สามารถเจาะ
กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นผู้บริ โภคได้ อย่างกว้ างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ ้นตาม
สภาพความหลากหลายของกลุ่มคนในสังคมปั จจุบนั เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ง ใน
การโน้ มน้ าวใจผู้บริ โภคหลากหลายกลุ่มหลายหลากภาษาให้ สนใจและใช้
สินค้ าและบริการของตน
จากการสัง เกตของผู้วิ จัย พบว่ า ป้า ยโฆษณาสิ น้ ค้ า และบริ ก าร
โดยเฉพาะในเขตพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นอกจากจะมีตวั อักษร
ภาษาไทยที่ใช้ สื่อสารบนป้ายโฆษณาแล้ ว ผู้วิจยั ยังพบว่า มีตวั อักษรภาษา
อื่นๆ บนป้ายโฆษณาเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษาตัวอักษรที่ปรากฏ
บนป้ายโฆษณาที่ใช้ สื่อสารกันในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ทัง้ นี ้ ก็ เ พื่ อให้ ทราบการใช้ ตัวอักษรบนป้ายโฆษณา ซึ่ง การศึกษา
ภาษาที่ใช้ กรอบแนวคิดทฤษฎีภูมิทศั น์ทางภาษาศาสตร์ เข้ ามาวิเคราะห์ นนั ้
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จะสามารถแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับกลุ่มคนในสังคมเมือง
ที่มีการติดต่อสื่อสารกันภายใต้ ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั อย่างไรบ้ าง

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึก ษาตัว อัก ษรที่ ป รากฏบนป้า ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี

ความหมายของภูมิทศั น์ ทางภาษาศาสตร์
“ภูมิทศั น์ทางภาษา” ในประเทศไทยยังใช้ ไม่เป็ นที่แพร่หลายมากนัก
ในวงการการศึกษาภาษาในประเทศไทย เนื่องจากคาว่า “ภูมิทศั น์” เป็ นศัพท์
บัญ ญั ติ ที่ ใ ช้ ในสาขาภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ ง ค าว่ า “landscape” มี ค วามหมาย
ใกล้ เ คียงกับ topography แต่ที่แตกต่างกันคือ landscape นัน้ จะเน้ นถึง
ภาพที่แลเห็นจากลักษณะภูมิประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นภาพที่มองจากลักษณะภูมิ
ประเทศจริ ง ๆ หรื อภาพที่ถ่ายหรื อวาดขึ ้นก็ตาม ส่วน topography หมายถึง
ตัวลักษณะภูมิประเทศนัน้ ๆ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ภูมิทศั น์ ตรงกับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษคาว่า landscape หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไป
ของบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ง รวมทัง้ ภูมิประเทศที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติและที่
เกิดขึ ้นโดยการกระทาของมนุษย์ นอกจากจะใช้ ในความหมายทางภูมิศาสตร์
แล้ ว คาว่า “landscape” ยังมีที่ใช้ ในความหมายทัว่ ๆ ไป รวมทังถู
้ กใช้ ในด้ าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ Landry & Bourhis (1997: 23) ได้ กล่าวถึงความหมาย
ของคาว่า ภูมิทัศน์ทางภาษา คือ การใช้ ภาษาที่แตกต่างในพื ้นที่หนึ่ งๆ ซึ่ง
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ภาษาเป็ นหนึ่งในการรวมตัวกันของคนในสังคมเพื่ อการสื่อสารและเกี่ยวข้ อง
กับกลไกต่างๆ ที่ขึ ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์

การศึกษาภูมิทศั น์ ทางภาษา
ภู มิ ทัศ น์ ท างภาษาเป็ นแนวทางการศึ ก ษาภาษาอี ก ทางหนึ่ ง ที่
นักภาษาศาสตร์ ใช้ ศกึ ษาภาษาในเขตชุมชนเมือง (Metro Linguistics) ด้ วย
แนวคิดที่ว่า ภูมิทศั น์ทางภาษาเกิดจากภาษาที่ปรากฏในพื น้ ที่สาธารณะของ
เมือง หรื อชุมชนนัน้ ๆ นอกจากนีส้ ังคมเมืองในโลกปั จจุบนั นัน้ มักจะมีผ้ คู น
หลากหลายเชื ้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมมาอาศัยอยูร่ ่วมกัน ดังนันภาษาที
้
่
ใช้ สื่อสารในพื ้นที่สาธารณะอาจจะมีลกั ษณะที่แสดงให้ เห็นสภาพสังคมและ
วัฒ นธรรมดัง กล่าว กล่าวคือ อาจมี การปนภาษาปรากฏให้ เห็นบนป้ายที่
แสดงในพื ้นที่สาธารณะนันๆ
้ (Elana Shohamy and Durk Gorter 2009: 1)
การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษา เป็ นการศึกษาที่เกี่ ยวข้ องกับทัศนวิสัยต่อการ
มองเห็นสิ่งต่างๆ และความโดดเด่นที่เป็ นลักษณะเฉพาะของภาษาในพืน้ ที่
สาธารณะ และป้ายทางการค้ าเชิ งพาณิชย์ ที่ได้ กาหนดขอบเขตไว้ (Landry
& Bourhis, 1997: 23)
Durk Gorter (2006) กล่ า วว่ า ภู มิ ทัศ น์ ท างภาษาไม่ ไ ด้ เ ป็ นเพี ย ง
การศึกษาภาษาแท้ จริ งที่ใช้ ในการสื่อสารเท่านัน้ แต่ภาษายังเป็ นตัว แทนที่
แสดงถึ ง เบื อ้ งหลัง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ โลกาภิ วัต น์ เอกลัก ษณ์ และวัฒ นธรรม
รวมไปถึงการเจริ ญเติบโตการปรากฏตัวของภาษาอังกฤษและการฟื น้ ฟูของ
ภาษาชนกลุม่ น้ อย
ส่วน Ben-Rafael, Shohamy, Amara & Trumper - Hecht แสดงให้
เห็นว่า ภูมิทศั น์ทางภาษาศาสตร์ เป็ นขอบเขตข้ อมูลของการวิจยั ที่สามารถ
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พิสูจน์ได้ ว่ามีประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ภูมิทศั น์ทางภาษาศาสตร์ ช่วยให้
เราสามารถเห็นรูปแบบที่เป็ นตัวแทนของรูปแบบหรื อวิธีการที่แตกต่างกัน ใน
การที่ คน กลุ่มคน สมาคม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ร่ วมกัน
ดูแลจัดการกับการใช้ สัญ ลักษณ์ ที่ซับซ้ อนอยู่ภ ายใน (Ben - Rafael et al,
2006: 27)
นอกจากนี ้ Shohamy & Waksman (2009) ได้ กล่าวว่า แนวความคิด
ภูมิทศั น์ทางภาษามีในมุมมองที่กว้ างมาก และมีความรุนแรงแฝงอยู่นอกจาก
ภาษาเขียนแล้ วยังรวมไปถึง วาทกรรมที่ปรากฏออกมาในที่สาธารณะ รวมทัง้
ข้ อความ ภาพ วัตถุ ตาแหน่ง และในเวลาที่ปรากฏในพื ้นที่ตา่ งๆ เช่นเดียวกับ
สิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้นมาอย่างเช่นความหมาย ซึ่งความหมายดังกล่าวไม่ไ ด้ มี
เพียงแต่ในภาษา แต่ยงั ปรากฏส่วนอื่นๆ ตามที่กล่าวมาได้ อีกด้ วย
จากความสาคัญดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า การศึกษาภูมิทศั น์ทาง
ภาษาเป็ นวิธีการศึกษาภาษาในสังคมอีกวิธีหนึง่ โดยอาศัยเครื่ องมือที่ภาษา
ปรากฏให้ เห็นชัดเจนจากป้ายต่างๆ อาทิ จากป้ายจราจร ป้ ายบอกทาง ป้าย
ร้ านค้ า และป้ายโฆษณา เป็ นต้ น ในบริเวณชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นหรื อบนพื ้นที่สาธารณะในเขตชุมชนเมือง นอกจากนี ้ ภูมิทศั น์ทาง
ภาษายังสามารถบอกข้ อมูลที่แฝงอยู่เบื ้องหลังภาษาที่ปรากฏบนป้ายต่างๆ ที่
ใช้ สื่อสารกันได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย

หน้ าที่ภูมิทศั น์ ทางภาษาศาสตร์ ด้านภาษา
จากการศึกษาหน้ าที่ภูมิทศั น์ทางภาษาศาสตร์ ในด้ านภาษาพบว่า
ภูมิ ทัศน์ ทางภาษา มี หน้ าที่ 2 ประการคือ ทาหน้ าที่ แสดงข้ อมูลและเป็ น
สัญลักษณ์หน้ าที่ แสดงข้ อมูล ในความหมายนี ้ หมายถึง ภูมิทศั น์ทางภาษา
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แสดงให้ เห็นขอบเขตของกลุ่มภาษาที่ป รากฏให้ เห็นว่าเป็ นภาษาเฉพาะกิจ
ภาษาสาหรับการสื่อสาร หรื อ ภาษาสาหรับการขายสินค้ าและบริ การอื่น ๆ
ส่วนหน้ าที่เป็ นสัญลักษณ์ หมายถึง การทางานซึง่ เป็ นมูลค่า และสถานะของ
ภาษาตามการรั บ รู้ ของสมาชิ ก ของกลุ่ ม ภาษา เมื่ อ เที ย บกับ ภาษาอื่ น ๆ
(Cenoz & Gorter, 2009: 56)

ของเขตการวิจัย
1.ผู้วิจยั จะศึกษาเฉพาะป้ายโฆษณาที่อยู่ในบริ เวณเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานีเท่านัน้ บริ เวณถนนสายรอบเมืองอุดรธานี ได้ แก่ ถนนสาย
อุดร - หนองคาย อุดร - สกล อุดร - หนองบัวลาภู และอุดร - ขอนแก่น
รวมถึงบริ เวณศูนย์การค้ า UD TOWN และบริ เวณห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล
พลาซ่า อุดรธานี เนื่องจากพื ้นที่เหล่านี ้มีจานวนประชากรอยู่อย่างหนาแน่น
และเป็ นแหล่งที่มีการสื่อสารด้ วยป้ายโฆษณาและป้ายร้ านค้ าเป็ นจ านวน
มาก
2.ป้ายที่นามาศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะทาการศึกษาเฉพาะป้ายทัว่ ไป
ที่ไม่ใช่ปา้ ยโฆษณาแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ ป้ายที่ควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์
โดยป้ายที่นามาศึกษาเป็ นป้ายโฆษณาจานวน 100 ป้าย
3.ขนาดของป้ายโฆษณาที่นามาศึกษาในครัง้ นี ้มี 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.ผู้วิจยั จะเก็บข้ อมูลเฉพาะป้ายโฆษณาสินค้ าและการบริการเท่านัน้
ส่วนป้ายหาเสียง ป้ายรณรงค์ และป้ายประกาศอื่นๆ นอกเหนือจากนี ้ ผู้วิจยั
จะไม่นามาศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภูมิทศั น์ทางภาษาศาสตร์
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษาบนป้ายโฆษณา
2.สารวจแหล่งข้ อมูลเพื่อนามากาหนดขอบเขตพื ้นที่ในการเก็บข้ อมูล
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็ นป้ายโฆษณาตามขอบเขตที่กาหนดในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 100 ป้าย
3.เก็บรวบรวมข้ อมูลป้ายโฆษณาและป้ายร้ านค้ าในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล 1 กันยายน -10 ตุลาคม 2556
4.วิเคราะห์ตวั อักษรที่ปรากฏบนป้ายโฆษณา แล้ วนามาจัดประเภท
และรูปแบบการใช้ ภาษาที่ใช้ บนป้ายโฆษณา และหาค่าความถี่โดยใช้ ร้อยละ
5.เสนอและเรี ยบเรี ยงผลการวิเคราะห์
6.สรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจัย
จากการศึกษาตัวอักษรบนป้ายโฆษณาในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จานวน 100 ป้าย พบภาษาที่ใช้ สื่อสารกันในบริ เวณเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาลาว โดยพบป้ายโฆษณาที่ใช้ ภาษาไทยมากที่สุด ผลปรากฏดังภาพที่
1 ดังต่อไปนี ้
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ภาพที ่ 1 แสดงความถีข่ องภาษาทีใ่ ช้บนป้ายโฆษณาในเขตอาเภอเมื อง
จังหวัดอุดรธานี

จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ ว่า ภาษาที่ใช้ บนป้ายโฆษณาที่ปรากฏมาก
ที่สดุ คือ ภาษาไทย ร้ อยละ 84 รองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ ร้ อยละ 50 ภาษา
ลาว ร้ อยละ 24 และน้ อ ยที่ สุด คื อ ภาษาจี น ร้ อยละ 7 ตามล าดับ เมื่ อ
พิ จ ารณาภาษาที่ ใ ช้ ใ นสื่ อ สารบนป้า ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมื อ งจัง หวัด
อุดรธานีแม้ ใช้ ภาษาไทยมากที่สุด แต่เมื่อเปรี ยบเทียบภาษาไทยกับภาษา
อื่นๆ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาลาว พบว่า พบว่ามีการใช้ ทงสาม
ั้
ภาษา คิดเป็ นร้ อยละ 81 ซึ่งมีความถี่ใกล้ เคียงกับการใช้ ภาษาไทยซึ่งมีมาก
ถึงร้ อยละ 84 แม้ จะปรากฏตัวอักษรภาษาอื่นในรูปแบบป้ายโฆษณาประเภท
ที่ใช้ สองภาษาขึ ้นไปก็ตาม
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เมื่ อ พิ จ ารณาภาษาที่ ป รากฏบนป้า ยโฆษณาสามารถจัด รู ป แบบ
ภาษาที่ใช้ บนป้ายโฆษณาได้ 4 รูปแบบ ดังนี ้ 1.ป้ายโฆษณาที่ใช้ ภาษาหนึง่
ภาษา 2. ป้ายโฆษณาที่ใช้ สองภาษา 3. ป้ายโฆษณาที่ใช้ สามภาษา และ 4.
ป้ายโฆษณาที่ ใช้ สี่ ภ าษา จากลักษณะการใช้ ภ าษาบนป้ายโฆษณาทัง้ 4
รูปแบบ สามารถแสดงความถี่ของการใช้ แต่ละแบบ ดังต่อไปนี ้
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ภาพที ่ 2 รู ปแบบของภาษาทีใ่ ช้บนป้ายโฆษณาในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดอุดรธานี

จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ ว่า จากการศึกษาตัวอักษรที่ปรากฏบนป้าย
โฆษณา พบว่า ประเภทของภาษาใช้ ที่ใช้ บนป้ายโฆษณาในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ใช้ มากที่สดุ คือ ป้ายโฆษณาที่ใช้ ภาษาเดียว ร้ อยละ 49 และ
ใช้ น้ อ ยที่ สุด คื อ ป้า ยโฆษณาที่ ใ ช้ สี่ ภ าษา คื อ ร้ อยละ 3 แต่เ มื่ อ พิ จ ารณา
เปรี ยบเทียบป้ายที่ใช้ ภาษาเดียวกับป้ายที่ใช้ หลายภาษาซึง่ มีตงแต่
ั ้ สองภาษา
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ขึ ้นไป จะเห็นได้ ว่า ป้ายโฆษณาที่ใช้ ตงแต่
ั ้ สองภาษาขึ ้นไปมีมากกว่าป้ายที่
ใช้ ภาษาเดียว คิดเป็ นร้ อยละ 51 ในขณะที่ป้ายใช้ เพียงภาษาเดียวมีจานวน
น้ อยกว่า คือ คิดเป็ นร้ อยละ 49

ภาพที ่ 3 ป้ายโฆษณาทีใ่ ช้สองภาษา

จากตัวอย่างภาพที่ 3 เป็ นภาพโฆษณาร้ านอาหาร ซึ่งตัวอักษรที่
ปรากฏบนป้ายโฆษณาพบสองภาษา คือ ภาษาลาวและภาษาอัง กฤษ ซึ่ง
ภาษาลาวเขียนไว้ วา่ “พ้ อกับอาหารจากทัว่ ทุกมุมโลก ที่วินล่าซุปเปอร์ มาเก็ด”
ส่วนภาษาอังกฤษที่เขียนไว้ ว่า “Villa market product you want anywhere
else” จากตัวอักษรที่ปรากฏบนป้ายดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าผู้ส่งสารต้ องการ
สื่อสารกับลูกค้ ากลุ่มชาวต่างชาติทงที
ั ้ ่เป็ นคนลาว และชาวต่างชาติในแถบ
ตะวันออก นอกเหนือไปจากลุ่มลูกค้ าคนไทย นอกจากนี ้ ผู้ส่งสารยังเลือกใช้
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ตัวอักษรลาวเขียนอยู่บนสุดของป้ายก่อนภาษาอังกฤษ และตัวอักษรลาวมี
ขนาดใหญ่กว่าภาษาอังกฤษด้ วย

ภาพที ่ 4 ป้ายโฆษณาทีใ่ ช้สามภาษา

จากภาพที่ 4 เป็ นป้ายโฆษณาการบริการของโรงพยาบาลในจังหวัด
อุดรธานี จากภาพดังกล่าวปรากฏตัวอักษรสามภาษา เรี ยงตามลาดับคือ
ภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวอักษรทังสามภาษาที
้
่ปรากฏ
จะเป็ นชื่ อของสถานที่ ให้ บริ การคื อ โรงพยาบาลวัฒ นา-อุด รธานี และมี
ตัวอักษรภาษาไทยซึ่ง มี ขนาดเล็กกว่าชื่ อสถานบริ การให้ รายละเอีย ดอื่ นๆ
เพิ่มเติม
จากรู ป แบบของภาษาที่ ใ ช้ บนป้ า ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี สามารถจาแนกรายละเอียดรู ปแบบการใช้ ภาษาบนป้าย
โฆษณาแต่ละประเภท ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี ้
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28
ตารางที ่ 1 แสดงค่าร้อยละรู ปแบบการใช้ภาษาทีป่ รากฏบนป้ายโฆษณา
ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดอุดรธานี
ภาษาที่ปรากฏบนป้ ายโฆษณาในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
1.ป้ ายโฆษณาที่ใช้ ภาษาเดียว
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ
1.3 ภาษาลาว
2.ป้ ายโฆษณาที่ใช้ สองภาษา
2.1 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 ภาษาไทยและภาษาจีน
2.3 ภาษาไทยและภาษาลาว
2.4 ภาษาลาวและภาษาอังกฤษ
3.ป้ ายโฆษณาที่ใช้ สามภาษา
3.1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว
4.ป้ ายโฆษณาที่ใช้ ส่ ภี าษา
4.1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาลาว
รวม

ร้ อยละ

36
9
4
27
4
6
3
8
3
100

จากตาราง จะเห็ น ได้ ว่ า ตัว อัก ษรภาษาต่า งๆ ที่ ป รากฏบนป้า ย
โฆษณา จานวน 100 ป้ายนัน้ พบตัวอักษรที่ใช้ มากที่สุดบนป้ายโฆษณาคือ
ป้ายที่ใช้ ภาษาไทยอย่างเดียว ร้ อยละ 36 รองลงมาคือ ใช้ ภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ ร้ อยละ 27 และน้ อยที่สดุ คือ ภาษาลาวและภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย ขณะที่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาลาว อยูท่ ี่ร้อยละ 3

ภาพที ่ 5 ป้ายโฆษณาทีใ่ ช้ภาษาลาว

จากตัวอย่างภาพที่ 5 ป้ายโฆษณาของร้ านทาความสะอาดรถยนต์
ในบริ เวณลานจอดรถเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จะเห็นได้ ว่า ตัวอักษรหลักที่
ใช้ สื่อสารบนป้ายโฆษณาคือตัวอักษรภาษาลาว เขียนไว้ ว่า “สูนโปรคลีน
ยินดีต้อนรับ บอลิกาน ล้ างลด เคียบสี ขัดเบาะ ขัดพม ” จากภาษาที่ปรากฏ
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จะเห็นได้ ว่าทางร้ านซึง่ เป็ นผู้สง่ สารให้ ความสาคัญกับกลุม่ ลูกค้ าต่างชาติ ที่
เป็ นคนลาวซึง่ ได้ เดินทางมาจับจ่ายใช้ สอยที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จึง
เลือกใช้ ตวั อักษรลาวเป็ นภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารเพื่อให้ สะดุดตาและเป็ นที่
จดจาของลูกค้ ากลุม่ คนลาวได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย

สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาภูมิ ทัศน์ ทางภาษาศาสตร์ โดยศึกษาจากตัว อัก ษร
ภาษาต่างๆ ที่ ปรากฏบนป้า ยโฆษณาและป้า ยร้ านค้ า ในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ภาษาที่ใช้ บนป้ายโฆษณาในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี มีจานวนทังหมด
้
4 ภาษา ได้ แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาลาว โดยพบว่าใช้ ภาษาไทยมากที่สุด ร้ อยละ 84 รองลงมาคือ
ภาษาอังกฤษ ร้ อยละ 50 ภาษาลาว ร้ อยละ 24 และน้ อยที่สุดคือภาษาจีน
ร้ อยละ 7 ตามลาดับ
เมื่อจัดรู ปแบบภาษาที่ปรากฏบนป้ายโฆษณาสามารถจัดรู ป แบบ
ภาษาได้ 4 รูปแบบ คือ 1.ป้ายโฆษณาที่ใช้ ภาษาเดียวพบร้ อยละ 49 2.ป้าย
โฆษณาที่ใช้ สองภาษาพบร้ อยละ 40 3. ป้ายโฆษณาที่ใช้ สามภาษานันพบ
้
ร้ อยละ 8 และ 4.ป้ายโฆษณาที่ใช้ สี่ภาษาพบร้ อยละ 3 ตามลาดับ
ผลจากการวิ เ คราะห์ เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บป้า ยที่ ใ ช้ ภ าษา
เดียวกับป้ายที่ใช้ หลายภาษาซึ่งมีตงแต่
ั ้ สองภาษาขึ ้นไป จะเห็นได้ ว่า ป้าย
โฆษณาที่ใช้ ตงแต่
ั ้ สองภาษาขึ ้นไปมีมากกว่าป้ายที่ใช้ ภาษาเดียว คือคิดเป็ น
ร้ อยละ 51 ในขณะที่ปา้ ยใช้ เพียงภาษาเดียวมีจานวนน้ อยกว่า คิดเป็ นร้ อยละ
49
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ผู้วิจยั มีความเห็นว่า อาจเป็ นไปได้ วา่ กลุม่ ผู้สง่ สารที่เป็ นเจ้ าของป้าย
โฆษณาต้ องการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ าที่กว้ างขึน้ มากกว่าเจาะจงกลุ่มลูกค้ า
เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็ นการตอบสนองลูกค้ าที่มีความหลากหลายใน
จังหวัดอุดรธานี อันแสดงให้ เห็นถึ งลักษณะสังคมพหุภาษาในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานีมากยิ่งขึ ้น รวมทังแสดงถึ
้
งความเป็ นพลวัตของสังคมใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สอดคล้ องกับ วีรพร คงสุวรรณ (2546) ที่
ได้ กล่าวว่า การเลือกใช้ ภ าษาในการสร้ างสรรค์ภาษาในโฆษณา ผู้สื่อสารมี
จุดประสงค์เพื่อชักจูงโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ บู ริโภคหรื อกลุม่ เป้าหมายเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อสินค้ าหรื อบริ การ อันนามาซึ่งการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การนันใน
้
ที่สุด ดังนัน้ ตัวอักษรที่ปรากฏบนป้ายโฆษณาในทางการตลาดมีบทบาท
และส าคัญ อย่ า งมาก ต่ อ การเข้ าถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เพื่ อ สร้ างทัศ นคติ ห รื อ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมของผู้บริ โภคที่มีต่อสินค้ าซึ่งสามารถทาได้ โดยใช้
ภาษาในการถ่ายทอด เพราะตัวอักษรที่เป็ นภาษาต่างๆ ในการโฆษณาเป็ น
สื่อกลางในการนาสารหรื อบทโฆษณาจากผู้ส่งสารคือ “เจ้ าของสินค้ า” ไปสู่
ผู้รับสาร คือ “ผู้บริโภคเป้าหมาย”
ประการที่สอง จากการสังเกตป้ายที่ใช้ ตวั อักษรตังแต่
้ ส องภาษาขึ ้น
ไป หากป้ายใดเป็ นป้ายสองภาษาที่เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาลาว ผู้สง่ สาร
จะให้ ภาษาลาวเรี ยงเป็ น อันดับแรกบนป้ายก่อนภาษาอังกฤษ หรื อหากเป็ น
ป้ายสามภาษาคือภาษาลาว ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ก็จะเรี ยงลาดับ
จากตัวอักษรภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาอังกฤษ ตามลาดับ ซึ่งจะ
พบว่ามีการเรี ยงภาษาอังกฤษก่อนภาษาลาวน้ อยมาก และส่วนใหญ่ที่พบ
หากน าตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษเขี ย นก่ อ นภาษาลาว ก็ จ ะเป็ น การเขี ย น
ภาษาอังกฤษกับภาษาลาวอยูใ่ นระดับบรรทัดเดียวกัน
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

31

32
จากภาษาที่ ป รากฏบนป้า ยโฆษณาในเขตพื น้ ที่ จัง หวัด อุด รธานี
ดังกล่าวมาในข้ างต้ นนัน้ แสดงให้ เห็นว่ากลุ่มผู้เป็ นเจ้ าของสินค้ าและบริ การ
นัน้ ให้ ความสาคัญกับลูกค้ ากลุ่มคนลาวที่เข้ ามาใช้ บริ การสินค้ าและบริ การ
ในเขตจังหวัดอุดรธานี สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ไกรสิทธ์ ชะลุยรัตน์ และ
พุทธกาล รัชธร (2555) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า คนลาวหรื อคนต่างชาติที่อาศัยใน
ประเทศลาวนิ ย มที่ จ ะเดิน ทางข้ า มมายัง จัง หวัด อุด รธานี เ พื่ อ สั่ง สิ นค้ าไป
จาหน่ายต่อที่ประเทศของตน หรื อซื ้อเพื่อใช้ เป็ นการส่วนตัว ทังเครื
้ ่ องอุปโภค
บริ โภค เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่ต้องการ โดยคนลาวเหล่านี ้ส่วนใหญ่ ใช้
Border Pass หรื อ “หนังสือผ่านแดนชัว่ คราว” ไม่สามารถเดินทางเข้ าประเทศ
ไทยได้ ไกลกว่าจังหวัดอุดรธานี เพราะจะเป็ นการผิดกฎหมายและข้ อ ตกลง
ระหว่างประเทศ ทาให้ ศนู ย์การค้ าต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี มีคนลาวมาช่วย
ในการจับจ่ายใช้ สอยทุกวันและมากขึ ้นเป็ นเท่าตัวในวัน หยุดสุดสัปดาห์และ
วันหยุดต่อเนื่อง 2 - 3 วัน ของสปป.ลาว อีกทัง้ ยังมีสายการบินที่บนิ ตรงมาลง
ที่จงั หวัดอุดรธานีมากกว่าจังหวัดขอนแก่นถึง 4 เท่าตัว (ขอนแก่นมีวนั ละ 3
เที่ยวต่อวัน แต่อดุ รธานีมีถึง 12 เที่ยวต่อวันทุกวัน
จากหลักฐานทางภาษาที่ป รากฏบนป้ายโฆษณาในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะในบริ เวณห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ใจกลางเมือง จะ
พบว่าป้ายที่ใช้ ภาษาลาวกับภาษาอื่น อาทิ ป้ายภาษาลาวและภาษาอังกฤษ
จะมีการเรี ยงลาดับภาษาลาวก่อนภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็ นไปได้ ว่าเจ้ าของสินค้ า
และบริ ก ารที่ เ ลื อ กใช้ ตัว อัก ษรภาษาลาวบนป้า ยโฆษณาของตนแม้ จะมี
ตัวอักษรภาษาอื่นด้ วย ซึง่ ถือว่าเป็ นการให้ ความสาคัญกับภาษาลาวหรื อกลุ่ม
ลู ก ค้ าคนลาวที่ เ ข้ ามาซื อ้ สิ น ค้ าและบริ ก ารของตนมากว่ า กลุ่ ม ลู ก ค้ า
ชาวต่างชาติประเทศอื่นๆ
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ประการที่สาม สังเกตได้ ว่า ป้ายโฆษณาสิน ค้ าและบริ การที่ปรากฏ
ใช้ สองภาษาขึ ้นไปในป้ายโฆษณา ส่วนใหญ่เป็ นโฆษณาที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ า
และบริ การ 3 ประเภทหลัก ได้ แก่ 1.ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม ในบริ เวณ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ซึ่งเป็ นห้ างใหญ่ใจกลางเมืองของ
จังหวัดอุดรธานี 2.การบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุดรธานี คือ
โรงพยาบาลกรุงเทพ - ธนบุรี โรงพยาบาลเอกอุดร และโรงพยาบาลนอร์ ท
อีสเทิร์น - วัฒนา และที่พบจานวนน้ อย แต่ปรากฏอยูใ่ นห้ างที่เป็ นศูนย์กลาง
การค้ าในห้ างเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี คือ 3.บริ การเกี่ ยวกับการทาความ
สะอาดรถยนต์ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า กลุ่มลูกค้ าที่เจ้ าของสินค้ าต้ องการสื่อสาร
ด้ วย เป็ นกลุม่ ที่มีฐานะ จากตัวอักษรที่ปรากฏบนป้ายไม่ว่าจะเป็ นภาษาลาว
ภาษาอัง กฤษ หรื อภาษาจี น ต่างเป็ นกลุ่ม ลูกค้ า ที่ กลุ่ม เจ้ าของสิน ค้ า ให้
ความสาคัญและต้ องการสื่อสารให้ มาใช้ สินค้ าและบริ การของตนซึ่งเป็ นผู้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจ เพราะป้ายโฆษณาที่สินค้ าและบริ การนัน้ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นป้ายของร้ านที่ตงอยู
ั ้ ่ในศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอุดรธานี และ
หากเป็ นป้ายโฆษณาบริ การด้ านสุขภาพก็ จะเป็ นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมี
ค่าบริการสูง และเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่ต้องต้ องมีฐานะจึงจะสามารถใช้ สินค้ าและ
บริการดังกล่าวได้
ประการที่สี่ สังเกตได้ ว่าป้ายโฆษณาภาษาลาวเพียงภาษาเดียวมี
จานวนน้ อย คือ พบเพียงร้ อยละ 4 จากจานวนป้ายทังหมด
้
100 ป้าย และ
น้ อยกว่าจานวนของคนลาวที่เข้ าในจังหวัดอุดรธานี เมื่อเทียบกับจานวนของ
คนลาวที่เข้ ามาจริงตามงานวิจยั ของ ไกรสิทธ์ ชะลุยรัตน์ และพุทธกาล รัชธร
(2555 ) ที่ได้ กล่าวไปในข้ างต้ นนัน้ อาจเนื่องมาจาก คนลาวที่เดินทางเข้ า
มายังจังหวัดอุดรธานี สามารถอ่านเขียนและใช้ ภาษาไทยได้ คล่องแคล่ว และ
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อีกประการหนึ่ง เนื่องจากคนลาวและคนอีสานในจังหวัดอุด รธานีใช้ ภาษาที่
ใกล้ เคียงกัน จึงทาให้ การพูดสื่อสารเข้ าใจกันได้ ง่าย นอกจากนี ้ หากเป็ นร้ าน
ที่ติดต่อซื ้อขายกับคนลาวอยู่เป็ นประจาและลูกค้ าคนลาวรู้จกั ร้ านและสินค้ า
และบริ การดีอยู่แล้ ว จึงไม่มีความจาเป็ นที่เจ้ าของสินค้ าและบริ การต้ องทา
ป้ายโฆษณาโดยใช้ ตวั อักษรภาษาลาวเพื่อโฆษณาสิ นค้ าและบริ การให้ เกิ ด
ความสิ ้นเปลือง
จากการศึกษาภูมิทศั น์ทางภาษาจากป้ายโฆษณาในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี นอกจากจะทาให้ ทราบภาษาที่ปรากฏบนป้ายโฆษณาต่างๆ
แล้ ว ในด้ า นบริ บ ททางสัง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การใช้ ภ าษาเชิ ง ธุ ร กิ จ ของผู้
ให้ บริ การหรื อพ่อค้ าในจังหวัดอุดรธานี เริ่ มมีการสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความ
แตกต่างและหลากหลายในจังหวัดอุดรธานีมากยิ่งขึ ้น ซึง่ ชุมชนในเขตอาเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานีมี ความเป็ นพลวัตมากยิ่งขึน้ และอิทธิ พลของสัง คม
ดังกล่าวได้ สะท้ อนออกมาเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจนผ่านภาษาที่ปรากฏบน
ป้ายโฆษณาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีนนั่ เอง
นอกจากนี ้ เบื ้องหลังภาษาที่ปรากฏแก่สายตาจากป้ายโฆษณาต่างๆ
ยังแสดงให้ เห็นว่า ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีแนวโน้ มความเป็ น
ชุมชนสองภาษาอันเป็ นผลเนื่ องมาจากมี การแข่ง ขันทางธุรกิ จสูง ซึ่งเป็ น
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ ภาษาบนป้ายโฆษณานัน่ เอง อีกทัง้ ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ยังเป็ นพื ้นที่หนึง่ ที่มีกลุม่ คนหลายกลุม่ หลายฐานะที่เข้ า
มา อันแสดงถึง ความเป็ นสัง คมที่ มี ลัก ษณะเป็ นพลวัตที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ สอดรับกับกระแสในยุคโลกาภิวตั น์ได้ เป็ นอย่างดี
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