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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การวิเคราะห์ปา้ยร้านอาหารริมทางในยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัรตาม
แนวภมูิทศัน์ 
สญัศาสตร์ 

ผู้วิจยั ภาษร วิรุณพนัธ์ 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกลุ  

  
งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของป้ายร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช

และย่านจตุจักร โดยใช้กรอบการวิเคราะห์เครสและฟาน ลีเออเวน (Kress; & van Leeuwen.  2006) โดยเก็บ
ข้อมลูจากสถานท่ีจริงด้วยการถ่ายภาพป้ายร้านอาหารริมทางและสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อป้าย
ร้านอาหารริมทาง ผลการวิเคราะห์พบว่าปา้ยย่านเยาวราชภาษาเดียวท่ีปรากฎมากท่ีสดุ คือ ภาษาไทย ปา้ยพหุ
ภาษาท่ีพบบ่อยมากท่ีสดุ คือ ภาษาไทยร่วมกบัภาษาจีน สว่นปา้ยย่านจตจุกัร ภาษาเดียวท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ 
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  สว่นป้ายท่ีปรากฏการใช้พหภุาษาพบว่าป้ายย่านจตจุกัรนิยมใช้ภาษาไทยร่วมกบั
ภาษาอังกฤษมากท่ีสุด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบองค์ประกอบท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางย่าน
เยาวราช ดงันี ้ 1) สี พบว่าสีพืน้หลงับนป้ายทัง้ย่านเยาวราชและย่านจตุจักร   ผู้ประกอบการนิยมใช้สีขาวเป็น
หลกั รองลงมา คือ สีแดงและสีเหลือง ส่วนสีตวัอกัษรท่ีผู้ประกอบนิยมใช้ทัง้ในย่านเยาวราชและย่านจตจุกัร   สี
แรกท่ีเลือกใช้  คือ สีแดงและสีด า รองลงมา คือ  สีน า้เงินและสีเขียว  2) ช่ือร้าน พบวา่ช่ือร้านสว่นใหญ่ทัง้ในย่าน
เยาวราชและย่านจตจุักรเป็นตวัอกัษรภาษาไทยท่ีมีการจดัวางข้อความด้านบน  โดยย่านเยาวราชมีป้ายท่ีมีช่ือ
ร้านมากกว่าป้ายย่านจตจุกัรแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัช่ือ   3) รายการอาหารและเคร่ืองด่ืม พบว่า
ปา้ยย่านเยาวราช รายการอาหารปรากฏรองจากช่ือร้านมากท่ีสดุ สว่นย่านจตจุกัร รายการอาหารและเคร่ืองด่ืม
ปรากฏอยู่ด้านบนของป้ายเสมอ  4) รายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าป้ายย่านเยาวราชผู้ประกอบการให้
ความส าคญักบัข้อความท่ีเก่ียวข้องเวลา/สถานท่ี/การติดต่อ และลกัษณะเด่นเฉพาะ/พิเศษ สว่นปา้ยยา่นจตจุักร
ผู้ประกอบการให้ความส าคญักบัลกัษณะเด่นเฉพาะ/พิเศษมากท่ีสดุ 5) ราคา พบวา่ป้ายในย่านเยาวราชปรากฎ
การจัดวางราคาด้านขวามากท่ีสุด  ส่วนย่านจตุจักรปรากฏการจัดวางราคาด้านล่างด้านขวามากท่ีสุด  6) 
สญัลกัษณ์/โลโก้ พบว่าป้ายย่านเยาวราชมีการใช้สญัลกัษณ์/โลโก้มากกว่าย่านจตจุกัร และ 7) รูปภาพอาหาร
และเคร่ืองด่ืม พบวา่ปา้ยร้านอาหารริมทางยา่นจตจุกัรเน้นรูปภาพอาหารและเคร่ืองด่ืมมากกว่าย่านเยาวราช 

 
ค าส าคญั : ปา้ยร้านอาหารริมทาง, เยาวราชและจตจุกัร, ภมูิทศัน์สญัศาสตร์ 
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This research aims to analyze the street food signs in Yaowarat and Chatuchak within 

the framework of Kress and van Leeuwen (2006). The data collection was conducted by taking 
photographs of the actual street food signs and interviewing consumer’s about their opinion towards 
the signs. The results reveal that in Yaowarat, the majority of single-language signs were in Thai. The 
majority of multi-language signs contained Thai and Chinese. In Chatuchak, the majority of single-
language signs contained Thai or English. The majority of multi-language signs contained Thai and 
English. The data analysis revealed seven aspects of street food signs: (1) Color: the most popular 
background color was white, followed by red and yellow in both Yaowarat and Chatuchak. The most 
popular font colors were red and black, followed by dark blue and green in both Yaowarat and 
Chatuchak; (2) Name: the majority of signs contained names written in Thai which was positioned on 
top. The Yaowarat quarter had more named signs than Chatuchak, showing the importance of names 
in this area; (3) List of food and drinks: Yaowarat has signs for food and drinks second most, after the 
name. In Chatuchak, the list of food and drinks always appear on top of the sign; (4) Details and 
information: the signs in Yaowarat contained information about time, place. contact and special 
features while those in Chatuchak focused on the most special features; (5) Price: signs in Yaowarat 
display prices on the right while those in Chatuchak display them on the bottom right; (6) Logo: 
Yaowarat signs used more logos than those in Chatuchak; and (7) Photographs of food and drinks: 
Chatuchak signs focused more on photographs of food and drinks than those in Yaowarat. 
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ภาควิชาภาษาศาสตร์ท่ีท าให้ปริญญานิพนธ์นีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภมิูหลัง 
การติดตัง้ปา้ยหน้าร้านเพื่อโฆษณาและแสดงช่ือร้านท่ีแพร่หลายในปัจจบุนัเป็นเคร่ืองมือ

หนึ่งท่ีส าคญัและมีบทบาทในการสื่อสารความสนใจให้แก่ผู้บริโภคและการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า 
ป้ายมีผลต่อการสร้างทัศนคติเพราะเป็นการน าเสนอภาพลักษณ์ของร้านในเชิงพาณิชย์ด้วย
ตวัอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายการค้า อีกทัง้ยงัเป็นสื่อท่ีเสนอสญัญะไปยงัผู้บริโภคอีกด้วย 

จากนิยามของกระทรวงพาณิชย์ (2510, น. 5) ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อหรือ
เคร่ืองหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า
หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ส่วนหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาว่าลกัษณะของสิ่ง
ใด คือ ป้าย พระราชบัญญัติป้าย พ .ศ . 2510 มาตรา 6 ได้กล่าวถึง 3 องค์ประกอบ  ซึ่ง
องค์ประกอบแรก คือ ลกัษณะของปา้ยจะต้องแสดงช่ือ ยี่ห้อ เคร่ืองหมาย องค์ประกอบท่ีสอง ปา้ย
ต้องแสดงการประกอบกิจการค้าเพื่อหารายได้ หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ องค์ประกอบ
ท่ีสาม ปา้ยต้องแสดงช่ือ ยี่ห้อ ปา้ยแสดงเคร่ืองหมาย ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวตัถใุดๆ ด้วย
ตวัอกัษร รูปภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน เช่น ปา้ยท่ีจดัท าด้วย
ผ้าพลาสติก ผ้าใบ หรือเรียกวา่ปา้ยไวนิล เป็นต้น 

เครสและฟาน ลีเออเวน Kress (2001) กล่าวว่า ปา้ยสว่นใหญ่ประกอบด้วยภาษาตัง้แต ่
2 ภาษาขึน้ไป โดยเครสและฟาน ลีเออเวนท าการศึกษาและค้นพบว่าป้ายมีจดัวางข้อความมี 3 
ลกัษณะ  คือ  1) ป้ายท่ีมีการวางข้อความแนวตัง้ โดยส่วนใหญ่มกัพบข้อความหลกั (preferred 
code) อยู่ เห นื อ ข้ อ ค วาม รอ ง  (secondary code/ peripheral code) ซึ่ ง เป็ น ก า รจั ด ว า ง
องค์ประกอบข้อความแบบบน-ลา่ง  (ideal-real)  กลา่วคือ จดัวางสิ่งท่ีโดดเดน่ก่อน และตามด้วย
ข้อความท่ีเป็นรายละเอียดเฉพาะเจาะจง 2) ปา้ยท่ีจดัวางข้อความแนวนอน ซึง่ข้อความหลกัจะอยู่
ทางซ้าย ข้อความรองจะอยู่ทางขวา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับลกัษณะการเขียนด้วย  คือ  ถ้าในภาษานัน้
เขียนจากซ้ายไปขวา  การจัดวางองค์ประกอบข้อความจะน าเสนอข้อมูล เก่า (given) หรือเป็น
ข้อมลูท่ีเข้าใจกนัให้อยู่ด้านซ้าย และข้อมลูใหม่ (new) ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นสิง่ท่ียงัไม่รู้
จะอยู่ด้านขวา ในทางตรงข้าม หากในภาษานัน้มีลกัษณะการเขียนจากขวาไปซ้าย  การจดัวาง
องค์ประกอบข้อความจะการน าเสนอสลับกัน  คือ  ข้อมูลท่ีรู้อยู่แล้วหรือเป็นท่ีเข้าใจกันจะอยู่
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ด้านขวา ส่วนข้อมลูใหม่ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ด้านซ้าย อย่างไรก็ดี  การจดัวางข้อความ
แนวตัง้และแนวนอน ไม่ได้พิจารณาจากรูปทรงของแผ่นป้าย เช่น ป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตัง้  
เน่ืองจากพิจารณาการวางข้อความ  ดงัภาพประกอบ 1  รูปทรงของแผ่นปา้ยเป็นแบบตัง้  แต่การ
จดัวางข้อความเป็นแนวนอน  นอกจากนี ้ลกัษณะท่ี 3) ข้อความหลกัถูกจดัวางอยู่ตรงกลางของ
ปา้ย และข้อความรองถกูจดัวางอยูต่ามริมขอบของปา้ย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 ปา้ยร้าน Pizza  

ท่ีมา: Retrieved from http://www.castigliasva.com/locations/strasburg/castiglias-
italian-restaurant-pizza-strasburg 

ภาพประกอบ 1 ตัวอย่างป้ายในร้าน Pizza  ป้ายมีการจัดวางข้อความแนวนอน โดย
รายการอาหารและรูปภาพถูกจดัวางทางซ้าย ซึ่งเครสและฟาน ลีเออเวนค้นพบว่าข้อความส่วน
ใหญ่ท่ีอยู่ด้านซ้ายเป็นข้อมูลท่ีรู้อยู่แล้ว (given) เช่น ช่ือร้าน รายการอาหาร  ไม่ใช่ข้อมูลใหม่
ส าหรับผู้อ่าน  ส่วนราคาถูกจดัวางทางขวา เครสและฟาน ลีเออเวนกล่าวว่าเป็นข้อมลูใหม่ หรือ
เป็นข้อมูลท่ียังไม่ทราบหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  เพราะราคาของอาหารอาจมีการ

http://www.castigliasva.com/locations/strasburg/castiglias-italian-restaurant-pizza-strasburg
http://www.castigliasva.com/locations/strasburg/castiglias-italian-restaurant-pizza-strasburg
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เปลี่ยนแปลงได้  หากเศรษฐกิจไม่ดี สินค้าในการประกอบอาหารแพงขึน้  ราคาจงึสามารถปรับขึน้-
ลงได้ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 ปา้ยร้าน Pizza Hut สนามบิน Dulles  

ท่ีมา : Scollon; & Scollon.  (2003). Discourse in place: Language in the material 
world. p. 94. 

ภาพประกอบ 2 สกอลลอนและสกอลลอน Scollon (2003, pp. 94) ยกตวัอย่างปา้ยร้าน 
Pizza Hut ป้ายมีการจัดวางข้อความแนวตัง้  ข้อความถูกน าเสนอจากบนลงล่าง (top-bottom) 
กล่าวคือ โลโก้ของร้านถกูจดัวางด้านบน โดยมีทัง้รูปภาพและช่ือร้าน เป็นสญัลกัษณ์ มีลกัษณะท่ี
โดดเด่น  ซึ่งสอดคล้องกับเครสและฟาน ลีเออเวนเรียกส่วนท่ีมีลกัษณะโดดเด่นว่า “Ideal” ส่วน
ข้อความและราคาเป็นข้อมลูท่ีเจาะจงมีรายละเอียดอยูแ่ละถกูจดัวางในต าแหน่งด้านลา่ง  ซึง่เครส
และฟาน ลีเออเวน เรียกส่วนนีว้่า “Real” จากลักษณะการจัดวางข้อความในป้ายท่ีมีการวาง
รูปแบบตา่งๆ ท าให้ผู้วิจยัสนใจปา้ยร้านอาหารริมทางท่ีปรากฏในกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากในปี 
พ.ศ. 2559 ส านักข่าว CNN ครอบครัวข่าว (2559) จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมี



 4 
 
ร้านอาหารริมทางท่ีดีติดอนัดบั 23 ของโลก เพราะอาหารไทยมีรสชาติอร่อย มีความหลากหลาย
และมีช่ือเสียงโด่งดงั นักท่องเท่ียวสามารถพบเจอร้านอาหารริมทางได้ทุกพืน้ท่ีตลอดเวลาและ
ราคาของอาหารมีราคาย่อมเยาซึ่งไม่ได้มีอยู่แค่ท่ีกรุงเทพฯ เท่านัน้ แต่มีอยู่ทั่วประเทศไทย  
นอกจากนี ้จากการส ารวจของส านกัข่าวซีเอ็นเอ็น ในปี พ.ศ. 2559 ร้านอาหารริมทางในประเทศ
ไทยมีทัง้หมด 103,000 ร้าน คดิเป็น 69% ของร้านอาหารทัง้หมด โดยร้านอาหารยา่นเยาวราชหรือ
ท่ีชาวต่างชาติเรียกว่า ไชน่าทาวน์ (Chinatown) ติดอนัดบัเป็นอนัดบั 1 ของร้านอาหารริมทางท่ี
ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย  เน่ืองจากเป็นย่านธุรกิจการค้า แหล่งรวมร้านอาหาร
มากมาย มีความโดดเดน่ในเร่ืองอาหาร และความเก่าแก่ รับประกนัความอร่อย (ดงัภาพประกอบ 
3)  อีกทัง้ยงัเป็นยา่นชมุชนของชาวจีนและคนไทยเชือ้สายจีนอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ปา้ยร้านแกงกระหร่ีนายโยง่ ยา่นเยาวราช 

ภาพประกอบ 3 ป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชมีความน่าสนใจ คือ มีข้อความ 
“กว่า 80 ปีเยาวราช” แสดงถึงร้านท่ีมีมานานกว่า 80 ปี  การใช้ตวัอกัษรขนาดใหญ่และตวัอกัษร
คล้ายตัวอักษรจีนเหมือนการเขียนด้วยพู่กัน  นอกจากนัน้  การใช้สีพืน้หลังเป็นสีแดงตัดกับ
ตวัอกัษรสีเหลืองน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมของชาวจีนท่ีมีความเช่ือในเร่ืองสีมงคล 

นอกจากนี ้ส านักข่าว CNN ครอบครัวข่าว (2559) จัดอันดับร้านอาหารริมทางท่ีมี
ช่ือเสียงและได้รับความนิยมรองจากย่านเยาวราช คือ ย่านจตจุกัร ซึ่ง เป็นย่านท่ีมีทัง้คนไทยและ
ชาวต่างชาตินิยมมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ป้ายร้านน าเสนอโดยใช้สญัลกัษณ์โซเชียลมีเดีย 
และใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงถึงความทันสมัย เช่น  เฟซบุ๊ ก (Facebook) อินสตราแกรม 
(Instagram) และ ไลน์ (Line) เพื่อเป็นช่องทางการติดตอ่ ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ปา้ยร้าน ANYFRIDAY ยา่นจตจุกัร 

ภาพประกอบ 4 เป็นป้ายร้านอาหารริมทางย่านจตจุกัร พบความน่าสนใจ คือ มีการใช้
รูปภาพสินค้าท่ีขาย  การใช้ข้อความทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย อีกทัง้ยงัมีการใช้สญัลกัษณ์
สื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) และ ไลน์ (Line) บอกถึง
ช่องทางการติดตอ่ของร้านและแสดงถึงความทนัยคุทนัสมยั ซึง่แตกตา่งจากยา่นเยาวราช 

จากการสงัเกตเบือ้งต้นเห็นได้ว่าป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชมีการใช้ข้อความ
แสดงถึงความเก่าแก่ มีมานาน แสดงถึงความน่าเช่ือถือในคุณภาพของอาหาร มีการใช้สีมงคล
ตามความเช่ือของคนในวัฒนธรรมจีน  ส่วนป้ายร้านอาหารริมทางย่านจตุจักร แสดงถึงความ
ทนัสมยั บอกช่องทางการติดต่อของร้าน เน้นรูปภาพอาหารเพื่อแสดงถึงความน่ากิน น่าซือ้ ดงึดดู
ใจลกูค้า และมีโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และ ไลน์  เพื่อเน้นความทนัสมยั  ผู้วิจยัจึง
มีความสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบของป้ายและการเลือกใช้ภาษา ภาษาท่ีปรากฏบนป้าย  ซึ่ง
สื่อให้เห็นความคิด  ความเช่ือ  และความเข้าใจคนในชุมชน รวมถึงศึกษาสญัญะต่างๆ ท่ีปรากฏ
บนป้าย  ป้ายบ่งชีน้ัยยะทางความหมายท่ีมีมิติทางภาษาและสังคมท่ีเกิดขึน้กับพืน้ท่ีในย่าน
เยาวราชและจตจุกัร  ป้ายจึงเป็นส่วนหนึ่งในการท าให้เข้าใจลกัษณะความหมายของชมุชน  โดย
ในงานวิจยันีใ้ช้แนวคิดภมูิทศัน์สญัศาสตร์ (Semiotic landscapes)  ของเครสและฟาน ลีเออเวน 
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Kress (2006) ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีแตกต่างจากการใช้แนวคิดภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ (Linguistic 
landscape)  ท่ีเน้นไปท่ีความหลากหลายทางภาษาและอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏ  บทบาทของภาษากบั
ประเด็นทางสงัคม และสนใจภาษาท่ีเกิดขึน้ในสถานท่ีต่างๆ  ตามปัจจยัทางสงัคม  เช่น งานวิจยั
ของฮุบเนอร์ Huebner (2006) ท่ีศึกษา  Bangkok’s linguistic landscape: environment print, 
code mixing and language charge”  งานวิจัยของแบคเฮาส์ Backhaus (2006) ท่ีศึกษาเร่ือง 
Multilingualism in Tokyo: A look into the linguistic landscape  ซึ่งท าการศึกษาป้ายทั ง้ 2 
งานวิจัย  และเน้นไปท่ีความหลากหลายทางภาษาท่ีปรากฏบนป้ายเท่านัน้  แตกต่างจาก
การศึกษาในปริญญานิพนธ์ฉบบันีท่ี้ใช้แนวคิดภมูิทศัน์สญัศาสตร์ซึง่สนใจการสื่อสญัญะบนป้าย
เพื่อให้เห็นความคิด  ความเช่ือ  และความเข้าใจคนในชมุชน เพื่อให้ทราบว่าคนเข้าใจและรับรู้ปา้ย
ร้านอาหารริมทางอย่างไร  ซึ่งในงานวิจยันีพ้ิสจูน์จากการใช้แบบสอบถาม  เพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจและการรับรู้ของคนในชมุชน 
 

ความมุ่งหมายการวิจัย 
วิเคราะห์องค์ประกอบของปา้ยร้านอาหารริมทางในยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัร 

ความส าคัญการวิจัย 
1. การเลือกใช้ภาษาท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางในแต่ละย่านสะท้อนให้เห็นถึง

การให้ความส าคญัทางภาษาของผู้ประกอบการท่ีตระหนกัถึงผู้บริโภคท่ีมีความหลากหลายทาง
เชือ้ชาต ิ

2. ภาษาบนป้ายร้านอาหารริมทางส่งผลต่อการครอบง าทางความคิด ซึ่งมีผลต่อการ
เลือกบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มของผู้บริโภค 

3. องค์ประกอบของป้ายร้านอาหารริมทางสะท้อนอัตลักษณ์ ท่ีแตกต่างกันของ
ร้านอาหารริมทางในแตล่ะยา่นการค้า 

ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาป้ายร้านอาหารริมทางจากร้านอาหารย่านเยาวราช จ านวน 47 ป้าย และย่าน

จตจุกัร จ านวน 42 ป้าย รวมเป็น 89 ป้าย โดยการลงภาคสนาม  เก็บข้อมลูจากสถานท่ีจริงด้วย
การถ่ายภาพปา้ยร้านอาหารริมทางและสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริโภคตอ่ปา้ยร้านอาหารริม
ทาง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. สญัญะ หมายถึง อวจันภาษาและวจันภาษา รวมถึงการจดัวางรูปแบบ ต าแหน่ง การ
ใช้สีท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทาง 

2. ร้านอาหารริมทาง หมายถึง รถเข็นขายอาหาร ซุ้มขายอาหาร รถขายอาหารพร้อม
รับประทาน  รวมถึงเคร่ืองดื่มท่ีขายข้างทางริมฟตุบาทหรือสถานท่ีสาธารณะ 

3. ป้ายร้านอาหารริมทาง หมายถึง สิ่งท่ีติดหรือแขวนบนรถเข็นขายอาหาร ซุ้ มขาย
อาหาร รถขายอาหาร  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ได้แก่  สี   ช่ือร้าน  รายการอาหารและเคร่ืองดื่ม  
รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเตมิ  ราคา  สญัลกัษณ์/โลโก้  และรูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม  เป็นต้น 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
แนวคิดภูมิทัศน์สัญศาสตร์ (semiotic landscapes) ของเครสและฟาน ลี เออเวน 

(Kress, 2006) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของป้ายร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและย่าน
จตจุกัร 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

1. สญัศาสตร์  
2. ภาษากบัสญัญะ  
3. พหภุาษา  
4. การรับรู้เก่ียวกบัสี  
5. เยาวราชและจตจุกัร 

 

1. สัญศาสตร์ 
สญัศาสตร์ (semiotics) หรือสญัวิทยาเป็นการศึกษาถึงสญัญะ (sign) และการอ้างอิง

ความหมาย (signifying practice) มาจากค าว่า “Semiotics”  และ “Semiology”  โดยมีรากศพัท์
จากค าวา่ “Semeion”  ซึง่หมายความถึง “Sign”  หรือสญัญะ โดยสญัญะ หมายถึง สิง่ตา่งๆ ไมว่่า
จะเป็นค า ข้อความ รูปภาพ หรือวตัถ ุ ส่วนการอ้างอิงความหมายศึกษาสิ่งท่ีปรากฏรอบๆ ตวัเรา 
สญัศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสญัญะกบัความหมาย และขอให้ทราบว่าสญัญะ
ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมเกิดขึน้ได้อยา่งไร มีกฎเกณฑ์อะไรควบคมุการเกิดของสญัญะ  ซึง่เราสามารถรับรู้
สญัญะได้จากสงัคมแวดล้อม  เช่น สญัญะไม้กางเขน โดยทัว่ไป คือ เส้นตรงสองเส้นไขว้กนัเป็นมมุ
ฉาก แต่ทนัทีท่ีชาวคริสต์เห็นไม้กางเขนจะนึกถึงพระเยซูคริสต์และศาสนาคริสต์โดยทนัที แสดงให้
เห็นว่าไม้กางเขน มีสภาพเป็นสญัญะ และความหมายของสญัญะเป็นผลจากกรอบของสงัคม นัน่
คือ สัญญะไม่จ าเป็นต้องมีความหมายในตัวเอง ความหมายเกิดขึน้จากสังคมหรือบริบทเป็น
ตวัก าหนด ซึง่ในปี 1900 นกัภาษาศาสตร์ให้ความสนใจในการวิเคราะห์ของการเปลี่ยนแปลงทาง
ความหมายของสญัญะท่ีเช่ือมโยงกบัประวตัิศาสตร์ ทางกลบักนัเดอ โซซูร์ สนใจว่า ความหมาย
ของสญัญะต่างๆ เกิดขึน้ได้อย่างไร ค าตอบคือ ความหมายเกิดขึน้มาจากความแตกต่างระหว่าง
สัญญะต่างๆ ในโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่ง  ส่วนการอ้างอิงความหมายจะพิจารณาว่าเกิด
ความหมายขึน้มาได้อย่างไร มากกว่า เกิดความหมายอะไร โดยพอทซ์  (เถกิง พฒัโนภาษ, 2551, 
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น. 37 อ้างอิงจาก Potts.  1996) ให้ค าจ ากดัความเฉพาะส าหรับเรียก กรอบของสงัคม พอทซ์กลา่ว
ว่ากรอบของสงัคมไม่เพียงเช่ือมภาพและวตัถเุข้ากบัความหมาย แต่กรอบของสงัคมยังคงกระตุ้น
ให้เกิดความหมายอีกด้วย  

เดอ โซซูร์ เร่ิมการศึกษาจากการน าแนวคิดทางภาษาศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อศึกษา
สญัญะ เดอ โซซูร์กล่าวว่า “สญัญะ” เกิดจากความสมัพนัธ์ของรูปท่ีปรากฏในภาษา (signifier) 
หมายถึง สิ่งท่ีมีความหมายหรือท าให้เกิดความหมาย กบัความหมายท่ีเป็นมโนทศัน์ (signified) 
หมายถึง ตวัของความหมาย โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปท่ีปรากฏในภาษาและความหมายท่ีเป็น
มโนทัศน์ มีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ (arbitrary) เช่น สญัญาณไฟแดง ไม่ได้ก าหนดการ
หยดุ แตเ่ป็นการตกลงร่วมกนัระหวา่งคนในสงัคมวา่หมายถึง การหยดุ หรือตวัอยา่งค าท่ีใช้พดูหรือ
เขียนถึงสิ่งเดียวกนัในภาษาตา่งๆ ก็ปรากฏค าแตกตา่งกนัออกไป เช่น ในภาษาไทยใช้ค าวา่ “แมว” 
แตใ่นภาษาองักฤษใช้ค าเรียก “แมว” วา่ cat   

เพียซ (เถกิง พัฒโนภาษ , 2551, น. 39 ; อ้างอิงจาก Peirce  1914) นักวิชาการด้าน
ปรัชญาชาวอเมริกัน ซึ่งคิดค้นงานด้านสญัวิทยา (semiosis) ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเดอ โซซูร์ 
เพียซขยายฐานการวิเคราะห์สญัญะมาจากตรรกวิทยา โดยเน้นให้เห็นความส าคญัของสญัญะ
ส าหรับมนุษย์ เน่ืองจากมีแต่มนุษย์เท่านัน้ท่ีรู้จักใช้สัญญะอย่างหลากหลายและมากมาย ซึ่ง
แนวคิดนีน้กัสญัวิทยารุ่นหลงัได้น ามาพฒันาขยายต่ออย่างกว้างขวาง เพียซสนใจสญัญะท่ีเป็น
ภาพ ซึ่งเป็นสัญญะท่ีมาจากของจริง (reference) เช่น รูปปัน้อนุสาวรีย์ ซึ่งปัน้มาจากคนจริงๆ 
ดงันัน้ เพียซเน้นรูปแบบของการกระท าท่ีสมัพนัธ์กบัสญัญญะ (sign) โดยพิจารณากระบวนการ
การตีความสญัญะโดยอ้างอิงถึงความสมัพนัธ์ทางสญัญะ (sign relations) จึงสนใจความสมัพนัธ์
ระหว่าง ของจริง กบั สญัญะท่ีเป็นภาพ และได้น าความสมัพนัธ์ดงักลา่วมาจดัประเภทของสญัญะ
ต่างๆ โดยเพียซจัดประเภทของสัญญะต่างๆ ออกเป็น 66 ประเภท โดยเพียซให้ความสนใจ
กบัสญัญะ 3 ประเภท คือ ภาพเสมือนจริง (icon) ตวับง่ชี ้(index) และ สญัลกัษณ์ (symbol) ทัง้นี ้
สญัญะทัง้ 3 ประเภทนี ้เพียซให้ความส าคญักับสญัลกัษณ์มากท่ีสุด เน่ืองจากภาพเสมือนจริง
เป็นสญัญะท่ีเกิดจากความเป็นเหตเุป็นผล แต่ว่าสญัลกัษณ์เป็นสญัญะท่ีเกิดมาจากข้อตกลงของ
คนแต่ละกลุ่มในสงัคม ซึ่งไม่มีความคล้ายคลึงหรือไม่มีความเป็นเหตเุป็นผลเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่ง
สญัลกัษณ์เป็นสญัญะท่ีมีปัจจยัทางวฒันธรรมของแต่ละสงัคมเข้ามาเก่ียวข้องเป็นอย่างมาก เช่น 
ภาพสีด า ในสังคมหนึ่ง อาจหมายถึง ความสง่างาม ความศักดิ์สิทธ์ิ แต่ในอีกสังคมหนึ่ง อาจ
หมายถึง ความเศร้า ความหมน่หมอง เป็นต้น 
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เพี ยซ  (Scollon, 2003, pp. 3 ; อ้ างอิ งจาก  Peirce.  1914) แบ่ งสัญญ ะออกเป็น  
3 ประเภท ตามความสมัพนัธ์ของสญัญะกบัการปรากฏในสถานท่ีแตล่ะแห่ง ได้แก่ 

1) ภาพเสมือนจริง เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีรูปร่างลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกบัของจริง 
หรือสิ่งท่ีบอกถึงและเป็นท่ีเข้าใจง่าย เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด แผนท่ี หรือค าพูดท่ีเลียนเสียง
ธรรมชาติ เป็นต้น 

2) ตวับ่งชี ้เป็นเคร่ืองหมายท่ีเช่ือมโยงของจริงอย่างเป็นเหตเุป็นผลกนั บ่งชีถ้ึงสิ่งใด
สิง่หนึ่ง เช่น ควนัไฟเป็นเคร่ืองบง่ชีว้่ามีไฟไหม้ หรือเมฆด าเป็นเคร่ืองบง่ชีว้่าฝนก าลงัจะตก เป็นต้น 
นอกจากนีใ้นงานของสิรินทรา ฤทธิเดช (2554, น. 10) กล่าวว่ามีตวับ่งชีอี้กชนิด คือ ตวับ่งชีบ้อก
อาการ (symptom) เป็นตวับ่งชีท่ี้แสดงให้เห็นถึงอาการทางร่างกาย ท่าทางต่างๆ ท่ีแสดงออกมา
ทางร่างกาย การแสดงสีหน้า หรืออารมณ์ ความรู้สึก เช่น หัวใจเต้นเร็วเม่ือตกใจ หรือเหง่ือออก
มากเมื่ออยูใ่นท่ีมีแดดจ้า เป็นต้น 

3) สญัลกัษณ์ เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งแตกต่างจากตวับ่งชี ้
กลา่วคือ ความเช่ือมโยงระหวา่งสญัลกัษณ์กบัของจริงท่ีอ้างถึงไม่ใช่การเช่ือมโยงกนัตามธรรมชาต ิ
แต่เป็นผลท่ีมาจากข้อตกลงท่ีเกิดขึน้ในสังคม การตีความสัญลกัษณ์ต้องอาศัยการเรียนรู้และ
เข้าใจในวฒันธรรม สงัคมแต่ละสงัคม เช่น เคร่ืองหมายจราจร สญัลกัษณ์ทางการแพทย์ ภาษา
ของแต่ละประเทศ เป็นต้น ในบางครัง้สญัญะท่ีเราพบเห็นแค่สญัญะเดียวอาจมีความสมัพนัธ์กบั
ของจริงได้หลายรูปแบบ เช่น ป้ายจราจร รูปจ าลองของรถยนต์หรือจกัรยานยนต์ จดัเป็นรูปแบบ
ของภาพเสมือนจริง แต่ลกัษณะของเส้นวงกลมมีสีแดงขีดทแยงมมุบนพืน้ขาวจดัเป็นรูปแบบของ
สญัลกัษณ์ ซึ่งเกิดจากการตกลงกันในสงัคมและทุกคนเรียนรู้ว่า หมายถึง การห้ามท าบางอย่าง 
เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี สญัญะท่ีเป็นภาพ มีความหมายแน่นอน แตใ่นความจริงภาพๆ หนึ่งสามารถ
ตีความได้หลายความหมาย (polysemy) ตัวอย่างเช่น เม่ือเห็นภาพนกพิราบ นกพิราบ ไม่ได้
หมายถึง นกพิราบ เสมอไป เพราะภาพของนกพิราบอาจมีความหมายได้หลายความหมาย เช่น 
เป็นนกชนิดหนึ่ง เป็นอาหารชนิดหนึ่ง เป็นเคร่ืองหมายของการสื่อสาร หรือเป็นความหมายของ
สนัตภิาพ เป็นต้น  

จากแนวคิดเร่ืองสัญญะของเพียซ ซึ่งเป็นสัญญะท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีกล่าวมานัน้  
จิลส์ปีและทอยบี Gillespie (2006, pp. 9) น ามาพฒันาต่อในเร่ืองการเลือกใช้สญัญะท่ีเป็นภาพ 
จิลส์ปีและทอยบีกลา่วว่าในภาพๆ หนึ่ง สามารถเป็นได้ทัง้ภาพเสมือนจริง ตวับง่ชี ้และสญัลักษณ์ 
ดงันัน้ จึงขึน้อยู่กบัว่าผู้สร้างว่าต้องการสร้างภาพให้สื่อสญัญะเป็นประเภทใด และในขณะท่ีมีของ
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จริงหลายๆ อย่างให้เลือกมาสร้างเป็นสญัญะภาพ อะไรเป็นเหตผุลท่ีท าให้ของจริงบางอย่างได้รับ
การเลือก และของจริงบางอย่างไม่ถูกเลือก จิลส์ปีและทอยบียกตวัอย่างการเลือกสญัญะแทน
ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเพราะเหตใุดจึงเป็นนกอินทรี ทัง้ๆ ท่ีมีสตัว์หลายประเภท เช่น ววั ม้า เป็น
ต้น และสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีทุ่งหญ้ากว้างขวาง แต่
เพราะเหตุใดจึงเป็นนกอินทรี จิลส์ปีและทอยบีให้เหตุผลว่า เน่ืองจากผู้สร้างสญัญะต้องการสื่อ
ความหมายแห่งความภาคภมูิใจ ศกัดิ์ศรี ความมีพลงัอ านาจ รวมถึงการเป็นนกัลา่ ซึง่ความหมาย
ทัง้หมดนีเ้ป็นคุณสมบัติท่ีมีอยู่ครบถ้วนในนกอินทรี  แต่ไม่ครบถ้วนในสัตว์ประเภทอ่ืน ดังนัน้ 
ความหมายท่ีต้องการจงึเป็นเกณฑ์ควบคมุการเลือกสญัญะนัน่เอง 

ต่อมา มีนักวิชาการหลังจาก เดอ โซซูร์และเพียซ ซึ่งก็คือ บาร์ธ  (ปรวรรณ ดวงรัตน์, 
2557, น. 5 ; อ้างอิงจาก Barthes.  1966) นกัสญัวิทยาชาวฝร่ังเศส  โดยน าการวิเคราะห์สญัวิทยา
ไปรวมกบัวฒันธรรม  และพฒันาแนวคิดเร่ืองความหมายท่ีหลากหลายในส่วนของความหมายท่ี
เป็นมโนทศัน์ของเดอ โซซร์ู มาผสมผสานกบัความสนใจในเร่ืองการวิเคราะห์สญัญะของเพียซ โดย
บาร์ธน ามาเป็นแนวคิดหลกั คือ พฒันาแนวคิดเร่ือง ความหมายท่ีหลากหลายของเดอ โซซูร์ และ
จดัประเภทความหมายออกเป็น 2 ประเภท คือ ความหมายโดยตรง (denotative meaning) และ
ความหมายโดยนยั (connotative meaning)  

บาร์ธ (ปรวรรณ ดวงรัตน์, 2557, น. 6 ; อ้างอิงจาก Barthes.  1996) แบ่งประเภทและ
ระดบัของความหมายท่ีอยูใ่นสญัญะออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ความหมายตรง เป็นความหมายท่ีเข้าใจกันส่วนใหญ่ เข้าใจได้ตรงตามตวัอกัษร 
เป็นความหมายเชิงพรรณนา กลา่วคือ บอกว่าสิ่งนัน้ คือ อะไร และเป็นอะไร เช่น หมา เป็นสตัว์ 4 
เท้า เป็นต้น 

2. ความหมายโดยนยั เป็นความหมายโดยอ้อมท่ีเกิดขึน้จากข้อตกลงของคนในสงัคม 
หรือเกิดขึน้จากประสบการณ์ตรงเฉพาะบุคคล จึงมีเร่ืองของบุคคล ค่านิยมของกลุ่ม หรือ
วฒันธรรมของแต่ละสงัคมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น หมา เป็นสตัว์เลีย้งท่ีมีซื่อสตัย์ แต่ในบางคน 
หมาเป็นสตัว์เลีย้งท่ีดรุ้าย เป็นต้น 

ทัง้นี ้จากการศึกษาค้นคว้าท่ีผ่านมาพบงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาสัญญะใน
ภาษาไทย เช่น รักจิต มั่นพลศรี และนพรุจ ต้นทัพไทย ศึกษาสัญญะในภาพยนตร์ โดยใช้
แนวคิดสัญศาสตร์ ซึ่งงานวิจัยของรักจิต มั่นพลศรี (2545, น. 69) ศึกษาการใช้สัญญะใน
ภาพยนตร์โฆษณาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย ผลการศกึษาพบว่า
ผู้ผลิตสร้างและถ่ายทอดสญัญะในภาพยนตร์ มีวตัถุประสงค์ 2 ข้อ คือ การเท่ียวเพื่อตนเองและ
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ชาติ และผลจากการศกึษาพบว่ากลุ่มผู้ชมสามารถเข้าใจความหมายของสญัญะในแบบเดียวกบั
ผู้ ผลิตต้องการเป็นส่วนใหญ่ คือ กลุ่มผู้ ชมวัยรุ่นและวัยท างาน แสดงให้เห็นว่าผู้ ผลิตสามารถ
ควบคุมทิศทางการเข้าใจของผู้ชมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนงานวิจยัของนพรุจ ตนัทัพไทย (2554: 64) 
ศึกษาสัญญะในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ท่ีมีเด็กเป็นตัวละครหลัก ผลการศึกษาพบว่า
ภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 9 เร่ือง มีรูปแบบท่ีเหมือนกนั คือ ใช้ความน่ารักน่าเอ็นดท่ีูเป็นธรรมชาติของ
เด็ก ซึ่งความน่ารักน่าเอ็นดเูป็นความหมายตรง ส่วนความสดใสไร้เดียงสา ความสนุกสนาน ถูก
รวมเข้าไปในลกัษณะของความหมายโดยนยักบัสินค้าในโฆษณา  

สว่นงานวิจยัท่ีศกึษาสญัญะ สญัรูป และอสญัรูป โดยใช้แนวคิดสญัศาสตร์ คือ งานวิจยั
ของกมลวรรณ พรหมพิทักษ์ (2545, น. 70) ศึกษาการใช้สญัญะและรหัสในการสื่อความหมาย
ของบริการข้อความสัน้จากโทรศพัท์มือถือ ผลจากการศกึษาพบว่าการประกอบสร้างความหมาย
ของสัญญะ อสัญรูป และรหัสภาษาท่ีเป็นภาพ เป็นการน าคุณลักษณะบางประการจาก
ประสบการณ์จริงมาประกอบเป็นภาพการ์ตนู ซึง่การ์ตนูเป็นแม่แบบในการประกอบเป็นภาพ โดย
ใช้ตัวอักษรและเคร่ืองหมายในโทรศัพท์มือถือท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะมาประกอบกัน ส่วนการ
ประกอบสร้างความหมายของสญัญะ อสญัรูป และรหสัภาษาท่ีเป็นข้อความมีการประกอบตาม
หลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ สญัลกัษณ์ และอสญัรูปท่ีถกูใช้เฉพาะ ได้แก่ ภาษาคาราโอเกะ ค าย่อ 
เคร่ืองหมายแสดงอารมณ์ความรู้สกึ เป็นต้น สว่นงานวิจยัของชินกฤต อดุมลาภไพศาล (2550, น. 
74) ศกึษาการสื่อความหมายเชิงสญัรูปของการสื่อสารเชิงกราฟิกส าหรับงานโทรทศัน์เฉพาะเร่ือง 
ผลจากการศึกษาพบว่าการสร้างความหมายตรงในการสื่อความหมายด้วยสญัญะเชิงสญัรูปใช้
การยกตวัอย่างเพื่อพิสจูน์เหตผุลในรายการสารคดี ข่าว และกีฬา สว่นการสร้างความหมายอ่ืนอยู่
ในรูปแบบการสื่อความหมายด้วยกราฟิกตัวอกัษรเป็นหลกัในรายการกีฬา เกมโชว์ และข่าว ซึ่ง
กราฟิกใช้เพื่อให้ข้อมลูแก่ผู้ชม โดยจดัข้อมลูส าคญัให้อยู่ในรูปของการมองเห็นสามารถอ่านเนือ้หา
ได้อย่างรวดเร็ว  สดุท้ายการจดัวางองค์ประกอบภาพในการสื่อความหมายของรายการข่าวเป็น
การรวมข้อมูลแบบศนูย์กลางยงัขอบภาพและบนล่างเข้าด้วยกัน โดยข้อมลูส าคญัอยู่กลางภาพ 
และล าดบัความส าคญัของข้อมลูจากบนล่าง นอกจากนี ้ยงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาการถอดรหสัและ
กลวิธีการสร้างรหสัของตวัเลขในงานวิจยัของสิรินทรา ฤทธิเดช (2554, น. 73) ศกึษาการถอดรหสั
และกลวิธีการสร้างรหสัอจัฉริยะ ผลจากการศกึษาพบวา่ในกลวิธีการสร้างรหสัอจัฉริยะมีตวัใบ้ช่วย
บอกทิศทาง ต าแหน่ง การเรียงล าดบัภาษาท่ีใช้ในการตีความ การกระท ากริยาต่างๆ  ตวัใบ้ท า
หน้าท่ีเป็นตวัช่วยส าคญัในการถอดรหสั โดยมีการปรากฏทัง้ต้น กลาง และท้ายของรหสั แตแ่ฝงอยู่
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ในรหสัอจัฉริยะ สว่นกลวิธีท่ีพบมากท่ีสดุ คือ กลวิธีการใช้ภาษาในบริบทและพบการใช้ความรู้ทาง
เสียง ค า โครงสร้าง ความหมาย ช่วยในการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างและการถอดรหสั 
 

2. ภาษากับสัญญะ 
การศกึษาภาษากบัสญัญะ ประกอบไปด้วย 3 แบบ คือ 1) ภมูิทศัน์สญัศาสตร์ (semiotic 

landscapes) 2) ภูมิสัญศาสตร์  (geosemiotics) และ  3) ภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์  (linguistic 
landscapes) มีรายละเอียด ดงันี ้

 

2.1 ภมิูทศัน์สัญศาสตร์ 
ภูมิทศัน์สญัศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาภาษาและสญัญะ โดยการอธิบายการใช้ภาษา

และสญัญะต่างๆ ท่ีปรากฏในท่ีสาธารณะ  โดยอธิบายถึงจุดประสงค์ของคนท่ีใช้สญัญะ รวมถึง
อธิบายความแตกต่างทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ กิจวตัรประจ าวนั และวิธีปฏิบตัิ (Jaworski; & Thurlow.  
2010: 1)  เช่น ความแตกต่างทางภาษา การปรากฏของภาษาตัง้แต่ 1 ภาษา หรือมากกว่า 1 
ภาษา การปนภาษาท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีสาธารณะซึ่งแตกต่างกันออกไป  และเป็นศาสตร์ท่ีศึกษา
ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาจากข้อความ ป้ายร้าน หรือสัญญะต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในสถานท่ี
สาธารณะต่างๆ (Muth, 2008, pp. 121) เครสและฟาน ลีเออเวน (Kress, 2006) พฒันาแนวทาง
ในการวิเคราะห์ข้อความสื่อหลากรูปแบบ (multimodal discourse analysis) โดยเน้นการจดัวาง
ข้อความ โดยเฉพาะสื่อโฆษณา (จนัทิมา องัคพณิชกิจ, 2561, น. 218) หรือท่ีสกอลลอนและสกอล
ลอน (Scollon, 2003) ใช้เป็นหนึ่งในหลักการศึกษาภูมิสัญศาสตร์ ในหัวข้อ ทัศนะสัญศาสตร์ 
(visual semiotics) ซึ่ งมีองค์ประกอบ (composition) ท่ีมองเห็นในสัญญะ โดยพิ จารณา
ความหมายท่ีถูกสื่อออกมาให้สัมพันธ์กับพื น้ ท่ีในรูปภาพ  โดยมีรายละเอียดของข้อมูล 
(information) แบ่งเป็นการจัดวางตรงกลาง (centered) และ การจัดวางเป็นส่วนๆ (polarized) 
(Kress, 2006, pp 179-201) ดงันี ้

1. การจดัวางตรงกลาง  (ดงัภาพประกอบ 5) แบง่ออกเป็น 
- การจัดวางเป็นวงกลม (circular)  คือ  การวางองค์ประกอบไว้ด้านบน-ล่าง  

ด้านข้างของวงกลม   
- การจดัวางแบบพบั (triptych) คือ การวางองค์ประกอบโดยการพบัไปด้านใดๆ 

ด้านหนึง่  เช่น  ไปด้านซ้าย  หรือไปด้านขวา  หรือไปด้านบน  หรือไปด้านลา่ง  
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- การจดัวางตรงกลาง-ริมขอบ (center-margin) คือ การจดัวางข้อมลูท่ีโดดเด่น
ไว้ตรงกลาง  สว่นริมขอบเป็นรายละเอียดยอ่ยของข้อมลู 

2. การจดัวางเป็นสว่นๆ (ดงัภาพประกอบ 5) แบง่ออกเป็น 
- การจดัวางด้านซ้าย-ด้านขวา (left-right (given-new)) เป็นข้อมลูท่ีรู้และเข้าใจ

อยู่แล้ว คือ given เช่น รายการอาหารอยู่ ด้านซ้าย ส่วนข้อมูลใหม่ เ ป็นข้อมูลท่ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง คือ new เช่น ราคาอยูด้่านขวา   

- การจดัวางด้านบน-ด้านล่าง (top-bottom (ideal-real)) สิ่งท่ีโดดเด่น คือ ideal 
เช่น โลโก้ร้าน ช่ือร้าน หรือรูปภาพอาหารอยู่ด้านบน ส่วนรายละเอียดเฉพาะเจาะจง คือ real เช่น 
เบอร์โทรศพัท์อยูด้่านลา่ง  

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นในเร่ืองขององค์ประกอบนัน้ เครสและฟาน ลีเออเวน 
อธิบายว่าในปา้ย 1 ปา้ย สามารถมีการจดัวางองค์ประกอบได้ทัง้ด้านซ้าย-ด้านขวา และด้านบน-
ด้านลา่ง ไม่จ าเป็นต้องมีแคอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัภาพประกอบ 5 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 The dimension of visual space 

ท่ี ม า : Kress; & van Leeuwen.  (2006). Reading Image: The Grammar of Visual 
Design. p. 197. 

อย่างไรก็ตาม เครสและฟาน ลีเออเวน Kress (2001) กล่าวว่าสญัญะส่วนใหญ่ส่งผลให้
เกิดเป็นความหมายท่ีถูกสร้างขึน้มาว่าสัญญะนัน้ คือ อะไร มนุษย์เร่ิมอยากท่ีจะเข้าใจและ
ตีความหมายบนโลกท่ีเขาอาศยัอยู่  มนุษย์มีความปรารถนาท่ีจะรู้และอ่านให้เข้าใจ มนุษย์เร่ิม
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สร้างประเพณีและวฒันธรรมของตนเอง ซึง่สญัญะเป็นสิง่ท่ีท าให้มนษุย์สงสยัและจ าเป็นท่ีจะต้องรู้
และวิเคราะห์ความหมายสญัลกัษณ์เหล่านัน้ โดยข้อความท่ีปรากฏบนสญัญะไม่สามารถท าให้
เข้าใจได้อย่างสากล เน่ืองจากวฒันธรรม ณ ท่ีแห่งนัน้มีความเฉพาะเจาะจง และไม่สามารถแยก
ออกจากค าหรือข้อความต่างๆ ได้ สญัลกัษณ์ต่างๆ ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มีความแตกต่างและ
หลากหลาย ซึง่มาจากผู้สร้างสญัญะและการตีความในบริบทของสงัคม เช่น ในการสื่อสารจะมีผู้
สนทนาท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในบทสนทนา และเม่ือสนทนากนัเสร็จเรียบร้อยแล้ว จงึเกิดความเข้าใจใน
บริบทท่ีสนทนากนั  

 

2.2 ภมิูสัญศาสตร์ 
ภูมิสญัศาสตร์ เป็นแนวคิดท่ีถูกน าเสนอโดยสกอลลอนและสกอลลอน  Scollon (2003) 

ซึ่งกล่าวว่าภูมิสญัศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาความหมายทางสงัคมเก่ียวกบัสญัญะหรือข้อความ 
(discourse) ท่ีปรากฏในสถานท่ีต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์ เหมือนกบัภมูิทศัน์สญัศาสตร์ 
แตต่่างกนัท่ีภมูิสญัศาสตร์มองความหมายจากข้อความตา่งๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั เช่น เม่ือ
เราข้ามถนน เราพบเจอสญัญะและข้อความตา่งๆ ซึง่เป็นสญัญะเก่ียวกบัจราจร การข้ามถนน เรา
เห็นสญัญะท่ีถกูวาดหรือจดัวางตามท้องถนน ทางเดิน ทางข้ามถนน สิ่งเหลา่นีมี้ไว้ส าหรับคนเดิน
ตามท้องถนน คนขบัรถยนต์ คนท่ีท างานบนท้องถนน เช่น ช่างซ่อมท่อระบายน า้ ช่างท าอุโมงค์ 
เป็นต้น  หรือเม่ือเราเห็นปา้ยโฆษณาตามท่ีสาธารณะ  ตามตกึหรืออาคารท่ีมีรูปภาพติดไว้ให้เป็นท่ี
สงัเกต การศกึษาตามแนวคิดภมูิทศัน์สญัศาสตร์จะศกึษาเก่ียวกบัความหมายว่า สิ่งนัน้ คือ อะไร 
(‘What is that?’)  ใครเป็นผู้พูดหรือผู้ส่งสาร (‘Who is the speaker?’)  ใคร คือ ผู้ ฟังหรือผู้ส่งสาร 
(‘Who is the hearer?’)  ผู้พูดผู้ ฟังก าลังท าอะไร (‘What are the speaker and hearer doing?’)  
และสิ่งนัน้น่าจะเป็นอะไร เม่ืออยู่ภายในพืน้ท่ีของคนเหล่านัน้ (‘What is a potential ‘that’ within 
the spaces of those people?’)  ซึ่งความหมายส่วนใหญ่มักมาจากสัญญะหรือสัญลักษณ์ว่า
ปรากฏอยู่สถานท่ีใด สถานท่ีนัน้มีประวตัิความเป็นมาอย่างไร ตวับ่งชีแ้ต่ละตวัท่ีถูกถ่ายทอดใน
ข้อความท่ีปรากฏบนพืน้ท่ีสาธารณะเป็นอยา่งไร สิง่เหลา่นีไ้ม่ได้น ามาใช้กบัสญัญะและสญัลกัษณ์
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่รวมไปถึงความเข้าใจในวิถีชีวิต สถานท่ีท่ีอยู่อาศยั กิจวตัรประจ าวนั
ตามท่ีสถานท่ีนัน้ๆ โดยสกอลลอนและสกอลลอน  Scollon (2003, pp. 2) กล่าวว่าภูมิทัศน์สัญ
ศาสตร์สามารถจ าแนกหลกัการในการศกึษาได้ทัง้หมด 3 หลกัการ คือ  

1) การบ่งชี ้(indexicallity) หมายถึง ข้อความต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความหมาย ซึ่งมา
จากโลกหรือสถานท่ีท่ีเราอยู ่แบง่เป็นภาพเสมือน ตวับง่ชี ้และสญัลกัษณ์ 
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2) การสนทนาสัมพัน ธ์ (dialogicallity) หมายถึง ข้อความต่างๆ ท่ีท าให้ เกิด
ความหมาย ซึง่ได้จากการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

3) การเลือกในการกระท า (selection in action) หมายถึง ลกัษณะการกระท าทาง
สงัคม เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการเลือก โดยพิจารณาจากภมูิหลงัและข้อความตา่งๆ ท่ีท าให้เกิด
ความหมาย 

สว่นสกอลลอนและสกอลลอน Scollon (2003, pp. 5) กลา่วเก่ียวกบัภมูิทศัน์สญัศาสตร์
ว่ามีความเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กับสญัศาสตร์อย่างไร เพียซพิจารณาว่าการบ่งชีเ้ป็นคุณสมบตัิ
เก่ียวกบับริบท  การศกึษาด้านความหมายจึงขึน้อยู่กบัว่าสญัญะท่ีปรากฏในสถานท่ีตา่งๆ บนโลก
นี ้ณ ท่ีใด และเกิดในบริบทอยา่งไร  ดงัเช่นในภาพประกอบ 6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ร้านอาหารในคนุหมิง ประเทศจีน 

ท่ีมา : Scollon; & Scollon.  (2003). Discourse in place: Language in the material 
world. p. 5. 

ภาพประกอบ 6 คนอังกฤษจะอ่านสญัญะบนป้ายนีว้่า DNALIAHT ตามลกัษณะของ
อกัษรภาษาองักฤษ ซึง่อา่นจากซ้ายไปขวา แตว่า่คนไต้หวนั  คนจีน  หรือคนฮ่องกง จะอา่นสญัญะ
นีว้่า [Tai Wang Ge] หรือ [THAILAND]  เน่ืองจากคนจีน คนไต้หวนั คนฮ่องกง อ่านจากขวามา
ซ้าย อ่านตามการเขียนอักษรจีน การอ่านในลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดค าถาม คือ เราจะรู้ได้
อย่างไรว่าควรอ่านสญัญะท่ีปรากฏในหน้าร้านอาหารอย่างไร ก่อนท่ีจะคิดว่าอะไรท่ีเราก าลงัอ่าน 
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ต้องมีแหล่งท่ีมาบอกว่าควรอ่านสญัญะนีอ้ย่างไร  เราต้องรู้ว่าอ่านจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย 
หรือจากตรงกลางไปยงัริมขอบ 
 

สกอลลอนและสกอลลอน  Scollon (2003, pp. 8) ให้หลักการในการศึกษาภูมิ 
สญัศาสตร์ โดยศกึษาจาก 

1) ล าดบัอ านาจปฏิสมัพนัธ์ (interaction order)  
2) ทศันะสญัศาสตร์ (visual semiotics) 
3) เทศะสญัศาสตร์ (place semiotics) 

 

1) ล าดับอ านาจปฏิสัมพันธ์ เก่ียวกบัการกระท าของบุคคลท่ีเกิดขึน้โดยมีการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีเป็นองค์ประกอบ โดยในการศกึษาพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ
ใหญ่ ได้แก่ แหล่งท่ีมา (resources) และหน่วยในการล าดับปฏิสัมพันธ์  (unit of interaction 
order) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

แหล่งที่มา  พิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ Scollon (2003, pp. 45-57) 
ได้แก่  

1. การรับรู้ในมิติของเวลา (the sense of time) หมายถึง การรับรู้วนั
เวลาท่ีก าหนดเฉพาะ ซึง่ปรากฏอยูบ่นปา้ยตา่งๆ เช่น วนัเวลาเปิดปิดร้านอาหาร มิติด้านเวลาท าให้
เกิดการอนุญาต และการสั่งห้ามได้  เช่น “ห้ามจอดรถยนต์ ตัง้แต่ 7 นาฬิกา ถึง 22 นาฬิกา” 
ประเด็นนีจ้ะเก่ียวกับลกัษณะท่ีสมัพันธ์ 2 ลกัษณะ ได้แก่ ความเร่งด่วน  จ านวนกิจกรรมท่ีต้อง
กระท า 

2. พืน้ที่ ในการรับรู้ (perceptual spaces)  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การตีความสญัญะท่ีเกิดขึน้ในสงัคม และเก่ียวข้องกบัประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของมนุษย์  เช่น ท่ีน่ีมี
กลิ่น ท่ีน่ีร้อน ตอนนีมื้ดแล้ว  ซึง่พืน้ท่ีในการรับรู้ ประกอบด้วย 1) พืน้ท่ีในการรับรู้ด้วยการมองเห็น 
(visual space) 2) พืน้ท่ีในการรับรู้ด้วยการได้ยิน (auditory space) 3) พืน้ท่ีในการรับรู้ด้วยการได้
กลิ่น (olfactory space) 4) พืน้ท่ีในการรับรู้โดยการรับอุณหภูมิ (thermal space) 5) พืน้ท่ีในการ
รับรู้โดยการสมัผสั (haptic (or tactile) space)  
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3. ระยะห่างระหว่างบุคคล (interpersonal distance) แบง่ออกเป็น 
3.1 ระยะห่างแบบสนิทสนม (intimate distance) คือ ความใกล้-ไกล

ระหว่างบุคคลท่ีมีความคุ้นเคย สนิทสนมกนั เป็นเพื่อนสนิท  หรือเป็นคนรักกนั  ระยะห่างในการ
สื่อสารแบบสนิทสนมอยูร่ะหวา่งใกล้มากสามารถสมัผสัถึงตวัได้จนถึงระยะห่าง 18 นิว้ 

3.2 ระยะห่างแบบบุคคลทัว่ไป (personal distance) คือ ความใกล้-
ไกลระหวา่งบคุคลท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์หรือมีสว่นร่วมตอ่กนั เช่น เพื่อนร่วมงาน หรือตวัอยา่งของคน
ในชมุชนอเมริกาเหนือ เม่ือเจอบคุคลทัว่ไปครัง้แรก จะมีการมองตาอยา่งเป็นมิตร  ระยะห่างในการ
สื่อสารแบบบคุคลทัว่ไป มีระยะห่างตัง้แต ่18 นิว้ จนถึง 4 ฟตุ 

3.3 ระยะห่างของคนในสงัคม (social distance) คือ ความใกล้-ไกล
ระหว่างบุคคลในระดับสังคมท่ีต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ คนจ านวนมากกว่าหนึ่งคน มีการเว้น
ระยะห่าง มีระยะห่างตัง้แต ่4 ฟตุ จนถึง 12 ฟตุ 

3.4 ระยะห่างในท่ีสาธารณะ (public distance) คือ ความใกล้-ไกล
ระหว่างบุคคลในท่ีสาธารณะท่ีต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนจ านวนมากในท่ีสาธารณะ  มีระยะห่าง
ตัง้แต ่12 ฟตุ จนถึง 25 ฟตุ 

4. ภาพ ลักษ ณ์ ของบุ คคล   (personal front) คื อ  ป ระ เภทของ
บคุลิกลกัษณะของบคุคล ซึง่ประกอบไปด้วยพฤติกรรมทางร่างกาย รวมถึงสิ่งของท่ีประดบับนหรือ
อยูบ่นตวับคุคลนัน้ๆ  
 

2) ทัศนะสัญศาสตร์ เป็นการสื่อสารท่ีเก่ียวกับการมองเห็นสญัญะต่างๆ มี 4 
องค์ประกอบ Kress (2006) ดงันี ้

1. การแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม (represented participants) เก่ียวกับ
การบรรยายสิง่ท่ีอยูบ่นปา้ยหรือน าเสนอสิง่ท่ีอยูบ่นปา้ย มีการเปรียบเทียบหรือจดัประเภทของปา้ย  

2. รูปแบบ (modality) เป็นคณุสมบตัิท่ีแสดงระดบัความสมเหตสุมผล ความ
ถกูต้อง หรือความเป็นจริงในรูปภาพ เช่น ความอิ่มตวัของสี (color saturation) ความแตกตา่งของ
สี  (color differentiation) ก า รป รั บ สี  (color modulation) บ ริบ ท  (contexualization) ก า ร
ด าเนินการ (representation) ความเข้ม/ความลกึของสี (depth) การท าให้สว่างไสว (illumination) 
และ ความคมชดั (brightness) เป็นต้น  
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3. องค์ประกอบ (composition) เป็นความหมายท่ีถกูสื่อออกมา โดยสมัพนัธ์
กับพืน้ท่ีในรูปภาพ เช่น รายละเอียดของข้อมูล (information) แบ่งเป็นการจัดวางตรงกลาง 
(centered) และ การจดัวางเป็นสว่นๆ (polarized) (Kress, 2006, pp. 209) 

4. ผู้ ร่วมส่งสารเชิงปฏิสมัพนัธ์ (interactive participants) แบ่งออกเป็นแบบ
ความสมัพนัธ์ ดงันี ้

4.1 ผู้ ผ ลิ ต  – ผู้ มี ส่ วน ร่วม ในการส ร้างภ าพ  (producer – image 
participants) 

4.2 ผู้ มีส่วนร่วมในการสร้างภาพ – ผู้ มีส่วนร่วมในการสร้างภาพ (image 
participant – image participant)  

4.3 ผู้ มีส่วนร่วมในการสร้างภาพ – ผู้ ชม/ผู้ อ่าน (image participant – 
viewer/reader) 
 

3) เทศะสัญศาสตร์ เป็นการสื่อสารท่ีเก่ียวกับสัญญะต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ใน
สภาพแวดล้อมของสถานท่ีนัน้ๆ รวมถึงเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาท่ีปรากฏในสญัญะและ
รูปภาพ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดย่อย  (Scollon, 2003, pp. 129-138) ได้แก่ข้อความหลัก 
(code preference)  ลายลักษณ์  (inscription)  ข้อความบอกถึ งสถาน ท่ี  (emplacement)  
ข้อความท่ีปรากฏในเวลาและสถานท่ี (discourse in time and space) 
 

2.3 ภมิูทศัน์ภาษาศาสตร์ 
ภมูิทศัน์ภาษาศาสตร์ เป็นการศกึษาภาษาท่ีปรากฏในสถานท่ีตา่งๆ เหมือนกบัการศกึษา

ภาษาทางด้านภมูิทศัน์สญัศาสตร์ และภูมิสญัศาสตร์ กล่าวคือ เป็นการศึกษาภาษาท่ีปรากฏใน
สถานท่ีสาธารณะตา่งๆ ในสงัคมสภาพแวดล้อมนัน้ เช่น ปา้ยร้าน ปา้ยโฆษณา ปา้ยบลิบอร์ด ปา้ย
ไวนิล ป้ายติดตามอาคาร ป้ายต่างๆ เป็นต้น แต่ก็มีความแตกต่างกัน ดงัท่ีจนัทิมา องัคพณิชกิจ 
(2561, น. 324) กล่าวว่า ภูมิสญัศาสตร์  คือ การศึกษาภาษาและสญัญะต่างๆ ซึ่งสญัญะในท่ีนี ้
หมายถึง สญัลกัษณ์แทนสิง่ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นค า ข้อความ รูปภาพท่ีปรากฏในสถานท่ีหรือบนปา้ย 
ส่งผลต่อการปฏิบตัิของคนในสถานท่ีนัน้เป็นแบบไหน ส่วนภูมิทศัน์ภาษาศาสตร์ ปัจจุบนัขยาย
ขอบเขตการศึกษาความเข้าใจภาษาในป้ายจากตัวบุคคลในสภาพแวดล้อมนัน้ ในแต่ละพืน้ท่ี 
สถานท่ี ประเทศ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการใช้ภาษาบนปา้ยท่ีปรากฏในสถานท่ีสาธารณะเพื่ อ
สื่อสารบางสิง่บางอยา่ง และเป็นการสร้างภมูิทศัน์ทางด้านภาษา นัน่คือ ภาษาท่ีปรากฏในสถานท่ี
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นัน้ ท าให้ทราบถึงลกัษณะของชมุชนในด้านอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของชมุชน วฒันธรรมของชมุชน 
เช่น ย่านเยาวราช ภาษาท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหาร พบทัง้ภาษาไทย จีน ซึ่งภาษาท่ีปรากฏบน
ป้ายนัน้ บอกสภาพสถานท่ีนีว้่า ผู้ ท่ีอยู่อาศัยในย่านเยาวราชนัน้ส่วนใหญ่เป็นคนชนชาติใด  
นอกจากนีฮุ้บเนอร์ Huebner (2009, pp. 69-70) กล่าวว่าภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์สนใจภาษาใน
ชมุชนเมือง (Metro Linguistic) โดยอธิบายวา่ภมูิทศัน์ท่ีท าให้เกิดภาษา เกิดจากภาษาท่ีปรากฏใน
สถานท่ีสาธารณะของชุมชนเมือง ซึ่งในปัจจุบนั สงัคมเมืองส่วนใหญ่มีคนหลากหลายเชือ้ชาติ 
หลากหลายวฒันธรรมมาอาศยัอยู่รวมกนั ดงันัน้ ภาษาท่ีสื่อสารอาจแสดงให้เห็นสภาพทางสงัคม
วฒันธรรม เช่น ภาษาท่ีปรากฏในพืน้ท่ีมีมากกว่า 1 ภาษา เกิดการปนภาษา พหุภาษา เป็นต้น  
แลนไดร์ และบฮิูซ Landry (1997, pp. 39) กลา่วถึงภมูิทศัน์ภาษาศาสตร์ว่าเป็นการศกึษาภาษาท่ี
ใช้สื่อสารในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง โดยในสภาพแวดล้อมนัน้จะพบภาษาปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ท่ี
นัน้ เช่น ป้ายบนท้องถนน ป้ายริมทาง ป้ายช่ือถนน ป้ายโฆษณา ป้ายร้านค้า รวมไปถึงป้ายของ
หน่วยงานรัฐ ท่ีบอกช่ือสถานท่ี อาหาร ทิศทาง และภาษาโดยรอบท่ีปรากฏในบริเวณนัน้ ซึ่งภูมิ
ทศัน์ภาษาศาสตร์จะรวมถึงการศกึษาภาษาท่ีเป็นสญัลกัษณ์อีกด้วย   

 

ทัง้นี ้จากการศึกษาค้นคว้าท่ีผ่านมาพบงานวิจัยท่ีเก่ียวกับข้องกับการศึกษาโดยใช้
แนวคดิภมูิทศัน์สญัศาสตร์ ภมูิสญัศาสตร์ และภมูิทศัน์ภาษาศาสตร์ ดงันี ้

เดรย์ Dray (2010, pp. 131) ศึกษาภาษาท่ีใช้เป็นภาษามาตรฐาน ภาษาเดียว หรือพหุ
ภาษาท่ีพบในสญัญะท่ีปรากฏบนปา้ยริมถนนในประเทศจาไมก้า  โดยศกึษาหน้าท่ีของภาษาและ
รูปแบบของภาษาท้องถ่ินท่ีใช้ในจาไมก้า ด้วยการใช้แนวคิดภมูิทศัน์สญัศาสตร์  และท าการส ารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาท่ีมองเห็นและสัญญะท่ีปรากฏบนป้ายริมถนน  ความหมาย
ของสัญญะในจาไมก้าท่ีเป็นประเทศท่ีมีความแตกต่างทางภาษาในแต่ละสถานะในสงัคม ผล
การศึกษาพบว่าภาษาจาไมก้าส่วนใหญ่มกัใช้ในหมู่รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษา วยัรุ่นหนุ่มสาว 
และท่ีสาธารณะ ภาษาจาไมก้าเป็นภาษาแรกท่ีใช้ในการศกึษาอย่างเห็นได้ชดัจากวยัรุ่นหนุ่มสาว
และน าไปสู่การใช้ภาษาครีโอลเป็นภาษาท่ีใช้รองมาจากภาษาจาไมก้า ส่วนสญัญะท่ีปรากฏบน
ป้ายริมถนน ส่วนใหญ่ปรากฏในต าแหน่งด้านบน ซึ่งในสัญญะท่ีปรากฏบนป้ายริมถนนพบ
ภาษาครีโอลเพิ่มขึน้ในท่ีสาธารณะ ส่วนภาษาจาไมก้าพบในสญัญะท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี เช่น 
คอมพิวเตอร์ และร้านเคร่ืองปริน้ท์ เป็นต้น นอกจากนี ้จากการศึกษางานวิจยัในต่างประเทศพบ
การศึกษาป้ายในงานวิจัยของฮามิด Hamid (2016, pp. 125) ศึกษาสญัญะป้ายบนถนนสลอต
การ์ด เมืองอลัเบิร์ก ประเทศเดนมาร์ก โดยวิธีการสงัเกตพฤติกรรมผู้คนในเมืองอลัเบิร์กจากการ
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ถ่ายภาพ และการสมัภาษณ์ผู้คนท่ีสมคัรใจทัง้หมด 16 คน มีค าถามทัง้หมด 12 ค าถาม เช่น คนจะ
ท าอย่างไรเม่ือเจอกบัสญัญะจราจรในพืน้ท่ีท้องถ่ินและจะรู้ความหมายแล้วปฏิบตัิอย่างไร โดยใช้
แนวคดิภมูิสญัศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่าปา้ยจราจรส าหรับรถตา่งๆ ใช้สีแดงขีดทบัรูปรถยนต์และ
มอเตอร์ไซด์ โดยสีแดงแสดงถึงการห้าม  สีขาวแสดงถึงการอนุญาตให้จอด และคนเดินบนถนน
เกิดการรับรู้ เข้าใจต่อข้อความบนป้ายและสัญญะจราจรต่างๆ จนเกิดการกระท าหรือการ
ตอบสนองกลบัอย่างทนัทีหรือรวดเร็วกว่าคนท่ีใช้รถท่ีผ่านไปมา เช่น คนเดินถนนจะรู้เส้นทางและ
สถานท่ีปลายทาง คือ ท่ีไหน เพื่อหลีกเลี่ยงการหลงทาง และส่วนใหญ่คนเดินถนนมกัเป็นคนใน
พืน้ท่ีท าให้เกิดความคุ้นเคยกบัข้อความและสญัญะในปา้ยบนถนน สว่นปา้ยช่ือถนนถกูจดัวางด้าน
บนสุด เป็นป้ายในลกัษณะแนวตัง้ เพื่อความโดดเด่นเห็นได้ชัดเจน ซึ่งป้ายช่ือถนนถูกออกแบบ
ด้วยตัวอักษรโรมันแบบพิเศษ รวมถึงการน าเสนอประวัติของถนนถูกจัดวางด้านล่างเพื่อบอก
รายละเอียดประวตัิความเป็นมาของสถานท่ีแตล่ะแห่ง  

ส่วนงานวิจัยของฮีลลีย์ Healey (2016, pp. 12) ศึกษาหน้าท่ีของการแสดงผลงาน
จิตรกรรมฝาผนังของชาวอเมริกันอินเดียน โดยใช้แนวคิดภูมิสัญศาสตร์ในการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของงาน จิตรกรรมฝาผนังของอเมริกันอินเดียนกับพืน้ท่ีอยู่อาศัยในการสร้างสรรค์
ความคิด ความเข้าใจของผู้คนได้อย่างไร และงานจิตรกรรมฝาผนังน าไปสู่การใช้ภาษาท้องใน
สถานท่ีต่างๆ อย่างไร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการแพร่หลายของงานจิตรกรรมฝาผนังของ
อเมริกนัอินเดียนในท่ีสาธารณะ ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมท่ีแสดงผลงานด้วย พบการใช้ภาพเสมือน
จริง การใช้สญัลกัษณ์ การใช้ภาษา การจดัวางองค์ประกอบ โดยการใช้ภาพเสมือนจริงท่ีมีการสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น ภาพงานศิลปะ เช่น ออกแบบภาพสไตล์อินเดียนแดงในเม็กซิโกหรือไมอาม่ี ทัง้
สองทีมีการใช้ภาพเสมือนจริงเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี แสดงถึงความเข้าใจในการสื่อสารข้าม
วฒันธรรม  

งานวิจยัของกฤตพล วงัภูสิต (2555, น. 76) ศึกษาช่ือธุรกิจการค้าในย่านสยามสแควร์ 
โดยใช้แนวคิดภมูิทศัน์ภาษาศาสตร์ ผลจากการศกึษาพบวา่ท่ีมาท่ีใช้ในการตัง้ช่ือธุรกิจการค้ามาก
ท่ีสดุ 3 อนัดบั คือ ท่ีมาเก่ียวกบัช่ือเจ้าของธุรกิจการค้า ช่ือสินค้า วสัด ุอปุกรณ์ในธุรกิจการค้าและ
เก่ียวกบัลกัษณะเดน่เฉพาะของธุรกิจการค้า ด้านภาษาในการตัง้ช่ือธุรกิจการค้าท่ีพบมากท่ีสดุ คือ 
ภาษาองักฤษ (507 ช่ือ) และผลการวิเคราะห์ปา้ยช่ือธุรกิจการค้าและองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบั
ป้าย พบว่ามีการใช้ตวัอกัษรภาษาไทย องักฤษ และภาษาอ่ืนๆ แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของพหุ
ภาษาในย่านธุรกิจการค้านี ้จากการวิเคราะห์ป้ายและองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับย่านสยามส
แควร์พบว่าเป็นย่านการค้าท่ีมีความทนัสมยั นิยมใช้ภาษาบนป้าย 2 ภาษา นอกจากนี ้ยงัพบว่า
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ยา่นสยามสแควร์เป็นย่านท่ีมีคนมาจากหลากหลายท่ี หลากหลายประเทศ แตย่งัคงความเป็นไทย
อยู่ด้วย เห็นได้จากท่ีมาของการตัง้ช่ือ และภาษาในการตัง้ช่ือตลอดจนถึงแผ่นปา้ยท่ีบางสว่นยงัคง
ภาษาไทยไว้ และงานวิจยัของสริณทร พิกลุทอง (2554, น. 80) ศกึษาสถานภาพของภาษาบนปา้ย
พาณิชย์บริเวณถนนพระอาทิตย์ และท่ีมา ความหมายในการตัง้ช่ือสถานประกอบการ โดยใช้
แนวคิดภมูิทศัน์ภาษาศาสตร์ ผลจากการศกึษาพบว่า ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีมีสถานภาพสงูสดุ
บนป้ายพาณิชย์บริเวณถนนพระอาทิตย์ เน่ืองจากจ านวนความถ่ีของภาษาท่ีปรากฏบนป้ายมาก
ท่ีสดุทัง้ปา้ยเอกภาษา คือ ปา้ยท่ีมีการใช้ภาษาใดภาษาหนึง่ และปา้ยพหภุาษา คือ ปา้ยท่ีมีการใช้
ภาษามากกว่า 1 ภาษา และมีจ านวนความถ่ีของตวัอกัษรท่ีปรากฏบนป้ายมากท่ีสุด รวมไปถึง
ต าแหน่งของตวัอกัษรท่ีปรากฏบนป้ายด้วย ด้านท่ีมาและความหมายของช่ือสถานประกอบการ 
โดยการถ่ายป้ายสถานประกอบการ 55 แห่ง และสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการ 55 คน ท่ีมาและ
ความหมายของช่ือสถานประกอบการท่ีมีองค์ประกอบทางความหมายโครงสร้างเดียว 5 ประเภท 
คือ ช่ือบุคคล ประเภทสินค้า สถานท่ี และบริการ ธรรมชาติ และความหมายอ่ืนๆ ซึ่งประเภท
ความหมายอ่ืนๆ ปรากฏมากท่ีสุด จ านวน 11 ช่ือ รองมาคือ ธรรมชาติ จ านวน 4 ช่ือ นอกจากช่ือ
สถานประกอบการท่ีมีองค์ประกอบทางความหมายโครงสร้างเดียว แบง่แยกตามประเภทของธุรกิจ 
คือ ท่ีพกั ท่ีท่องเที่ยว สนิค้าบริโภค และสนิค้าท่ีระลกึ  

งานวิจัยของฮุบเนอร์ Huebner (2006, pp. 12) ศึกษาป้ายร้านธุรกิจการค้าและป้าย
ร้านค้าส่วนตัว โดยศึกษาจากการถ่ายภาพในย่านท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 15 ย่านและสมัภาษณ์นิสิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์และสาขาภาษาองักฤษ จฬุาลงกรณ์ 
โดยใช้แนวคิดภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ดูว่าภาษาองักฤษมีความส าคญัและมีอิทธฺพลอย่างไร และ
วิเคราะห์ประเภทการปนภาษาและสญัญะท่ีปรากฏในพืน้ท่ี ค าถามในการวิเคราะห์ คือ ภาษาใดท่ี
นอกเหนือจากภาษาองักฤษท่ีถูกใช้อย่างกว้างขวางในกรุงเทพมหานคร  ภาษาท่ีใช้นัน้แตกต่า ง
จากย่านอ่ืนหรือไม่ อย่างไร  และอะไรคือสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าภาษาท่ีถูกใช้อย่างกว้างขวาง เช่น 
ภาษาองักฤษมีอิทธิพลต่อภาษาไทยในแต่ละย่านหรือไม่ ผลการศึกษาพบความแตกต่างในการ
ใช้สัญญะ พบสัญญะทัง้หมด 613 สัญญะ แบ่งเป็นตัวเขียนภาษาเดียวเท่านัน้ (276 สัญญะ) 
ตวัเขียนไทย (158 สญัญะ) ตวัเขียนโรมนั (106 สญัญะ) ตวัเขียนญ่ีปุ่ น (8 สญัญะ) ตวัเขียนอารา
บิก (3 สญัญะ) ตวัเขียนจีน (1 สญัญะ) และสญัญะท่ีพบส่วนใหญ่เป็นตวัเขียนหลายภาษา (337 
สญัญะ)  ได้แก่ ไทย-องักฤษ หรือไทย-จีน-องักฤษ และพบการปนภาษาไทย-องักฤษมากท่ีสดุ คือ 
(158 ร้าน) รองมาเป็นภาษาไทยภาษาเดียว อบัดบั 3 เป็นภาษาองักฤษภาษาเดียว อนัดบั 4 เป็น
อ่ืนๆ อนัดบั 5 คือการปนภาษาไทย-องักฤษ-จีน  และการปนภาษาท่ีพบน้อยท่ีสดุ คือ ภาษาไทย-
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จีน เพียง 17 ร้านเท่านัน้ การศกึษาภมูิทศัน์ภาษาศาสตร์บนปา้ยในเขต Hervanta เมือง Tampere 
ประเทศฟินแลนด์ โดยศึกษาลกัษณะภาษาบนป้ายในท้องถ่ิน มุ่งศึกษาภาษาบนป้ายท่ีถูกแปล
จากภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาอ่ืน รวมไปถึงการศึกษาการสื่อความหมายของภาษาบนป้ายต่อผู้
พบเห็นของคนพืน้ท่ีและนักท่องเท่ียว ผลพบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสื่อสาร คือ สงัคม บริบทการ
สื่อสาร และวัฒนธรรมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ด้วยเหตุนีจ้ึง เป็นสาเหตุท่ีส่งผลคนเข้าใจและ
ตีความหมายของภาษาบนปา้ยออกมาแตกตา่งกนั และท าให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ทางการใช้ภาษาใน
เขต Hervanta เมือง Tampere ประเทศฟินแลนด์ การศึกษาภูมิทัศน์ภาษาศาสตรจากบอร์ดใน
สถาบันการศึกษาห้าแห่งในประเทศฟิลิปปินส์ของแมกโน  Magno (2017, pp. 98) ผลพบว่าใน
ประเทศฟิลปิปินส์ท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง และใช้ภาษาฟิลปิปินส์เป็นภาษาท่ีหนึง่ก็ไม่ได้
ใช้ภาษานีล้ดน้อยลง กล่าวคือ ภาษาฟิลิปปินส์และภาษาอังกฤษ ทัง้สองภาษานีถู้กใช้ร่วมกัน 
นอกจากนี ้ผลยงัสะท้อนให้เห็นความเป็นนานาชาตใินสถาบนัการศกึษา  

นอกจากนี ้พบงานวิจยัในต่างประเทศของซอทอง บรรจงสวสัดิ์ (2558, น. 171) ศึกษา
เชิงสญัญะของช่ือร้านอาหารไทยในปารีส โดยใช้แนวคิดภมูิทศัน์ภาษาศาสตร์ ผลจากการศึกษา
พบว่าช่ือภาษาไทยอย่างเดียวพบมากท่ีสดุ คือ ร้อยละ 63.22 (55 ช่ือ) รองมาเป็นช่ือไทย-ฝร่ังเศส 
ร้อยละ 19.54 (17 ช่ือ) และช่ือไทย-องักฤษ ร้อยละ 17.24 (15 ช่ือ) ตามล าดบั ในจ านวนทัง้หมดนี ้
มีร้านอาหารไทยท่ีใช้ตวัอกัษรไทยในป้ายแค่ 15 ร้านเท่านัน้ ส่วนใหญ่มีขนาดตวัอกัษรเล็กกว่า
ตวัอกัษรโรมนั หรืออยู่ต าแหน่งท่ีเป็นรอง เช่น อยู่บรรทดัท่ี 2 หรืออยู่ริมปา้ย นอกจากนี ้การศกึษา
ค าไทยในช่ือร้านอาหารไทยในปารีสแสดงให้เห็นว่าค าไทยหลายค ามีความสมัพนัธ์กบัชุดความรู้
เก่ียวกับเมืองไทย รวมถึงสะท้อนภาพตวัแทนของประเทศไทย ทัง้นี ้ความหมายสญัญะของค ามี
ความส าคญัต่อการสื่อถึงความเป็นไทยโดยแสดงออกผ่านเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัประเทศไทยเป็นหลกั 
และใช้ภาพตวัแทนด้วยดอกไม้ พนัธุ์ไม้ สื่อถึงธรรมชาติท่ีสวยงามในประเทศไทย รวมถึงเร่ืองราว
เก่ียวกับวัฒนธรรมท่ีปรากฏอยู่ในความหมายของค าท่ีแสดงสถานท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
สะท้อนแนวคิดและคุณค่าว่าไทยเป็นชาติท่ีมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดมาอย่างยาวนาน  
งานวิจยัของโคลุซซี่ Coluzzi (2012, pp. 12) ศึกษาภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ฝนเขตเมืองเก่าลี่เจียง 
ประเทศจีน มุ่งเน้นไปท่ีการน าเสนอการใช้ภาษาแบบหลายภาษาบนปา้ย เน่ืองจากเขตลี่เจียงเป็น
เมืองเก่าและพบการปรากฏของตวัอกัษรดงบาเป็นตวัอกัษรท่ีใช้ในยุคราณของประเทศจีน เป็น
ตวัอกัษรท่ีใช้รูปภาพแทนความหมายของค า และแม้จะมีตวัเขียนท่ีเหมือนกนั แต่ชาวจีนในแต่ละ
ภูมิภาคออกเสียงค าอ่านออกมาแตกต่างกัน ส่งผลให้ภาษาท่ีพบในป้ายมีค าแทนการออกเสียง
จ านวนมาก เรียกว่า พินอิน ก ากับเอาไว้ด้วย จากท่ีกล่าวมาจะไม่ปรากฏในการศึกษาภูมิทัศน์
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ภาษาศาสตร์ท่ีอยู่ภายนอกประเทศจีน งานวิจยัของแบคเฮาส์ Backhaus (2006, pp. 60) ศึกษา
พหุภาษาของเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น จากป้ายท่ีปรากฏภาษา เก็บข้อมลูโดยเก็บเฉพาะป้าย
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 28 สถานีทัง้สายยามาโนเตะ เป็นย่านธุรกิจการค้า โดยใช้แนวคิดภมูิทศัน์
ภาษาศาสตร์ ผลการศึกษาพบป้ายท่ีมีพหุภาษา 2,321 ป้าย โดยปรากฏภาษาบนป้ายทัง้ 15 
ภาษา โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษา
ฝร่ังเศส ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาละติน ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน ภาษาเปอร์เซียน 
ภาษาตากาล็อก ภาษาเยอรมนั ภาษาอารบิก และภาษารัสเซียน ถึงแม้ว่าชาวญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่จะ
พดูภาษาญ่ีปุ่ นภาษาเดียว แต่ด้านภาษาราชการไม่ได้มีภาษาญ่ีปุ่ นแค่เพียงภาษาเดียว มีการใช้
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลีอีกด้วย ซึง่มีความสอดคล้องกับการใช้ภาษาบนปา้ยของ
หน่วยงานราชการ คือ พบการใช้ภาษาบนป้ายพหุภาษาเพียง 4 ภาษาท่ีกล่าวมาเท่านัน้ ตรงกัน
ข้ามกับป้ายพหุภาษาท่ีไม่ใช่ของหน่วยงานราชการจะปรากฏภาษาอ่ืนด้วย ซึ่งป้ายพหุภาษา
ดังกล่าวนัน้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นพหุภาษาในเมืองโตเกียวท่ีก าหนดโดยภาคประชาชน
มากกวา่ภาครัฐ 
 

3. พหุภาษา 
พหุภาษา (Multilingual) เป็นการแสดงถึงการเกิดหรือปรากฏร่วมกันของภาษาสอง

ภาษาหรือมากกว่าสองภาษาท่ีถกูใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยเกิดขึน้ในแตล่ะคนและกลุม่คนในสงัคม
แตล่ะสงัคม เม่ือมีการใช้พหภุาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้กบัการใช้ภาษาสองภาษา กลา่วคือ 
ท าให้เห็นว่าภาษาสองภาษาสามารถปรากฏร่วมกันได้ และอาจมีการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง
มากกวา่ หรืออาจเท่ากนัก็ได้ ดงันัน้ เม่ือเกิดความแตกตา่งในการใช้ภาษา จงึมีแนวโน้มท่ีอ้างอิงไป
ถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมในแต่ละระดบัของการใช้พหุภาษานั่นเอง 
การใช้พหุภาษามีความนิยมและแพร่หลายมากในหลายประเทศ เม่ือน ามาพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงหรือความคาดเคลื่อนจากบางประเทศแตเ่ดิมท่ีใช้ภาษาหลกัเพียงภาษาเดียว แต่เกิด
การใช้พหภุาษาเกิดขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากประชากรคนรุ่นใหม่ในแตล่ะประเทศท่ีมีกระบวนการด้าน
ความคิดท่ีต้องการให้สงัคมและประเทศชาติประสบความส าเร็จจนกลายเป็นท่ียอมรับในการใช้
พหภุาษาอยา่งกว้างขวาง 

ลดูี Ludi (2006, pp. 22) กลา่วถึงพหภุาษาวา่ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัความสามารถทางภาษา
เพียงอย่างเดียว พหุภาษาส่งผลไปยังการใช้ชีวิตในประเทศท่ีมีวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมหรือ
มากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้พหุภาษาในแต่ละบุคคลนัน้สามารถท าให้เข้าหรือสอดคล้องกับ
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ภาษาของตนได้อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2544, น. 13-16) กลา่วเก่ียวกบัพหภุาษา คือ ภาวะท่ีคนท่ี
มีความรู้หรือสามารถพูดได้มากกว่า 1 ภาษา หรือใช้ภาษามากกว่า 1 ภาษา เรียกว่า คนหลาย
ภาษา ถ้าสามารถพูดได้ 2 ภาษาเท่านัน้ หรือใช้ภาษาได้ 2 ภาษาเท่านัน้ เรียกว่า คนสองภาษา 
หรือ ผู้ รู้สองภาษา เช่น คนท่ีสามารถพูดได้ทัง้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ คนอีสานท่ีพูดทัง้
ภาษากยู และภาษาไทย เป็นต้น สงัคมไทยเป็นสงัคมการใช้ภาษาหนึง่ภาษา คือ ภาษาไทย โดยใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ เน่ืองจากไม่เคยตกเป็นเมืองขึน้ของใคร ดังนัน้ ประเทศไทยจึง
ไม่ได้รับอิทธิพลจากภาษาตะวนัตกเท่ากบัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า มาเลเซีย ซึง่ได้รับอิทธิพล
จากภาษาองักฤษ หรืออิทธิพลจากภาษาฝร่ังเศส เช่น ลาว กมัพชูา เวียดนาม  

คียซ์ Keys (2003, pp. 185) กล่าวเก่ียวกบัพหุภาษาว่าในชีวิตประจ าวนัของประชาชน
ทกุคนในแตล่ะประเทศล้วนติดตอ่สื่อสารกนัทางภาษาท่ีมีหลากหลายทัง้สิน้ ความหลากหลายทาง
ภาษาหรือเรียกว่า พหุภาษา จากการศึกษาของคียซ์พบว่าเม่ือย้อนไปในสมัยศตวรรษท่ี 19 
ประเทศไทยมีผู้คนใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร คือ ไทยกลาง และราชาศพัท์ คิดเป็นร้อยละ 15 ใน
อาณาเขตสยามตอนกลาง ผู้ คนใช้ภาษาลาวและค าเมืองในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 55 ใน
อาณาเขตภาคเหนือและภาคอีสาน ผู้คนใช้ภาษาใต้ในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 4 ในอาณาเขต
ตอนเหนือของคาบสมทุรมาเลเซีย ผู้คนใช้ภาษาเขมร มอญ และออสโตเอเชียติกในการสื่อสาร คิด
เป็นร้อยละ 12 ในอาณาเขตของภาคตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัตก และภาคเหนือ 
ทัง้นี ้พบผู้ ใช้ภาษาจีนอีกร้อยละ 4 และในอาณาเขตตอนใต้ของไทย พบผู้ ใช้ภาษามาเลย์และ
ภาษาอ่ืนๆ ซึ่งทัง้สองภาษานีอ้ยู่ในตระกลูออสโตรนิเซียน โดยภาษามาเลย์ คิดเป็นร้อยละ 9 และ
ภาษาอ่ืนๆ ร้อยละ 1 เม่ือพิจารณาผู้คนใช้ภาษาไทยกลาง จ านวนคนใช้ภาษาเป็นส่วนน้อย คือ 
ร้อยละ 15 จากจ านวนประชากรทัง้หมด ซึ่งปัจจุบนัประชากรในประเทศไทยจ านวน 60 ล้านคน 
รวมถึงกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ มีการใช้ภาษาพดูท่ีมีความแตกตา่งกนัมากกวา่ 60 ภาษา โดยคนไทยท่ี
พดูภาษาไทยถ่ิน มีเพียงร้อยละ 25 ในขณะท่ีคนไทยท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงอื่นๆ มากถึงร้อยละ 55 
และอีกร้อยละ 20 เป็นคนไทยท่ีพดูภาษาอ่ืน 

จากการศกึษาค้นคว้าท่ีผ่านมาพบงานวิจยัท่ีศกึษาพหภุาษา ดงันี ้งานวิจยัของรติการณ์ 
สุขเกษม (2544, น. 25) ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการตัง้ช่ือป้ายธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาล
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยศกึษาท่ีมา ความหมาย และลกัษณะของค าในการ
ตัง้ช่ือปา้ยธุรกิจ จากการศกึษาพบการตัง้ช่ือปา้ยธุรกิจสว่นใหญ่ใช้ภาษาตา่งประเทศมากท่ีสดุ รอง
มาคือการใช้ภาษา 2 ภาษาหรือพหุภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส่วนภาษาไทย
ภาษาเดียวพบน้อยท่ีสดุ ส่วนลกัษณะค าท่ีใช้ในการตัง้ช่ือป้ายธุรกิจพบมากท่ีสดุ คือ ค าประสม 
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รองลงมา คือ การสร้างค าแบบต่างประเทศ และพบน้อยท่ีสุด คือ ค าซ้อน ส่วนท่ีมาและ
ความหมายมาจากช่ือบุคคล สถานท่ี และช่ือบุคคลกับสถานท่ี  ซึ่งส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะของธุรกิจการค้า  งานวิจยันควฒัน์ สาเระ (2550, น. 22) ศกึษาการตัง้ช่ือปา้ยร้านค้าของ
จงัหวดัปัตตานี โดยศกึษาความคิดเชิงพาณิชย์และวฒันธรรมของชมุชน จากการศกึษาพบภาษาท่ี
ใช้ในการตัง้ช่ือปา้ยร้านค้ามีทัง้ภาษาเดียวและพหภุาษา โดยภาษาเดียวท่ีพบมากท่ีสดุบนช่ือปา้ย
ร้านค้าของจงัหวดัปัตตานี คือ ภาษาไทย รองลงมา คือ ภาษาองักฤษ โดยใช้การทบัศพัท์ สว่นพหุ
ภาษาท่ีพบมากท่ีสดุบนช่ือป้ายร้านค้าของจงัหวดัปัตตานี คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่วน
ความหมายของช่ือป้ายร้านค้าพบว่าใช้ช่ือของบุคคลเพื่อเป็นสิริมงคล และสถานท่ีตัง้ ทัง้นี ้
ความหมายในการตัง้ช่ือร้านสะท้อนช่ือปา้ยร้านค้าของจงัหวดัปัตตานีต้องมีค าบอกถึงกิจการด้วย
เสมอ  และงานวิจัยของเพลท Platt (1980, pp. 72) ศึกษาพหุภาษาและการเลือกใช้ภาษาใน
ประเทศสิงคโปร์ จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีชาวสิงคโปร์เลือกใช้ภาษามี 2 ปัจจยั ปัจจยัแรก คือ 
ชาติพันธุ์  ภูมิหลงัการศึกษาของผู้พูด ปัจจัยท่ีสอง คือ อายุ เพศ และสถานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของผู้พูด ส่วนด้านการเลือกใช้ภาษาท่ีสื่อสารระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์นัน้จะใช้ภาษาองักฤษ
สิงคโปร์ เม่ือพิจารณาการใช้ภาษาในเร่ืองปัจจยัของอายแุละการศกึษา คนท่ีมีการศกึษาหรืออายุ
น้อยใช้ภาษาองักฤษมากกว่ากลุ่มอ่ืน ในทางกลบักนั กลุม่ชาติพนัธุ์คนจีนพดูภาษาของชาติอ่ืนได้
น้อยกวา่กลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนๆ ขณะท่ีคนอินเดียสามารถพดูได้หลายภาษามากกวา่ทกุกลุม่ชาตพินัธุ์  
 

4. การรับรู้เก่ียวกับสี  
4.1 ความหมายของสี 

สี คือ สิ่งท่ีท าให้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีปรากฏในภาษา ท าให้นักภาษาศาสตร์มีความ
ตัง้ใจศกึษาเร่ืองสี โดยการจ าแนกประเภทของสี เร่ิมจากการสงัเกตสีท่ีปรากฏในภาษาท่ีแตกต่าง
กัน มาซีตาเยวาและคาสคาตาเยวา  Mazhitayeva (2013, pp. 34) กล่าวว่าสีมีอิทธิพลและมี
บทบาทท่ีดีอย่างหนึ่งในยุคสมัยใหม่ท่ีผู้คนด าเนินชีวิตประจ าวนัในแต่ละวนั ส่วนส าคญัในการ
สื่อสารเก่ียวกับสีอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึน้ระหว่างสีท่ีคุ้นเคยกับความรู้ภูมิหลงัของสีนัน้ ผกา
มาศ ผจญแกล้ว (2549, น. 120) กล่าวว่ามีสีต่างๆ อยู่รอบๆ ตวัเรา และสีเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ี
สร้างความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น และมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวนั เช่น สญัลกัษณ์จราจรสี
เขียว คือ ไปได้ สีแดง คือ ให้หยดุ เป็นต้น ทัง้นี ้สีมีความส าคญัแตกต่างกนัตามทศันะของบุคคล
และอาชีพท่ีจะมองบทบาทของสีท่ีน าไปใช้ เช่น สีส าหรับนกัขาย พ่อค้าแม่ค้า การใช้สีเพื่อกระตุ้น
ลูกค้า หรืออยากให้กลุ่มลูกค้าเกิดความสนใจและอยากซือ้สินค้า ด้านการออกแบบเก่ียวกับ
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สิ่งพิมพ์ สีถกูน าเสนอเพื่อบอกข้อมลู สร้างอารมณ์ เช่น การใช้สีอ่อนท าให้เกิดความรู้สกึสงบ หรือ
ข้อความตวัอกัษรสีแดง เพื่อบอกเป็นค าเตือนให้ผู้อ่านระวงั ส่วนสีส าหรับนกัวาดเป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้วาดหรือสิ่งท่ีผู้วาดพบเจอ เป็นต้น 

บิ๊กแกม Biggam (2012, pp. 1) กล่าวว่าในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยสี ท่ีมาจากสี
ธรรมชาติต่างๆ เช่น สีฟ้าของท้องฟ้า น า้ทะเล สีเหลืองของทราย สีเขียวของหญ้า ใบไม้ สีขาวของ
หิมะ สีน า้ตาลของก้อนหิน เป็นต้น ทัง้นี ้ปัจจบุนัมนษุย์มีความพยายามและทดลองผลิตหรือสร้าง
สีตา่งๆ ด้วยตวัเอง เช่น การตัง้ช่ือสี การย้อมสี และการพน่สีหลากหลายประเภทท่ีเป็นไปได้ เม่ือใน
ยุคสมยัหินเก่า มนุษย์ยุคหินสร้างสีต่างๆ ภายในถ า้ท่ีเต็มไปด้วยร่องรอยของภาพวาดท่ีมีรูปร่าง
คล้ายสตัว์ในปัจจุบนั เช่น ภาพลิง ววั เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกับยุคสมยัใหม่ เช่น เจ้าของบ้านชาว
องักฤษ ใช้โครงร่างสีท่ีสะดดุตาส าหรับห้องนัง่เลน่ เช่น สีโซฟา สีโต๊ะ เป็นต้น ทัง้สองสิง่ถกูจดัแสดง
ด้วยสีสวา่งเหมือนกนั ได้แก่ สีส้ม และสีเหลือง เป็นต้น และปรับแตง่สีให้เข้ากบัสงัคมของตนเองใน
แตล่ะกลุม่ วฒันธรรม หรือความต้องการของตนเอง 

 

4.2 บทบาทและองค์ประกอบของสี 
บิ๊กแกม Biggam (2012, pp. 23) กล่าวว่าเม่ือกล่าวถึงสีต่างๆ ท่ีถูกน ามาใช้หลาย

บทบาทหน้าท่ีในสงัคมมนุษย์ ความเข้าใจท่ีเก่ียวกับสีท่ีตกลงกันทัง้หมดของคนในสงัคม โดยสี
ปรากฏอยู่ทุกสถานท่ีท่ีเราอยู่ บางครัง้อาจเป็นสีทึม ซึง่อาจพบเห็นอยู่บ่อยครัง้ และมนัยงัส่งผ่าน
ไปยังข้อความท่ีเก่ียวกับการมองเห็น ยกตัวอย่างเช่น ไฟจราจร หรือการเดินสายไฟ สิ่งเหล่านี ้
สามารถก่อให้เกิด และสื่อความถึงการจงรักภักดี หรือการเกลียดชัง ซึ่งเป็นอิทธิพลมาจาก
ประวตัิศาสตร์ของมนษุย์ในสมยัก่อน ได้แก่ ตราประจ าตระกลู ชดุเคร่ืองแบบ และธง ดงันัน้ ตัง้แต่
สิง่เหลา่นีมี้อยูท่ัว่ไปในทกุช่วงชีวิตของมนษุย์เรา ซึง่อาจถกูพิจารณาด้วยความจ าเป็นส าหรับภาษา
ต่างๆ ท่ีแสดงถึงรูปแบบของสีต่างๆ ได้อย่างชดัเจน ถกูต้อง และเป็นแนวทางท่ีง่ายต่อการสื่อสาร 
และค าเก่ียวกับสีในภาษาหลายภาษาถูกพิจารณาและเปรียบเทียบ โดยค้นหาว่าแนวทางท่ี
หลากหลายและแตกต่างกนัท่ีจดัประเภทและสร้างช่ือสีต่างๆ ผู้พดูหรือเขียนภาษาเดียวแต่ละคน
เช่ือว่า รูปแบบของสีเป็นสิ่งเห็นได้ชดัและชดัเจน แต่บ่อยครัง้ก็ท าให้สบัสนได้ เช่น เม่ือเผชิญหน้า
กับรูปแบบท่ีเป็นทางเลือก คือ ผู้อ่านเห็นสีในสถานท่ีแปลกใหม่หรือไม่ใช่สถานท่ีท่ีคุ้ นเคยท่ีเห็น
ประจ า เม่ือเข้าไปเจอสถานท่ีท่ีมีสญัญะสีใหม่จึงเป็นเร่ืองท่ียากจะเข้าใจในทนัที เราต้องจ ากดัหรือ
ลืมสิง่ท่ีจ าในเร่ืองสีของตนเอง และเรียนรู้ท่ีจะรับรู้สิ่งใหม่เก่ียวกบัสี เม่ือพิจารณาชาวตา่งชาติ หรือ
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ประวัติของสีท่ีถูกอธิบายไว้ จุดประสงค์เพื่อก าหนดรูปแบบเก่ียวกับว่าสีควรจัดประเภทและ
บรรยายอยา่งไร  

กฤติยา พลหาญ (2558, น. 4) อธิบายเก่ียวกับองค์ประกอบของการออกแบบงาน
ปา้ยว่า มีองค์ประกอบ 2 แบบ คือ 1) ตวัอกัษร โดยตวัอกัษรเป็นสว่นท่ีบอกถึงรายละเอียดข้อมลูท่ี
ต้องการน าเสนอและมีการจัดวางต าแหน่งอย่างสวยงามและเหมาะสมกับป้าย รูปแบบของ
ตัวอักษรท่ีน ามาใช้ในป้าย ควรท่ีจะอ่านง่าย น่าสนใจดึงดูดใจ ส่วนการเลือกใช้ตัวอักษร 
ผู้ ออกแบบป้ายต้องพิจารณาถึงขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ระยะห่างของตัวอักษร การ
ก าหนดสี ช่วยท าให้ป้ายมีความน่าสนใจต่อผู้พบเห็น และการจัดวางต าแหน่งให้มีความพอดี
เหมาะสม 2) ภาพ น าเสนอให้ป้ายดึงดูดความสนใจผู้พบเห็น อ้างอิงถึงสิ่งท่ีปรากฏขึน้จริง ใช้
ประกอบในการอธิบายความคิด ความรู้ หรือใช้ประกอบเก่ียวกบัข้อมลูสถิติ และช่วยให้ตดัสินใจได้
อยา่งรวดเร็ว 

โอคอนเนอร์ O’Conner (2011, pp. 230) กลา่วถึงช่วงสมยันิยมเก่ียวกบัสีบ าบดัและ
จิตวิทยาของสีในประเทศจีนและองักฤษ คือ จิตวิทยาของสี หมายถึง อิทธิพลของสีท่ีส่งผลมายงั
ความคิดและการตอบสนองของคน การกระท า พฤติกรรมของคน โดยอ้างถึงงานของแวน แวก
เนอร์ (Van Wagner) กล่าวเก่ียวกับสีและความหมายของสีท่ีสัมพันธ์กับการตอบสนองและ
พฤติกรรมของคน ทัง้นี  ้ในแต่ละสีจะมีอิทธิพลต่อมนุษย์แตกต่างกันออกไป มีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้

สี เขียว สื่อถึ งความสดช่ืน การพักผ่อน ท าให้สุขภาพดี  เป็นสี ท่ีช่วยลด
ความเครียด และช่วยในการรักษาโรคอีกด้วย 

สีแดง สื่อถึงความโกรธ ความเอาจริงเอาจริง ตัง้ใจแน่วแน่ เป็นสีท่ีกระตุ้นให้เกิด
อารมณ์รุนแรงได้  

สีน า้เงิน สื่อถึงความสงบ เหมือนคลื่นทะเล ความเยือกเย็น และถูกน าไปใช้
เก่ียวกับสนัติภาพ ความปลอดภยั ทัง้นี ้สีน า้เงินหรือสีฟ้ามีผลการวิจยัว่า ในห้องท างานท่ีมีผนัง
ห้องสีฟา้ คนท่ีอยูใ่นห้องจะท างานได้ดี 

ซึ่งท่ีกล่าวมาข้างต้น โอคอนเนอร์กล่าวว่า งานวิจยัของแวน แวกเนอร์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับงานวิจัยของโลแกน-คลาร์กและแอปเปิล้บี (Logan-Clarke and Appleby) มี
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

สีเขียว สื่อถึงความสมดุล สามารถลดความเครียดได้ หากได้รับบาดเจ็บแล้ว
ประคบผ้าสีเขียวไว้จะท าให้อาการบาดเจ็บเบาลง 
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สีแดง สื่อถึงความกล้า แข็งแกร่ง แสดงถึงความรุนแรง ความโกรธ 
สีน า้เงิน สื่อถึงความสงบ การรักษาผู้คนท่ีได้รับบาดเจ็บ  
ทัง้นี ้นอกจากสีท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตอบสนองของคนและพฤติกรรมของคน

แล้ว ยงัช่วยในการรักษาอีกด้วย โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
สีเขียว ท าให้กล้ามเนือ้และกระดูกแข็งแรง สามารถบรรเทาความเครียด ใช้ใน

การรักษาโรคมาลาเรีย เก่ียวกบัหลงั โรคหวัใจ และความดนัโลหิต 
สีแดง ท าให้กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตดีขึน้ ใช้ในการรักษาโรคหวดั และโลหิต

จาง 
สีน า้เงิน ท าให้เพิ่มการเผาผลาญในร่างกาย ใช้ในการรักษาโรคผิวหนงั และโรค

เก่ียวกบัคอ 
นอกจากนี ้โอคอนเนอร์กล่าวเพิ่มเติมว่า สมยักรีกโบราณมีการรักษาคล้ายดงัท่ีกล่าวมา

เช่นกนั โดยใช้สีทัง้หมด 4 สี เช่น สีแดงเป็นสีของเลือด สีด าและสีเหลืองเป็นสีของน า้ดี สีเขียวเป็น
สีของเสมหะ ดงัท่ีกลา่วมานัน้เป็นตวัแทนของธาตใุนร่างกายคน ได้แก่ ธาตนุ า้ ธาตไุฟ ธาตดุิน และ
ธาตลุม ซึง่ทัง้หมดนีมี้เก่ียวข้องสมัพนัธ์เก่ียวกบัฤดกูาลอีกด้วย โดยได้รับความนิยมมาจนกระทัง่
ยุคเรเนซซอง สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความเช่ือในสมัยโบราณท าให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับเ ร่ือง
จิตวิทยาของสีท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูของวฒันธรรมสมยันิยม 

หย ูYu (2017, pp. 19) ศกึษาค าเรียกสีในภาษาจีนและภาษาองักฤษ โดยกลา่วถึงสีวา่มี
บทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ และใช้ค าเรียกสีเพื่ออธิบายหรือบอกเล่าถึงความรู้สึก 
เช่น He is black heart. หมายถึง หวัใจของเขาสีด า สีด า อธิบายถึง ความชัว่ร้าย จากประโยคท่ี
กล่าวมาจะเห็นได้ว่าค าเรียกสีไม่ได้ให้ความหมายเป็นสีของวตัถ ุแต่เป็นความหมายท่ีสื่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ดังนัน้ “Black hearted” คือ ชั่วร้าย มีความหมายแง่ลบ ซึ่งในวัฒนธรรมทางตะวันตก
ความหมายของสีด าแสดงถึงการทอดทิง้ ความเกลียดชงัน่ารังเกียจ เป็นต้น ด้านวฒันธรรมของจีน 
สีแดง และสีขาว มีความหมายท่ีตรงกนัข้าม กลา่วคือ สีแดงจะมีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิต
ของคนจีน โดยคนจีนมกัใช้สีแดงเก่ียวกบัสิ่งมงคล งานมงคล เช่น งานแตง่งานหรืองานร่ืนเริง สว่น
สีขาวตรงกันข้ามกับสีแดงโดยสิน้เชิง โดยสีขาวเป็นสญัลกัษณ์แห่งความตาย เป็นต้น หยูกล่าว
เพิ่มเติมว่าในภาษาองักฤษเร่ืองของความโศกเศร้ามกัเก่ียวกบัค าเรียกสีด า เป็นความหมายเชิงลบ 
เช่น “He has been in a black mood ever since he lost his job” คือ เขาโศกเศร้าตัง้แตท่ี่เขาตก
งาน นอกจากความโศกเศร้า สีด าในภาษาองักฤษยงัหมายถึง ความตายและความโชคร้ายอีกด้วย 
อย่างในคมัภีร์ไบเบิล้ สีด า คือ สญัลกัษณ์ของวิญญาณร้าย แตท่วา่ ในวงการธุรกิจการค้า ค าเรียก
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สีด ามีความหมายเชิงบวก เช่น “In the black” และ “Black figure” คือ ธุรกิจการค้าด าเนินไปด้วย
ความราบร่ืน ได้รับผลประโยชน์ ส่วนในภาษาจีนก็มีความหมายแง่บวกเหมือนกัน ค าว่า ม้ามืด 
หมายถึง ผู้ ชนะท่ีไม่มีใครคาดคิด เป็นต้น ส่วนสีแดงท่ีใช้เก่ียวกับสิ่งมงคล งานมงคล งานร่ืนเริง 
เป็นสีท่ีมีบทบาทส าคญัในประเทศจีน โดยสีแดง คือ ดวงอาทิตย์และไฟ ซึง่ทัง้สองสิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ี ให้
ความอบอุน่แก่มนษุย์ และเป็นสีของการประสบความส าเร็จ ความโชคดี และความสขุ 

นอกจากนี ้กล่าวเก่ียวกบัค าเรียกสีอ่ืนอีกด้วย คือ สีเหลือง เป็นสีท่ีสื่อถึงความอบอุ่น ร่า
เริงแจ่มใส โดยสีเหลืองในภาษาอังกฤษและภาษาจีนทัง้สองภาษานีใ้ห้ความหมายในแง่บวก
เหมือนกนั ภาษาองักฤษ “Yellow boy” ความหมายเหมือนกบัค าในภาษาจีน แปลวา่ ทอง สว่นใน
ประเทศจีนมีความเช่ือเร่ืองธาตทุัง้ 5 โดยสีเหลือง คือ สญัลกัษณ์ของดิน เป็นตวัแทนของใจกลาง
จักรวาล ถือว่าเป็นสีชนชัน้สูง และหมายถึง จักรพรรดิ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แห่งอ านาจและความ
ยิ่งใหญ่ไพศาล สว่นภาษาองักฤษ สีท่ีสื่อความหมายวา่ จกัรพรรด ิคือ สีมว่ง  

ทัง้นี ้กล่าวโดยสรุปว่า สีมีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ท าให้สามารถ
สื่อสารข้ามวฒันธรรม ซึ่งเห็นได้ว่าค าเรียกสีต่างๆ มีทัง้ความแตกต่างและเหมือนกัน โดยจะสื่อ
ความหมายในแง่บวกและแง่ลบ 

 

4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับสี 
จากการศึกษาค้นคว้าท่ีผ่านมาพบงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเร่ืองสี คือ 

งานวิจยัของเฉลิมชยั สวุรรณวฒันา (2553, น. 113) ศกึษาวฒันธรรมคติความเช่ือท่ีเก่ียวกบัสีใน
สงัคมไทยท่ีมีตอ่การออกแบบในด้านตา่งๆ วิเคราะห์ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 200 คนท่ีเป็น
ผู้ท างานและนกัศกึษาด้านการออกแบบ ผลการศกึษาพบว่าร้อยละ 53 เช่ือว่าสีมีความส าคญักบั
ศิลปะร้อยละ 50 เช่น สีโทนร้อน คือ สีแดง สีส้ม เป็นสีแทนความสุข ส่วนสีโทนเย็น คือ สีน า้เงิน 
เป็นสีแทนความเศร้า ความทกุข์ สอดคล้องกบัภาพจิตรกรรมฝีพระหตัถ์ของรัชกาลท่ี 9 ทรงเขียน
ขณะประชวร โดยพระองค์ใช้สีแดงตดักับพืน้หลงัสีเขียว ซึ่งสีแดงท าให้รู้สึกร้อนของอาการไข้สูง 
เน่ืองจากสีแดงมีผลต่อความรู้สกึถึงความร้อน ซึง่เป็นความเช่ือของอิทธิพลของสีท่ีมีต่อความรู้สกึ 
เช่ือว่าสีมีความส าคญัในทางศาสนาร้อยละ 47 เช่น สีเงิน หรือ สีขาว แสดงถึงความบริสทุธ์ิ สีแดง 
แสดงถึงกิเลส ด้านบวก หมายถึง พลงัแห่งความรัก พลงัความสร้างสรรค์ สว่นด้านลบ หมายถึง สี
ของเลือด การเลือดตกยางออก ความเกลียดชงั การบชูาเทพเจ้าท่ีเก่ียวข้องกับพิธีกรรม การกราบ
ไหว้เทพเจ้า เช่น การบูชาไหว้รูปปัน้รัชกาลท่ี 5 ท่ีใช้ดอกกุหลาบสีชมพูในการไหว้ ซึ่งเป็นดอก
กหุลาบสีชมพเูป็นสญัลกัษณ์แทนความเช่ือและเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใต โดยเช่ือว่าการบชูากราบไว้
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ท่านจะประทานพรให้ประสบพบเจอแตส่ิ่งท่ีดี เป็นต้น  เช่ือว่าสีมีความส าคญักบัท่ีอยูอ่าศยัร้อยละ 
44 เช่น ห้องรับแขก ควรใช้สีโทนอ่อน สีอบอุ่น เน่ืองจากท าให้ห้องดสูะอาด น่าพกัผ่อน สีท่ีควรใช้ 
คือ สีครีม ไม่ควรใช้สีทึม เพราะอาจท าให้บรรยากาศห้องดูอึดอัด ไม่น่าพักผ่อน  เช่ือว่าสีมี
ความส าคญักับการแต่งกายและอาหารร้อยละ 41 ด้านการแต่งกาย การใส่สีเสือ้ผ้าตามวนัเกิด 
เพื่อให้เป็นสิริมงคล ส่งเสริมโชคลาภ เช่น คนท่ีเกิดวนัใดจะถือเอาสีประจ าวนัเกิดมาเป็นสีมงคล 
คนท่ีเกิดวนัองัคาร ถือเอาสีชมพเูป็นสีเสือ้ประจ าตวั หรือสีเสือ้ผ้ากบัการไว้ทกุข์ สมยัโบราณเช่ือว่า
ผู้ ท่ีสวมใส่ชุดสีด า ต้องเป็นผู้ ท่ีอายุมากกว่าผู้ตายถึงจะใส่ชุดสีด าได้ ซึ่งแตกต่างกับปัจจุบนัท่ีทุก
ช่วงอายสุามารถใสช่ดุสีด าได้ ด้านอาหาร เช่น การตกแตง่หน้าเค้ก นิยมใช้สีอ่อนและสีท่ีกลมกลืน
มากกว่าสีสดหรือสีท่ีตดักัน กล่าวคือ สีอ่อนและสีท่ีกลมกลืนจะท าให้เค้กมีความนุ่มนวล ดูน่า
รับประทาน เช่ือว่าสีมีความส าคัญกับของใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สมัยรัชกาลท่ี 1 มีพระราช
โองการให้ท าธงสีแดงและรูปจกัรสีขาวตรงกลางธง เป็นสญัลกัษณ์แทนเรือหลวง ซึง่ความเช่ือเร่ือง
สีในวฒันธรรมความเช่ือของไทยในแตล่ะด้านมีการใช้ช่ือสีไทยในการเรียกช่ือสี เช่น ความเช่ือด้าน
เคร่ืองแตง่กายใช้เรียกสีฟา้วา่ สีคราม  

งานวิจยัขององค์อร วงษาลงัการ (2553, น. 57) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมองเห็น
ตวัอกัษรและสญัลกัษณ์ในงานออกแบบส าหรับผู้พิการทางสายตาประเภทเห็นเลือนราง และการ
ใช้ตวัอกัษรและสญัลกัษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้พิการทางการสายตาประเภทเห็น
เลือนราง โดยใช้แบบสอบความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทางการออกแบบท่ีมีต่อรูปแบบตวัอกัษร
และสญัลกัษณ์ในงานออกแบบนิเทศศิลป์ แบบทดสอบการใช้ตวัอกัษรและสญัลกัษณ์เพื่อรองรับผู้
พิการทางสายตาประเภทเห็นเลือนราง แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
และแบบประเมินคู่มือและตัวอย่างงานออกแบบ ผลการศึกษาพบว่า ชุดตัวอักษรท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสดุส าหรับปา้ยสาธารณะ คือ ชดุตวัอกัษรแบบหนาทัง้หมด JS Giatas สว่นสญัลกัษณ์
ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุส าหรับป้ายสาธารณะและโปสเตอร์ คือ รูปทรง ส่วนขนาดตวัอกัษระและ
จ านวนบรรทดัท่ีเหมาะสมกบัการมองเห็นระยะใกล้ ไม่เกิน 40 ซม. คือ ขนาด 72pt. หรือตวัอกัษรท่ี
มีความสงูประมาณ 0.85 ซม. สว่นการทดสอบความสามารถในการมองเห็นรูปร่างสีด าบนพืน้หลงั
ท่ีมีคา่ความเข้มระดบัตา่งๆ พบการมองเห็นรูปร่างสีด าชดัเจนท่ีสดุ ซึง่เป็นพืน้หลงัท่ีมีคา่ความเข้ม 
ด า ร้อยละ 0 เทียบเท่าคา่ความเข้มของสีขาว รองลงมา คือ พืน้หลงัท่ีมีคา่ความเข้ม ด า ร้อยละ 11 
เทียบเท่าคา่ความเข้มของสีเหลือง ซึง่มีความชดัเจนท่ีสดุ  

นอกจากนี ้พบงานวิจยัต่างประเทศของเบกเกอร์และคณะ Bakker (2015, pp. 62) 
ศกึษาเร่ืองความพงึพอใจในสี โดยศกึษาประเด็นท่ีสมัพนัธ์กบัลกัษณะเฉพาะของบคุคล โดยศกึษา
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ความพึงพอใจในสีในด้านมมุมองต่างๆ โดยเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม มีค าถามเก่ียวกบัความ
พึงพอใจในสีทัว่ไป ความพึงพอใจในสีของเสือ้ผ้า ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องประชุม ห้องท างาน 
และสีท่ีใช้อธิบายอารมณ์ความรู้สกึ ผลการวิจยัพบวา่สีฟ้าเป็นสีท่ีพงึพอใจมากท่ีสดุ โดยสีฟา้เป็นสี
ท่ีเพศชายเลือกตอบมากท่ีสุด ขณะท่ีเพศหญิงไม่ได้มีความพึงพอใจต่อสีใดมากเป็นพิเศษ ส่วน
ความพึงพอใจในสีท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการศึกษาพบนักศึกษาในมหาลยันัน้พึงพอใจกบัเสือ้สีฟ้า
มากท่ีสดุ ขณะท่ีนกัเรียนในโรงเรียนอาชีวะมีความพึงพอใจกบัเสือ้ผ้าสีด ามากท่ีสดุ ส่วนความพึง
พอใจในสีของเสือ้ผ้าท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอายพุบผู้สงูอายพุงึพอใจกบัเสือ้สีฟ้าหรือสีฟ้าเข้ม ขณะท่ี
คนอายนุ้อยกว่าพึงพอใจกบัสีด ามากท่ีสดุ ส่วนลกัษณะเฉพาะบคุคล ผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัช่างสงู
จะพงึพอใจตอ่สีฟ้ามากท่ีสดุ ขณะท่ีกลุม่ผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัช่างน้อยจะพงึพอใจตอ่สีด ามากท่ีสดุ 
สว่นการตกแตง่ภายใน สีขาวเป็นสีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพงึพอใจมากท่ีสดุ เก่ียวกบัความพงึพอใจ
ในสีของห้องท างานกบัห้องนอน โดยมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านเพศ สว่นความพงึพอใจในสีของ
ห้องประชมุกบัห้องรับแขก โดยมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านการศกึษา สว่นลกัษณะเฉพาะบคุคล 
ความพึงพอใจในสีของห้องนอน โดยมีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะเฉพาะของผู้ ท่ีรักสนัโดษ ชอบอยู่
คนเดียว และความพึงพอใจในสีของห้องประชุมกับห้องท างาน โดยมีความสัมพันธ์กับ
ลกัษณะเฉพาะของผู้ ท่ีมีความเป็นศิลปิน จากผลการวิจยัท่ีกลา่วข้างต้น เบกเกอร์และคณะสรุปได้
ว่า ความพึงพอใจในสีเก่ียวข้องกับลักษณะเฉพาะต่างๆ ของบุคคลอย่างมีนัยส าคัญ  ต่อมา
งานวิจยัท่ีศกึษาความพึงพอใจในสีเร่ิมมีความสนใจศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของบุคคลด้วย 
โดยเช่ือว่าลกัษณะเฉพาะของบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในสีต่างๆ งานวิจยัของเกจ 
Gage (2000, pp. 72) กลา่วเก่ียวกบัเร่ืองสีว่า เสือ้ผ้าสีด า โดยสีด าเป็นสีท่ีได้รับความนิยมมากใน
สมยัเรเนซซองช์ โดยสีด าแสดงถึงความมัง่คัง่ มัง่มีเงินทอง หรือสิทธิพิเศษ แต่ในปัจจุบันเสือ้ผ้าสี
ด าสามารถพบเจอได้ทกุชนชัน้ทางสงัคม โดยคนส่วนใหญ่ได้รับความสนใจเม่ือสวมใสเ่สือ้ผ้าสีด า
หรือสีแดง งานวิจยัของซิน เฉิง เทเลอร์ ซาโต้ และหาญสืบสาย Xin (2004, pp. 452) ศึกษาสีท่ีมี
อิทธิพลตอ่อารมณ์ความรู้สกึของมนษุย์ ท าการศกึษาข้ามวฒันธรรม กลา่วคือ สีเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ความรู้สึกและอารมณ์ท างานสัมพันธ์กับระบบ รับแสงของ
มนุษย์ โดยสมองควบคมุการท างานของระบบทัง้หมด และมีนกัวิจยัเสนอว่าสีมีอิทธิพลต่อระบบ
ประสาท ท าหน้าท่ีกระตุ้นความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ การศึกษาเร่ืองสีท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและ
อารมณ์นัน้มีตวัแปรท่ีส าคญั ได้แก่ เพศ อาย ุเชือ้ชาติ วฒันธรรม สภาพภมูิอากาศ และภมูิศาสตร์ 
โดยซินและคณะศึกษาสีท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของคนจีนท่ีอาศยัอยู่ท่ีฮ่องกง คน
ญ่ีปุ่ นท่ีอาศยัอยู่ในโตเกียว และคนไทยท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท าการเปรียบเทียบข้าม
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วฒันธรรม ซึง่แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั สง่ผลตอ่การอธิบายความรู้สึก เม่ือมองเห็นสี 
โดยใช้ค าท่ีมีความหมายตรงกันข้าม 12 คู่ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นคนฮ่องกงกับคน
ญ่ีปุ่ นอธิบายความรู้สกึเม่ือมองเห็นสี โดยเลือกได้ใกล้เคียงกนัมากกว่ากลุม่ตวัอย่างคนฮ่องกงกบั
คนไทย และกลุม่ตวัอย่างคนญ่ีปุ่ นกบัคนไทย เน่ืองจากกลุม่ตวัอย่างชาวไทยมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ไวต่อความสว่างของสี ขณะท่ีความสดของสีท าให้กลุ่มตวัอย่างคนไทยและคนญ่ีปุ่ นมีปฏิกิริยา
ตอบสนองไวกวา่ปัจจยัอ่ืน 
 

5. เยาวราชและจตุจักร 
5.1 เยาวราช 

ถนนเยาวราช ช่ือเดิมว่า “ถนนยุพราช” (เอสโตโปลิส, 2560) เป็นถนนท่ีสร้างขึน้ใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 เม่ือปี 2435 และสร้างเสร็จในปี 2443  
ซึง่ลกัษณะของถนนมีความคดไปเคีย้วมาเหมือนกบัมงักร  จดุเร่ิมต้นของหวัมงักรเร่ิมต้นท่ีซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาท่ีวงเวียนโอเดียน สว่นท้องมงักรอยูท่ี่ตลาดเก่าเยาวราช และปลายหาง
มังกรเป็นจุดสิน้สุดอยู่ท่ีปลายสุดของถนนเยาวราช ทัง้นี  ้ถนนเยาวราชถูกสร้างขึน้มาเพื่อเป็น
สถานท่ีส าหรับส่งเสริมการค้าขาย ปัจจุบนัถนนเยาวราชเป็นย่านชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชือ้
สายจีนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เป็นย่านท่ีเรียกได้ว่าย่านธุรกิจการค้า ร้านอาหาร ร้านทอง 
ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัย่านหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการ
ขนานนามจากนกัท่องเท่ียวตา่งชาติวา่เป็นไชนาทาวน์แห่งกรุงเทพมหานคร  

นอกจากนี ้พบงานวิจัยท่ีเก่ียวกับถนนเยาวราช คือ งานวิจัยของณฤดี ศิรฐานนท์ 
(2558, น. 9) ศกึษาพฤติกรรมการรับประทานร้านอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บริโภค
วยัท างานในกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ผล
การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อาย ุ20-29 ปี ส่วนใหญ่รับประทาน
อาหารริมทางในยา่นถนนเยาวราชช่วงมือ้เย็น วนัเสาร์-อาทิตย์ ความถ่ีในการรับประทานเฉลี่ย 1-2 
ครัง้ต่อเดือน และเลือกรับประทานอาหารจากร้านท่ีได้รับการแนะน าจากบคุคลรอบข้าง  งานวิจัย
ของนรุตม์ คปุต์ธนโรจน์ (2558, น. 342) ศึกษาวิธีการน าเสนออตัลักษณ์วฒันธรรมความเป็นจีน
ในย่านไชน่าทาวน์เยาวราชในบริบทสงัคมไทยร่วมสมยั วิเคราะห์อตัลกัษณ์เชิงซ้อนท่ีมีลกัษณะ
หลากหลายในพืน้ท่ีย่านเยาวราช และปัจจยับริบททางสงัคมท่ีมีผลต่อการน าเสนออตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม โดยศกึษาจากเทศกาลส าคญัของจีน 4 เทศกาล ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ 
เทศกาลไหว้พระจันทร์ และเทศกาลบ๊ะจ่าง เก็บข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในย่าน



 34 
 
เยาวราช ได้แก่ วดัไตรมิตรวิทยาราม พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเขตสมัพนัธวงศ์ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านเก่า
เล่าเร่ืองชมุชนเมืองเจริญไชย และศนูย์ประวตัิศาสตร์เยาวราช ผลการศกึษาพบว่าอตัลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรมความเป็นจีนเก่ียวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เช่น พิธีกรรมความเช่ือ อาหาร อาชีพ 
และอตัลกัษณ์การเป็นคนไทยเชือ้สายจีนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร รวมทัง้มีลกัษณะเชิงซ้อนของ
กระบวนการสร้างสรรค์และวิธีน าเสนออัตลักษณ์มีการผลิตซ า้ และอ้างอิงวัฒนธร รมอ่ืน 
แปรเปลี่ยนไปตามปฏิสมัพนัธ์ของคนในพืน้ท่ี เช่น กลุ่มนายทุน นกัท่องเท่ียว เป็นต้น และพบว่า
การน าเสนออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมความเป็นจีนนัน้เกิดขึน้ท่ามกลางบริบทของโลกาภิวตัน์และ
การท่องเท่ียว ในด้านเทคโนโลยี ทนุ สื่อ บคุคล และอดุมการณ์  

 

5.2 จตุจักร 
จตจุกัรหรือท่ีเรียกกนัว่า “ตลาดนดัจตจุกัร JJ Market” (มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 

2560) เป็นตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร เป็นตลาดนัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีจ านวนแผงร้านค้า
มากกว่า 8,000 ร้านค้า 27 โครงการ แบง่การขายสินค้าออกเป็น 8 ประเภท คือ อาหารสด อาหาร
ปรุง อาหารส าเร็จรูป ผกัผลไม้ เสือ้ผ้า สตัว์เลีย้ง ต้นไม้ และเบ็ดเตล็ด โดยตลาดนดัจตจุกัรสร้างใน
สมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม ซึง่เป็นรัฐมนตรีในสมยันัน้ ตอ่มาปี 2521 มีนโยบายให้ท่ีสนามหลวง
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ และการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบท่ีดินย่านพหลโยธินต่อจากสวน
จตจุกัรด้านทิศใต้ให้กบักรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ปี 2525 ใช้ช่ือว่าตลาดนดั
ยา่นพหลโยธิน ตอ่มาเปลี่ยนช่ือเป็น “ตลาดนดัสวนจตจุกัร” ให้สอดคล้องกบัสวนสาธารณะจตจุกัร
ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ปัจจบุนัตลาดจตจุกัรเป็นตลาดนดัท่ีใหญ่ท่ีสดุ และมีนกัท่องเท่ียวทัง้ชาว
ไทยและชาวตา่งชาตินิยมมาจบัจ่ายสนิค้าท่ีตลาดนดัจตจุกัรเป็นจ านวนมาก  

นอกจากนี ้พบงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัจตจุกัร คือ งานวิจยัของ วนัชาติ รู้กิจ (2545, น. 58) 
ส ารวจปัจจัยท่ีผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใช้ในการซือ้สินค้าและบริการท่ีตลาดนัดจตุจักร 
ทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจ าหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด โดย
เปรียบเทียบปัจจยัท่ีผู้บริโภคใช้ในการซือ้สินค้าและบริการท่ีตลาดนดัจตจุกัร จ าแนกตามเพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการซือ้สินค้าและ
บริการท่ีตลาดนัด ผลการส ารวจพบว่าผู้บริโภคใช้ปัจจัยพิจารณาในการซือ้สินค้าและบริการท่ี
ตลาดนัดจตุจักรโดยรวมอยู่ท่ีระดับปานกลาง ด้านราคาอยู่ท่ีระดับมาก และด้านการส่งเสริม
การตลาดอยูท่ี่ระดบัปานกลาง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในบทนี ้ผู้วิจยัจะกลา่วถึงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
2. การวิเคราะห์ข้อมลู 
3. การสรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ 

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัรวบรวมข้อมลูองค์ประกอบของปา้ยร้านอาหารริม  โดยเก็บข้อมลูจาก 
1. ป้ายร้านอาหารริมทางโดยการถ่ายภาพจากสถานที่จริง  ในย่านเยาวราชและ

ยา่นจตจุกัร  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ย่านเยาวราช ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์  ศึกษาป้ายร้านอาหารริมทาง
ทัง้หมด จ านวน 47 ป้าย แบ่งเป็นป้ายร้านอาหารคาว 32 ร้าน ป้ายร้านของหวาน 12 ร้าน  และ
ปา้ยร้านเคร่ืองดื่ม 3 ร้าน  

1.2 ย่านจตุจักร ถนนก าแพงเพชร เขตจตจุกัร ปา้ยร้านอาหารริมทางทัง้หมดจ านวน 
42 ปา้ย แบง่เป็นปา้ยร้านอาหารคาว 19 ร้าน ปา้ยร้านของหวาน 8 ร้าน  และปา้ยร้านเคร่ืองดื่ม 15 
ร้าน 
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ภาพประกอบ 7 แผนท่ีแสดงพิกดัร้านอาหารริมทางยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัร 

2) การสัมภาษณ์ผู้บริโภค เพื่อเป็นการให้ข้อมลูสนับสนุนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของปา้ยร้านอาหารริมทางให้ชดัเจนมากขึน้  และเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการรับรู้ของคนใน
แต่ละย่าน  จากการวิเคราะห์ปา้ยร้านอาหารริมทางจากการถ่ายภาพซึง่เป็นการมองเห็นจากปา้ย
เท่านัน้  และท าให้ทราบถึงความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกับป้ายท่ีผู้ ประกอบการผลิตขึน้
โดยตรงวา่สว่นใดในปา้ยท่ีดงึดดูความสนใจของผู้บริโภคมากท่ีสดุ   

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ปา้ยร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและย่านจตจุกัรทัง้หมดจ านวน 89 

ปา้ย โดยมีวิธีการวิเคราะห์ ดงันี ้  
2.1 วิเคราะห์ภาษาปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและย่าน

จตุจักร   
2.1.1 พิจารณาภาษาที่ปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทาง  มีรายละเอียดดงันี ้

2.1.1.1 จัดกลุ่มภาษาท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทาง  คือ  กลุ่มป้ายท่ีมี  1  
ภาษา  และกลุม่ปา้ยพหภุาษาหรือมากกวา่ 1 ภาษา 
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2.1.1.2 นบัความถ่ีและคิดเป็นร้อยละของภาษาท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริม
ทาง 

2.1.2 จดัท าตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช
และยา่นจตจุกัร โดยพิจารณาจาก 

2.1.2.1 การใช้ภาษา  โดยพิจารณาจากตัวอักษร  เช่น  ตัวอักษรภาษาไทย
พิจารณาเป็นภาษาไทย  เช่น  “แกงกระหร่ีนายโย่ง”  วิเคราะห์เป็นภาษาไทย  ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษ  เช่น   “Special Menu”  แต่ ถ้าเขียนตัวอักษร
ภาษาองักฤษ  ความหมายเป็นภาษาไทย  เช่น  “MR.ANG BAMEE KIEWKUNG MHOOYANG 
MHOOSUB”  มาจาก  “นายอัง้ บะหม่ี เก๊ียวกุ้ ง หมูย่าง  หมูสับ”  ในงานวิจัยจะวิเคราะห์เป็น
ภาษาองักฤษตามตวัอกัษรท่ีปรากฏ 

2.1.2.2 ตวัเลขท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทาง  ในงานวิจยันีไ้ม่วิเคราะห์รวม
กบัการใช้ภาษา  เน่ืองจากตวัเลขท่ีพบเป็นตวัเลขอารบิกเท่านัน้ 

2.1.2.3 การจดัท าตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทาง  ใน
งานวิจยันีผู้้ วิจยัน าเสนอภาษาท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทาง โดยผ่านตารางเพื่อท าให้การ
วิเคราะห์เป็นรูปธรรมมากขึน้วา่ปา้ยท่ีปรากฏมีภาษาใดปรากฏบ้าง  ผู้วิจยัพิจารณาจากข้อความท่ี
ปรากฏและการเขียนตามบรรทัดท่ีภาษานัน้ๆ ปรากฏ  โดยจัดวางในต าแหน่งเดียวกับป้าย
ร้านอาหารริมทาง  เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้าน Coconut ยา่นจตจุกัร 

 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้าน Coconut 

 องักฤษ 

จีน 

ไทย 

ไทย 

ไทย 



 38 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านเซีย้ ยา่นเยาวราช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านเซีย้ 
ไทย จีน 

ไทย จีน 

ไทย จีน 
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2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบที่ปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช
และย่านจตุจักร 

2.2.1 วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและ
ย่านจตุจักร  โดยใช้แนวคิดภูมิทัศน์สัญศาสตร์ของเครสและฟาน ลีเออเวน Kress (2006, pp. 
179-201) เครสและฟาน ลีเออเวน ศึกษาองค์ประกอบ (composition) ท่ีมองเห็นในสญัญะ โดย
พิจารณาความหมายท่ีถูกสื่อออกมาให้สัมพันธ์กับพืน้ท่ีในรูปภาพ ซึ่งรายละเอียดของข้อมูล 
(information) แบ่งเป็นการจัดวางตรงกลาง (centered) และ การจัดวางเป็นส่วนๆ (polarized)  
ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1.1 การจดัวางตรงกลาง  (ดงัภาพประกอบ 6) แบง่ออกเป็น 
- การจดัวางเป็นวงกลม (circular)  คือ  การวางองค์ประกอบไว้ด้านบน-ลา่ง  

ด้านข้างของวงกลม   
- การจดัวางแบบพบั (triptych) คือ การวางองค์ประกอบโดยการพบัไปด้าน

ใดๆ ด้านหนึง่  เช่น  ไปด้านซ้าย  หรือไปด้านขวา  หรือไปด้านบน  หรือไปด้านลา่ง  
- การจดัวางตรงกลาง-ริมขอบ (center-margin) คือ การจดัวางข้อมลูท่ีโดด

เดน่ไว้ตรงกลาง  สว่นริมขอบเป็นรายละเอียดยอ่ยของข้อมลู 
2.2.1.2 การจดัวางเป็นสว่นๆ แบง่ออกเป็น 

- การจัดวางด้านซ้าย-ด้านขวา (left-right (given-new)) เป็นข้อมูลท่ีรู้และ
เข้าใจอยูแ่ล้ว คือ given หรือ left  เช่น รายการอาหารอยู่ด้านซ้าย สว่นข้อมลูใหม่ เป็นข้อมลูท่ีอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง คือ new หรือ right เช่น ราคาอยูด้่านขวา  

- การจัดวางด้านบน-ด้านล่าง (top-bottom (ideal-real)) สิ่งท่ีโดดเด่น คือ 
ideal หรือ top เช่น  โลโก้ ร้าน  ช่ือ ร้าน  ห รือ รูปภาพอาหารอยู่ ด้ านบน ส่วนรายละเอียด
เฉพาะเจาะจง คือ real หรือ bottom  เช่น เบอร์โทรศพัท์อยูด้่านลา่ง  

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นในเร่ืองขององค์ประกอบ เครสและฟาน ลีเออเวน อธิบายวา่ในปา้ย 
1 ป้าย สามารถมีการจัดวางองค์ประกอบได้ทัง้ด้านซ้าย -ด้านขวา และด้านบน-ด้านล่าง ไม่
จ าเป็นต้องมีแคอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 The dimension of visual space 

ท่ี ม า : Kress; & van Leeuwen.  (2006). Reading Image: The Grammar of Visual 
Design. p. 197. 

2.2.2 องค์ประกอบของป้ายร้านอาหารริมทางพิจารณาจากวัจนภาษาและอวัจน
ภาษาท่ีปรากฏบนปา้ย รวมถึงการใช้สี  ภาพประกอบ  รูปแบบการจดัวาง  ต าแหน่งท่ีวาง 

2.2.3 หลังจากนัน้  น าจ านวนองค์ประกอบของป้ายร้านอาหารริมทางท่ีได้มานับ
ความถ่ี  เพื่อน าเสนอตอ่ไป 

 
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคในร้านอาหารริมทางย่านเยาวราช

และย่านจตุจักร   
ในการสมัภาษณ์ผู้วิจยัท าการสุม่สมัภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามย่านละ 10 ร้าน รวม

ทัง้สิน้ 20 ร้าน  ประกอบด้วยร้านอาหารคาว  ร้านของหวาน  และร้านเคร่ืองดื่ม  ในสดัส่วนท่ีคละ
กัน และเป็นร้านท่ีได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  โดยใน 1 ร้านมีผู้ บริโภคตอบ
แบบสอบถามประมาณ 2-3 คน  เหตุผลของใช้แบบสอบถามเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของป้าย
ร้านอาหารริมทางมากขึน้  แต่อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยมีข้อจ ากัดของงาน เน่ืองจากผู้ วิจัยไม่
สามารถสมัภาษณ์ผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านอาหารริมทางได้  เพราะทัง้  2  ย่าน เป็นย่านท่ีมี
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ผู้ บริโภคเป็นจ านวนมากประกอบกับการขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นด้วยความ
ยากล าบาก ข้อมลูท่ีได้จงึเป็นข้อมลูจากผู้บริโภคเท่านัน้ 

2.3.1 ค าถามในแบบสอบถามท่ีใช้สมัภาษณ์ผู้บริโภค 
1) ส าหรับร้านนีท้่านคิดว่าส่วนใดในป้ายท่ีท าให้ท่านสนใจ ดึงดดูใจ และมี

ผลตอ่การตดัสินใจบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม 
2) ท่านรู้สกึอยา่งไรกบัปา้ยร้านนี ้
3) ปา้ยร้านนีแ้สดงถึง 
4) ท่านคดิวา่สว่นใดในปา้ยนีท่ี้ดงึดดูมากท่ีสดุ 

2.3.2 นบัจ านวนความถ่ีท่ีได้จากการตอบของผู้บริโภค 
 

3. การสรุป อภปิรายผล และให้ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจยัน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุป อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะ

ส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในบทนี ้ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์ภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางในยา่นเยาวราชและยา่น
จตจุกัร 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีปรากฏบนปา้ยร้านริมทางในยา่นเยาวราชและยา่น
จตจุกัร 

3. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการใช้ภาษาและองค์ประกอบบนป้ายร้านย่าน
เยาวราชและยา่นจตจุกัร 
 

1. ผลการวิเคราะห์ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและย่าน
จตุจักร 

จากการศึกษาป้ายร้านริมทางย่านเยาวราชและจตุจักรพบว่าภาษาท่ีปรากฏบนป้าย
ร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและจตุจักรแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1)  การใช้ภาษา 1 ภาษา 
และ 2) การใช้พหภุาษาหรือการใช้ภาษามากกวา่ 1 ภาษา  รายละเอียดดงัตาราง 1 

ส่วนการใช้ภาษาพิจารณาจากตัวอักษร  เช่น  ตัวอักษรภาษาไทยพิจารณาเป็น
ภาษาไทย  เช่น  “แกงกระหร่ีนายโย่ง”  วิเคราะห์เป็นภาษาไทย  ตวัอกัษรภาษาองักฤษพิจารณา
เป็นภาษาอังกฤษ  เช่น  “Special Menu”  แต่ถ้าเขียนตวัอักษรภาษาอังกฤษ  ความหมายเป็น
ภาษาไทย  เช่น  “MR.ANG BAMEE KIEWKUNG MHOOYANG MHOOSUB”  มาจาก  “นาย
อัง้ บะหม่ี เก๊ียวกุ้ ง หมูย่าง  หมูสับ”  ในงานวิจัยจะวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษตามตัวอักษรท่ี
ปรากฏ  นอกจากนี ้ ตวัเลขท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทาง ในงานวิจยันีไ้ม่วิเคราะห์รวมกบัการ
ใช้ภาษา เน่ืองจากตวัเลขท่ีพบเป็นตวัเลขอารบิกเท่านัน้ 
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ตาราง 1 ภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและจตจุกัร 

ย่าน 

ภาษาที่ใช้บนป้ายร้านอาหารริมทาง 

1 ภาษา 2 ภาษา 3 ภาษา 5 ภาษา  

รวม 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ ไทย–จีน อังกฤษ-จนี 

ไทย–จีน–
อังกฤษ 

ไทย-อังกฤษ-
จีน-เกาหลี-

ญ่ีปุ่ น 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

เยาวราช 22 46.81 - - 5 10.64 11 23.40 1 2.13 8 17.02 - - 47 100 

จตุจักร 5 11.90 5 11.90 24 57.14 - - 1 2.38 5 11.90 2 4.76 42 100 

รวม 27 30.33 5 5.62 29 32.58 11 12.36 2 2.25 13 14.60 2 2.25 89 100 

 
ตาราง 1 แสดงให้เห็นจ านวนภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและ

จตุจักร  ซึ่งมีตัง้แต่  1  ภาษา จนถึง  5  ภาษาในปริมาณท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งจัดเป็นกลุ่มภาษาท่ี
ปรากฏบนปา้ยดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 การใช้ภาษา 1 ภาษาบนป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 
ย่านเยาวราช ปรากฎการใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียวมากท่ีสดุถึงร้อยละ 46.81 

จ านวน 22 ป้าย จากจ านวน 47 ป้ายของป้ายย่านเยาวราช  ซึ่งเป็นปริมาณเกือบคร่ึงหนึ่งของ
จ านวนป้ายทัง้หมด  โดยภาษาท่ีปรากฏบอกถึง ช่ือร้าน รายการอาหารและเคร่ืองดื่ม  ราคา 
รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเติม  ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาท่ีไม่เป็นทางการ  เป็นข้อความสัน้ๆ  ง่ายต่อการ
สื่อสารและเข้าใจ  ดังภาพประกอบ 11 ถึง ภาพประกอบ 14 ส่วนภาษาอังกฤษภาษาเดียวไม่
ปรากฏในการใช้ภาษาบนปา้ยร้านอาหารริมทางยา่นเยาวราชเลย 

ย่านจตุจักร ปรากฏภาษาไทยภาษาเดียว ร้อยละ 11.90 จ านวน 5 ป้าย และ
ภาษาองักฤษภาษาเดียว ร้อยละ 11.90 จ านวน 5 ปา้ย โดยภาษาท่ีปรากฏบอกถึง ช่ือร้าน รายการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม ราคา รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเตมิ และภาษาท่ีใช้ไม่เป็นทางการ เป็นข้อความ
สัน้ๆ เพื่อเข้าใจได้อยา่งรวดเร็วและง่าย  ดงัภาพประกอบ 15 ถึง ภาพประกอบ 18 
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จากผลการวิเคราะห์พบว่าหากพิจารณาเฉพาะภาษาเดียว  ป้ายร้านอาหารริมทางใช้
ภาษาไทยภาษาเดียวมากกว่าภาษาองักฤษ  คิดเป็นร้อยละ 30.33  จากจ านวนป้ายท่ีหมด 89  
ปา้ย 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 ปา้ยร้านเจ๊แป๊ว ยา่นเยาวราช 

ภาพประกอบ 11  ป้ายร้านเจ๊แป๊วมีการใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว  ป้ายร้านนีต้ัง้ช่ือ
ร้านท่ีแสดงถึงความสนิทสนม  โดยใช้ค าเรียกญาติในภาษาจีน คือ  “เจ๊”  แสดงถึงความเป็นกนัเอง 
เป็นพี่เป็นน้องกับผู้ บริโภค  และ “แป๊ว”  เป็นช่ือเล่นเพื่อง่ายในการเรียกขาน  มีการใช้ภาษา
บรรยายถึงอาหาร  คือ  มะม่วงน า้ปลาหวาน  นอกจากนัน้  บนป้ายปรากฏข้อความ  “เจ้าเก่า
เยาวราช”  บ่งบอกถึงลกัษณะเด่นเฉพาะของร้าน  เพื่อบอกถึงความยาวนานของการขาย  รวมถึง
บอกสถานท่ี  “ซอยแปลงนาม”  เพื่อให้ผู้บริโภคทราบแหล่งท่ีขาย  และข้อความสุดท้ายอยู่ใน
เคร่ืองหมายวงเลบ็  “(ไม่มีสาขา)”  เพื่อบง่บอกวา่มีขายท่ีน่ีเพียงท่ีเดียวเท่านัน้  เป็นลกัษณะเฉพาะ
พิเศษท่ีไม่มีใครมีหรือสามารถท ารสชาติได้แบบเดียวกนั  ซึง่ใครสนใจซือ้ต้องมาท่ีน่ีซอยแปลงนาม
เท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 ปา้ยร้านแกงกระหร่ีนายโยง่ ยา่นเยาวราช 
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ภาพประกอบ 12  ป้ายร้านแกงกระหร่ีนายโย่ง ป้ายนีป้รากฏเพียงภาษาไทยเท่านัน้  มี
การน าเสนอเพียงช่ือร้านและรายการอาหารในข้อความเดียวกัน คือ “แกงกระหร่ีนายโย่ง” ซึ่งมี
ตวัอกัษรขนาดใหญ่กว่าปกติ  การเขียนตวัอกัษรเป็นการเขียนแบบจีน  เป็นลกัษณะท่ี เครสและ
ฟาน ลีเออเวน Kress (2006, pp. 179-201) เรียกว่าสิ่งท่ีโดดเด่น (ideal หรือ top) นอกจากนัน้  
ยงัเน้นย า้ความเก่าแก่ในการขาย บอกถึงเวลาท่ีก่อตัง้ร้าน  โดยระบุตวัเลขของการขาย “กว่า 80 
ปี” โดยเน้นว่าขายท่ีเยาวราชเพียงท่ีเดียวเท่านัน้  แสดงถึงความนิยมในการบริโภคเป็นระยะ
เวลานานและความน่าเช่ือถือของร้าน  สดุท้ายตามด้วยข้อความบอกราคาของอาหาร  “จานละ 
40-50 บาท”  และมีข้อความว่า  “พิเศษตามสัง่”  เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าสามารถสัง่อาหาร
เป็นพิเศษได้  แต่ปรากฏตวัเลข  “60”  และ  “70”  เป็นสติ๊กเกอร์ท่ีไม่ได้เป็นเนือ้เดียวกับข้อความ
อ่ืนๆ ในป้ายน่าจะเกิดจากผู้ขายต้องการระบุให้ชดัเจนเพิ่มเติมภายหลงัจากท่ีมีป้ายแล้วว่าหาก
ผู้บริโภคต้องการสัง่พิเศษราคา  คือ  “60”  และ  “70”   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 ปา้ยร้านกระเพาะปลาเจ๊มาลี ยา่นเยาวราช 

ภาพประกอบ 13 ป้ายร้านกระเพาะปลาเจ๊มาลี ลกัษณะเดียวกับป้ายร้านเจ๊แป๊วและ
ป้ายร้านแกงกระหร่ีนายโย่ง  ป้ายปรากฏการใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว  ป้ายขึน้ต้นด้วย
ประเภทของอาหารก่อน  คือ  “กระเพาะปลา”  แล้วตามด้วยช่ือร้าน  “เจ๊มาลี”  ใช้ค าเรียกญาติ
ภาษาจีนแสดงความเป็นกันเอง  คือ  “เจ๊”  และตามด้วยช่ือสัน้ๆ  “มาลี”  และมีข้อความแสดง
ความเก่าแก่  การขายเป็นระยะเวลานาน  “เจ้าเก่า”  เป็นลกัษณะเฉพาะพิเศษแตกตา่งจากร้านอ่ืน  
พร้อมด้วยราคา  “50-60”  ถึงแม้ว่าไม่มีค าว่า  “บาท”  ผู้บริโภคสามารถอนมุานได้วา่เป็นราคาของ
อาหาร  นอกจากนัน้  มีการเสริมการติดต่อด้วยเบอร์โทรศัพท์ทัง้เบอร์มือถือ  “081-8406914”  
และเบอร์ร้าน  “02-2243127”  เพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกใช้ในการตดิตอ่สัง่ซือ้อาหารได้ง่ายขึน้ 
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ภาพประกอบ 14 ปา้ยร้านกระเพาะปลาคาเธ่ย์ ยา่นเยาวราช 

ภาพประกอบ 14 ป้ายร้านกระเพาะปลาคาเธ่ย์ ป้ายนีใ้ช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว  
ป้ายนีมี้รายละเอียดท่ีแตกต่างจากป้ายร้านข้างต้น  คือ  มีรายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเติมของการใส่
อาหารปลีกย่อยท่ีต้องการได้  เช่น  “ใส่ไข่  เคร่ืองใน  ปีกบน  ขาไก่  เนือ้ปู”  นอกจากนัน้  ร้านนีมี้
บอกถึงบริการพิเศษของร้าน  เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ผู้บริโภค  คือ  “รับจดังานเลีย้งนอก
สถานท่ีและสัง่ท าพร้อมบริการส่ง”  พร้อมทัง้มีโลโก้  “เปิบพิศดาร”  ซึ่งเป็นท่ีเข้าใจกนัส าหรับคน
ไทยว่ารับรองความอร่อยของอาหาร  แสดงถึงมโนทศัน์การรับรองคณุภาพ  เป็นลกัษณะท่ีเครส
และฟาน ลีเออเวน Kress (2006, pp. 179-201) เรียกว่าสิ่งท่ีโดดเด่น (ideal หรือ top)  มีความ
เป็นนามธรรมบ่งบอกนัยยะการมีอ านาจบางอย่าง  เน่ืองจากมีโลโก้รับรองความอร่อยเป็นการ
สร้างมาตรฐานของอาหารจึงวางในต าแหน่งบนสุด  เพื่อความโดดเด่น  ส่วนเบอร์โทรศัพท์อยู่
ด้านล่างเป็นรายละเอียดเฉพาะเจาะจง คือ real หรือ bottom  ซึ่งเป็นการให้ผู้บริโภคสามารถ
ติดต่อโทรศัพท์มาสัง่จองกระเพาะปลาหรือเพื่อให้บริการนอกสถานท่ีได้    และราคาเป็น  new  
ตามท่ีเครสและแวน ลียเูวน่ได้กลา่วไว้  เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 ปา้ยร้านพรเพ็ชร ยา่นจตจุกัร 



 47 
 

ภาพประกอบ 15  ป้ายร้านพรเพ็ชรมีการใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว ปา้ยร้านนีต้ัง้ช่ือ
ร้านเป็นช่ือจริงของเจ้าของร้าน มีการใช้ภาษาบรรยายเป็นข้อความ “ใหม่สด ทุกวนั” เพื่อบอกถึง
ความสดของขนมเป็นลกัษณะเด่นเฉพาะของขนมเอแคลร์ร้านนี ้ โดยเน้นว่า “ทกุวนั” เพื่อเน้นย า้
วา่ขนมเอแคลร์ของร้านท าใหมแ่ละน ามาขายสดๆ ทกุวนั  ไม่มีการเก็บขนมข้ามคืน  สว่น  “ขนมเอ
แคลร์  นมสด”  อยู่ตรงกลางป้ายใช้อกัษรตวัใหญ่กว่าบรรทัดอ่ืน  เพื่อดึงดดูสายตาของผู้บริโภค  
แสดงความเป็นแบรนด์  (brand)  ของร้านอาหารริมทาง 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 ปา้ยร้านน า้อดัลมโบราณ ยา่นจตจุกัร 

ภาพประกอบ 16 ป้ายร้านน า้อดัลมโบราณมีเพียงภาษาไทยเท่านัน้ ป้ายนีน้ าเสนอ ช่ือ
ร้าน รายการเคร่ืองดื่ม ซึ่งเป็นน า้อดัลมรสชาติแบบโบราณ  เช่น ซาสี่  โคล่า  บ๊วย  เป็นต้น  และ
ปา้ยช่ือร้าน  “ร้านน า้อดัลมโบราณ”  ใช้อกัษรตวัใหญ่เพื่อให้โดดเดน่   ร้านนีย้งัมีจ าหน่ายน า้อดัลม
ท่ีไม่โบราณร่วมด้วย  เช่น  น า้แดงโซดา  ในข้อความ “ท่ีน่ีมี…น า้แดงโซดา 20.-” เพื่อเป็นการเพิ่ม
ว่าร้านมีน า้อดัลมท่ีทนัสมยัด้วย  นอกจากนัน้  มีข้อความ  “แก้วละ 20 บาท” หมายถึง  ทกุแก้วมี
ราคาเดียวกนั  คือ  20  บาท  และใช้อกัษรตวัใหญ่เพื่อน าเสนอให้เห็นวา่ราคาไมแ่พง  ทกุแก้วเพียง 
20 บาท เท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 ปา้ยร้าน Kebap ยา่นจตจุกัร 
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ภาพประกอบ 17 ป้ายร้าน Kebap น าเสนอป้ายเมนูเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด  โดย
น าเสนอวา่มี  Kebap  ท่ีเป็นเนือ้ววักบัเนือ้ไก่  และมีให้เพิ่มชีทเพียงเพิ่มเงินอีก 20 บาท  เป็นปา้ยท่ี
เรียบง่าย สื่อความหมายชดัเจนว่ามีอาหาร  2  ประเภทให้ผู้บริโภคเลือกซือ้  และใช้สีแดงเน้นท่ี
ราคาเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นชดัเจน 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 ปา้ยร้าน Coco JJ ยา่นจตจุกัร 

ภาพประกอบ 18 ปา้ยร้าน Coco JJ ปา้ยร้านนีน้ าเสนอภาษาองักฤษเพียงภาษาเดียว มี
การน าเสนอช่ือร้าน “Coco JJ”  ด้วยอักษรตวัใหญ่โดดเด่น แสดงความเป็นแบรนด์  โดยค าว่า 
“JJ” ย่อมาจาก “Jatujak” เพื่อบอกสถานท่ีขายมีท่ีจตุจักรท่ีเดียวเท่านัน้  และเพิ่มลกัษณะเด่น
เฉพาะด้วยข้อความ “The ORIGINAL Coconut Icecream” บอกถึงวัตถุดิบมะพร้าวท่ีใช้เป็น
วตัถดุิบแท้ ต้นต ารับ พร้อมด้วยข้อความ “since 2008” แสดงเวลาให้เห็นถึงความเก่าแก่ การเปิด
ขายเป็นระยะเวลานานถึง  11  ปี และใช้โลโก้ Facebook และ Instagram เป็นสื่อโซเชียลช่วยใน
การติดต่อ  พร้อมทัง้บอกช่ือเพจและ hashtag  ให้ติดตาม  คือ  COCOJJ  #MY COCOJJ  
ตามล าดบั เพื่อให้ลกูค้าสามารถรับทราบข่าวสารจากทางร้านได้ตลอดเวลา 
 

1.2 การใช้พหุภาษา บนป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 
1.2.1 ภาษา 2 ภาษา 

จากผลการวิเคราะห์พบการใช้ภาษา 2 ภาษาบนป้ายร้านอาหารริมทางย่าน
เยาวราชและยา่นจตจุกัร ดงันี ้

1.2.1.1 ภาษาไทย-จีน ย่านเยาวราชพบการใช้ภาษาไทยร่วมกับภาษาจีน 
จ านวน 11 ปา้ย  คิดเป็นร้อยละ 23.40  สว่นปา้ยยา่นจตจุกัรไม่ปรากฏ 
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1.2.1.2 ภาษาไทย-อังกฤษ ย่านเยาวราชพบการใช้ภาษาไทยร่วมกับ
ภาษาองักฤษ จ านวน 5 ปา้ย  คิดเป็นร้อยละ 10.64  สว่นปา้ยยา่นจตจุกัรพบจ านวน 24 ปา้ย  คิด
เป็นร้อยละ 57.14 

1.2.1.3 ภาษาอังกฤษ-จีน  ย่านเยาวราชพบการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับ
ภาษาจีน จ านวน 1 ป้าย  คิดเป็นร้อยละ 2.13  ส่วนป้ายย่านจตุจักรพบจ านวน 1 ป้าย  คิดเป็น
ร้อยละ 2.38 
 

1.2.1.1 ภาษาไทย-จีน  
ภาษา 2 ภาษานีพ้บเฉพาะป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชเท่านัน้  คิดเป็น

ร้อยละ 23.40  (11 ปา้ย)  ไม่พบในปา้ยย่านจตจุกัร  โดยรูปแบบการปรากฏพบ  2  รูปแบบหลกัๆ  
ดงันี ้

1) การจดัวางภาษาไทย-จีน จากซ้าย-ขวา  ท่ีพบ คือ  ภาษาไทยอยู่ด้านซ้าย  
ภาษาจีนอยูด้่านขวา  จ านวน  9  ปา้ย 

2) การจัดวางภาษาไทย -จีน  จากบน -ล่าง  ท่ีพบ จ านวน 2 ป้าย คือ  
ภาษาไทยอยู่บรรทดับน  ภาษาจีนอยู่บรรทดัถดัไป  จ านวน  1  ป้าย  และภาษาจีนอยู่บรรทดับน  
ภาษาไทยอยูบ่รรทดัถดัไป  จ านวน  1  ปา้ย 
 

1) การจัดวางภาษาไทย-จีน จากซ้าย-ขวา  ท่ีพบ คือ  ภาษาไทยอยู่
ด้านซ้าย  ภาษาจีนอยู่ด้านขวา  จ านวน  9  ปา้ย  จากภาพประกอบ 19 ถึง 22  เห็นได้ว่าปา้ยร้าน
เยาวราชมีทัง้แบบท่ีมีช่ือร้านและไม่มีช่ือร้าน  ช่ือร้านจะเป็นภาษาไทยทกุปา้ย  สว่นรายการอาหาร
สว่นใหญ่มีภาษาไทยก่อน  เน่ืองจากภาษาไทยเป็นการเขียนจากซ้ายไปขวา เพื่อเข้าใจได้ง่ายและ
เป็นท่ีเข้าใจส าหรับคนทัว่ไปในประเทศและเขียนควบคูด้่วยภาษาจีนเสมอ 
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ตัวอย่าง (1) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-จีน จากซ้าย-ขวา   
- ปา้ยร้านเซีย้ ภาษาไทยอยูด้่านซ้าย  ภาษาจีนอยูด้่านขวา 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านเซีย้ ยา่นเยาวราช 

- ปา้ยร้านรังนก  ภาษาไทยอยูด้่านซ้าย  ภาษาจีนอยูด้่านขวา   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านรังนก ยา่นเยาวราช 

 
 
 
 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านเซีย้ 
ไทย จีน 

ไทย จีน 

ไทย จีน 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านรังนก 
ไทย จีน 

ไทย จีน 

ไทย จีน ไทย จีน ไทย จีน 
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- ปา้ยร้านรังนก แป๊ะก๊วยเจ๊แอน  ภาษาไทยอยูด้่านซ้าย  ภาษาจีนอยูด้่านขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านรังนก แป๊ะก๊วยเจ๊แอน ยา่น
เยาวราช 

- ปา้ยร้านก๋วยจับ๊นายเอ็ก  ภาษาไทยอยูด้่านซ้าย  ภาษาจีนอยูด้่านขวา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านก๋วยจับ๊นายเอ็ก ยา่นเยาวราช 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านรังนก 
แป๊ะก๊วยเจ๊แอน 

ไทย จีน 

ไทย  

ไทย จีน 

ภาษาที่ปรากฏบนป้าย 
ร้านก๋วยจ๊ับนายเอก็ 
ไทย จีน 

ไทย จีน 

ไทย จีน 

ไทย จีน 

ไทย จีน 

ไทย จีน 

 จีน 
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2) การจดัวางภาษาไทย-จีน จากบน-ลา่ง  ท่ีพบจ านวน 2 ปา้ย คือ  ภาษาไทยอยู่บรรทดั
บน  ภาษาจีนอยู่บรรทดัถดัไป  จ านวน  1  ปา้ย  และภาษาจีนอยู่บรรทดับน  ภาษาไทยอยู่บรรทดั
ถดัไป  จ านวน  1  ปา้ย 
 

ตัวอย่าง (2) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-จีน จากบน-ลา่ง 
- ปา้ยของร้านนายจุ้ย ภาษาไทยอยูบ่รรทดับน  ภาษาจีนอยูบ่รรทดัถดัไป 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 23 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านนายจุ้ย ยา่นเยาวราช 

- ปา้ยร้านข้าวต้มเป็ด  ภาษาจีนอยูบ่รรทดับน  ภาษาไทยอยูบ่รรทดัถดัไป   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านข้าวต้มเป็ด ยา่นเยาวราช 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้าน
นายจุ้ย 
ไทย 

ไทย 

จีน 

ไทย 

ไทย 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านข้าวต้มเป็ด 

จีน 

จีน 

ไทย 

ไทย 

ไทย 
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ทัง้ 2 รูปแบบ  พบวา่โดยสว่นใหญ่แล้วบนปา้ยร้านอาหารริมทาง ยา่นเยาวราชภาษาไทย
มกัอยู่ในต าแหน่งบนสดุซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีส าคญัท าให้สะดดุตาและง่ายต่อการมองเห็น  ซึ่ งเครส
และฟาน ลีเออเวน  Kress (2006, pp. 197) กล่าวว่าต าแหน่งบนสุดเป็นต าแหน่งท่ีโดดเด่น 
นอกจากนัน้  การปรากฏของภาษาไทยบนปา้ยพบในต าแหน่งซ้าย  ต าแหน่งซ้ายมกัวางสิง่ท่ีเป็นท่ี
รู้จักหรือเข้าใจได้ง่าย  ถึงแม้ว่าเป็นป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชท่ีมีทัง้คนไทยและคน
ตา่งชาติ  รวมถึงคนไทยเชือ้สายจีนอยู่เป็นจ านวนมาก  แต่ภาษาท่ีใช้สื่อสารกบัคนส่วนใหญ่ยงัคง
เป็นภาษาไทยเป็นส าคญั  สว่นภาษาท่ีใช้รองลงมา  คือ  ภาษาจีน 

 
1.2.1.2 ภาษาไทย-อังกฤษ  

ย่านเยาวราช  พบการใช้ภาษา 2 ภาษานีบ้นป้ายร้านอาหารริมทางย่าน
เยาวราช คดิเป็นร้อยละ 10.64 (5 ปา้ย) รูปแบบการปรากฏพบ 2  รูปแบบ ดงันี ้

1) การจดัวางภาษาภาษาไทย-องักฤษ จากบน-ลา่ง  พบจ านวน  4  ปา้ย 
2) การจัดวางภาษาไทย-อังกฤษ แบบผสม บน-ล่าง และซ้าย-ขวา พบ

จ านวน  1  ปา้ย 
 

1) การจัดวางภาษาภาษาไทย -อังกฤษ  จากบน -ล่าง  ท่ีพบ  คือ  
ภาษาไทยอยูบ่รรทดับน ภาษาองักฤษอยูบ่รรทดัถดัไป จ านวน  4  ปา้ย 
 

ตัวอย่าง (3) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-องักฤษ จากบน-ลา่ง 
- ป้ายร้านนายอัง๊ บะหม่ี เก๊ียวกุ้ ง ภาษาไทยอยู่บรรทดับน ภาษาองักฤษ อยู่บรรทดั

ถดัไปตามล าดบั 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 25 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านนายอัง๊ บะหมี่ เก๊ียวกุ้ง ยา่น
เยาวราช 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านนายอ๊ัง 
บะหมี่ เกี๊ยวกุ้ง 

ไทย 

ไทย 

องักฤษ 

องักฤษ 
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- ป้ายร้านสละลอยแก้ว 100 ล้าน ภาษาไทยอยู่บรรทดับน ภาษาองักฤษอยู่บรรทดั
ถดัไป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 26 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านสละลอยแก้ว 100 ล้าน ยา่น
เยาวราช 

2) การจดัวางภาษาไทย-องักฤษ แบบผสม บน-ล่าง และซ้าย-ขวา ท่ีพบ 
คือ ภาษาองักฤษอยู่ด้านซ้าย นอกจากนัน้  อีกฝ่ังของป้ายบรรทัดบนภาษาองักฤษอยู่ด้านขวา 
ภาษาไทยด้านซ้าย  บรรทดัอ่ืนก็ปรากฏในลกัษณะเดียวกนั จ านวน  1  ปา้ย 
 

ตัวอย่าง (4) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-องักฤษ แบบผสม บน-ลา่ง และซ้าย-ขวา 
- ป้ายร้านปาท่องโก๋ย่าง ภาษาอังกฤษอยู่ด้านซ้าย นอกจากนัน้  อีกฝ่ังของป้าย

บรรทดับนภาษาองักฤษอยู่ด้านขวา ภาษาไทยด้านซ้าย  บรรทดัอ่ืนก็ปรากฏในลกัษณะเดียวกัน 
จ านวน  1  ปา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านสละลอย
แก้ว 100 ล้าน 

ไทย 

องักฤษ 

องักฤษ 

ไทย 
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ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านปาท่องโก๋ย่าง 

องักฤษ 

องักฤษ ไทย  

องักฤษ  

องักฤษ ไทย องักฤษ ไทย  

องักฤษ ไทย องักฤษ ไทย องักฤษ ไทย 

 

ภาพประกอบ 27 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านปาทอ่งโก๋ยา่ง ยา่นเยาวราช 

ทัง้  2 รูปแบบ  มีทั ง้ให้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี เด่นในต าแหน่งบนสุด  ตามด้วย
ภาษาองักฤษ  และอีกรูปแบบท่ีมีการจดัภาษาองักฤษในทัง้ต าแหน่งบนสดุและด้านซ้ายมือ  ซึ่ง
เป็นต าแหน่งท่ีแสดงถึงความเดน่  ความรู้จกั  คุ้นเคย  เช่นเดียวกนั  แตพ่บเพียง  1 ปา้ย เท่านัน้   

 
ย่านจตุจักร  

ย่านจตจุกัรพบการใช้ภาษาไทย-องักฤษบนปา้ยร้านอาหารริมทางมากท่ีใช้ในการใช้
พหภุาษา  คดิเป็นร้อยละ 57.14 (24 ปา้ย)  รูปแบบการปรากฏพบ 3 รูปแบบ ดงันี ้ 

1) การจดัวางภาษาไทย-องักฤษ จากบน-ลา่ง พบจ านวน  18  ปา้ย  คือ   
- ภาษาไทยอยูบ่รรทดับน ภาษาองักฤษอยูบ่รรทดัถดัไปพบจ านวน  11 ปา้ย 
- ภาษาองักฤษอยูบ่รรทดับน ภาษาไทยอยูบ่รรทดัถดัไปพบจ านวน  7 ปา้ย 

2) การจดัวางภาษาไทย-องักฤษ จากซ้าย-ขวา พบจ านวน 2 ปา้ย คือ   
- ภาษาไทยอยูด้่านซ้าย  ภาษาองักฤษอยูด้่านขวาพบจ านวน  1  ปา้ย 
- ภาษาองักฤษอยูด้่านซ้าย  ภาษาไทยอยูด้่านขวาพบจ านวน  1  ปา้ย 
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3) การจดัวางภาษาไทย-องักฤษ แบบผสม บน-ล่าง และซ้าย-ขวา พบจ านวน  4  
ปา้ย  คือ 

- บรรทดับน ภาษาไทยอยู่ด้านซ้าย ภาษาองักฤษอยู่ด้านขวา  และ บรรทัด
ถดัไปภาษาไทย  ภาษาองักฤษ ตามล าดบั พบจ านวน  3  ปา้ย  

- บรรทดับน ภาษาองักฤษอยู่ด้านซ้าย ภาษาไทยอยู่ด้านขวา  และ บรรทัด
ถดัไปภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  ตามล าดบั พบจ านวน  1  ปา้ย 
 

ทัง้ 3 รูปแบบ  พบว่าโดยส่วนใหญ่ปา้ยร้านอาหารริมทางย่านจตจุกัร  ภาษาท่ีปรากฏบน
ป้ายจะเป็นการใช้พหุภาษา  โดยพบภาษาไทยกับภาษาองักฤษมากท่ีสุดถึงร้อยละ 57.14  (24 
ปา้ย) ซึง่มากกว่าคร่ึงหนึ่งของปา้นทัง้หมดจ านวน 42 ปา้ย  อย่างไรก็ดี ภาษาไทยยงัเป็นภาษาท่ีมี
ความส าคญั  เน่ืองจากยงัปรากฏในต าแหน่งบนสดุ  และต าแหน่งด้านซ้าย  ซึ่งเครสและฟาน ลี
เออเวน Kress (2006, pp. 197) กล่าวว่าเป็นต าแหน่งท่ีจะปรากฏเฉพาะสิ่งท่ีคุ้นเคย และเข้าใจ
ง่ายส าหรับคนในสงัคม  สว่นภาษาท่ีปรากฏเดน่รองลงมา  คือ  ภาษาองักฤษ   
 

1) การจดัวางภาษาไทย-องักฤษ จากบน-ลา่ง พบจ านวน  18  ปา้ย  คือ   
- ภาษาไทยอยู่บรรทัดบน ภาษาอังกฤษอยู่บรรทัดถัดไปพบจ านวน  11 ป้าย  

รายเอียดตวัอยา่ง ดงันี ้
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ตัวอย่าง (5) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-องักฤษ จากบน-ลา่ง 
- ร้านเฮงเฮง กาแฟโบราณ 2499  ภาษาไทยอยู่บรรทดับน ภาษาองักฤษอยู่บรรทดั

ถดัไป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านเฮงเฮง กาแฟโบราณ 2499 ยา่น
จตจุกัร 

- ปา้ยร้านผลไม้ ภาษาไทยอยูบ่รรทดับน ภาษาองักฤษอยูบ่รรทดัถดัไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านผลไม้ ยา่นจตจุกัร 

 
 
 

 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านเฮงเฮง 
กาแฟโบราณ 2499   

ไทย 

องักฤษ 

ไทย 

องักฤษ 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านผลไม้ 

ไทย 

องักฤษ 

 ไทย 

องักฤษ 
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- ปา้ยร้านลกูชิน้หม ูภาษาไทยอยูบ่รรทดับน ภาษาองักฤษอยูบ่รรทดัถดัไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 30 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านลกูชิน้หม ูยา่นจตจุกัร 

- ภาษาองักฤษอยู่บรรทัดบน ภาษาไทยอยู่บรรทัดถัดไปพบจ านวน  7 ป้าย รายเอียด
ตวัอยา่ง ดงันี ้
 

- ป้ายร้าน Fresh Orange Juice ภาษาอังกฤษอยู่บรรทัดบน ภาษาไทยอยู่บรรทัด
ถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 31 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้าน Fresh Orange Juice ยา่น
จตจุกัร 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านลูกชิน้
หมู 
ไทย 

องักฤษ 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้าน  Fresh 
Orange Juice 

องักฤษ 

ไทย 

ไทย 

องักฤษ 

องักฤษ 

องักฤษ 
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- ป้ายร้าน Coconut Icecream ภาษาอังกฤษอยู่บรรทัดบน ภาษาไทยอยู่บรรทัด
ถดัไป 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้าน Coconut Icecream ยา่นจตจุกัร 

2) การจดัวางภาษาไทย-องักฤษ จากซ้าย-ขวา พบจ านวน 2 ปา้ย คือ   
- ภาษาไทยอยูด้่านซ้าย  ภาษาองักฤษอยูด้่านขวาพบจ านวน  1  ปา้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้าน  
Coconut Icecream 

องักฤษ 

ไทย 

องักฤษ 

ไทย 

ไทย 
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ตัวอย่าง (6) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-องักฤษ จากซ้าย-ขวา 
- ร้านอาหารตามสัง่เจ๊จ๋ิว  ภาษาไทยอยูด้่านซ้าย ภาษาองักฤษอยูด้่านขวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 33 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านอาหารตามสัง่เจ๊จ๋ิว ยา่นจตจุกัร 

- ภาษาองักฤษอยูด้่านซ้าย  ภาษาไทยอยูด้่านขวาพบจ านวน  1  ปา้ย 
- ปา้ยร้านราชาปลาหมกึ ภาษาองักฤษอยูด้่านซ้าย ภาษาไทยอยูด้่านขวา 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 34 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านราชาปลาหมกึ ยา่นจตจุกัร 

 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านอาหารตามส่ังเจ๊จิ๋ว 
องักฤษ  

ไทย  ไทย  

ไทย องักฤษ ไทย องักฤษ 

ไทย องักฤษ ไทย องักฤษ 

ไทย องักฤษ ไทย องักฤษ 

 ไทย องักฤษ 

ไทย องักฤษ 

ไทย องักฤษ 

ไทย องักฤษ 

ไทย องักฤษ 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านราชา
ปลาหมกึ 

องักฤษ ไทย 

องักฤษ 
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3) การจัดวางภาษาไทย-อังกฤษ แบบผสม บน-ล่าง และซ้าย-ขวา พบจ านวน  4  
ปา้ย  คือ 

- บรรทดับน ภาษาไทยอยู่ด้านซ้าย ภาษาองักฤษอยู่ด้านขวา  และบรรทดัถดัไป
ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ ตามล าดบั พบจ านวน  3  ปา้ย รายละเอียดตวัอยา่ง ดงันี ้
 

ตัวอย่าง (7) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-องักฤษ แบบผสม บน-ลา่ง และซ้าย-ขวา 
- ปา้ยร้านอร่อย ตามสัง่ บรรทดับน ภาษาไทยอยู่ด้านซ้าย ภาษาองักฤษอยู่ด้านขวา 

บรรทดัท่ี 2  ภาษาไทย และบรรทดัท่ี 3 ภาษาองักฤษ  
 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านอร่อย ตามสัง่ ยา่นจตจุกัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านอร่อย ตามส่ัง 

ไทย องักฤษ 

ไทย ไทย ไทย 

องักฤษ องักฤษ องักฤษ 
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- บรรทัดบน ภาษาอังกฤษอยู่ด้านซ้าย ภาษาไทยอยู่ด้านขวา  และบรรทัดถัดไป
ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  ตามล าดบั พบจ านวน  1  ปา้ย 
 

- ปา้ยร้าน ICE CREAM ภาษาองักฤษอยูด้่านซ้าย ภาษาไทยอยูด้่านขวา บรรทดับน  
บรรทดัท่ี 2 ภาษาองักฤษ บรรทดัท่ี 3 ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 36 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้าน ICE CREAM ยา่นจตจุกัร 

1.2.1.3 ภาษาอังกฤษ-จีน   
ย่านเยาวราชพบการใช้ภาษาองักฤษร่วมกับภาษาจีน จ านวน 1 ป้าย  คิดเป็น

ร้อยละ 2.13 มีเพียง  1  รูปแบบ เท่านัน้  คือ แบบบน-ลา่ง 
 
 
 

 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้าน ICE 
CREAM 

องักฤษ ไทย 

องักฤษ องักฤษ 

ไทย ไทย 

องักฤษ องักฤษ 

ไทย ไทย 

องักฤษ องักฤษ 

ไทย ไทย 

องักฤษ องักฤษ 

ไทย ไทย 

 องักฤษ  

ไทย 
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ตัวอย่าง (8) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาองักฤษ-จีน  จากบน-ลา่ง 
- ปา้ยร้าน NO CONTROL ภาษาองักฤษอยู่บรรทดับน บรรทดัท่ี 2 ภาษาจีน บรรทดั

ท่ี 3 ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 37 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้าน NO CONTROL ยา่นเยาวราช 

ป้ายภาษาองักฤษ-จีน  พบรูปแบบน้อยมาก จากข้อมูลพบเพียง  1  ป้าย เท่านัน้  และ
ไม่ให้รายละเอียดอะไรบนป้าย  นอกจากจะบอกช่ือร้านและบอกว่าเป็นป้ายร้านขายเก่ียวกับ
เคร่ืองดื่ม  เน่ืองจากมีค าวา่  “Drink” 

 
ย่านจตุจักร 

ยา่นจตจุกัรพบการใช้ภาษาองักฤษ-จีนบนปา้ยร้านอาหารริมทาง  คิดเป็นร้อยละ 
2.38 (1 ปา้ย)  รูปแบบการปรากฏพบเพียง  1  รูปแบบ  ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้าย 
ร้าน NO CONTROL 

องักฤษ 

จีน 

องักฤษ 
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ตัวอย่าง (9) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาองักฤษ-จีน แบบผสม บน-ลา่ง และซ้าย-ขวา 
- ปา้ยร้าน Durian Shack Slam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 38ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้าน Durian Shack Slam ยา่นจตจุกัร 

1.2.2 ภาษา 3 ภาษา 
จากผลการวิเคราะห์พบการใช้ภาษา 3 ภาษาบนป้ายร้านอาหารริมทางย่าน

เยาวราชและย่านจตจุกัร พบเพียงการใช้ภาษาไทย–จีน–องักฤษ  ซึ่งย่านเยาวราชคิดเป็นร้อยละ 
17.02 (8 ปา้ย)  สว่นยา่นจตจุกัร  คิดเป็นร้อยละ 11.90 (5 ปา้ย) 

ย่านเยาวราช 
ย่านเยาวราชพบการใช้ภาษาไทย–จีน–อังกฤษ  3 ภาษาบนป้าย

ร้านอาหารริมทาง คิดเป็นร้อยละ 17.02 (8 ปา้ย)  รูปแบบการปรากฏพบ  2  รูปแบบ  ดงันี ้
1) การจดัวางภาษาภาษาไทย–จีน–องักฤษ แบบผสม บน-ล่าง และ

ซ้าย-ขวา  พบจ านวน  4  ปา้ย   
2) การจดัวางภาษาภาษาไทย–จีน–องักฤษ จากบน-ลา่ง  พบจ านวน  

4  ปา้ย 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้าน  Durian Shack Slam 

องักฤษ 
องักฤษ 

องักฤษ 
จีน  องักฤษ 

องักฤษ 

องักฤษ 
จีน 

องักฤษ องักฤษ 
จีน 

องักฤษ 

องักฤษ 
จีน 

องักฤษ องักฤษ 
จีน 

องักฤษ 

องักฤษ 
จีน 

องักฤษ องักฤษ 
จีน 

องักฤษ 

องักฤษ 
จีน 

องักฤษ องักฤษ 
จีน 

องักฤษ 
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1) การจดัวางภาษาภาษาไทย–จีน–องักฤษ แบบผสม บน-ลา่ง และซ้าย-ขวา  พบจ านวน  
4  ป้าย  ส่วนใหญ่ภาษาไทยอยู่บรรทัดบน  แล้วตามด้วยภาษาจีน  ภาษาองักฤษ  อาจเป็นบน -
ลา่ง  และซ้าย-ขวา 
 

ตัวอย่าง (10) ป้ายท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-จีน-องักฤษ แบบผสม บน-ล่าง และซ้าย-
ขวา   

- ป้ายร้านก๋วยจั๊บอ้วนโภชนา บรรทัดบนเป็นภาษาไทย บรรทัดถัดไป ภาษาจีน 
ภาษาองักฤษ และบรรทัดถดัไปอีก ภาษาไทยอยู่ด้านซ้าย ภาษาจีนอยู่ตรงกลาง ภาษาองักฤษอยู่
ด้านขวา ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 39 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านก๋วยจับ๊อ้วนโภชนา ยา่นเยาวราช 

 

 

 

 

 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านก๋วยจ๊ับ
อ้วนโภชนา 

ไทย 

จีน 

องักฤษ 

ไทย จีน องักฤษ 

ไทย จีน องักฤษ 

ไทย จีน องักฤษ 

ไทย จีน 
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- ปา้ยร้านลกูขิง บรรทดับน ภาษาไทยอยู่ด้านซ้าย ภาษาองักฤษอยู่ด้านขวา บรรทดั
ถดัไป ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 40 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านลกูขงิ ยา่นเยาวราช 

2) การจดัวางภาษาไทย–จีน–องักฤษ จากบน-ล่าง  พบจ านวน  4  ป้าย คือ  ภาษาไทย
อยู่บรรทดับน  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน อยู่สลบักนัในบรรทดัถดัไป   จ านวน  3  ป้าย  และจดัวาง
เรียงแบบบรรทัดบนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  และบรรทัดถัดไปภาษาจีน  ภาษาไทย  
ตามล าดบั  จ านวน  1  ปา้ย 
 
 
 
 
 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านลูกขงิ 

ไทย องักฤษ 

ไทย 

จีน 

องักฤษ 

ไทย 

จีน 

องักฤษ 

ไทย 

จีน 

องักฤษ 

ไทย 

จีน 

องักฤษ 
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ตวัอย่าง (11) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-จีน -องักฤษ จากบน-ลา่ง 
- ป้ายร้านเกาลดัญ่ีปุ่ น ภาษาไทยอยู่บรรทดับน  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน อยู่บรรทดั

ถดัไปตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 41 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านเกาลดัญ่ีปุ่ น ยา่นเยาวราช 

- ปา้ยร้านเฮียอ้วน ภาษาไทยอยู่บรรทดับน  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน อยู่บรรทดัถดัไป
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 42 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านเฮียอ้วน ย่านเยาวราช 

 
 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้าน
เกาลัดญ่ีปุ่น 

ไทย 

องักฤษ 

จีน 

องักฤษ 

องักฤษ 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้าน 
เฮียอ้วน 
ไทย 

ไทย 

องักฤษ 

จีน 

ไทย 

องักฤษ 

จีน 
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- ป้ายร้านบัวลอยนิว้ทอง  ภาษาจีนและภาษาอังกฤษอยู่บรรทัดบน  ภาษาจีน 
ภาษาไทยอยู่บรรทดัถดัไปตามล าดบั  ซึ่งเป็นป้ายเดียวท่ีใช้ภาษาจีนขึน้บนบรรทดัสดุ พร้อมด้วย
ภาษาองักฤษ 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 43 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านบวัลอยนิว้ทอง ยา่นเยาวราช 

 
ลักษณะป้ายภาษาไทย–จีน–อังกฤษ แบบผสม บน-ล่าง และซ้าย-ขวา  ส่วนใหญ่

ภาษาไทยอยู่บรรทดับน  แล้วตามด้วยภาษาจีน  ภาษาองักฤษ  อาจเป็นบน-ล่าง  และซ้าย-ขวา  
เห็นได้ว่าภาษาไทยได้รับการน าเสนอในต าแหน่งบนสดุท่ีเด่นเสมอ  และภาษาไทยจะอยู่ด้านซ้าย
ของป้าย  ยกเว้นป้ายเดียวเท่านัน้  คือ ป้ายร้านบัวลอยนิว้ทอง  ท่ีจัดวางเรียงแบบบรรทัดบน
ภาษาจีนพร้อมด้วยภาษาองักฤษ  และบรรทดัถดัไปภาษาจีน  ภาษาไทย  ตามล าดบั 

 
ย่านจตุจักร 

ย่านจตจุกัร พบการใช้ภาษาไทย-จีน-องักฤษ บนป้ายร้านอาหารริมทาง คิดเป็น
ร้อยละ 11.90 (5 ปา้ย)  รูปแบบการปรากฏพบ  2  รูปแบบ  ดงันี ้

1) การจดัวางภาษาไทย-องักฤษ-จีน จากบน-ลา่ง พบจ านวน  3 ปา้ย  คือ 
- ภาษาไทยอยู่บรรทดับน บรรทดัท่ี 2 ภาษาองักฤษ บรรทดัท่ี 3 ภาษาจีน 

พบจ านวน 2 ปา้ย 
- ภาษาองักฤษอยู่บรรทดับน บรรทดัท่ี 2 ภาษาจีน บรรทดัท่ี 3 ภาษาไทย 

พบจ านวน 1 ปา้ย 
2) การจดัวางภาษาไทย-องักฤษ-จีน แบบผสม บน-ลา่ง และซ้าย-ขวา  

พบจ านวน  2  ป้าย คือ  ภาษาอังกฤษอยู่ ด้านบน บรรทัดถัดไป
ภาษาองักฤษอยูด้่านซ้าย ภาษาจีนอยูด้่านขวา และบรรทดัสดุท้าย คือ ภาษาไทย 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านบัว
ลอยนิว้ทอง 

องักฤษ 

จีน 

ไทย 
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1) การจดัวางภาษาไทย-องักฤษ-จีน จากบน-ลา่ง พบจ านวน  3 ปา้ย  คือ 
- ภาษาไทยอยู่บรรทดับน บรรทดัท่ี 2 ภาษาองักฤษ บรรทดัท่ี 3 ภาษาจีน พบจ านวน 

2 ปา้ย  ดงัตวัอยา่ง 
 

ตัวอย่าง (12) ปา้ยท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-องักฤษ-จีน จากบน-ลา่ง 
- ป้ายร้านไอศกรีมโคตรโบราณ ภาษาไทยอยู่บรรทัดบน บรรทัดท่ี 2 ภาษาองักฤษ 

บรรทดัท่ี 3 ภาษาจีน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 44 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านไอศกรีมโคตรโบราณ ยา่นจตจุกัร 

 

 

 

 

 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านไอศกรีมโคตร
โบราณ 
ไทย 

องักฤษ 

องักฤษ จีน 

ไทย  

องักฤษ 

องักฤษ องักฤษ 

จีน องักฤษ 
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- ปา้ยร้าน Coconut ภาษาองักฤษอยูบ่รรทดับน บรรทดัท่ี 2 ภาษาจีน และภาษาไทย
บรรทดัถดัไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 45 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้าน Coconut ยา่นจตจุกัร 

ตัวอย่าง (13) ป้ายท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-องักฤษ-จีน แบบผสม บน-ล่าง และซ้าย-
ขวา 

- ป้ายร้าน THAI MILK TEA ภาษาองักฤษอยู่ด้านบน บรรทดัถดัไปภาษาองักฤษอยู่
ด้านซ้าย ภาษาจีนอยูด้่านขวา และบรรทดัสดุท้าย คือ ภาษาไทย 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 46 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏร้าน THAI MILK TEA ยา่นจตจุกัร 

 
 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้าน Coconut  

 องักฤษ 

 จีน 

 ไทย 

 ไทย 

 ไทย 

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้าน THAI MILK TEA  

องักฤษ 

องักฤษ 

องักฤษ 

องักฤษ 

องักฤษ จีน องักฤษ จีน องักฤษ จีน 

ไทย ไทย ไทย 
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1.2.3 ภาษา 5 ภาษา 
จากผลการวิเคราะห์พบการใช้ภาษา 5 ภาษาบนป้ายร้านอาหารริมทางย่าน

จตจุกัรเท่านัน้ พบการใช้ภาษาไทย-องักฤษ-จีน-เกาหลี-ญ่ีปุ่ น คิดเป็นร้อยละ 4.76 (2 ปา้ย) 
 

ตัวอย่าง (14)  ป้ายท่ีมีการจดัวางภาษาไทย-องักฤษ-จีน-เกาหลี-ญ่ีปุ่ น แบบผสม บน-
ลา่ง และซ้าย-ขวา 

- ป้ายร้านน า้ส้มคัน้สด ภาษาไทยอยู่บรรทัดบน  บรรทัดท่ี 2 เรียงจากซ้ายไปขวา 
เรียงจากภาษาเกาหลี  ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาอังกฤษ  บรรทัดท่ี 3 ภาษาอังกฤษอยู่
ด้านซ้าย ภาษาองักฤษอยูด้่านขวา 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 47 ปา้ยและตารางน าเสนอภาษาท่ีปรากฏของร้านน า้ส้มคัน้สด ยา่นจตจุกัร 

สรุป ภาพรวมภาษาท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและจตุจักรมี
รายละเอียด ดงันี ้

ย่านเยาวราช ภาษาเดียวท่ีปรากฎมากท่ีสุด คือ ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 46.81 
หรือจ านวน 22 ป้ายจากทัง้หมด 47 ป้าย  ใช้ในการบอกช่ือร้านและรายการอาหาร ส่วนป้ายท่ี
ปรากฏการใช้พหุภาษาพบว่าต าแหน่งบนสุดมักเป็นภาษาไทยเสมอ  เน่ืองจากมีความโดดเด่น  
และร้อยละ 97.87 หรือจ านวน  46  ปา้ย มีภาษาไทยปรากฏด้วยทัง้หมด  ยกเว้นเพียง  1  ปา้ย ท่ี
ไม่มีภาษาไทยปรากฏ  ป้ายพหุภาษาท่ีพบบ่อยมากท่ีสดุ คือ การใช้ภาษา  2  ภาษา  ภาษาไทย
ร่วมกับภาษาจีนสะท้อนเห็นถึงวฒันธรรมไทย-จีนท่ีมีร่วมกันมานาน  ผนวกกับจ านวนคนจีนท่ี
หลัง่ไหลเข้ามาเท่ียวในประเทศไทยเป็นอนัดบัหนึ่ง จึงมีผลตอ่การใช้ภาษาไทย-จีนในยา่นเยาวราช
เป็นอย่างมาก  ดงันัน้  ภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยรองลงมา  คือ  ภาษาจีน  ปรากฏบนป้ายพหภุาษา
ทัง้หมด  20  ปา้ย  จากทัง้หมด  25 ปา้ย ถือเป็นจ านวนเกือบทัง้หมดของปา้ยพหภุาษา   

ภาษาที่ปรากฏบนป้ายน า้ส้มคัน้สด 

ไทย 

เกาหลี จีน ญ่ีปุ่ น องักฤษ 

องักฤษ องักฤษ 
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ส่วนย่านจตุจักร ภาษาเดียวท่ีปรากฏมากท่ีสุดพบใน 2 ภาษาในปริมาณเท่ากัน  
ภาษาละ 5 ปา้ย คิดเป็นร้อยละ 11.90 คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ส่วนป้ายท่ีปรากฏการใช้
พหุภาษาพบว่าป้ายย่านจตุจกัรนิยมใช้ภาษาไทยร่วมกับภาษาองักฤษมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
57.14 สะท้อนให้เห็นว่าเน่ืองจากจตุจักรเป็นย่านท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีคน
หลากหลายเชือ้ชาติไปจับจ่ายซือ้สินค้า จึงมีผลท าให้ภาษาท่ีใช้ยังคงต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางนอกเหนือจากภาษาไทย  ป้ายท่ีน าเสนอจึงจ าเป็นต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับ
ภาษาไทย 
 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและ
ย่านจตุจักร 

งานวิจัยนีท้ าการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางในย่าน
เยาวราชและจตจุกัร รวม 89 ร้าน  หรือ 89 ปา้ย โดยปา้ยร้านอาหารริมทางของเยาวราชมี 47 ปา้ย 
และย่านจตุจักรมี 42 ป้าย  ในการวิเคราะห์ข้อนี ้ ผู้ วิจัยวิเคราะห์ป้ายร้านอาหารริมทางตาม
แนวคิดของเครสและฟาน ลีเออเวน Kress (2006) คือ ทัศนะสัญศาสตร์ โดยวิเคราะห์รูปแบบ  
องค์ประกอบ  การจดัวางบนป้ายร้านอาหารริมทางของย่านเยาวราชซึ่งประกอบด้วย  47  ป้าย  
และยา่นจตจุกัรประกอบด้วย  42  ปา้ย  รวมทัง้สิน้  89  ปา้ย  ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 องค์ประกอบท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัร  

ย่าน 

องค์ประกอบที่ปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทาง 

ช่ือ
ร้าน 

รายการ
อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

ราคา 
รายละเอียด/

ข้อมูล
เพิ่มเตมิ 

สัญลักษณ์/
โลโก้ 

รูปภาพ
อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

สี 

เยาวราช 38 36 29 27 14 11 47 

จตุจักร 20 36 26 12 3 34 42 

 
ตาราง 2 น าเสนอองค์ประกอบท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและ

ย่านจตุจักร  โดยพบทัง้หมด  7  องค์ประกอบ  ได้แก่  1) สี  2) ช่ือร้าน  3) รายการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม  4) รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเติม  5) ราคา  6) สญัลกัษณ์/โลโก้  และ  7) รูปภาพอาหาร



 73 
 
และเคร่ืองดื่ม  ซึ่งพบความเหมือนและความต่างในองค์ประกอบท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริม
ทางในย่านเยาวราชและย่านจตุจักร  ดังนี ้ องค์ประกอบท่ีมีความเหมือนกันมากท่ีสุด  คือ  
รายการอาหารและเคร่ืองดื่ม  ซึง่มีจ านวนเท่ากนั  36  ปา้ย  ถดัมา  คือ  สี  จากการวิเคราะห์พบว่า
ทกุปา้ยต้องมีสี ดงันัน้ จึงปรากฏในทกุป้าย  ส่วนองค์ประกอบท่ีมีความใกล้เคียงด้านจ านวน  คือ  
ราคา  ยา่นเยาวราชจ านวน 29 ปา้ย และยา่นจตจุกัรจ านวน 26 ปา้ย   

ความตา่งขององค์ประกอบท่ีเห็นได้ชดัมากท่ีสดุ  คือ  ปา้ยยา่นเยาวราชมีช่ือร้านมากกวา่
ย่านจตุจักรเกือบเท่าตวั  คือ  38  ป้าย  กับ  20  ป้าย  รายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมย่านเยาวรา
ชมีมากกว่าย่านจตจุกัรเท่าตวัเช่นกนั  คือ  27 ปา้ย กบั 12  ปา้ย  และสญัลกัษณ์/โลโก้ท่ีปา้ยย่าน
เยาวราชมีจ านวน  14  ปา้ย  ซึง่มากกวา่ปา้ยย่านจตจุกัรท่ีมีเพียง 3  ปา้ย  สว่นความตา่งของปา้ย
ยา่นจตจุกัร  คือ  รูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม  ซึง่มีจ านวน  34  ปา้ย  ตา่งจากปา้ยย่านเยาวราชท่ี
มีเพียง 11 ปา้ย 

ปา้ยร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชปรากฎช่ือร้าน จ านวน 38 ปา้ย มากกว่าย่านจตจุกัร 
ซึง่มีเพียง 20 ปา้ย ทัง้ย่านจตจุกัรและย่านเยาวราชเน้นท่ีรูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม คือ 36 ปา้ย 
เท่ากนั  นอกจากนัน้  เห็นได้ว่าป้ายย่านเยาวราชมีองค์ประกอบด้านช่ือร้าน  รายการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม  ราคา  รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเติม สญัลกัษณ์/โลโก้  และสี  มากกว่าป้ายย่านจตจุกัร   
ยกเว้นรูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีป้ายย่านจตุจักรมีจ านวนมากกว่า  กล่าวคือ ป้ายย่าน
เยาวราชมีองค์ประกอบมากกว่าป้ายย่านจตจุักรในทุกองค์ประกอบ  ยกเว้นรูปภาพอาหารและ
เคร่ืองดื่ม  ซึง่องค์ประกอบตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. สี 
องค์ประกอบท่ีปรากฏบนป้ายของร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและย่านจตจุกัรท่ี

พบมากท่ีสดุ คือ สี ป้ายย่านเยาวราชมีสีจ านวน  47  ป้าย  ป้ายย่านจตจุกัรมีสีจ านวน  42  ป้าย  
โดยแบง่สีออกเป็น 2 ประเภท คือ สีพืน้หลงัและสีตวัอกัษร  รายละเอียดดงัตาราง 3 และตาราง 4 
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ตาราง 3 สีพืน้หลงัท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัร 

หมายเหตุ  ตวัเลข  ...1  หมายถึง  ล าดบัท่ีท่ีปรากฏเรียงจากมากท่ีสดุไปหาน้อย  3  ล าดบัแรก 
 

จากตาราง 3 พบว่าสีพืน้หลงัโดยรวมท่ีปรากฏบนปา้ยย่านเยาวราชและจตจุกัรมากท่ีสดุ  
คือ สีขาว (38 ป้าย) ดงัภาพประกอบ 48 และ 49  และรองลงมา  คือ สีเหลือง (19 ป้าย)  และสี
ถดัไป  คือ  สีแดง  (14  ปา้ย)  ผลการวิเคราะห์การใช้สีพืน้หลงับนปา้ยร้านอาหารริมทางแยกแตล่ะ
ยา่น  ยา่นเยาวราชสีพืน้หลงับนปา้ยท่ีนิยมมากท่ีสดุ  คือ  สีขาว  (24 ปา้ย)  รองลงมา คือ สีเหลือง  
(11 ปา้ย)  อนัดบัท่ี 3 คือ สีแดง (10 ป้าย)  ส่วนย่านจตจุกัรสีพืน้หลงับนปา้ยท่ีนิยมมากท่ีสดุ  คือ  
สีขาว  (14 ปา้ย)  รองลงมา คือ สีเหลืองและสีเขียว  (สีละ 8 ปา้ย รวม 16 ปา้ย)  อนัดบัท่ี 3 คือ สี
ส้ม (7 ป้าย)  ส่วนสีท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด  ย่านเยาวราช  คือ  สีส้ม  สีด า  สีน า้เงิน  สีชมพู  ซึ่งพบ
เพียงสีละ  1  ปา้ย เท่านัน้  ยา่นจตจุกัร  คือ สีน า้เงินพบ  1  ปา้ย    

 
 
 
 
 
 

สีพืน้หลังที่ปรากฏในป้ายย่านเยาวราชและจตุจักร 
ล าดับ สี เยาวราช จตุจักร รวม 

1 ขาว 241 141 381 

2 เหลือง 112 82 192 

3 ส้ม 1 73 8 

4 เขียว - 82 8 

5 แดง 103 4 143 

6 ฟา้ - 4 4 

7 ด า 1 3 4 

8 เนือ้ - 3 3 

9 น า้ตาล 2 2 4 

10 น า้เงิน 1 1 2 

11 ชมพ ู 1 - 1 
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ภาพประกอบ 48 ปา้ยร้านรังนกแป๊ะก๊วยเจ๊แอน ยา่นเยาวราชท่ีมีสีพืน้หลงัสีขาว  

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 49 ปา้ยร้าน Kebap ยา่นจตจุกัรท่ีมีสพีืน้หลงัสีขาว  
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ตาราง 4 สีตวัอกัษรท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและยา่นจตจุกัร 

 
ในการนับจ านวนสีตัวอักษร เน่ืองจากในแต่ละป้ายอาจมีสีได้มากกว่า  1  สี ดังนัน้  

จ านวนลกัษณนามในตาราง 4  จึงนบัเป็นครัง้ท่ีปรากฏ  จากตาราง 4 พบว่าสีตวัอกัษรโดยรวมท่ี
ปรากฏบนปา้ยย่านเยาวราชและจตจุกัรมากท่ีสดุ   คือ  สีแดง (43 ครัง้) ดงัภาพประกอบ 47 และ 
48 รองลงมา คือ สีน า้เงิน (35 ครัง้) อันดับท่ี 3 คือ สีด า (26 ครัง้)  ผลการวิเคราะห์การใช้สีตัว
อกัษรบนปา้ยร้านอาหารริมทางแยกแตล่ะยา่น ย่านเยาวราชสีตวัอกัษรบนปา้ยท่ีนิยมมากท่ีสดุ คือ 
สีแดง (27 ครัง้)  รองลงมา คือ สีน า้เงิน (19 ครัง้) อนัดบัท่ี 3 สีเขียว (13 ครัง้) ส่วนสีท่ีปรากฏน้อย
ท่ีสดุ ย่านเยาวราช คือ สีชมพ ูสีม่วง และสีทอง พบเพียงสีละ 1 ครัง้เท่านัน้ ส่วนย่านจตจุกัรสีตวั
อกัษรบนปา้ยท่ีนิยมมากท่ีสดุ  คือ  สีด า (19 ครัง้)  รองลงมา คือ สีแดงและสีน า้เงิน (สีละ 16 ครัง้ 
รวม 32 ครัง้) อนัดบัท่ี 3 คือ สีขาว (14 ครัง้) ส่วนสีท่ีปรากฏน้อยท่ีสดุย่านจตจุกัร คือ สีม่วงและสี
ทอง ซึง่พบเพียงสีละ 1 ครัง้ 

 
 
 
 

สีตัวอักษรที่ปรากฏบนป้ายย่านเยาวราชและจตุจักร 
ล าดับ สี เยาวราช จตุจักร รวม 

1 ขาว 9 143 23 

2 เหลือง 9 8 17 

3 ส้ม 3 4 7 

4 เขียว 133 11 24 

5 แดง 271 162 431 

6 ฟา้ 3 5 8 

7 ด า 7 191 263 

8 น า้ตาล 2 3 5 

9 น า้เงิน 192 162 352 

10 ชมพ ู 1 9 10 

11 มว่ง 1 1 2 

12 ทอง 1 1 2 
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ภาพประกอบ 50 ปา้ยร้านนายจุ้ย ยา่นเยาวราชเจ้าเก่าท่ีมีสีตวัอกัษรสแีดง  

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 51 ปา้ยร้านพรเพ็ชร ยา่นจตจุกัรท่ีมีตวัอกัษรสีแดง  

 
2. ช่ือร้าน 

จากการวิเคราะห์พบวา่องค์ประกอบด้านช่ือร้าน  ปา้ยยา่นเยาวราชมีช่ือร้านมากกว่า
ยา่นจตจุกัรเกือบเท่าตวั  คือ  38  ปา้ย  กบั  20  ปา้ย  โดยมีรูปแบบการจดัวางตวัอกัษร ดงันี ้
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ตาราง 5 ช่ือร้านท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและยา่นจตจุกัร  

 
ผลการวิเคราะห์ช่ือร้านท่ีปรากฏในป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและย่านจตจุกัร 

ปรากฏช่ือร้านตวัอกัษรภาษาไทย จดัวางข้อความด้านบนมากท่ีสดุ ดงัภาพประกอบ 49 และ 50 
โดยย่านเยาวราชมีจ านวน 18 ป้าย และย่านจตุจักรมีจ านวน 6 ป้าย พบทัง้หมด 24 ป้าย จาก
ทัง้หมด 58 ป้าย รองลงมา คือ ย่านเยาวราชปรากฎตวัอกัษรภาษาไทย รูปแบบภาษาจีน จดัวาง
ด้านบนจ านวน 12 ป้าย  ย่านจตุจักรช่ือร้านท่ีปรากฏรองลงมา คือ ตัวอักษรภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ จดัวางด้านบน (5 ปา้ย) อนัดบัท่ี 3 ของย่านเยาวราชปรากฎตวัอกัษรภาษาองักฤษ 
จดัวางด้านบน (2 ปา้ย) เหมือนกนักบัยา่นจตจุกัร (4 ปา้ย)  

 

ช่ือร้านที่ปรากฏบนป้ายย่านเยาวราชและจตุจักร 
ล าดับ รูปแบบตัวอักษร เยาวราช จตุจักร รวม 

1 ตวัอกัษรภาษาไทย จดัวางด้านบน 181 61 241 

2 ตวัอกัษรภาษาไทย รูปแบบภาษาจีน จดัวางด้านบน 122 - 122 

3 ตวัอกัษรภาษาไทย รูปแบบภาษาจีน จดัวางด้านซ้าย 1 - 1 

4 ตวัอกัษรภาษาไทย รูปแบบภาษาจีน จดัวางด้านลา่ง 
ด้านขวา 

1 - 1 

5 ตวัอกัษรภาษาไทยและภาษาจีน รูปแบบภาษาจีน 
จดัวางด้านบน 

1 - 1 

6 ตวัอกัษรภาษาไทยและภาษาจีน รูปแบบภาษาจีน 
จดัวางด้านลา่ง 

1 - 1 

7 ตวัอกัษรภาษาองักฤษ จดัวางด้านบน 23 43 63 

8 ตวัอกัษรภาษาองักฤษ จดัวางด้านบน ด้านซ้าย - 2 2 

9 ตวัอกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษ จดัวางด้านบน 1 52 6 

10 ตวัอกัษรภาษาไทย จดัวางด้านลา่ง - 1 1 

11 ตวัอกัษรภาษาไทย จดัวางด้านบน ด้านซ้าย - 1 1 

12 ตวัอกัษรภาษาไทย จดัวางด้านลา่ง ด้านซ้าย - 1 1 

13 ตวัอกัษรภาษาจีน จดัวางด้านบน 1 - 1 
รวม 38 20 58 
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จากตาราง 5 เห็นได้วา่ช่ือร้านปรากฏในต าแหน่งบนทัง้ยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัรมาก
ท่ีสดุ  เน่ืองจากเป็นต าแหน่งท่ีเป็นจุดเด่นดึงดดูความสนใจของสายตาคนอ่าน  แสดงความเป็น
ผู้สร้าง  ผู้ ริเร่ิมอาหารและเคร่ืองดื่ม  หรือเครสและฟาน ลีเออเวน Kress (2001) เรียกว่า สิ่งท่ีโดด
เดน่  หรือ  ideal  นอกจากนี ้ เห็นได้วา่ยา่นเยาวราชให้ความส าคญักบัช่ือร้านมากกวา่ยา่นจตจุกัร  
เน่ืองจากมีปรากฏบนปา้ย  38  ปา้ย  หรือ  38  ร้าน  มากกวา่ยา่นจตจุกัรท่ีปรากฏ  20  ปา้ย  หรือ  
20  ร้าน 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 52 ปา้ยร้านแกงกระหร่ีนายโยง่ ยา่นเยาวราชท่ีมีช่ือร้านปรากฏด้านบน 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 53 ปา้ยร้านน า้อดัลมโบราณ ยา่นจตจุกัรท่ีมีช่ือร้านปรากฏด้านบน 

3. รายการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
จากการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบด้านรายการอาหารและเคร่ืองดื่ม  ป้ายย่าน

เยาวราชและย่านจตุจักร พบรายการอาหารและเคร่ืองดื่มจ านวนเท่ากัน  คือ ย่านละ  36  ป้าย  
โดยมีรูปแบบการจดัวางรายการอาหารและเคร่ืองดื่ม ดงันี ้
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ตาราง 6 รายการอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางยา่นเยาวราชและยา่น
จตจุกัร 

 

ผลการวิเคราะห์รายการอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีปรากฏในป้ายร้านอาหารริมทางย่าน
เยาวราชและย่านจตจุกัร โดยย่านเยาวราชปรากฎรายการอาหารและเคร่ืองดื่ม จดัวางรองจากช่ือ
ร้านมากท่ีสุด (13 ป้าย) ดงัภาพประกอบ 54 ย่านจตุจกัร จัดวางด้านบนมากท่ีสดุ (13 ป้าย) ดงั
ภาพประกอบ 55 รองลงมาของย่านเยาวราช คือ จดัวางด้านบน (11 ป้าย)  และย่านจตจุกัร คือ 
จัดวางด้านซ้าย (6 ป้าย)  ส่วนอันดับท่ี 3 ย่านเยาวราช คือ จัดวางด้านซ้าย (8 ป้าย) และย่าน
จตจุกัร คือ จดัวางด้านบนถึงด้านล่าง และจดัวางรองจากช่ือร้าน (อย่างละ 5 ปา้ย)  ส่วนรูปแบบ
อ่ืนปรากฏน้อยมาก 

จากผลการวิเคราะห์ท าให้เห็นว่ารายการอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นสิ่งท่ีร้านอาหารริมทาง
ให้ความส าคญัมาก ดงัท่ีเห็นได้จากย่านเยาวราชรายการอาหารและเคร่ืองดื่มปรากฏรองจากช่ือ
ร้าน  ส่วนป้ายย่านจตุจักรจัดให้รายการอาหารและเคร่ืองดื่มอยู่ด้านบนสุดเทียบเท่ากับช่ือร้าน 
เช่นเดียวกบัย่านเยาวราช แต่เพียงเยาวราชจดัรูปแบบนีเ้ป็นอนัดบัท่ี 2  และโดยภาพรวมปา้ยของ
ทัง้ 2 ย่านมีการจดัรายการอาหารและเคร่ืองดื่มอยู่ต าแหน่งบน เน่ืองจากท าให้ผู้บริโภคทราบว่า
ร้านนีข้ายอาหารหรือเคร่ืองดื่มประเภทใด  นอกจากนี ้มีการจดัรายการอาหารและเคร่ืองดื่มอยู่

รายการอาหารและเคร่ืองดื่มที่ปรากฏบนป้ายย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 
ล าดับ ต าแหน่ง เยาวราช จตุจักร รวม 

1 จดัวางด้านบน 112 131 241 

2 จดัวางด้านบนถึงด้านลา่ง - 53 5 

3 จดัวางรองจากช่ือร้าน 131 53 182 

4 จดัวางด้านลา่ง 1 4 5 

5 จดัวางด้านซ้าย 83 62 143 

6 จดัวางด้านซ้าย ด้านขวา 1 1 2 

7 จดัวางด้านขวา 1 1 2 

8 จดัวางด้านลา่ง ด้านซ้าย - 1 1 

9 จดัวางด้านซ้าย ด้านขวา และ
ด้านลา่ง 

1 - 1 

รวม 36 36 72 
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ต าแหน่งด้านซ้าย  ซึ่งป้ายย่านเยาวราชพบในอนัดบัท่ี 3  ส่วนป้ายย่านจตุจักรพบในอนัดบัท่ี 2  
เน่ืองจากต าแหน่งซ้ายเป็นต าแหน่งท่ีเครสและฟาน ลีเออเวน (Kress & van Leeuwen, 2001) 
เรียกว่าเป็นข้อมูลท่ีรู้และเข้าใจอยู่แล้ว  หรือ  given  เป็นรายการท่ีมีคงท่ีและเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภค
ทราบอยูแ่ล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 54 ปา้ยร้านขายแกงเจ๊กปุ๋ ย (เจ้เฉ่ีย) ยา่นเยาวราชท่ีมีรายการอาหารและเคร่ืองดื่ม
จดัวางรองจากช่ือร้าน 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 55 ปา้ยร้านน า้ส้มคัน้สด ย่านจตจุกัรท่ีมีรายการอาหารและเคร่ืองดื่มจดัวางด้านบน 

4. รายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
จากการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบรายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเติม ปา้ยย่านเยาวราชมี

รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเติมมากกว่าย่านจตจุกัร  คือ  27  ป้าย  กบั  12  ปา้ย  โดยมีรายละเอียด/
ข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีแสดงถึงด้านตา่งๆ ดงันี ้
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ตาราง 7 รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางยา่นเยาวราชและยา่น
จตจุกัร 

 

ในการนบัจ านวนรายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเตมิไม่สามารถนบัจ านวนเป็นปา้ย  เน่ืองจากแต่
ละป้ายอาจมีรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมหลายข้อ  ดังนัน้ จึงนับลักษณนามเป็นจ านวนครัง้ท่ี
ปรากฏ  จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเติมท่ีปรากฏในป้ายร้านอาหารริม
ทางย่านเยาวราชและยา่นจตจุกัรพบว่าปา้ยร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชพบข้อความบอกเวลา/
สถานท่ี/การติดต่อ มากท่ีสดุ คือ 26 ครัง้ ดงัภาพประกอบ 56 ซึ่งพบเวลาปิด-เปิด  “18.00-22.00 
น.”  สถานท่ี  คือ  “ปากซอยผดงุด้าว  ฝ่ังเจริญกรุง  หน้าร้านทองบ้านฮัว่ล้ง  บนรถสี่ล้อเล็กสีแดง”  
การติดต่อ  คือ  “โทร. 091-272-8861, 886-324-1711”  ส่วนย่านจตจุกัรพบลกัษณะเด่นเฉพาะ/
พิเศษมากท่ีสุด คือ ลกัษณะเด่นเฉพาะ/พิเศษ 19 ครัง้  ดงัภาพประกอบ 57  ซึ่งพบลกัษณะเด่น
เฉพาะ/พิเศษของร้าน  คือ  “Whole Coconut Icecream”  เน้นวา่ไอศกรีมเป็นเนือ้มะพร้าวทัง้หมด
ไม่ได้ผสมอย่างอ่ืน  และ  “ฟรีท็อปปิง้  Free Topping”  เป็นความพิเศษท่ีแตกต่างจากร้าน
ไอศกรีมอ่ืนในยา่นจตจุกัร  เป็นการน าเสนอตวัตนของร้าน 

รองลงมาป้ายย่านเยาวราชพบลกัษณะเด่นเฉพาะ/พิเศษ 22 ครัง้ และป้ายย่านจตจุกัร 
พบเวลา/สถานท่ี/การติดตอ่ 7 ครัง้  

รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเติมด้านการบริการพบในป้ายย่านเยาวราช 7 ครัง้ แต่ไม่พบใน
ป้ายย่านจตจุกัร  รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเติมท่ีพบน้อยท่ีสดุในย่านเยาวราช คือ การเชิญชวน มี
เพียง 1 ครัง้ สว่นจตจุกัร คือ การรับรองความอร่อยและการขอบคณุ ปรากฏเพียง 1 ครัง้ 

รายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเตมิที่ปรากฏบนป้ายย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 
ล าดับ แสดงถงึ เยาวราช จตุจักร รวม 

1 ลกัษณะเดน่เฉพาะ/พิเศษ 222 191 411 

2 เวลา/สถานท่ี/การติดต่อ 261 72 332 

3 การบริการ 73 - 73 

4 การรับรองความอร่อย 5 1 6 

5 การขอบคณุ 4 1 5 

6 การเชิญชวน 1 63 73 
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ในภาพรวมรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีพบมากท่ีสุด  คือ  ลกัษณะเด่นเฉพาะ/พิเศษ 
พบ 41 ครัง้  รองลงมา คือ เวลา/สถานท่ี/การติดต่อพบ 33  ครัง้  ถดัไป  คือ  การบริการและการ
เชิญชวน พบประเภทละ  7  ครัง้ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 56 ปา้ยร้านน้องแอมยา่นเยาวราชท่ีมีรายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเตมิบอกเวลา/สถานท่ี/
การตดิตอ่ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 57 ปา้ยร้านไอศกรีมโคตรโบราณ ยา่นจตจุกัรท่ีมีรายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีบอก
ลกัษณะเดน่เฉพาะ/พิเศษ 

5. ราคา 
จากการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบด้านราคา  ป้ายย่านเยาวราชมีราคามากกว่า

ยา่นจตจุกัร คือ  29  ปา้ย  กบั  26  ปา้ย  โดยมีรูปแบบการจดัวางราคา ดงันี ้
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ตาราง 8 ราคาท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและยา่นจตจุกัร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวิเคราะห์ราคาท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและย่านจตจุกัร 

โดยย่านเยาวราชปรากฎการจัดวางของราคามากท่ีสุด คือ จัดวางด้านขวา จ านวน 16 ป้าย ดงั
ภาพประกอบ 58 ย่านจตจุกัรปรากฏจดัวางด้านลา่ง ด้านขวา จ านวน 8 ปา้ย ดงัภาพประกอบ 59 
รองลงมา ย่านเยาวราช คือ จดัวางตรงกลาง และจดัวางด้านล่าง ด้านขวา อย่างละ 4 ป้าย ส่วน
ย่านจตจุกัร คือ จดัวางด้านขวา จ านวน 7 ป้าย อนัดบัท่ี 3 ย่านเยาวราชและย่านจตจุกัร คือ จดั
วางด้านลา่ง จ านวน 2 ปา้ย  และ  3  ปา้ย   ซึง่เป็นจ านวนท่ีน้อยมาก  จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู
วิเคราะห์ได้ว่าปา้ยย่านเยาวราชและย่ายจตจุกัรจดัวางองค์ประกอบด้านราคาท่ีต าแหน่งด้านขวา
เป็นสว่นใหญ่  สอดคล้องกบัท่ีเครสและฟาน ลีเออเวน Kress (2006) กลา่วว่าราคาเป็นข้อมลูใหม ่
หรือ new เป็นข้อมลูท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดขึน้อยู่กบัสภาพทางเศรษฐกิจ  และต าแหน่ง
ท่ีแสดง คือ ด้านขวา  เป็นสว่นใหญ่ 

 
 

ราคาที่ปรากฏบนป้ายย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 
ล าดับ ต าแหน่ง เยาวราช จตุจักร รวม 

1 จดัวางตรงกลาง 42 2 63 

2 จดัวางด้านลา่ง ด้านขวา 42 81 122 

3 จดัวางด้านลา่ง ด้านซ้าย 1 - 1 

4 จดัวางด้านลา่ง 23 33 5 

5 จดัวางด้านขวา 161 72 231 

6 จดัวางด้านซ้าย - 1 1 

7 จดัวางด้านซ้าย ด้านขวา - 1 1 

8 จดัวางรองมาจากรายการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

- 2 2 

9 จดัวางด้านบนของรายการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

1 - 1 

10 จดัวางรองมาจากช่ือร้าน 1 1 2 

11 จดัวางด้านบน - 1 1 
รวม 29 26 55 
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ภาพประกอบ 58 ปา้ยร้านเซีย้หฉูลาม ย่านเยาวราชท่ีราคาปรากฏด้านขวา  

 

 
 
 

ภาพประกอบ 59 ปา้ยร้าน J&K ยา่นจตจุกัรท่ีราคาปรากฏด้านลา่งด้านขวา  

 
6. สัญลักษณ์/โลโก้ 

จากการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบด้านสัญลักษณ์/โลโก้  ป้ายย่านเยาวราชมี
สญัลกัษณ์/โลโก้มากกว่าย่านจตจุกัร  คือ  14  ปา้ย  ส่วนย่านจตจุกัรพบน้อยมาก เพียง  3  ป้าย 
เท่านัน้  ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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ตาราง 9 สญัลกัษณ์/โลโก้ท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์สญัลกัษณ์/โลโก้ท่ีปรากฏในป้ายร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชและ
ย่านจตจุกัร ปรากฏจ านวนไม่มากนกัทัง้ย่านเยาวราชและย่านจตุจกัร โดยย่านเยาวราชปรากฎ
สญัลกัษณ์/โลโก้ Wongnai มากท่ีสุด (4 ป้าย) ดงัภาพประกอบ 60 รองลงมา คือ อร่อยจัง และ 
Line Man (อย่างละ 2 ป้าย) และสญัลกัษณ์ท่ีพบน้อยท่ีสดุเพียง 1 ป้าย ได้แก่ เปิบพิสดาร ช่อง5  
GSB  Street Food  Starvingtime  Coca Cola  และกรุงเทพมหานคร BMA NOW! 

ส่วนย่านจตจุกัรปรากฏน้อยมาก เพียงสญัลกัษณ์/โลโก้อย่างละ 1 ป้ายเท่านัน้ คือ เปิบ
พิสดาร ช้อนทองชวนทาน มาตรฐานอาหารเด็ด และ Facebook Instagram ดงัภาพประกอบ 61 
 

 

 

 

สัญลักษณ์/โลโก้ที่ปรากฏบนป้ายย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 
ล าดับ สัญลักษณ์/โลโก้ เยาวราช จตุจักร รวม 

1 Wongnai 41 - 41 

2 อร่อยจงั 22 - 2 

3 Line Man 22 - 2 

4 เปิบพิสดาร 1 1 2 

5 ช่อง5 1 - 1 

6 GSB Street Food 1 - 1 

7 Starvingtime 1 - 1 

8 Coca Cola 1 - 1 

9 กรุงเทพมหานคร BMA NOW! 1 - 1 

10 ช้อนทองชวนทาน มาตรฐานอาหาร
เดด็ 

- 1 1 

11 Facebook Instagram - 1 1 
รวม 14 3 17 
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ภาพประกอบ 60 ปา้ยร้านขนมปังเจ้าอร่อยเดด็เยาวราช ท่ีมีสญัลกัษณ์ Wongnai  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 61 ปา้ยร้าน Coco JJ ยา่นจตจุกัรท่ีมีสญัลกัษณ์ Facebook Instagram  

7. รูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม 
จากการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบด้านรูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม ป้ายย่าน

จตจุกัรมีรูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่มมากกวา่ย่านจตจุกัรเกือบเท่าตวั  คือ  34  ปา้ย  กบั  11  ปา้ย  
โดยมีรูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม ดงันี ้
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ตาราง 10 รูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางยา่นเยาวราชและยา่น
จตจุกัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่มที่ปรากฏบนป้ายย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 
ล าดับ รูปภาพ เยาวราช จตุจักร รวม 

1 เกาลดั 21 - 23 

2 หอยจ๊อ 1 - 1 

3 ป ู 1 - 1 

4 บะหมี่และเป็ดย่าง 1 - 1 

5 ฝร่ังและสตรอเบอร่ี 1 - 1 

6 ส้ม - 51 51 

7 ไอศกรีมมะพร้าว - 32 32 

8 อาหารตามสัง่ - 23 23 

9 กล้วย มนั เผือก ไข่นกกระทา - 1 1 

10 ไก่เคบบั เนือ้เคบบั - 1 1 

11 ชานมไข่มกุ - 1 1 

12 น า้มะนาว - 1 1 

13 ผดัไทย - 1 1 

14 ขนมจีนน า้ยากะทิ ขนมจีนน า้ยาป่า - 1 1 

15 น า้เฉาก๊วย - 1 1 

16 ผลไม้ - 1 1 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 
 

 

รูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่มที่ปรากฏบนป้ายย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 
ล าดับ รูปภาพ เยาวราช จตุจักร รวม 

17 ลกูชิน้ - 1 1 

18 ปลาหมกึ - 1 1 

19 ผดัไทไก่ ข้าวมนัไก่ทอด ก๋วยเตี๋ยวต้ม
ย า 

- 1 1 

20 ชาไทย ชาเขียว กาแฟไทย - 1 1 

21 ชาเขียวมะมว่ง ชานมทเุรียน - 1 1 

22 ก๋วยเต๋ียว เนือ้ปลาลวก 1 - 1 

23 ตือฮวน เก่ียมฉ่าย รายการคยุเพลิน
เมืองไทย 

1 - 1 

24 รังนก เต้าทงึ บวัลอยงาด าน า้ขิง บวั
ลอยแปะก๊วยนมสด ทบัทิมกรอบ

น า้กะทิ สาคแูคนตาลปู 

1 - 1 

25 ก๋วยจับ๊ 1 - 1 

26 ขนมหวาน 1 - 1 

27 ไอศกรีมมะมว่ง - 1 1 

28 ไอศกรีมมะพร้าวในกะลามะพร้าว - 1 1 

29 มะพร้าว น า้มะพร้าว - 1 1 

30 ทเุรียน รูปมะมว่ง - 1 1 
31 ไอศกรีมแทง่ - 1 1 
32 ก๋วยเต๋ียวน่องไก่ - 1 1 
33 ข้าวหมกไก่ - 1 1 
34 ก๋วยเต๋ียวลกูชิน้ปลา บะหม่ีหมแูดง - 1 1 
35 ผลไม้และแก้วน า้ป่ัน - 1 1 
36 อาหารตามสัง่ - 1 1 
37 ขนมปัง - 1 1 

รวม 11 34 45 
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ผลการวิเคราะห์รูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางย่าน
เยาวราช ส่วนใหญ่ไม่เน้นรูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่มมากเท่าย่านจตจุกัรซึ่งมีรูปภาพอหารและ
เคร่ืองดื่มประกอบบนปา้ยเสมอ  เพื่อให้นกัท่องเท่ียวหรือผู้บริโภคได้รู้จกัว่าอาหารหรือเคร่ืองดื่มท่ี
จ าหน่ายมีรูปร่าง หน้าตาเป็นอยา่งไร  และเพ่ือดงึดดูให้คนสนใจ   

 
 
 

 

ภาพประกอบ 62 ปา้ยร้านเกาลดัญ่ีปุ่ น ยา่นเยาวราชท่ีมีรูปภาพอาหารเกาลดั 

 

 
 

ภาพประกอบ 63 ปา้ยร้านน า้ส้มคัน้สด ย่านจตจุกัรท่ีมีรูปภาพส้ม 

3. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการใช้ภาษาและองค์ประกอบบนป้ายร้านย่านเยาวราช
และย่านจตุจกัร 

งานวิจยันีท้ าการวิเคราะห์การใช้ภาษาและองค์ประกอบบนป้ายร้านย่านเยาวราชและ
ย่านจตุจักร  โดยใช้การสมัภาษณ์ตามแบบสอบถามเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากขึน้ของป้าย
ร้านอาหารริมทางมากขึน้ และเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการรับรู้ของคนในชมุชน แตอ่ย่างไรก็
ตาม ในงานวิจัยมีข้อจ ากัดของงาน เน่ืองจากผู้ วิจัยไม่สามารถสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการหรือ
เจ้าของร้านอาหารริมทางได้  เพราะทัง้ 2  ย่าน เป็นย่านท่ีมีผู้บริโภคเป็นจ านวนมากประกอบกบั
การขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นด้วยความยากล าบาก ข้อมูลท่ีได้จึงเป็นข้อมูลจาก
ผู้บริโภคเท่านัน้ และใช้การสุ่มเลือกตวัอย่างร้านอาหารริมทางจากร้านอาหารคาว  ร้านของหวาน  
และร้านเคร่ืองดื่ม  โดยเลือกย่านละ  10  ร้าน ในสัดส่วนท่ีคละกัน และเป็นร้านท่ีได้รับความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  โดยใน 1 ร้านมีผู้บริโภคตอบแบบสอบถามประมาณ 2-3 คน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทัง้สิน้ 48 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ร้านอาหารคาว  ร้านของหวาน  และร้านเคร่ืองดื่ม 
ยา่นเยาวราชมีผู้ตอบแบบสอบถาม 25 คน แบง่เป็น 

- ร้านอาหารคาวจ านวน 6 ร้าน คือ 1) ก๋วยจับ๊อ้วนโภชนา 2) แกงกระหร่ีนายโย่ง 
3) ครัวพรละมยั 4) นายเว้ง 5) มงักรขาว และ 6) หอยจ๊อปทูอง  

- ร้านของหวานจ านวน 3 ร้าน คือ 1) Sweettime 2) ขนมปังปิง้เจ้าอร่อยเด็ด
เยาวราช และ 3) YANWO HAOCHI  

- ร้านเคร่ืองดื่มจ านวน 1 ร้าน คือ No Control 
ยา่นจตจุกัรมีผู้ตอบแบบสอบถาม 23 คน แบง่เป็น 
- ร้านอาหารคาวจ านวน  3  ร้าน  คือ 1) ไข่ปลาหมึกทอด 2) ลูกชิน้ปลา

เยาวราชทอด เจ้าเก่า จตจุกัร และ 3) ราชาปลาหมกึ  
- ร้านของหวานจ านวน 3 ร้าน คือ 1) ขนมปังปิง้ Hello Garlic 2) ค าหวาน 3) 

Coconut JJ ไอศกรีมบ้านแพ้ว และ 4) Icecream Coconut ไอศกรีมโคตรโบราณ 
- ร้านเคร่ืองดื่มจ านวน 4 ร้าน คือ 1) Fresh Orange Juice 2) จตุจักรเฉาก๊วย

โบราณ 3) Limon Fresh และ 4) To Die For (Mini Café) 
 

เพศของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 

ตาราง 11 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัร 

เพศ เยาวราช จตุจักร 

หญิง 20 16 

ชาย 5 7 

รวม 25 23 
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อายุของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 

ตาราง 12 อายขุองผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัร 

อายุ เยาวราช จตุจักร 

อายนุ้อยกวา่ 20 ปี 6 8 

อาย ุ20-29 ปี 11 8 

อาย ุ30-39 ปี  6 5 

อาย ุ40-49 ปี  2 1 

อายมุากกวา่ 50 ปี - 1 

รวม 25 23 

 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 

ตาราง 13 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ย่านเยาวราชและยา่นจตจุกัร 

อาชีพ เยาวราช จตุจักร 

นกัเรียน/นกัศกึษา  11 10 

ข้าราชการ  1 4 

พนกังานบริษัท  12 3 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ - 1 

ค้าขายรับจ้าง  1 1 

ธุรกิจสว่นตวั - 4 

รวม 25 23 
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แบบสอบถามท่ีสมัภาษณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามทัง้หมด 4 ค าถาม ได้แก่ 
1) ส าหรับร้านนีท้่านคิดว่าสว่นใดในปา้ยท่ีท าให้ท่านสนใจ ดงึดดูใจ และมีผลตอ่การ

ตดัสินใจบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม 
2) ท่านรู้สกึอยา่งไรกบัปา้ยร้านนี ้
3) ปา้ยร้านนีแ้สดงถึง 
4) ท่านคดิวา่สว่นใดในปา้ยนีท่ี้ดงึดดูมากท่ีสดุ 

ผู้วิจยัจะน าเสนอค าตอบตอบแตล่ะข้อในแตล่ะยา่นโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. ย่านเยาวราช 
ค าถามข้อ 1  ส าหรับร้านนีท่้านคิดว่าส่วนใดในป้ายที่ท าให้ท่านสนใจ ดึงดูด

ใจ และมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม 
ย่านเยาวราชค าถามแรกในแบบสอบถาม  คือ  สว่นใดในปา้ยย่านเยาวราชท่ีท า

ให้ท่านสนใจ ดงึดดูใจและมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 25 คน  10  ร้าน  ค าตอบท่ีได้คิด
เป็นความถ่ี เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  จึงไม่สามารถคิดเป็น
จ านวนร้อยละได้ 

ตาราง 14 ปา้ยย่านเยาวราชท่ีท าให้ท่านสนใจ ดงึดดูใจและมีผลตอ่การตดัสินใจบริโภคอาหาร 
เคร่ืองดื่ม 

ย่าน 

ส่วนใดที่ท าให้สนใจ ดงึดูดใจ มีผลต่อการตัดสนิใจบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่มในป้ายย่าน
เยาวราช (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ช่ือ
ร้าน 

โลโก้
ร้าน 

สี รูปภาพ
อาหาร/
สินค้า 

การใช้
ภาษา

มากกว่า 1 
ภาษา 

ตรารับรอง
คุณภาพ
อาหาร 

ตัวอักษร ค า/
ข้อความ 

อ่ืนๆ 

เยาวราช 13 6 6 13 4 5 3 2 2 

 
ตาราง 14 แสดงให้เห็นว่าสว่นใดในปา้ยย่านเยาวราชท่ีท าให้ผู้บริโภคสนใจ ดงึดดูใจและ

มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม ผู้ตอบแบบสอบถามตอบเลือกช่ือร้านและรูปภาพ
อาหารและเคร่ืองดื่มเป็นอนัดบัหนึง่จ านวน 13 คน  รองลงมา คือ  โลโก้ร้านและสีของปา้ยท่ีเป็นสิ่ง
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ดงึดดูใจผู้บริโภค มีผู้ เลือกจ านวนเท่ากนั คือ 6 คน  ส่วนอนัดบัท่ี 3 คือ ตรารับรองคณุภาพอาหาร
จ านวน 5 คน  จะเห็นได้วา่การใช้ภาษามากกวา่ 1 ภาษาอยูใ่นอนัดบัท่ี 4 ซึง่เป็นอนัดบักลางๆ ของ
การเรียงล าดับทัง้หมด ท าให้เห็นว่าการใช้ภาษาหลายภาษาไม่ใช่สิ่งท่ีส าคัญในการดึงดูดใจ
ผู้บริโภคมากนกัอาจเน่ืองมาจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนไทยเท่านัน้ ดงันัน้ การใช้หลายภาษา
ในการสื่อสารจงึมิใช่เร่ืองท่ีดงึดดูใจและมีผลตอ่การตดัสินใจในการบริโภคมากนกั 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 64 ปา้ยร้านท่ีมีช่ือร้านดงึดดูใจย่านเยาวราชมากท่ีสดุจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากภาพประกอบ 64 ปา้ยร้านมงักรขาว ย่านเยาวราช ถกูเลือกจากผู้ตอบแบบสอบถาม
วา่เป็นปา้ยท่ีมีช่ือร้านดงึดดูมากท่ีสดุ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นวา่ ช่ือร้านดคูลงัแฝงไปด้วย
พลงั โลโก้ร้านมีความเป็นจีน เน่ืองจากเป็นรูปมงักรแสดงถึงความน่าเกรงขาม  ซึง่เข้ากนักบัช่ือร้าน
เป็นอยา่งมาก 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 65 ปา้ยร้านท่ีมีช่ือร้านดงึดดูใจย่านเยาวราชจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากภาพประกอบ 65 ป้ายจากร้านหอยจ๊อปทูอง ย่านเยาวราช ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความเห็นวา่ ช่ือร้านมีขนาดใหญ่ สะดดุตา ใช้สีเหลืองทองเข้ากบัยา่นเยาวราช 
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ค าถามข้อ 2  ท่านรู้สึกอย่างไรกับป้ายร้านนี ้
จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 25 คน  ค าตอบให้เลือกมี 4  แบบ  คือ  ชอบ  ไม่

ชอบ  เฉยๆ  และอ่ืนๆ  ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียง  2  แบบ  คือ  ชอบ  และเฉยๆ  ซึ่ง
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  17  คน  จากจ านวน 25 คนชอบปา้ยร้านอาหารริมทางย่านเยาวราช  
และมีเพียง  8  คน  เท่านัน้ท่ีรู้สกึเฉยๆ กบัปา้ย  สว่นคนท่ีไม่ชอบเลยไมป่รากฏ 

ตาราง 15 ความรู้สกึท่ีมีตอ่ปา้ยยา่นเยาวราช 

ย่าน 
ความรู้สกึที่มีต่อป้ายย่านเยาวราช 

ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ อ่ืนๆ 

เยาวราช 17 8 - - 

 
ผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีรู้สึกชอบจ านวน 17 คน ให้เหตุผลว่าเน่ืองจากช่ือร้านมีความ

ชดัเจน มีความสวยงาม ปา้ยท่ีมีภาษาจีนแสดงความโดดเด่นของปา้ย โลโก้แสดงถึงความเป็นจีน 
ดงัภาพประกอบ 66 และบางร้านมีการใช้ค าขยาย เพื่อเน้น คือ “อร่อย” สว่นผู้บริโภคท่ีตอบว่า รู้สกึ
เฉยๆ จ านวน 8 คน  เน่ืองจากมีความเห็นว่าปา้ยร้านไม่ได้ดงึดดู ตวัอกัษรช่ือร้านมีขนาดเล็ก ปา้ย
ร้านไม่คอ่ยสะดดุตาเวลาเดนิผา่น เป็นต้น  ดงัภาพประกอบ 67 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 66 ปา้ยร้านภาษาจีนยา่นเยาวราชท่ีได้รับความช่ืนชอบ 

จากภาพประกอบ 66 ป้ายร้าน Yaowo Haochi ย่านเยาวราช ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นว่าเป็นปา้ยร้านภาษาจีนเด่นสะดดุตามาก เน่ืองจากตวัอกัษรมีขนาดใหญ่ ใช้ช่ือร้าน
เป็นภาษาจีนเข้ากบัยา่นเยาวราชดแูล้วน่าสนใจมาก 
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ภาพประกอบ 67 ปา้ยร้านภาษาไทยยา่นเยาวราชท่ีได้รับความรู้สกึเฉยๆ จากผู้บริโภค 

จากภาพประกอบ 67 ป้ายร้านพรละมัย ย่านเยาวราช ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นวา่เป็นปา้ยร้านภาษาไทยท่ีไมค่อ่ยสะดดุตา เน่ืองจากตรงช่ือร้านมีสายไฟพาดท าให้มองช่ือ
ร้านไม่ถนดั 
 

ค าถามข้อ 3 ป้ายร้านนีแ้สดงถงึ 
แบบสอบถามข้อนีใ้ห้ผู้บริโภคเลือกตอบว่าป้ายร้านนีแ้สดงถึงอะไรได้  4  แบบ  คือ  

ความเก่าแก่  การรับรองความอร่อย  ความทนัสมยั  และ อ่ืนๆ  โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  จึงใช้นับจ านวนด้วยความถ่ีเป็นหลัก  จากผู้ บริโภคจ านวน  25 คน  
ผู้บริโภคตอบความเก่าแก่เป็นอนัดบัหนึ่ง คือ 17 คน  ดงัภาพประกอบ 68  รองลงมา คือ ความ
ทนัสมยั มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  6  คน  สว่นการรับรองความอร่อยผู้บริโภคไม่ได้คิดวา่ปา้ย
สื่อถึง เนื่องจากมีผู้ตอบเพียง 1 คนเท่านัน้   

ตาราง 16 การสื่อความหมายของปา้ยยา่นเยาวราช 

ย่าน 
การส่ือความหมายของป้ายย่านเยาวราช 

ความเก่าแก่ การรับรองความอร่อย ความทันสมัย อ่ืนๆ 

เยาวราช 17 1 6 1 
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ภาพประกอบ 68 ปา้ยร้านแสดงความเก่าแก่ยา่นเยาวราช 

จากภาพประกอบ 68 ปา้ยจากร้านแกงกระหร่ีนายโย่ง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็น
ว่ามีการใช้ค าว่า “กว่า 80 ปีเยาวราช”  แสดงถึงว่าร้านนีข้ายมายาวนานมีความเก่าแก่เป็นท่ีรู้จกั
เป็นอยา่งมาก 
 

ค าถามข้อ 4 ท่านคดิว่าส่วนใดในป้ายนีท้ี่ดงึดดูมากที่สุด 

ค าถามข้อนี  ้ ถามผู้ บ ริโภคว่าส่วนใดในป้ายนี ท่ี้ดึงดูดมากท่ีสุด  โดยผู้ ตอบ
แบบสอบถามต้องตอบได้เพียง 1 ข้อ  ผู้ ตอบสามารถตอบได้ตัง้แต่สี  รูปภาพอาหาร/สินค้า  
ตวัอกัษร  ช่ือร้าน  โลโก้ร้าน  ค า/ข้อความ  ตรารับรองคณุภาพอาหาร  ช่ือเมน ู

ตาราง 17 สว่นท่ีดงึดดูมากท่ีสดุของปา้ยยา่นเยาวราช 

ย่าน 

ส่วนที่ดงึดูดมากที่สุดของป้ายย่านเยาวราช  

สี รูปภาพ
อาหาร/
สินค้า 

ตัวอักษร ช่ือร้าน โลโก้ร้าน ค า/
ข้อความ 

ตรา
รับรอง
คุณภาพ
อาหาร 

ช่ือเมนู 

เยาวราช 6 9 3 1 2 2 - - 

 

จากผลการตอบแบบสอบถามผู้บริโภคให้ความส าคญักบัรูปภาพอาหาร/สนิค้าเป็นอนัดบั

ท่ีหนึง่ คือ มีผู้ตอบจ านวน 9 คน  รองลงมา คือ สี มีผู้ตอบจ านวน 6 คน  นอกจากนัน้  ผู้บริโภค

ไม่ได้ให้ความสนใจวา่ดงึดดูความสนใจ เน่ืองจากมีผู้ตอบเพียง 1-3 คนเท่านัน้  และไม่มีผู้ตอบใน

ข้อเลย จ านวน  2  คน 
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ภาพประกอบ 69 ปา้ยร้าน Sweettime ท่ีมีการใช้สีดงึดดูใจยา่นเยาวราช 

จากภาพประกอบ 69 ป้ายร้าน Sweettime ย่านเยาวราช ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
ปา้ยร้านใช้สีชมพดูงึดดูใจ  เน่ืองจากสีให้ความโดดเดน่และมีสีสนัสดใส ท าให้ร้านดนู่าเข้า 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 70 ปา้ยร้านหอยจ๊อปทูองท่ีมีการใช้สีดงึดดูใจย่านเยาวราช 

จากภาพประกอบ 70 ปา้ยจากร้าน หอยจ๊อปทูอง ย่านเยาวราช ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความเห็นว่าสีดงึดดูความสนใจ เน่ืองจากปา้ยร้านใช้พืน้หลงัสีแดงตดักบัค าว่า “หอยจ๊อปทูอง” ท่ี
เป็นสีเหลือง อีกทัง้ปา้ยมีความใหญ่ เดน่ ตวัอกัษรคล้ายภาษาจีน 

 

2. ย่านจตุจักร 
ค าถามข้อ 1  ส าหรับร้านนีท่้านคิดว่าส่วนใดในป้ายที่ท าให้ท่านสนใจ ดึงดูด

ใจ และมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม 
ย่านจตจุกัรค าถามแรกในแบบสอบถาม  คือ  ส่วนใดในป้ายย่านจตจุกัรท่ีท าให้

ท่านสนใจ ดึงดูดใจและมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 23 คน  10  ร้าน  ค าตอบท่ีได้คิด
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เป็นความถ่ี เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  จึงไม่สามารถคิดเป็น
จ านวนร้อยละได้ 

ตาราง 18 ปา้ยย่านจตจุกัรท่ีท าให้ท่านสนใจ ดงึดดูใจ มีผลตอ่การตดัสินใจบริโภคอาหาร 
เคร่ืองดื่มในปา้ยยา่นจตจุกัร 

ย่าน 

ส่วนใดในป้ายย่านจตุจักร ที่ท าให้ท่านสนใจ ดงึดูดใจ มีผลต่อการตัดสนิใจบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รูปภาพ
อาหาร/
สินค้า 

ค า/
ข้อคว
าม 

สี การใช้
ภาษา

มากกว่า 1 
ภาษา 

ช่ือร้าน โลโก้
ร้าน 

ตรา
รับรอง
คุณภาพ
อาหาร 

ตัวอัก
ษร 

อ่ืนๆ 

จตุจักร 14 8 6 5 4 3 2 2 2 

 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่าผู้บริโภคให้ความสนใจในรูปภาพอาหาร/สินค้าบนปา้ย
ร้านอาหารริมทางย่านจตุจักรมากท่ีสุดถึง  14 คน เช่น ชอบรูปภาพปลาหมึก ไอศกรีมใส่
กะลามะพร้าว ส้ม ขนมปัง แก้วเฉาก๊วย ชานมไข่มุก   รองลงมา  คือ  การใช้ค า/ข้อความ  มี
ผู้บริโภคให้ความสนใจถึง  8  คน  เช่น  “ฟรี ท็อปปิง้ Free Topping” “หอม มนั หวาน” “We serve 
natural” “น า้ส้มคัน้ คัน้สดๆ”  ท าให้ป้ายนัน้ๆ น่าสนใจและตดัสินใจบริโภค  อนัดบัท่ี 3 คือ  สี  มี
ผู้บริโภคให้ความสนใจ  6  คน  ซึง่พบปา้ยพืน้หลงัสว่นใหญ่เป็นสีน า้เงิน สีเขียว สีส้ม สีขาว  การใช้
ภาษามากกว่า 1 ภาษาผู้ บริโภคให้ความสนใจในข้อนีจ้ านวน 5 คน ซึ่งอยู่ในอันดับกลางๆ 
หมายความถึงผู้บริโภคไม่ได้เห็นความส าคญัของข้อนีม้ากนกั  เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีเก็บข้อมลูเป็น
คนไทยการใช้ภาษามากกว่า 1 ภาษาจึงไม่ได้จ าเป็นต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่ม
มากนกั  นอกจากนัน้ จากผลการตอบแบบสอบถามเห็นได้ว่ามีผู้บริโภคเลือกเพียง  1-4  คน  ซึง่มี
ปริมาณไม่มากนัก  ท่ีเลือก ช่ือร้าน  โลโก้ร้าน  ตรารับรองคณุภาพ  ตวัอกัษร  ซึ่งหมายความว่า
ผู้บริโภคไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัสิ่งเหลา่นีใ้นการตดัสินใจบริโภค 
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ภาพประกอบ 71 ปา้ยร้านท่ีมีรูปภาพอาหาร/สนิค้าดงึดดูใจย่านจตจุกัร 

จากภาพประกอบ 71 ป้ายจากร้าน King Octopus ราชาปลาหมึก ย่านจตุจักร ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความเห็นว่าป้ายร้านใช้รูปปลาหมึกตวัใหญ่ดูน่ารับประทาน  และช่วยในการ
ตดัสินใจเลือกซือ้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 72 ปา้ยร้านท่ีมีรูปภาพอาหาร/สนิค้าดงึดดูใจย่านจตจุกัร 

จากภาพประกอบ 72 ป้ายจากร้าน Icecream Coconut ไอศกรีมโคตรโบราณ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้เห็นวา่ ปา้ยร้านใช้รูปมะพร้าวท่ีเป็นภาพจากมะพร้าวจริงท าให้ยิ่งดนู่ารับประทาน
และเสมือนจริงมาก 

 
ค าถามข้อ 2  ท่านรู้สึกอย่างไรกับป้ายร้านนี ้

จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 23 คน  ค าตอบให้เลือกมี 4  แบบ  คือ  ชอบ  ไม่
ชอบ  เฉยๆ  และอ่ืนๆ  ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียง  2  แบบ  คือ  ชอบ  และเฉยๆ  ซึ่ง
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบป้ายร้านถึง  15 คน  จากจ านวน 23 คน  และมีเพียง  8  คน  
เท่านัน้ท่ีรู้สกึเฉยๆ กบัปา้ย  สว่นคนท่ีไม่ชอบเลยไมป่รากฏ 

ตาราง 19 ความรู้สกึท่ีมีตอ่ปา้ยร้านยา่นจตจุกัร 

ย่าน 
ความรู้สกึที่มีต่อป้ายย่านจตุจักร 

ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ อ่ืนๆ 

จตุจักร 15 8 - - 

 

ผู้ บริโภคตอบแบบสอบถามและรู้สึกชอบต่อป้ายมีจ านวน 15 คน โดยให้เหตุผลท่ี
สอดคล้องกบัค าถามข้อ 1  คือ  รูปภาพมองเห็นชดัเจน ดนู่ารับประทาน ใช้รูปขนาดใหญ่ เดน่ ปา้ย
ดทูนัสมยั ใช้ภาพเหมือนจริง รูปภาพกบัสีดนู่ารับประทาน  นอกจากนัน้  ยงัมีการใช้ค า/ข้อความว่า 
“ฟรี ท็อปปิง้” และ ส่วนผู้บริโภค รู้สึกเฉยๆ จ านวน 8 คน  โดยให้เหตุผลว่าป้ายร้านดูธรรมดา  
ไม่ได้ดงึดดูใจ  โลโก้ร้านไม่มีความโดดเดน่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 73 ปา้ยร้านท่ีมีรูปภาพชดัเจนยา่นจตจุกัร 

จากภาพประกอบ 73 ป้ายร้าน  TO DIE FOR ย่านจตุจักร ผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความเห็นวา่ ปา้ยร้านใช้พืน้หลงัสีด าดคูลาสิค เดน่ ปา้ยใช้รูปขนาดใหญ่  
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ภาพประกอบ 74 ปา้ยร้านท่ีมีรูปภาพไมช่ดัเจนยา่นจตจุกัร 

จากภาพประกอบ 74 ป้ายร้าน Fresh Orange Juice ย่านจตจุกัร ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความเห็นวา่รูปส้มในปา้ยร้านไม่โดดเดน่ ใช้สีอ่อนท าให้ไม่สะดดุตา 

 

ค าถามข้อ 3 ป้ายร้านนีแ้สดงถงึ 
แบบสอบถามข้อนีใ้ห้ผู้บริโภคเลือกตอบว่าป้ายร้านนีแ้สดงถึงอะไรได้  4  แบบ  คือ  

ความเก่าแก่  การรับรองความอร่อย  ความทนัสมยั  และ อ่ืนๆ  โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  จึงใช้นับจ านวนด้วยความถ่ีเป็นหลัก  จากผู้ บริโภคจ านวน  23  คน  
ผู้บริโภคตอบความทนัสมยัเป็นอนัดบัหนึ่ง คือ 9 คน  ดงัภาพประกอบ 98  ส่วนการรับรองอร่อยมี
ผู้บริโภคเลือก  8  คน  แตค่วามเก่าแก่ได้รับคะแนนน้อย  คือ  มีเพียง  5  คน เท่านัน้ท่ีให้คะแนนใน
สว่นนี ้ สื่อให้เห็นวา่จตจุกัรสื่อถึงความทนัสมยัมากกว่าความเก่าแก่  ซึง่แตกตา่งจากยา่นเยาวราช
ท่ีได้รับคา่นิยมคนละแบบ 

ตาราง 20 การสื่อความหมายของปา้ยยา่นจตจุกัร 

ย่าน 

การส่ือความหมายของป้ายย่านจตุจักร 

ความทันสมัย การรับรองความ
อร่อย 

ความเก่าแก่ อ่ืนๆ 

จตุจักร 9 8 5 1 
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ภาพประกอบ 75 ปา้ยร้านแสดงความทนัสมยัยา่นจตจุกัร 

จากภาพประกอบ 75 ป้ายจากร้าน Coco JJ ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่า
บอกช่องทางตดิตอ่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม แสดงถึงความทนัสมยั และสะดวกรวดเร็วในการติดตอ่ 

 

ค าถามข้อ 4 ท่านคดิว่าส่วนใดในป้ายนีท้ี่ดงึดดูมากที่สุด 

ค าถามข้อนี  ้ ถามผู้ บ ริโภคว่าส่วนใดในป้ายนี ท่ี้ดึงดูดมากท่ีสุด  โดยผู้ ตอบ
แบบสอบถามต้องตอบได้เพียง 1 ข้อ  ผู้ ตอบสามารถตอบได้ตัง้แต่สี  รูปภาพอาหาร/สินค้า  
ตวัอกัษร  ช่ือร้าน  โลโก้ร้าน  ค า/ข้อความ  ตรารับรองคณุภาพอาหาร  ช่ือเมนู  จากแบบสอบถาม
ยงัคงพบความสอดคล้องกับข้อค าถามข้อ 1  คือ  รูปภาพอาหาร/สินค้าเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคจ านวน  
16  คน  คิดว่าเป็นสิง่ท่ีดงึดดูมากท่ีสดุบนปา้ยร้านอาหารริมทางยา่นจตจุกัร 

ตาราง 21 สว่นท่ีดงึดดูมากท่ีสดุของปา้ยยา่นจตจุกัร 

ย่าน 

ส่วนที่ดงึดูดมากที่สุดของป้ายย่านจตุจักร 

สี รูปภาพ
อาหาร/
สินค้า 

ตัวอักษร ช่ือร้าน โลโก้ร้าน ค า/
ข้อความ 

ตรา
รับรอง
คุณภาพ
อาหาร 

ช่ือเมนู 

จตุจักร 2 16 1 - - 2 - - 

 

ผู้ บ ริโภคให้ความส าคัญกับ รูปภาพอาหาร/สินค้ามาก ท่ีสุดมีจ านวนถึง 16 คน 
นอกจากนัน้  ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสนใจวา่ดงึดดูความสนใจมากนกั  เน่ืองจากมีผู้ตอบเพียง 1-2 
คนเท่านัน้ และมีผู้บริโภคจ านวน 2 คน ไม่เลือกตามตวัเลือก แต่บอกว่าส่วนท่ีดงึดดูมากท่ีสดุของ
ปา้ยยา่นจตจุกัร คือ ความโบราณกบัรายละเอียด 
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ภาพประกอบ 76 ปา้ยร้านท่ีรูปภาพดงึดดูใจมากท่ีสดุยา่นจตจุกัร 

จากภาพประกอบ 76 ป้ายร้าน Icecream Coconut ไอศกรีมโคตรโบราณ ย่านจตุจักร 
ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่ารูปไอศกรีมน่ารับประทาน และมีค าว่า “ฟรี ท็อปปิง้ Free 
Topping” ท าให้ดงึดดูใจท่ีจะซือ้มากขึน้ 

 

สรุป ภาพรวมผลการสัมภาษณ์ผู้ ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้ภาษาและ
องค์ประกอบบนปา้ยร้าน จากค าถามในแบบสอบถามจ านวน  4  ข้อ  พบความเหมือนและความ
แตกตา่งระหวา่งความคิดเห็นของผู้บริโภคย่านเยาวราชและยา่นจตจุกัร  ดงันี ้  

ยา่นเยาวราชปา้ยท่ีท าให้ผู้บริโภคสนใจ ดงึดดูใจ และมีผลตอ่การตดัสินใจบริโภคอาหาร 
เคร่ืองดื่ม  ผู้บริโภคให้ความสนใจกบัช่ือร้านและรูปภาพอาหาร/สินค้า  ซึง่เหมือนกบัย่านจตจุกัรท่ี
ผู้บริโภคให้ความสนใจกบัรูปภาพอาหาร/สินค้าเป็นอนัดบัแรกเช่นเดียวกนั  แต่ต่างกนัท่ีเยาวราช
ผู้บริโภคสนใจช่ือร้าน  ซึ่งผู้ บริโภคย่านจตุจักรไม่ให้ความสนใจกับช่ือร้านมากนัก  นอกจากนี ้
ผู้บริโภคยา่นจตจุกัรให้ความสนใจเลือกบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มจากการใช้ค า/ข้อความท่ีดงึดดู
ความสนใจ  เช่น  Free Topping” “หอม มนั หวาน” “We serve natural” “น า้ส้มคัน้ คัน้สดๆ”  ซึง่
ผู้บริโภคย่านเยาวราชไมส่นใจการใช้ค า/ข้อความเลย 

จากค าถามข้อ 3  ป้ายร้านนีแ้สดงถึงอะไร  พบความแตกต่างท่ีชัดเจนมาก  คือ  ป้าย
ร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชสื่อถึงความเก่าแก่  แต่ป้ายร้านอาหารริมทางย่านจตุจักรสื่อถึง
ความทนัสมยั  บง่บอกถึงความแตกตา่งทางด้านวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของทัง้ 
2 ย่านได้เป็นอย่างดี  ย่านเยาวราชเป็นตวัแทนของความเก่าแก่  การตัง้รกรากท่ียาวนานของคน
ไทยเชือ้สายจีนท่ีมีประวตัิท่ียาวนาน รวมถึงอาหาร เคร่ืองดื่มต่างๆ  ซึ่งแตกต่างจากย่านจตจุกัรท่ี
เป็นย่านขายสินค้าท่ีมีคนมาจากหลากหลายเชือ้ชาติเข้ามาซือ้สินค้าราคาถกู  แปลกใหม่ ทนัสมยั 
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และเป็นยา่นท่ีมีช่ือเสียงในกรุงเทพมหานคร  รวมถึงอาหารท่ีแตกตา่งจากยา่นเยาวราช  ซึง่สะท้อน
ให้เห็นจากปา้ยร้านอาหารริมทางของทัง้ 2 ยา่น 

ค าถามข้อ 4 ท่านคิดว่าส่วนใดในป้ายนีท่ี้ดึงดดูมากท่ีสดุ  ย่านจตจุกัรค าตอบของข้อนี ้
สอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับข้อ 1 เน่ืองจากผู้บริโภคเลือกว่าสิ่งท่ีดึงดูดมากท่ีสุดของป้าย  คือ  
รูปภาพอาหาร/สินค้าเช่นเดียวกนั  ซึง่เหมือนกบัย่านเยาวราชท่ีสิง่ท่ีดงึดดูใจของปา้ย  คือ  รูปภาพ
อาหาร/สินค้า  และสิ่งท่ีดงึดดูใจของปา้ยรองลงมาของย่านเยาวราช  คือ  สีของปา้ย  ซึ่งต่างจาก
ย่านจตจุกัรท่ีผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคญักบัสีของป้าย  เหตผุลอาจมาจากย่านเยาวราช  สีเป็น
สิ่งท่ีส าคญัอย่างหนึ่งในประวตัิศาสตร์ของคนไทยเชือ้สายจีน มีความเช่ือในเร่ืองสีมงคล  โชคลาภ  
ดงันัน้  จึงสะท้อนมาท่ีการใช้สีของป้ายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและเป็นสิริมงคล  ซึ่ง
แตกต่างจากย่านจตุจักรท่ีดึงดูดใจโดยการใช้รูปภาพอาหาร/สินค้าเป็นหลกั  อย่างไรก็ดี  ทัง้ 2 
ย่าน ผู้บริโภคเลือกรูปภาพอาหาร/สินค้าเป็นอันดับ 1 เหมือนกันแสดงให้เห็นว่าภาพเป็นสิ่งท่ี
ส าคญัในการดึงดูดใจผู้บริโภคทัง้ 2 ย่าน นอกจากนัน้  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทัง้ย่านเยาวราชและ
จตจุกัรมีความพึงพอใจในป้ายร้านอาหารริมทางของทัง้ 2 ย่าน  และมีเพียงส่วนน้อยท่ีรู้สึกเฉยๆ 
โดยเกิดขึน้กบัปา้ยท่ีใช้ตวัอกัษรธรรมดา  ไม่มีรูปภาพดงึดดู  หรือปา้ยท่ีมีสิ่งกีดขวาง  เช่น  สายไฟ  
จงึท าให้รู้สกึไมด่งึดดูใจมากนกั 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล 

 
ในบทนี ้ผู้วิจยัน าเสนอผลการสรุปและการอภิปรายผลตามความมุ่งหมายการวิจยั โดย

น าเสนอผลการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์การใช้ภาษาและองค์ประกอบท่ีปรากฏบนปา้ย
ร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและย่านจตจุกัร 2) ผลการวิเคราะห์การสมัภาษณ์ของผู้บริโภค
ตอ่ปา้ยร้านอาหารริมทางในยา่นเยาวราชและย่านจตจุกัร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. การสรุปและอภปิรายผลของการใช้ภาษาและองค์ประกอบที่ปรากฏบนป้ายร้านอาหาร
ริมทางในย่านเยาวราชและย่านจตุจักร 

1.1 การใช้ภาษาที่ปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและย่าน
จตุจักร 

ภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางในยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัร ผลการวิจยั
พบ 1) การใช้ภาษาไทยมากท่ีสดุในย่านเยาวราช  ส่วนย่านจตจุกัรการใช้พหุภาษา 2 ภาษามาก
ท่ีสดุ  คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยรูปแบบการจดัวางภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริม
ทางในยา่นเยาวราชและยา่นจตจุกัร สรุปในตาราง 22 และ 23 
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ตาราง 22 ภาษาและรูปแบบการจดัวางภาษาบนปา้ยร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช 

ล าดับ 
ภาษาที่
ปรากฏ 

รูปแบบการจัดวางภาษาบนป้าย 
รวม 

บน-ล่าง ซ้าย-ขวา ผสม 
ย่านเยาวราช 

1 ไทย  22 

2 ไทย-จีน ไทย 
1 

ไทย จีน 

- 11 
จีน 9 

จีน 
1 

ไทย 

3 ไทย-จีน-
องักฤษ 

ไทย 
3 

- 

ไทย 

8 

องักฤษ จีน 
จีน องักฤษ 

องักฤษ 
1 

ไทย จีน องักฤษ 
จีน 2 
ไทย ไทย องักฤษ 

 ไทย 
จีน 

องักฤษ 
2 

4 ไทย-องักฤษ ไทย 
4 

- 
องักฤษ องักฤษ ไทย 

1 5 องักฤษ องักฤษ  
 องักฤษ ไทย 

5 องักฤษ-จีน องักฤษ 

1 - - 1 จีน 

องักฤษ 
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ตาราง 23 ภาษาและรูปแบบการจดัวางภาษาบนปา้ยร้านอาหารริมทางในย่านจตจุกัร 

ล าดับ ภาษาที่ปรากฏ 
รูปแบบการจัดวางภาษาบนป้าย รวม 

บน-ล่าง ซ้าย-ขวา ผสม  
ย่านจตุจักร 

1 ไทย  5 
2 องักฤษ  5 
3 ไทย-อังกฤษ ไทย 

11 
ไทย องักฤษ ไทย องักฤษ 

24 
องักฤษ 1 ไทย 
องักฤษ 

7 
องักฤษ ไทย องักฤษ 

ไทย 1 3 
 องักฤษ ไทย  

องักฤษ 
ไทย 

1 
4 ไทย-จีน-องักฤษ ไทย 

- 

องักฤษ 

5 

องักฤษ องักฤษ จีน 
จีน ไทย 
2 2 

องักฤษ  
จีน 
ไทย 
1 

5 ไทย-องักฤษ-จีน-
เกาหลี-ญ่ีปุ่ น 

- - 

ไทย 2 

เกาหลี จีน ญ่ีปุ่ น องักฤษ  

องักฤษ องักฤษ  

2 

6 องักฤษ-จีน 

- - 

องักฤษ องักฤษ 
จีน  

องักฤษ 

องักฤษ 1 

องักฤษ 
จีน 

องักฤ
ษ 

องักฤษ 
จีน 

องักฤษ 

1  
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ตาราง 22 และ 23 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมภาษาท่ีปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทาง
ยา่นเยาวราชและจตจุกัร มีรายละเอียด ดงันี ้ 

ย่านเยาวราช ภาษาเดียวท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ ภาษาไทย และพหุภาษาท่ีปรากฏ
ร่วมกับภาษาไทยมากท่ีสุด คือ ภาษาจีน แสดงให้เห็นว่าภาษาไทยยังคงมีอิทธิพลในป้าย
ร้านอาหารริมทางย่านเยาวราช เน่ืองจากคนส่วนใหญ่เป็นคนไทย ส่วนการปรากฏของภาษาจีน 
เน่ืองจากย่านเยาวราชเป็นยา่นท่ีมีคนไทยเชือ้สายจีนอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ภาษาจีนจึงปรากฏ
คูก่บัภาษาไทย สะท้อนเห็นถึงวฒันธรรมไทย-จีนท่ีมีร่วมกนัมานาน  สว่นย่านจตุจักร พหภุาษาท่ี
ปรากฏมากท่ีสุด คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาท่ีปรากฏร่วมรองลงไป  คือ  
ภาษาจีน  สะท้อนให้เห็นว่าเน่ืองจากจตุจักรเป็นย่านท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมมีคน
หลากหลายเชือ้ชาติไปจับจ่ายซือ้สินค้า  จึงมีผลท าให้ภาษาท่ีใช้ยงัคงต้องใช้ภาษาองักฤษเป็น
สื่อกลางนอกเหนือจากภาษาไทย  ส่วนภาษาจีนเป็นภาษาท่ีพบรองลงมาสื่อให้เห็นว่าเน่ืองจาก
จ านวนคนจีนท่ีหลัง่ไหลเข้ามาเท่ียวในประเทศไทยเป็นอนัดบัหนึ่ง (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา. 2562: ออนไลน์)  ป้ายท่ีน าเสนอจึงจ าเป็นต้องมีภาษาจีนควบคู่ไปกับภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษด้วย 

จากการวิเคราะห์พบว่าย่านเยาวราชภาษาไทยมักอยู่ในต าแหน่งบนสุดซึ่งเป็น
ต าแหน่งท่ีส าคญัท าให้สะดดุตาและง่ายตอ่การมองเห็น  ซึง่เครสและฟาน ลีเออเวน Kress (2006, 
pp. 197) กล่าวว่าต าแหน่งบนสดุเป็นต าแหน่งท่ีโดดเด่น นอกจากนัน้  การปรากฏของภาษาไทย
บนปา้ยพบในต าแหน่งซ้าย  ต าแหน่งซ้ายมกัวางสิง่ท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือเข้าใจได้ง่าย  ถึงแม้ว่าเป็นปา้ย
ร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชท่ีมีทัง้คนไทยและคนต่างชาติ  รวมถึงคนไทยเชือ้สายจีนอยู่เป็น
จ านวนมาก  แต่ภาษาท่ีใช้สื่อสารกบัคนส่วนใหญ่ยงัคงเป็นภาษาไทยเป็นส าคญั  ส่วนภาษาท่ีใช้
รองลงมา  คือ  ภาษาจีน  สอดคล้องกับหลกัของการผลิตป้ายท่ีกล่าวว่าจุดสนใจของสายตาอยู่
ด้านบนและด้านซ้าย 

ป้ายร้านอาหารริมทางย่านจตุจักร  ภาษาท่ีปรากฏบนป้ายจะเป็นการใช้พหุ
ภาษา  โดยพบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมากท่ีสุด อย่างไรก็ดี ภาษาไทยยังเป็นภาษาท่ีมี
ความส าคญั  เน่ืองจากยงัปรากฏในต าแหน่งบนสดุ  และต าแหน่งด้านซ้าย  ซึ่งเครสและฟาน ลี
เออเวนกล่าวว่าเป็นต าแหน่งท่ีจะปรากฏเฉพาะสิ่งท่ีคุ้นเคย และเข้าใจง่ ายส าหรับคนในสังคม  
ส่วนภาษาท่ีปรากฏเด่นรองลงมา  คือ  ภาษาองักฤษ  ซึ่งคล้ายกบัป้ายย่านเยาวราชท่ีภาษาไทย
ปรากฏในต าแหน่งบนสดุและต าแหน่งด้านซ้าย 
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1.2 องค์ประกอบที่ปรากฏบนป้ายร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและย่าน
จตุจักร 

องค์ประกอบท่ีปรากฏบนปา้ยร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและย่านจตจุกัร ผลการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบ คือ 1) สี  2) ช่ือร้าน 3) รายการอาหารและเคร่ืองดื่ม  4) 
รายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเตมิ  5) ราคา 6) สญัลกัษณ์/โลโก้  และ  7) รูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม   

ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม มีรายละเอียด ดงันี ้
1. สี พบว่าสีพืน้หลงับนปา้ยทัง้ย่านเยาวราชและย่านจตจุกัร  ผู้ประกอบการนิยมใช้

สีขาวเป็นหลกั สอดคล้องกบัท่ีหยู Yu (2017, pp. 19) อธิบายว่าสีขาวแสดงถึงความสะอาดและ
ความบริสทุธ์ิ จึงน าสีขาวมาใช้กบัป้ายร้านเพ่ือให้ดสูะอาดตา  รองลงมา  คือ  สีแดงและสีเหลือง  
หยกูล่าวว่าสีแดงมีบทบาทส าคญัในประเทศจีน กล่าวคือ สีแดงเป็นสีโทนร้อนเปรียบเหมือนดวง
อาทิตย์และไฟ น าเสนอถึงความน่าสนใจ และสีแดงเป็นสีท่ีแสดงถึงความโชคดีการประสบ
ความส าเร็จ สีเหลืองเป็นสีสว่างแสดงถึงความอบอุ่น และมีความหมายเชิงบวก สว่นสีตวัอกัษรท่ีผู้
ประกอบนิยมใช้ทัง้ในย่านเยาวราชและย่านจตุจักร  สีแรกท่ีเลือกใช้  คือ  สีแดงและสีด า  
รองลงมา  คือ  สีน า้เงินและสีเขียว  ซึง่สีน า้เงินเป็นสีธรรมชาติมองแล้วท าให้รู้สกึผ่อนคลายสบาย
ตา สงบ และสีเขียวเป็นสีแสดงความเป็นธรรมชาต ิมีชีวิตชีวา (Eiseman, 2000, pp. 63) 

 
2. ช่ือร้าน พบว่าช่ือร้านส่วนใหญ่ทัง้ในย่านเยาวราชและย่านจตจุกัรเป็นตวัอกัษร

ภาษาไทยท่ีมีการจัดวางข้อความด้านบน โดยย่านเยาวราชมีป้ายท่ีมีช่ือร้านมากกว่าป้ายย่าน
จตจุกัรแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัช่ือ  โดยทัง้ปา้ยย่านเยาวราชและย่านจตจุกัรมีการตัง้
ช่ือด้วยช่ือเลน่และช่ือจริงของผู้ประกอบการ  ช่ือร้านท่ีมิใช่ค าเรียก  การใช้ค าสรรพนาม  รวมถึงค า
เรียกญาต ิ

ปา้ยยา่นเยาวราชใช้ช่ือร้านเป็นช่ือเลน่สื่อถึงความเป็นกนัเอง เกิดร่วมกบัใช้ค าเรียกญาติ
ในภาษาจีน โดยพบค า “เจ๊” “เฮีย” แสดงถึงวฒันธรรมจีนและชาวจีน  ได้แก่  “เจ๊เฮียง” “เจ๊แป๊ว” 
“เจ๊แอน” “เจ๊กปุ่ ย (เจ้เฉ่ีย)”  “เจ๊เอ็ง”  “เฮียอ้วน”  ส่วนค าเรียกญาติในภาษาไทยพบเพียง  “น้อง”  
เช่น  “น้องแอม”  “น้องนิว”  ซึ่งเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าพบเพียง  “น้อง”  แต่ไม่พบ  “พี่”  เหมือนกับค า
เรียกญาติภาษาจีนท่ีพบ  “เจ๊” “เฮีย”  ท่ีหมายถึง  “พี่”  แสดงถึงความน่าเช่ือถือ  และส าหรับ
ภาษาไทยใช้ค าวา่  “น้อง”  แสดงถึงความน่ารัก 
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นอกจากนี ้ มีการใช้สรรพนามค าน าหน้าในภาษาไทย  เช่น  “นาย”  ในการตัง้ช่ือร้าน  
เช่น  “นายโย่ง” “นายเลีย้ง” “นายเว้ง” “นายเฉีย” “นายเอ๊ก” “นายจุ้ย” “นายอัง๊”  “นายลิ่ว”  และ
การใช้ช่ือจริง ซึง่มีเพียงช่ือเดียว  “พรละมยั”   

ช่ือร้านท่ีมิใช่ค าเรียกย่านเยาวราชมีน้อยมาก  คือ  “Sweettime”  “No Control”  “มงักร
ขาว” 

ส่วนย่านจตุจักรส่วนใหญ่พบการใช้ช่ือร้านเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเยาวราช ซึ่งผล
เหมือนกบังานวิจยัของ กฤตพล วงัภสูิต (2555) ท่ีพบว่าภาษาในการตัง้ช่ือธุรกิจการค้าย่านสยาม
แสควร์ท่ีพบมากท่ีสดุ คือ ภาษาองักฤษ เน่ืองจากย่านสยามแสควร์เป็นพืน้ท่ีท่ีมีคนหลากหลาย
กลุ่มฐานะเข้ามาในพืน้ท่ี เช่นเดียวกบัย่านจตจุกัรท่ีมีคนหลายเชือ้ชาติเข้ามาซือ้จบัจ่ายซือ้สินค้า  
เช่ น   “Coco JJ”  “To die for”  “Come Waan”  “WeekEnd”  “J & K”  “HELLO GARLIC”  
“Durian Shack Slum” “ออกรส”  “เฮ้งเฮ้ง”  “ราชาปลาหมกึ”  “ไอศกรีมโคตรโบราณ” 

นอกจากนี ้ ป้ายย่านจตุจักรปรากฏการใช้สรรพนามภาษาอังกฤษ  แต่เขียนเป็น
ภาษาไทย  คือ  มิสเตอร์  ใน  “มิสเตอร์เจ”  เพื่อแสดงให้เห็นความเป็นนานาชาติ 

สว่นปา้ยท่ีใช้ช่ือจริง  เช่น  “พรเพ็ชร”  “ปราณี”  ส่วนการใช้ค าเรียกญาติ  “แม่”  ใน  “แม่
อบุล”  

ภาษาท่ีมักปรากฏบนป้ายช่ือร้านย่านเยาวราชพร้อมกับช่ือท่ีเป็นภาษาไทย  คือ  
ภาษาจีน   ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเยาวราชมีคนไทยเชือ้สายจีนและชาวจีนมาซือ้สินค้าเป็นจ านวน
มาก  ปา้ยช่ือร้านย่านเยาวราชปรากฎร่วมกบัช่ือภาษาองักฤษน้อยมาก  ซึง่แตกตา่งจากปา้ยย่าน
จตจุกัร  ปา้ยช่ือร้านยา่นจตจุกัรปรากฏภาษาไทยมากท่ีสดุเช่นเดียวกนั  และภาษาท่ีปรากฏเป็นช่ือ
ร้านร่วมกบัภาษาไทย  คือ  ภาษาองักฤษ  เน่ืองจากเป็นภาษาสากลเป็นท่ียอมรับทัว่โลก  จตจุกัรมี
ชาวต่างชาติมากมายท่ีมาซือ้สินค้าจึงจ าเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสาร  จากข้อมลูพบว่า
ย่านเยาวราชนิยมใช้ช่ือเล่น  ค าเรียกญาติ  และค าน าหน้า  มาตัง้เป็นช่ือร้าน  แตกต่างจากย่าน
จตจุกัรท่ีตัง้ช่ือร้านโดยไม่คอ่ยใช้ช่ือเลน่  ค าเรียกญาต ิ และค าน าหน้า   
 

3. รายการอาหารและเคร่ืองดื่ม พบว่าป้ายย่านเยาวราช รายการอาหารปรากฏรอง
จากช่ือร้านมากท่ีสุด ส่วนย่านจตุจักร รายการอาหารและเคร่ืองดื่มปรากฏอยู่ด้านบนของป้าย
เสมอ ป้ายของทัง้ 2 ย่านมีการจัดรายการอาหารและเคร่ืองดื่มอยู่ต าแหน่งบน เน่ืองจากเป็นสิ่ง
ส าคญัท าให้ผู้บริโภคทราบว่าร้านนีข้ายอาหารหรือเคร่ืองดื่มประเภทใด จึงจดัให้อยู่ในต าแหน่งท่ี
เป็นสิ่งท่ีโดดเดน่ หรือ ideal นอกจากนี ้มีการจดัรายการอาหารและเคร่ืองดื่มอยู่ต าแหน่งด้านซ้าย  
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สอดคล้องกบัท่ีเครสและฟาน ลีเออเวน Kress (2001) เรียกวา่เป็นข้อมลูท่ีรู้และเข้าใจอยูแ่ล้ว  หรือ  
given  เป็นรายการท่ีคงท่ีและเป็นสิง่ท่ีผู้บริโภคทราบอยูแ่ล้ว 

 

4. รายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าปา้ยทัง้ย่านเยาวราชและย่านจตจุกัรเน้นการให้
รายละเอียดข้อมูลทั่วไป  จากข้อมูลพบองค์ประกอบย่อย  6  องค์ประกอบ  คือ  ลักษณะเด่น
เฉพาะ/พิเศษ  เวลา/สถานท่ี/การติดตอ่  การบริการ  การรับรองความอร่อย  การขอบคณุ  การเชิญ
ชวน  ป้ายย่านเยาวราชผู้ประกอบการให้ความส าคญักับข้อความท่ีเก่ียวข้องเวลา/สถานท่ี/การ
ติดตอ่  และลกัษณะเดน่เฉพาะ/พิเศษ เป็นล าดบัท่ี 1  และ  2  ส่วนปา้ยย่านจตจุกัรผู้ประกอบการ
ให้ความส าคญักับลกัษณะเด่นเฉพาะ/พิเศษมากท่ีสดุ  แต่อย่างไรก็ตาม  จากข้อมูลพบว่าป้าย
ย่านเยาวราชมีองค์ประกอบครบทัง้  6  องค์ประกอบ  ส่วนป้ายย่านจตุจักรมีองค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ  และมีปริมาณมากเพียงลกัษณะเด่นเฉพาะ/พิเศษ  วิเคราะห์ได้ว่าย่านเยาวราชเป็น
ย่านการค้าท่ีมีการก่อตัง้มานานถึง  119  ปี (เอสโตโปลิส, 2560) การบริการ  รายละเอียด
ปลีกยอ่ย  ความช านาญในการจดัท าไม่วา่จะเป็นการบริการนอกสถานท่ี  การมีความโดดเดน่เร่ือง
ของการเก่าแก่   ความยาวนานของร้าน  จึงมีมากกว่า  แต่ย่านจตุจักรก่อตัง้มา  37  ปี 
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , 2560) เวลา/สถานท่ี/การติดต่อ   จึงยังไม่ชัดเจนเท่า  หรือ
ผู้ ประกอบการอาจไม่ได้ให้ความสนใจกับเร่ืองนี ้ นอกจากนี ้ น่าสังเกตว่าป้ายย่านจตุจักรมี
ข้อความเชิญชวนมากกวา่ปา้ยยา่นเยาวราช  อาจเป็นเพราะความทนัสมยัของยา่นจตจุกัร  อาหาร
และเคร่ืองดื่มจงึมีความแปลกใหมน่่าลองท าให้ปรากฏการเชิญชวนมากกวา่ 

 
ข้อความที่บอกเวลา/สถานที่/การตดิต่อ  

ย่านเยาวราช  บนปา้ยมีข้อความ   
เวลาท่ีก่อตัง้  เช่น  “กว่า 80 ปีเยาวราช”  “since 1949”  “2491”  สื่อถึงความ

เก่าแก่  หรือเวลาเปิด-ปิดของร้าน  “เวลา 18.00-22.00” 
การติดตอ่  เช่น  “โทร. 081-8406914”  “02-2243127”  “โทร. 029243219 081-

623-9107”  
สถานท่ี  เช่น  “เยาวราช” “ซอยแปลงนาม”  “ปากซอยผดุงด้าว  ฝ่ังเจริญกรุง  

หน้าร้านทองบ้านฮัว่ล้ง”  “หน้าวงับรูพา” 
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ย่านจตุจักร  บนปา้ยมีข้อความ   
การตดิตอ่  เช่น   “092 265 9956”  “083-854-9169”  “081-442-5659” 
สถานท่ี  เช่น  “ประต ู3 สวนจตจุกัร”  “สะพานพทุธ”  “มหาชยั” 
การตดิตอ่  เช่น  การใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่  “LINE”  “Facebook”  “Instagram” 

 

ข้อความที่บอกลักษณะเด่นเฉพาะ/พเิศษ  
ย่านเยาวราช บนป้ายมีข้อความ  เช่น  “สะอาด อร่อย”  “เกรด A” “อร่อยท่ีสุดใน

โลก”  “นมสดแท้ๆ 100%”  “เม็ดเล็กเปลือกบางหอมหวานอร่อยทกุเม็ด”   
ย่านจตุจักร  บนป้ายมีข้อความ  เช่น   “รสเด็ด”  “ใหม่สด ทุกวัน”  “We serve 

natural”  “REFRESHING & DELICIOUS 100% NATURAL”  “Orange Juice Fresh Original 
100%” “น า้ส้มคัน้สด คัน้เห็นๆ”  “Fresh Orange Juice 100%” “Special menu”  
 

ข้อความที่บอกการบริการ 
ย่านเยาวราช บนปา้ยมีข้อความ  เช่น  “รับจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี และสัง่ท าพร้อม

บริการส่ง”  “และอ่ืนๆ ตามสัง่”  “ออกงานนอกสถานท่ี”  “รับออกงานนอกสถานท่ี”  “อาหารตาม
สัง่”  “รับสัง่จองนอกสถานท่ี”  “รับออกงานนอก”   

ย่านจตุจักร ไม่พบข้อความบอกการบริการ  
 

ข้อความที่บอกการรับรองความอร่อย  
ย่านเยาวราช บนป้ายมีข้อความ  เช่น  “Wongnai”  “เปิบพิสดาร”  “อร่อยจัง”  

“GSB Street Food, Lineman”  “ช้อนทอง มาตรฐานอาหารดี”   
ย่านจตุจักร พบเพียงข้อความเดียว คือ  “เปิบพิสดาร”  
 

ข้อความที่บอกการขอบคุณ 
ย่านเยาวราช บนปา้ยมีข้อความ  เช่น  “ขอบคณุทกุท่านท่ีมาอดุหนนุคะ่”  “ขอบคณุ

ทกุท่านท่ีมาอดุหนนุ”  “ขอขอบคณุทกุท่านท่ีมาอดุหนนุ”  “ขอบคณุท่ีมาอดุหนนุคะ่”   
ย่านจตุจักร พบเพียงข้อความเดียว คือ “ขอบคณุทกุท่านท่ีมาอดุหนนุ” 
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ข้อความที่บอกการเชิญชวน  
ย่านเยาวราช พบเพียงข้อความเดียว คือ “ลองชิมดกู่อนครับ”  
ย่านจตุจักร  บนป้ายมี ข้อความ  เช่น   “NEW!”  “I’m here to make your day 

better !”  “เมนแูนะน า ต้องลอง”  “ดื่มเพื่อสขุภาพ”  “Don’t Miss”  “TRY me”  
 

5. ราคา พบว่าปา้ยในย่านเยาวราชปรากฎการจดัวางราคาด้านขวามากท่ีสดุ ส่วนย่าน
จตจุกัรปรากฏการจดัวางราคาด้านล่างด้านขวามากท่ีสดุ ซึ่งทัง้สองย่านจะสงัเกตได้ว่าราคามกั
ปรากฏด้านขวา  หรือต าแหน่งด้านลา่งด้านขวา  ซึง่อยู่ในต าแหน่งขวาเสมอ  สอดคล้องกบัท่ีเครส
และฟาน ลีเออเวน Kress (2006, pp. 209) กล่าวว่าราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้  เป็นสิ่งท่ีใหม ่
จึงอยู่ในต าแหน่งด้านขวา  ข้อความท่ีปรากฏเป็นตวัเลขบอกราคา  และบางป้ายมีค าก ากบั  เช่น  
ธรรมดา  พิเศษ   
 

6. สัญลักษณ์/โลโก้ พบว่าสญัลกัษณ์/โลโก้ปรากฏในป้ายร้านอาหารริมทางน้อยมาก
ท่ีสดุในบรรดาองค์ประกอบทัง้หมด  7  องค์ประกอบ  ซึ่งพบในป้ายย่านเยาวราช มากกว่าย่าน
จตุจักร เช่น สัญลักษณ์ Wongnai พบมากท่ีสุด จ านวน 4 ป้าย ส่วนย่านจตุจักรไม่ค่อยพบ
สญัลกัษณ์/โลโก้ พบเพียงอย่างละ 1 ป้ายเท่านัน้ สะท้อนให้เห็นว่าย่านจตจุกัรไม่เน้นการรับรอง
ความอร่อยจากผู้ ท่ีมีช่ือเสียงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัอาหารและเคร่ืองดื่ม  จากข้อมลูพบว่า
ยา่นจตจุกัรเน้นรายละเอียด/ข้อมลูเพิ่มเติมในด้านลกัษณะเดน่เฉพาะ/พิเศษมากกวา่ 

 
7. รูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม พบว่าป้ายร้านอาหารริมทางย่านจตจุกัรเน้นรูปภาพ

อาหารและเคร่ืองดื่มมากกว่าย่านเยาวราช  อาจเน่ืองจากย่านจตจุกัรต้องการดึงดดูความสนใจ
ของผู้บริโภคและผนวกกบัพืน้ท่ีในการติดป้ายร้านอาหารริมทางย่านจตจุกัรของแต่ละร้านมีพืน้ท่ี
มากกว่าย่านเยาวราชซึ่งพืน้ท่ีท่ีจ ากัด  จึงสามารถมีรายละเอียดรูปภาพอาหารและเคร่ืองดื่มได้
มากกว่าย่านเยาวราช  และรูปภาพส่วนใหญ่เป็นรูปภาพเสมือนจริง  เช่น  มะพร้าว ส้ม ไอศกรีม 
ชานมไข่มกุ  น า้มะนาว  ผดัไทย  ขนมจีนน า้ยากะทิ ขนมจีนน า้ยาป่า  น า้เฉาก๊วย  ผลไม้  ลกูชิน้  
ปลาหมึก ผดัไทไก่ ข้าวมนัไก่ทอด ก๋วยเตี๋ยวต้มย า ชาไทย ชาเขียว กาแฟไทย ชาเขียวมะม่วง ชา
นมทเุรียน  เป็นต้น  จงึเป็นท่ีดงึดดูความน่าสนใจท าให้อยากบริโภค 
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2. การสรุปและอภปิรายผลการสัมภาษณ์ของผู้บริโภคต่อป้ายร้านอาหารริมทางในย่าน
เยาวราชและย่านจตุจักร 

จากการสมัภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 4 ค าถาม ได้แก่ 1) ส าหรับร้านนีท้่านคิด
ว่าส่วนใดในป้ายท่ีท าให้ท่านสนใจ ดึงดดูใจ และมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม 2) 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับป้ายร้านนี  ้3) ป้ายร้านนีแ้สดงถึง และ 4) ท่านคิดว่าส่วนใดในป้ายนีท่ี้ดึงดูด
มากท่ีสดุ 

ยา่นเยาวราชปา้ยท่ีท าให้ผู้บริโภคสนใจ ดงึดดูใจ และมีผลตอ่การตดัสินใจบริโภคอาหาร 
เคร่ืองดื่ม  ผู้บริโภคให้ความสนใจกบัช่ือร้านและรูปภาพอาหาร/สินค้า  ซึง่เหมือนกบัย่านจตจุกัร ท่ี
ผู้บริโภคให้ความสนใจกบัรูปภาพอาหาร/สินค้าเป็นอนัดบัแรกเช่นเดียวกนั  แต่ต่างกนัท่ีเยาวราช
ผู้บริโภคสนใจช่ือร้าน  ซึง่ผู้บริโภคย่านจตจุกัรไม่ให้ความสนใจกบัช่ือร้านมากนกั  สอดคล้องกบัผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีย่านเยาวราชให้ความส าคญักับช่ือร้าน โดยมีการปรากฏช่ือร้านบน
ป้ายร้านอาหารริมทางมากกว่าย่านจตจุกัร  และสอดคล้องกบัท่ีป้ายย่านจตจุกัรน าเสนอรูปภาพ
มากกวา่ยา่นเยาวราช  จงึท าให้ผู้บริโภคสนใจท่ีรูปภาพบนปา้ยยา่นจตจุกัรมากกวา่ยา่นเยาวราช 

นอกจากนี ้ผู้บริโภคย่านจตจุกัรให้ความสนใจเลือกบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มจากการ
ใช้ค า/ข้อความท่ีมีลกัษณะเด่นเฉพาะ/พิเศษดงึดดูความสนใจ  เช่น  “ใหม่สด ทกุวนั”  “We serve 
natural”  “REFRESHING & DELICIOUS 100% NATURAL”  “Orange Juice Fresh Original 
100%” “น า้ส้มคัน้สด คัน้เห็นๆ”  “Fresh Orange Juice 100%” “คัน้สดๆ คัน้เห็นๆ”  “หอม หวาน 
มัน อร่อย” “น า้ส้มคัน้ 100%”  “กรอบ หอม มัน อร่อย” “น า้จิม้รสเด็ด” ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์รายละเอียดท่ียา่นจตจุกัรเน้นลกัษณะเดน่เฉพาะ/พิเศษจากการใช้ข้อความสนบัสนนุ  แต่
ผู้บริโภคย่านเยาวราชไม่สนใจการใช้ค า/ข้อความ เน่ืองจากสนใจแค่ช่ือร้านและรูปภาพอาหาร/
สนิค้าเท่านัน้ 

ส่วนค าถามข้อ 3  ป้ายร้านนีแ้สดงถึงอะไร  พบความแตกต่างท่ีชัดเจน  คือ  ป้าย
ร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชสื่อถึงความเก่าแก่  แต่ป้ายร้านอาหารริมทางย่านจตุจักรสื่อถึง
ความทนัสมยั  บง่บอกถึงความแตกตา่งทางด้านวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของทัง้ 
2 ยา่นได้เป็นอยา่งดี  ยา่นเยาวราชเป็นยา่นท่ีสื่อถึงหรือเป็นตวัแทนของความเก่าแก่  การตัง้รกราก
ท่ียาวนานของคนไทยเชือ้สายจีนท่ีมีประวตัิท่ียาวนาน รวมถึงอาหาร เคร่ืองดื่มต่างๆ  ซึง่แตกต่าง
จากย่านจตุจักรท่ีเป็นย่านขายสินค้าทัง้อาหาร เคร่ืองดื่ม และของใช้ทั่ วไปท่ีมีคนมาจาก
หลากหลายเชือ้ชาติเข้ามาซือ้สินค้าราคาถูก  แปลกใหม่ ทันสมัย และเป็นย่านท่ีมีช่ือเสียงใน
กรุงเทพมหานคร  รวมถึงอาหารท่ีแตกตา่งจากยา่นเยาวราช  ซึง่สะท้อนให้เห็นจากปา้ยร้านอาหาร



 116 
 
ริมทางของทัง้ 2 ย่าน  นอกจากนี ้ ผู้บริโภคให้ความเห็นว่าป้ายย่านจตุจักรแสดงถึงการรับรอง
ความอร่อย  ซึ่งจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของป้ายท าให้เข้าใจว่าการรับรองความอร่อยท่ี
ผู้บริโภคกลา่วถึง  คือ  การพิจารณาข้อความลกัษณะเดน่เฉพาะ/พิเศษของแตล่ะร้านท่ีดงึดดูความ
สนใจของผู้บริโภค 

ส าหรับค าถามข้อสดุท้าย ข้อ 4 ท่านคิดว่าสว่นใดในปา้ยนีท่ี้ดงึดดูมากท่ีสดุ  ย่านจตจุกัร
ค าตอบของข้อนีส้อดคล้องกนัเป็นอย่างดีกบัข้อ 1 เน่ืองจากผู้บริโภคเลือกว่าสิ่งท่ีดึงดดูมากท่ีสดุ
ของป้าย  คือ  รูปภาพอาหาร/สินค้าเช่นเดียวกัน  ซึ่งเหมือนกับย่านเยาวราชท่ีสิ่งท่ีดึงดดูใจของ
ปา้ย  คือ  รูปภาพอาหาร/สินค้า  และสิ่งท่ีดงึดดูใจของปา้ยรองลงมาของย่านเยาวราช  คือ  สีของ
ปา้ย  ซึง่ต่างจากย่านจตจุกัรท่ีผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคญักบัสีของปา้ย  เน่ืองจากย่านเยาวราช  
สีเป็นสิง่ท่ีส าคญัอย่างหนึง่ในประวตัิศาสตร์ของคนไทยเชือ้สายจีน มีความเช่ือในเร่ืองสีมงคล  โชค
ลาภ  ดงันัน้  จึงสะท้อนมาท่ีการใช้สีของป้ายเพื่อดึงดดูความสนใจของผู้บริโภคและเป็นสิริมงคล
แตกต่างจากย่านจตุจักรท่ีดึงดูดใจโดยการใช้รูปภาพอาหาร/สินค้าเป็นหลกั  อย่างไรก็ดี  ทัง้ 2 
ย่าน ผู้บริโภคเลือกรูปภาพอาหาร/สินค้าเป็นอันดับ 1 เหมือนกันแสดงให้เห็นว่าภาพเป็นสิ่งท่ี
ส าคญัในการดึงดูดใจผู้บริโภคทัง้ 2 ย่าน นอกจากนัน้  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทัง้ย่านเยาวราชและ
จตจุกัรมีความพึงพอใจในป้ายร้านอาหารริมทางของทัง้ 2 ย่าน  และมีเพียงส่วนน้อยท่ีรู้สึกเฉยๆ 
โดยเกิดขึน้กบัปา้ยท่ีใช้ตวัอกัษรธรรมดา  ไม่มีรูปภาพดงึดดู  หรือปา้ยท่ีมีสิ่งกีดขวาง  เช่น  สายไฟ  
จงึท าให้รู้สกึไมด่งึดดูใจมากนกั 
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