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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพของภาษาบนปายพาณิชย  ศึกษา
ที่มาและความหมายในการตั้งชื่อสถานประกอบการบริเวณถนนพระอาทิตย  และอธิบาย
ความสัมพันธระหวางภาษากับถนนพระอาทิตย  ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนภาพถายปายชื่อ
สถานประกอบการทั้งหมดที่ตั้งอยูริมถนนพระอาทิตย ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 55 ปาย  และแบบ
สัมภาษณผูประกอบการจํานวน 55 คน  อุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก กลอง
ดิจิตอล และแบบสัมภาษณ 

ผูวิจัยศึกษาขอมูลภาพถายปายชื่อสถานประกอบการดวยการวิเคราะหภาษาเคาเดิม 
ชนิดตัวอักษร และลําดับการจัดวาง  เพื่อศึกษาสถานภาพของภาษาตางๆ ที่ปรากฏบนถนนพระ
อาทิตย  และขอมูลการสัมภาษณผูประกอบการเพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหที่มาและความหมายของ
ชื่อสถานประกอบการ 

ผลการศึกษาพบวา ภาษาอังกฤษมีสถานภาพสูงที่สุดบนถนนพระอาทิตย  เพราะมี
จํานวนความถี่ของภาษาเคาเดิม และความถี่ของชนิดตัวอักษร ที่ปรากฏบนปายพาณิชยมากที่สุด  
รวมถึงลักษณะการปรากฏของตัวอักษรในตําแหนงที่มีความสําคัญที่สุดบนปายพาณิชยอีกดวย  การ
ที่ภาษาอังกฤษมีสถานภาพสูงที่ สุด เพราะทําหนาที่ เปนภาษากลางในการส่ือสารกับกลุม
นักทองเที่ยวตางชาติและคนไทยเองดวย  ในขณะเดียวกันภาษาอังกฤษยังทําหนาที่เชิงสัญลักษณ
ดวย  กลาวคือ บงบอกความเปนเมือง ความทันสมัย ความเปนสากล และแสดงถึงวิถีชีวิตของคนรุนใหม 

สวนที่มาและความหมายของชื่อสถานประกอบการยานถนนพระอาทิตยที่ปรากฏ
มากที่สุด คือ ประเภทธุรกิจ ที่สะทอนความหมายโดยตรง  อาจกลาวไดวาเจาของสถาน
ประกอบการตองการใหชื่อสถานประกอบการของตนสามารถส่ือสารกับกลุมลูกคาและ
นักทองเที่ยวตางชาติไดโดยตรง  เพื่อเปนการโฆษณาและดึงดูดลูกคา 
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The purposes of this research are to study the status of languages written on 
commercial signs along Phra Arthit Road, to study the origins and meanings of store 
names, and to explain the relations between languages and Phra Arthit Road areas.  
The research data include 55 photographs of commercial signs and the interview of 55 
store owners.  The research instruments were a digital camera and an interview form. 

Original languages, language scripts, and placement of languages on these 
commercial signs were analyzed together with the position of the script.  The interview 
of the store owners shed light on the origins and meanings of store names. 

The result of the analysis showed that English has the highest status on Phra 
Athit Road commercial signs.  English script appears most frequently on these signs.  
It also occupies the most prominent location on the signs as well.  The fact that English 
has the highest status on Phra Athit Road commercial signs is because it acts as lingua 
franca for both foreigners and Thais.  English also functions symbolically as it indicates 
urbanization, modernity, internationality, and new generation’s lifestyles. 

The origin and meaning of store names mostly reflect the types of business.  
It is possible that store owners wanted their store names to advertise themselves and to 
directly communicate with both Thai and foreign customers. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
การคนควาอิสระเลมนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจาก              

รองศาสตราจารย ดร. พรพิมล เสนะวงศ ซึ่ง เปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ให            
ความชวยเหลือและคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย  สงผลใหการคนควาอิสระเลมนี้
ถูกตองและสมบูรณ  ผู วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาภาษาและการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมทุกทาน
ที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย  ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ 
วารสาร เอกสาร และว ิทยานิพนธ ท ุก เล ม ที ่ช วยใหการค นควาอ ิสระม ีความสมบูรณ  
ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  และเพื่อนๆ ทุกคน รวมถึงเพื่อนหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรม ที่ใหคําแนะนําและกําลังใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณเจาของสถานประกอบการยาน ถนนพระอาทิตยทุกทาน 
สําหรับความรวมมือในการเก็บขอมูลและการสัมภาษณ  จนสําเ ร็จลุลวงดวยดี  

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากการคนควาอิสระเลมนี ้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแด
พระคุณบิดา มารดา และอาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุน และใหกําลังใจ
อยางดียิ่งเสมอมา 
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