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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบและความหมายที่ปรากฏในข้อความประชาสัมพันธ์ 
หมวดอักษรของป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ประเภทรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7  
ที่นั่ง) โดยศึกษาจากข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรในป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย
ของทุกจังหวัดในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 จนถึง เดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2563 จ านวน 468 ข้อความ ผลการศึกษาในด้านรูปแบบ พบว่า ข้อความประชาสัมพันธ์
มีจ านวนตั้งแต่ 1 วรรค ไปจนถึง 6 วรรค โดยรูปแบบ 2 วรรค มีจ านวนมากท่ีสุด ส่วนในด้าน
ความหมาย พบว่า มีความหมายทั้งหมด 11 กลุ่ม เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  
1. ความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง 2. ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้า 3. ความหมาย
เกี่ยวกับความเช่ือ 4. ความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง 5. ความหมายเกี่ยวกับการงาน 
6. ความหมายเกี่ยวกับอ านาจเกียรติยศ 7. ความหมายเกี่ยวกับความสุขความส าเร็จ  
8. ความหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม 9. ความหมายเกี่ยวกับความมั่นคง 10. ความหมาย
เกี่ยวกับสวัสดิภาพในการเดินทาง และ 11. ความหมายอื่น ๆ 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบ, ความหมาย, ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร, ป้ายประมูลทะเบียน 
รถเลขสวย 
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Abstract 
 This research article aimed to study patterns and meanings appearing 
on the public relations messages for series letters available for super number 
plate auctions (seven passenger private vehicle). 468 PRs messages of series 
letters available for auctions in every regional province from August, 2004 to 
March, 2020 were studied. In term of length, the study revealed that the PRs 
messages could be ranged from one to six spaces; however, the most 
frequently found was the messages with the length of two spaces. Regarding 
the meanings of the series letters, the result could be classified into eleven 
groups which would be sorted from the most frequently found to the least as 
follows: 1. the meaning related to properties and money, 2. the meaning 
related to commerce, 3. the meaning related to belief, 4. the meaning related 
to prosperity, 5. the meaning related to work, 6. the meaning related to power 
and dignity, 7. the meaning related to happiness and success, 8. the meaning 
related to localism, 9. the meaning related to stability, 10. the meaning 
related to safe and sound journey, and 11. the meaning related to other 
topics.  
 
Keywords: Patterns, Meanings, The public relations messages for series numbers,  
Super Number Plate Auctions 
 
ที่มาและความส าคัญ 

ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อความหมายของมนุษย์ทั้ งในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันรวมไปถึงการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่ สุขุมาวดี ข าหิรัญ (2537) กล่าวว่า 
“ภาษาเป็นของคู่ชีวิตมนุษย์ และเนื่องจากภาษาแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมแทบทุกอย่างของ
มนุษย์ภาษาจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์” 
 นอกจากภาษาจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแลว้ ภาษายังมีอิทธิพลต่อความคิดของ
มนุษย์ ดังที่ วัลลภา วิทยารักษ์ (2542) กล่าวว่า “ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ในแต่ละสังคมก าหนด
ขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายตามที่ต้องการ ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งสมมติแต่ส่วนหน่ึงมนุษย์ก็เข้าใจ
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ว่าภาษาคือสิ่งที่แทนนั้น ท าให้ภาษามีส่วนช่วยก าหนดความคิดของมนุษย์” จากการที่ภาษา
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและมีอิทธิพลต่อความนึกคิดของมนุษย์ จึงมีการน าภาษามาใช้ใน
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 
 กิจกรรมทางสังคมที่มีการน าภาษามาใช้เพื่อประโยชน์ดังกล่าวที่น่าสนใจกิจกรรม
หนึ่ง ก็คือ การจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ประเภทรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่น่ัง) 
จัดโดยกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ในการจัดแต่ละครั้ง ส านักงานขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดจะ
มีการน าหมายเลขที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลจ านวน 301 
หมายเลข ซึ่งหมายเลขจะมีจ านวนคงเดิมทุกครั้ง แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป ก็คือ หมวดอักษร และ
ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร ข้อความดังกล่าวมีรูปแบบและความหมายที่น่าสนใจ ซึ่ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมการประมูล เห็นได้จากผลการตอบรับของ
ผู้เข้าร่วมประมูลที่ปรากฏในหัวข้อข่าว เช่น “คึกคัก! ขนส่งสงขลาจัดประมูลป้ายเลขรถสวย
หมวด ขฉ ‘ขุมทรัพย์มากมี การงานดีถูกโฉลก’ ” (MGR Online, 2559) “สุดคึกคัก! เปิดการ
ประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย เชียงใหม่ หมวดอักษร ขร ขับรถเลขสวย ร่ ารวยรุ่งเรือง”  
(T news, 2560) เป็นต้น 
 จากหัวข้อข่าวดั งกล่าวท าให้ เห็นได้ว่า มีการน าภาษามาใช้สร้างข้อความ
ประชาสัมพันธ์หมวดอักษรของป้ายประมูล ซึ่งมีลักษณะคล้ายค าขวัญ (Slogan) คือ ใช้
ถ้อยค าที่กะทัดรัด จดจ าได้ง่าย และมีความหมายดึงดูดใจ เช่น  
 หมวด กฉ  เกียรตยิศก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก   (สุรินทร,์ มิ.ย. 2558) 
 หมวด กฉ การงานก้าวหน้า การค้ามั่งมี เลขดีถูกโฉลก  (พัทลุง, ก.ค.2561) 
   หมวด กอ เกิดโชคลาภ อ านาจมี เลขดีงาม (เชียงใหม่, พ.ย. 2552)

หมวด ขข ขุมโชค ขุมทรัพย์ ขุมสมบัติ ขุมเงนิทอง   (เชียงใหม่, ก.ค. 2554) 
 จะเห็นได้ว่า ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรในหมวดเดียวกันของแต่ละจังหวัด
จะแตกต่างกันไป ทั้งในด้านรูปแบบและความหมาย หรือแม้แต่หมวดอักษรต่างหมวดของ
จังหวัดเดียวกันก็จะมีรูปแบบและความหมายที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาว่า ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรของป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ประเภท
รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่น่ัง) จะมีรูปแบบอย่างไร และมีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ใดบ้าง เพื่อจะได้ท าให้เห็นแนวทางในการสร้างสรรค์รูปแบบการใช้ภาษาและการเลือกใช้
ความหมายในการจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 
 



| วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  
 
 

124 

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษารูปแบบและความหมายที่ปรากฏในข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร

ของป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ประเภทรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่น่ัง) 
 
นิยามศัพท ์

ป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมายถึง ป้ายทะเบียนรถยนต์ ประเภทรถยนต์ที่
นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ที่ส านักงานขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดได้น าหมายเลขที่เป็นที่
ต้องการหรือเป็นท่ีนิยมของประชาชนออกประมูล มีจ านวน 301 หมายเลข 

ข้อความประชาสัมพันธ์ หมายถึง ข้อความที่มีลักษณะคล้ายค าขวัญ ท่ีส านักงาน
ขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดน ามาใช้สื่อความหมายถึงหมวดอักษรในป้ายประมูลทะเบียนรถเลข
สวย เพ่ือจูงใจให้สาธารณชนสนใจเข้าร่วมการประมูล  

หมวดอักษร หมายถึง พยัญชนะไทยสองตัวที่อยู่หน้าหมายเลขของป้ายประมูล
ทะเบียนรถเลขสวย 

รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของข้อความประชาสัมพันธ์ที่ส านักงานขนส่งจังหวัด
ก าหนดขึ้นโดยใช้ถ้อยค ามาเรียบเรียงแบ่งออกเป็นวรรค ๆ 

ความหมาย หมายถึง เนื้อหาของข้อความประชาสัมพันธ์ที่ส านักงานขนส่งจังหวัด
ก าหนดขึ้น โดยมีถ้อยค าในแต่ละวรรคสื่อถึงเรื่องต่าง ๆ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยศึกษาจากข้อความประชาสัมพันธ์หมวด
อักษรในป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ประเภทรถยนต์ที่น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง) ของ
ทุกจังหวัดในส่วนภูมิภาคที่มีการจัดประมูลและให้ความหมายของหมวดอักษรไว้ มีทั้งหมด  
75 จังหวัด ทั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มการประมูลในส่วนภูมิภาค คือ เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2547 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 รวบรวมข้อความได้ทั้งหมด 468 ข้อความ  
จากหมวดอักษรทั้งหมด 38 หมวด  
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แนวคิดและทฤษฎ ี
1. การประมูลทะเบียนรถเลขสวย 
   ความเป็นมาของการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยนั้น มีจุดเริ่มต้นจาก
หน่วยงาน “กรมการขนส่งทางบก” ซึ่งได้จัดให้มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งแรกใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  
พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ จากนั้นได้มีการจัดการประมูลทั้งในส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) และในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (Weloveplate, 
ม.ป.ป.) 
  จากการตราพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้มีการออก
กฎกระทรวงก าหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นท่ีนิยมเพื่อน าออกเปิดประมูล
เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2546 เพื่อน ารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
ทั้งนี้ หมายเลขดังกล่าวมีทั้งสิ้น 301 หมายเลขในแต่ละหมวดอักษรของป้ายทะเบียนรถยนต์ 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 เลขสี่ตัวเหมือนกัน เช่น 1111 2222 3333 กลุ่ม 2 เลข
สามตัวเหมือนกัน, เลขสองตัวเหมือน, เลขตัวเดียว, เลขคู่ 8, เลขคู่ 9 เช่น 444 55 6 8899 
9898 กลุ่ม 3 เลขหลักพัน, เลขเรียง, เลขคู่, เลขสลับ, เลขคู่ติด 0, เลขคู่ติด 6 เช่น 7000 
1234 3344 1221 1010 6226 
  บุศรา สมใจคิด (สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2558) กล่าวว่า ในส่วนกลางมีการ
จัดประมูลเป็นประจ าทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน แต่ในส่วนภูมิภาคนั้นจะ
ไม่ได้ระบุช่วงเวลาในการจัดประมูลที่ตรงกัน ข้ึนอยู่กับการยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์ของแต่ละ
จังหวัด หากจังหวัดใดมีการยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์ครบตามหมายเลขในหมวดอักษรก่อน  
ก็จะมีการประมูลในหมวดอักษรใหม่ก่อน ท าให้แต่ละจังหวัดอาจมีการจัดประมูลหมวดอักษร
ของป้ายทะเบียนรถยนต์ไม่ตรงกันในแต่ละปี และอาจจะไม่ได้จัดประมูลทุกปี ดังนั้นในส่วน
ภูมิภาคจึงมีการใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ด้วยการใช้ข้อความ
ประชาสัมพันธ์หมวดอักษร โดยเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2547 ที่จังหวัดจันทบุรี 
หมวดอักษร กง ให้ความหมายว่า “การงานก้าวหน้า การเงินมั่งคั่ง” ต่อมาในจังหวัดต่าง ๆ  
ก็ได้มีการก าหนดความหมายให้หมวดอักษรของป้ายทะเบียนด้วยเช่นกัน  
  นอกจากนี้ ณัฐชรดา อุทัยพจน์ (สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2558) ได้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า จังหวัดนครสวรรค์ แม้จะมีการจัดการประมูล แต่ก็มิได้ให้ความหมายของหมวด
อักษรไว้ เนื่องจากชาวนครสวรรค์เชื่อว่ามี “มังกร” ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่สุดของจังหวัดแล้ว 
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จึงใช้ข้อความประชาสัมพันธ์ในการจัดการประมูลทุก ๆ ครั้งว่า “รุ่งเรือง ร่ ารวย ด้วยป้าย
มังกร นครสวรรค์” 
  จากการทบทวนข้อมูลและรวบรวมข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร ท าให้
ผู้วิจัยได้ทราบว่าปีท่ีเริ่มมีการใช้ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรในป้ายประมูลทะเบียนรถ
เลขสวย คือ ปี พ.ศ.2547 และท าให้ทราบว่า ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด มีจังหวัดที่จัดการ
ประมูลแต่ไม่ได้ใช้ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรเพียง 1 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ 
ดังนั้นจึงมีจังหวัดที่ใช้ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร ทั้งหมด 75 จังหวัด ซึ่งผู้วิจัยได้
น ามาก าหนดเป็นขอบเขตของข้อมูลที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
2. แนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบและความหมายของข้อความประชาสัมพันธ์หมวด
อักษร 
  ลักษณะข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรในป้ายประมูลทะเบียนรถเลขสวยมี
ลักษณะคล้ายค าขวัญ (Slogan)  ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ชัชวดี  ศรลัมพ์ (2543) ศึกษาเรื่อง “ลักษณะการใช้ภาษาในค าขวัญประจ า
จังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในด้านรูปแบบและการเรียบเรียง
ข้อความในค าขวัญประจ าจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ในการศึกษารูปแบบของค าขวัญ
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ความยาวของค าขวัญมาจัดรูปแบบ ซึ่งแบ่งได้เป็นค าขวัญที่ประกอบด้วย
ข้อความตั้งแต่ 2 วรรค ไปจนถึง 9 วรรค ส่วนในด้านการเรียบเรียงข้อความในค าขวัญ มีการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางความหมาย โดยพิจารณาองค์ประกอบทางความหมายที่ระบุถึง
ลักษณะเด่นและส าคัญของจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ส าคัญ ภูมิศาสตร์ของจังหวัด
ประวัติศาสตร์และความเป็นมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีและวัฒนธรรม สินค้าที่ท ารายได้เข้า
จังหวัด เทศกาลและงานประเพณี ผู้คนท้องถิ่น เหตุการณ์ส าคัญ และการค้นพบท่ีเกิดขึ้นใหม่
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ในค าขวัญแต่ละค าขวัญจะมีโครงสร้างทางความหมายที่มีองค์ประกอบทาง
ความหมายครบทุกองค์ประกอบ หรือมีเฉพาะบางองค์ประกอบเท่านั้น 
  อริชัย อรรคอุดม (2555) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในค าขวัญประจ า
เขตในกรุงเทพมหานคร: ทุนทางวัฒนธรรมและการต่อรองทางวัฒนธรรม” เพื่อศึกษาเนื้อหา
ค าขวัญประจ าเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแยกวิเคราะห์ทีละ
วรรคเกี่ยวกับการสื่อความหมายด้านอัตลักษณ์ของแต่ละเขต แล้วจึงน าผลที่ได้มาจัดกลุ่มใน
เชิงประเภท ซึ่งพบว่ามีกลุ่มอัตลักษณ์ที่ปรากฏในค าขวัญ 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสถาปัตยกรรม
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กลุ่มความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีพ กลุ่มสินค้า     
ประจ าถิ่น กลุ่มเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มประชากร 
และกลุ่มวัฒนธรรม 
  จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบ
ของข้อความประชาสัมพันธ์จากงานของ ชัชวดี ศรลัมพ์ (2543) ที่ใช้ความยาวของค าขวัญ
(จ านวนวรรค) มาเป็นเกณฑ์ในการศึกษา และได้แนวทางในการวิเคราะห์ความหมายของ
ข้อความประชาสัมพันธ์จากงานวิจัยทั้งสองเรื่อง ที่วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายหรือ
เนื้อหาแบบแยกวิเคราะห์ทีละวรรค แล้วจึงน าผลที่ได้มาจัดกลุ่มความหมาย 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ในงานวิจัยนี้จะยกตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรของป้ายประมูล
ทะเบียนรถเลขสวยโดยใช้รูปแบบ ดังนี้  
 หมวดอักษร ข้อความประชาสัมพันธ์ (จังหวัด, เดือนและปีที่จัดการประมูล) 
เช่น หมวด ขร ขับรถเลขสวย ร่ ารวยรุ่งเรือง (เชียงใหม่, ก.ย. 2560) 
 
วิธีการศึกษา  
 1. รวบรวมข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถ 
เลขสวยที่กรมการขนส่งทางบกและส านักงานขนส่งแต่ละจังหวัดได้เผยแพร่ผ่านสื่อประเภท
แผ่นพับ แผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อความประชาสัมพันธ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต และจาก
การสัมภาษณ์บุคลากรที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวย 
 2. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวย แนวทางในการ
วิเคราะห์รูปแบบและความหมายของข้อความประชาสัมพันธ์ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 วิเคราะห์รูปแบบของข้อความประชาสัมพันธ์ โดยใช้จ านวนวรรคมาเป็น
เกณฑ์ในการศึกษา  
  3.2 วิเคราะห์ความหมายของข้อความประชาสัมพันธ์ โดยแยกวิเคราะห์ทีละ
วรรค แล้วจึงน าผลที่ได้มาจัดกลุ่มความหมายและแสดงผลเป็นจ านวนและร้อยละ 
 4. สรุปผลการศึกษา อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ 
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ผลการศึกษา 
1. รูปแบบของข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร 
 จากการศึกษารูปแบบของข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร จ านวนทั้งสิ้น 468 
ข้อความ พบว่า สามารถใช้เกณฑ์จ านวนวรรคมาแบ่งรูปแบบข้อความประชาสัมพันธ์ได้
ทั้งหมด 6 รูปแบบ แสดงได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร จ าแนกตามรูปแบบ 
ล าดับ รูปแบบ จ านวน ร้อยละ ตัวอย่าง 

1 1 วรรค 13  2.8 หมวด กน ก้าวหน้า  
(นครราชสีมา, ม.ค. 2549) 
หมวด กล เกิดลาภ  
(สุราษฎร์ธานี, มิ.ย. 2561) 

หมวด ขก ขอนแก่นมหานคร  
(ขอนแก่น, ก.พ. 2560) 
หมวด ขก สงขลาเกริกไกร  
(สงขลา, มี.ค. 2557) 

2 2 วรรค 326 69.7 หมวด กค การงานก้าวหน้า การเงินมั่นคง 
(ชัยนาท, ส.ค. 2551) 
หมวด กฉ ก้าวหน้า ถูกโฉลก  
(จันทบุรี, ม.ค. 2554) 
หมวด กษ เกษมเปรมปรีย์ มั่งมีเงินทอง
(อุดรธานี, มิ.ย. 2562) 

หมวด ขค ขุมทรัพย์มากมาย ค้าขายรุ่งเรือง  
(ชลบุรี, ส.ค. 2556)  
หมวด ขน ขุมทรัพย์ล้ าค่า น าพาโชคลาภ  
(นครราชสีมา, ก.ย. 2561) 
หมวด ขห ขับรถเลขสวย ร่ ารวยมหาศาล  
(เชียงใหม่, ก.ค. 2562) 

3 3 วรรค 88 18.8 หมวด กจ การงานก้าวหน้า การค้า
เจริญรุ่งเรือง ร่ ารวยมั่นคง  
(ปราจีนบุรี, มิ.ย. 2556) 
หมวด กต ก้าวหน้า มหาเศรษฐี มั่งมี
ตลอดไป (ล าปาง, ก.ค. 2553) 

หมวด กบ ก้าวหน้า ร่ ารวย มากด้วยบารมี  
(นครปฐม, มี.ค. 2558) 
หมวด ขง ขุมทรัพย์ล้ าค่า คุณย่าคุ้มครอง เงินทอง
มหาศาล  
(นครราชสีมา, ก.ย. 2558) 

4 4 วรรค 37 7.9 หมวด กง การงานมั่นคง การเงินมั่งค่ัง ด้วยป้ายทะเบียนสวย เมืองชาละวัน (พิจิตร, พ.ค. 2556) 
หมวด กม ก้าวหน้า มั่งมี มั่งค่ัง มั่นคง (สงขลา, ส.ค. 2552) 
หมวด ขว ขับรถเลขสวย ร่ ารวย โชคดี มีวาสนา (เชียงใหม่, มิ.ย. 2561) 
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ล าดับ รูปแบบ จ านวน ร้อยละ ตัวอย่าง 
5 5 วรรค 3 0.6 หมวด กฉ กิจการดี โชคดี ป้ายดี ถูกโฉลก เพิ่มศักดิ์ศรี (เพชรบูรณ์, พ.ย. 2556) 

หมวด กท ก้าวหน้า มั่งมี โชคดี ต่อหน้าท่ีการงาน ตลอดไป (ชัยภูมิ, ก.พ. 2563) 
6 6 วรรค 1 0.2 หมวด กฉ ก้าวหน้า ด้วยโฉลกเลขสวย เลขดี เสริมบารมี สร้างกุศล ด้วยการประมูลเลขทะเบียนรถ  

(สระบุรี, พ.ย. 2551) 
รวม 468 100.0  
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรมีรูปแบบตั้งแต่ 1 
วรรค ไปจนถึง 6 วรรค โดยรูปแบบ 2 วรรค เป็นรูปแบบที่พบมากท่ีสุด และรูปแบบ 6 วรรค 
เป็นรูปแบบท่ีพบน้อยที่สุด 
 เมื่อผู้วิจัยได้พิจารณารูปแบบข้อความประชาสัมพันธ์แล้ว ท าให้เห็นว่า ข้อความ
ประชาสัมพันธ์มีลักษณะเช่ือมโยงกับหมวดอักษร โดยมีการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับ
พยัญชนะของหมวดอักษร ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในทุกวรรคหรือบางวรรคก็ได้ แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 1. ทุกวรรคในข้อความประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหมวดอักษร  จ านวน 375 
ข้อความ มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  

 1.1 ในวรรคเดียวกันมีการปรากฏการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะ
ทั้งสองตัวในหมวดอักษร จ านวน 54 ข้อความ ดังตัวอย่าง 
 หมวด กค  การคลังมั่งคั่ง การค้าก้าวหน้ามั่นคง กิจการคมนาคมไม่หยุดนิ่ง   
      (สระแก้ว, พ.ค. 2553) 
 หมวด กง การเงินมั่งคั่ง การงานมั่นคง  (ก าแพงเพชร, ม.ค. 2553) 
 หมวด กพ การเงินเพิ่มพูนทวี   (สระบุรี, ก.ย. 2560) 
 หมวด กร เก็บเกี่ยวความรุ่งเรือง  (ระยอง, ส.ค. 2560)  
 1.2 ในแต่ละวรรคมีการปรากฏการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะตัว
ใดตัวหนึ่งของหมวดอักษร จ านวน 210 ข้อความ ดังตัวอย่าง 

หมวด กข  บึงกาฬก้าวหน้า ขายค้าร่ ารวย (บึงกาฬ, พ.ค.2562)    
หมวด กธ  โชคลาภเกื้อกูล เพิ่มพูนธนทรัพย์ (ตรัง, มิ.ย. 2562)  

 หมวด ขธ  ขับรถเลขสวย ร่ ารวยธนทรัพย์ (ชลบุรี, ก.ย. 2559)  
 หมวด ขอ ขับรถเลขสวย อ านวยโชคลาภ (เชียงใหม่, ก.พ. 2563)  
 1.3 ในวรรคเดียวกันมีการปรากฏการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะ
ทั้งสองตัวของหมวดอักษร และมีบางวรรคปรากฏการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับ
พยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งของหมวดอักษร จ านวน 111 ข้อความ ดังตัวอย่าง 
 หมวด กน ก้าวล้ าน าหน้า น าพาทรัพย์สิน (ราชบุรี, ก.ย. 2560)   
 หมวด กม การงานก้าวหน้า การค้ามั่งมี  (อยุธยา, มี.ค. 2561) 
 หมวด กย การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ (อุบลราชธานี, มี.ค. 2561) 
 หมวด ขท ขุมทรัพย์มากมี ขับดีปลอดภัย (สงขลา, ก.ย. 2560) 
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 2. บางวรรคในข้อความประชาสัมพันธ์ไม่เชื่อมโยงกับหมวดอักษร จ านวน 93 
ข้อความ ดังตัวอย่าง 
 หมวด กท ก าเงิน ก าทอง ฉลองชัย    (ปราจีนบุรี, มิ.ย. 2562) 
 หมวด กย กินดี อยู่ดี บารมีหลวงพ่อพระพุทธชินราช  (พิษณุโลก, มิ.ย. 2560) 
 หมวด กล ก าลังเลข เสริมโชค เกิดลาภ การค้าร่ ารวย (ขอนแก่น, ส.ค. 2556) 
 หมวด กษ สุขเกษมเปรมปรีดิ์ มั่งมีเงินทอง  (เชียงราย, มี.ค. 2563) 
 
 จากการศึกษาข้างต้น พบว่า ข้อความประชาสัมพันธ์มีการเชื่อมโยงกับหมวดอักษร
ในลักษณะที่ทุกวรรคเชื่อมโยงกับหมวดอักษร โดยรูปแบบที่พบมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบที่แต่
ละวรรคมีการปรากฏการใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งของหมวด
อักษร 
 ลักษณะการเช่ือมโยงของข้อความประชาสัมพันธ์กับหมวดอักษร ท าให้ผู้วิจัยได้เห็น
ถึงความน่าสนใจของการน าถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะในหมวดอักษรมาใช้ในการ
สื่อความหมาย ทั้งนี้สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การใช้ถ้อยค าที่มีพยัญชนะตรงกับพยัญชนะในหมวดอักษร 
พยัญชนะ ตัวอย่างถ้อยค าท่ีใช้ พยัญชนะ ตัวอย่างถ้อยค าท่ีใช้ 

ก การค้า การงาน การเงิน กิจการ 
ก้าวหน้า ก้าวน า กองเงิน  
กองทอง เกิดโชค เกียรติยศ 
ก าลังเลข แก้วแหวน กิจกรรม 
เกียรติคณุ เกษม ก้าวล้ า เกื้อกูล 
กินดี กอและ ก าเงิน ก าทอง  
เกิดลาภ กว๊านพะเยา เกื้อหนุน 
ไก่ทอง เก็บเกี่ยว ก าไร  

บ บริบูรณ์ บารมี บญุบารมี บุญ   

ข ขอนแก่น ของค้ า ของคูณ ของ
ขลัง ขุมทรัพย์ ขุมโชค ขุมสมบัติ 
ขุมงาน ขุมเงินทอง ขนเงินขน
ทอง สงขลา ขับรถ ขนส่ง   

พ เพิ่มพูน พร้อมพรั่ง   
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พยัญชนะ ตัวอย่างถ้อยค าท่ีใช้ พยัญชนะ ตัวอย่างถ้อยค าท่ีใช้ 
ค การค้า ค้าขาย ความกา้วหน้า 

คุ้มครอง มั่นคง มั่งคั่ง คุ้มครอง 
ล้ าเลอค่า ล้ าค่า ทวีคณู การคลัง 
ความเจรญิก้าวหน้า คมนาคม  

ม มั่งมี มากมาย มั่นคง มั่งคั่ง 
มหาศาล มหาเศรษฐี มงคล 
มหาเฮง   

ง เงินทอง งาน เงิน งามสง่า ย ยิ่งใหญ่ ยั่งยืน เยอะแยะ ยิ่ง
เจริญ เกยีรติยศ อยู่ดี  

จ เจริญรุ่งเรือง เจริญ กิจการ เจรญิ
โภคทรัพย ์

ร รุ่งเรือง ร่ ารวย รุ่งโรจน ์

ฉ โฉลก ฉับไว ฉับพลัน เฉลิมลาภ 
ฉะเชิงเทรา เฉิดฉาย ฉลองชัย 
ฉลองโชค ฉลองความส าเร็จ 

ล เลข ลาภ ลลุ่วง ล้ าเลศิ ล้ าค่า   

ต ตลอดกาล ตลอดไป เติบโต 
ต าแหน่ง ตั้งสติก่อนสตาร์ต  
ต้องใจ เงินตรา ตลอดป ี

ว แก้วแหวน วาสนา 

ท ทวีทรัพย์ ทวีโชค ทวีผล ทวีคูณ 
ทรัพย์สิน ทอง ทันใจ ทะเบียน 
หน้าท่ีการงาน ทั่วไทย ทรัพย์  
ทุกสิ่ง ท่ัวทิศ 

ษ เกษมสุข สุขเกษม เกษมศร ี
หรรษา เกษมลาภ  
เกษมเปรมปรดีิ ์

ธ ธุรกิจ ธนทรัพย์ ธนสารสมบตัิ 
ธงชัย 

ห หลินปิง มหาศาล 

น ก้าวน า ล้ าหน้า น าพา (น าพา
รุ่งเรือง น าพาโชคลาภ น าพา
ทรัพย์สิน) หนุนน า ก้าวหน้า 
เกื้อหนุน เนิ่นนาน น าชัย  
นัมเบอร์ เหนีย่วทรัพย์ น าโชค 
เนืองนอง น าหน้า  

อ อ านวยโชคลาภ อ านาจ 

 
 จากตารางที่ 2 ท าให้เห็นว่า ถ้อยค าที่น ามาใช้ให้ตรงกับพยัญชนะของหมวดอักษร  
ล้วนแล้วแต่เป็นค าที่มีความหมายในด้านดี ให้ความรู้สึกเชิงบวก ดังนั้นจึงน่าสนใจว่า ขนส่ง
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จังหวัดแต่ละจังหวัดจะสร้างข้อความประชาสัมพันธ์ให้มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่จะ
เป็นการจูงใจให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมการประมูล  
 
2. ความหมายที่ปรากฏในข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร 
 จากการศึกษาความหมายที่ปรากฏในข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษร ซึ่ง
พิจารณาแบบแยกวิเคราะห์ทีละวรรค แล้วน าผลมาจัดกลุ่มความหมาย พบว่า มีความหมาย
ทั้งหมด 11 กลุ่ม แสดงเป็นจ านวนและร้อยละของการปรากฏความหมายโดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของการปรากฏความหมาย จ าแนกตามกลุ่มความหมาย 
ล าดับ

ที ่
กลุ่มความหมาย จ านวน ร้อยละ 

1 ทรัพย์สินเงินทอง 274 24.89 
2 ธุรกิจการค้า 215 19.53 
3 ความเชื่อ 177 16.08 
 - ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ 67 6.09 
 - ความเชื่อเกี่ยวกับบุญวาสนา 51 4.63 
 - ความเชื่อเกี่ยวกับเลขมงคล 49 4.45 
 - ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 10 0.91 
4 ความเจรญิรุ่งเรือง 155 14.08 
5 การงาน 151 13.71 
6 อ านาจเกียรติยศ 38 3.45 
7 ความสุขความส าเร็จ 29 2.63 
8 ท้องถิ่นนิยม 23 2.09 
9 ความมั่นคง 17 1.54 
10 สวัสดภิาพในการเดินทาง 11 1.00 
11 อื่น ๆ 11 1.00 

รวม 1101 100.0 
 



ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 | 
 

125 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ความหมายที่ปรากฏมากที่สุด คือ ความหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง และความหมายที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ ความหมายเกี่ยวกับ  
สวัสดิภาพในการเดินทาง ท้ังนี้ความหมายทั้ง 11 กลุ่มความหมาย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. ความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง 
 ความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับเงิน
ทอง สิ่งของมีค่า ความร่ ารวย รวมถึงแหล่งที่เกิดหรือเก็บทรัพย์ ดงัตัวอย่าง 
หมวด กค  การค้าดี  การคลังด ี  (ปราจีนบุร,ี พ.ค. 2549) 
หมวด กท การงานการค้ารุ่งเรือง ทรัพย์สินทวีคูณ (สกลนคร, ก.พ. 2561) 
หมวด กพ การเงินมั่งคั่ง พร้อมพรั่งบารม ี (อุบลราชธาน,ี ก.ย. 2559) 
หมวด กม  เก็บเลขดเีลขสวย รวยมหาเฮง  (ระยอง, ก.ค. 2558) 
หมวด ขค  ขุมทรัพย์มากมาย ค้าขายรุ่งเรือง (ชลบุรี, ส.ค. 2556) 
 

2. ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้า 
 ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้า ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการเพื่อมุ่งการค้าหาก าไร หรือผลที่ได้เกินต้นทุนจากการประกอบกิจการ 
ดังตัวอย่าง 
หมวด กค  การงานก้าวหน้า ค้าขายมั่งคั่ง  (สตูล, มิ.ย. 2556) 
หมวด กท การค้าการขายร่ ารวย ทรัพย์สินทวีคูณ (ลพบุรี, ม.ีค. 2555) 
หมวด กธ  ก้าวหน้าทั่วทิศ ธุรกิจรุ่งเรือง  (กระบี่, มี.ค. 2563)  
หมวด กพ ก าไรเพิ่มพูน เพิ่มพูนก าไร  (ระยอง, ก.ค. 2557) 
 
 3. ความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ  
     ความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับความเช่ือถือ
ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนในสังคม เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เกิดความรู้สึกที่ดีและเกิด
ความมั่นคงในจิตใจ  
       จากการศึกษาข้อความ พบว่า ความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ แบ่ งออกเป็น  
4 ประเภท ได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับโชคลาภ ความเชื่อเกี่ยวบุญวาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับเลข
มงคล และความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีรายละเอียด ดังน้ี 
   3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ  ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับโชค 
โอกาส หรือสิ่งที่น าผลดีมาให้โดยไม่ได้คาดหมาย ดังตัวอย่าง 
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หมวด กฉ  เกิดโชค เฉลิมลาภ     (ก าแพงเพชร, ก.พ. 2558) 
หมวด กฉ  ก้าวหน้า ถูกโฉลก เฮงทุกเลข    (นครศรีธรรมราช, พ.ค. 2551) 
หมวด ขก  ขุมทรัพย์เพิม่พูน เกื้อกูลบารมี ทวีโชคลาภ (ภูเก็ต, ก.ย. 2562) 
  3.2 ความเชื่อเกี่ยวกับบุญวาสนา ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความดีงาม กุศลผลบุญ หรือคุณความดีที่ได้บ าเพ็ญมา ดังตัวอย่าง  
หมวด กฉ  ก้าวหน้า ด้วยโฉลกเลขสวย เลขดี เสริมบารมี สร้างกุศล ด้วยการประมูล 

เลขทะเบียนรถ   (สระบุรี, พ.ย. 2551) 
หมวด กบ การเงินฟูเฟื่อง รุ่งเรืองบุญบารมี (นครศรีธรรมราช, ส.ค. 2557) 
หมวด กว  กิจการก้าวหน้า วาสนาดี บารมีเพิ่มพูน  (สุราษฎร์ธานี, เม.ย. 2562) 
  3.3 ความเชื่อเกี่ยวกับเลขมงคล ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับพลัง
อ านาจของตัวเลขท่ีจะน ามาซึ่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง ดังตัวอย่าง 
หมวด กฉ  การงานก้าวหน้า การค้าร่ ารวย ทะเบียนรถสวยถูกโฉลก (สุโขทัย, มี.ค. 2559) 
หมวด กม  ก้าวหน้าด้วยเลขดี มั่งมีด้วยเลขสวย  (เชียงราย, ม.ีค. 2560)  
หมวด กล  เกิดลาภด้วยเลขสวย ร่ ารวยด้วยเลขดี มั่งมีด้วยเลขงาม (สงขลา, ม.ค. 2555) 
  3.4 ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์  ได้แก่  วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความเช่ือในอ านาจศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถคุ้มครอง หรือบันดาลให้
เป็นไปหรือส าเร็จได้ดังประสงค์ ดังตัวอย่าง 
หมวด กล  “ลาภ ผล พูน ทวี” บารมีหลวงปู่ทิม  (ระยอง, ก.พ. 2561)  
หมวด ขง  ขุมทรัพย์ล้ าค่า คุณย่าคุ้มครอง เงินทองมหาศาล  (นครราชสีมา, ก.ย. 2558) 
หมวด ขน   ขุมทรัพย์ล้ าค่า ครูบาคุ้มครอง เงินทองเพิ่ม (เชียงใหม่, ก.ค. 2558) 
 

4. ความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง 
     ความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ได้แก่ วรรคที่มีความหมายในลักษณะที่ดี
ขึน้ มีมากข้ึน เติบโตงอกงามขึ้น ดงัตัวอย่าง  
หมวด กค  เกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้า  (เลย, ก.พ. 2551) 
หมวด กจ  ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง   (ชัยภูมิ, ก.ค. 2557) 
หมวด กต  กิจการก้าวหน้า เติบโตรุ่งเรือง   (ปทุมธาน,ี ส.ค. 2557) 
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5. ความหมายเกี่ยวกับการงาน 
     ความหมายเกี่ยวกับการงาน ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับกิจกรรม หรือ
การประกอบอาชีพท่ีไม่ได้มุ่งการค้าหาก าไร ดังตัวอย่าง  
หมวด กต  กิจกรรมก้าวหน้า การค้าเติบโต   (จันทบุรี, มิ.ย. 2556) 
หมวด กท การงานทวีผล การเงินทวีคูณ              (บุรีรัมย์, มี.ค. 2561) 
หมวด กธ  การงานก้าวหน้า ธุรกิจร่ ารวย ใช้เลขสวยฉะเชิงเทรา(ฉะเชิงเทรา, มี.ค. 2562) 
 

6. ความหมายเกี่ยวกับอ านาจเกียรติยศ 
     ความหมายเกี่ยวกับอ านาจเกียรติยศ ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับความ
ยิ่งใหญ่ ความมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ความมีหน้ามีตา และความยกย่องนับถือ ดังตัวอย่าง  
หมวด กฉ  กิจการดี โชคดี ป้ายดี ถูกโฉลก เพิ่มศักดิ์ศรี (เพชรบูรณ์, พ.ย. 2556) 
หมวด กย  เกียรติยศก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน  (ขอนแก่น, เม.ย. 2555) 
หมวด กอ  เกิดโชคลาภ อ านาจมี เลขดีงาม             (เชียงใหม่, พ.ย. 2552) 
 

7. ความหมายเกี่ยวกับความสุขความส าเร็จ 
     ความหมายเกี่ยวกับความสุขความส าเร็จ ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับการ
มีชีวิตที่สบายทั้งกายและใจ มีความส าเร็จสมดังปรารถนา ดังตัวอย่าง 
หมวด กฉ  ก าเงิน ก าทอง ฉลองชัย     (ล าพูน, พ.ย. 2561) 
หมวด กท การงานก้าวหน้า การค้าก้าวไกล ทุกสิ่งดังใจ ใช้ป้ายปทุมฯ (ปทุมธานี, ส.ค. 2561) 
หมวด กษ กิจการก้าวหน้า  ชีวาเกษมสุข             (ขอนแก่น, พ.ค. 2558)  
 

8. ความหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม 
     ความหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับช่ือของ
จังหวัด ช่ือของสถานที่ส าคัญ รวมถึงช่ือสิ่งอื่น ๆ ที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
โดยเฉพาะ ดังตัวอย่าง 
หมวด กง  การเงินร่ ารวย เลขสวยเลอค่า งามสง่าหริภุญชัย   (ล าพูน, พ.ย. 2555) 
หมวด กค  เกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้า เฟื่องฟู คู่เมืองยศ   (ยโสธร, ก.ค. 2551) 
หมวด กห ก้าวหน้า มหาเศรษฐี โชคดี มีหลินปิง  (เชียงใหม,่ ธ.ค. 2552) 
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9. ความหมายเกี่ยวกับความมั่นคง 
     ความหมายเกี่ยวกับความมั่นคง ได้แก่ วรรคที่มีความหมายเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ที่เป็นหลักเป็นฐานและด ารงอยู่ได้ไม่เปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่าง 
หมวด กค  ก้าวหน้า มั่นคง ร่ ารวย   (พิจิตร, ม.ค. 2550) 
หมวด กค  เกียรติยศ ก้าวหน้า มั่นคง มั่งคั่ง  (น่าน, ก.ค. 2551) 
หมวด กง  ก้าวหน้า มั่นคง การเงินมั่งคั่ง ร่ ารวย  (สุพรรณบุรี, ก.ค. 2549) 
 

10. ความหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพในการเดินทาง 
      ความหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพในการเดินทาง ได้แก่ วรรคที่มีความหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทาง และความไม่ประมาทในการเดินทาง ดังตัวอย่าง 
หมวด กค  การงานก้าวหน้า การค้ามั่นคง คมนาคมปลอดภัย      (สิงห์บุรี, มี.ค. 2552) 
หมวด กต  เกียรติคุณเกริกไกรไปทัว่หล้า ตั้งสติก่อนสตาร์ทวิวัฒน์ไทย  (เชียงราย, มี.ค. 2552)  
หมวด ขธ  ขับรถปลอดภัย ธุรกิจก้าวไกลรุ่งเรือง     (สงขลา, มี.ค. 2561) 
 

11. ความหมายอื่น ๆ  
      ความหมายอื่น ๆ ได้แก่ วรรคที่มีความหมายไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มความหมายทั้ง 
10 กลุ่ม ดังตัวอย่าง 
หมวด กฉ  ก้าวหน้า ฉับพลัน         (สมุทรปราการ, ก.ค. 2552) 
หมวด กต  ก้าวหน้า รุ่งเรือง ตลอดไป        (ราชบุรี, ส.ค. 2554) 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาข้างต้น มีประเด็นส าหรับการอภิปรายผล ดังนี้    
  ในด้านรูปแบบที่ปรากฏว่า ข้อความประชาสัมพันธ์มีจ านวน 2 วรรคมากที่สุดนั้น 
อาจเนื่องมาจากพยัญชนะในหมวดอักษรมีอยู่สองตัว ดังนั้น หากให้ความหมายของพยัญชนะ
ทั้งสองตัวในแต่ละวรรคได้ก็น่าจะถือว่าสื่อความได้ครบถ้วน ดังจะเห็นได้ว่า ผลการศึกษา
ความเช่ือมโยงของข้อความประชาสัมพันธ์กับหมวดอักษร มีการปรากฏลักษณะที่ทุกวรรค
ของข้อความประชาสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหมวดอักษรในแบบที่แต่ละวรรคมีการใช้ถ้อยค าที่มี
พยัญชนะตรงกับพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งของหมวดอักษรมากที่สุด และถ้อยค าที่น ามาใช้นั้น
ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นถ้อยค าที่มีความหมายดี ฉะนั้น การสร้างข้อความให้มีรูปแบบมากกว่า  
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2 วรรคขึ้นไป จึงน่าจะเป็นเพราะว่าต้องการเพิ่มความหมายที่ดีให้ดึงดูดความสนใจของ
ประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 ส่วนในด้านความหมายที่ปรากฏว่า ความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเป็น
ความหมายที่ปรากฏมากที่สุด รองลงมาคือความหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้านั้น แสดงให้เห็น
ว่า ผู้ด าเนินการจัดการประมูลตระหนักดีว่า ทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งที่คนในสังคมทุกระดับให้
ความส าคัญ จึงน ามาใช้ในการจูงใจให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมการประมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประมูลมักจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ หรือผู้ที่มีอ านาจซื้อ ดังนั้นการ
สร้างข้อความให้มีความหมายดังกล่าว จึงน่าจะเป็นการสร้างความพึงพอใจในแง่ของการเสริม
ก าลังใจว่า หากได้ป้ายประมูลในหมวดอักษรที่มีความหมายดังกล่าวไปแล้ว ก็อาจจะท าให้ตน
ได้รับทรัพย์ หรือได้รับผลก าไรจากการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินงานต่าง ๆ ได้  
 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มความหมายต่าง ๆ ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ  
(โชคลาภ เลขมงคล บุญวาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ) การงาน ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข
ความส าเร็จ อ านาจเกียรติยศ ความมั่นคง ท้องถิ่นนิยม สวัสดิภาพในการเดินทาง และ
ความหมายอื่น ๆ ความหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นความหมายที่ดี ซึ่งสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่อง
มงคลของคนไทย การสร้างความหมายให้แก่หมวดอักษรบนพื้นฐานความเช่ือดังกล่าวจึงถือ
เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่ผู้ด าเนินการจัดการประมูลน ามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดให้แก่ป้าย
ประมูล 
 อาจกล่าวได้ว่า การสร้างสรรค์รูปแบบและความหมายแก่หมวดอักษร ก็เพื่อ
ต้องการให้ทุกหมายเลขในป้ายประมูลเป็นที่ต้องการของประชาชน กลยุทธ์นี้มีส่วนช่วยเอื้อ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ จึงเป็นการเน้นย้ าให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของภาษาว่า ภาษาไม่ได้
เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารเท่านั้น แต่ภาษายังมีส่วนในการก าหนดและมีอิทธิพลต่อความคิด
ของมนุษย์ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ส านักงานขนส่งจังหวัดได้จัดให้มีการประมูลทะเบียน
รถเลขสวย ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ในส่วนภูมิภาคและมีการให้
ความหมายแก่หมวดอักษรของป้ายประมูลด้วย จึงน่าสนใจว่า ในการศึกษาครั้งต่อไป ควร
ศึกษารูปแบบและความหมายของข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรในป้ายประมูลทะเบียน
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) เพื่อให้เห็นว่าเมื่ อมีการเปลี่ยนประเภทของรถยนต์ 
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ผู้ด าเนินการจัดการประมูลจะมีการสร้างสรรค์รูปแบบและความหมายของหมวดอักษรเหมือน
หรือต่างกันอย่างไร ทั้ งนี้ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถออกแบบการศึกษาในเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ควบคู่ไปด้วย โดยน าผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ไปใช้เป็นตัวแปรใน
การศึกษาครั้งต่อไปได้ ซึ่งจะท าให้ได้ผลการวิจัยในแง่มุมที่แตกต่าง และน่าสนใจยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 

กรมการขนส่งทางบกแต่ละจังหวัดสามารถน าผลการศึกษานี้ไปใช้ในการก าหนด
ข้อความประชาสัมพันธ์หมวดอักษรของป้ายประมูลให้มีมูลค่าทางการตลาดมากยิ่ งขึ้น 
นอกจากนี้หน่วยงานอื่น ๆ ยังสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
รูปแบบและความหมายของข้อความประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจใน
กิจกรรมหรือสิ่งต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
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