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งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษากลวิธีการตงัชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ศึกษาทีมา
และความหมายของชือเรือประมง  รวมทังความเชือและค่านิยมทีสะท้อนจากชือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยขอ้มูลทีใชใ้นการวิเคราะห์คือชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
จาํนวนทงัสิน 350 ชือ  

ผลการศึกษาพบวา่ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามมีจาํนวนพยางคต์งัแต่ 2 พยางค ์จนถึง 7 
พยางค ์โดยพบชือทีมีจาํนวน 4 พยางคม์ากทีสุด  วธีิการประกอบชือเรือประมงมี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ วธีิการประกอบ
ชือดว้ยคาํ วธีิการประกอบชือดว้ยคาํและตวัเลข วิธีการประกอบชือดว้ยอกัษรยอ่และคาํ  และ วิธีการประกอบชือ
ดว้ยอกัษรยอ่ คาํ และตวัเลข ซึงพบวธีิการประกอบชือดว้ยคาํและตวัเลขมากทีสุด 

ดา้นทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามพบว่า มีการเลือกใชที้มาและ
ความหมายทงัสิน 16 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน กลุ่มทีมา
และความหมายเกียวกบัลาํดบัเรือประมง กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติัเจา้ของเรือประมง กลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกบับุคคลทีมีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชือ กลุ่ม
ทีมาและความหมายเกียวกบัความดีงาม กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัเรือและสมรรถนะของเรือ กลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัชยัชนะ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบั
ธรรมชาติ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัทรัพยสิ์น ของมีค่า กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชียวชาญ 
กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประเทศไทย  กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัการเกิด  กลุ่มทีมาและความหมาย
เกียวกบัความมนัคงปลอดภยั และกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความยงิใหญ่ ทงันีพบกลุ่มทีมาและความหมาย
เกียวกบัความสมัพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืนมากทีสุด เมือวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงครามพบวา่ ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามมีโครงสร้างทางความหมายตงัแต่ 1 กลุ่มทีมา
และความหมาย ไปจนถึงโครงสร้างทางความหมายแบบ 5 กลุ่มทีมาและความหมาย โดยพบโครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมายมากทีสุด 

ผลการศึกษาดงักล่าวสะทอ้นความเชือและค่านิยมของคนไทยหลายประการ ไดแ้ก่ ความเชือเรือง
โชคลาภ ความเชือเรืองตวัเลข ความเชือเรืองสิริมงคล ความเชือเกียวกบัศาสนาและสิงศกัดิสิทธิ ค่านิยมเกียวกบั
ความสาํคญัของครอบครัว ค่านิยมความภาคภูมิใจในตนเอง ค่านิยมในการให้ความสาํคญัต่ออาชีพประมง และ
ค่านิยมเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง ชยัชนะ และความมงัคงั 
 
ภาควชิาภาษาไทย     บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร                         ปีการศึกษา 2554 
ลายมือชือนกัศึกษา........................................ 
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The purpose of this research is to analyze names of fishing boats in Samutsongkhram 
province with regard to naming methods, sources and meanings, and beliefs and values. The data 
are 350 names collected from interviews. 

The results of the study are as follows. Names of fishing boats in Samutsongkhram 
province are composed of two to seven syllables, four-syllable names are of most frequency. There 
are 4 kinds of combinations in fishing boats naming: word-word combination, word-number 
combination, abbreviation-word combination, and abbreviation-word-number combination, the 
second kind of which is the most frequent combination 

In terms of sources and meanings, names of fishing boats can be categorized into 16 
groups: relationship to other fishing boats, numeral order, background of owners, people involved 
with owners, beliefs, virtue, boats and their potential, prosperity, victory, nature, treasure, skillfulness, 
Thailand, birth, stability and safety and greatness. Among these groups, names in the first group 
appear most frequently. In addition, names of fishing boats may consist of one up to five groups of 
sources and meanings, most of them consist of two groups of sources and meanings. 

The above findings show a lot of beliefs and values of Thai people: luck, numbers, 
auspiciousness, religion and holy spirits, importance of family, self-pride, importance of fishing 
career, and prosperity, victory and wealth.      
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมชาย 
สาํเนียงงาม อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทีกรุณาเสียสละเวลาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ และตรวจแก้
วิทยานิพนธ์อย่างละเอียดดว้ยความเอาใจใส่และเมตตา อีกทงัยงัคอยให้กาํลงัใจจนผูว้ิจยัสามารถ
ทาํงานวจิยัจนสาํเร็จลุล่วง ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ผู ้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ได้แก่        
รองศาสตราจารยสุ์วฒันา เลียมประวติั และอาจารย ์ดร. กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน ทีกรุณาตรวจแกไ้ข
และใหค้าํแนะนาํ ทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ยงิขึน 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกท่าน ทีประสิทธิประสาทวชิาความรู้แก่ผูว้จิยั รวมทงัคอยห่วงใยและให้กาํลงัใจแก่ผูว้ิจยั
ในการทาํวทิยานิพนธ์อยูเ่สมอ  
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีให้ทุนอุดหนุนในการทาํวิจยั
ครังนีแก่ผูว้จิยั 
 ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณเจ้าของเรือประมง ในจังหวดัสมุทรสงครามทุกท่านทีกรุณา
เสียสละเวลาอนัมีค่าเพือใหข้อ้มูลการตงัชือเรือประมงแก่ผูว้จิยั  
 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีกรมเจา้ท่า จงัหวดัสมุทรสงคราม เจา้หน้าทีสหกรณ์ประมง   
แม่กลอง  และผูดู้แลตลาดปลาแม่กลอง ทุกท่าน ทีเอือเฟือและให้ความสะดวกแก่ผูว้ิจยัในการเก็บ
ขอ้มูลเพือทาํวจิยัครังนี 
 ขอขอบคุณ คุณสิทธิกรานต์ อนุกูลรังสรรค์ และเพือน ๆ ทุกคนของผูว้ิจยั ทีคอยให้
คาํปรึกษา ช่วยเหลือ ห่วงใย และเป็นกาํลงัใจให้ผูว้ิจยัมาตลอด ทาํให้ผูว้ิจยัมีกาํลงัใจในการทาํ
วทิยานิพนธ์จนสาํเร็จลุล่วง ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงใจเป็นอยา่งมาก  
 ขอขอบคุณญาติพีนอ้งของผูว้ิจยัทุกคน โดยเฉพาะอากง อาม่า ทีคอยให้ความช่วยเหลือ 
ห่วงใย และเป็นกาํลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัมาตลอด 
 สุดทา้ยนี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ ทีคอยอบรมสังสอน เลียงดู 
ผูว้จิยัดว้ยความรัก และคอยอยูเ่คียงขา้ง เป็นกาํลงัใจให้ผูว้ิจยัเสมอเมือยามทอ้ ทาํให้ผูว้ิจยัเติบโตมา
ดว้ยความสุข และมีพลงัในการทีจะทาํสิงต่าง ๆ รวมถึงการทาํวิทยานิพนธ์ในครังนี ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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