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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
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ความหมายเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัชยัชนะ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบั
ธรรมชาติ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัทรัพยสิ์น ของมีค่า กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชียวชาญ 
กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประเทศไทย  กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัการเกิด  กลุ่มทีมาและความหมาย
เกียวกบัความมนัคงปลอดภยั และกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความยงิใหญ่ ทงันีพบกลุ่มทีมาและความหมาย
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และความหมาย ไปจนถึงโครงสร้างทางความหมายแบบ 5 กลุ่มทีมาและความหมาย โดยพบโครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมายมากทีสุด 

ผลการศึกษาดงักล่าวสะทอ้นความเชือและค่านิยมของคนไทยหลายประการ ไดแ้ก่ ความเชือเรือง
โชคลาภ ความเชือเรืองตวัเลข ความเชือเรืองสิริมงคล ความเชือเกียวกบัศาสนาและสิงศกัดิสิทธิ ค่านิยมเกียวกบั
ความสาํคญัของครอบครัว ค่านิยมความภาคภูมิใจในตนเอง ค่านิยมในการให้ความสาํคญัต่ออาชีพประมง และ
ค่านิยมเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง ชยัชนะ และความมงัคงั 
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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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 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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บทท ี 1 

บทนํา 
 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

อาชีพประมงนับว่าเป็นอาชีพหนึงของคนไทยทียงัคงอยู่มาจนถึงทุกวนันี จงัหวดัที
ประชาชนประกอบอาชีพประมงได้แก่  จังหวัดที เป็นหัวเ มืองชายทะเลไทย  เ ช่น  ตราด 
ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร    สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม เป็นตน้ แต่หวัเมืองชายฝัง
ทะเลทีถือวา่เป็นจุดยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจไทยในดา้นการประมงคือ พืนทีทีติดกรุงเทพมหานคร
อยา่งสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ดงัทีดรุณี พงษส์วสัดิ และคณะ (2549 : 28) กล่าวไวว้า่ “เมือ
พืนทีแถบสมุทรสาครและสมุทรสงครามเชือมโยงกบักรุงเทพ ฯ โดยทางรถไฟ ธุรกิจประมงที
มหาชัยและแม่กลองก็คึกคกั กลายเป็นแหล่งจดัส่งปลาทีสําคญัของประเทศ” ปัจจุบนันีอาชีพ
ประมงและผลิตภณัฑ์จากทางทะเลก็นบัว่ายงัคงสร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจไทยไม่นอ้ย โดยเฉพาะ
การประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ดงัที สุรจิต  ชิรเวทย ์(2541 : 57) ไดก้ล่าวไวว้า่ “ประเทศไทย
คือผูส่้งออกสินคา้สัตว์นาํรายใหญ่ทีสุดในโลก  และตลาดปลาแม่กลอง ภายใตก้ารบริหารโดย
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จาํกดั คือตลาดปลาทางบกทีใหญ่ทีสุดของประเทศ” 

จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นจงัหวดัหนึงในประเทศไทยทีผูค้นมีวิถีชีวิตทีผกูพนักบัสายนาํ
มาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สายนาํทีหล่อเลียงชีวิตผูค้นในจงัหวดัสมุทรสงครามคือ แม่นาํแม่กลอง 
อนัเป็นแม่นาํทีสาํคญัสายหนึงในประเทศไทย และเป็นแม่นาํทีถือไดว้า่มีความเป็นมาทียาวนานและ
หล่อเลียงชีวติผูค้นมาตงัแต่ดงัเดิม ดงัที ดรุณี พงษส์วสัดิ และคณะ (2549 : 5) ไดก้ล่าววา่  

 

ลาํนาํทีเก่าแก่และสมัพนัธ์กบัการตงัหลกัแหล่ง การอยูอ่าศยัและการทาํมาหากินของผูค้นใน
ดินแดนประเทศไทยทีมีมาตงัแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์นนั คงไม่มีแม่นาํไหนจะเก่าแก่เท่ากับ
แม่นาํแม่กลอง ร่องรอยของวตัถุโบราณวตัถุสถานทีพบในบริเวณลุ่มนาํแม่กลองนนั ลว้นสะทอ้น
ให้เห็นว่าผูค้นทีอยู่ในลุ่มนํานีเพิมขึนจากการเกิดและการเคลือนยา้ยของคนจากการเกิดและ     
การเค ลือนย้ายของคนจากภายนอกหลายเผ่ าพัน ธ์ุ เข้ามาตังหลักแหล่งและถินฐาน 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 

 
 

เป็นกระบวนการทีคลีคลายเรือยมาจนถึงปัจจุบนั จึงนบัไดว้า่เป็นบริเวณลุ่มนาํทีมีความหมายต่อ
พฒันาการของผูค้นและบา้นเรือนในภาคกลางของประเทศไทยเป็นอยา่งยงิ...  

วถีิชีวติผูค้นในจงัหวดัสมุทรสงครามมีความผกูพนักบัสายนาํมาตงัแต่อดีต ทงันาํจืด นาํ
กร่อย หรือนาํเคม็ จนไดขึ้นชือวา่เป็นเมืองสามนาํ จึงทาํให้จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นเมืองทีอุดมไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางนํา ดังนันอาชีพส่วนใหญ่ของผู ้คนในจังหวัดจึงเป็นอาชีพทีมี         
ความเกียวขอ้งกบัสายนาํเป็นหลกั ดงัความตอนหนึงที ดรุณี พงษ์สวสัดิ และคณะ (2549 : 5) ได้
กล่าววา่  

แม่กลองเป็นเวนิชแห่งตะวนัออกแห่งสุดทา้ยของประเทศไทย...เมืองแม่กลองเป็นเมืองสาม
นาํคือ มีทงันาํจืดแถบอาํเภอบางคนที นาํกร่อยแถบอาํเภออมัพวาและอาํเภอเมืองตอนบน และ
นาํเคม็ทางอาํเภอเมืองตอนกลางและตอนล่างกบัอาํเภออมัพวาตอนล่าง เพราะเมืองแม่กลองอยูติ่ด
กน้อ่าวไทย และเพราะแม่นาํแม่กลองไหลออกทะเลทีนี ภูมิปัญญาชาวบา้นเกียวกบัแบบแผน  
การทาํมาหากินของเมืองแม่กลองนนั จึงตงัอยูบ่นรากฐานในเรืองนาํนีเอง   

อาชีพประมงเป็นอาชีพหนึงทีมีความผูกพนักบัวิถีชีวิตของคนสมุทรสงครามมาเป็น
เวลาช้านาน  ทังการประมงลํานํา  และประมงทะเล  (ดรุณี  พงษ์สว ัสดิ  และคณะ  2549 : 5)              
การประกอบอาชีพประมงนนั นอกจากชาวประมงจะอาศยัความสามารถและความเชียวชาญใน  
การประกอบอาชีพแลว้ ชาวประมงยงัจาํเป็นตอ้งอาศยัธรรมชาติทีไม่อาจคาดการณ์ล่วงหนา้ไดใ้น
การทาํประมงดว้ย ดงันนัชาวประมงจึงตอ้งการสิงยึดเหนียวจิตใจ และกาํลงัใจในออกเรือเป็นอยา่ง
มาก ด้วยเหตุนี ความเชือและพิธีกรรมต่าง ๆ จึงเข้ามามีบทบาทในการทาํอาชีพประมง ดังที 
ประมวล ศิริผนัแกว้ (2524 : 65) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

อาชีพนีมีความเสียงสูงมาก เพราะตอ้งเดินทางไปในทอ้งทะเลอนักวา้งใหญ่ไพศาล เต็มไป
ดว้ยอนัตรายจากคลืนจัด ลมแรง สัตวร้์าย และการหลงทิศทาง ในช่วงเวลาทีผูค้นยงัมีความรู้
เกียวกบัทะเลน้อยมากยอ่มมีความหวาดกลวัภยัอนัตรายทีไม่อาจคาดเดาได ้นึกถึงความอยู่รอด
ของชีวิตและตอ้งการกาํลงัใจ ความเชือและพิธีกรรมจึงเขา้มามีบทบาทในการดาํเนินชีวิตและ  
การประกอบอาชีพ มีการถ่ายทอดและยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา  

ความเชือเกียวกบัผแีม่ยา่นางหรือสิงศกัดิสิทธิประจาํเรือนนัจึงเป็นความเชือหนึงทีถือได้
วา่เป็นส่วนหนึงของวถีิชีวติชาวประมงทีมีความผกูพนักบัเรือเป็นอยา่งมาก ดงัที พรศกัดิ พรหมแกว้
(2529 : 2875) ไดก้ล่าวถึงความเชือเกียวกบัแม่ยา่นางวา่   

แม่ยา่นาง...เป็นผีทีสิงสถิตอยูป่ระจาํเรือแต่ละลาํ ผูที้เป็นเจา้ของเรือส่วนมากจะมีความเชือ
อยา่งลึกซึงเกียวกบัผีชนิดนี โดยเชือกนัวา่ผีแม่ยา่นางเรือนีมีอยูจ่ริงและสิงสถิตอยูที่หัวเรือของเรือ
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ทุกลาํ เป็นผีทีอาจนาํโชคหรือความหายนะมาสู่เรือของตนเองได ้ดงันนัผูที้เป็นเจา้ของเรือจึงตอ้ง
มีการกราบไหวบู้ชาและเซ่นสังเวยแม่ย่านางอยู่เสมอก่อนทีจะนําเรือออกทํากิจการต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยงิการออกเรือใชง้านครังแรกไม่วา่จะเป็นเรือทีทาํขึนเองหรือซือมาถือว่าสาํคญั
มากทีสุด จะตอ้งดูฤกษ์ยามและมีการเซ่นสรวงบูชาผีแม่ยา่นางกนัเป็นพิเศษ ซึงเชือวา่จะนาํโชค
ชยัมาสู่เรือและทาํใหกิ้จการของตนเองเจริญกา้วหนา้ได ้ 

ชาวประมงในจังหวดัสมุทรสงครามนัน นอกจากจะมีความเชือในการเซ่นไหว ้
บวงสรวงแม่ยา่นางประจาํเรือแลว้ ชาวประมงยงัมีความเชือในเรืองของการตงัชือเรือวา่นอกจากจะ
ใช้เรียกแทนเรือประมงแต่ละลาํแล้ว ชือของเรือประมงยงัมีความสําคญัไปถึงการเป็นชือของ        
แม่ยา่นางประจาํเรือลาํนนั ๆ ดว้ย ดงัที สุรจิต ชิรเวทย ์(2547 : 181) กล่าวไวว้า่“ดูเหมือนเธอจะเป็น
เพศหญิง เพราะมีแม่ย่านางทีตอ้งเซ่นไหว ้โขนเรือเป็นทีอยู่ของแม่ย่านาง และห้ามขา้ม เธอมีชือ
เพราะพริงมากมาย” การตงัชือเรือประมงทีไพเราะและมีความหมายทีดีนนัจึงเป็นสิงทีชาวประมง
ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก ทงันีเพือความเป็นสิริมงคลแก่เรือและการประกอบชีพประมงของตน 

ตามคติความเชือของคนไทยนนั ชือนอกจากจะเป็นสิงทีใช้เรียกแทนบุคคลหรือแสดง
เอกลกัษณ์ของความเป็นบุคคลนนัแลว้ ชือยงัมีนยัสาํคญัทีแสดงถึงดวงชะตาชีวิตของเจา้ของชือดว้ย 
ดงัที ไสว วฒันเศรษฐ  (2503 : 25) ไดก้ล่าวไวว้า่  

 

การตงัชือบุคคลนนัมีความสาํคญัในแง่ความเชือ คือถา้ผูใ้ดมีชือดีก็เป็นศรีแก่ตวั ถา้ตงัชือไม่
ดีก็ทาํใหต้วัมวัหมอง กล่าวคือชือทีดีนนัควรมีความไพเราะ เหมาะสมกบัเพศ และมีความหมายไป
ในทางทีเป็นสิริมงคลแก่เจา้ของชือ เช่น ความหมายเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ 
ความมงัคงั หรือถา้เป็นผูห้ญิงก็อาจจะมีความหมายไปในทางทีสือถึงความสวยงาม คือเป็นหญิงที
เพียบพร้อมดว้ยความเป็นกลุสตรี เป็นตน้  

นอกจากความสําคญัในแง่ทีเป็นสัญลกัษณ์ทีเรียกแทนตวับุคคลและสะทอ้นให้เห็น
ระบบความเชือของคนในสังคมโดยเฉพาะในเรืองความเป็นสิริมงคลแลว้ คนไทยยงัให้ความสําคญั
กบัการตงัชือสิงอืน ๆ โดยมีพืนฐานความเชือสําคญัเรืองความเป็นสิริมงคล เช่น การตงัชือธุรกิจ
ร้านค้า      การตงัชือเรือพระราชพิธี การตงัชือพนัธ์ุไม้มงคล เป็นต้น การตงัชือสิงเหล่านีให้มี
ความหมายทีดีเป็นมงคลนนั คนไทยเชือวา่สิงมงคลดงักล่าวก็จะปรากฏแก่สิงนนั ๆ และส่งผลมายงั
ชีวติของเจา้ของสิงนนัดว้ย 

ชือนอกจากจะมีความสําคญัใช้เป็นสิงเรียกขานแทนตวับุคคลหรือเป็นสิงบ่งบอกภูมิ
หลงัของเจา้ของชือตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้  ชือยงัสามารถสะทอ้น ค่านิยม ความนึกคิด ทศันคติ 
หรือวฒันธรรมจากชือทีปรากฏได้ ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุดงัที อมรา  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ  
(2549 : 74) กล่าวไวว้า่ “อรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุเป็นการศึกษาภาษาของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึงเพือให้
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เขา้ใจระบบความคิด และค่านิยมของชนกลุ่มนนั ๆ โดยเชือวา่ภาษาเป็นเครืองสะทอ้นความรู้สึกนึก
คิดและการมองโลกของผูพ้ดู”  

ด้วยเหตุทีว่าชือมีความสําคญักบัคนไทยเป็นอย่างยิง ดงันันในปัจจุบนัจึงมีผูที้สนใจ
ศึกษาเกียวกบัการตงัชือไวห้ลากหลาย อาทิ การตงัชือบุคคล เช่น งานวจิยัของสุภาพรรณ ณ บางชา้ง 
(2527) ศึกษาเรือง “การใช้ภาษาในการตงัชือของคนไทย” งานวิจยัของ วรางคณา  สว่างตระกูล 
(2540) ศึกษาเรือง “การศึกษาภาษาทีใชใ้นการตงัชือของคนไทยในกรุงเทพมหานคร” งานวิจยัของ 
สมชาย สําเนียงงาม (2545) ศึกษาเรือง “ลักษณะภาษาทีแสดงความเปลียนแปลงของความเชือ
เกียวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชือของคนไทย” การศึกษานามสกุลของบุคคล เช่น งานวิจัย       
ของ วนิดา  เจริญสุข (2532) ศึกษาเรือง “นามสกุลของคนไทยเชือสายจีน : การวิเคราะห์ทาง
อรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ” งานวิจัยของ ปานทิพย์ มหาไตรภพ  (2545) ศึกษาเรือง “นามสกุล
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ” 
การตงัชือสถานที เช่น งานวิจยัของ วิยะดา จงบรรจบ (2534) ศึกษาเรือง “ภาษาทีใช้ในการตงัชือ
ธุรกิจ ร้านค้า”  นฤมล  ตุงคะโหตร  ( 2547)  ศึกษา เ รือง  “การตัง ชือว ัดในพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร” การตงัชือเพลงลูกทุ่ง ได้แก่ งานวิจยัของ สุภทัร แก้วพตัร (2546) ศึกษาเรือง 
“การตงัชือเพลงลูกทุ่งระหวา่งปี พ.ศ. 2540 – 2545” การตงัชือพนัธ์ุไม ้ไดแ้ก่ งานวิจยัของ วงเดือน 
คยันนัท์(2547) ศึกษาเรือง “การตงัชือพนัธ์ุไมม้งคลในภาษาไทย” การตงัชือเครืองราง วตัถุมงคล 
ไดแ้ก่ กิตติพฒัน์ เพช็รทองนะ (2551) ศึกษาเรือง “การตงัชือยนัตข์องคนไทย” งานวิจยัของ พรสรัญ 
แสงปรีดีกรณ์ (2552) ศึกษาเรือง “การตงัชือรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาษากบัวฒันธรรมไทย” และการตงัชือเรือ ได้แก่ งานวิจยัของ เปียมสุข ตนัวิบูลย ์(2543) ศึกษา
เรือง “การศึกษาชือเรือพระราชพิธี” เป็นตน้ 

ดงัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การศึกษาเกียวกบัการตงัชือมีทงัการตงัชือบุคคล ชือสถานที 
ชือธุรกิจร้านคา้ ชือพนัธ์ุไม ้ชือภาพยนตร์ ชือวตัถุมงคล และชือเรือพระราชพิธี แต่ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษา
เกียวกบัการตงัชือเรือประมง ทงั ๆ ทีอาชีพประมงโดยเฉพาะอยา่งยิงเรือประมงมีความผกูพนักบัวิถี
ชีวิตคนไทยมาอยา่งยาวนานตงัแต่อดีตจนกระทงัถึงปัจจุบนั ดว้ยเหตุนีเองผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษา
ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม เพือให้เห็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเชือของชาวประมง
ผ่านภาษาจากการตงัชือ อนึงผูว้ิจยัได้ทาํการวิจยันําร่องในรายวิชาสัมมนาภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2553 เพือศึกษาเกียวกบัชือเรือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงคราม โดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือประมงทีเป็นชาวจงัหวดัสมุทรสงคราม  
ผูว้ิจยัพบผลการศึกษาทีน่าสนใจเกียวกบัการตงัชือเรือประมง กล่าวคือ กลวิธีการตงัชือเรือประมง 
บางชือมีการใชอ้กัษรยอ่ตน้ชือ เช่น ส. สมประสงค,์ พ. วิภาดา, ล. วีระวฒันา หรือใชต้วัเลขทา้ยชือ 
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เช่น โชควษิณุ 2, สินสมบูรณ์นาว ี1, กิตติมา 9 หรืออาจใชท้งัสองกลวธีิ เช่น อ. ทวีชยั 8, อ. โชคนาว ี
1  ในดา้นความหมาย ผูว้ิจยัพบวา่ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามมีทีมาและความหมายซึง
จดัไวเ้ป็นกลุ่มทีมาและความหมายทงัสิน 12 กลุ่มทีมาและความหมาย อนัได้แก่ กลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกบัทรัพยสิ์น เงินทอง  กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความมนัคง กลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกับความเชียวชาญในการประกอบชีพ  กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับ
ประสิทธิภาพของเครืองมือในการประกอบอาชีพประมง กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับ         
การประกอบอาชีพประมง  กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัลาํดบัของเรือประมง กลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกบัความสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง  กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือ กลุ่มทีมา
และความหมายเกียวกบัความเชือ  กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความนิยม และกลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกบัธรรมชาติ ทงันีกลุ่มทีมาและความหมายทีปรากฏมากทีสุด คือ กลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกับประวติัเจ้าของเรือประมง เช่น ทีมาและความหมายจากนามสกุลเจ้าของ
เรือประมง เช่น ล. วรีะวฒันา เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัเห็นวา่หากศึกษาชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามให้ละเอียด
ชดัเจนมากขึน จะทาํใหเ้ห็นถึงกลวธีิการตงัชือเรือของชาวบา้นซึงเป็นชาวประมง และยงัสามารถให้
เห็นถึงความคิด ความเชือ และค่านิยมของผูที้ประกอบอาชีพประมงในสังคมนนั ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน
มากขึนอีกดว้ย 

 

เอกสารงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

กรอบความคิด ทฤษฎทีใีช้ในการวจัิยทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ 

งานวิจยันีเป็นการศึกษาชือเรือประมง โดยใช้วิธีการทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ 
(Ethnosemantics) 

อมรา  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ  (2544 : 77) ไดก้ล่าวถึงความหมายของชาติพนัธ์ุไวด้งันี 
ชาติพนัธ์ุ (ethnicity) หมายถึงเอกลกัษณ์ทางสังคมของบุคคลใดบุคคลหนึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึงซึง
เกิดขึนเพราะบุคคลนนัมีวฒันธรรมทีเฉพาะและแตกต่างจากกลุ่มอืน ๆ  
  ส่วนใหญ่คาํว่าชาติพนัธ์ุมกัใช้เอ่ยถึงชนกลุ่มน้อย ถึงแมว้่าตามคาํจาํกดัความที
แทจ้ริงแลว้ ชนกลุ่มใหญ่ถือไดว้า่มีวฒันธรรมยอ่ยเฉพาะตวัทีแตกต่างจากกลุ่มอืน และมีเอกลกัษณ์
ทีเด่นชดัของกลุ่มตนเหมือนกนั แต่วฒันธรรมของกลุ่มใหญ่ทีสุดมกักลายเป็นมาตรฐานคือเป็นตรง
ขา้มกบัวฒันธรรมยอ่ยของชนกลุ่มนอ้ยต่าง ๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

  กลุ่มทีมีชาติพนัธ์ุต่างกบักลุ่มอืน ๆ โดยเฉพาะทีต่างกบักลุ่มใหญ่ในสังคม เรียกวา่ 
กลุ่มชาติพนัธ์ุ (Ethnic Group) ความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุอาจเกิดจากปัจจยัหนึงหรือหลายประการ
ทางวฒันธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี การรับประทานอาหาร     
การแต่งกาย  
  ในประเทศไทยกลุ่มชาติพนัธ์ุทีสําคญั ไดแ้ก่ กลุ่มชนทีเป็นทีรู้จกักนัในนามของ
ชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มชาวมุสลิม กลุ่มชาวเขาเผา่ต่าง ๆ กลุ่มชาวเขมร กลุ่มชาวมอญ กลุ่ม
ลาวโซ่ง กลุ่มชาวจีน กลุ่มชาวอินเดีย (ซิกส์) ฯลฯ ความแตกต่างทีแยกให้กลุ่มเหล่านีเป็นกลุ่มทีมี
เอกลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของตนซึงต่างจากคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศ ได้แก่ ศาสนา เช่นชาว
มุสลิม ชาวซิกส์ หรือลกัษณะอืน ๆ ทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทงั
การแต่งกายดว้ย 

  การศึกษาด้านอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ (Ethnosemantics) ไดรั้บการยอมรับว่าเป็น
แขนงหนึงของการศึกษาภาษาศาสตร์ชาติพนัธ์ุ (Ethnolinguistics)ซึงศึกษาภาษาในฐานะทีเป็นส่วน
หนึงของวฒันธรรม และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรม เพราะวฒันธรรมเป็นสิงที
เกียวพนักับสังคมอย่างแน่นแฟ้นจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ นักสังคมวิทยาต้องเข้าใจ        
มโนภาพต่างๆทีเกียวกบัวฒันธรรม  ในทาํนองเดียวกนั นกัมานุษยวิทยาหรือนกัชาติพนัธ์ุวิทยาก็
ตอ้งเขา้ใจมโนภาพต่าง ๆ เกียวกบัสังคม (อมรา  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ 2544 : 7 - 8) 
  วิลเลียม ซี สเตอร์ทเวินท์ (อา้งถึงใน  วนิดา  เจริญศุข , 2532 : 5) ได้อธิบาย
ความหมายของการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ และเสนอวธีิการหรือหลกัการทีใชใ้นการศึกษา
ทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ ซึงเป็นวธีิการศึกษาภาษาและวฒันธรรมตามแบบวทิยาศาสตร์  6  วธีิ คือ 

1. Etic and Emic  
2. Domains 

3. Terminology 

4. Paradigms and componential analyses 

5. Taxonomies 

6. Discovery Procedures 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

Etic and Emic 

Etic คือ ลกัษณะสากลหรือลกัษณะทีเป็นอิสระจากวฒันธรรมเฉพาะทีทุก
สังคมมีอยู่ร่วมกันไม่เป็นลักษณะทางวฒันธรรมของสังคมสังคมหนึงโดยเฉพาะ ผูที้เสนอวิธี
การศึกษา Etic คือ ไพค ์ซึงเขานาํวธีิการนีไปศึกษาภาษา สําหรับวฒันธรรมทีเป็นของแต่ละกลุ่มชน
หรือสังคมเรียกว่า Emic ความรู้เรือง Etic จะช่วยให้การศึกษา Emic ของแต่ละวฒันธรรมง่ายขึน 

เช่น วฒันธรรมการตงัชือบุคคล เป็น Etic คือวฒันธรรมทีทุกสังคมมีร่วมกนั แต่คนไทยมีวฒันธรรม
ในการตงัชือต่างจากคนชาติอืน จดัเป็น Emic เป็นตน้ ดงันันในวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัได้นํา 
Emic มาศึกษาชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

Domains 

Domains หมายถึง แวดวงของศพัท์หรือหมวดศัพท์ทีศึกษา ซึงเป็น
สิงจาํเป็นมากในการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ ผูศึ้กษาตอ้งรู้แวดวงศพัทที์แน่นอนวา่จะศึกษา
ศพัทเ์รืองใด ซึงแวดวงคาํศพัทด์งักล่าวนีคือแวดวงความหมาย เช่น แวดวงคาํศพัทข์อง คาํเรียกญาติ      
คาํเรียกสี เป็นตน้ 
 

Terminology 

Terminology  คือชือสิงของต่าง ๆ ทีทุกภาษามี ซึงในแต่ละชือลว้นแฝง
ไปดว้ยระบบความนึกคิดของเจา้ของภาษานนั เช่น ชือบุคคล ชือสถานที  เป็นตน้ 
 

Paradigms and componential analyses 

Paradigms คือวิธีจัดกลุ่มหรือจาํแนกข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกัน โดย
พิจารณาจากลกัษณะร่วมของขอ้มูลเหล่านนั ทาํให้เป็นขอ้มูลประเภทเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนั 
ส่วน componential analyses คือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ ไดแ้ก่วิธีการจดัประเภท หรือจาํแนก
ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์อรรถลกัษณ์ ซึงช่วยใหส้ามารถแยกประเภทของกลุ่มขอ้มูลทีศึกษาได ้

 

Taxonomies 

Taxonomies คือ วิธีการจดักลุ่มหรือจาํแนกประเภทของขอ้มูล โดยยึด
หลกั 2 ประการคือ ความต่าง และการรวมเขา้ กล่าวคือการจาํแนกประเภทนีจะดูจากระดบัของศพัท์
ทีลดหลนักนัไป ศพัท์ทีอยู่บนจะรวมศพัท์ทีอยู่ล่างเขา้ไวเ้ป็นประเภทเดียวกนั ส่วนศพัท์ทีอยู่ใน
ระดบัเดียวกนัจะแยกไวเ้ป็นคนละประเภท ตวัอยา่งเช่น สัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม จาํแนกเป็น  สุนขัและ
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แมว ซึงอยู่ในระดับเดียวกันคือเป็นสัตว์คนละประเภทกัน ส่วนศัพท์ทีอยู่ด้านล่างจะรวมเป็น
ประเภทเดียวกบัศพัท์ทีอยู่บน กล่าวคือ บางแก้ว พุดเดิล ชิวาวา จะถูกรวมไวใ้นประเภทเดียวกบั
สุนขั และ วเิชียรมาศ ขาวมณี เกา้แตม้ จะถูกรวมไวใ้นประเภทเดียวกบัแมว ดงัแผนภูมิ 

 

  
 

 

 

 

 

รูปภาพที 1 ตวัอยา่งการจาํแนกขอ้มูลแบบ Taxonomies 
 

Discovery Procedures 
Discovery Procedures คือวธีิเก็บขอ้มูล เพือให้ไดข้อ้มูลทีแทจ้ริง และเป็น

ข้อมูลของภาษาหรือวัฒนธรรมนันจริง ไม่ได้นําวฒันธรรมของผู ้วิเคราะห์ไปเป็นแบบหรือ
เปรียบเทียบกับวฒันธรรมทีจะศึกษา ทงันีวิธีการดังกล่าวมกัจะได้มาจากการสัมภาษณ์และ         
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชุมชนทีตอ้งการศึกษาวฒันธรรม 

 
อมรา  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ (2549 : 83) ไดส้รุปหลกัการสําคญัในการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ  ดงันี 

1. คาํในภาษาเป็นตวัแทนของมโนทศัน์ ดงันนัการวิเคราะห์คาํทาํให้เห็น
และเขา้ใจมโนทศัน์ ซึงนาํไปสู่ความเขา้ใจระบบความรู้ ความคิด และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
ได ้

   2. ขอ้มูลทีใชต้อ้งไดม้าอยา่งธรรมชาติ และเป็นวตัถุวสิัย 

   3. เนน้การวเิคราะห์ความหมายของคาํ 
   4. ผูว้เิคราะห์ตอ้งใชว้ธีิการทีเป็นวทิยาศาสตร์ ซึงสามารถตรวจสอบได ้

   5. เป้าหมายของการวิเคราะห์คือการตีแผ่ระบบความรู้จากมุมมองของ
ชาวบา้น ไม่ใช่จากมุมมองของผูว้เิคราะห์ 

เพราะฉะนนัการศึกษาชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามนนั ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
ทางศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุคือ Terminology หรือ ชือสิงของต่าง ๆ ทีทุกภาษามี ใน
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีคือชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม เพือใชเ้รียกสิงต่าง ๆ ซึงในแต่ละชือ
ลว้นแฝงไปดว้ยระบบความนึกคิดของเจา้ของภาษานนั และใช ้Discovery Procedures หรือ วิธีเก็บ
ขอ้มูลทีแทจ้ริง โดยการสัมภาษณ์เจา้ของเรือประมง และการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วมในชุมชนประมง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม เพือให้ไดข้อ้มูลทีเป็นวฒันธรรมจริง  และนาํขอ้มูลทีไดม้าตีแผค่วามคิดของ
ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม  
 

เอกสารและงานวจัิยเกยีวกบัชือ 

เอกสารและงานวจิยัเกียวกบัการตงัชือในสังคมไทย มีผูศึ้กษาไวอ้ยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
ในการทบทวนวรรณกรรมครังนี ผูว้ิจยัได้แบ่งงานวิจยัเกียวกบัชือออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
เอกสารและงานวิจยัเกียวกบัชือและนามสกุลของบุคคล เอกสารและงานวิจยัเกียวกบัชือสถานที 
และเอกสารและงานวจิยัเกียวกบัชืออืน ๆ ดงันี 

เอกสารและงานวจัิยเกยีวกบัชือและนามสกุลของบุคคล 

   ชือและนามสกุลของบุคคลนนัถือวา่เป็นสิงทีติดตวับุคคลมาแต่กาํเนิด คน
ส่วนใหญ่จึงให้ความสําคญักบัชือและนามสกุลเป็นอย่างมาก เพราะเชือวา่ชือทีดีนนัมีความสําคญั
ทาํให้เจา้ของชือมีความเป็นสิริมงคลในชีวิตไปดว้ย ซึงสามารถสะทอ้นค่านิยม ความคิด ความเชือ
ของกลุ่มชนต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันนังานวจิยัทีศึกษาเกียวกบัชือและนามสกุลของคนไทยจึงเริมมี
มากขึน และมีความหลากหลายแตกต่างกนัไป ทงันีงานวิจยัทีเกียวกบัการตงัชือและนามสกุลมี
การศึกษาทงัในแง่ลกัษณะภาษาทีปรากฏอยู่ในชือ วิธีการและเกณฑ์ในการตงัชือ และความหมาย
ของชือทีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยม ความคิด ความเชือของคนไทยทีสะทอ้นไดจ้ากชือ ดงันี 

 
สุภาพรรณ ณ บางชา้ง (2527) ศึกษาเกียวกบัการใชภ้าษาในการตงัชือของ

คนไทยสรุปได้ดงันี การตงัชือของคนไทยตงัแต่สมยัสุโขทยัจนถึงสมยัปัจจุบนั โดยใช้ทฤษฎีที
เกียวขอ้งกบัภาษาศาสตร์เชิงสังคมมาเป็นแนวทางในการวิจยั ใช้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ เช่น 

ประชุมศิลาจารึกจดหมายเหตุ และรายชือประชากรจากกองทะเบียนกระทรวงมหาดไทย  รายชือ
จากสมุดโทรศพัทเ์ป็นตน้ ผูว้จิยัพบวา่ชือของคนไทยมีลกัษณะของการบ่งบอกสถานภาพทางสังคม
ของเจา้ของชือเช่น อา้ย ยี ราม งวั เป็นตน้ นอกจากนียงัพบวา่ชือของบุคคลมกัจะแสดงความหมาย
เกียวกบัสิงทีเป็นมงคลทงัทางดา้นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ทอง แกว้ พลอย บุญมี บุญช่วย    

เป็นตน้ ความหมายของชือทีสะทอ้นความเชือในเรืองเครือญาติจะแสดงลาํดบัความเป็นลูกคนโต 

คนกลางหรือคนเล็ก เช่น ฉิมใหญ่ ฉิมเล็ก เป็นตน้ คนไทยในสมยัต่อมามีการเปลียนแปลงกลวิธีใน
การตงัชือมากขึน คือตงัชือตามตาํราเพือเพิมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผูเ้ป็นเจ้าของชือ โดย
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ความหมายมกัจะสือให้เห็นถึงความมีอาํนาจ ชัยชนะ ความเจริญ ความฉลาดปราดเปรือง          
ความงดงาม เป็นตน้ 

วนิดา  เจริญศุข  (2534) ศึกษาเรืองนามสกุลของคนไทยเชือสายจีนใน
ประเด็นทีสําคญั  3 ประการ  คือ หลักเกณฑ์ในการตงันามสกุล ความหมายของนามสกุล และ
ค่านิยมทีสะทอ้นจากความหมายของนามสกุล โดยใช้วิธีการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุหรือ
วิธีการทางชาติพนัธ์ุภาษา ซึงเป็นการศึกษาภาษาของกลุ่มชนเพือให้เขา้ถึงระบบความนึกคิดและ
ค่านิยมของกลุ่มชนนนั ๆ ผลการศึกษาปรากฏดงันี 

1. หลกัเกณฑ์ในการตงันามสกุลของคนไทยเชือสายจีนมี 2 ลกัษณะ คือ 
นามสกุลซึงปรากฏเคา้ของแซ่เดิม ซึงจะปรากฏใน 3 ลกัษณะ คือ 1.  มีเคา้ทางเสียงของแซ่เดิม เช่น 
ปิงตระกูล (มาจากแซ่ปิง)  ฉายแสงอรุณ(มาจากแซ่ฉาย)   2.  มีเคา้ทางความหมายของแซ่เดิม เช่น 
วิไลศิริกุล (มาจากแซ่ตงั โดยตงัแปลว่าตกแต่ง และวิไลก็แปลวา่สวยงาม)    3.  มีเคา้ทางเสียงและ
ความหมายของแซ่เดิม เช่น อิสรกาญจน์กุล (มาจากแซ่อึง) และอีกลกัษณะคือนามสกุลซึงไม่ปรากฏ
เคา้ของแซ่เดิม เช่น นามสกุลวรีะสกุลวงศ ์(มาจากแซ่แต)้ เดชธนศกัดิ (มาจากแซ่ตงั) เป็นตน้ 

2. นามสกุลของคนไทยเชือสายจีนจะมีความหมายทงัทีเป็นความหมาย
ทางรูปธรรมและนามธรรม และความหมายทีนิยมนาํมาตงัเป็นนามสกุลส่วนมากมกัเป็นความหมาย
ทีแสดง ถึง สิ ง ที บุคคลนันต้องการอยากจะมี  ได้แ ก่  ความ เ ป็น เ ลิศ  ความมังคัง รํ ารวย                    
ความเจริญรุ่งเรือง ความรู้ ความสามารถ รองลงมา ไดแ้ก่ อาํนาจยศถาบรรดาศกัดิ ชยัชนะ ชือเสียง 
เกียรติยศ ส่วนความหมายทีเกียวกบัคุณธรรม ความประพฤติหรือจริยธรรมทีควรปฏิบติัมีปรากฏไม่
มากนกั 

3. ค่านิยมของคนไทยเชือสายจีนทีสะท้อนอยู่ในนามสกุลทีพบมี 6 
ประการ คือ 

1. ค่านิยมเกียวกบัสิงทีปรารถนาในชีวิต เช่น นามสกุล ธนบาล
สมบติั  รุ่งโรจน์กุล 

2. ค่านิยมเกียวกบัความรู้ความสามารถเป็นสิงทีเขายกย่อง เช่น 
นามสกุล วจิิตรชาํนาญ เมธีเจริญวงศ ์

3. ค่านิยมเกียวกับความเชือต่าง ๆ เช่น นามสกุล กุศลอภิบาล    
เทวาพิทกัษสิ์น 

4. ค่านิยมเกียวกบัคุณสมบติัคน เช่น นามสกุล องอาจสกุลรัตน์  
วริิยะกิจโกศล 
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5. ค่านิยมเกียวกับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพค้าขาย 
เช่น นามสกุล ไวศยศิริกุล  เวสสะประวณีวงศ ์

6. ค่านิยมเกียวกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว เช่น นามสกุล 
มารดาพิทกัษ ์ธิดารัตน์สกุล 

 

วรางคณา  สว่างตระกูล (2540) ศึกษาภาษาทีใชใ้นการตงัชือจริงของคน
ไทยในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาํนวนพยางค ์การสร้างคาํ ทีมาของภาษาและความหมาย ตาม
ตวัแปรเพศและอายุ กลุ่มตวัอย่างทีศึกษาคือชือจริงของผูมี้สัญชาติไทยทีเป็นสามญัชน เกิดใน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2465 – 2479 และในระหวา่งปี พ.ศ.2525 – 2539 และมีชืออยูใ่นฐานขอ้มูลทะเบียน
ราษฎรของสํานักงานเขต จาํนวน 4 เขต ของกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ สํานักงานเขตพระนคร 
สาํนกังานเขตสัมพนัธวงศ ์สาํนกังานเขตบางคอแหลม สาํนกังานเขตคลองสาน รวมทงัหมดจาํนวน 
1,040  ชือ 

   ผลการศึกษาพบวา่ ในเรืองจาํนวนพยางค ์ชือของเพศชายมีจาํนวนพยางค์
นอ้ยกว่าชือของเพศหญิงในกลุ่มอายุเดียวกนั และชือของกลุ่มอายุมากมีจาํนวนพยางค์นอ้ยกว่าชือ
ของกลุ่มอายุนอ้ยในเพศเดียวกนั ดา้นการสร้างคาํ ชือของเพศชายมีการสร้างคาํทีซบัซ้อนนอ้ยกว่า
ชือของเพศหญิงในช่วงอายเุดียวกนั ดา้นทีมาของภาษา กลุ่มอายุมากทงัเพศชายและหญิงมีทีมาของ
ภาษาทีเป็นภาษาไทยมากทีสุด ส่วนในกลุ่มอายุน้อยชือของทงัสองเพศมีทีมาของภาษาทีเป็นภาษา
บาลี – สันสกฤตมากทีสุด และด้านความหมาย ชือของเพศชายส่วนใหญ่มีความหมายเกียวกับ
อาํนาจ ชัยชนะ  ความเป็นเลิศ และความกล้าหาญมากทีสุด ส่วนชือเพศหญิงส่วนใหญ่จะมี
ความหมายเกียวกบัความงาม ความบริสุทธิมากทีสุด 

ชมพนุูท  โพธิทองคาํ (2541) ศึกษาการตงัชือของชาวกระเหรียงโป ตาํบล
สวนผึง อาํเภอสวนผึง จงัหวดัราชบุรี โดยศึกษาวา่การตงัชือของชาวกระเหรียงโปมีการตงัชือเป็น
ภาษากระเหรียงหรือภาษาไทย วิธีการตงัชือ และศึกษาความหมายของชือทีสะทอ้นให้เห็นสภาพ
สังคม แนวความคิด ความเชือ ค่านิยมของคนในสังคม โดยใช้วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ช่วงอาย ุ
ไดแ้ก่ กลุ่มอายุระหว่าง 41 – 60 ปี กลุ่มอายุ 21 – 40 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 1 – 20 ปี ทงัชายและ
หญิง จาํนวน 5 หมู่บา้น รวมทงัสิน 450 คน วิธีการศึกษาใชก้ารลงพืนทีสัมภาษณ์ในภาคสนามและ
จากรายชือ ในทะเบียนราษฎรอาํเภอสวนผงึ จงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบวา่  
   1. ลกัษณะการตงัชือของชาวกะเหรียงทีอาํเภอสวนผงึจะใช ้2 ภาษา คือชือ
ทีเป็นชือกะเหรียงและชือภาษาไทย การตงัชือของคนในแต่ละกลุ่มอายุจะมีความแตกต่างกนั คน
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กลุ่มอายุ41-60 ปี และ 21 – 40 ปีส่วนใหญ่จะมีทงัชือภาษากะเหรียงและภาษาไทย และคนในกลุ่ม
อายรุะหวา่ง1- 20 ปีจะมีการตงัชือเป็นภาษาไทยเท่านนั 

   2. การตงัชือภาษากะเหรียงมี 4 วิธีการคือ 1. วิธีตงัตามเสียงชือภาษา
กะเหรียง     2. วิธีตดัเสียง/เพิมเสียง/เปลียนแปลงเสียงชือภาษากะเหรียง   3. วิธีแปลความหมายชือ
กะเหรียง   4. ใชชื้อภาษาไทย 

   3. ความหมายของชือจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ คือในกลุ่มอายุ
ระหว่าง 41-60 ปี ส่วนใหญ่จะตงัชือทีมีความหมายเป็นสิงรูปธรรม ไดแ้ก่ตน้ไม ้ดอกไม ้สิงของ 
เครืองใช ้ฯลฯ ในกลุ่มอายุระหวา่ง 21 – 40ปี เริมมีการตงัชือทีมีความหมายในทางนามธรรม ไดแ้ก่
ความดี ความสาํเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ฯลฯ มากขึน และยงัคงมีชือทีมีความหมายเกียวกบัสิงทีเป็น
รูปธรรมดว้ย ในกลุ่มอายุระหว่าง 1- 20 ปีการตงัชือทีเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่จะมีความหมายไป
ในทางนามธรรม ไดแ้ก่ อาํนาจ ชยัชนะ ความสาํเร็จและความเจริญรุ่งเรือง 

 

   วิรัช ศิริวฒันะนาวิน (2544) ศึกษาการตงัชือของคนไทย ซึงศึกษาเฉพาะ
ชือสามัญชนทีเป็นคําไทยหรือคํายืมภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  และภาษาเขมร  โดยศึกษา            
ความเป็นมาของการตงัชือ หลกัโหราศาสตร์ในการตงัชือ ศึกษาว่าผูใ้ดเป็นผูต้งัชือและเงือนไขใน
การตงัชือ และเปรียบเทียบผูที้ตงัชือและเงือนไขในการตงัชือของคนไทย 2 ช่วงอายุ รวมถึงศึกษา
ความสัมพนัธ์ของชือบุคคลในครอบครัวเดียวกนัของคนไทย  
   ผลการศึกษาพบว่าผูต้งัชือได้แก่ บิดา มารดา พระภิกษุ ญาติผูใ้หญ่ ผูรู้้ 
และผูที้เกียวขอ้งกบัการเกิดของทารก โดยพบบิดามารดาเป็นผูต้งัชือมากทีสุด และมีแนวโน้มว่า
บิดามารดาจะตงัชือเองน้อยลงแต่จะเลือกชือจากหนังสือแนะนาํการตงัชือมากขึน ส่วนเงือนไข    
ในการตงัชือพบว่ามี 9 เงือนไข คือ เพศ หลกัโหราศาสตร์ ความหมาย ความไพเราะ ความแปลก
ใหม่ ชือบุคคลในครอบครัว นามสกุล การเลียนแบบ และเสียงทีอาจเกิดปัญหา โดยกลุ่มอายุนอ้ยมี
แนวโนม้วา่จะตงัชือใหมี้ความแปลกใหม่มากขึน 

   ด้านความสัมพัน ธ์ของ ชือบุคคลในครอบครัว เ ดียวกันพบว่า  มี
ความสัมพนัธ์ 4 ประเภท ได้แก่ ความสัมพนัธ์ทางเสียง ประกอบด้วย ความสัมพนัธ์ทางเสียง
พยญัชนะตน้ของพยางค์หนา้ เช่น เจริญ + จันทร = จารุวรรณ, จันจิรา, จาตุรน ความสัมพนัธ์ทาง
เสียงพยญัชนะตน้ของพยางคห์ลงั เช่น สมพงษ์ + อาํไพ = กิตติพล, วราพร ความสัมพนัธ์ทางเสียง
ของพยญัชนะตน้ทุกพยางค์ เป็นตน้ว่า ชือบิดากบัชือบุตรทุกคน เช่น อํานวย – อํานาจ, อนนท์, 
อนันต์ และความสัมพนัธ์ทางเสียงสัมผสัสระ คือ ส่งเสียงสัมผสัสระต่อกนัไปโดยตลอด เช่น ทวิช 
+ ปณิสรา = ภาณุวฒัน์, ทชัชา ความสัมพนัธ์ทางพยางค ์ประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์ทางรูปพยางค์
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หนา้ หรือรูปพยางคห์น้าของชือเหมือนกนั เช่น สุชาติ + สุปราณี = สุวลี และความสัมพนัธ์ทางรูป
พยางคห์ลงั เช่น ชือบิดา “วทิยา” กบัชือบุตร “นิตยา” ความสัมพนัธ์ทางคาํ เช่น สมหวงั + สมบุญ = 
สมใจ และความสัมพนัธ์ทางความหมาย  เป็นตน้ว่า ชือบิดากบัชือบุตรชายมีความหมายเดียวกนั  
เช่น บิดาชือ “ปราดเปรือง” บุตรชายชือ “ปราชญ์ปรีชา” ทงันีกลุ่มอายุน้อยมีแนวโน้มว่าจะตงัชือ
บุคคลในครอบครัวเดียวกนัใหมี้ความสัมพนัธ์กนัมากขึน 
  

   สมชาย   สํา เ นียงงาม  ( 2545)  ศึกษา เ รือง  “ลักษณะภาษาทีแสดง           
ความเปลียนแปลงของความเชือเกียวกบัสิริมงคลและกาลกิณีในชือของคนไทย” โดยการวิเคราะห์
รูปคาํและความหมายของชือคนไทยในกลุ่มอายุทีต่างกนั และเปรียบเทียบความเชือของคนไทยใน
ภาคต่าง ๆ  
   ผลการวิจยัพบว่า ชือของคนไทยสะทอ้นความเชือเกียวกบัสิริมงคลและ
กาลกิณีผา่นทางรูปคาํและความหมายของชือ โดยทางรูปคาํพบวา่ มีการใชรู้ปคาํตามตาํราทกัษา ซึง
เป็นตาํราทีนิยมใชเ้ป็นหลกัในการตงัชือ โดยเลียงการใชอ้กัษรกาลกิณีประจาํวนัเกิด เลือกอกัษรเดช
หรืออกัษรศรีนาํหน้าชือ และตงัชือให้มีความสัมพนัธ์กบัชือของบิดามารดา ส่วนดา้นความหมาย
ของชือ พบวา่เลือกใชค้วามหมายของคาํทีเป็นสิริมงคล 12 กลุ่ม ความหมายทีเด่นมากทีสุดไปนอ้ย
ทีสุดไดแ้ก่ ความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง ความมงัคงั ธรรมชาติ คน และวงศต์ระกูล เกียรติยศ
ชือเสียงและอาํนาจ กิริยาและคุณลกัษณะ ความรู้ความสามารถ ความสุขและความรัก ศาสนาและ
ความเชือ ความเหมาะสมและการเปรียบเทียบ การดาํรงอยู ่ลาํดบัและจาํนวน 

   เรืองการเปลียนแปลงความเชือเกียวกบัสิริมงคลและกาลกิณีในชือของคน
ไทย ซึงใชก้ารวเิคราะห์จากชือคนไทยทีกลุ่มอายตุ่างกนั ทงันีถือวา่เป็นตวัแทนของชือทีต่างสมยักนั
ทางดา้นรูปคาํพบวา่ชือคนกลุ่มอาย ุ81  ปีขึนไป หรือชือคนสมยัก่อนสะทอ้นความเชือดงักล่าวนอ้ย
กว่าชือของคนกลุ่มอายุอืน ๆ และมีแนวโน้มว่าชือของคนกลุ่มอายุทีลดลง จะสะทอ้นความเชือ
เกียวกบัสิริมงคลและกาลกิณีมากขึน โดยใชชื้อทีเลียงอกัษรกาลกิณีและมีความสัมพนัธ์กบัชือพ่อ
แม่มากขึน เช่น ชือของพ่อแม่รวมผสมกนักลายเป็นชือลูก ดา้นความหมาย พบวา่ ชือคนสมยัก่อน
สะทอ้นความเชือว่ากิริยาอาการและคุณสมบติัของเจา้ของชือถือเป็นสิริมงคลมากทีสุด สมยัต่อมา
ถือวา่ความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลมากทีสุด และชือกลุ่มคนอายุ  1 –20 ปี หรือชือ
คนสมยัปัจจุบนัเปลียนมาเป็นความรู้ความสามารถทีถือวา่เป็นสิริมงคลมากทีสุด 

   ส่วนของการวิเคราะห์ความเชือเกียวกบัสิริมงคลและกาลกิณีในชือของ
คนไทยภาคต่าง ๆ พบว่า ชือคนกลุ่มอายุ 81 ปีขึนไป สะท้อนความเชือดังกล่าวโดยแสดงออก
ทางการตงัชือให้สัมพนัธ์กบัพ่อแม่ และการเลือกใช้ความหมายแตกต่างกนัตามภาค แต่การเลียง
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อกัษรกาลกิณีไม่แตกต่างกนัตามภาค คือ ทุกภาคสะทอ้นความเชือในระดบันอ้ย ๆ เท่ากนั ส่วนชือ
คนในกลุ่มอายุ 1 – 20 ปี พบวา่มีการเลียงอกัษรกาลกิณีและมีการใชชื้อทีมีความสัมพนัธ์กบัชือพ่อ
แม่ รวมทงัมีการเลือกใชค้วามหมายของชือแตกต่างกนัตามภาค 

 

เอกสารและงานวจัิยเกยีวกบัชือสถานท ี

   เอกสารและงานวิจยัเกียวกบัชือสถานทีในประเทศไทย มีอยู่เป็นจาํนวน
มาก ทงัทีเป็นการศึกษาแหล่งทีมาของชือสถานที ลกัษณะภาษาของชือสถานที และการสะทอ้นให้
เห็นสภาพสังคม สภาพแวดลอ้ม รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนทีอาศยัอยูบ่ริเวณแหล่งสถานที
นนั ๆ ซึงการศึกษาชือสถานทีแต่ละแหล่งนนัมีความน่าสนใจแตกต่างกนัไป ดงัเอกสารและงานวิจยั
ต่อไปนี 

 
สุวิไล   เปรมศรีรัตน์  และสุขุมาวดี   ขาํหิรัญ (2527) ศึกษาการตังชือ

หมู่บา้นของอาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ผลการศึกษาชือทงัหมดจาํนวน 463 ชือ พบวา่ ร้อยละ 90 
เป็นชือทีมาจากภาษาเขมร ทาํให้เขา้ใจได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในเขตนีมีเชือสายเขมร และพูด
ภาษาเขมรท้องถิน การศึกษาในรายละเอียด ทําให้ทราบความหมายของชือหมู่บ้าน และทํา       
ความเขา้ใจลกัษณะวิธีการตงัชือหมู่บา้นซึงเกิดจากประสบการณ์และสิงแวดลอ้มทีพบเห็น เช่นชือ
ตน้ไม ้ชือสัตว์ ชือบุคคลทีเกียวขอ้ง ลกัษณะพืนที เหตุการณ์ ตลอดจนลกัษณะบางประการของ
หมู่บา้น ชือหมู่บา้นทีใชศึ้กษาทาํใหเ้ห็นวา่ สิงแวดลอ้มนนัมีผลต่อความนึกคิดของคน แลว้ถ่ายทอด
มาในรูปภาษา เมือเวลาผ่านไปสิงแวดลอ้มต่าง ๆ ก็อาจเปลียนแปลงไปดว้ยสิงทีจะทาํให้ทราบถึง
อดีตของหมู่บา้นไดดี้ก็คือชือหมู่บา้น หรือภาษาทีใชใ้นการเรียกชือนนัเอง 

   สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย ์(2529) กล่าวถึงชือบา้นนามเมือง สรุปไดว้า่ ชือบา้น
นามเมืองในภาคใตจ้ะสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ทรัพยากรทอ้งถิน 

โบราณคดี ความเชือและวฒันธรรมดา้นอืน ๆ เมือพิจารณาชือบา้นทีมีมาในอดีต พบวา่การตงัชือ
แบบใหม่มีแนวนิยมดงันี 

1. ตงัโดยอาศยัลกัษณะภูมิศาสตร์ของสถานทีนนั ๆ อาจใชสิ้งทีปรากฏ
พิเศษเป็นส่วนขยายชือ เช่น ท่าขา้ม หนองจิก เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่พบวา่ชือบา้นนามเมืองมกัมีคาํ
ทีแสดงลกัษณะภูมิประเทศตามท้องถินของภาคใตน้ันคือใช้คาํทีบ่งบอกสภาพทีเกียวกับการมี   
อาณาเขตติดกบันาํ เช่น ปาก บ่อ บาง อ่าว หนอง หว้ย เป็นตน้ 
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2. ใช้สิงนิมิตหมายทีเด่นชัดทีเกิดขึนร่วมกบัการตงัชือบา้นนนั ๆ เช่น 

สะบา้ยอ้ย เหตุเพราะมีสะบา้ใหญ่มีกิงกา้นยนืยอ้ยเป็นนิมิตหมาย เป็นตน้ 

   3. อาศยัรูปลกัษณะทีปรากฏและใช้ความรู้สึกจินตนาการเขา้เพือกาํหนด
ชือ และยงัมีการแต่งนิทานให้เป็นตาํนานแห่งชือดว้ย เช่น เขาอกทะลุ เพราะยอดเขามีช่องทะลุ ก็มี
นิทานเรืองเขาอกทะลุเล่าประกอบชือ หรือเกาะหนูเกาะแมว เป็นตน้ 

4. ชือทีเป็นภาษาต่างประเทศ เนืองจากภาคใต้มีความสัมพนัธ์กับ
ชาวต่างชาตินาน จึงมีการเรียกขานชือบา้นนามเมืองตามชาวต่างประเทศ เช่น ภาษามลาย ูภาษาเขมร 

ภาษาจีน ภาษาอาหรับ เป็นตน้ 

5. ชือทีเกิดจากสาํเนียงการพดู มกัเป็นไปตามภาษาถิน เช่น สะทิงพระ ซึง
มีสาํเนียงภาษาถินเป็น จทิงพระ เป็นตน้ 

6. ตงัชือบา้นเมืองเป็นอนุสรณ์แก่บุคคล หรือตงัเพือให้ระลึกถึงเหตุการณ์
สาํคญัทีเกิดขึน 

7. ตงัชือเอาเคล็ดให้เป็นมงคล อาจตงัชือให้ตรงขา้มกบัสภาพความเป็น
จริง เช่น นาํนอ้ยมกัจะมีนาํท่วม จึงตงัชือบา้นวา่ "นาํนอ้ย" เพือใหเ้ป็นมงคล 

8. ใชค้าํบาลีสันสกฤตทีมีความหมายเป็นสิริมงคล 

มยุรี สีชมภู  (2534) ศึกษาเกียวกบัการวิเคราะห์ชือหมู่บา้นในเขตอาํเภอ
เมืองจงัหวดัยโสธร เพือวิเคราะห์แนวการตงัชือหมู่บา้น ลกัษณะของคาํ การกลายเสียง การกลาย
ความหมายและภาพสะทอ้นทางสังคมทีปรากฏจากชือหมู่บา้นสรุปไดด้งันี  

แนวทางในการตงัชือหมู่บา้นในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร พบวา่จะมี
การตงัตามลกัษณะภูมิประเทศ ชือพืช ชือสัตว ์ ชือสิงก่อสร้าง ชือบุคคลสําคญั เป็นตน้ มี              
การเปลียนแปลงภาษาไดแ้ก่ การกลายเสียง การกลายความหมาย การเปลียนชือหมู่บา้นใหม่ และ
ความสัมพนัธ์รูปกบัความหมาย ส่วนภาพสะทอ้นทางสังคมทีปรากฏจากชือหมู่บา้นของอาํเภอเมือง 

จงัหวดัยโสธรแบ่งเป็น 5 ลกัษณะ คือ 1. สภาพภูมิศาสตร์   2. การเลือกทาํเลทีตงัหมู่บา้น                

3. การดาํเนินชีวิต   4. ความเชือ   และ 5. ความสัมพนัธ์กบัหมู่บา้นเดิม ซึงผลจากการศึกษาพบวา่ 
ชาวบา้นมีการตงัแหล่งถินฐานทีเกียวขอ้งกบัแหล่งนาํ ลกัษณะของภูมิประเทศ คือมกัมีคาํวา่ หนอง 

ท่า วงั นาํ โคก โนน ทุ่ง นา ฯลฯ เช่น หนองเสือตาย หนองหิน ท่าเยียม โนนจาํปา โนนสวาท ทุ่งแต ้
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ทุ่งนางโอก นาคาํ นาดีนอ้ย เป็นตน้ การเลือกทาํเลทีตงัหมู่บา้นจะตงัตามแหล่งนาํสภาพของพืนที 

มกัจะมีชือพืช เช่น หนองทองหลาง โนนคอ้ หนองบวั บา้นหมาก บา้นยางเดียว ฯลฯ  
 

วชัราภรณ์  บวันิล (2536) ศึกษาเปรียบเทียบการจาํแนกชือแหล่งนาํ 6 
จงัหวดัในภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการวิเคราะห์ความหมายของคาํศพัท์ที ใช้
เรียกชือแหล่งนาํ และศึกษาว่าความแตกต่างในการเรียกชือแหล่งนาํ สะทอ้นชีวิตความเป็นอยูข่อง
ประชากรทงัสองภาค วา่แตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 

ผลการศึกษาในเรืองคาํเรียกชือแหล่งนาํของทงัสองภาค พบวา่การปรากฏ
ของแหล่งนาํทงัสองภาค แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. คาํเรียกชือแหล่งนาํทีมีชือเรียกเดียวกนัทงัสองภาค    
2. คาํเรียกชือแหล่งนาํทีมีในภาคกลางแต่ไม่มีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  3. คาํเรียกชือแหล่งนาํที
มีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแต่ไม่มีในภาคกลาง 

ในการศึกษาด้านความหมายของคาํเรียกชือแหล่งนําทงัสองภาค แบ่ง
ความหมายออกเป็น   3 กลุ่ม  คือ  1.  กลุ่มอรรถลักษณ์หลัก   2.  กลุ่มอรรถลักษณ์รอง   และ                 

3. อรรถลกัษณ์เฉพาะคาํ ผลการศึกษาพบวา่ อรรถลกัษณ์หลกัส่วนใหญ่เป็นอรรถลกัษณ์ทีเกิดกบัคาํ
เรียกชือแหล่งนาํทีมีชือเรียกเดียวกนัสองภาค สําหรับอรรถลกัษณ์รองส่วนใหญ่เป็นอรรถลกัษณ์ที
เกิดเฉพาะในแต่ละภาค ส่วนอรรถลกัษณ์เฉพาะคาํพบวา่มีอรรถลกัษณ์ทีเหมือนกนัทงัสองภาค แต่
ใช้ชือเรียกต่างกัน และผู ้วิจ ัยแบ่งอรรถลักษณ์ของคาํเรียกชือแหล่งนําทังสองภาคทีสะท้อน              
การดํารงชีวิตของประชากรทังสองภาคออกเป็น 5 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1. คาํทีมีอรรถลักษณ์          
[ทีลุ่มนํา]  2. คาํทีมีอรรถลักษณ์ [ยาว]  3. คาํทีมีอรรถลักษณ์ [นาํไหลออกจากดิน] 4. คาํทีมี        
อรรถลกัษณ์ [สําหรับควายนอนเกลือกโคลนตม]  และ 5. คาํทีมีอรรถลกัษณ์ [นาํไหลจากใตหิ้น] 
พบว่าคาํทีมีอรรถลกัษณ์ในกลุ่มที 1 และกลุ่มที2 สะทอ้นภูมิประเทศของทงัสองภาคแตกต่างกนั 
การดาํรงชีวิตของประชากรทงัสองภาคจึงแตกต่างกนั ส่วนคาํทีมีอรรถลกัษณ์ในกลุ่มที 3  4 และ 5 
ในทงัสองภาคไม่แตกต่างกนัมากนกั จึงทาํให้คาํเรียกชือแหล่งนาํในลกัษณะดงักล่าวมีทงัเหมือน
และแตกต่างกนั ดงันนัจึงสรุปไดว้า่ คาํเรียกชือแหล่งนาํสะทอ้นชีวิตความเป็นอยูข่องประชากรทงั
สองภาควา่มีทงัความคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่จะแตกต่างกนัมาก 

    
นฤมล  ตุงคะโหตร (2547) ศึกษาเรือง “การตงัชือวดัในพุทธศาสนาใน

กรุงเทพมหานคร” โดยศึกษาทีมาหรือความหมายของชือวดั และความแตกต่างของลกัษณะภาษาใน
การตงัชือพืนบา้นและชือราชการ รวมทงัศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างชือพืนบา้นและชือราชการ 
โดยชือวดัในกรุงเทพมหานครทีใชใ้นการศึกษามีจาํนวนทงัหมด 440 ชือ 
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   ผลการศึกษาพบว่าการตงัชือวดัในพุทธศาสนามีทีมาหรือความหมายใน
การตงัชือพืนบา้นแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ส่วนชือราชการแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กล่าวคือไม่ปรากฏ   
การตงัชือตามกลุ่มชาติพนัธ์ุ ดงันี 

1. ตงัตามชือบุคคลทีเกียวขอ้งในการสร้างวดั ตวัอยา่งชือพืนบา้น เช่น วดั
ใหม่ยายแฟง วดับางขนุพรหม วดัเจา้อาราม เป็นตน้ ตวัอยา่งชือราชการ เช่น วดับพิตรพิมุข (วดับาง
เลน) วดัมหาธาตุราชรังสฤษฎิ (วดัสลกั) เป็นตน้ 

2. ตงัตามสภาพแวดลอ้มหรือสิงทีมีอยูใ่นวดั ตวัอยา่งชือพืนบา้น เช่น วดั
เสาปะโคน วดัขีเหล็ก วดัเกาะ เป็นต้น ตวัอย่างชือราชการ เช่น วดัสังข์กระจาย (วดัสังฆจาย)        
วดัยานนาวา (วดัคอกควาย) เป็นตน้ 

3. ตงัตามตาํแหน่งหรือชือตาํบลทีตงัของวดั ตวัอย่างชือพืนบ้าน เช่น     
วดับางจาก วดัทา้ยตลาด วดับางยีเรือนอก เป็นตน้ ตวัอย่างชือราชการ เช่น วดับางขุนเทียนนอก   
(วดัยมโลก) วดับางขนุนนท ์(วดัไชยชิต) เป็นตน้ 

4. ตงัตามเหตุการณ์ทีเกิดขึน ตวัอยา่งชือพืนบา้น เช่น วดัศาลาครืน วดัไฟ
ไหม ้เป็นตน้ ตวัอยา่งชือราชการ เช่น วดัชนะสงคราม (วดักลางนา) วดัสระเกศ (วดัสะแก) เป็นตน้ 

5. ตงัตามกลุ่มชาติพนัธ์ุ ตวัอย่างชือพืนบา้น เช่น วดัญวนน้อย วดัมอญ  
วดัสามจีน เป็นตน้ ส่วนชือราชการไม่ปรากฏ 

6. ไม่ทราบทีมาในการตงัชือ ตวัอยา่งชือพืนบา้น เช่น วดัตะล่อม วดัครุฑ 
เป็นตน้ ตวัอยา่งชือราชการ เช่น วดัจนัทาราม วดัสีหไกรสร เป็นตน้ 

กลุ่มทีไม่ทราบทีมาหรือความหมายของชือ ชือทีเป็นชือพืนบา้น จาํแนก
ประเภทไดเ้ป็น 12 กลุ่ม ไดแ้ก่ ความหมายทีเป็นธรรมชาติ , สิงมีค่า , พระมหากษตัริย ์, พืช , สัตว ์, 
ความเชือ , วรรณกรรมทางศาสนา , กริยา อาการ , ความงาม ความบริสุทธิ ความดี , ชยัชนะ สิริ
มงคล ความสุข , สถานที ลกัษณะพืนที ทีอยู่อาศยั , จาํนวน ลาํดบั และพวกไม่เขา้กลุ่ม ส่วนชือ
ราชการทีไม่ทราบทีมาหรือความหมายก็จาํแนกได้เป็น 11 กลุ่ม เหมือนชือพืนบ้าน แต่ไม่มี
ความหมายประเภทจาํนวน ลาํดบั 

ลกัษณะภาษาในการตงัชือวดั ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาบาลี – สันสกฤต 
ภาษาเขมร และภาษาจีน โดยชือพืนบา้นนิยมใช้ชือภาษาไทยมากทีสุด เช่น วดับางนา วดัลูกววั   
เป็นตน้ ส่วนชือราชการนิยมใช้ชือภาษาบาลี – สันสกฤต มากทีสุด เช่น วดัสุทธาวาส วดัปริวาศ 
เป็นตน้ ในดา้นจาํนวนพยางค์ทีใช้ในการตงัชือวดัมีตงัแต่ 1 พยางค์ จนถึง 11 พยางค์ ทงันีชือ
พืนบา้นมีจาํนวน 2 พยางคม์ากทีสุด ส่วนชือราชการปรากฏใช ้4 พยางค ์มากทีสุด 
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เอกสารและงานวจัิยเกยีวกบัชืออนื ๆ 

   เอกสารและงานวิจยัทีศึกษาเกียวกบัชือประเภทอืน ๆ ทีผูว้ิจยัไดท้บทวน
วรรณกรรม ไดแ้ก่ ชือธุรกิจร้านคา้ ชือภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกนั ชือเรือพระราชพิธี ชือพนัธ์ุ
ไมม้งคล ชือยนัต ์และชือรุ่นจตุคามรามเทพ โดยทีงานวิจยัเหล่านีเป็นการศึกษาถึงลกัษณะภาษาที
ใช้ในการตงัชือ  ทีมาและความหมายของชือ รวมถึงการสะทอ้นให้เห็นความคิด ความเชือ และ
ค่านิยมของคนในสังคมไทย ดงันี 

  
วยิะดา  จงบรรจบ (2534) ศึกษาการตงัชือธุรกิจร้านคา้ โดยศึกษาทีมาของ

ภาษา การประกอบเป็นชือธุรกิจร้านคา้ ความหมายทีนาํมาตงัชือธุรกิจร้านคา้ ตลอดจนค่านิยมที
สะทอ้นจากความหมายของชือธุรกิจร้านคา้ ซึงรวบรวมรายชือจากชือทีจดทะเบียนในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2531 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532 จาํนวน 7,500 ชือ และขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามอีก 
300 ชือ ผลการศึกษามีดงันี 

  1. องคป์ระกอบทีมาของภาษา ซึงนาํมาเป็นชือธุรกิจร้านคา้ทีพบมากทีสุด 
คือชือธุรกิจร้านคา้ทีมาจากภาษาองักฤษ รองลงมาคือ ชือภาษาไทยผสมภาษาบาลี-สันสกฤต และ
ชือภาษาบาลี-สันสกฤต 

  2. การสร้างคาํและการเรียงคาํ ชือธุรกิจร้านคา้ต่าง ๆ มีการประกอบคาํ 4 
ประเภท คือ คาํโดด คาํประสม คาํซ้อน คาํซาํ คาํทีพบมากทีสุดคือ คาํประสม ทีพบนอ้ยทีสุดคือคาํ
โดด 

  3. องค์ประกอบทางความหมายของชือธุรกิจร้านคา้มาจากความหมาย 2 
ประเภท คือ มาจากชือเฉพาะ เช่น บุคคลหรือสถานที และมาจากไม่ใช่ชือเฉพาะ เช่น ความหมาย
เกียวกบัประเภทของธุรกิจร้านคา้ คุณภาพ 

  4. ค่านิยมทีสะท้อนจากภาษาและความหมายของชือธุรกิจร้านค้า มี 3 
ประเภท คือ ค่านิยมในการนาํคาํภาษาต่างประเทศมาใช้ในการตงัชือธุรกิจร้านคา้ ค่านิยมทีเป็น
นามธรรม เช่น ค่านิยมเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง อาํนาจ ชยัชนะ เป็นตน้ และค่านิยมทีเป็นรูปธรรม 
เป็นค่านิยมเกียวกบัคุณภาพสินคา้ คุณภาพของชีวติ เป็นตน้ 

 

เปียมสุข  ตนัวบิูลย ์(2543) ศึกษาแนวความคิดในการตงัชือเรือพระราชพิธี
และความหมายของชือตลอดจนประวติัของเรือเหล่านนั โดยศึกษาเรือทีสร้างขึนเฉพาะในสมยั
รัตนโกสินทร์รวมทงัสิน จาํนวน 105 ลาํ ซึงชือเรือพระราชพิธีในสมยั รัชกาลที 1 ถึง รัชกาลที 5 
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ได้มาจากหนงัสือตาํนานเรือรบไทย ของสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
ส่วนในสมยัรัชกาลที 6 ถึงปัจจุบนัรวบรวมจากหนงัสือกระบวนพยหุยาตราชลมารคของกองทพัเรือ 

 ผลการศึกษาพบว่า การตงัชือเรือพระราชพิธีแสดงความเป็นไทยโดย   
การใชภ้าษาไทยทีเป็นคาํง่าย ๆ ใชศ้พัทม์าจากภาษาบาลี – สันสกฤตและภาษาเขมรทีมีความหมาย
ไพเราะ  เป็นคาํคล้องจองทางวรรณศิลป์ ขณะเดียวกันก็ประสานความหมายของหน้าทีเรือ         
และอืน ๆ มีการแบ่งการตงัชือเรือพระราชพิธีออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกการตงัชือตามประติมากรรม
โขนเรือ เรียงลาํดบัจากความนิยมทีพบมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด ไดแ้ก่รูปสัตวหิ์มพานต ์รูปสัตวอื์น ๆ  
รูปสัตวพ์าหนะเทพเจา้ รูปสัตวใ์นวรรณคดีเรืองรามเกียรติ  กลุ่มทีสอง คือ การตงัชือเบ็ดเตล็ดไดแ้ก่ 
การตงัชือเรือพระราชพิธีโดยศิลปะการใช้ภาษา และการนาํชือเรือในอดีตมาใช้ ซึงทีพบมากคือ  
การตงัชือเรือพระราชพิธีโดยศิลปะการใชภ้าษา  

ภาษาทีสะทอ้นให้เห็นถึงแนวความคิดต่าง ๆ ทีใช้ในการตงัชือเรือโดย
แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  

1. ความเชือเรืองสมมติเทพ เช่น เรือพระทีนงัสุพรรณหงส์ เรือพระทีนงั
นารายณ์ทรงสุบรรณ เป็นตน้ 

2. ภารกิจของเรือ   เช่น เรือเสือทยานชล (ทาํหนา้ทีในการลาดตระเวนหา
ข่าว) เรือจระเขค้าํรามร้อง (ทาํหนา้ทีในการลาํเลียงอาวธุและอาหาร) เป็นตน้ 

3. การตงัชือเพือให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความเป็นสิริมงคล ความสุข 
ความเจริญ เช่น เรือเสวยสวสัดิเกษมสุข เรือล่อใจชืน เรือรืนใจชม เป็นตน้ 

4. การตงัชือเพือแสดงถึงความสวยงามและมีค่า เรือพวงแก้ว เรือแก้ว
ชิงดวง เรือวลิยัเลขา เป็นตน้ 

5. การตงัชือเรือเพือแสดงถึงลกัษณะการเคลือนทีเคลือนไหว เช่น เรือล่อง
ลม เรือทิวลม เรือทองปลิว เป็นตน้ 

6. การตงัชือเรือเพือแสดงถึงความเป็นเจา้ของ เรือจกัรพรรดิภิรมย ์เรือมณี
จกัรพรรดิ เรือบลัลงักท์อง เป็นตน้  

ส่วนแนวคิด ทีสะท้อนจากการตงัชือเรือมากทีสุดคือ แนวคิดเกียวกับ
ความเชือเรืองสมมติเทพ และแนวคิดทีพบนอ้ยทีสุดคือ การตงัชือเรือเพือแสดงถึงความเป็นเจา้ของ 

 

วงเดือน  คยันนัทน์ (2547) ศึกษาเรืองการตงัชือพนัธ์ุไมม้งคลในภาษาไทย 
โดยศึกษาในดา้นลกัษณะโครงสร้างของชือ ความหมาย และความเชือของการตงัชือพนัธ์ุไมม้งคล
ประเภทวา่น จาํนวน 345 ชือ และประเภทโป๊ยเซียน จาํนวน 1,275 ชือ รวมทงัหมด 1,620 ชือ 
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 ผลการศึกษาพบว่าด้านลักษณะโครงสร้างของชือพันธ์ุไม้มงคลมี 3 
ลกัษณะ คือ ลกัษณะทีเป็นคาํ ลกัษณะทีเป็นวลีหรือกลุ่มคาํซึงพบมากทีสุด  และลักษณะทีเป็น
ประโยคซึงพบน้อยทีสุด ด้านความหมายของชือพบว่า มีทงัชือทีมีความหมายมงคล และชือทีมี
ความหมายอืน ๆ โดยปรากฏชือทีมีความหมายมงคลมากกว่าชือทีมีความหมายอืน ๆ โดยชือทีมี
ความหมายมงคล แบ่งไดเ้ป็น  3 กลุ่มใหญ่ คือ ความหมายทีเกียวกบัความเจริญ ซึงพบมากทีสุด 
ความหมายทีเกียวกบัความสุข และความหมายทีเกียวกบัความปลอดภยั ส่วนความหมายอืน ๆ แบ่ง
ไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ความหมายทีให้รายละเอียดเกียวกบัพนัธ์ุไมซึ้งพบมากทีสุด ความหมายที
เกียวกบับุคคล และความหมายเกียวกบัธรรมชาติสิงแวดลอ้ม 

 ดา้นความเชือพบว่า ความเชือพนัธ์ุไมมี้ความสัมพนัธ์กบัการตงัชือ และ
ชือของพนัธ์ุไมย้งัสะทอ้นให้เห็นความเชือของคนไทยใน 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความเชือในลทัธิศาสนา  
2. ความเชือเกียวกับไสยศาสตร์  3. ความเชือเกียวกับโหราศาสตร์   4. ความเชือเกียวกับสี                
5. ความเชือเกียวกบัสัตว ์  6. ความเชือเกียวกบัอญัมณี   7. ความเชือเกียวกบัขวญั   8. ความเชือ
เกียวกบัจาํนวนและตวัเลข นอกจากนีชือพนัธ์ุไมม้งคลยงัแสดงให้เห็นค่านิยมของคนไทย 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ค่านิยมเกียวกบัความมงัคงั ค่านิยมเกียวกบัความปลอดภยั และค่านิยมเกียวกบัการมีสุขภาพที
แขง็แรงและอายยุนื 

 

 กิตติพฒัน์  เพ็ชรทองนะ (2551) ศึกษาการตงัชือยนัต์ของคนไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาเกณฑ์และกลวิธีการตงัชือยนัต์ของคนไทย ศึกษาความหมายของชือยนัต์ 
รวมทงัความเชือและค่านิยมทีสะทอ้นจากชือยนัตข์องคนไทย  

ผลการศึกษาพบวา่เกณฑ์ทีใชใ้นการตงัชือยนัตมี์ทงัสิน 5 ประการ ไดแ้ก่ 

วิธีการทาํและใชย้นัต์ องคป์ระกอบของยนัต์ ความเชือในศาสนา กฤตยาคมของยนัต์ และเกณฑ์
อืนๆ เกณฑ์ดงักล่าวนาํมาใชเ้ป็นกลวิธีในการตงัชือยนัตไ์ดท้งัสิน 15 กลวิธี ซึงสามารถจาํแนกได้
เป็น 3 กลวิธีหลกั ไดแ้ก่กลวิธีการตงัชือยนัตโ์ดยใชเ้กณฑ์เดียว กลวิธีการตงัชือยนัตโ์ดยใชเ้กณฑ์
สองเกณฑ์ประกอบกนั และกลวิธีการตงัชือยนัตโ์ดยใชเ้กณฑ์สามเกณฑ์ประกอบกนั ทงันีกลวิธี 
การตงัชือยนัต์ตามเกณฑ์ความเชือในศาสนาเป็นกลวิธีการตงัชือยนัต์ทีไดรั้บความนิยมมากทีสุด
การศึกษาความหมายของชือยนัตข์องคนไทยพบวา่ มีการเลือกใชห้น่วยศพัทที์มีความหมายทงัสิน 

14 กลุ่มความหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มความหมายเกียวกบัศาสนาและความเชือ กลุ่มความหมายเกียวกบั
กิริยาและคุณลกัษณะ กลุ่มความหมายเกียวกบัทรัพยสิ์นเครืองใช้และอาหาร กลุ่มความหมาย
เกียวกบัมนุษยแ์ละธรรมชาติ กลุ่มความหมายเกียวกบัความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง กลุ่ม
ความหมายเกียวกบัลาํดบัและจาํนวน กลุ่มความหมายเกียวกบัความเป็นใหญ่ชยัชนะและอาํนาจ 
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กลุ่มความหมายเกียวกับอารมณ์ความรู้สึก  กลุ่มความหมายเกียวกับตาํแหน่งและทิศทาง             

กลุ่มความหมายเกียวกับคาํแยกประเภท  กลุ่มความหมายเกียวกับโรคภัยและความขดัแยง้          
กลุ่มความหมายเกียวกับอกัขระและชือต่างๆ กลุ่มความหมายเกียวกับคาํประกอบความ และ      
กลุ่มความหมายเกียวกบัสถานทีและสิงปลูกสร้าง ทงันีกลุ่มความหมายเกียวกบัศาสนาและความเชือ
เป็นกลุ่มความหมายทีได้รับความนิยมมากทีสุดและผลการศึกษาดงักล่าวสะทอ้นความเชือและ
ค่านิยมของคนไทยหลายประการ ไดแ้ก่ความเชือเกียวกบัพุทธศาสนา ความเชือเกียวกบัศาสนาฮินดู    
ความเชือเกียวกบัผสีางเทวดา ความเชือเกียวกบัโหราศาสตร์ ความเชือเกียวกบัไสยศาสตร์ ความเชือ
เกียวกบัเครืองรางของขลงั และค่านิยมเกียวกบัสิงทีพึงปรารถนา 

 

พรสรัญ  แสงปรีดีกรณ์  (2552) ศึกษาการตังชือรุ่นจตุคามรามเทพ : 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาทีมา และ
ความหมายของชือรุ่นจตุคามรามเทพ รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการตงัชือรุ่นจตุคามราม
เทพกบัสังคมวฒันธรรมไทย ทงันีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ชือรุ่นจตุคามรามเทพทีมีการจดัสร้างระหวา่งปี 
2530 – 2550 และเป็นชือทีสามารถหาทีมาและความหมายของชือรุ่นจากผูจ้ดัสร้างได ้ซึงมีจาํนวน 
502 ชือ ซึงผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสารต่าง ๆ เวบ็ไซต ์และการสัมภาษณ์ผูจ้ดัสร้างจตุคาม
รามเทพแต่ละรุ่น 

 ผลการศึกษาพบวา่    ชือรุ่นจตุคามรามเทพมีทีมาและความหมายของชือ
รุ่นจตุคามรามเทพทงัหมด 40 ทีมาและความหมาย โดยสามารถจดัแบ่งกลุ่มทีมาและความหมายได้
เป็น 5 กลุ่ม เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย คือ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชือในอาํนาจ
บารมีของจตุคามรามเทพ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบักระบวนการจดัสร้างวตัถุมงคลจตุคาม
รามเทพ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชืออืน ๆ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัลกัษณะ
ของวตัถุมงคลจตุคามรามเทพ และกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติัความเป็นมาของจตุคาม
รามเทพ และเมือพิจารณาทีมาและความหมายของชือรุ่นจตุคามรามเทพจากทงัหมด 40 ทีมาและ
ความหมาย พบวา่ ทีมาและความหมายของชือรุ่นจตุคามรามเทพทีมีความถีสูงสุด 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่  

เกียวกบัความเชือในอาํนาจบารมีของจตุคามรามเทพในด้านความมงัคงัรํารวย  จากข้อมูลของ         
ผูจ้ดัสร้าง และจากวตัถุประสงคใ์นการจดัสร้างวตัถุมงคลจตุคามรามเทพ  

 ดา้นโครงสร้างทางความหมายของชือรุ่นจตุคามรามเทพ  สามารถแบ่งได้
เป็น 5 รูปแบบ โดยเรียงลาํดับจากโครงสร้างทีมีความถีปรากฏจากมากไปน้อย ได้แก่ แบบ 1 

องค์ประกอบ  แบบ 2 องค์ประกอบ แบบ 3 องค์ประกอบ แบบ 4 องค์ประกอบ และ แบบ 5 

องค์ประกอบ ตามลําดับ ทงันีแบบ 2 องค์ประกอบเป็นต้นไป สามารถแบ่งองค์ประกอบทาง
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ความหมายได ้3 ลกัษณะ คือ 1. องค์ประกอบกลุ่มเดียวกนั (มีกลุ่มทีมาและความหมายเดียวกนั)      
2. องคป์ระกอบต่างกลุ่มกนั (มีกลุ่มทีมาและความหมายต่างกลุ่มกนั)  3. องคป์ระกอบรูปแบบพิเศษ 
(มีกลุ่มคาํหนึงในองคป์ระกอบนนัสามารถจดัไดม้ากกวา่ 1 ทีมาและความหมาย) โดยองคป์ระกอบ
ทีอยูใ่นกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชือในอาํนาจบารมีของจตุคามรามเทพปรากฏความถี
สูงสุด  

เมือศึกษาในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างการตงัชือรุ่นจตุคามรามเทพกบั
วตัถุประสงค์ในการจดัสร้างเชิงพุทธพาณิชย ์พบว่า ชือรุ่นจตุคามรามเทพสะทอ้นให้เห็นอิทธิพล
ของสภาพสังคมในวงการเช่าบูชาพระเครืองหรือธุรกิจพาณิชยที์มีต่อความคิดของผูจ้ดัสร้างใน   
การเลือกสรรคํามาใช้ในการตังชือ และตังชือให้มีความโดดเด่น อีกทังยงัแสดงให้เห็นถึง         
ความปรารถนาของคนในสังคม โดยเฉพาะความตอ้งการมงัคงัรํารวย ส่วนในดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งการตงัชือรุ่นจตุคามรามเทพกบัความเชือและค่านิยมของคนไทยนนั สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2 

ลกัษณะ คือ ความเชือทีมีอิทธิพลต่อการตงัชือรุ่นจตุคามรามเทพ ได้แก่  1. ความเชือเกียวกับ        
จตุคามรามเทพ 2. ความเชือเกียวกบัการตงัชือมงคลในสังคมไทย และ ความเชือและค่านิยมของ  
คนไทยทีสะทอ้นจากชือรุ่นจตุคามรามเทพ ไดแ้ก่  ความเชือของคนในสังคมไทยทีสะทอ้นจากชือ
รุ่นจตุคามรามเทพ เรียงลาํดบัความถีจากมากไปน้อย คือ ลาํดบัที 1 ความเชือเกียวกบัสิงศกัดิสิทธิ  
ลาํดับที 2 ความเชือเกียวกับลัทธิศาสนา  ลําดับที 3 ความเชือเกียวกับไสยศาสตร์  ลําดับที 4       
ความเชือเกียวกบัจาํนวน ตวัเลข  และลาํดบัที 5 ความเชือเกียวกบัโหราศาสตร์ และค่านิยมของคน
ในสังคมไทยทีสะทอ้นจากชือรุ่นจตุคามรามเทพ เรียงลาํดบัความถีจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ลาํดบัที 1  
ความมงัคงัรํารวย ลาํดบัที 2  การมีอาํนาจบารมี ลาํดบัที 3  การมีความสุข ลาํดบัที 4 การเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ลําดับที  5 การยกย่องบุคคลสําคัญ และลําดับที  6 การทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนา 

 
จากการศึกษาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่มีการศึกษาเกียวกบัการตงัชือต่าง ๆ ทงัชือบุคคล  ชือ

สถานที พนัธ์ุไม ้ชือยนัต ์ชือรุ่นจตุคามรามเทพ ซึงสามารถสะทอ้นค่านิยม ความคิด ความเชือของ
คนในสังคมหนึง ๆ ได้ หรือการศึกษาชือเรือพระราชพิธี ซึงเป็นยานพาหนะ ก็เป็นการสะทอ้น
ความคิดของคนชนัสูงแต่เพียงกลุ่มเดียว ดงันนัหากมีการศึกษาเรืองการตงัชือเรือประมงก็จะเป็น
การสะทอ้นแนวคิด ค่านิยมของชนชาวบา้นเกียวกับอาชีพ หรือวิถีชีวิตของชนอีกกลุ่มหนึงใน
สังคมไทย 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษากลวธีิการตงัชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
2. เพือศึกษาทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

3. เพือศึกษาความเชือ และค่านิยมของชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีสะทอ้น
จากชือเรือประมง 
 

สมมติฐานการวจัิย 

1. กลวิธีการตงัชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามมกัใช้ชือทีมี 4 พยางค์ และมี   
การประกอบชือเรือประมงหลายลักษณะ เช่น คาํ  อกัษรย่อและคาํ ตวัเลขและคาํ คาํและตวัเลข 
อกัษรยอ่ และคาํ และตวัเลข เป็นตน้  

2. ชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงครามส่วนใหญ่มีกลุ่มทีมาและความหมายที
เกียวขอ้งประวติัเจา้ของเรือประมง  

3. ความเชือ และค่านิยมทีสะทอ้นจากชือเรือประมงมีหลายประการ เช่น ความเชือ
เกียวกบัโชคลาภ ความเชือเกียวกบัตวัเลข และความเชือเกียวกบัสิงศกัดิสิทธิ  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. เนืองจากชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามไม่สามารถระบุจาํนวนทงัหมดอยา่ง
แน่ชดัได ้เพราะการจดทะเบียนเรือนนั ชาวประมงสามารถจดทะเบียนไดทุ้กจงัหวดัในประเทศไทย 
ดงันนัผูว้จิยัจะวเิคราะห์เฉพาะชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ทีเจา้ของเรือมีภูมิลาํเนาอยูใ่น
จงัหวดัสมุทรสงคราม และเจา้ของเรือสามารถใหส้ัมภาษณ์ไดเ้ท่านนั  

2. ผูว้ิจยักาํหนดระยะเวลาเก็บขอ้มูลภายใน 1 ปี คือระหวา่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 – 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ดงันนัชือเรือประมงทีผูว้จิยัสามารถเก็บขอ้มูลและใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง
นีมีจาํนวน 350 ชือ  

3. ชือเรือประมงทีมีคู่มากับเรือประมงลํานัน ๆ แต่เดิม และเจ้าของเรือประมงคน
ปัจจุบนัไม่ทราบทีมาและความหมายของชือเรือประมงลาํดงักล่าว ผูว้ิจยัจะไม่นาํมาเป็นขอ้มูลใน
การวเิคราะห์ 

 

ข้อตกลงเบืองต้น 
1.  คําว่าทีมาและความหมายในการวิจัยครังนี  ผู ้วิจ ัยจะใช้ร่วมกัน  เนืองจากใน            

การสัมภาษณ์ข้อมูลจากชาวบ้านซึงเป็นเจ้าของเรือประมงนัน บางครังทีผู ้วิจ ัยใช้ค ําถามใน          
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การสัมภาษณ์วา่ ชือเรือประมงนนัมีทีมาจากอะไร เจา้ของเรือประมงจะให้คาํตอบวา่มีความหมายวา่
อยา่งไร    
ตัวอย่างบทสนทนา 

ผูว้จิยั   : ชือเรือ เพชรไพลินนาว ี นีมีทีมาจากอะไรคะ 

เจา้ของเรือประมง  : เพชรไพลินนาว ีหมายถึง สิงมีค่า เป็นของมีค่าทีไดจ้าก 

 การทาํประมงไง แบบว่าทาํประมงก็อยากไดข้องมีค่า เงินทอง
มาก ๆ ส่วน นาว ีก็หมายถึง เรือประมงนนัแหละ  

(สุรินทร์ พรรัตนชยั 2553) 
หรือบางครังเมือผู ้วิจ ัยถามว่า ชือเรือประมงนันมีความหมายว่าอย่างไร เจ้าของ

เรือประมงจะใหค้าํตอบวา่มีทีมาจากอะไร 

ตัวอย่างบทสนทนา 
ผูว้จิยั  : ชือเรือวา่ ธวลัรัตน์ เพราะดีนะคะ วา่แต่มีความหมายวา่อยา่งไร

หรือคะ 
เจา้ของเรือประมง  : ธวลัรัตน์ เป็นชือหลานของผมเอง ก็เป็นลูกน้องสาว ผมก็รัก

เหมือนลูกนนัแหละ ก็เลยเอามาตงัเป็นชือเรือเลย 
(สุทิน กลินอุดม  2553) 

 

จากขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่เจา้ของเรือประมงมีความเขา้ใจในคาํวา่ทีมา และความหมายไม่
ต่างกนั ดงันนัในวทิยานิพนธ์นีจึงใชค้าํวา่ ทีมาและความหมายเพือหมายถึงทีมาหรือความหมายของ
ชือเรือประมง 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลในเรืองทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงครามนนั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ทีมาและความหมายทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือประมงที
มีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดัสมุทรสงคราม และในกรณีทีเจา้ของเรือประมงให้ความหมายซาํคาํเดิม 
ผูว้จิยัจะใชค้วามหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

3. วิทยานิพนธ์ฉบบันี จะเขียนตวัเลขในชือเรือประมงเป็นเลขอารบิคทงัหมด ตามชือที
จดทะเบียนตามแฟ้มเอกสารหน่วยงานทีมีรายชือจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2552 ของกรมเจา้ท่าและ
สมาคมประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ทีมาและความหมาย หมายถึง ทีมาและความหมายของชือเรือประมง ซึงเป็น

ความหมายทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
2. โครงสร้างทางความหมาย หมายถึง ลักษณะการประกอบกันของกลุ่มทีมาและ

ความหมายในชือเรือประมง 
3. เรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม หมายถึง เรือประมงทีเจา้ของเรือมีภูมิลาํเนาอยู่

ในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

4. ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม หมายถึง เจา้ของเรือประมงซึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่น
จงัหวดัสมุทรสงคราม 
  

เวลาทใีช้ในการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยัเรืองชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามครังนี ผูว้ิจยัได้เริมวิจยั
ตงัแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 และคาดวา่จะเสนอวทิยานิพนธ์ไดภ้ายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 

  

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

การศึกษาวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครืองมือในการวจิยั ดงันี 

1. เอกสารรายชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม พร้อมชือเจา้ของและทีอยูติ่ดต่อ
เจา้ของเรือ ทีจดทะเบียนจากแฟ้มเอกสารของหน่วยงานทีมีรายชือจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2552 ของ
กรมเจา้ท่าและสมาคมประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม เพือเป็นขอ้มูลในการติดต่อสัมภาษณ์เจา้ของ
เรือประมง 

2. แบบคาํถามในการสัมภาษณ์ ทีผูว้ิจยัใชใ้นการสัมภาษณ์เจา้ของเรือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงคราม 

3. เครืองบนัทึกเสียง Sony รุ่น ICD – PX820 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

1. การรวบรวมข้อมูล 

  1.1 ศึกษาคน้ควา้เอกสารเกียวกบัวธีิการทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ ผลงานวิจยัหรือ
วรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการวิจยัครังนี ตลอดทงัเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการประมงในประเทศไทย
และในจงัหวดัสมุทรสงคราม  
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  1.2 สัมภาษณ์ผูรู้้หรือผูเ้กียวข้องกับเรืองการประกอบอาชีพประมงในจังหวดั
สมุทรสงคราม ซึงผูว้ิจยัได้เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จากกรรมการและผูจ้ดัการสหกรณ์ประมง       
แม่กลองจาํกดั โดยผูว้ิจยัไปทีตลาดปลาแม่กลอง แนะนาํตนเอง อธิบายวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจนแลว้
สัมภาษณ์ เพือเป็นขอ้มูลประกอบการวจิยั  
  1.3 ส่งหนังสือแนะนําตนเองและขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงกรมเจ้าท่าจังหวดั
สมุทรสงคราม และสมาคมประมงจงัหวดัสมุทรสงคราม เพือแจง้วตัถุประสงคใ์นการวิจยั และขอ
อนุญาตคดัลอกรายชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม พร้อมชือเจา้ของและทีอยู่ติดต่อเจา้ของ
เรือ ทีจดทะเบียนจากแฟ้มเอกสารของหน่วยงานทีมีรายชือจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2552 เพือผูว้ิจยัจะ
ดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เจา้ของเรือต่อไป  

 

2. การเกบ็ข้อมูล  

  2.1 ผู ้วิจ ัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงทีเป็นชาวจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยรวบรวมข้อมูลจากชือและทีอยู่ของเจ้าของเรือประมงทีเป็นคนจังหวัด
สมุทรสงครามทีไดจ้ากขอ้มูลเอกสารของกรมเจา้ท่าจงัหวดัสมุทรสงคราม และเอกสารของสมาคม
ประมงจังหวดัสมุทรสงคราม หลังจากนันผูว้ิจ ัยจึงดําเนินการติดต่อเจ้าของเรือประมงทีเป็น         
ชาวจังหวดัสมุทรสงคราม และสัมภาษณ์โดยการใช้วิธีบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ด้วยเครือง
บนัทึกเสียง Sony ICD – PX820 และผูว้ิจยัซกัถามตามแบบคาํถามสัมภาษณ์ทีผูว้ิจยัไดเ้ตรียมไวจ้น
เป็นทีเขา้ใจ ตวัอยา่งคาํถามเช่น เจา้ของเรือประมงชืออะไร เรือประมงมีชือวา่อะไร ชือเรือประมงมี
ทีมาจากอะไร ชือเรือประมงมีความหมายวา่อยา่งไร เป็นตน้  

 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล  

  3.1 ผูว้ิจยัวิเคราะห์กลวิธีการตงัชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ทงัด้าน
จาํนวนพยางค์และวิธีการประกอบชือเรือประมง การวิเคราะห์วิธีการประกอบชือนัน ผูว้ิจยัจะ
จาํแนกส่วนประกอบเป็นอกัษรยอ่ ตวัเลข และคาํ ซึงคาํในวิทยานิพนธ์ฉบบันียึดความหมายตามที
ไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือประมง เช่น บุญญนุช จากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือ เป็นชือเฉพาะ
ของบุตรสาวเจา้ของเรือประมง ผูว้จิยัจึงถือวา่เป็น 1 คาํ หรือ ชือเรือ ฟ้ามืด จากการให้สัมภาษณ์ของ
เจา้ของเรือประมง ฟ้า เป็นคาํทีมีความหมายเกียวกบัธรรมชาติ คือ ทอ้งฟ้า  ส่วนคาํวา่ มืด เป็นฉายา
นามของเจา้ของเรือประมง ผูว้จิยัจึงจดัเป็น 2 คาํ คือ ฟ้า และ มืด 

3.2 วเิคราะห์ทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
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   3.2.1 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ทีมาและความหมายของส่วนประกอบทีประกอบ
เป็นชือเรือประมงซึงไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม เช่น กฤษฎา 
จากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือ เป็นชือเฉพาะของบุตรชายเจา้ของเรือประมง  ผูว้ิจยัจดัให้อยู่ในกลุ่ม
ทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง แต่ในกรณีทีเจ้าของ
เรือประมงให้ความหมายซาํคาํเดิม ผูว้ิจยัจะยึดความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พุทธศกัราช 2542 เช่น โชคทวี เจา้ของเรือประมงให้ความหมายว่า โชค คือ โชค ผูว้ิจยัจะใช้
ความหมายตามพจนานุกรมและจดัอยู่ในกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความเชือ ส่วน ทวี 
เจา้ของเรือประมงใหค้วามหมายวา่ คือชือบุตรชายเจา้ของเรือประมง ผูว้จิยัจดัให้อยูใ่นกลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกับบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กับเจ้าของเรือประมง หลังจากนันผูว้ิจ ัยจะนํามา
วิเคราะห์และจดัหมวดหมู่ทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามออกเป็น
กลุ่ม   

3.2.2 ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงครามแต่ละชือว่าประกอบด้วยกีกลุ่มทีมาและความหมาย และกีกลุ่มทีมาและ
ความหมายยอ่ย โดยใช้เกณฑ์การพิจารณากลุ่มทีมาและความหมายตามทีระบุในขอ้ 3.2.1 จากนนั
ผูว้จิยัจะนบัความถีวา่โครงสร้างทางความหมายแบบใดปรากฏใชใ้นการตงัชือเรือประมงมากทีสุด  

3.3 วิเคราะห์ค่านิยม และความเชือของคนในจงัหวดัสมุทรสงครามทีสะทอ้นจาก
ชือเรือประมง โดยผูว้ิจยัจะวิเคราะห์จากการพิจารณาจากทีมาและความหมายของชือเรือประมง 
และกลวธีิการตงัชือเรือประมง  

 
4. เรียบเรียงผลการวจิยัและนาํเสนอในรูปแบบของวทิยานิพนธ์ 

  

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
1. ทาํใหท้ราบกลวธีิในการตงัชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม  

2. ทําให้ทราบทีมาและความหมายทีนิยมนํามาใช้เป็นชือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

3. ทาํใหเ้ห็นถึงความเชือและค่านิยมของชาวประมงทีสะทอ้นจากชือเรือประมง  
4. ทาํใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดกบัภาษาและภาษากบัวฒันธรรม  
5. เป็นแนวทางในการศึกษาเรืองการตงัชืออืน ๆ และเป็นแนวทางศึกษาดา้นภาษาและ

วฒันธรรมต่อไป  
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บทท ี2 

ความรู้ทวัไปเกียวกบัการประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 
 

จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นจงัหวดัหนึงในประเทศไทยทีวิถีชีวิตของผูค้นในจงัหวดั
ผกูพนักบัอาชีพประมงมาตงัแต่อดีตจนกระทงัปัจจุบนั เนืองดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์ทีเอืออาํนวย
ต่อการประกอบอาชีพทางทะเลมาตังแต่สมัยอยุธยา อาชีพประมงจึงเป็นอาชีพทีสําคัญของ          
ชาวสมุทรสงคราม ตลอดจนความเชือเกียวกบัการประกอบอาชีพประมงก็ยงัคงอยู่สืบมาจนถึง
ปัจจุบนั ในบทนีผูว้จิยัจึงไดเ้สนอถึงเรืองราวการประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม และความเชือและ
พิธีกรรมทีเกียวกบัการประกอบอาชีพประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
 
2.1 การประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 

จากการบนัทึกเรืองราวทางประวติัศาสตร์ถึงจงัหวดัสมุทรสงคราม หรือทีคนทวัไปรู้จกั
กันในนามว่าเมืองแม่กลองนันพบว่า ชุมชนนีถือกําเนิดขึนในสมยักรุงศรีอยุธยา และถือว่ามี
ความสําคญัอย่างมากในด้านทีเป็นเมืองแห่งการค้า โดยเฉพาะการค้าของทะเล ดังปรากฏใน
คาํให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม (อา้งถึงใน สุจิตต์ วงษเ์ทศ 2539 : 50 - 51) ซึงบรรยายถึง
ตลาดการคา้ขายรอบพระนครศรีอยุธยาตอนหนึงวา่ “เรือปากใตป้ากกวา้ง 6 ศอก 7 ศอก ชาวบา้นยี
สาร บา้นแหลม เมืองเพชรบุรี แลบา้นบางตะบูนและบา้นบางทะลุ บรรทุกกะปิ นาํปลา ปูเค็ม ปลา
กุเลา ปลากะพง ปลาทู ปลากระเบนย่าง มาจอดเรือขายแถววดัเจา้พระนางเชิง” แสดงให้เห็นว่า
บา้นเมืองแถบชายทะเล ‘ปากใต้’ เป็นแหล่งทีมาของอาหารทะเลสมยักรุงศรีอยุธยา อาภรณ์      
จนัทร์สมวงศ์ (2541 : 80) กล่าวถึง ตอนทีขุดซ่อมคลองมหาชัยอนัเป็นคลองทีเชือมต่อจาก
กรุงเทพมหานครมายงัแม่นาํท่าจีนในเขตจงัหวดัสมุทรสาครวา่กะเกณฑค์นมาจากหวัเมืองปากใต ้ 8 
หวัเมือง ไดแ้ก่ นนทบุรี นครชยัศรี สาครบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรปราการ  

ความสาํคญัของแม่กลองหนึงในหวัเมืองปากใต ้ในฐานะแหล่งอาหารทะเลยงัคงสืบมา
จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที 3 เมือสุนทรภู่ล่องเรือผา่นเมืองแม่กลอง ไดเ้ขียนบรรยายไวใ้น 
นิราศเมืองเพชรวา่  
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           ถึงแม่กลองสองฝังเขา้ตงับา้น   น่าสาํราญเรือนเรือดูเหลือหลาย 
บา้งยา่งปลาค่าเคียงเรียงเรียงราย   ดูวุน่วายวงิไขวก่นัใหญ่นอ้ย 
ขายสาํเร็จเป็ดไก่ทงัไข่พอก   กระเบนกระบอกปลาทูทงัปูหอย 
ลูกคา้รับนบักนัเป็นพนัร้อย   ปลาเลก็นอ้ยขมงโกรยโกยกระบุง 
นางแม่คา้ปลาเคม็ก็เตม็สวย   กาํไรรวยรวมประจบจนครบถุง 
บา้งเหน็บทอ้งป่องปุ่ยตุ่ยตุ่ยตุง   ต่างบาํรุงรูปร่างสาํอางตา 

(สุนทรภู่ 2504 : 8) 
 

ปัจจุบนับรรยากาศเช่นนีก็ยงัคงมีอยูใ่ห้เห็นตามบา้นเรือนทีตงัอยูริ่มแม่นาํแม่กลอง สอง
ฟากแม่นาํบา้งก็มีเรือจอดหาปลาจอดอยูห่นา้บา้น บางบา้นก็ตากอวน ตากแห ตากปลาหมึก ตากปลา
เคม็ไวห้นา้บา้น ซึงสิงเหล่านีคงเป็นพยานยืนยนัไดว้า่ชาวเมืองสมุทรสงครามยงัคงมีความผกูพนักบั
อาชีพประมงตราบจนทุกวนันี 

จงัหวดัสมุทรสงครามมีพืนทีติดทะเลตรงปากแม่นาํแม่กลอง ทาํให้มีแหล่งการประมง
มากถึง  245 แห่ง เนือทีประมาณ 147,206 ไร่ และมีชายฝังยาวประมาณ 20 กิโลเมตร จึงทาํให้มี      
ผูป้ระกอบอาชีพประมงราว 20,000 คน ซึงถือวา่อาชีพประมงนีมีความสําคญัเป็นอนัดบัที 2 ของ
จงัหวดัรองจากการกสิกรรม (กระทรวงมหาดไทย 2526 : 3) การประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม
นนัมีอยูห่ลายสาขาอาชีพ ทงัทางดา้นการประมงทะเลและการเพาะเลียงสัตวน์าํชายฝัง ซึงจดัไดว้่า
อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ด้านการประมงทะเลนัน ปัจจุบนัชาวประมงในจงัหวดั
สมุทรสงครามไดมี้การพฒันาเครืองมือจบัสัตวน์าํทีทนัสมยั เช่น อุปกรณ์การเดินเรือและเครืองมือ
หาฝูงปลาทีใชร้ะบบสือสารดาวเทียม แหล่งทาํการประมงนนัก็ไดพ้ยายามแสวงหาสถานทีใหม่ ๆ 
ของน่านนาํต่างประเทศ ซึงยงัมีปริมาณสัตว์นาํอย่างชุกชุม ทงัการจบัปลาในน่านนําสากลและ    
การทาํประมงร่วมระหวา่งประเทศ ทงัภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนียงัมีการอนุรักษเ์ครืองมือ
ทาํการประมงประจาํทีไวอ้ย่างเหนียวแน่น เช่น เครืองมือโป๊ะนําตืนและโป๊ะนําลึก ทางด้าน        
การเพาะเลียงสัตวน์าํชายฝังไดเ้จริญกา้วหนา้สูงสุดของประเทศ เช่น การเลียงกุง้กุลาดาํแบบพฒันา
เกษตรกรผูเ้พาะเลียงซึงไดใ้ช้วิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาดาํเนินการดว้ยภูมิปัญญาที
เฉียบแหลมของบรรพบุรุษชาวประมงไทยแถบลุ่มแม่นาํแม่กลอง ทีตงัถินฐานอยูใ่กลบ้ริเวณกบัปาก
แม่นาํแม่กลองไดศึ้กษาธรรมชาติวิทยาของสิงแวดลอ้มบริเวณกน้อ่าวไทยและพืนทีชายฝัง เพือหา
คาํตอบถึงสาเหตุทีสัตวน์าํมีความอุดมสมบูรณ์ จากนนัชาวประมงจึงไดห้าแนวทางการจบัสัตวน์าํ
ในทอ้งทะเลแถบแม่กลอง โดยการคิดคน้วิธีการจบัสัตวน์ําด้วยเทคนิคแบบละมุนละม่อม เพือ     
การรักษาความสมบูรณ์ของสัตวน์าํทีจบัไดใ้หมี้ความสดยาวนานทีสุด  
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วรีะ เทพกรณ์ (2549) กล่าววา่ เรือประมงทีใช้ในจงัหวดัสมุทรสงครามนนัสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ยคุ ตามลกัษณะทีแตกต่างกนั ทงัแนวความคิดและวธีิการจบั โดยอาศยัเวลาเป็นตวักาํหนด 
ไดแ้ก่ ยคุก่อนปี พ.ศ. 2500 และยคุหลงัปี พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบนั ซึงแต่ละยคุนนัมีรายละเอียดดงันี 
 

2.1.1 เรือประมงยุคก่อนปี พ.ศ. 2500 
การประมงในยคุก่อนปี พ.ศ. 2500 นนั ชาวประมงทีจบัปลาในบริเวณชายฝังทะเล

ทีเป็นน่านนําในเขตติดต่อกันของจงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี มีความคิด
ตรงกนัวา่ การจบัสัตวน์าํนนัจะตอ้งจบัโดยวิธีทีละมุนละม่อม ไม่ทาํให้ปลาบอบชาํ เพือจะไดป้ลาที
มีคุณภาพและรสชาติทีดี ดังนันการวิธีการจบัสัตว์นาํจึงจาํเป็นตอ้งใช้เครืองมือทีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสัตวน์าํโดยเฉพาะปลาทูซึงเป็นสัตวน์าํสําคญั สภาวะทางธรรมชาติของคลืนลม และ
กระแสนาํในทะเล เพืออนุรักษท์รัพยากรปลาทูเอาไวใ้หน้านทีสุด 

จากแนวความคิดของบรรพบุรุษชาวประมงในถินดงักล่าว จึงไดคิ้ดคน้วิธีการจบั
ปลาทูในอ่าวไทยขึนดว้ยการสร้าง “โป๊ะนาํลึก” เอาไวก้ลางทะเล เพือหลอกล่อให้ฝงูปลาทีมาหากิน 
ไดเ้ขา้ไปหลบหรืออาศยัอยูใ่นตวัโป๊ะ ซึงเป็นสถานทีหลบภยัไดเ้ป็นอยา่งดี จากนนัชาวประมงจึงนาํ
เรือโป๊ะและอวนออกไปลอ้มจบัปลาในตวัโป๊ะ ยคุนีเป็นยคุทีสร้างชือเสียงให้กบัปลาทูแม่กลองเป็น
อยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที 2 การจบัปลาในโป๊ะนาํลึก 
ทีมา : วรีะ เทพกรณ์, ปลาทู : สินในนําจากอ่าวไทย, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ :อกัษรเจริญทศัน์, 
2549), 24. 
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โป๊ะนาํลึก เป็นแหล่งจบัปลาทูทีสําคญัมากของชาวประมงลุ่มนาํแม่กลองในอดีต 
ซึงจะมีจาํนวนโป๊ะมากทีสุดเมือเทียบกบัปากแม่นาํอืน ๆ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 โป๊ะนาํลึกของ
ชาวประมงแม่กลองจะมีจาํนวนมากกวา่ 100 ลูก แต่ปัจจุบนัแทบหาดูไม่ไดแ้ลว้ ลกัษณะการสร้าง
โป๊ะนาํลึกจึงเป็นความมหศัจรรยข์องภูมิปัญญาไทยทีไม่มีทีใดในโลกอีกแลว้ 

ในการสร้างโป๊ะนาํลึกแต่ละลูก ชาวประมงตอ้งอาศยัเรือออกไปยงัทะเลนาํลึก ซึง
เรือสาํหรับออกไปปฏิบติังานสร้างโป๊ะกลางทะเล จะใชเ้รือ 3 ประเภทคือ  

1. เรือเครืองสาํหรับลากจูง 1 ลาํ ซึงตอ้งมีสมอ 1 ตวั เชือกขนาดมาตรฐาน 1 เส้น   
2. เรือสาํหรับบรรทุกเสา 1 ลาํ จะตอ้งมีสมอ 5 ตวั เชือกขนาดมาตรฐาน 10 เส้น 
3. เรือสําหรับบรรทุกไมไ้ผร่วก 1 ลาํ จะตอ้งมีสมอ 3 ตวั เชือกขนาดมาตรฐาน 6 

เส้น 
เรือบรรทุกวสัดุเหล่านีหลงัจากเสร็จภารกิจการสร้างโป๊ะแลว้จะนาํเรือมาใช้ใน 

การจบัปลาทีโป๊ะต่อไป ซึงเรียกวา่ เรือโป๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปภาพที 3 เรือสาํหรับออกไปปฏิบติังานสร้างโป๊ะกลางทะเล 
ทีมา : วรีะ เทพกรณ์, ปลาทู : สินในนําจากอ่าวไทย, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ :อกัษรเจริญทศัน์, 
2549), 32. 

เรือบรรทุกไมไ้ผ ่

เรือบรรทุกเสา 

เรือเครือง 
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การจับปลาในโป๊ะ  จะเป็นช่วงทีชาวประมงจะจับปลาทูพร้อมกับสร้าง
ส่วนประกอบของตวัโป๊ะไปดว้ย โดยแยกทีมงานตามลกัษณะของเรือคือ 

1. เรือปลา จะทาํหนา้ทีจบัปลา โดยการนาํอวนไปลอ้มจบัปลาในตวัโป๊ะ 
2. เรือปักเสา จะนาํเสาไปปักเป็นเสานอกผืนเฝือก ทาํการมดัเสาในกบัเสานอก ซึง

ใชต้น้มะพร้าว การมดัจะมดัประมาณ 8 ช่วงต่อตน้ ส่วนช่วงสุดทา้ยใกลผ้ิวนาํตอ้งมดัรวมกนัทงัเสา 
ไมร้า และผนืเฝือก ซึงตอ้งเพิมไมร้าอีก เพือเสริมใหมี้สภาพแขง็แรงยงิขึน 

 ลกัษณะการมดัช่วงนีเป็นแบบขนัชะเนาะพิเศษ เรียกว่า “ราคอกหมู” ส่วนการมดั
แบบขนัชะเนาะธรรมดา ชาวประมงจะเรียกว่า “มดัรา” คาํว่า “รา” ได้แก่ เชือกทีนํามาใช้มัด 
บางครังก็เรียกทบัคาํว่า เชือกรา การมดัแบบนีจะมดัแน่นแต่ให้สามารถยืดหยุ่นได ้และนิยมใช้มดั
เวลาสร้างห้างหรือร้านในการก่อสร้าง การทาํตวัโป๊ะให้เสร็จสมบูรณ์จะใชเ้วลาประมาณ 20 – 30 
วนั 

3. เรือปักปีก จะนาํไมไ้ผแ่ละไมร้วกออกไปปักสร้างส่วนประกอบของตวัโป๊ะคือ 
หอ้งลวง และ ปีกโป๊ะ พร้อมทงัซ่อมแซมส่วนทีชาํรุดใหอ้ยูใ่นสภาพดีตลอดเวลา ปัจจุบนัโป๊ะนาํลึก
ขนาดใหญ่ไม่มีให้เห็นกันแล้ว เพราะชาวประมงได้ปรับเปลียนมาเป็นโป๊ะขนาดเล็ก ซึงมีอยู่
ประมาณ 10 ลูกเท่านนั  

โดยปกติอายุโป๊ะจะอยูไ่ดป้ระมาณ 7 เดือน จึงเริมทรุดโทรมและผุพงั ส่วนการทาํ
โป๊ะหรือจบัปลาทีตวัโป๊ะจะสินสุดในช่วงวนัตรุษจีน นอกจากนียงัไดห้อยแมลงภู่ทีมาเกาะไมไ้ผปี่ก
โป๊ะนาํไปจาํหน่ายอีกดว้ย 

ประมาณหลงัปี พ.ศ. 2507 การจบัปลาทูดว้ยโป๊ะนาํลึกกลางทะเลในอ่าวไทยไดยุ้ติ
ลง เนืองจากสาเหตุ 4 ประการ คือ 

1. ขาดแคลนไมไ้ผที่นาํมาใชใ้นการสร้างโป๊ะ เนืองจากป่าไมไ้ผใ่นภาคต่าง ๆ ถูก
ทาํลายลงไปมาก โดยไม่มีการปลูกทดแทน 

2. ระบบนิเวศในบริเวณพืนทีกน้อ่าวไทยเริมมีการเปลียนแปลงปริมาณทรัพยากร
สัตวน์าํทะเลลดลง โดยเฉพาะปริมาณปลาทูลดลงมาก การจบัปลาทูโดยการสร้างโป๊ะจึงไม่คุม้ค่า
กบัการลงทุนเหมือนแต่ก่อน 

3. คนรุ่นหลงัขาดความชาํนาญ การถ่ายทอดความรู้ไม่สมบูรณ์และต่อเนือง จึง   
ถูกมองวา่เป็นวธีิทียุง่ยากซบัซอ้น มีความยากลาํบากมาก 

4. เกิดวธีิล่าทรัพยากรสัตวน์าํทะเลรูปแบบใหม่ ๆ ขึน ซึงมีความรวดเร็วกวา่ ไดผ้ล
มากกวา่ โดยการนาํเอาอวนทีใชจ้บัปลาทูในตวัโป๊ะไปดดัแปลงให้มีประสิทธิภาพขึน และไม่ตอ้ง
สร้างโป๊ะใหยุ้ง่ยากดว้ย  
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รูปภาพที 4  ลกัษณะของโป๊ะนาํลึก หรือโป๊ะเฝือก 
ทีมา : สุรจิต ชิรเวทย,์ “สหกรณ์ประมงแม่กลอง”, ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง (เพชรบุรี :  
เพชรภูมิการพิมพ,์ 2541), 191. 

 
2.1.2 เรือประมงในยุคหลงัปี พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน 

ในยุคหลงัปี พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา มีการพฒันาวิธีจบัสัตวน์าํดว้ยการเอาอวนมา 
ลากล้อมจบัปลากลางทะเลโดยไม่ตอ้งสร้างโป๊ะ โดยในยุคนีจะมีการใช้เรือขนาดใหญ่ทีมีกาํลงั
เครืองยนตสู์ง ๆ เป็นตวัลากอวนและบรรทุกปลาไปในตวั ดงันนัเรือประมงทีใชจึ้งมีชือเรียกไปตาม
ลกัษณะของอวนทีใช้ในการจบัสัตวน์าํทะเล เพชรนาวีดอทคอม(2553) ไดก้ล่าวถึงเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงครามในยคุดงักล่าวไว ้4 ชนิด คือ เรือตงัเก เรืออวนลากเดียว เรืออวนลากคู่ และเรือ
อวนดาํ สรุปไดด้งันี 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

 

 

2.1.2.1 เรือตังเก 

เรือตงัเกเป็นเรือขนาดใหญ่ ทีถูกสร้างขึนเพือให้เหมาะแก่การออกไปจบั
ปลา และเก็บปลาทีจบัไดแ้ช่ไวใ้นหอ้งเยน็ เมือไดป้ริมาณมากพอจึงจะกลบัเขา้ฝังครังหนึง ชนิดและ
ขนาดของเรือทีเหมาะสําหรับใชง้าน คือประมาณอยูที่ 16 เมตร ถึง 18 เมตรในตวัเรือประกอบดว้ย
ห้องเย็น ขนาดของห้องเยน็กวา้งประมาณ 0.9 เมตร จาํนวนห้องแลว้แต่ความยาวของเรือซึงจะมี
ตงัแต่ 4 - 6 ห้อง ห้องแต่ละห้องจะใส่นาํแข็งกอ้น บรรจุอยูเ่ต็มห้องเพียง 1 หรือ 2 ห้องเพือสําหรับ
ดองปลาทนูอกนนัจะเป็นหอ้งวา่ง อุปกรณ์การทาํงานของเรือตงัเก ประกอบไปดว้ย เครืองมือร่วมมี
ดงันีคือเรือโล้ 1 คู่ อวนตาถีประมาณ 1 นิวฟุต ยาวประมาณ 200 เมตร 1หรือ2 ชุด เพือกนัขาด 
ชะเนาะตกัปลา 2 หรือ 3 อนั และลูกเรือตงัเก ประมาณ 30 กว่าคนรวมกบัลูกเรือ (คนประจาํเรือ
ใหญ่) ซึงมีหนา้ทีการทาํงานแตกต่างกนัดงันี ลูกเรือประจาํเรือใหญ่ มีดงันี 1. นายทา้ย 8 อ่าว 1 คน 
2. ผูช่้วยนายทา้ยชนัหนึง 1 คน  3. เอ็นจิเนียร์ 1 คน  4. ผูช่้วยเอ็นจิเนียร์ 1 คน  5. กะลาสีเรือ 1 คน 
และลูกเรือตงัเกประกอบไปดว้ย 1. ไตก๋้ง ทาํหนา้ทีเป็นผูน้าํทางและเป็นผูดู้ปลาบนยอดหลกักางเขน 
ซึงปัจจุบนัไม่มีใหเ้ห็นแลว้   2. ยชิีว ทาํหนา้ทีเป็นผูช่้วยไตก๋้ง  3. จุมโพ่ ทาํหนา้ทีเป็นพ่อครัวประจาํ
เรือ  4. คนประจาํเรือโล ้อีก ลาํละ 11 คน รวม 2 ลาํ เท่ากบัเรือตงัเกมีลูกเรือทงัหมด 30 คน 
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รูปภาพที 5 ส่วนประกอบของเรือตงัเก 
ทีมา : วรีะ เทพกรณ์, ปลาทู : สินในนําจากอ่าวไทย, พิมพค์รังที 3  (กรุงเทพฯ :อกัษรเจริญทศัน์, 
2549), 37. 

อวนตงัเกเป็นอวนทีใช้ควบคู่ไปกบัเรือประเภทนี โดยอวนตงัเกจะเป็นอวนขนาด
ใหญ่ ส่วนตาถีหรือห่างจะกาํหนดไปตามตอ้งการว่าจะไปลากกุ้ง ปลา ให้ไดข้นาดเท่าใด ซึงใน
ช่วงแรก ๆ ทางกรมประมงยงัมิไดก้าํหนดขนาดตาของอวน ชาวประมงจึงใชอ้วนตาถีจบัสัตวน์าํใน
ทะเลโดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบทีจะเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดปัญหาสัตวน์าํทะเลลดจาํนวนลงมาก แม้
ปัจจุบนัมีการควบคุมขนาดตาอวนแลว้ ก็ยงัคงมีการลกัลอบจบัปลาโดยใชอ้วนตาถีกนัอยู ่  

การออกจบัสัตวน์าํในยคุแรก ๆ ของเรือตงัเก ชาวประมงจะพ่วงเรือเล็กสองลาํออก
ทะเลไปดว้ยกนั ลกัษณะเรือจะตดัทา้ย ติดตงัแจว และใชว้ธีิโลเ้รือให้เคลือนทีไปขา้งหนา้เหมือนกบั
เรือทีคนฮ่องกงใช้ ซึงเรียกว่า เรือโล ้เรือทงัสองลาํทาํหน้าทียึดปลายอวนทงัสองขา้งเพือลากอวน
ออกไปให้กวา้งโดยการโลเ้รือ เรียกว่า การตีอวน แล้วให้เรือใหญ่ลากจูงเรือคลา้ยการลากสกีนาํ 
โดยเรือเล็กทงัสองทาํหน้าทีลากอวนมาบรรจบกนั ให้เรือใหญ่รวบอวนยกขึนเรือดว้ยปันจนัทีติด
ตงัอยู่ทีเสากระโดงเรือ หลงัจากนันเทสัตวน์าํทีจบัได้ลงบนเรือ แล้วคดัแยกชนิดของสัตวน์าํซึง
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มกัจะเป็นกุง้และปลานาํไปแช่ไวใ้นห้องเยน็ใตท้อ้งเรือ แต่ปัจจุบนัไม่นิยมใช้เรือโลพ้่วงทา้ยไปตี
อวนแลว้ เนืองจากยุง่ยากจึงไดด้ดัแปลงวธีิการใหม่ ๆ ขึน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
รูปภาพที 6 การจบัสัตวน์าํดว้ยอวนตงัเก 
ทีมา : สุรจิต ชิรเวทย,์ “สหกรณ์ประมงแม่กลอง”, ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง (เพชรบุรี :  
เพชรภูมิการพิมพ,์ 2541), 109. 
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2.1.2.2 เรืออวนลากเดียว 

เรืออวนลากเดียวได้ถูกพฒันาขึนมาเนืองจากปลาทูในอ่าวไทยลดลง 
ชาวประมงทีจบัสัตวน์าํในทะเลลึกจึงจบัสัตวน์าํอืน ๆ เพิมดว้ย ดงันนัชาวประมงจึงไดด้ดัแปลงอวน
ลากดว้ยการใชเ้รือตงัเกซึงใชล้ากจบัปลาผิวนาํเป็นการลากจบัปลานาํลึกถึงพืนผิวทอ้งทะเล และใช้
เรือแบบเรือตงัเกลากอวนเพียงลาํเดียว เรียกวา่ เรืออวนลากเดียว หรือ เรือลากอวน 

เรือลากอวนเป็นเรือทีต่อกนัมากในสมยั พ.ศ. 2516 - 2540 แหล่งทีต่อเรือ
ชนิดนีไดแ้ก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เรือลากอวนทาํหนา้ทีเพือการลากอวนเพียง
ลาํเดียว ดงันนัมกัจะต่อขนาดความยาว 12 วาขึนไปจนถึง 17 -19 วาก็มี  ไมที้ใชต่้อส่วนใหญ่เป็นไม้
ประดู่ส้ม ไมต้ะเคียนทอง และไมม้ะค่าโมง จุดประสงค์ในการต่อเรือทีมีความยาวใหญ่ขนาดนัน
เพือการเดินทางไปทาํประมงการลากปลายงัทะเลลึกมาก ๆ หรือเพือการประมงยงัต่างประเทศ 
อุปกรณ์ในการทาํประมงของเรือลากเดียว สําคญัทีสุดคืออวนไนล่อนตาห่าง 1.5 นิว 1 – 2 ปาก   
(เรียกว่าอวน 1 ปาก  2 ปาก) ตะเขแ้ผน่กวา้ง 4 ฟุต คูณ 8 ฟุต สองแผ่น อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์
ไดแ้ก่ เรดาร์ ชาวนาร์ เขม็ทิศ ทงันีหนา้ทีของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใชคื้อ ตะเขส้องแผน่ทีอยูท่า้ยเรือสอง
ขา้งมีหนา้ทีเมือทิงอวนลงนาํแลว้ก็จะเป็นตวัลากหูอวนเพือใหป้ากอวนแผข่ยายไปให้มากทีสุดเท่าที
เครืองเรือจะมีกาํลงัความแรงในการลาก ถา้กาํลงัของเครืองเรือมีมากก็จะทาํใหเ้รือมีกาํลงัแล่นไดเ้ร็ว
ขณะทีทิงอวน อวนก็จะแผ ่ขยายปากอวนนนัให้กวา้งมากเป็นทวีคูณ การนาํเรือลากเดียวออกลาก
แต่ละเทียวเรือมกัจะใชเ้วลาไม่ตาํกวา่ 1 - 2 เดือน หรือมากกว่านนัขึนอยู่กบัระยะทางทีจะเดินทาง
ไปยงัแหล่งทาํประมงลาก การทาํงานของเรืออวนลากเดียว เมือเรือเดินทางถึงยงัทีหมายในการทิง
อวน ไตก๋้ง หรือ ไต๋  จะสังให้หยุดเรือลอยลาํเตรียมพร้อมให้ลูกเรือทงัหมดทีมีอยู่ในเรืออยา่งน้อย 
18 - 20 คน ( เรือขนาดใหญ่ 15 - 17 วา ) ออกมาทีดาดฟ้าเพือประจาํหน้าทีของแต่ละแผนก ส่วน
แผนกปล่อยแผ่นตะเข ้ให้มีประจาํขา้งละหนึงคนก็พร้อมทีจะเป็นคนสับซัปเปอร์ทีล็อคหูตะเขไ้ว้
เพือปล่อยตะเขล้งนาํ เมือทุกคนพร้อมแล้ว ไต๋ก็จะสังให้เรือเดินหน้าเต็มฝีจกัร เมือเรือเคลือนที 
แผนกทีอยูป่ากลาํเรือก็จะคอยดูแลเส้นไอเ้หลือมและกองอวนมิใหข้ดัขอ้งในการทิงอวน ส่วนแผนก
สับซัปเปอร์ก็จะปลดล็อคทนัทีเพือปล่อยแผ่นตะเขใ้ห้ลงนาํหลงัจากนนัก็จะให้เครืองจกัรบนเรือ
ทาํงานแทนเกือบทงัหมด จนแผ่นตะเข้กางแผ่กวา้งจนกว่าผืนอวนนนัจะกางเต็มทีแล้วเป็นอนั
สินสุดในการทิงอวนลอยหนึง (เรียกวา่ลอยหนึง) ลอยหนึงจะใช้เวลาในการลากอวน 3 ชวัโมง จึง
จะทาํการกูอ้วนครังหนึง  
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รูปภาพที 7  เรือประมงอวนลากเดียว 
ทีมา : คนบา้นใหม่ [นามแฝง], OK NATION.NET [ออนไลน์],  เขา้ถึงเมือวนัที 15 มิถุนายน 2554. 
แหล่งทีมาจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=540351 
 

วีระ เทพกรณ์ (2549 : 39 - 40) กล่าววา่ อวนจบัสัตวที์ใชใ้นเรืออวนลาก
เดียวนนั ไดมี้การดดัแปลงจากลกัษณะอวนทีเป็นผืนตาข่ายกวา้งและมีความยาวมาก ๆ มาเป็นอวน
ทีมีลกัษณะคลา้ยถุง แบบเดียวกบัอวนทีใช้กบัโพงพาง แต่มีขนาดใหญ่กวา่หลายเท่าตวั ขนาดของ
อวนนีจะตอ้งสอดคลอ้งกบักาํลงัของเครืองเรือลากอวน โดยมีส่วนประกอบทีสําคญัคือ  1. ตาอวน 
กล่าวคือ ในส่วนปากอวนจะถกัให้ตามีขนาดใหญ่กวา่ส่วนทีเป็นกน้อวน ซึงชาวประมงจะเรียกว่า 
อวนตาห่าง และอวนตาถี ปลายถุงอวนสามารถเปิดเทสิงต่าง ๆ ในอวนออกได้ 2. ทุ่นลอย เป็น
เครืองมือทีจะช่วยทาํใหป้ากถุงอวนอา้ตลอดเวลา ซึงในอดีตใชไ้มแ้คป่าทีแห้งและมีนาํหนกัเบาลอย
นําได้ แต่ปัจจุบันใช้ลูกบอลพลาสติกแทน 3. แผ่นตะเข้ เป็นอุปกรณ์ทีทําด้วยไม้ มีลักษณะ       
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พิเศษสาํหรับอูน้าํในขณะทีเรือกาํลงัลากอวน ช่วยใหเ้ชือกทีผกูปากอวนกางออก ทาํให้ปากอวนกาง
อา้ออกตลอดเวลา  

ปัจจุบนันีเรืออวนลากเดียวตอ้งไปจบัสัตวน์าํในทะเลทีลึกยิงขึน ทงันีก็
เพราะ ณ แหล่งนนัยงัมีทรัพยากรสัตวน์าํทีอุดมสมบูรณ์อยู ่และอาหารทะเลก็เป็นสินคา้ทีทาํรายได้
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการมาก ทงัยงัเป็นอาหารทีมนุษยนิ์ยมบริโภค ดงันนัชาวประมงจึงมีการลงทุนและ
เสียงภยัอยูเ่ป็นเนืองนิตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปภาพที 8 การจบัสัตวน์าํดว้ยอวนลากเดียว 
ทีมา : สุรจิต ชิรเวทย,์ “สหกรณ์ประมงแม่กลอง”, ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง (เพชรบุรี :  
เพชรภูมิการพิมพ,์ 2541), 76. 
 

2.1.2.3  เรืออวนลากคู่ 

เรืออวนลากคู่มีลกัษณะคลา้ยเรืออวนลากเดียว แต่ตอ้งใชเ้รือประมง 2 ลาํ 
ในการออกจบัสัตวน์าํคู่กนัไป โดยแยกลากปากอวนลาํละดา้น จึงเรียกวา่ อวนลากคู่  
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เรืออวนลากคู่จะใช้เรือประมงสองลาํลากแผ่นตะเขล้าํละแผน่แล่นขนาน
กนัไปตามแต่ทีไต๋จะสังให้แล่นไปเข็มทิศอะไร มีศพัท์เรียกเฉพาะว่า เรือปลากบัเรือหู เรือปลาคือ
เรือทีบรรทุกอวนและจะเป็นเรือนาํไปยงัแหล่งจุดทิงอวนหรือวางอวน ส่วนเรือหูคือเรือคู่หูไว้
สําหรับดองปลาเลย และปลาเป็ด วิวฒันาการทางการช่างและความตอ้งการในการใช้งานของเรือ
อวนลากมีมากเขา้การดดัแปลงการแกไ้ขรูปทรงเรือให้ใหญ่กวา้งลึกยาวขึนกว่าเดิมจึงมีการพฒันา
ติดต่อกนัมามิไดห้ยดุยงัจวบจนถึงพุทธศกัราช 2549 ความใหญ่และความยาวของเรือลากในปัจจุบนั
บางลาํยาวมากถึงขนาด 42 เมตร หรือ 21วา  

การใชอ้วนลากคู่ นอกจากจะตอ้งการประสิทธิภาพในการจบัสัตวน์าํทะเล
ทีเน้นพวกปลาหน้าท้องหรือหน้าดินพืนทะเลและปลาหมึกแล้ว ยงัอาศยัเป็นคู่เรือ สร้างพลัง     
ความสามคัคีระหว่างเพือนชาวประมงดว้ยกนัให้ช่วยเหลือกนัเมือตอ้งประสบภยัอนัตรายต่าง ๆ 
ขณะทีอยูใ่นทอ้งทะเลอีกดว้ย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที 9 การจบัสัตวน์าํดว้ยอวนลากคู่ 
ทีมา : วรีะ เทพกรณ์, ปลาทู : สินในนําจากอ่าวไทย, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 
2549), 42. 
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   2.1.2.4 เรืออวนดํา 
เรืออวนดําเกิดขึนและมีมากในจังหวัด สมุทรปราการ  สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม ไล่เรือยลงไปยนัแนวชายฝังตะวนัตกหวัหินปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ฝังตะวนัออก
ก็จะออกไปทาง ชลบุรี จนัทร์บุรีไล่เรือยไปจนถึงจงัหวดัตราด การหาปลาของเรืออวนดาํสมยัก่อนๆ
จะใชว้ิธีวิงวางอวนลอ้มปลาทูโดยใชเ้รือบรรทุกปีกโป๊ะมาดดัแปลงติดเครืองยนต ์หลงัจากทีไตก๋้ง
หรือไต๋ เป่านกหวดีเมือเจอปลา ก็จะใหน้ายทา้ยเรือวงิวนฝงูปลาและเมือกะระยะไดที้ ก็ให้ลูกเรือทิง
อวนและลายอวนเรือยไปจนกวา่เรือจะวิงมาบรรจบทีเดิมแลว้หลงัจากนนัลูกเรือทงัหมดประมาณ 8 
- 12 คนก็จะทาํการกูอ้วน ก็คือการสาวสายมาลยใ์ห้ปากอวนแคบเขา้เพือลอ้มปลาให้ลงไปอยูที่ถุง
อวนทีอยูล่่างสุดหลงัจากนนัจึงใชช้ะเนาะตกัปลาขึนไวบ้นเรือเป็นอนัจบขนัตอนการหาปลาในหนึง
วง ( หนึงวงหมายถึงลอ้มปลาไดห้นึงครัง ) สมยัปัจจุบนัการววิฒันาการการช่างต่อเรือเจริญกา้วหนา้
มากขึนเรือย ๆ ได้ดัดแปลงรูปแบบทรงเรืออวนดาํมาตลอดจนมาถึงรูปเรือประมงอวนดําทีมี    
ความแข็งแรงใหญ่โตขึนเรือยๆ มีความยาวถึง 24 เมตรหรือ 12 วา มีห้องเก็บความเยน็ตลอดจนถึง
การใชค้วา้นสายมาลยที์ต่อเชือมโยงจากเพลาของเครืองยนตที์มีพลงัเครืองถึง 500  อีกทงัในปัจจุบนั
เรืออวนดาํยงัส่วนประกอบของเรือเพิมมาจากอดีตนนัคือส่วนของกระโจมสําหรับให้ไต๋ดูปลาซึงอยู่
เป็นส่วนยอดสุดของเรือนนัเอง  
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รูปภาพที 10  การจบัสัตวน์าํดว้ยอวนดาํ 
ทีมา : สุรจิต ชิรเวทย,์ “สหกรณ์ประมงแม่กลอง”, ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง (เพชรบุรี :  
เพชรภูมิการพิมพ,์ 2541), 126. 
 
 อยา่งไรก็ดีในการวจิยัครังนีผูว้จิยัพบวา่ เรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีผูว้จิยัไดเ้ก็บ
ขอ้มูลนนัเป็นเรือประมงในยคุหลงัปี พ.ศ. 2500  ซึงประกอบดว้ยเรือตงัเก เรืออวนลากเดียว และ 
เรืออวนลากคู่ 
 
 

 

1 

2 3 

4 
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2.2 ความเชือและพธีิกรรมทเีกยีวกบัการประกอบอาชีพประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 

ความเชือเป็นวฒันธรรมอยา่งหนึงของมนุษย ์ความเชือดงัเดิมของมนุษยเ์ป็นความเชือที
เกียวกบัอาํนาจลึกลบัเหนือธรรมชาติ หรือเกียวกบัภูตผีวิญญาณต่าง ๆ ซึงเป็นผลมาจากการทีมนุษย์
มีชีวิตผกูพนัอยูก่บัธรรมชาติสูง แต่มีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาตินอ้ยมาก ดงันนัเมือไดพ้บเห็น
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนตามธรรมชาติ ก็รู้สึกหวาดกลวัและแปลกประหลาดใจ เนืองจากไม่
สามารถทีจะอธิบายเกียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านนัได ้จึงมีความเชือวา่น่าจะมีอาํนาจลึกลบั
บางอยา่งทาํใหเ้ป็นไปเช่นนนั ดว้ยเหตุนีเอง ทุกสมยั ทุกสังคม ไม่วา่จะเป็นสังคมดงัเดิม หรือแมแ้ต่
สังคมทีเรียกวา่ สังคมอารยะ ก็ยงัคงมีความเชือและพิธีกรรมต่าง ๆ  

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้าํจาํกดัความเกียวกบัความเชือและพิธีกรรมไวม้ากมาย อาทิ
เช่น วรวรรณ ตรีสกุล (2539 : 58) กล่าววา่ ความเชือและศาสนาเป็นสัญลกัษณ์แห่งกลุ่มทางสังคม 
รวมประชาชนให้มีศีลธรรมอย่างเดียวกนั สร้างสรรค์ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม เกียวขอ้งกับ 
ความศกัดิสิทธิ เป็นพลงัใหเ้กิดระเบียบ วินยั สามคัคี พิธีกรรม เป็นการเตรียมมนุษยเ์พือใชชี้วิตทาง
สังคม นาํมนุษยม์าอยูร่วมกนั เสริมสร้างความมีชีวติชีวาใหเ้กิดขึน สอดคลอ้งกบัที วิทย ์ พิณคณัเงิน 
(2515 : 397 – 403) กล่าวไวว้า่ ความเชือของมนุษยเ์ป็นส่วนหนึงของวฒันธรรม มนุษยโ์ดยทวัไป
มกัได้รับคาํบอกเล่าจากคนรุ่นก่อนว่ามีอาํนาจลึกลับทีจะช่วยคุ้มครองรักษาตน และเชือว่าสิง
ศกัดิสิทธิมีส่วนทาํให้เกิดเหตุร้ายและเกิดผลดีได ้ความเชือเรืองเทพเจา้ สิงศกัดิสิทธิ ภูต ผี ปีศาจ 
หรือผีบรรพบุรุษ จึงมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย ์ทาํให้มีการประกอบพิธีกรรมขึนเพือแสดงถึง
ความเคารพต่อสิงศกัดิสิทธินนั ๆ  

นอกจากนี พระยาอนุมานราชธน (2506 : 195) ยงัไดก้ล่าวถึงความเชือของสังคมไทยแต่
ดงัเดิมในเรืองเกียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติไวว้่า ความเชือถือของชนชาวไทยแต่ดงัเดิมก็ไม่ต่าง
จากชาติอืน ๆ คือ มีความเชือถือสิงทีตามปรกติมองไม่เห็นตวัแต่ถือหรือเขา้ใจวา่มีฤทธิ หรืออาํนาจ
อยู่เหนือตน อาจบนัดาลให้ดีหรือร้าย หรือให้คุณให้โทษได้ความเชืออย่างนีเรียกว่า ลัทธิผีสาง
เทวดา (Animism) อนัเป็นคติศาสนามาตงัแต่เดิมของมนุษย ์ก่อนทีจะวิวฒันาการมาเป็นคติศาสนา
อนัประณีตขึนในปัจจุบนั ส่วน มารยาท กิจสุวรรณ (2526 : 14 – 20) ไดใ้ห้ทรรศนะเกียวกบั     
ความเชือดงัเดิมของคนไทยในทาํนองเดียวกนัวา่ ความเชือดงัเดิมของคนไทยเกิดจากประสบการณ์
ทีมีต่อเพือนมนุษยด์ว้ยกนั ประสบการณ์ทีมีต่อธรรมชาติแวดลอ้มและประสบการณ์ทีมีต่อสิงเหนือ
ธรรมชาติต่าง ๆ เป็นการพยายามทีจะแกปั้ญหาในการดาํรงชีวิต โดยมุ่งหวงัให้สิงเหนือธรรมชาติ
ช่วยเหลือและปัดเป่าใหพ้น้จากปัญหาเหล่านนั  

จากทีกล่าวไปข้างต้นนัน จะเห็นได้ว่า ความเชือและพิธีกรรมเป็นสิงทีมนุษย์ให้
ความสาํคญัอยา่งมาก เพราะเป็นเรืองของภาวะจิตใจอนัตอบสนองความตอ้งการขนัพืนฐานในส่วน
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ของความปลอดภยัและกาํลงัใจของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิงกบับุคคลทีตอ้งอาศยัธรรมชาติทีไม่
อาจคาดคะเนล่วงหนา้ไดใ้นการประกอบอาชีพอยา่งอาชีพประมงทีตอ้งใชค้วามเสียงสูงมาก เพราะ
ตอ้งเดินทางไปในทอ้งทะเลอนักวา้งใหญ่ไพศาล อีกทงัยงัตอ้งอาศยัดิน ฟ้า อากาศ ในการเดินทาง
และจบัสัตวน์าํ ดงันนัชาวประมงยอ่มมีความวิตกและหวาดกลวัต่อภยัอนัตรายทีไม่อาจคาดเดา ทาํ
ให้ชาวประมงตอ้งการกาํลงัใจในการประกอบอาชีพทีมีความเสียงเช่นนี ความเชือและพิธีกรรมจึง
เขา้มามีบทบาทในการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มีการถ่ายทอดและยึดถือปฏิบติัสืบต่อมา
จวบจนทุกวนันี 

จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นจงัหวดัหนึงทีมีความเชือและพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัประกอบ
อาชีพประมงมาเป็นเวลาชา้นาน เนืองดว้ยอาชีพประมงเป็นอาชีพสําคญัทีมีความผกูพนักบัผูค้นใน
จังหวดั ซึงความเชือและพิธีกรรมทีเกียวกับการประมงนันมีทังทีเป็นคติความเชือแบบไทย
ผสมผสานกบัคติความเชือของจีน ทงันีเนืองจากจงัหวดัสมุทรสงครามมีชาวไทยเชือสายจีนอยูม่าก 
ดงันันความเชือและพิธีกรรมทีชาวประมงในจงัหวดัยึดถือปฏิบติัจึงเป็นแบบผสมผสานตามชาติ
พนัธ์ุของกลุ่มคนทีอาศยัอยู่ โดยความเชือและพิธีกรรมทีชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามให้
ความศรัทธา ยึดถือและปฏิบติัสืบต่อมา ได้แก่ ความเชือและพิธีกรรมทีเกียวกับแม่ย่านางเรือ    
ความเชือและพิธีกรรมทีเกียวกบัหลวงพ่อบา้นแหลม ความเชือและพิธีกรรมทีเกียวกบัศาลหม่าโจว้ 
และความเชือและพิธีกรรมทีเกียวกบัศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
  

2.2.1 ความเชือและพธีิกรรมทเีกยีวกบัแม่ย่านางเรือ 

 ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามมีความเชือวา่แม่ยา่นางเป็นสิงศกัดิสิทธิทีคอย
ปกปักรักษาเรือทุกลาํ ซึงทีสถิตของแม่ยา่นาง คือ ส่วนบริเวณหวัทวนเรือหรือโขนเรือ ส่วนดงักล่าว
นีถือวา่เป็นส่วนทีมีความสําคญัทีสุดของเรือประมงเพราะเป็นจุดแรกของเรือทีแล่นกระทบกบัแรง
นาํทะเล จะอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของลาํเรือ มีลกัษณะของไมท้่อนยาวนาํมาประกอบเขา้กบักระดูกงู
ยึดดว้ยตาปูทองเหลือง ขนาดของโขนเรือจะขึนอยูก่บัขนาดของเรือ ถา้เรือลาํเล็กโขนเรือก็จะเล็ก 
เรือทีลาํใหญ่มากขึนโขนเรือก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย (สําเริง ไวยปัญญา 2554) ดังนันเมือ
ชาวประมงจะเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางประจาํเรือก็จะทาํพิธีเซ่นไหวที้บริเวณโขนเรือแห่งนี 
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รูปภาพที 11 โขนเรือทีเชือกนัวา่เป็นทีอยูข่องแม่ยา่นาง 
ทีมา : เห็ดโคน [นามแฝง], ตํานานแม่ย่านาง [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือวนัที 15 มิถุนายน 2554. 
แหล่งทีมาจาก http://www.praphansarn.com/new/c_town/detail.asp?ID=  
 

 สินี แพทยจ์ะเกร็ง (2554) เป็นชาวจงัหวดัสมุทรสงครามผูห้นึงทีประกอบอาชีพ
ประมงมาช้านานตงัแต่บรรพบุรุษ และมีความเชือและศรัทธาต่อแม่ยา่นางเรือเป็นอยา่งมาก ไดเ้ล่า
ถึงตาํนานทีชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามเล่าสืบต่อกนัเกียวกบัความเป็นมาของแม่ยา่นางเรือ
ซึงสรุปไดด้งันี 

 ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามมีความเชือเกียวกบัแม่ยา่นางเหมือนกนัในแง่
ทีคิดวา่แม่ยา่นางคือผูห้ญิงนางหนึงทีมีความศกัดิสิทธิ มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย ์ในการทีจะปกปักรักษา
เรือให้อยู่รอดปลอดภยัจากอนัตรายทงัปวง ไม่ว่าจะเป็นคลืนลมพายุ สัตวร้์าย หรือแมก้ระทงัโจร
ผูร้้ายทีจะมาลกัขโมยสิงของ หรือทาํอนัตรายแก่เรือ อีกทงัแม่ย่านางยงัมีความศกัดิสิทธิในการดล
บนัดาลโชคลาภในการจบัสัตวน์าํใหไ้ดป้ริมาณมากแก่ชาวประมงอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามในส่วนของ
ประวติัความเป็นมาของแม่ยา่นางของชาวจงัหวดัสมุทรสงครามนนัมีความเชือทีแตกต่างกนัออกไป
ตามความเชือของแต่ละกลุ่ม แต่ก็มกัเป็นประวติัทีเล่าสืบทอดกนัมาช้านาน โดยผสมผสานกัน
ระหวา่งคติความเชือของไทย จีน และอินเดีย  

 ชาวประมงมีเรืองเล่าเกียวกับความเป็นมาของแม่ย่านางว่า ในสมัยก่อนเมือ      
พระอิศวรและพระแม่อุมาเสด็จประพาสทะเล กุง้ไดอ้อกมาร้องเรียนว่าตนเองเป็นสัตวที์ร่างกายมี
แต่เนือ เปลือกห่อหุ้มบาง ไม่สามารถป้องกนัตวัเองได ้ทาํให้ถูกบรรดาสัตวน์าํอืนๆ จบักินเสียมาก          
พระแม่อุมาจึงประทานพรให้กุง้มีเลือยสองคมปลายแหลมอยู่บนหัว มีหอกปลายแหลมอยู่ทีหาง 
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เมือสัตวใ์ดกินเขา้ไปจะไดใ้ชห้างเจาะออกมาใหเ้ขด็หลาบ อาหารทีกุง้สามารถกินเองได ้จะตอ้งเป็น
ของทีตายเน่าเปือยเท่านนั ดว้ยเหตุนี จาํนวนกุง้จึงมีมากจนเสียสมดุล กงัจึงมาชกัชวนกุง้ให้ผสม
พนัธ์ุกนั แลว้ออกอุบายให้กุง้ใช้อาวุธติดตวัเจาะทอ้งเรือสําเภาให้จม เมือคนจีนคนไหนว่ายนาํไม่
เป็นก็จะจมนาํตายกลายเป็นอาหาร ส่วนหัวนนักุง้แบ่งให้กงั ส่วนตวันนักุง้เอาไปกิน อุบายครังนี  
ทาํใหเ้รือสาํเภาตกเป็นเป้าและไดรั้บความเดือดร้อนอยา่งมาก พวกนายสําเภาจึงไดว้ิงวอนขอให้เจา้
หมาจ่อช่วยบอกกล่าวเทพเจา้ใหม้าช่วยเหลือ เจา้หมาจ่อสงสารชาวเรือ จึงบอกให้นาํของมาเซ่นไหว้
พลีกรรม ไดแ้ก่ ผา้แพรสีแดง สีทบัทิม สิงละสิบพบั กบัดอกไมธู้ปเทียน สาํหรับเจา้ที เมือไดรั้บของ
ถวายเจา้หมาจ่อจึงให้นายทหารนาํของไปถวายเจา้ทงัแปดทิศ แลว้ร่วมปรึกษาหารือกนัว่าจะนาํ
ความไปกราบทูลพระอิศวรและพระแม่อุมาเทวีให้ตดัสินปัญหา พระแม่อุมาจึงสังให้พระอนนัต-
นาคราชไปปราบกุง้ทีผิดคาํสัตยแ์ละใช้อุบายทาํให้มนุษยเ์ดือดร้อน จากนนัพระอนนัตนาคราชรับ
โองการแลว้ลงไปถึงพระคงคา กุง้ทีทาํผิดก็ร้อนตวักลวัจนกระเพาะและอาหารเก่าใหม่ขึนมาบน
สมอง จากนนัจึงถูกสาปใหเ้รือสาํเภานอ้ยใหญ่ทีพวกตนเจาะใหล่้มเขา้ไปอยูใ่นแกม้ซ้ายขวาเพือถ่วง
หวัไม่ให้เงยขึนมาเจาะเรือสําเภาไดอี้ก แลว้พระอนนัตนาคราชจึงสังให้ชาวจีนเดินสมุทรทงัหลาย
นบัถือเจา้ยอดสวรรค ์ใหคุ้ม้ครองรักษาเรือสาํเภาทุกเทียวไปมาจนสืบมากระทงัทุกวนันี 

 นอกจากนี บางคติความเชือก็เชือวา่แม่ยา่นางแทจ้ริงแลว้เป็นหญิงสาวชาวอินเดีย 
มีเรืองเล่าว่า สมยัก่อนเชือว่าพระอินทร์หรือเทวดาเป็นผูช่้วยมนุษยย์ามทีมนุษยมี์ความเดือดร้อน 
ต่อมาเมือมนุษย์มากขึน ความทุกข์และความเดือดร้อนก็มากขึน พระอินทร์ก็เกิดความรําคาญ 
พระองค์เลยส่งนางฟ้าทีสมคัรใจมาองค์หนึงเพือช่วยปัดเป่าความทุกข์ของมนุษยแ์ทนพระองค ์
นางฟ้าองค์นนัได้มาเกิดเป็นหญิงสาวชาวอินเดียและจาํความชาติก่อนได้ วนัหนึงหญิงสาวผูน้ัน
แล่นเรือท่องเทียวไปแถบมหาสมุทรบริเวณใกลเ้คียงเมืองลงักา ขณะทีเดินทางกลบัเกิดพายุกระหนาํ
จนเรือเกือบล่ม ผูที้ร่วมเดินทางก็กลวัตายจึงให้นางช่วยออ้นวอนพระอินทร์ นางก็ออ้นวอนไปบน
สวรรค์ พระอินทร์ตอบกลบัมาโดยมีเงือนไขว่า พระองคจ์ะช่วยก็ต่อเมือนางยินยอมอุทิศชีวิตของ
นางให้กบัเรือและอาศยัอยูใ่นเรือตลอดไป เมือนางตอบรับคาํพระอินทร์แลว้ นางก็หายวบัไปทาง
หวัเรือ ทนัใดนนัคลืนลมก็สงบและทุกคนก็รอดชีวิต ต่อมาไม่นานนางก็มาเขา้ฝันผูร่้วมทางทีรอด
ชีวิตในเหตุการณ์ครังนีว่านางนนัเป็นผูพ้ิทกัษ์เรือลาํนีให้รอดปลอดภยัและจะนาํโชคลาภมาสู่เรือ
ดว้ย จึงขอใหเ้ซ่นสรวงบูชานางสืบไป 

 พิธีกรรมการเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางเรือ ถือวา่เป็นสิงทีอยูค่วบคู่กบัชาวประมง ชาวเรือ
จะมีพิธีไหวแ้ม่ยา่นางเริมตงัแต่การตงัโขนเรือ ถา้เรือลาํใดทีประกอบพิธีเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางเรือตาม
ฤกษที์เจา้ของเรือไดเ้ป็นผูด้าํเนินการแลว้ ช่างต่อเรือห้ามเขา้ไปยุง่เกียวหรือกระทาํการใด ๆ บริเวณ
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โขนเรือเป็นอนัขาด ดงันนัการต่อเรือแต่ละครังช่างต่อเรือจะพยายามตงัโขนเรือให้เสร็จก่อนฤกษ์
เซ่นไหวที้เจา้ของเรือหามา (สาํเริง ไวยปัญญา 2554)  

 หลังจากทีเซ่นไหวแ้ม่ย่านางเรือครังแรกคราวตงัโขนเรือแล้ว การเซ่นไหวแ้ม่
ยา่นางเรือจะมีอีกครังช่วงของการปล่อยเรือลงนาํ หรือทีเรียกวา่ การทาํบุญเรือ เรือประมงทุกลาํไม่
วา่จะเป็นเรือประมงชายฝังหรือเรือประมงใหญ่ เมือต่อเป็นลาํเรือขึนมาจะถูกปล่อยลงนาํ เจา้ของเรือ
จะตอ้งทาํบุญเรือแบบประเพณีไทยทางพุทธศาสนาทวัไปเหมือนปลูกเรือนขึนบา้นใหม่ กล่าวคือ 
ส่วนใหญ่จะนิมนตพ์ระมาสวด ประพรมนาํมนตเ์พือเป็นสิริมงคลแก่เรือ 

 การประกอบพิธีทาํบุญเรือของเรือประมงชายฝัง จะนิยมใชข้องเซ่นไหวแ้ม่ยา่นาง
เรือ ไดแ้ก่ ขา้วสวย 1 ถว้ย ตะเกียบ 1คู่ ช้อน 1 คนั วางไวห้นา้ขา้วสวย ไก่ 1 ตวั ปูตม้ กุง้ตม้ ขนม
ถว้ยฟู ส้ม เงาะ กลว้ยหอม หรือผลไมต้ามฤดูกาลอืน ๆ ทีสามารถหาได ้และ นาํ 1 ขนั นาํใส่ถาดมา
ตงัไวบ้ริเวณโขนเรือ จากนนัจึงจุดธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ไหวปั้กไวที้โขนเรือ หรือเสาเรือ แต่จะไม่
มีการเจิมเรือ หรือนิมนต์พระมาทาํพิธีเจิมเรือ หรือสวดบนเรือ เพราะเรือมีขนาดเล็กไม่สามารถ
บรรจุผูค้นได้มาก สําหรับนํามนต์ถือเอานําทีถวายแม่ย่านางเป็นนําศักดิสิทธิใช้ประพรมเรือ 
นอกจากนียงัมีการนาํผา้แพร 3 สี ซึงเป็นสีทีถูกโฉลกกบัเจา้ของเรือ ดอกไมส้ดปัก และพวงมาลยั
คลอ้งทีโขนเรือ วนัประกอบพิธีทาํบุญเรือจะไม่มีการนาํเรือออกทะเลโดยทนัที แต่จะมีการนาํเรือ
ออกจากฝังในวนัถดัไปแทน 

 กรณีทีเป็นเรือประมงใหญ่และมีพืนทีประกอบพิธีภายในเรือนนั การประกอบพิธี
ทาํบุญเรือ เจา้ของเรือจะนิมนตพ์ระภิกษุสงฆซึ์งส่วนใหญ่แลว้จะนิยมนิมนตพ์ระจาํนวน 9 รูป เพือ
มาสวดมงคลสูตรให้แก่เรือของตน เมือสวดเสร็จเจา้ของเรือจะทาํการถวายภตัตาหารให้พระภิกษุ
ฉันมือเพล เมือพระภิกษุฉันเสร็จแล้วจะเริมประกอบพิธีเจิมเรือ โดยจะเริมเจิมบริเวณโขนเรือ 
เสากระโดงเรือ และกระดานเรือ การเจิมเรือจะเจิมแถวล่างสุด 3 วง แถวถดัมา 2 วง แถวต่อมา 1 วง 
และแถวสุดทา้ย 1 วง ดงัภาพ 
 
 

 
  
  
 
รูปภาพที 12 ลกัษณะการเจิมโขนเรือ 
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 เมือเจิมเสร็จจะมีการปิดทอง 9 แผน่ ทีเรือ โดยจะปิดทีโขนเรือ และเสากระโดงเรือ 
จากนนัพระภิกษุสงฆจ์ะทาํการประพรมนาํมนต์ไปรอบลาํเรือ การทาํบุญเรือนนั เจา้ของเรือจะตงั
เครืองเซ่นไหวแ้ม่ยา่งดว้ยอาหารคาวหวานเช่นเดียวกบัเรือประมงชายฝัง และเมือนิมนตพ์ระภิกษุทาํ
พิธีเสร็จสินแลว้ เจา้ของเรือจะเซ่นไหวด้ว้ยจุดธูป 3 ดอก หรือ 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ไหวข้อพรแม่
ยา่นางเรือของตน นอกจากนียงัมีการนาํผา้แพร 3 สี ซึงเป็นสีทีถูกโฉลกกบัเจา้ของเรือ  เจา้ของเรือ
จะดูว่าถูกโฉลกหรือไม่นนั จะนิยมดูจากวนัเกิดของเจา้ของเรือกบัสีทีเป็นมงคลและกาลกิณี เช่น 
เจา้ของเรือเกิดวนัจนัทร์ จะไม่นาํผา้แพรสีแดงมาใชผ้กูเรือของตน เพราะสีแดงเป็นสีกาลกิณีของผูที้
เกิดวนัจนัทร์ หรือบางกรณีเจา้ของเรือบางคนอาจจะใหพ้ระ หมอดู หรือคนทรงเจา้ เป็นผูก้าํหนดให้
วา่เจา้ของเรือควรใชผ้า้แพรสีไหนผกูเรือเพือความเป็นสิริมงคล และไม่เป็นกาลกิณีแก่เจา้ของ  

 นอกจากผา้แพร 3 สี แลว้ เครืองเซ่นไหวย้งัมี ดอกไมส้ดปัก และพวงมาลยัคลอ้งที
โขนเรือ เช่นเดียวกบัเรือประมงชายฝังด้วย ส่วนวนัประกอบพิธีทาํบุญเรือจะไม่มีการนาํเรือออก
ทะเลทนัที แต่จะมีการนาํเรือออกจากฝังในวนัถดัไปแทนเช่นกนั 

 พิธีกรรมไหวแ้ม่ยา่นางจะมีขึนอีกครังของทุกเดือนในวนัพระใหญ่ หรือทุกครังที
ออกน่านนาํ สําหรับเรือเรือประมงใหญ่เมือออกน่านนาํจะใชร้ะยะเวลาอยูท่ะเลประมาณ 15 วนัต่อ 
1 เดือน ทาํใหช้าวเรือเชือวา่การทีใชเ้วลาออกทะเลนาน ๆ เป็นการเสียงต่อการเจอภยัอนัตรายต่าง ๆ 
ทีอาจทาํให้ถึงแก่ชีวิต รวมไปถึงการจบัสัตวน์าํไดป้ริมาณนอ้ยซึงไม่คุม้ค่ากบัทีออกเรือไป ดงันนั
เจา้ของเรือจึงจะทาํพิธีเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางเรือทุกครังทีออกน่านนาํเพือขอพรและขอให้แม่ยา่นางช่วย
คุม้ครองเรือและลูกเรือให้ปลอดภยั การทาํพิธีเซ่นไหวน้ันเจ้าของเรือจะเป็นผูเ้ซ่นไหว ้หรือถ้า
เรือประมงบางลาํทีเจา้ของเรือไม่ไดอ้อกเรือเองไตก๋้งเรือจะทาํหน้าทีนีแทน ซึงเครืองเซ่นไหวใ้ช้
เหมือนคราวทีปล่อยเรือลงนาํครังแรก 

 เรือประมงเล็ก หรือเรือประมงชายฝัง จะไม่ทาํการเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางเรือทุกครังที
ออกทะเลเฉกเช่นเดียวกบัเรือประมงใหญ่ เหตุทีเป็นเช่นนีเพราะเรือประมงชายฝังจะออกทะเลทุก
วนั จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีการตงัเครืองเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางเรือทุกวนั แต่ชาวเรือเล็กจะไหวแ้ม่ยา่นางเรือ
ทุกขึน แรม 15 คาํ หรือทีชาวบา้นเรียกกนัว่า วนัพระใหญ่ แทน โดยเจา้ของเรือจะทาํการจดัซือ
อาหารคาวหวาน ผลไม้  หรือเครืองเซ่นแบบเดียวกับการปล่อยเรือลงนําครังแรก อย่างไรก็ดี 
เครืองเซ่นทีนิยมนาํมาใชจ้ะเนน้ไปในทางทีเป็นสิริมงคล เครืองเซ่นทีมีชือไม่เป็นมงคลก็จะไม่นิยม
นํามาเซ่นไหว  ้เช่น ละมุด มังคุด เป็นต้น จากนันจึงทาํการจุดธูป เทียน กล่าวเซ่นไหวข้อพร          
แม่ยา่นางเรือ ทงันีไม่วา่เรือเล็ก เรือใหญ่ ส่วนใหญ่เจา้ของเรือ หรือไตก๋้ง จะนิยมกล่าววาจาเมือเซ่น
ไหวแ้ม่ย่านางว่า “ขอให้แม่ย่านางช่วยคุ้มครองเรือ ให้ลูกจบัสัตว์นาํ ได้มาก ๆ ด้วยเถิด” (สินี    
แพทยจ์ะเกร็ง 2554) 
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 นอกจากชาวประมงจะไหวแ้ม่ย่านางเรือในวนัพระใหญ่ หรือทุกครังทีออกทะเล
แล้ว วนัสําคัญตามเทศกาลเช่น วนัปีใหม่ วนัตรุษจีน วนัสารทจีน เป็นต้น ยงัถือเป็นวนัดีที
ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามจะทาํการเซ่นไหวแ้ม่ยา่นาง โดยเฉพาะอยา่งยิงในวนัตรุษจีน 
ทงันีเพราะเจา้ของเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชือสายจีน และวนั
ตรุษจีนถือเป็นวนัขึนปีใหม่ของชาวจีน ดังนันชาวไทยเชือสายจีนจึงถือเอาวนันีเป็นวนัดีใน        
การเริมตน้สิงใหม่ ๆ อนัเป็นมงคล เจา้ของเรือประมงก็เช่นกนัจะถือเอาวนัตรุษจีนเป็นวนัสําคญัที
จะเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางเรือเพือขอพรให้ปีนนั ๆ มีแต่สิงดี ๆ อนัเป็นมงคลในการประกอบอาชีพของ
ตน  

 เมือถึงวนัตรุษจีน ไม่วา่จะเป็นเรือเล็กหรือเรือใหญ่จะไม่มีการออกเรือเด็ดขาด เรือ
จะถูกจอดเทียบท่าไว้เพือทําพิธีเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ ในวนันีเจ้าของเรือจะประดับประดา
เรือประมงของตนใหส้วยงามทีสุด บริเวณโขนเรือมีการนาํผา้แดงมาพนัรอบตามคติชาวจีนทีเชือวา่
สีแดงเป็นสีมงคล ต่อดว้ยการนาํดา้ยดิบพนัทบัอีกทีหนึง จากนนัจึงนาํผา้แพร 3 สี ผืนใหม่มาผกูหวั
เรือ แลว้จึงนาํพวงมาลยัมะลิสด ดาวเรือง หรือบางรายอาจใชพ้วงมาลยัพลาสติกเพือความคงทน มา
คลอ้งทีโขนเรือ และนาํดอกไมส้ดอยา่งเช่นดอกกลว้ยไมม้าปักตรงดา้นขา้งโขนเรือ  

 นอกจากจะมีการตกแต่งเรือให้สวยงามแล้ว วนันีเจ้าของเรือจะทาํพิธีเซ่นไหว ้   
แม่ยา่นางดว้ยเครืองเซ่นไหวแ้บบเดียวกบัทีชาวจีนใชเ้ซ่นไหวบ้รรพบุรุษในวนัตรุษจีน กล่าวคือจะ
เซ่นไหวด้ว้ย หมู เป็ด ไก่ กุง้ตม้ ปูตม้ ขนมถว้ยฟู ขนมเข่ง ขนมเปียะ ขนมเทียน ผลไมต่้าง ๆ เหลา้ 
นาํ กระดาษเงินกระดาษทอง เป็นตน้ จากนนัจะทาํพิธีไหวแ้ม่ยา่นางเรือดว้ยธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม 
ไหวแ้ละปักไวที้โขนเรือ การทาํพิธีจะเริมตงัแต่เชา้ตรู่คือเริมเวลาประมาณ 5.30 นาฬิกา เป็นตน้ไป 
แต่ไม่เกิน 7.00 นาฬิกา  

 ผา้แพรผกูโขนเรือส่วนใหญ่ ชาวเรือจะมีการเปลียนหรือถอดไปซกัเมือสังเกตเห็น
วา่ผา้เริมเก่าหรือสีสันไม่สดใสเหมือนก่อนแลว้ เจา้ของเรือหรือไตก๋้งจะทาํการบอกแม่ยา่นาง บาง
คนจะกระทาํเพียงยกมือไหว ้และพดูบอกกล่าว แต่บางคนก็จุดธูปเทียนบอกกล่าวเลยก็มี เมือเปลียน
ผา้แพรแล้วนาํมาผูกใหม่แลว้ก็จะกล่าวแต่สิงอนัเป็นมงคล ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวว่า “ขอให้จบัปลา
ได้มาก  ๆ  และแม่ย่านางช่วยคุ้มครองเรือและลูกเรือทังหลายให้ปลอดภัยด้วยเถิด” (วิชัย           
แพทยจ์ะเกร็ง  2554) 

 โขนเรือทีเก่าหรือชาํรุด ชาวเรือจะถอดโขนเรือออกเพือซ่อมแซมหรือเปลียนใหม่ 
นนั เจา้ของเรือประมงจะนาํวนั เดือน ปีเกิดของเจา้ของเรือไปผูกดวงใหม่เพือหาฤกษง์ามยามดีใน
การถอดโขนเรือ เมือไดว้นัดีแลว้ เจา้ของเรือจะนดัช่างต่อเรือไปยงัอู่ต่อเรือ จากนนัจึงทาํพิธีเซ่นไหว้
แม่ยา่นางออกจากโขนเรือและกระทาํการถอดโขนเรือเก่าออก พิธีจะกระทาํเหมือนกบัการตงัเครือง
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ไหวเ้มือครังประกอบพิธีตงัโขนเรือครังแรก และกระทาํการถอดโขนเรือเก่าออก เมือช่างต่อเรือจะ
วางโขนเรือใหม่ เจา้ของเรือจะกระทาํพิธีเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางเรืออีกครังหนึง 

 นอกจากชาวประมงจะเคารพบูชาแม่ย่านางเรือด้วยการเซ่นไหวด้งัทีไดก้ล่าวไป
แลว้ในขา้งตน้ ชาวประมงยงัมีความเชือในการปฏิบติัตนบนเรือ โดยเชือว่าสิงใดทาํให้แม่ย่านาง
พอใจตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดทีสุดไม่เช่นนนัแม่ยา่นางอาจจะไม่พอใจและจะนาํความพินาศมาสู่
เรือได ้การปฏิบติัตนทีถือว่าดูหมินแม่ยา่นางเรือและไม่ควรกระทาํอยา่งยิงบนเรือ เช่น ทะเลาะกนั
บนเรือ   สวมรองเท้าเดินบนโขนเรือ เหยียบโขนเรือ นําขยะทิงไวบ้นโขนเรือหรือทาํโขนเรือ
สกปรก นาํภาพลามกลงไปในเรือ นาํโสเภณีขึนเรือ ปัสสวะบริเวณโขนเรือ หรือ ร่วมเพศในเรือ 
เป็นตน้ 
 

2.2.2 ความเชือและพธีิกรรมทเีกยีวกบัหม่าโจ้ว 

ฝูซิง (2554) กล่าวว่า เจา้แม่ทบัทิม หรือหม่าโจ้ว ตามทีชาวประมงในจงัหวดั
สมุทรสงครามเรียกกันนัน เป็นเจา้แม่ของชาวจีนทีเจ้าของเรือประมงชาวไทยเชือสายจีน หรือ
แมก้ระทงัชาวไทยแท ้ๆ ให้ความเคารพนบัถือ นอกจากพระนามเรียกขานวา่ หม่าโจว้ ในภาษาจีน
กลางเรียกวา่ “มา-จู่” อนัหมายถึง เจา้แม่ผูสู้งศกัดิ ทีชาวสมุทรสงครามใชเ้รียกขานแลว้ เจา้แม่ทบัทิม
หรือหม่าโจว้ ยงัมีพระนามเรียกขานอืน ๆ อีกมากมาย เช่น จุย้บ๊วยเสียเนีย ในภาษาจีนกลางเรียกวา่ 
“เสวย่-เอวย่-เซิง-เหนียง” อนัหมายถึง เจา้แม่ทา้ยนาํ, เทียงโหวเสียบอ้ ภาษาจีนกลางเรียกวา่ “เทียน-
โฮ่ว-เซิง-หมู่” อนัหมายถึง ราชินีแห่งสรวงสวรรค,์ เทียงฮุย ภาษาจีนกลางเรียกวา่ “เทียน-เฟย” อนั
หมายถึง พระชายาแห่งสวรรค ์เป็นตน้  

ตามตาํนานเล่าวา่ เจา้แม่ทบัทิมเป็นสตรีนางหนึงทีมีตวัตนจริงๆ อยูใ่ประวติัศาสตร์
จีนของชาวฮกเกียน นามวา่ “ลิมมิก” ชาวเกาะหมีจิว ซึงถือกาํเนิดเมือวนัที 23 เดือน 3 ตามปฏิทิน
ทางจนัทรคติของจีนในยุคราชวงศ์ซ่งเหนือ ในตาํนานกล่าวกนัว่าลิมมิกนนัเป็นเด็กทีชาญฉลาด   
ชืนชอบการวา่ยนาํเป็นชีวิตจิตใจ อีกทงัสนใจศึกษาเล่าเรียนหนงัสืออยา่งมาก โดยเฉพาะหนงัสือที
เกียวกบัธรรมะ จึงมีเรืองกล่าวเสริมถึงตอนกาํเนิดวา่ ตอนทีนางจะถือกาํเนิด เจา้แม่กวนอิมไดเ้สด็จ
มาปรากฏพระองค์เพือเป็นสักขีพยานในการกาํเนิดของเธอด้วย เมือลิมมกัเติบโตขึนเป็นสาว      
ดว้ยความทีวา่เธอนนัเป็นคนทีวา่ยนาํไดเ้ก่ง จึงสามารถวา่ยนาํฝ่าคลืนใหญ่ไปช่วยชีวิตชาวเรือทีถูก
พายซุดัใหร้อดชีวติกลบัเขา้ฝังไดม้ากมายหลายชีวติ  

ลิมมิกไม่เพียงแต่จะได้ช่วยชีวิตผู ้ประสบภัยทางทะเลได้เท่านัน เธอยงัมี
ความสามารถพิเศษในการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศไดดี้อีกดว้ย แลว้ทุกครังทีจะเกิดพายุในทะเลเธอจะ
ออกไปเตือนชาวบา้นให้งดออกเดินเรือ จนเป็นทีเลืองลือในความแม่นยาํของเธอ และดว้ยการที  
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ลิมมิกนันเป็นผูที้สนใจในตาํรับตาํราชอบศึกษาหาความรู้ เธอจึงมีความสามารถอีกเรือง คือ 
ความสามารถในทางการแพทย์ กล่าวกนัวา่ลิมมิกเป็นสตรีทีมีความเมตตากรุณาสูง เมือพบเห็นผูที้
เจบ็ไขไ้ดป่้วยเมือใดเธอก็จะใชค้วามรู้ทางการแพทยข์องเธอรักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้ชาวบา้นอยูเ่สมอ 
จนเธอไดรั้บฉายาวา่ “กวนอิมแห่งทะเลใต”้ 

เมือเธอสินลม ชาวบา้นต่างสํานึกในเมตตากรุณาและบุญคุณของลิมมิก จึงไดท้าํ
การสร้างศาลเจา้ให้เธอเพือเป็นเกียรติ ตามตาํนานกล่าวถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลิมมิกถึง 3 กรณี 
คือ 

1. เนืองจากเธอเป็นคนทีประพฤติพรหมจรรย์ เคร่งครัดในธรรมถือศีลกินเจ และ
ชอบช่วยเหลือผูค้นอยูเ่ป็นประจาํ ผลบุญทีเธอไดก้ระทาํนนัจึงทาํให้สวรรคพ์อใจพร้อมกบัเชิญให้
เธอขึนไปอยูบ่นสรวงสวรรค ์เธอจึงไดป้ลงสังขาร แลว้จากโลกนีไปอยา่งสงบ 

2. เธอไดน้อนหลบัแลว้ถึงแก่กรรมลงขณะทีนอนหลบัอยูอ่ยา่งสงบ ตาํนานนีกล่าว
วา่ ขณะทีเธอไดสิ้นใจนนัทอ้งฟ้าไดป้รากฏเป็นเมฆหลายสีขึน อีกทงัยงัมีเสียงดนตรีอนัไพเราะดงั
ขึนทวัทอ้งฟ้า อนัแสดงถึงสวรรคไ์ดใ้หก้ารตอ้นรับเป็นเกียรติแด่เธอ 

 3. เนืองจากก่อนหนา้ทีเธอจะสินใจ เธอไดฝั้นวา่บิดาและพีชายของเธอไดอ้อกไป
ทาํประมงในทะเลแลว้เกิดพายใุหญ่ซดัเรือของบิดาและพีชายเธอล่ม ในฝันนนัเธอไดถ้อดจิตออกไป
ช่วยบิดาและพีชายของเธอจากพายุ แต่ก่อนทีเธอจะช่วยบิดาและพีชายเธอไดส้าํเร็จ แม่ของเธอไดม้า
ปลุกเธอเสียก่อน แลว้ปรากฏวา่เวลาต่อมาก็มีคนมาแจง้เหตุการณ์เสียชีวิตของบิดาและพีชายเธอใน
ทะเลให้ครอบครัวเธอทราบ เธอจึงเสียใจมากในเรืองนีแลว้ตรอมใจตายตามบิดาและพีชายของเธอ
ไป 

เมือชาวบ้านได้สร้างศาลเจ้าให้ดวงวิญญาณของเธอได้สถิตแล้ว  ก็เกิดเรือง
ปาฏิหาริยต่์างๆ มากมาย ใครทีมากราบไหวข้อพรจากเธอก็จะไดรั้บพรนนักนัทุกคน แคลว้คลาด
ปลอดภยักนัถว้นหนา้ โดยเฉพาะเรืองการเดินเรือทางทะเล 

 จากประวติัความเป็นมาของเจา้แม่ทบัทิมหรือหม่าโจว้ทีเกียวขอ้งกบัการเดินเรือ
ทะเลเป็นส่วนใหญ่ ทาํใหช้าวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามให้ความศรัทธาเลือมใสในเจา้แม่เป็น
อยา่งมาก จนตงัศาลหม่าโจว้ขึนมาเพือใหช้าวเรือมากราบไหวบู้ชาแสดงความเคารพและขอพร โดย
ศาลนีตงัอยูบ่ริเวณ ซอยศาลอามา้ ถนนไชยพร ตาํบลแหลมใหญ่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

มยรีุ โพธิทอง (2554) เล่าวา่ ศาลหม่าโจว้นีตงัมานานกวา่ 20 ปี ซึงชาวประมงส่วน
ใหญ่นิยมไปไหวข้อพรให้เจา้แม่ หรือบางคนเรียกว่า อามา้ ช่วยให้ประกอบอาชีพประมงราบรืน  
ไม่มีอุปสรรคใด ๆ อีกทงัขอพรใหอ้อกเรือครังใดก็จบัปลาไดจ้าํนวนมาก ๆ  
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 การไปไหวศ้าลหม่าโจว้นี อนัทีจริงสามารถไหวไ้ดต้ลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่แลว้
คนจะนิยมไปไหวห้ม่าโจว้กนัมากช่วงตรุษจีนและงานประจาํปีของศาล ถ้าไปไหวว้นัธรรมดา        
ผูที้มาไหวห้ม่าโจว้ก็จะไหวเ้พียงจุดธูป 9 ดอกหรืออาจมีมาลยั ดอกไมส้ดมาไหวด้ว้ยเท่านนั แต่ถา้
มาไหวใ้นวนัสําคญัคือ คือมาไหวว้นัตรุษจีน หรือมาช่วงมีงานประจาํปี ผูที้มาเซ่นไหวจ้ะนาํอาหาร
คาวหวานมาเป็นเครืองเซ่นไหว ้เช่น หมู เป็ด ไก่ ขนมเคก้ ขนมถว้ยฟู ขนมสาลี ผลไมม้งคลตาม
ความเชือของแต่ละบุคคล เช่น ส้ม ทบัทิม แกว้มงักร เป็นตน้ มาเซ่นไหวเ้จา้แม่ดว้ย 

 ทุก ๆ ปี ศาลหม่าโจว้จะจดังานประจาํปี 1 ครัง แต่ละปีนนัจะจดัไม่ตรงกนั ทงันี
ร่างทรงของเจ้าแม่ทบัทิมประจาํศาลจะเป็นผูถ่้ายทอดว่าเจ้าแม่จะให้จดังานวนัใด เมือได้ฤกษ ์     
การจดังานประจาํปีแลว้ เจา้หนา้ทีประจาํศาลจะจบัฉลากบุคคลทีจะเป็น เถา้นงั หรือผูดู้แลในการจดั
งานครังนีขึนมา 1 คน จากบุคคลทีมาไหวศ้าลหม่าโจว้แห่งนี แลว้ไดล้งนามสมคัรใจจะเป็นเถา้นงั
ไว ้ทงันีผูที้ศรัทธาส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผูที้ประกอบอาชีพประมงจะตอ้งการเป็นเถา้นงั เพราะถือวา่
ถา้ปีไหนผูใ้ดไดเ้ป็นเถา้นงั แสดงวา่ปีนนัผูน้นัจะมีแต่ความมงคล และเชือวา่เมือออกเรือก็จะจบัปลา
ไดจ้าํนวนมาก  

 เมือจบัฉลากชือผูที้จะเป็นเถ้านังแล้ว เจา้หน้าทีหรือร่างทรงประจาํศาลจะเสียง
ไมป้วย หรือไมเ้สียงทายของคนจีน อนัมีลกัษณะเป็นคู่ รูปร่างคลา้ยพระจนัทร์ครึงเสียว สีแดง ดา้น
หนึงโค้งมน อีกด้านหนึงแบน กล่าวคือ ถ้าโยนไม้ปวยแล้วออกมาเป็นควาํทงัคู่ หรือหงายทงัคู่     
นนัแสดงว่าหม่าโจว้ไม่ประสงค์จะให้ผูน้นัเป็นเถ้านงั แต่ถา้เสียงไมป้วยแลว้ออกมาเป็นควาํขา้ง 
หงายขา้ง แสดงวา่หม่าโจว้อนุญาตใหผู้น้นัทาํหนา้ทีนีได ้

 ช่วงเทศกาลของศาลหม่าโจว้ เถา้นงัจะทาํหนา้ทีดูแลศาล และการจดังานทงัหมด 
สําหรับผูที้มาเซ่นไหวห้ม่าโจว้ช่วงนีก็จะนาํเครืองเซ่นไหวม้าดว้ย เช่น หมู เป็ด ไก่ ขนมเคก้ ขนม
สาลี ขนมถว้ยฟู ผลไม ้และของเซ่นไหวที้ขาดไม่ไดคื้อขนมอี อนัเป็นขนมมงคลตามความเชือของ
ชาวจีนมาเซ่นไหวห้ม่าโจว้ดว้ย 

 ขนมอี เป็นขนมหวานชนิดหนึง มีลกัษณะเป็นแป้งปันกลมคลา้ยบวัลอยของไทย 
แต่จะหยดสีผสมอาหารสีแดงลงไปในแป้งเพือให้ขนมออกเป็นสีชมพูเกือบแดงดว้ย ทงันีชาวจีน
เชือวา่จะเป็นมงคล หลงัจากนนัจะนาํแป้งทีปันเสร็จแลว้ไปตม้ในนาํเชือม ชาวจีนนิยมใชข้นมชนิด
นีในงานมงคลต่าง ๆ หลงัจากทีเซ่นไหวแ้ลว้ ผูที้มาไหวก้็จะลาเครืองเซ่นไหว ้และเมือลาเครืองเซ่น
ไหวแ้ลว้ ก็จะนาํขนมอีมารับประทานเพือความเป็นสิริมงคล หรือทีชาวไทยเชือสายจีนเรียกกนัว่า 
“กินแลว้เผง่องั”  

นอกจากเครืองเซ่นไหวที้ไดก้ล่าวไปแล้วขา้งตน้นนั ของเซ่นไหวที้บางคนนิยม
นาํมาเซ่นไหวห้ม่าโจว้ คือ นาํมนัพืช โดยมีความเชือวา่จะทาํให้ชีวิตราบรืน ไม่มีอุปสรรคใด ๆ และ
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บางคนอาจเซ่นไหวห้ม่าโจว้ดว้ยการจา้งคณะงิวมาแสดงให้หม่าโจว้ชม  เพราะเชือว่าถา้ผูใ้ดทาํให้
หม่าโจว้พอใจแลว้ หม่าโจว้ก็จะประทานความเป็นมงคลมาสู่ผูน้นั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที 13 เจา้แม่ทบัทิมหรือหม่าโจว้ 
ทีมา : ฝูซิง, จีนมงคล [ออนไลน์], เข้าถึงเมือวนัที 15 มิถุนายน 2554. แหล่งทีมาจาก 
http://www.horamahawed.com 

 
2.2.3 ความเชือและพธีิกรรมทเีกยีวกบัหลวงพ่อบ้านแหลม 

แม่กลองนิวเวย ์(2554) กล่าวถึงไดป้ระวติัหลวงพ่อบา้นแหลมไวว้า่ หลวงพ่อบา้น
แหลมเป็นพระพุทธรูปสําคญัคู่เมืองสมุทรสงครามพุทธศาสนิกชนทวัไปรู้กันดีว่า ท่านเป็น
พระพุทธรูปทีศกัดิสิทธิ มีอภินิหาร ผูที้มีความศรัทธาในองค์ท่านมกัจะไปขอให้ท่านช่วยเหลืออยู่
เนือง ๆโดยเฉพาะอยา่งยงิการหายจากโรคภยัไขเ้จบ็และการแคลว้คลาดรอดชีวติจากอุบติัเหตุ 

หลวงพ่อบ้านแหลมประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวดับ้านแหลม เมือพ.ศ.  2492       
กรมศิลปากรไดจ้ดทะเบียนไวเ้ป็นโบราณวตัถุแห่งชาติ พ.ศ. 2496 กรมศิลปากรไดน้าํพระอุโบสถ
วดับา้นแหลมเขา้บญัชีเป็นโบราณสถานแห่งชาติ วนัที 1 กรกฎาคม 2498 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯยกฐานะวดับา้นแหลมเป็นพระอารามหลวงชันตรีชนิดวรวิหารและพระราชทานนามว่า    
“วดัเพชรสมุทรวรวหิาร” 

วดับา้นแหลมเดิมชือวดัศรีจาํปา เป็นวดัโบราณไม่ทราบว่าใครเป็นผูส้ร้างจาก
หลกัฐานของกรมพุทธศาสนา กรมการศาสนา บนัทึกไวว้า่วดัเพชรสมุทรฯไดต้งัเป็นวดัเมือ พ.ศ. 
2000 และไดรั้บวิสุงคามสีมาเมือปี พ.ศ. 2400 วดันีจึงไดมี้อายุถึง 554 ปี (พ.ศ. 2554) ซึงถือวา่ตงัมา
ก่อนแผน่ดินสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ เหตุทีเรียกใหม่วา่ วดับา้นแหลมนนั เรียกตามชาวบา้นแหลม 
จงัหวดัเพชรบุรี ทีอพยพมาอาศยัอยูข่า้งวดัศรีจาํปาเมือคราวเสียกรุงฯครังที 2  
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 ตามตาํนานเล่าว่า ชาวบา้นแหลมมีอาชีพทาํการประมง วนัหนึงขณะทีออกทะเล
จบัปลา ขณะทีกาํลงัล้อมอวนจบัปลาทีปากอ่าวแม่กลอง ได้พระพุทธรูปติดอวนขึนมา 2 องค ์     
องคห์นึงเป็นพระพุทธรูปยนือุม้บาตร แต่บาตรหายไปในทะเล ภายหลงัสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยาภา-
นุพนัธุวงศว์รเดชไดป้ระทานบาตรให้ใหม่เป็นบาตรแกว้สีนาํเงิน อีกองคห์นึงเป็นพระนงัขดัสมาธิ
ปางมารวิชยัเป็นพระแกะสลกัจากศิลาชาวบา้นแหลมไดแ้บ่งให้ญาติทางบางตะบูนไป (บางตะบูน
อยูติ่ดกบับา้นแหลม) นาํไปประดิษฐานไวที้วดัเขาตะเครา เรียกวา่ “ หลวงพ่อวดัเขาตะเครา ” มาจน
ทุกวนันี มีความศกัดิสิทธิมากเช่นเดียวกนั ส่วนพระยืนนนันาํไปประดิษฐานไวที้วดัศรีจาํปา สาเหตุ
ทีหลวงพ่อบา้นแหลมตอ้งมาจมนาํอยู่ทีปากอ่าวแม่กลองนันมีขอ้สันนิษฐานกนัหลายอย่าง แต่ที
น่าจะพิจารณาทีสุด คือจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ พ.ศ. 2307 ว่าพม่ายกกองทพัมาตีหวัเมือง
ทางใต้แล้วเลยขึนมาจนถึงเมืองเพชรบุรี  เ มือกรุงศรีอยุธยาทราบข่าวศึก  ให้กองทัพ                     
พระยาพิพฒัน์โกษา และพระยาตากสินยกทพัไปทนัรักษาเมืองเพชรบุรีไวไ้ด้ ดงันันหลวงพ่อ     
บา้นแหลมอาจจะถูกอญัเชิญมาเป็นพระชยันาํทพัของแม่ทพันายกองทีมารบกบัพม่าครังนีแลว้เรือลาํ
ใดลาํหนึงไดล่้มลง หากเป็นกรณีนีชาวประมงตอ้งไดห้ลวงพ่อขึนมา พ.ศ. 2308 เพราะหลกัฐานจาก
ประวติัหลวงพ่อวดัเขาตะเคราวา่ไปประดิษฐานไว ้เมือพ.ศ. 2308 ( พ.ศ.2307 คงไม่มีผูใ้ดนาํไป
เพชรบุรีเพราะพม่ามาตีเมืองเพชรบุรีอยู ่) หลวงพอ่บา้นแหลมจมนาํอยูไ่ม่นานจึงติดอวนชาวประมง
ขึนมาได ้หากจมนาํอยูน่านโคลนทรายและหอยคงจะกลบองคห์ลวงพ่อไปหมดแลว้ หลวงพ่อคงจะ
จมทะเลอยูที่นนัเลย  

 พุทธลกัษณะหลวงพ่อบา้นแหลมเป็นพระพุทธรูปทีงดงาม หล่อดว้ยทองเหลือง
ปางอุม้บาตร ความสูงจากปลายนิวพระบาทถึงยอดพระเกศามาลา 170 เซนติเมตร (67 นิว) ขนาด
เท่าคนธรรมดา ขอ้พระกรทงัสองขา้งทาํเป็น 2 ท่อนสวมใส่ได้ พุทธลกัษณะผสมกลมกลืนกนั
ระหว่างสุโขทยัและอยุธยา สังฆาฏิเส้นเล็กพาดยาวมาถึงพระชงฆ์ จีวรทาํแผ่เป็นแผ่นแผงอยู่
เบืองหลัง มีแฉกมุมแบบอยุธยา  พระพกัตร์งดงามประดุจเทพบุตร  ซึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
พระพุทธรูปยืนดงัเช่นพระพุทธรูปยืนในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  ปางห้ามสมุทรที
สร้างในสมยัรัชกาลที 3 อุทิศถวายเป็นพระพุทธรูปประจาํพระองคข์องพระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟ้าจุฬาโลกและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  พุทธลักษณะทีงดงามของ           
หลวงพอ่บา้นแหลมนนัน่าจะเป็นฝีมือของช่างหลวงเจา้ฟ้าเจา้แผน่ดิน หรือเจา้นายชนัสูงเท่านนัทีจะ
ทาํได ้ 
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รูปภาพที 14 หลวงพอ่บา้นแหลม 
ทีมา : YOSA, ประวตัิหลวงพ่อบ้านแหลม [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือวนัที 22 มีนาคม 2555. แหล่งทีมา
จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yo-sa&month=08-032010&group=13&gblog=6 
 

สุภคั ภคัสิริจินดา (2554) กล่าวว่า ปัจจุบนั วดัเพชรสมุทรวรวิหารตงัอยู่ในตลาด
เมืองแม่กลอง ชาวจงัหวดัสมุทรสงครามและผูมี้จิตศรัทธาจากทวัประเทศมากราบไหวอ้งคห์ลวงพ่อ
จาํนวนมาก และนนัรวมไปถึงชาวประมงไม่วา่จะเป็นคนสมุทรสงคราม หรือเป็นชาวประมงจากที
ใด เนืองดว้ยองคห์ลวงพอ่มีประวติัความเป็นมาเกียวขอ้งกบัทางนาํ ผูค้นทีประกอบอาชีพทางนาํจึง
เคารพบูชาองค์หลวงพ่อเป็นอนัมาก ซึงนอกจากการมาไหวส้ักการะขอพรตามปกติแล้ว เมือมี
เหตุการณ์ใดทีตอ้งการให้หลวงพ่อช่วยเหลือชาวบา้นก็จะนิยมบนบานศาลกล่าวหลวงพ่อบ้าน
แหลมดว้ยพวงมาลยัดอกไมส้ดบา้ง เครืองเซ่นไหวอ้าทิ ผลไมบ้า้ง แต่ส่วนใหญ่ชาวบา้นเชือกนัว่า
ถา้บนบานหลวงพอ่บา้นแหลมดว้ยละครชาตรีแลว้ สิงทีขอจะสัมฤทธิผลทุกประการ  
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การแกบ้นหลวงพ่อบา้นแหลมดว้ยละครชาตรีนนั ไม่วา่จะบนบานศาลกล่าวเวลา
ใด เมือถึงเทศกาลสงกรานตเ์ท่านนัทีจะแกบ้นดว้ยละครชาตรีได ้เนืองจากคณะละครชาตรีจะมารํา
เพียงช่วงนี ผูที้บนบานศาลกล่าวไวก้็จะมาซือรอบละคร หรือทีชาวบา้นเรียกว่า ยอด รอบหนึงก็
เท่ากบั 1 ยอด ราคายอดละ 50 บาท ซึงเวลาบนบานศาลกล่าวหลวงพ่อบา้นแหลม ชาวบา้นก็ตอ้ง
กล่าวบอกองคห์ลวงพอ่ดว้ยวา่จะแกบ้นดว้ยละครรํากียอด เมือซือยอดละครแลว้ ผูที้บนจะตอ้งบอก
ชือสกุลของตนเองแก่เจา้หนา้ทีคณะละคร หรือกรรมการวดัดว้ย เพือทีเวลารําถวายหลวงพ่อในแต่
ละยอด เจา้หนา้ที หรือกรรมการวดัจะไดบ้อกกล่าวแก่หลวงพอ่บา้นแหลมวา่ละครรํายอดนีเป็นของ
ผูใ้ดถวาย ทงันีชาวประมงส่วนใหญ่ทีมาบนบานศาลกล่าวหลวงพ่อบา้นแหลม ก็จะบนบานเมือมี
เหตุขดัขอ้งในการประกอบอาชีพ เช่น ออกเรือแลว้จบัปลาไดจ้าํนวนนอ้ยหลายรอบติด ๆ กนั หรือ
ช่วงทีมีพายรุุนแรงอนัเสียงต่อการเดินเรือของชาวประมง เป็นตน้ 
 

2.2.4 ความเชือและพธีิกรรมทีเกยีวกบักรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ 
 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ หรือทีชาวสมุทรสงคราม โดยเฉพาะผูที้ประกอบ

อาชีพประมงเรียกท่านว่า เสด็จเตีย เนืองจากชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามให้ความเคารพ  
นบัถือและศรัทธาต่อพระองคท์่านประดุจวา่เป็นบิดาของชาวประมง  

ประวติักรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ (2554) กล่าววา่ พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์
เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ เป็นพระเจา้ลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลที 5 ราชสกุลวงศ์เป็นพระองค์ที 28 ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจา้อาภากรเกียรติวงศ ์
ประสูติในพระบรมมหาราชวงั เมือเดือนอา้ยปีมะโรง วนัอาทิตยที์ 19 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2423 
เป็นพระลูกเจ้ายาเธอพระองค์ที 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวฒัน์             
(วร บุนนาค) พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ทรงมีพระกนิษฐาและพระอนุชา 
อีก 2 พระองค์ คือพระองค์เจา้หญิงอรองค์อรรคยุพา ซึงสินพระชนม์ตงัแต่ยงัทรงพระเยาวแ์ละ 
พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพนัธ์ ดํารงพระอิสริยยศเป็น กรมหมืนไชยาศรีสุริโยภาส  แล้วจึง
สินพระชนม์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศกัดิ ทรงไดรั้บการศึกษาขนัแรกใน
พระบรมมหาราชวงัมีพระยาอิศพนัธ์โสภณ (พนู อิศรางกรู) เป็นพระอาจารยท์รงศึกษาภาษาองักฤษ
กบั นายโมแรนท ์ชาวองักฤษและไดเ้ป็นนกัเรียนในโรงเรียนพระตาํหนกัสวนกุหลาบ ทรงศึกษาอยู่
จนครันเมือ ปีมะเส็งพุทธศกัราช 2436 พระชนมม์ายยุา่ง 13 พรรษา พระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกลา้-
เจา้อยู่หวั พระบรมชนกนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทีประเทศ
องักฤษพร้อมกบัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึงขณะนันดาํรงพระยศเป็นสมเด็จ-       
เจา้ฟ้าชายมหาวชิราวุธ และไดเ้สด็จประทบัศึกษาวิชาการเบืองตน้ร่วมกนั จนถึงสมยัเมือจะทรง
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ศึกษาวิชาการเฉพาะ  พระองค์เสด็จในกรมฯจึงได้ทรงแยกไปศึกษาวิชาการทหารเรือนับเป็น       
พระเจา้ลูกยาเธอพระองคแ์รกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทีไดท้รงศึกษาวิชาการ
ทหารเรือในต่างประเทศ 

 ระหว่างทีทรงศึกษาวิชาการทหารเรืออยู่ทีประเทศอังกฤษนันได้ทรงแสดง
ความสามารถในการเดินเรือ คือขณะเมือเป็นนักเรียนนายเรืออยู่นันประจวบกับเวลาที 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาสยุโรปเป็นครังแรกใน พ.ศ. 2440 เสด็จใน
กรมฯทรงขออนุญาตออกมารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวโดยได้ทรงเขา้ร่วมกระบวน
เสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยทรงเขา้ร่วมกระบวนเสด็จทีเกาะลงักา จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯให้รับราชการตาํแหน่งนกัเรียนนายเรือ ในเรือพระทีนงัมหาจกัรี ภายในการบงัคบั
บัญชาของกัปตันเรือพระทีนังและได้ทรงถือท้ายเรือพระทีนังมหาจักรีด้วยพระองค์เอง เป็น           
การแสดงความสามารถให้ปรากฏแก่พระเนตร เสด็จในกรมฯได้เสด็จติดตามพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกนาถไปในเรือพระทีนงัจนถึงประเทศองักฤษแลว้จึงโปรดเกลา้ฯให้ทรงศึกษาวิชาการ
ทหารเรือต่อไป ทรงศึกษาในหลกัสูตรชนัสูงของโรงเรียนนายเรือองักฤษนบัเวลาทีไดศึ้กษาอยูใ่น
ราชนาวอีงักฤษ 6 ปีเศษ จึงไดเ้สด็จกลบัประเทศไทยโดยทางเรือ  

ภายหลงัจากทีพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิสําเร็จการศึกษา 
และเข้ารับราชการ ทหารเรือแล้ว พระองค์ได้แก้ไข ปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนนายเรือ      
ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ และริเริมการใช้ระบบการปกครองบงัคบับญัชาตามระเบียบ            
การปกครองในเรือรบ คือการแบ่งใหน้กัเรียนชนัสูง บงัคบับญัชารองลงมา นอกจากนียงัทรงจดัเพิม 
วิชาสําคญัสําหรับชาวเรือขึนเพือให้สําเร็จการศึกษา สามารถเดินเรือทางไกลในทะเลนาํลึกไดคื้อ 
วชิาดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ อุทกศาสตร์ การเดินเรือเรขาคณิต พีชคณิต ฯลฯ  

 ปี พ.ศ.  พระองค์ทรงเป็นผูบ้ ังคับการเรือ โดยนําเรือหลวงพระร่วงจาก
ประเทศองักฤษ เขา้มายงักรุงเทพมหานคร นบัเป็นครังแรกทีนายทหารเรือไทยเดินเรือไดไ้กลขา้ม
ทวีป ทีสําคญัพระองค์ทรงเป็นกาํลังสําคญัทีทาํให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเห็น
ความสําคญัของกิจการทหารเรือ และโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวงัเดิมให้เป็นทีตงัของ
โรงเรียนนายเรือ เมือ วนัที    พ.ย.  ทาํให้กิจการทหารเรือมีรากฐานมนัคงนบัตงัแต่บดันนั
และกองทพัเรือจึงยดึถือวนัดงักล่าวของทุกปีเป็น "วนักองทพัเรือ"  

 จากการทีพระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ทีเล็งเห็นการณ์ไกล พระองค์ได ้         
ขอพระราชทานทีดินบริเวณอาํเภอสัตหีบ เพือสร้างเป็นฐานทพัเรือเนืองจากทรงพิจารณาแลว้เห็นวา่ 
อ่าวสัตหีบเป็นอ่าวทีมีขนาดใหญ่ นาํลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโดได ้และเกาะน้อยใหญ่ที
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รายล้อมรอบสามารถบงัคบัคลืนลมได้เป็นอย่างดี อีกทงัเรือภายนอกเมือแล่นผ่านพืนทีดงักล่าว     
จะไม่สามารถมองเห็นฐานทพัไดเ้ลย 

พลเรือเอก พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ทรงประชวร และ
สินพระชนม์ ในขณะทีประทบัอยู่ทีหาดทรายรี ปากนาํเมืองชุมพร เมือวนัที  พฤษภาคม พ.ศ.

 เวลา .  นาฬิกา ยงัความโศกเศร้ามาสู่บรรดาทหารเรือยงินกั   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที 15 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ 
ทีมา : พระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ องค์บิดาแห่งกองทัพเรือ [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ
วนัที 15 มิถุนายน 2554. แหล่งทีมาจาก http://www.navy .com 

 ถึงแมว้า่กรมหลวงชุมพรฯ จะสินพระชนมไ์ปแลว้ แต่ความศรัทธาในตวัพระองค์
ท่านยงัไม่เลือนหายไป อย่างไรก็ดี นอกจากพระองค์ท่านจะเป็นทียึดเหนียวจิตใจของเหล่าบรรดา
ทหารเรือแลว้ พระองคท์่านยงัเป็นทียดึเหนียวจิตใจใหก้บัชาวประมงผูป้ระกอบอาชีพทางนาํและใช้
เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง ดงัที สินี แพทยจ์ะเกร็ง (2554) เล่าวา่  

 
ด้วยเหตุกรมหลวงชุมพรฯ  ได้ชือว่าเป็นบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ชาวประมง              

ผูป้ระกอบอาชีพดว้ยเรือจึงตอ้งการท่านเป็นทียึดเหนียวจิตใจในการเดินเรือออกหาปลา 
ศาลของพระองค์ท่านตงัอยู่ทีดอนหอยหลอด บริเวณทีหันหน้าไปทางปากอ่าว หรือปาก
ทางเขา้ออกทางทะเลของจงัหวดัสมุทรสงคราม ทงันีเพือเวลาทีเรือแต่ละลาํผ่านเขา้ออก
ทะเลก็จะไดร้ะลึกถึงท่านไวเ้ป็นทียดึเหนียวจิตใจเสมอ  
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จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบอาชีพประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ผูว้ิจยั
สรุปความเชือของชาวประมงทีมีต่อกรมหลวงชุมพร ฯ ไดด้งัต่อไปนี 

ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามได้ตงัศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศกัดิไว ้ณ เลขที 3 หมู่ ตาํบลบางจะเกร็ง อาํเภอเมืองฯ จงัหวดัสมุทรสงคราม หรือบริเวณ
พืนทีทีคนทวัไปรู้จกักนัวา่ ดอนหอยหลอด โดยศาลกรมหลวงชุมพรฯ นีเป็นศาลทีมีขนาด
ใหญ่และสวยงาม ประตูศาลกรมหลวงหันหน้าออกปากทะเลอ่าวไทย ซึงเป็นจุดเขา้ออก
ระหวา่งพืนทีจงัหวดัสมุทรสงครามและทะเลอ่าวไทย ทงันีมีจุดประสงคเ์พือให้ชาวประมง
ทีเดินเรือเขา้ออกทะเลไดร้ะลึกถึงพระองคท์่าน และมีกาํลงัใจในการเดินเรือออกจบัสัตวน์าํ
ทุกครัง   

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที 16 ประตูศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ 
ทีมา : กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือวนัที 15 มิถุนายน 2554. แหล่งทีมาจาก 
http://www.annaontour.com 
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รูปภาพที 17 รูปปันกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิทีประดิษฐานในศาล 
ทีมา : กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือวนัที 15 มิถุนายน 2554. แหล่งทีมาจาก 
http://www.annaontour.com 

 ผูที้ประกอบอาชีพประมง หรือผูที้ประกอบอาชีพทีตอ้งใช้เรือเป็นพาหนะ นิยมมา
ไหวส้ักการบูชาพระองค์ท่าน โดยศาลจะเปิดให้ผูมี้จิตศรัทธาสามารถเขา้มาไหวไ้ดทุ้กวนั แต่วนั
สาํคญัทีชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามร่วมใจกนัจดัขึนเพือมารวมตวักนัสักการบูชากรมหลวง
ชุมพรฯ คือวนัที 4 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยในวนันีนอกจากชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม
จะมารวมตวักนัเพือสักการบูชาพระองคท์่านแลว้ ยงัมีจุดประสงคเ์พือระลึกถึงชาวประมงทีเสียชีวิต
ในเหตุการณ์พายลิุนดาอีกดว้ย 

 พายุลินดา เป็นพายุครังรุนแรงทีเกิดขึนในปี พ.ศ. 2540 เหตุการณ์ครังนนัทาํให้
ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีเดินเรืออยู่ในน่านนาํอ่าวไทยเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก สร้าง
ความสะเทือนใจให้แก่ชาวประมงเป็นอย่างยิง ด้วยเหตุนีชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามจึง
รวมตวักนัในวนัที 4 พฤศจิกายน ของทุกปี เพือสักการะขอพรกรมหลวงชุมพร ฯ ซึงชาวประมง
เคารพนบัถือวา่เป็น เสด็จเตีย ของชาวประมง ให้ช่วยปกปักคุม้ครองผูที้เดินเรือให้อยูร่อดปลอดภยั 
และยงัถือเอาวนันีเป็นวนัทีชาวประมงร่วมกนัระลึกถึงผูเ้สียชีวติจากเหตุการณ์ครังนนัดว้ย 

 หลงัจากทีชาวประมงไหวส้ักการะกรมหลวงชุมพรฯ ภายในศาลแลว้ ชาวประมง
จะออกมารวมตวักนับริเวณลานหนา้ศาล เพือไหวด้วงวญิาณชาวประมงทีเสียชีวติจากเหตุการณ์พายุ
ลินดา ทงันีทีไม่ไวใ้นศาลเพราะเชือว่าดวงวิญญาณไม่สามารถเขา้ไปยงัศาลได ้จึงตอ้งออกมาไหว้
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กลางแจง้เพือใหด้วงวญิญาณสามารถมารับของเซ่นไหวไ้ด ้ของทีชาวประมงนาํมาเซ่นไหวน้นัมีทงั
อาหารคาวหวาน อาทิ หมู เป็ด ไก่ ผลไม ้ขนมต่าง ๆ ตามแต่ใครจะเอาสิงใดมาเซ่นไหว ้หรือถ้า
บุคคลใดไม่สามารถมาร่วมประกอบพิธีได ้ก็จะบริจาคเงินช่วยเหลือในการซือของเซ่นไหว ้และซือ
วตัถุดิบในการประกอบอาหารเซ่นไหวแ้ละเลียงผูที้มาร่วมงานครังนี 

 นอกจากเครืองเซ่นไหวที้เป็นอาหารคาวหวานแล้ว ยงัมีเครืองเซ่นไหวต้ามคติ
ความเชือคนจีนทีนิยมเผาส่งไปให้ดวงวิญญาณทีล่วงลบั เช่น กระดาษเงินกระดาษทอง ชุดเสือผา้
กระดาษ  ชุดเครืองประดบักระดาษ เป็นตน้ เมือทาํพิธีเซ่นไหวด้วงวิญญาณเรียบร้อยแลว้ ผูที้มา
ร่วมงานก็จะช่วยกันเผาสิงของกระดาษเหล่านีลงทะเลหน้าศาลกรมหลวงชุมพร ฯ เพือให้ดวง
วิญญาณชาวประมงทีล่วงลบัไดน้าํไปใชย้งัปรโลก ก่อนทีจะเผาสิงของกระดาษเหล่านี จะตอ้งเผา
ใบเบิกทางก่อน เพราะเชือว่าถา้ไม่เผาใบเบิกทางไปก่อน สิงมีค่าทีเผาไปก็จะไม่สามารถส่งไปยงั
ดวงวญิญาณได ้

 หลงัจากทีพิธีเสร็จสินแลว้ ชาวประมงทีร่วมกนัจดังานก็จะแจกทาน คืออาหารคาว
หวาน ผลไม ้ทีนาํเซ่นไหวใ้ห้แก่ชาวบา้นทีมาขอ ทงันีเชือวา่ผลบุญทีไดจ้ากการแจกทานจะส่งผล
ไปยงัดวงวญิญาณชาวประมงทีล่วงลบัใหมี้กุศลบารมีเพือจะไดไ้ปเกิดในภพทีดีต่อไป 
 

จากผลการศึกษาเกียวกบัความรู้ทวัไปเกียวกบัการประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ทงั
ลักษณะการประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม  ตลอดจนความเชือและพิธีกรรมทีเกียวกับ               
การประกอบอาชีพประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม จะเห็นไดว้า่จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นจงัหวดัที
มีความผูกพนักบัการประกอบอาชีพประมงมาตงัแต่สมยัอยุธยา และการประมงนนัไดพ้ฒันาไป
อย่างมากเมือเทียบกบัอดีต อย่างไรก็ดี แมก้ารประมงปัจจุบนัจะพฒันาไปมากเท่าใด แต่ความเชือ
และพิธีกรรมทีเกียวข้องกับอาชีพประมงก็ยงัคงผูกพนัแน่นแฟ้นกบัวิถีชีวิตของชาวประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงครามตราบจนปัจจุบนั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 

 

บทท ี3 
กลวธีิการตังชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 

 
การวิเคราะห์กลวิธีทีใช้ในการตงัชือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามนนั ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง

การวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จาํนวนพยางคที์ใชใ้นการตงัชือเรือประมง 
และการวิเคราะห์วิธีการประกอบชือเรือประมง ผลการวิเคราะห์กลวิธีการตงัชือเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงคราม มีดงัต่อไปนี 
 
3.1 จํานวนพยางค์ทใีช้ในการตังชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 

ความหมายของ “พยางค์” ตามทีราชบณัฑิตยสถานกาํหนดไวคื้อ “ส่วนของคาํทีเปล่ง
ออกมาครังหนึง ๆ” (ราชบณัฑิตยสถาน 2546 : 757) ยกตวัอย่างเช่น ปะ มี 1 พยางค์ ประจาํ มี 2 
พยางค ์เป็นตน้ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัจาํนวนพยางค์ทีใช้ในการตงัชือเรือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงครามพบวา่ ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามใชจ้าํนวนพยางคต์งัแต่ 2 - 7 พยางค ์ใน
การตงัชือเรือประมง ดงัต่อไปนี 
 

3.1.1 จํานวน 2 พยางค์  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม  จาํนวน 350 ชือ 
พบชือเรือประมงทีมีจาํนวน 2 พยางค ์จาํนวน 10 ชือ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ซึงเป็นความถีทีปรากฏใช้
น้อยทีสุด ไดแ้ก่ กุ้งทอง, เต่าต้อง, บุญดี, ฟ้ามืด,  ลมโชย,  รุ่งทิพย์,  เฟืองฟ้า, ลมโชย, โหง้วฮะ,    
เสือน้อย 
  

3.1.2 จํานวน 3 พยางค์ 
  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม  จาํนวน 350 ชือ 
พบชือเรือประมงทีมีจาํนวน 3 พยางค ์จาํนวน 41 ชือ คิดเป็นร้อยละ 11.71  เช่น  กฤษฎา, โชคทวี,
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พรมานะ, โชคสายชล, โชควิภา, ทรัพย์ประเสริฐ, โชคพวงเพชร, โชคสมหมาย, ศุภสินธ์ุ,              
ปอนําโชค ,  ส .  กัมพล ,  แสงตะวัน ,  ธวัลรัตน์ ,  ธิ ติพร ,  วิไลรัตน์ ,  อินทรีย์ เ งิน ,  เ ด่นเจริญ ,                     
โอ๋นาวี, วณิชชา, ล. แม่กลอง, โชคอารีย์ เป็นตน้ 

 
3.1.3 จํานวน 4 พยางค์  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม  จาํนวน 350 ชือ 
พบชือเรือประมงทีมีจาํนวน 4 พยางค ์จาํนวน 131 ชือ คิดเป็นร้อยละ 37.43 ซึงเป็นจาํนวนพยางคที์
ปรากฏความถีในการใชม้ากทีสุด เช่น โชคชาตรี1,  ดาํรงกิจ5, โชคสถาพร,  พรแม่ย่านาง,  พีระพงษ์
เพชร,  เชนสมุทร 1, พ. วิภาดา , พิชิตชัย 1, ส. สมประสงค์, ฤทธิมณีแก้ว, พรพิษณุ,  ผู้ ผึงนาวี,     
แก้วกาญจนา,  สินพนารัตน์ ,  รุ่งประเสริฐ 1, กิตติมา 5, พยอมชัย 4, มิตรสมุทร 2, ศ. นาํนาวี       
เป็นตน้ 
 

3.1.4 จํานวน 5 พยางค์ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือประมงในจงัหวัดสมุทรสงคราม  จาํนวน 350 ชือ 

พบชือเรือประมงทีใช้จ ํานวน  5 พยางค์ มีจ ํานวนทังสิน  89 ชือ  คิดเป็นร้อยละ  25.43 เ ช่น          
โชคปวิตราพร, จิระวรรณนาํโชค, พชรนที, ขวญัชัยพีระพงษ์, ภัทรวารี, ศิริพรอาํนวย, เกรียงไกรพา
โชค 1, สิทธิโชคนาวี, ศิริมาโนชญ์ 2,  คงศรีทวีโชค, จิตรจงเจริญ 1, ป. สุนทรารัตน์, โพธิทองเจริญ
ชัย, ฮวดยินดีโชคชัย เป็นตน้ 

 
3.1.5 จํานวน 6 พยางค์  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม จาํนวน 350 ชือ พบ
ชือเรือประมงทีใช้จาํนวน 6 พยางค์ มีจาํนวนทงัสิน 59 ชือ คิดเป็นร้อยละ 16.86  เช่น สินสมบูรณ์
นาวี 1,  สินสมบูรณ์นาวี 4, โชคทวีชัย 19, อ. โชคทวีชัย 8, เพชรไพลินนาวี 1, เพชรไพลินนาวี 9,   
ล. วีระวัฒนา, โชควีระวัฒนา, พ. พิชิตมัสยา, ดวงพรโชคทวีคูณ, มัสยานาวา  1, สยามนาวี 12      
เป็นตน้ 
 

3.1.6 จํานวน 7 พยางค์ 
จากการวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม  จาํนวน 350 ชือ พบชือ

เรือประมงทีมีจาํนวน 7 พยางค์ มีจาํนวนทงัสิน 20 ชือ คิดเป็นร้อยละ 5.71 เช่น พรอุดมชัยนาวี 1, 
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ทะนงค์เจริญชัยนาวี, ร. ทวีลาภรุ่งเรือง 8, ว. โชคชัยสถาพร 2, น. ณัฐพลนาวา 6, มัสยานาวา 12,      
จ. พิทักษ์ชัยนาวี 1 เป็นตน้ 

 
จากข้อมูลข้างต้นนัน จะเห็นได้ว่าชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามมีจาํนวน

พยางคต์งัแต่ 2 - 7 พยางค ์โดยเรียงลาํดบัความถีทีปรากฏมากทีสุดไปนอ้ยทีสุดคือ จาํนวน 4 พยางค ์
(ร้อยละ 37.43) 5 พยางค์ (ร้อยละ 25.43) 6 พยางค์ (ร้อยละ 16.86) 3 พยางค์ (ร้อยละ 11.71)              
7 พยางค ์(ร้อยละ 5.71) และนอ้ยทีสุดคือ 2 พยางค ์(ร้อยละ 2.86) ดงัตารางต่อไปนี 

 
ตารางที 1    ค่าความถีและร้อยละการปรากฏของจาํนวนพยางคใ์นการตงัชือเรือประมงในจงัหวดั

สมุทรสงคราม 

อนัดับ จํานวนพยางค์ ความถี คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

1 4 พยางค ์ 131 37.43 

2 5 พยางค ์ 89 25.43 

3 6 พยางค ์ 59 16.86 

4 3 พยางค ์ 41 11.71 

5 7 พยางค ์ 20 5.71 

6 2 พยางค ์ 10 2.86 
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3.2 วธีิการประกอบชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 
วธีิการประกอบชือ หมายถึง การนาํเอาอกัษรยอ่ ตวัเลข และคาํ มาประกอบรวมกนัเป็น

ชือเรือประมง  
อกัษรย่อ หมายถึง พยญัชนะไทยทีปรากฏคู่กับคาํและนําหน้าคาํในชือเรือประมง 

พยญัชนะไทยเหล่านีมีทีมาจากคาํซึงเป็น ชือเล่น ชือจริง หรือนามสกุล ของเจา้ของเรือประมงหรือ
บุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง  

ตวัเลข หมายถึง สัญลกัษณ์ทีใช้แทนจาํนวน ทงันีบางตวัเลขจะใชเ้พือแสดงลาํดบัของ
เรือประมง บางตวัเลขใชแ้สดงความสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน และบางตวัเลขอาจเป็นตวัเลขที
เจา้ของเรือประมงถือเป็นเลขมงคล 

คาํ คือ หน่วยของภาษาทีมีความหมายในตวัเอง ซึงคาํในวิทยานิพนธ์ฉบบันียึดตาม
ความหมายทีเจา้ของเป็นผูก้าํหนด ซึงไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

วธีิการประกอบชือเรือประมงนนัเจา้ของเรือประมงใชว้ิธีการประกอบชือดว้ยการใชค้าํ
เพียงอย่างเดียว อกัษรย่อและคาํ คาํและตวัเลข หรือใช้ทงัอกัษรยอ่ คาํ และตวัเลข ประกอบในชือ
เดียวกนั  

 
ตวัอยา่งเช่น   ล. วีระวฒันา 
ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์วิธีการประกอบชือไดเ้ป็น อกัษรย่อและคาํ เนืองจากขอ้มูลทีไดจ้าก             

การสัมภาษณ์มีดงันี  
ล.  เป็นอกัษรยอ่ มาจากคาํวา่  ลิม ซึงเป็นชือของบิดาเจา้ของเรือประมง  
วีระวฒันา  ถือเป็นคาํ 1 คาํ เพราะจากการสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมง คาํว่า วีระ

วฒันา เป็นนามสกุลของเจา้ของเรือประมง  
ดงันนั ล. วีระวฒันา จึงมีวธีิการประกอบเป็น อกัษรยอ่ + คาํ  

 
ตวัอยา่งเช่น โชควิษณุ 1 
ผูว้จิยัวเิคราะห์วธีิการประกอบของชือเรือประมงไดเ้ป็น คาํและตวัเลข เนืองจากขอ้มูลที

ไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือมีดงันี  
โชค  เป็นคาํ 1 คาํ มาจากส่วนหนึงของชือเรือประมงของครอบครัวเจ้าของ

เรือประมงทีมีชือเรือวา่ “โชคนาว”ี  
วิษณุ  เป็นคาํ 1 คาํ มาจากชือเรือประมงของครอบครัวคู่สมรสของเจา้ของเรือที

มีเรือประมงวา่ “วษิณุ” 
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1   เป็นตวัเลข ซึงเจา้ของเรือตอ้งการสือถึงลาํดบัของเรือวา่เรือลาํนีเป็นลาํเรือ
ที 1  

ดงันนัชือเรือ โชควิษณุ 1 จึงมีวธีิการประกอบชือเป็น คาํ + คาํ + ตวัเลข  
 

จากการศึกษาวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามจาํนวน 350 ชือนนั พบ
วธีิการประกอบชือเรือประมง 4 รูปแบบดว้ยกนั ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 

3.2.1 วธีิการประกอบชือเรือประมงด้วยคํา  
ชือเรือประมงหนึงชือจะใชเ้ฉพาะคาํมาเป็นส่วนประกอบของชือเรือ จากการศึกษา

วเิคราะห์ขอ้มูลชือเรือทงั 350 ชือ พบวา่ชือเรือประมง 1 ชือ มีวิธีการประกอบดว้ยคาํตงัแต่ 1 – 4 คาํ 
ดงัต่อไปนี  

 
3.2.1.1 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบคํา 1 คํา  

วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบคาํ 1 คาํ คือ ชือเรือประมง 1 ชือนนั จะ
มีคาํเพียง 1 คาํ มาประกอบชือ ซึงคาํดงักล่าวมกัเป็นชือเฉพาะ ได้แก่ ชือจริง ชือเล่น นามสกุล 
เจา้ของเรือ และบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือ ชือถินทีอยู่เจา้ของเรือ ชือสถานทีทาํงาน
เจา้ของเรือ ชือสิงศกัดิสิทธิทีเจา้ของเรือนับถือ และคาํทีสือถึงธรรมชาติ จากการศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบว่าชือเรือประมงทีมีวิธีการประกอบชือรูปแบบดงักล่าวนีจาํนวน 
25 ชือ คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตวัอยา่งเช่น บุญญนุช, กฤษฎา, ธวัลรัตน์, สุนทรารัตน์, บางลาํภู, โหงว้
ฮะ, พรแม่ยา่นาง, แสงตะวนั เป็นตน้ 
 

3.2.1.2 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบคํา 2 คํา 
วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบคาํ 2 คาํ เป็นการประกอบชือโดยในชือ

เรือประมง 1 ชือนนั จะใชค้าํ 2 คาํ มาประกอบชือ จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 
ชือ พบชือเรือประมงทีมีวิธีการประกอบชือรูปแบบดงักล่าวนีจาํนวน 70 ชือ คิดเป็นร้อยละ 20 ดงั
ตวัอยา่ง 

โชคทวี  เกิดจากคาํวา่  โชค + ทว ี
กุ้งทอง  เกิดจากคาํวา่ กุง้ + ทอง 
โชคสถาพร เกิดจากคาํวา่ โชค + สถาพร 
ทรัพย์ประเสริฐ เกิดจากคาํวา่ ทรัพย ์+ ประเสริฐ 
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โชคสายชล เกิดจากคาํวา่ โชค + สายชล 
โชควิภา  เกิดจากคาํวา่ โชค + วภิา 
พีระพงษ์เพชร เกิดจากคาํวา่ พีระพงษ ์+ เพชร 
เต่าต้อง  เกิดจากคาํวา่ เต่า + ตอ้ง 
ฟ้ามืด  เกิดจากคาํวา่ ฟ้า + มืด 

  
3.2.1.3 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบคํา 3 คํา 

วิธีการประกอบชือเรือแบบคาํ 3 คาํนนั เป็นการประกอบทีชือเรือประมง 
1 ชือ จะใช้คาํ 3 คาํ มาประกอบชือ จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบชือ
เรือประมงทีมีวธีิการประกอบชือรูปแบบดงักล่าวนีจาํนวน 20 ชือ คิดเป็นร้อยละ 5.71 ดงัตวัอยา่ง 

โชคเฉลิมรักษ์  เกิดจากคาํวา่  โชค + เฉลิม + รักษ ์
โชคธารทอง  เกิดจากคาํวา่ โชค + ธาร + ทอง 
ทรัพย์ทะเลทอง  เกิดจากคาํวา่ ทรัพย ์+ ทะเล + ทอง 
นาวีเจริญชัย  เกิดจากคาํวา่ นาว ี+ เจริญ + ชยั 
ฤทธิมณีแก้ว  เกิดจากคาํวา่ ฤทธิ + มณี + แกว้ 
สยามชัยนาวี  เกิดจากคาํวา่ สยาม + ชยั + นาว ี

 
3.2.1.4 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบคํา 4 คํา 

วิธีการประกอบชือเรือประมงแบบคํา 4 คํา เป็นการประกอบชือ
เรือประมงโดยใชค้าํ 4 คาํ มาประกอบชือ จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบ
ชือเรือประมงทีมีวธีิการประกอบชือรูปแบบดงักล่าวนีจาํนวน 2 ชือ คิดเป็นร้อยละ 0.57 ไดแ้ก่ 

ทะนงค์เจริญชัยนาวี เกิดจากคาํวา่ ทะนงค ์+ เจริญ + ชยั + นาวี 
บุญเจริญชัยนาวี  เกิดจากคาํวา่ บุญ + เจริญ + ชยั + นาวี 

 
3.2.2 วธีิการประกอบชือเรือประมงด้วยอกัษรย่อและคํา  

วิธีการประกอบชือเรือประมงด้วยอักษรย่อและคาํ เป็นวิธีการประกอบทีนํา   
อกัษรยอ่ ซึงเป็นอกัษรจากชือเล่น ชือจริง นามสกุล ของเจา้ของเรือหรือบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบั
เจา้ของเรือและคาํ มาประกอบในชือ โดยจะเรียงอกัษรยอ่ไวต้น้ชือ และตามดว้ยคาํตงัแต่ 1– 3 คาํ 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบชือเรือประมงทีมีวิธีการประกอบชือ
รูปแบบดงักล่าวนีจาํนวนทงัสิน 30 ชือ คิดเป็นร้อยละ 8.58 ดงัต่อไปนี 
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3.2.2.1 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ อกัษรย่อ + คํา  
วิธีการประกอบแบบอกัษรย่อ + คาํ เป็นวิธีการประกอบทีนาํอกัษรย่อ

นาํหนา้ชือ แลว้ตามดว้ยคาํ 1 คาํ มาประกอบชือเรือ จากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 
ชือ พบชือเรือประมงทีมีวธีิการประกอบชือรูปแบบดงักล่าวนีจาํนวน 22 ชือ คิดเป็นร้อยละ 6.29 ดงั
ตวัอยา่ง 

 
  ส. สมประสงค์    ส. + สมประสงค ์
  ส. กัมพล   ส. + กมัพล 

ป. สุนทรารัตน์   ป. +  สุนทรารัตน์ 
ก. ทวีสิน   ก. + ทวสิีน 
ล. วีระวฒันา   ล.  + วรีะวฒันา 
พ. วิภาดา   พ. + วภิาดา 

      
3.2.2.2 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ อกัษรย่อ + คํา + คํา  

วิธีการประกอบแบบอกัษรย่อ + คาํ+ คาํ เป็นวิธีการประกอบทีนาํอกัษร
ย่อนาํหน้าชือ แลว้ตามด้วยคาํ 2 คาํ มาประกอบในชือเรือ จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือ
ทงัหมด 350 ชือ พบชือเรือประมงทีมีวธีิการประกอบชือรูปแบบดงักล่าวนีจาํนวน 6 ชือ คิดเป็นร้อย
ละ 1.71 ดงัตวัอยา่ง  

 
  ช. ชายสมทุร    ช. + ชาย + สมุทร 
  ธ. พิชิตมสัยา   ธ. + พิชิต + มสัยา 
  ช. เชียวชาญชัย   ช. + เชียวชาญ + ชยั 
  น. ชาติสมุทร   น. + ชาติ + สมุทร 
  ส. ฟ้าบนัดาล   ส. + ฟ้า + บนัดาล 
  อ. โชคไพศาล   อ. + โชค + ไพศาล 
   
 

3.2.2.3 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ อกัษรย่อ + คํา + คํา + คํา  
วิธีการประกอบแบบอกัษรย่อ + คาํ+ คาํ+ คาํ เป็นวิธีการประกอบทีนาํ

อกัษรยอ่นาํหนา้ชือ แลว้ตามดว้ยคาํ 3 คาํ มาประกอบในชือเรือ จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือ
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ทงัหมด 350 ชือ พบชือเรือประมงทีมีวธีิการประกอบชือรูปแบบดงักล่าวนีจาํนวน 2 ชือ คิดเป็นร้อย
ละ 0.57 คือ 
  จ. โพธิทองเจริญชยั  จ. + โพธิทอง + เจริญ + ชยั 
  ป. สิทธิชัยนาวี    ป. + สิทธิ + ชยั + นาวี 
 

3.2.3 วธีิการประกอบชือเรือประมงด้วยคําและตัวเลข  
วิธีการประกอบชือเรือประมงด้วยคําและตัวเลข เป็นวิธีการประกอบทีชือ

เรือประมงมีส่วนประกอบเป็นคาํ และตวัเลข ซึงบางตวัเลขแสดงลาํดบัของเรือประมง บางตวัเลข
แสดงความสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน และบางตวัเลขอาจเป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือประมงถือเป็น
เลขมงคล จากการวิเคราะห์ชือเรือประมงทงั 350 ชือพบตวัเลขทีประกอบในชือเรือประมงไดแ้ก่ 
เลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 23 และ 24 ส่วนประกอบทีเป็นคาํนนั พบวา่มีการใชค้าํ
ตงัแต่ 1 – 3 คาํ ทงันีในการประกอบชือเรือประมงนนั พบวิธีการประกอบชือทงัแบบทีเรียงตวัเลข
ไวต้น้ชือแลว้ตามดว้ยคาํ และเรียงคาํไวต้น้ชือแลว้ตามดว้ยตวัเลข จากการวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือ
ทงัหมด 350 ชือ พบวา่ชือเรือประมงทีใช้วิธีการประกอบชือดว้ยคาํและตวัเลขมีจาํนวนทงัสิน 182 
ชือ คิดเป็นร้อยละ 52 ซึงเป็นความถีทีปรากฏใชม้ากทีสุด ดงัต่อไปนี 
 

3.2.3.1 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ ตัวเลข + คํา  
วิธีการประกอบชือเรือประมงแบบ ตวัเลข + คาํ  เป็นวิธีการประกอบที

เรียงตวัเลขนาํหนา้คาํ จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบวา่ชือเรือประมงทีมี
วิธีการประกอบชือลกัษณะนีมีเพียง 1 ชือเท่านนั คิดเป็นร้อยละ 0.29 ไดแ้ก่ ชือเรือวา่ 22 ฟาร์ม ซึง
ประกอบดว้ย ตวัเลขคือ 22  รวมกบัคาํวา่ ฟาร์ม 

 
3.2.3.2 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ คํา + ตัวเลข  

วิธีการประกอบชือเรือประมงแบบ คาํ +ตวัเลข  เป็นวิ ธีการประกอบที
เจ้าของเรือประมงใช้คาํ 1 คาํ ซึงเป็นชือเฉพาะของเรือประมงทีเจ้าของเรือหรือครอบครัวของ
เจา้ของเรือมีอยู่ก่อนแล้ว มานําหน้าตวัเลข จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ 
พบว่าชือเรือประมงทีใช้วิธีการประกอบชือดงักล่าวนีมีจาํนวน 150 ชือ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ดงั
ตวัอยา่ง 

 
 โชควิษณุ 2    โชควษิณุ  + 2 
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  สินสมบูรณ์นาวี 3  สินสมบูรณ์นาว ี+ 3 
  ดาํรงกิจ 5   ดาํรงกิจ + 5 

โชคทวีชัย 8   โชคทวชียั + 8 
  เพชรไพลินนาวี 9  เพชรไพลินนาว ี+ 9 
  โชควิษณุ 10    โชควษิณุ + 10  
  โชคทวีชัย 19   โชคทวชียั + 19 
   

3.2.3.3 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ คํา + คํา + ตัวเลข  
วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ คาํ + คาํ + ตวัเลข เป็นวิธีการประกอบ

ทีนาํคาํ 2 คาํ นาํหนา้ตวัเลข จากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบวา่ชือเรือประมง
ทีใชว้ธีิการประกอบชือดงักล่าวนีมีจาํนวน 27 ชือ คิดเป็นร้อยละ 7.71 ดงัตวัอยา่ง 
 

โชควิษณุ 1 1    โชค + วษิณุ  + 1 
เกรียงไกรพาโชค 1  เกรียงไกร + พาโชค + 1 
นทีทอง 1   นที + ทอง + 1 
พยอมชัย 1   พยอม + ชยั + 1 
ลิมศิริ 4 2   ลิม + ศิริ + 4 
นาํนาวี 5   นาํ + นาว ี+ 5 

 
 
 
 
                                                           

1  โชควิษณุ 1 เป็นการตงัชือเรือประมงลาํแรก จึงมีวิธีการประกอบชือแบบคาํ + คาํ + 
ตวัเลข (ดงัตวัอยา่งการวเิคราะห์ในหนา้ 65)  

2
 ลิมศิริ 4 เป็นการตงัชือเรือประมงลาํแรกของเจา้ของเรือ แต่ตวัเลขทีตามมาไม่ไดบ้อก

ลาํดบัทีของเรือ หากเป็นตวัเลขมงคลตามความเชือของเจา้ของเรือประมง ตวัอย่างดงักล่าวนีเป็น
กรณีเดียวกบัชือเรือ, นาํนาวี 5, นาวามงคลชัย 4, คุ้มประเสริฐชัย 5, ส. โชคนาํทรัพย์ 2, ว. โชคดี 6, 
ก. โชควีณา 2, น. ณัฐพลนาวา 6, ส. ศักดิรุ่งโรจน์ 5, ต. โชคพรชัย 2 
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3.2.3.4 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ คํา + คํา + คํา + ตัวเลข  
วิธีการประกอบชือเรือประมงแบบ คาํ  + คาํ + คาํ + ตวัเลข เป็นวิธีการ

ประกอบทีนาํคาํ 3 คาํ นาํหนา้ตวัเลข จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบวา่ชือ
เรือประมงทีใชว้ธีิการประกอบชือดงักล่าวนีมีจาํนวน 4 ชือ คิดเป็นร้อยละ 1.14 ดงัตวัอยา่ง  

 
จิตรจงเจริญ 1    จิตร + จง + เจริญ + 1 
นาวามงคลชยั 4  นาวา + มงคล + ชยั + 4 
คุ้มประเสริฐชัย 5   คุม้ + ประเสริฐ + ชยั + 5 
พรอุดมชยันาว ี1  พร + อุดมชยั + นาว ี+ 1 
 

3.2.4 วธีิการประกอบชือเรือประมงด้วยอกัษรย่อ คํา และตัวเลข  
วิธีการประกอบชือเรือแบบนี เจา้ของเรือประมงใช้ส่วนประกอบทีเป็นอกัษรย่อ 

คาํ และตวัเลข ในการประกอบชือเรือประมง 1 ชือ โดยพบการเรียงลกัษณะเดียวคือ อกัษรยอ่จะอยู่
ตน้ชือ ตามดว้ยคาํ ซึงอาจจะมีตงัแต่ 1 – 3 คาํ แลว้จึงปิดทา้ยดว้ยตวัเลข จากการศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบวา่ชือเรือประมงทีมีการใชว้ธีิการประกอบชือดว้ยอกัษรยอ่ คาํ และ
ตวัเลข มีจาํนวนทงัสิน 21 ชือ คิดเป็นร้อยละ 6.01 ซึงเป็นความถีทีปรากฏใชน้อ้ยทีสุด ดงัต่อไปนี 

 
3.2.4.1 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ อกัษรย่อ + คํา + ตัวเลข  

วิธีการประกอบชือเรือประมงแบบ อกัษรย่อ + คาํ + ตวัเลข เป็นวิธีการ
ประกอบทีนาํอกัษรยอ่เรียงไวต้น้ชือ ตามดว้ยคาํ 1 คาํ แลว้จึงตามดว้ยตวัเลข จากการศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบวา่ชือเรือประมงทีใชว้ิธีการประกอบชือดงักล่าวนีมีจาํนวน 10 ชือ 
คิดเป็นร้อยละ 2.86 ดงัตวัอยา่ง 

 
ล. ธนากร 1    ล. + ธนากร + 1 
ช. จงเจริญ 1   ช. + จงเจริญ + 1 
ส. โชคนาํทรัพย์ 2  ส. + โชคนาํทรัพย ์+ 2 
ว. โชคดี 6   ว. + โชคดี + 6 
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3.2.4.2 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ อกัษรย่อ + คํา + คํา + ตัวเลข  
วิธีการประกอบชือเรือประมงแบบ อกัษรย่อ + คาํ + คาํ+ ตวัเลข เป็น

วิธีการประกอบทีนาํอกัษรยอ่เรียงไวต้น้ชือ ตามดว้ยคาํ 2 คาํ แลว้จึงตามดว้ยตวัเลข จากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบว่าชือเรือประมงทีใช้วิธีการประกอบชือดังกล่าวนีมี
จาํนวน 8 ชือ คิดเป็นร้อยละ 2.29 ดงัตวัอยา่ง 

 
ก. โชควีณา 2   ก. + โชค + วณีา + 2 
น. ณัฐพลนาวา 6   น. + ณฐัพล + นาวา + 6 
ส. ศักดิรุ่งโรจน์ 5  ส. + ศกัดิ + รุ่งโรจน์ + 5 
 
3.2.4.3 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ อกัษรย่อ + คํา + คํา + คํา + ตัวเลข 

 วธีิการประกอบชือเรือประมงแบบ อกัษรยอ่ + คาํ + คาํ+ คาํ+ ตวัเลข เป็น
วิธีการประกอบทีนาํอกัษรยอ่เรียงไวต้น้ชือ ตามดว้ยคาํ 3 คาํ แลว้จึงตามดว้ยตวัเลข จากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลชือเรือทงัหมด 350 ชือ พบว่าชือเรือประมงทีใช้วิธีการประกอบชือดังกล่าวนีมี
จาํนวน 3 ชือ คิดเป็นร้อยละ 0.86 ไดแ้ก่ 

 
จ. พิทักษ์ชัยนาวี 1  จ. + พิทกัษ ์+ ชยั + นาว ี+ 1 
ณ. โชคชัยนาวี 1   ณ. + โชค + ชยั + นาว ี+ 1 
ต. โชคพรชัย 2   ต. + โชค + พร + ชยั + 2 

 
จากทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าวิธีการประกอบชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม

นนั มีวธีิการประกอบชือเรือประมง 4 รูปแบบดว้ยกนั ซึงเรียงตามการปรากฏมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด
คือ อนัดบั 1 วิธีการประกอบดว้ยคาํและตวัเลข (ร้อยละ 52) อนัดบั 2 วิธีการประกอบดว้ยคาํ (ร้อย
ละ 33.43) อันดับ 3 วิธีการประกอบด้วยอักษรย่อและคํา (ร้อยละ 8.58) และอันดับ 4 วิธีการ
ประกอบดว้ยอกัษรยอ่ และคาํ และตวัเลข (ร้อยละ 6.01) ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 2    ค่าความถีและร้อยละการปรากฏของวิธีการประกอบชือของเรือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงคราม 

อนัดบั วธีิการประกอบชือเรือ ความถ ี คดิเป็น 
(ร้อยละ) 

 
 
 
1 

คําและตัวเลข 182 52 

คาํ + ตวัเลข 150 42.86 

คาํ + คาํ + ตวัเลข 27 7.71 

คาํ + คาํ + คาํ + ตวัเลข 4 1.14 

ตวัเลข + คาํ 1 0.29 

 
 
 
2 

คํา 117 33.43 

คาํ + คาํ 70 20 

คาํ 25 7.14 

คาํ + คาํ + คาํ 20 5.71 

คาํ + คาํ + คาํ + คาํ 2 0.57 

 
 
3 

 
 

อกัษรย่อและคํา 30 8.58 

อกัษรยอ่ + คาํ 22 6.29 

อกัษรยอ่ + คาํ + คาํ 6 1.71 

อกัษรยอ่ + คาํ + คาํ + คาํ 2 0.57 

4 

อกัษรย่อ และคําและตัวเลข 21 6.01 

อกัษรยอ่ + คาํ + ตวัเลข 10 2.86 

อกัษรยอ่ + คาํ + คาํ + ตวัเลข 8 2.29 

อกัษรยอ่ + คาํ + คาํ + คาํ+ ตวัเลข 3 0.86 
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จากการศึกษากลวิธีในการตงัชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทงัจาํนวนพยางค์
และวธีิการประกอบชือนนั ทาํใหท้ราบวา่ เจา้ของเรือประมงจะตงัชือเรือประมงของตนให้มีจาํนวน
พยางคต์งัแต่ 2 – 7 พยางค ์โดยจะนิยมใชชื้อ 4 พยางคม์ากทีสุด และมีวิธีการประกอบชือโดยใช ้คาํ 
อกัษรยอ่ และตวัเลข สิงเหล่านีอาจสะทอ้นความคิดของเจา้ของเรือประมงไดว้า่ เจา้ของเรือตอ้งการ
ชือทีไม่สันหรือยาวจนเกินไปเพือให้เหมาะแก่การจดจาํและใช้เรียกแทนเรือประมงของตน อีกทงั
การประกอบชือโดยใช้ คาํ อกัษรย่อ และตวัเลขนนัยงัเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึงของชาวประมงใน
การตงัชือเรือใหมี้วธีิการทีแตกต่างไปจากชือคนทวัไป หรือการตงัชือสิงอืน ๆ นอกจากนี คาํ อกัษร
ยอ่ และตวัเลข ทีปรากฏในชือเรือประมงนนัยงัแฝงไปดว้ยทีมาและความหมายอนัหลากหลาย ซึงจะ
เป็นเครืองมือสําคัญในการสะท้อนค่านิยม ความคิด และความเชือของชาวประมงในจังหวดั
สมุทรสงครามไดต่้อไป 
    ส
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บทท ี4 
ทมีาและความหมายของชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 

 
การวิเคราะห์ทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามนนั ผูว้ิจยั

ได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ทีมาและความหมายของชือ
เรือประมง และการวเิคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมง ซึงเป็นความหมายทีผูว้ิจยั
ไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือประมง จากนันผูว้ิจยัจะนาํมาวิเคราะห์และจดัหมวดหมู่ทีมาและ
ความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามออกเป็นกลุ่ม ส่วนการวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางความหมายของชือเรือประมงนนั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมง
ในจงัหวดัสมุทรสงครามแต่ละชือวา่ประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและความหมายกีกลุ่ม แต่ละกลุ่มทีมา
และความหมายมีทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัสิงใด จากการวิเคราะห์ทีมาและความหมายของ
ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ผูว้จิยัไดผ้ลการศึกษาวเิคราะห์ ดงันี 

 
4.1 การวเิคราะห์ทมีาและความหมายของชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 

งานวิจยันีผูว้ิจยัไดร้วมคาํว่าทีมาและความหมายไวด้ว้ยกนั เนืองจากในการสัมภาษณ์
ขอ้มูลจากชาวบา้นซึงเป็นเจา้ของเรือประมงนนั บางครังทีผูว้ิจยัถามวา่ ชือเรือประมงนนัมีทีมาจาก
อะไร เจา้ของเรือประมงจะตอบวา่มีความหมายวา่อยา่งไร แต่บางครังเมือผูว้จิยัถามวา่ ชือเรือประมง
นนัมีความหมายวา่อยา่งไร เจา้ของเรือประมงจะตอบวา่มีทีมาจากอะไร ดงันนัในงานวิจยันีจึงใชค้าํ
วา่ ทีมาและความหมายเพือหมายถึงทีมาและความหมายของชือเรือทีไดม้าจากการสัมภาษณ์เจา้ของ
เรือผูต้งัชือเรือประมง  

วิธีการวิเคราะห์ทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามนัน 
ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทงัหมด 350 ชือ มาวิเคราะห์โดยทีมาและ
ความหมายทีผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์เป็นทีมาและความหมายทีผูว้ิจยัไดม้าจากการสัมภาษณ์เจา้ของ
เรือประมงซึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม ในกรณีทีเจา้ของเรือให้ความหมายซาํคาํ ผูว้ิจยั
จะใชค้วามหมายตามทีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542จากนนัผูว้ิจยัจะนาํ
ทีมาและความหมายทีไดน้นัมาวเิคราะห์และจดัหมวดหมู่ทีมาและความหมายของชือเรือเรือประมง
ในจังหวัดสมุทรสงครามออกเป็นกลุ่มทีมาและความหมาย  ทัง นี ชือ เ รือประมง  1 ชือ
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อาจมีทีมาและความหมายไดม้ากกวา่ 1 กลุ่มทีมาและความหมาย 
 

ตวัอยา่งเช่น ชือเรือ ธวลัรัตน์ 
เจา้ของเรือประมงไดใ้ห้ทีมาและความหมายว่า “ธวลัรัตน์ เป็นชือหลานของผมเอง       

ก็เป็นลูกนอ้งสาว ผมก็รักเหมือนลูกนนัแหละ ก็เลยเอามาตงัเป็นชือเรือเลย” (สุทิน กลินอุดม  2553) 
ดงันนัผูว้จิยัจดักลุ่มทีมาและความหมายไดคื้อ 
ธวลัรัตน์ เป็นกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของ

เรือประมง 
 
ตวัอยา่งเช่น ชือเรือ ฟ้ามืด 

เจา้ของเรือประมงไดใ้ห้ทีมาและความหมายวา่ “ฟ้า แปลวา่ ทอ้งฟ้าบนหวัเรานนัแหละ 
อยู่ทะเลก็แหงนหน้ามองขึนไปเป็นทอ้งฟ้า เอามาตงัไม่มีอะไร ส่วนมืดนีก็เป็นฉายาผม เพือนผม 
ใคร ๆ ก็เรียกกนั ก็ผวิผมดาํ ตวัผมดาํ เขาก็เลยเรียกกนัวา่ มืด นนัแหละ ก็เลยเอามาตงัเป็นชือเรือซะ
เลย” (ธวชัชยั  พน้ภยั 2553) 

ดงันนัผูว้จิยัจดักลุ่มทีมาและความหมายไดคื้อ 
ฟ้า   เป็นกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัธรรมชาติ 
มืด  เป็นกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติัเจา้ของเรือประมง 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัพบว่าชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามสามารถ

แบ่งเป็นกลุ่มทีมาและความหมายไดท้งัหมด 16 กลุ่ม  นอกจากนียงัสามารถจาํแนกกลุ่มทีมาและ
ความหมายยอ่ยไดเ้ป็น 26 กลุ่มยอ่ย ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 

4.1.1 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอนื  
  กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน คือกลุ่มทีมา
และความหมายทีมาจากชือเรือประมงลาํอืน หรือใชต้วัเลขทีสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน กลุ่มทีมา
และความหมายกลุ่มนีเป็นกลุ่มทีมาและความหมายทีปรากฏความถีมากทีสุด คือมีจาํนวน 181 ชือ 
คิดเป็นร้อยละ 23.12 โดยกลุ่มทีมาและความหมายนีสามารถจาํแนกเป็นกลุ่มทีมาและความหมาย
ย่อยได ้2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มทีมาและความหมายย่อยจากชือเรือประมงลาํอืน และ กลุ่มทีมาและ
ความหมายยอ่ยทีเป็นคู่ตวัเลขทีสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน โดยมีรายละเอียดดงันี 
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  4.1.1.1 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยจากชือเรือประมงลาํอนื  
   กลุ่มทีมาและความหมายย่อยจากชือเรือประมงลาํอืน คือ กลุ่มทีมาและ
ความหมายทีได้นําชือหรือส่วนหนึงของชือเรือประมงลําอืน ไม่ว่าจะเป็นชือเรือประมงของ
ครอบครัวเจา้ของเรือ ครอบครัวคู่สมรสของเจา้ของเรือ คนรู้จกัของเจา้ของเรือ หรือบางกรณีอาจ
นาํมาจากชือเรือประมงทีเจา้ของเรือเคยมีมาก่อน มาใชใ้นการตงัชือเรือประมง พบจาํนวน 174 ชือ 
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ดงัตวัอยา่ง 
 
ส. โชคนาํทรัพย์ 2 

คาํวา่ โชคนาํทรัพย์ เป็นชือเรือประมงของบิดาเจา้ของเรือทีเจา้ของเรือนาํมาใชป้ระกอบ
ชือเรือประมงของตน  
 
โชควิษณุ 1 

คาํว่า โชค มาจากส่วนหนึงของชือเรือประมงของบิดาเจา้ของเรือทีมีชือว่า โชคนาว ี
ส่วนคาํวา่ วษิณุ นนั เป็นชือเรือประมงของครอบครัวคู่สมรส เมือนาํมารวมกนัจึงไดชื้อวา่ โชควิษณุ 
 
โชคทวีชัย 7 

คาํว่า โชค มาจากชือเรือประมงลาํอืนทีเจา้ของเรือเคยพบว่าเรือลาํอืน ๆ นิยมใช้คาํว่า
โชคนาํหนา้ชือเรือ เจา้ของเรือจึงนาํคาํวา่โชคมาตงัในชือเรือประมงของตนดว้ย 
 
กิตติมา 2 

คาํวา่ กิตติมา เป็นชือเรือประมงลาํแรกทีเจา้ของเรือเป็นเจา้ของ เมือมีเรือลาํใหม่ เจา้ของ
เรือจึงนาํชือ กิตติมา ของลาํแรกมาประกอบในชือเรือประมงลาํใหม่ดว้ย 
 

4.1.1.2 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยทเีป็นคู่ตัวเลขทสัีมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอนื 
กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยทีเป็นคู่ตวัเลขทีสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน  

คือ กลุ่มทีมาและความหมายทีใชต้วัเลขให้สัมพนัธ์กบัเลขเรือประมงลาํอืนทีเจา้ของเรือประมงมีอยู่
แล้ว กล่าวคือ ในกรณีทีเรือประมงลํานัน ๆ เป็นเรือประมงทีเป็นประเภทเรือลากคู่ ซึงก็คือ 
เรือประมงอวนลากชนิดทีตอ้งมีเรือประมงสองลาํออกหาปลาคู่กนัไป โดยแยกลากปากอวนลาํละ
ดา้น ลาํหนึงทาํหน้าทีเป็นเรือปลา หรือเรือทีบรรทุกอวนและจะเป็นเรือนาํไปยงัแหล่งจุดทิงอวน
หรือวางอวน และลาํหนึงทาํหนา้ทีเป็นเรือหู หรือเรือคู่หูไวส้ําหรับดองปลาเลย และปลาเป็ด ดงันนั
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เจ้าของเรือจะตงัชือเรือประมงสองลาํนีให้สัมพนัธ์กัน โดยให้ตวัเลขในชือเรือลาํดังกล่าวนันมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัเลขของเรือทีคู่กนัซึงจะเป็นตวัเลขทีเจา้ของใชขึ้นก่อน เนืองจากถือว่าเป็นเลข
มงคล เพือบ่งบอกว่าเรือประมงลาํนนั ๆ เป็นคู่กนักบัเรือประมงลาํใด พบจาํนวน 7 ชือ คิดเป็น    
ร้อยละ 0.89 ดงัตวัอยา่ง 
 
ว. โชคดี 7 

ตวัเลข 7 เป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือประมงตอ้งการตงัชือเรือประมงลาํนีให้สัมพนัธ์กบั
เรือประมงทีคู่กนั คือ ว. โชคดี 6 ซึงเลข 6 นีเป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือถือเป็นมงคล 
 
สยามนาวี 12  

ตวัเลข 12 เป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือประมงตอ้งการตงัชือเรือประมงลาํนีให้สัมพนัธ์กบั
เรือประมงทีคู่กนั คือ สยามนาว ี11 ซึงเลข 11 นีเป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือถือเป็นมงคล 
 
กิตติมา 8 

ตวัเลข 8 เป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือประมงตอ้งการตงัชือเรือประมงลาํนีให้สัมพนัธ์กบั
เรือประมงทีคู่กนั คือ กิตติมา 9 ซึงเลข 9 นีเป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือถือเป็นมงคล 
 

4.1.2 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัลาํดับเรือประมง  
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัลาํดบัเรือประมง คือ กลุ่มทีมาและความหมายที
เจา้ของเรือประมงใช้เพือตอ้งการแสดงลาํดบัของเรือประมงลาํนนั ๆ วา่เรือประมงลาํดงักล่าวเป็น
เรือประมงลาํดบัทีเท่าไรของเจา้ของเรือ โดยเจา้ของเรือจะใช้เป็นตวัเลขในการแสดงลาํดบัของ
เรือประมง พบจาํนวน 163 ชือ คิดเป็นร้อยละ 20.88 ดงัตวัอยา่ง 
 
สินสมบูรณ์นาวี 1 

ตวัเลข 1 เป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือแสดงลาํดบัของเรือว่า เป็นเรือประมงลาํแรกของ
เจา้ของเรือ 
 
เกรียงไกรพาโชค 2 

ตวัเลข 2 เป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือแสดงลาํดบัของเรือว่า เรือลาํนีเป็นเรือประมงลาํที 2 
ของเจา้ของเรือ 
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โชควิษณุ 10 
ตวัเลข 10 เป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือแสดงลาํดบัของเรือวา่ เจา้ของเรือมีเรือลาํนีเป็นลาํที 

10  
 

4.1.3 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัประวตัิเจ้าของเรือประมง  
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัประวติัเจา้ของเรือประมง คือ กลุ่มทีมาและ
ความหมายจากการนาํประวติั หรือ ประสบการณ์ของเจา้ของเรือประมงมาใช้ในการตงัชือเรือ พบ
จาํนวน 106 ชือ คิดเป็นร้อยละ 13.54 โดยทีมาและความหมายในกลุ่มนีประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและ
ความหมายยอ่ย 4 กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัชือ นามสกุล และสมญานาม
ของเจา้ของเรือประมง กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัการทาํงานของเจา้ของเรือประมง กลุ่ม
ทีมาและความหมายย่อยเกียวกับกิจการของครอบครัวเจ้าของเรือประมง และกลุ่มทีมาและ
ความหมายยอ่ยเกียวกบัถินทีอยูข่องเจา้ของเรือประมง โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

4.1.3.1 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับชือ นามสกุล และสมญานามของ
เจ้าของเรือประมง  

กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัชือ นามสกุล และสมญานามของ
เจา้ของเรือประมง คือกลุ่มทีมาและความหมายจากชือ นามสกุล หรือสมญานามของเจา้ของเรือ 
รวมทงับางส่วนของชือ บางส่วนของนามสกุล หรืออกัษรย่อของชือหรือนามสกุลเจา้ของเรือ พบ
จาํนวน 89 ชือ คิดเป็นร้อยละ 11.37 ดงัตวัอยา่ง 

 
ทะนงค์เจริญชัยนาวี  

คาํวา่ ทะนงค์ เป็นชือของเจา้ของเรือประมง  
 
โชคชาตรี 1 

คาํวา่ ชาตรี เป็นนามสกุลของเจา้ของเรือประมง  
 
ลิมศิริ 4 

คาํวา่ ลิม เป็นแซ่ของเจา้ของเรือประมง 
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ฟ้ามืด 
คาํว่า มืด เป็นสมญานามเจา้ของเรือประมง กล่าวคือ เจา้ของเรือประมงเป็นคนผิวคลาํ 

จึงมีสมญานามนามทีคนทวัไปเรียกกนัวา่ “มืด” 
 

รุ่งประเสริฐ 1 
คาํวา่ รุ่ง เป็นส่วนหนึงของชือเจา้ของเรือประมงวา่ “รุ่งนภา” 

 
ล. วีระวฒันา 

คาํวา่ วีระวฒันา เป็นส่วนหนึงของนามสกุลเจา้ของเรือวา่ “ฤกษว์รีะวฒันา” 
 
เฟืองฟ้า 

คาํวา่ เฟือง เป็นส่วนหนึงของนามสกุลเจา้ของเรือวา่ “เฟืองฟุ้ง” 
 
ส. โชคทองเจือ 

อกัษรยอ่ ส. เป็นอกัษรยอ่ทีมาจากชือเล่นของเจา้เรือประมงวา่ “เส่ย” 
 
น. โชคมหาศาล 1 

อกัษรยอ่ น. เป็นอกัษรยอ่ทีมาจากชือจริงของเจา้เรือประมงวา่ “นงนุช” 
 

4.1.3.2 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบัการทาํงานของเจ้าของเรือประมง 
กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัการทาํงานของเจา้ของเรือประมง 

คือกลุ่มทีมาและความหมายจากประสบการณ์การทาํงานทงัในอดีต ไดแ้ก่ อาชีพเดิม และสถานที
ทาํงานเดิมของเจา้ของเรือ และประสบการณ์การทาํงานในปัจจุบนัของเจา้ของเรือประมง คือ อาชีพ
หรือสถานทีทาํงานในปัจจุบนัทีนอกเหนือไปจากอาชีพประมงของเจา้ของเรือมาประกอบใช้ในชือ
เรือประมง พบจาํนวน 11 ชือ คิดเป็นร้อยละ 1.40 ดงัตวัอยา่ง 
 
22 ฟาร์ม 

คาํวา่ ฟาร์ม เป็นอาชีพในอดีตของเจา้ของเรือประมงทีไดป้ระกอบอาชีพทาํฟาร์มเลียง
กุง้ 
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โชคทวีชัย 7 
คาํวา่ ทวีชัย เป็นชือสถานทีทาํงานเดิมของเจา้ของเรือประมง ทีเคยทาํงานอยู่ทีอู่ต่อเรือ

ชือ “อู่ทวชียั”  
 
โหง้วฮะ 

คาํวา่ โหง้วฮะ เป็นชือร้านขายของชาํของเจา้ของเรือประมง 
 

4.1.3.3 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบัถินทอียู่ของเจ้าของเรือประมง  
กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัถินทีอยู่ของเจา้ของเรือประมง คือ 

กลุ่มทีมาและความหมายจากลกัษณะหรือสิงทีเกียวขอ้งกบัภูมิลาํเนาหรือถินทีอยู่ทงัในอดีต และ
ปัจจุบนัของเจา้ของเรือ มาประกอบใช้ในชือเรือประมง พบจาํนวน 6 ชือ คิดเป็นร้อยละ 0.77 ดงั
ตวัอยา่ง 
 
พีระพงษ์เพชร 

คาํวา่  เพชร เป็นถินทีอยูใ่นอดีตของเจา้ของเรือประมงทีเคยอาศยัอยูที่จงัหวดัเพชรบุรี 
 
แม่กลองพัฒนา 

คาํว่า แม่กลอง เป็นถินทีอยู่ของเจา้ของเรือประมงทีอาศยัอยู่ทีตาํบลแม่กลอง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 
บางลาํภู 

คาํว่า บางลาํภู เป็นทีมาและความหมายจากสภาพถินทีอยู่ของเจา้ของเรือประมงทีพกั
อาศยัอยูบ่ริเวณริมคลองในตาํบลแหลมใหญ่ จงัหวดัสมุทรสงคราม ซึงมีตน้ลาํพจูาํนวนมาก 
 

4.1.4 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบับุคคลทมีีความสัมพนัธ์กบัเจ้าของเรือประมง  
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบับุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 
คือ กลุ่มทีมาและความหมายจากการนาํชือของบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือมาตงัเป็นชือ
เรือประมง พบจาํนวน 87 ชือ คิดเป็นร้อยละ 11.11 โดยกลุ่มทีมาและความหมายในกลุ่มนี
ประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 5 กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบับิดา 
มารดา กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับคนรักและคู่สมรส กลุ่มทีมาและความหมายย่อย
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เกียวกบับุตรธิดา กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัญาติพีน้อง กลุ่มทีมาและความหมายย่อย
เกียวกบับุคคลทีนบัถือ โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

4.1.4.1 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบับิดา มารดาเจ้าของเรือประมง 
กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับบิดา มารดา เป็นกลุ่มทีมาและ

ความหมายย่อยทีเจา้ของเรือประมงไดน้าํชือ หรืออกัษรยอ่ของชือบิดา มารดา ของตนมาประกอบ
ในชือเรือประมง พบจาํนวน 12 ชือ คิดเป็นร้อยละ 1.53 ดงัตวัอยา่ง 
 
แก้วกาญจนา 

คาํวา่ แก้ว เป็นชือบิดาของเจา้ของเรือประมง  
 
ศิริพรอาํนวย 

คาํวา่ อาํนวย เป็นชือมารดาของเจา้ของเรือประมง 
 
ล. วีระวฒันา 

อกัษรยอ่ ล. มาจากคาํวา่ “ลิม” ซึงเป็นอกัษรยอ่ของชือบิดาเจา้ของเรือประมง  
 

4.1.4.2 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบัคนรักและคู่สมรสเจ้าของเรือประมง 
กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัคนรักและคู่สมรส คือ กลุ่มทีมาและ

ความหมายจากชือ หรืออกัษรย่อของชือคนรัก หรือคู่สมรสของเจ้าของเรือมาประกอบในชือ
เรือประมง พบจาํนวน 12 ชือ คิดเป็นร้อยละ 1.53 ดงัตวัอยา่ง 
 
ช. ชมภูนุช 

คาํวา่ นุช เป็นชือเล่นคนรักของเจา้ของเรือประมง 
  
ธิติพร 

คาํวา่ ธิติพร เป็นชือจริงภรรยาของเจา้ของเรือประมง 
  

รุ่งประเสริฐ 1 
คาํวา่ ประเสริฐ เป็นชือสามีของเจา้ของเรือประมง  

   ส
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อ. แสงประทีป 
อกัษรยอ่ อ. มาจากคาํวา่ “เอก” ซึงเป็นอกัษรยอ่ของชือสามีเจา้ของเรือประมง 

 
4.1.4.3 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบับุตรธิดาเจ้าของเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับบุตรธิดา  คือกลุ่มทีมาและ
ความหมายจากชือ หรืออักษรย่อของชือบุตรธิดาของเจ้าของเรือประมง  มาประกอบในชือ
เรือประมง พบจาํนวน 44 ชือ คิดเป็นร้อยละ 5.62 ดงัตวัอยา่ง 

 
ปอนาํโชค 

คาํวา่ ปอ เป็นชือเล่นบุตรชายเจา้ของเรือประมง 
 
กฤษฎา 

คาํวา่ กฤษฎา เป็นชือบุตรชายของเจา้ของเรือประมง 
  
บุญญนุช 

คาํวา่ บุญญนุช เป็นชือบุตรสาวของเจา้ของเรือประมง  
 
ป. โชคนาํทรัพย์ 

อกัษรยอ่ ป. ยอ่มาจากชือเล่นบุตรสาวเจา้ของเรือประมงวา่ “ปลา” 
 
4.1.4.4 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบัญาติพน้ีองเจ้าของเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับญาติพีน้อง  คือกลุ่มทีมาและ
ความหมายจากชือ หรืออกัษรยอ่ของชือญาติพีนอ้งของเจา้ของเรือ มาประกอบในชือเรือประมง พบ
จาํนวน 15 ชือ คิดเป็นร้อยละ 1.92 ดงัตวัอยา่ง 
 
โอ๋นาวี 

คาํวา่ โอ๋ เป็นชือเล่นนอ้งสาวคนเล็กของเจา้ของเรือประมง 
 

ธวลัรัตน์ 
คาํวา่ ธวลัรัตน์ เป็นชือหลานสาวของเจา้ของเรือประมง 

   ส
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อ. ชาติสมทุร 
อกัษรยอ่ อ. ยอ่มาจากชือเล่นหลานสาวของเจา้ของเรือประมงวา่ “อร” 

 
4.1.4.5 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบับุคคลทเีจ้าของเรือประมงนับถือ 

กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับบุคคลทีนับถือ คือกลุ่มทีมาและ
ความหมายจากชือ  หรืออักษรย่อของชือ  ของบุคคลทีเจ้าของเรือให้ความเคารพนับถือ
นอกเหนือไปจากบุคคลในครอบครัว มาประกอบในชือเรือประมง พบจาํนวน 4 ชือ คิดเป็นร้อยละ 
0.51 ดงัตวัอยา่ง  

 
เจือวารี 

คาํวา่ เจือ เป็นชือผูใ้หญ่ทีเจา้ของเรือใหค้วามเคารพนบัถือ 
 
เจือวารี 1 

คาํวา่ เจือ เป็นชือผูใ้หญ่ทีเจา้ของเรือใหค้วามเคารพนบัถือ 
 
สรพงษ์นาวี 

คาํวา่ สรพงษ์ เป็นชือผูใ้หญ่ทีเจา้ของเรือใหค้วามเคารพนบัถือ 
 
ส. โชคถนอมชาติ 

อกัษรยอ่ ส. ยอ่มาจาก “สุ่น” ซึงเป็นชือเล่นของผูใ้หญ่ทีเจา้ของเรือใหค้วามเคารพนบัถือ  
 

 
4.1.5 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความเชือ 

  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกับความเชือ เป็นกลุ่มทีมาและความหมายที
เกียวขอ้งกบัความเชือสิงใดสิงหนึง ซึงเจา้ของเรือนนัไดน้าํคาํทีมีความหมายทีเกียวขอ้งกบัความเชือ
ดังกล่าวมาใช้ในการตังชือเรือ พบจํานวน  64 ชือ คิดเป็นร้อยละ 8.17 โดยในกลุ่มทีมาและ
ความหมายดงักล่าวนีประกอบด้วยกลุ่มทีมาและความหมายย่อย 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มทีมาและ
ความหมายยอ่ยเกียวกบัความเชือเรืองโชค ลาภ กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัความเชือเรือง
ศาสนา และกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัความเชือเรืองสิงศกัดิสิทธิอืน ๆ โดยมีรายละเอียด
ดงันี 
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4.1.5.1 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบัความเชือเรืองโชคลาภ  
กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัความเชือเรืองโชคลาภ คือกลุ่มทีมา

และความหมายจากความเชือของเจา้ของเรือประมงในเรืองโชคลาภ โดยพบว่าเจา้ของเรือจะนาํคาํ
วา่ โชค โชคดี และลาภ มาใชต้งัชือเพือสือถึงความเชือดงักล่าวนี พบจาํนวน 51 ชือ คิดเป็นร้อยละ 
6.51 ตวัอย่างเช่น ชือเรือวา่ ปอนาํโชค, โชคสถาพร, ว. โชคดี 6, โชคพลอยเพชร, วิเชษฐประสบ
โชค, โชคนาํทรัพย์ 9, โชควิภา, โชคพวงเพชร, โชคสายชล เป็นตน้  

 
4.1.5.2 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบัความเชือเรืองศาสนา  

กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัความเชือเรืองศาสนา คือกลุ่มทีมา
และความหมายจากความเชือของเจา้ของเรือประมงในเรืองศาสนา พบจาํนวน 7 ชือ คิดเป็นร้อยละ 
0.89 ความเชือดังกล่าวนีพบทงัทีเป็นความเชือในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู พุทธศาสนา และ      
ความศกัดิสิทธิของเทพเจา้ เช่น พรมานะ, พรปัญญา เป็นตน้ ความเชือเกียวกบัพระวิษณุ ได้แก่     
พรวิษณุ, พรพิษณุ ความเชือเกียวกบัทา้วเวสสุวณั ไดแ้ก่ ศรีสุวรรณ นอกจากนีพบวา่ชือเรือประมง
ยงัปรากฏความเชือในหลกัคาํสอนของพุทธศาสนาเรือง บุญ วาสนา ไดแ้ก่ บุญดี และ วาสนาดี 
 

4.1.5.3 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบัความเชือเรืองสิงศักดิสิทธิ  
กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัความเชือเรืองสิงศกัดิสิทธิ คือกลุ่ม

ทีมาและความหมายจากความเชือของเจา้ของเรือประมงในเรืองสิงศกัดิสิทธิสิทธิ โดยเฉพาะอยา่งยิง
สิงศกัดิสิทธิคู่เรือประมงคือแม่ยา่นางเรือ พบจาํนวน 1 ชือ คิดเป็นร้อยละ 0.13 ไดแ้ก่ พรแม่ย่านาง 
 

4.1.6 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความดีงาม 
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัความดีงาม คือกลุ่มทีมาและความหมายจาก  
การนาํคาํทีมีความหมายสือถึงความดีงาม สิริมงคล หรือตวัเลขทีสือถึงสิงดีงามตามความเชือของ
เจา้ของเรือ มาประกอบในชือเรือประมง พบจาํนวน 38 ชือ คิดเป็นร้อยละ 4.85 ตวัอยา่งเช่น  
 
พรประเสริฐชัย 

คาํวา่ ประเสริฐ  เป็นคาํทีเจา้ของเรือประมงใหค้วามหมายวา่ สิงดีงาม  
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เอน็เคดี 
คาํว่า ดี ในชือเรือประมง เจา้ของเรือประมงมิไดต้อ้งการสือถึงตวัอกัษรภาษาองักฤษ

เหมือนสองคาํแรกแต่อยา่งใด แต่เจา้ของเรือตอ้งการสือถึงคาํวา่ “ดี” ในภาษาไทย 
 
นาวีเกรียงไกร 8  

ตวัเลข 8 เป็นเลขทีเจา้ของเรือประมงเชือวา่สือถึงสิงดีงาม 
 

 
จงเจริญ 11 

ตวัเลข 11 เป็นเลขทีเจา้ของเรือประมงเชือวา่สือถึงสิงดีงาม 
 

4.1.7 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัเรือและสมรรถนะของเรือ 
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัเรือและสมรรถนะของเรือประมง คือกลุ่มทีมา
และความหมายจากคาํทีสือถึงเรือและสมรรถนะของเรือประมง ทงัโดยตรง คือ ใชค้าํทีหมายถึงเรือ
และสมรรถนะของเรือโดยตรง ไดแ้ก่คาํวา่ นาวี นาวา และ ทยาน และโดยนยั คือ ใชค้าํทีหมายถึง
สิงอืน แต่แทจ้ริงแลว้ตอ้งการสือสมรรถนะของเรือ พบจาํนวน 34 ชือ คิดเป็นร้อยละ 4.34 โดยใน
กลุ่มทีมาและความหมายดงักล่าวนีประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 2 กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่ม
ทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัเรือ และกลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัสมรรถนะของเรือ 
โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

4.1.7.1 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบัเรือ  
กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัเรือ คือกลุ่มทีมาและความหมายทีใช้

คาํทีหมายถึงเรือซึงเป็นพาหนะในการประกอบอาชีพประมง ไดแ้ก่ คาํวา่ นาวี นาวา มาใชป้ระกอบ
ในชือเรือประมง พบจาํนวน 32 ชือ คิดเป็นร้อยละ 4.09 ตวัอย่างเช่น สามารถนาวี, สรพงษ์นาวี,    
รุ่งทิพย์นาวี, พรอุดมชัยนาวี , จ. พิทักษ์ชัยนาวี 1, นาวีเจริญชัย, นาวามงคลชัย 4 เป็นตน้  

 
4.1.7.2 กลุ่มทมีาและความหมายย่อยเกยีวกบัสมรรถนะของเรือ  

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับสมรรถนะของเรือ คือกลุ่มทีมาและ
ความหมายจากการใชค้าํทงัทีมีความหมายสือถึงสมรรถนะของเรือโดยตรง ไดแ้ก่ คาํวา่ ทยาน และ
คาํทีมีความหมายโดยนยั หรือชือเรือประมงทีเจา้ของเรือใช้คาํทีหมายถึงธรรมชาติ แต่แทจ้ริงแลว้
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ตอ้งการสือถึงสมรรถนะเรือประมงทีตนตอ้งการจะให้เป็นไป เพือทีจะสามารถหาปลาไดจ้าํนวน
มาก มาประกอบในชือเรือประมง พบจาํนวน 2 ชือ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ไดแ้ก่  

 
ทยานชล  

คาํวา่ ทยาน เป็นคาํทีมีความหมายโดยตรง ซึงหมายถึงการเคลือนไหวไปอย่างรวดเร็ว 
ของเรือประมง 
 
ลมโชย 

คาํวา่ ลมโชย เป็นคาํทีสือถึงสมรรถนะของเรือประมงโดยนยั ซึงเจา้ของเรือตอ้งการสือ
ถึงความเร็วของเรือ กล่าวคือ เมือมีลมโชยมา ก็จะทาํใหเ้รือประมงแล่นไดเ้ร็วขึนนนัเอง 

 
4.1.8 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความเจริญรุ่งเรือง 

  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง คือกลุ่มทีมาและความหมาย
ทีเจา้ของเรือประมงตอ้งการสือถึงความเจริญรุ่งเรือง โดยนาํคาํทีหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง หรือ
ตวัเลข 9 ซึงเป็นตวัเลขทีเชือวา่สือถึงความเจริญกา้วหนา้ มาประกอบในชือเรือประมง พบจาํนวน 
29 ชือ คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตวัอยา่งเช่น ช. เจริญ, สิริไพโรจน์, เด่นเจริญ, กิตติมา 9, อ. โชคทวีชัย 9, 
ปารวดี 9, โชคทวีชัย 19  เป็นตน้ 
 

4.1.9 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัชัยชนะ 
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัชยัชนะ คือกลุ่มทีมาและความหมายทีเจา้ของ
เรือประมงตอ้งการสือถึงชัยชนะ โดยนาํคาํทีหมายถึงการแข่งขนั หรือชยัชนะ มาประกอบในชือ
เรือประมง พบจาํนวน 24 ชือ คิดเป็นร้อยละ 3.07 ตวัอยา่งเช่น ชัยมานะ, นาํนาวี, ธ. พิชิตมัสยา, 
โพธิทองเจริญชัย, โชคชัยนาวี, นาวามงคลชัย 4  เป็นตน้ 
 

4.1.10 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัธรรมชาติ 
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัธรรมชาติ คือชือเรือประมงทีเจา้ของเรือประมง
นําคาํทีหมายถึงธรรมชาติ เช่น นํา ลม ฟ้า หรือสัตว์นาํชนิดต่าง ๆ เป็นต้น มาประกอบในชือ
เรือประมง พบจาํนวน 22 ชือ คิดเป็นร้อยละ 2.81 ตวัอยา่งเช่น สวนธรรมชาติ, แสงตะวัน, ทรัพย์
วารี, ทยานชล, พชรนที, ภัทรวารี, ฟ้ามืด, ธ. พิชิตมัสยา, อินทรีย์เงิน (อินทรีย์ คํานีเจ้าของเรือ
ต้องการสือถึง ปลาอินทรีย์ ซึงเป็นปลาทะเลชนิดหนึง) เป็นตน้ 
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4.1.11 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัทรัพย์สิน ของมีค่า 
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัทรัพยสิ์น ของมีค่า คือกลุ่มทีมาและความหมาย
จากการนาํคาํทีหมายถึงทรัพยสิ์น เงินทอง ของมีค่าต่าง ๆ มาประกอบในชือเรือประมง เพือตอ้งการ
สือถึงความตอ้งการในสิงเหล่านี  พบจาํนวน 21 ชือ คิดเป็นร้อยละ 2.68 ตวัอยา่งเช่น โชคนาํทรัพย์, 
ทรัพย์วารี, ท. ทองนพคุณ, โชคทวีทรัพย์, อินทรีย์เงิน, ทรัพย์ทะเลทอง, สยามเงินทอง  เป็นตน้ 
 

4.1.12 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความเชียวชาญ 
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัความเชียวชาญ คือกลุ่มทีมาและความหมายจาก
การนาํคาํทีหมายถึงความเชียวชาญ ชาํนาญ มาประกอบในชือเรือประมง พบจาํนวน 4 ชือ คิดเป็น
ร้อยละ 0.51 ไดแ้ก่ สามารถนาวี, เชียวชาญชัย 1, ช. เชียวชาญชัย, เชนสมุทร 1 (คาํวา่ “เชน” เจา้ของ
เรือตอ้งการสือถึงคาํวา่ “เจน” ทีหมายถึง เชียวชาญ ชาํนาญ แต่เปลียน จ เป็น ช โดยเขา้ใจว่าเสียง
คลา้ยกนั จะมีความหมายเดียวกนัดว้ย) 
 

4.1.13 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัประเทศไทย 
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัประเทศไทย คือกลุ่มทีมาและความหมายจาก
การนาํคาํทีหมายถึงประเทศไทย ซึงไดแ้ก่คาํวา่ สยาม มาประกอบในชือเรือประมง พบจาํนวน 3 ชือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.38 ไดแ้ก่ สยามเงินทอง, สยามนาวี 11 และ  สยามชัยนาวี  
 

4.1.14 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัการเกดิ 
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัการเกิด คือกลุ่มทีมาและความหมายจากการนาํ
คาํทีหมายถึงการเกิด หรือตวัเลข 1 ซึงเป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือตอ้งการสือถึงการเกิด หรือการเริมตน้ 
มาใชป้ระกอบในชือเรือประมง พบจาํนวน 3 ชือ คิดเป็นร้อยละ 0.38 ไดแ้ก่ น. ชาติสมุทร, มณเฑียร
นาํโชค 1 และ จ. โชคชาตรี 1 
 

4.1.15 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความมันคงปลอดภัย 
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัมนัคงปลอดภยั คือกลุ่มทีมาและความหมาย
จากการนําคําทีหมายถึงความมันคง  การป้องกัน หรือความปลอดภัย มาใช้ประกอบในชือ
เรือประมง พบจาํนวน 2 ชือ คิดเป็นร้อยละ 0.26 ไดแ้ก่ ดาํรงกิจ 1 และ จ. พิทักษ์ชัยนาวี 1 
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4.1.16 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความยงิใหญ่ 
  กลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวกบัความยิงใหญ่ คือกลุ่มทีมาและความหมายจาก
การนาํคาํทีหมายถึงความยิงใหญ่ เกรียงไกร มาประกอบในชือเรือประมง พบจาํนวน 2 ชือ คิดเป็น
ร้อยละ 0.26 ไดแ้ก่ นาวีเกรียงไกร 5 และ อ. โชคไพศาล 
 

จากการศึกษารวบรวมทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม
จาํนวน 350 ชือนนั ผูว้ิจยัจะนาํเสนอขอ้มูล โดยสรุปความถีและคิดเป็นร้อยละเพือให้เห็นภาพรวม
ไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัตารางต่อไปนี 

 
ตารางที 3 ค่าความถีและร้อยละการปรากฏของกลุ่มทีมาและความหมายของชือเรือประมงใน

จงัหวดัสมุทรสงคราม     
กลุ่มที กลุ่มทมีาและความหมายของชือเรือประมง ความถี ร้อยละ 

1 4.1.1 กลุ่ มทีมาและความหมาย เกียวกับความสัมพัน ธ์กับ
เรือประมงลาํอนื 

181 23.12 

          4.1.1.1 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยจากชือเรือประมงลาํอืน 174 22.22 
          4.1.1.2 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยที เป็นคู่ตัว เลขที
สัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน 

7 0.89 

2 4.1.2 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัลาํดับเรือประมง  163 20.88 
3 4.1.3 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัประวตัิเจ้าของเรือประมง 106 13.54 

          4.1.3.1 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัชือ นามสกุล 
และสมญานามของเจา้ของเรือประมง  

89 11.37 

          4.1.3.2 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัการทาํงานของ
เจา้ของเรือประมง 

11 1.40 

          4.1.3.3 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับถินทีอยู่ของ
เจา้ของเรือประมง 

6 0.77 

4 4.1.4 กลุ่มทมีาและความหมายเกียวกับบุคคลทีมีความสัมพันธ์กับ
เจ้าของเรือประมง  

87 11.11 

          4.1.4.1 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับบิดา มารดา
เจา้ของเรือประมง 

12 1.53 
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กลุ่มที กลุ่มทมีาและความหมายของชือเรือประมง ความถี ร้อยละ 

           4.1.4.2 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัคนรักและคู่
สมรสเจา้ของเรือประมง 

12 1.53 

          4.1.4.3 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับบุตรธิดา
เจา้ของเรือประมง 

44 5.62 

          4.1.4.4 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับญาติพีน้อง
เจา้ของเรือประมง 

15 1.92 

          4.1.4.5 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบับุคคลทีเจา้ของ
เรือประมงนบัถือ 

4 0.51 

5 4.1.5 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความเชือ 64 8.17 
          4.1.5.1 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัความเชือเรือง
โชคลาภ 

51 6.51 

          4.1.5.2 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัความเชือเรือง
ศาสนา  

12 1.53 

          4.1.5.3 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัความเชือเรือง
สิงศกัดิสิทธิ  

1 0.13 

6 4.1.6 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความดีงาม 38 4.85 
7 4.1.7 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัเรือและสมรรถนะของเรือ 34 4.34 

          4.1.7.1 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัเรือ  32 4.09 
          4.1.7.2 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัสมรรถนะของ
เรือ 

2 0.26 

8 4.1.8 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความเจริญรุ่งเรือง 29 3.70 
9 4.1.9 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัชัยชนะ 24 3.07 

10 4.1.10 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัธรรมชาติ 22 2.81 
11 4.1.11 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัทรัพย์สิน ของมีค่า 21 2.68 
12 4.1.12 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความเชียวชาญ 4 0.51 
13 4.1.13 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัประเทศไทย 3 0.38 
14 4.1.14 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัการเกดิ 3 0.38 
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กลุ่มที กลุ่มทมีาและความหมายของชือเรือประมง ความถี ร้อยละ 
15 4.1.15 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความมันคงปลอดภัย 2 0.26 
16 4.1.16 กลุ่มทมีาและความหมายเกยีวกบัความยงิใหญ่ 2 0.26 

รวม 7833 100 
 

จากตารางที 3 สามารถสรุปผลการศึกษากลุ่มทีมาและความหมายของชือเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงคราม ไดด้งันี 

กลุ่มทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามปรากฏความถี
เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ อนัดบัที 1 กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความสัมพนัธ์กบั
เรือประมงลาํอืน (ร้อยละ 23.12) อนัดบัที 2 กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัลาํดบัเรือประมง (ร้อย
ละ 20. 88) อนัดบัที 3 กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติัเจา้ของเรือประมง (ร้อยละ 13.54) 
อนัดบัที 4 กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง (ร้อยละ 
11.11) อนัดบัที 5 กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชือ (ร้อยละ 8.17) อนัดบัที 6 กลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกบัความดีงาม (ร้อยละ 4.85) อนัดบัที 7 กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัเรือและ
สมรรถนะของเรือ (ร้อยละ 4.34) อนัดบัที 8 กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง 
(ร้อยละ 3.70) อนัดบัที 9 กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัชยัชนะ (ร้อยละ 3.07) อนัดบัที 10 กลุ่ม
ทีมาและความหมายเกียวกบัธรรมชาติ  (ร้อยละ 2.81) อนัดบัที 11 กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบั
ทรัพยสิ์น ของมีค่า (ร้อยละ 2.68) อนัดบัที 12 กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชียวชาญ  
(ร้อยละ 0.51) อนัดบัที 13 มี 2 กลุ่มทีมาและความหมายทีเท่ากนั ไดแ้ก่ กลุ่มทีมาและความหมาย
เกียวกบัประเทศไทย และกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัการเกิด (ร้อยละ 0.38) และสุดทา้ยคือ
อนัดบัที 15 มี 2 กลุ่มทีมาและความหมายทีเท่ากนั ได้แก่ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบั         
ความมนัคงปลอดภยั และกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความยงิใหญ่  (ร้อยละ 0.26)  

                                                           
3 ความถีดงักล่าวมาจากการนบัความถีการวิเคราะห์ทีมาและความหมายของชือเรือประมง

ในจงัหวดัสมุทรสงคราม ซึงชือเรือประมง 1 ชือ อาจมีทีมาและความหมายมากกว่า 1 ทีมาและ
ความหมาย จึงส่งผลใหจ้าํนวนความถีรวมทีปรากฏในตารางมีจาํนวนขอ้มูลมากกวา่ชือเรือประมงที
ใชใ้นการวจิยัจาํนวน 350 ชือ 
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จากการวิเคราะห์กลุ่มทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
ทาํให้ทราบวา่การตงัชือเรือประมงนนั เจา้ของเรือประมงมีแนวคิดในการตงัชือโดยคาํนึงถึงปัจจยั
หลายอยา่งทีเกียวขอ้ง อาทิ ความสัมพนัธ์ทีเกียวขอ้งกบัเรือประมงลาํอืน ลาํดบัของเรือ ประวติัของ
เจา้ของเรือ ความเชือของเจา้ของเรือ หรือแมแ้ต่บุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือ เป็นตน้ ซึงสิง
เหล่านีล้วนแต่สะท้อนออกมาจากชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงครามทังสิน  ดังนันใน            
การรวบรวมและวิเคราะห์กลุ่มทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามนี มี
ส่วนสาํคญัอยา่งยงิในการวเิคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการตงัชือเรือประมงทีสะทอ้นให้เห็นค่านิยม 
ความคิด และความเชือของชาวประมงในสังคมไทยไดต่้อไป 
 
4.2 การวเิคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 

การวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามนนั
ผูว้จิยัจะวเิคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามในแต่ละชือ
วา่ประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและความหมายกีกลุ่ม และแต่ละกลุ่มทีมาและความหมายมีกลุ่มทีมาและ
ความหมายย่อยเกียวกบัสิงใด ซึงเกณฑ์การแบ่งโครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงคราม ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การพิจารณาจากคาํให้สัมภาษณ์จากเจา้ของเรือประมงทีเป็น
ชาวจงัหวดัสมุทรสงครามว่าเจา้ของเรือประมงไดอ้ธิบายทีมาและความหมายของชือเรือประมง 1 
ชือ ออกเป็นออกเป็นกีกลุ่มทีมาและความหมาย จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือ
เรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามพบวา่ ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามมีโครงสร้างทาง
ความหมายตงัแต่ 1 กลุ่มทีมาและความหมาย ไปจนถึงโครงสร้างทางความหมายแบบ 5 กลุ่มทีมา
และความหมาย ทงันีในแต่ละกลุ่มทีมาและความหมายจะปรากฏกลุ่มทีมาและความหมายย่อยที
แตกต่างกนัไป ดงัจะเสนอต่อไปนี 

 
4.2.1 โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทมีาและความหมาย 

โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมาและความหมายนี เป็นโครงสร้างทาง
ความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ เจา้ของเรือประมงจะใชเ้พียง 1 กลุ่มทีมาและความหมาย ในการตงั
ชือ ซึงในกลุ่มทีมาและความหมายเดียวกนันนั พบวา่ปรากฏกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยทงัแบบ 1 
กลุ่มยอ่ย และแบบ 2 กลุ่มยอ่ย พบจาํนวน 45 ชือ คิดเป็นร้อยละ 12.86 โดยมีรายละเอียดดงันี 
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4.2.1.1 โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมาและความหมาย 1 กลุ่มทีมาและ
ความหมายย่อย 
   โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมาและความหมาย 1 กลุ่มทีมา
และความหมายย่อย เป็นโครงสร้างทางความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ จะใช้เพียงกลุ่มทีมาและ
ความหมายกลุ่มเดียวในการตงัชือ และจะประกอบดว้ย 1 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเท่านนั พบ
จาํนวน 33 ชือ คิดเป็นร้อยละ 9.43 ดงัตวัอยา่ง 
 
ตารางที 4    ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีโครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมา

และความหมาย 1 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 
กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย

ย่อย 
อกัษรย่อ / คาํ / 

ตัวเลข 
ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชื อ บุ ต ร ช า ย เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง 

กฤษฎา กฤษฎา 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชื อ บุ ต ร ส า ว เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง 

บุญญนุช บุญญนุช 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชื อ ห ล า น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง 

ปัณณวฒัน์ ปัณณวฒัน์ 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชื อ คู่ สมรสของ เ จ้ าขอ ง
เรือประมง 

ธิติพร ธิติพร 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

ถินทีอยู่อาศัยของเจ้าของ
เรือมีตน้ลาํพมูาก 

บางลาํภู บางลาํภู 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

ถิ น ที อ ยู่ ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง คือ แม่กลอง 

ลูกแม่กลอง 
 

ลูกแม่กลอง 

ก ลุ่ม ที ม า และคว ามหมาย เ กี ย วกับ
ธรรมชาติ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ธรรมชาติ 

แสงตะวนั แสงตะวนั 

 
4.2.1.2 โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่มทีมาและ

ความหมายย่อย 
   โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่มทีมา
และความหมายยอ่ย เป็นโครงสร้างทางความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ เจา้ของเรือประมงจะใช้
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เพียงกลุ่มทีมาและความหมายกลุ่มเดียวในการตงัชือ แต่จะประกอบดว้ย 2 กลุ่มทีมาและความหมาย
ยอ่ยในชือนนั พบจาํนวน 12 ชือ คิดเป็นร้อยละ 3.43 ดงัตวัอยา่ง 
 
ตารางที 5    ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีโครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมา

และความหมาย 2 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 
กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย

ย่อย 
อกัษรย่อ / คาํ / 

ตัวเลข 
ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชือบิดาเจา้ของเรือประมง แกว้ แกว้กาญจนา 
ชือพีชายเจา้ของเรือประมง กาญจนา 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

ถิ น ที อ ยู่ ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง 

แม่กลอง แม่กลองพฒันา 

บา ง ส่ วนขอ งน ามสกุ ล
เ จ้ า ของ เ รื อว่ า  “วงศกร
พฒันา” 

พฒันา 

ก ลุ่ม ที ม า และคว ามหมาย เ กี ย วกับ
ความสมัพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน 

ชือเรือประมงทีเจา้ของเรือมี
มาก่อน 

ว. โชคดี ว. โชคดี 7 

คู่ ตั ว เ ล ข ที สั ม พัน ธ์ กั บ
เรือประมงลาํที 6 

7 

 
4.2.2 โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทมีาและความหมาย 

โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมายนี เป็นโครงสร้างทาง
ความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ เจา้ของเรือประมงจะใชก้ลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่ม ในการตงั
ชือ ซึงในกลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่มนนั พบวา่ปรากฏกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยทงัแบบ 2 
กลุ่มทีมาและความหมายย่อย และ 3 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย พบจาํนวน 236 ชือ คิดเป็นร้อย
ละ 67.43 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
4.2.2.1 โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่มทีมาและ

ความหมายย่อย 
   โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่มทีมา
และความหมายย่อย เป็นโครงสร้างทางความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ จะใช้กลุ่มทีมาและ
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ความหมาย 2 กลุ่ม ในการตงัชือ และจะประกอบด้วย 2 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยในชือ พบ
จาํนวน 232 ชือ คิดเป็นร้อยละ 66.29 ดงัตวัอยา่ง 
 
ตารางที 6    ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีโครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมา

และความหมาย 2 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 
กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย

ย่อย 
อกัษรย่อ / คาํ / 

ตัวเลข 
ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

ก ลุ่ม ที ม า และคว ามหมาย เ กี ย วกับ
ทรัพยสิ์น ของมีค่า 

ทรัพยสิ์น เงินทอง ทรัพย ์ ทรัพยป์ระเสริฐ 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชือบุตรชายเจา้ของเรือ ประเสริฐ 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวเรือและ
สมรรถนะของเรือ 

สมรรถนะความเร็วของเรือ ทยาน ทยานชล 

ก ลุ่ม ที ม า และคว ามหมาย เ กี ย วกับ
ธรรมชาติ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ธรรมชาติ  

ชล 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของ 

ชื อ บิ ด า ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง คือ ลิม  

ล. ล. วรีะวฒันา 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

นามสกลุเจา้ของเรือประมง วรีะวฒันา 

ก ลุ่ม ที ม า และคว ามหมาย เ กี ย วกับ
ธรรมชาติ 

หมายถึง ทอ้งฟ้า ฟ้า ฟ้ามืด 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

สมญานามของ เ จ้ าขอ ง
เรือประมง 

มืด 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชื อ บุ ต ร ส า ว เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง 

ศิวพร ศิวพรนาว ี

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวเรือและ
สมรรถนะของเรือ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
เรือ 

นาว ี
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กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย
ย่อย 

อกัษรย่อ / คาํ / 
ตัวเลข 

ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

น า ม ส กุ ล ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง 

ผูผ้ึง ผูผ้ึงนาว ี

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวเรือและ
สมรรถนะของเรือ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
เรือ 

นาว ี

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความ
เชือ 

ความเชือเรืองโชคลาภของ
เจา้ของเรือประมง 

โชค โชคภาวิตา 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชือหลานสาวคนแรกของ
เจา้ของเรือประมง 

ภาวติา 

 
4.2.2.2 โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมาย 3 กลุ่มทีมาและ

ความหมายย่อย 
   โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมาย 3 ความหมาย
ยอ่ย เป็นโครงสร้างทางความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ จะใชก้ลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่ม ใน
การตงัชือ และจะประกอบด้วย 3 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยในชือ พบจาํนวน 4 ชือ คิดเป็น    
ร้อยละ 1.14 ดงัตวัอยา่ง 
 
ตารางที 7   ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีโครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมา

และความหมาย 3 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 
กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย

ย่อย 
อกัษรย่อ / คาํ / 

ตัวเลข 
ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความ
เชือ 

ความเชือเรืองโชค ลาภ โชค โชควษิณุ 1 
ความเชือในศาสนาเรือง
เทพเจา้ 

วษิณุ 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับลาํดับ
ของเรือประมง 

ลาํดับของเรือประมง  เป็น
ลาํที 1 

1 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย
ย่อย 

อกัษรย่อ / คาํ / 
ตัวเลข 

ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชือบิดาเจ้าของเรือประมง
(ยอ่มาจาก ช่วย)  

ช. ช. ชมภูนุช 

ชื อ เ ล่ น ค น รั ก เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง 

นุช 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

น า ม ส กุ ล ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง (ชมภูทวปี) 

ชมภู 

 
4.2.3 โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มทมีาและความหมาย 

โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มทีมาและความหมายนี เป็นโครงสร้างทาง
ความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ จะใชก้ลุ่มทีมาและความหมาย 3 กลุ่ม ในการตงัชือ ซึงในกลุ่มทีมา
และความหมาย 3 กลุ่มนนั พบว่าปรากฏกลุ่มทีมาและความหมายย่อยทงัแบบ 3 กลุ่มทีมาและ
ความหมายยอ่ย และ 4 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย พบจาํนวน  53 ชือ คิดเป็นร้อยละ 15.14 โดยมี
รายละเอียดดงันี 

 
4.2.3.1 โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มทีมาและความหมาย 3 กลุ่มทีมาและ

ความหมายย่อย 
   โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มทีมาและความหมาย 3 กลุ่มทีมา
และความหมายย่อย เป็นโครงสร้างทางความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ จะมีกลุ่มทีมาและ
ความหมาย 3 กลุ่ม ในการตงัชือ และจะประกอบดว้ย 3 กลุ่มทีมาและความยอ่ยในชือ พบจาํนวน 51 
ชือ คิดเป็นร้อยละ 14.57 ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 8    ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีโครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มทีมา
และความหมาย 3 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 

กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย
ย่อย 

อกัษรย่อ / คาํ / 
ตัวเลข 

ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความ
เชียวชาญ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ความเชียวชาญ (คาํว่า เจน 
ที ห ม า ย ถึ ง  เ ชี ย ว ช า ญ 
ชําน าญ  แต่ เ จ้ า ข อ ง เ รื อ
เปลียน จ เป็น ช เป็นคาํว่า 
เชน) 

เชน เชนสมุทร 1 

ก ลุ่ม ที ม า และคว ามหมาย เ กี ย วกับ
ธรรมชาติ 

คํา ที มีความหมายหมาย
เกียวกบัธรรมชาติ 

สมุทร 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับลาํดับ
ของเรือประมง 

ลาํดับของเรือประมง  เป็น
ลาํที 1 

1 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชื อ บิ ด า ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง ( เสรี) 

ส. ส. โชคนาํทรัพย ์
2 

ก ลุ่ม ที ม า และคว ามหมาย เ กี ย วกับ
ความสมัพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน 

ชื อ เ รื อประมงของ บิด า
เจา้ของเรือประมง 

โชคนาํทรัพย ์

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับลาํดับ
ของเรือประมง 

ลาํดับของเรือประมง เป็น
ลาํที 2 

2 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชือมารดาเจา้ของเรือประมง วาสนา วาสนาพาโชค 1 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความ
เชือ 

ความเชือเรืองโชค ลาภ ของ
เจา้ของเรือ 

พาโชค 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับลาํดับ
ของเรือประมง 

ลํ า ดั บ ข อ ง เ รื อ ป ร ะ ม ง   
เป็นลาํที 1 

1 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

ชือเจ้าของเ รือประมงว่า  
“รุ่งนภา” 

รุ่ง รุ่งประเสริฐ 1 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชื อ ส า มี ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง 

ประเสริฐ 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับลาํดับ
ของเรือประมง 

ลาํดับของเรือประมง เป็น
ลาํที 1 

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย

ย่อย 
อกัษรย่อ / คาํ / 

ตัวเลข 
ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประเทศ
ไทย 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ประเทศไทย 

สยาม สยามชยันาวี 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวชยัชนะ คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ชยัชนะ 

ชยั 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวเรือและ
สมรรถนะของเรือ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
เรือ 

นาว ี

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

นามสกุลเจา้ของเรือประมง
(ฮวดยนิดี) 

ฮวดยนิดี ฮวดยนิดีโชคชยั 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความ
เชือ 

ความเชือเรืองโชค ลาภ ของ
เจา้ของเรือ 

โชค 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวชยัชนะ คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ชยัชนะ 

ชยั 

 
4.2.3.2 โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มทีมาและความหมาย 4 กลุ่มทีมาและ

ความหมายย่อย 
   โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มทีมาและความหมาย 4 กลุ่มทีมา
และความหมายย่อย เป็นโครงสร้างทางความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ จะมีกลุ่มทีมาและ
ความหมาย 3 กลุ่ม ในการตงัชือ และจะประกอบด้วย 4 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยในชือ พบ
จาํนวน  2 ชือ คิดเป็นร้อยละ 0.57 ไดแ้ก่ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 9    ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีโครงสร้างทางความหมายแบบ 3   กลุ่มทีมา
และความหมาย 4 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย  

กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย
ย่อย 

อกัษรย่อ / คาํ / 
ตัวเลข 

ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชื อ ม า ร ด าข อ ง เ จ้ า ข อ ง
เรือประมง 

จิตร จิตรจงเจริญ 1 

ชือบุตรสาวของเจ้าของ
เรือประมง 

จง 

ก ลุ่ม ที ม า และคว ามหมาย เ กี ย วกับ   
ความเจริญรุ่งเรือง 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ความเจริญรุ่งเรือง 

เจริญ 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับลาํดับ
ของเรือประมง 

ลํ า ดั บ ข อ ง เ รื อ ป ร ะ ม ง   
เป็นลาํที 1 

1 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชื อ ม า ร ด าข อ ง เ จ้ า ข อ ง
เรือประมงวา่ (สาคร) 

ส. ส. ศกัดิรุ่งโรจน์ 
5 

ชือพีชายเจา้ของเรือประมง ศกัดิ 
ก ลุ่ม ที ม า และคว ามหมาย เ กี ย วกับ   
ความเจริญรุ่งเรือง 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ความเจริญรุ่งเรือง 

รุ่งโรจน ์

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความดี
งาม 

ตวัเลขมงคล แสดงถึงสิงดี
งาม 

5 

 
4.2.4 โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มทมีาและความหมาย 

โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มทีมาและความหมายนี เป็นโครงสร้างทาง
ความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ จะใชก้ลุ่มทีมาและความหมาย 4 กลุ่ม ในการตงัชือ ซึงในกลุ่มทีมา
และความหมาย 4 กลุ่มนนั พบว่าปรากฏกลุ่มทีมาและความหมายย่อยทงัแบบ 4 กลุ่มทีมาและ
ความหมายย่อย และ 5 กลุ่มทีมาและความหมายย่อย พบจาํนวน 14 ชือ คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมี
รายละเอียดดงันี 
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4.2.4.1 โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มทีมาและความหมาย 4 ความหมาย
ย่อย 
   โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มทีมาและความหมาย 4 กลุ่มทีมา
และความหมายย่อย เป็นโครงสร้างทางความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ จะใช้กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 4 กลุ่ม ในการตงัชือ และจะประกอบด้วย 4 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยในชือ พบ
จาํนวน 13 ชือ คิดเป็นร้อยละ 3.71 ตวัอยา่งเช่น 
 
ตารางที 10    ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีโครงสร้างทางความหมายแบบ 4   กลุ่มทีมา

และความหมาย 4 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย  
กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย

ย่อย 
อกัษรย่อ / คาํ / 

ตัวเลข 
ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

ชือเจา้ของเรือประมง ทะนงค ์ ทะนงคเ์จริญชยั
นาว ี

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความ
เจริญรุ่งเรือง 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ความเจริญรุ่งเรือง 

เจริญ 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวชยัชนะ คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ชยัชนะ 

ชยั 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวเรือและ
สมรรถนะของเรือ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
เรือ 

นาว ี

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

ชือเจา้ของเรือประมง (นิภา) น. น. ณฐัพลนาวา 6 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลที
มีความสมัพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง 

ชือบิดาเจา้ของเรือประมง ณฐัพล 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวเรือและ
สมรรถนะของเรือ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
เรือ 

นาวา 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความดี
งาม 

ตวัเลขมงคล แสดงถึงสิงดี
งาม 

6 
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กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย
ย่อย 

อกัษรย่อ / คาํ / 
ตัวเลข 

ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

ชื อ เ จ้ า ข อ ง เ รื อ ป ร ะ ม ง   
(บุญตา) 

บุญ บุญเจริญชยันาว ี

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความ
เจริญรุ่งเรือง 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ความเจริญรุ่งเรือง 

เจริญ 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัชยัชนะ คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ชยัชนะ 

ชยั 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัเรือ และ
สมรรถนะของเรือ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
เรือ 

นาว ี

 
4.2.4.2 โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มทีมาและความหมาย 5 กลุ่มทีมาและ

ความหมายย่อย 
   โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มทีมาและความหมาย 5 กลุ่มทีมา
และความหมายย่อย เป็นโครงสร้างทางความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ จะใช้กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 4 กลุ่ม ในการตงัชือ และจะประกอบดว้ย 5 กลุ่มทีมาและความยอ่ยในชือ พบจาํนวน 1 
ชือ คิดเป็นร้อยละ 0.29 คือ 
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ตารางที 11    ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีโครงสร้างทางความหมายแบบ 4   กลุ่มทีมา
และความหมาย 5 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย  

กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย
ย่อย 

อกัษรย่อ / คาํ / 
ตัวเลข 

ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

ชือเล่นเจ้าของเรือประมง 
(ตุก๊) 

ต. 
 

ต. โชคพรชยั 1 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความ
เชือ 

ความเชือเรืองโชค ลาภ ของ
เจา้ของเรือ 

โชค 
 

ความเชือในความศกัดิสิทธิ
ของศาสนา 

พร 
 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวชยัชนะ คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ชยัชนะ 

ชยั 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับลาํดับ
ของเรือประมง 

ลาํดับของเรือประมง เป็น
ลาํที 1 

1 

 
4.2.5 โครงสร้างทางความหมายแบบ 5 กลุ่มทมีาและความหมาย 

โครงสร้างทางความหมายแบบ 5 กลุ่มทีมาและความหมายนี เป็นโครงสร้างทาง
ความหมายทีชือเรือประมง 1 ชือ จะใชก้ลุ่มทีมาและความหมาย 5 กลุ่ม ในการตงัชือ ซึงในกลุ่มทีมา
และความหมาย 5 กลุ่มนนั พบวา่มีการปรากฏกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเพียงแบบ 5 กลุ่มทีมา
และความหมายยอ่ยเท่านนั พบจาํนวน 2 ชือ คิดเป็นร้อยละ 0.57 ไดแ้ก่ 
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ตารางที 12    ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีโครงสร้างทางความหมายแบบ 5 กลุ่มทีมา
และความหมาย 5 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย  

กลุ่มทมีาและความหมาย กลุ่มทมีาและความหมาย
ย่อย 

อกัษรย่อ / คาํ / 
ตัวเลข 

ทีแสดงกลุ่มทีมา
และความหมาย 

ชือเรือประมง 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

ชื อ เ จ้ า ข อ ง เ รื อ ป ร ะ ม ง
(พ ย า ง ค์ ที ส อ ง ข อ ง ชื อ
เ จ้ า ข อ ง เ รื อ ป ร ะ ม ง ว่ า 
“ปราณี”) 

ณ. ณ. โชคชยันาว ี1 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความ
เชือ 

ความเชือเรืองโชค ลาภ ของ
เจา้ของเรือ 

โชค 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวชยัชนะ คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ชยัชนะ 

ชยั 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวเรือและ
สมรรถนะของเรือ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
เรือ 

นาว ี

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับลาํดับ
ของเรือประมง 

ลาํดับของเรือประมง เป็น
ลาํที 1 

1 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติั
เจา้ของเรือประมง 

ชื อ เ จ้ า ข อ ง เ รื อ ป ร ะ ม ง   
(จงรัก) 

จ. จ. พิทกัษช์ยันาว ี
1 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความ
มนัคงปลอดภยั 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ความมนัคง ปลอดภยั 

พิทกัษ ์

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวชยัชนะ คาํทีมีความหมายเกียวกับ
ชยัชนะ 

ชยั 

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวเรือและ
สมรรถนะของเรือ 

คาํทีมีความหมายเกียวกับ
เรือ 

นาว ี

กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับลาํดับ
ของเรือประมง 

ลาํดับของเรือประมง  เป็น
ลาํที 1 

1 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงในจังหวัด

สมุทรสงครามทงัหมด 350 ชือ ผูว้จิยัสามารถสรุปความถีเป็นร้อยละ เพือใหเ้ห็นภาพรวมไดด้งันี 
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ตารางที 13    ค่าความถีและร้อยละของโครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงคราม 

โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมง ความถี ร้อยละ 
4.2.1 โครงสร้างทางความหมายแบบ  1 กลุ่ มทีมาและ
ความหมาย 

45 12.86 

          4.2.1.1 โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 1 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 

33 9.43 

          4.2.1.2 โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 2 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 

12 3.43 

4.2.2 โครงสร้างทางความหมายแบบ  2 กลุ่ มทีมาและ
ความหมาย 

236 67.43 

          4.2.2.1 โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 2 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 

232 66.29 

          4.2.2.2 โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 3 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 

4 1.14 

4.2.3 โครงสร้างทางความหมายแบบ  3 กลุ่ มทีมาและ
ความหมาย 

53 15.14 

          4.2.3.1 โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 3 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 

51 14.57 

          4.2.3.2 โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 4 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 

2 0.57 

4.2.4 โครงสร้างทางความหมายแบบ  4 กลุ่ มทีมาและ
ความหมาย 

14 4 

          4.2.4.1 โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 4 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 

13 3.71 

          4.2.4.2 โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 5 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 

1 0.29 
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โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมง ความถี ร้อยละ 
4.2.5 โครงสร้างทางความหมายแบบ  5 กลุ่ มทีมาและ
ความหมาย 5 กลุ่มทมีาและความหมายย่อย 

2 0.57 

รวม 350 100 
 

จากตารางขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงครามปรากฏความถีเรียงจากมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด กล่าวคือ อนัดบัที 1 คือ โครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมาย (ร้อยละ 67.43) อนัดบัที 2 คือ โครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 3 กลุ่มทีมาและความหมาย (ร้อยละ 15.14) อนัดบัที 3 คือ โครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมาและความหมาย (ร้อยละ 12.86) อนัดบัที 4 คือ โครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 4 กลุ่มทีมาและความหมาย (ร้อยละ 4) และ อนัดบัที 5 คือ โครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 5 กลุ่มทีมาและความหมาย (ร้อยละ 0.57) 

หากพิจารณาความถีของโครงสร้างทางความหมายในแต่ละแบบแลว้ พบว่า เจา้ของ
เรือประมงนิยมตงัชือเรือประมงแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่มทีมาและความหมายย่อย 
มากทีสุด (ร้อยละ 66.29) รองลงมาเป็นแบบ แบบ 3 กลุ่มทีมาและความหมาย 3 กลุ่มทีมาและ
ความหมายย่อย (ร้อยละ 14.57) แบบ 1 กลุ่มทีมาและความหมาย 1 กลุ่มทีมาและความหมายย่อย 
(ร้อยละ 9.43) แบบ 4 กลุ่มทีมาและความหมาย 4 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย (ร้อยละ 4) แบบ 1 
กลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่มทีมาและความหมายย่อย (ร้อยละ 3.43) แบบ 2 กลุ่มทีมาและ
ความหมาย 3 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย (ร้อยละ 1.14) แบบ 3 กลุ่มทีมาและความหมาย 4 กลุ่ม
ทีมาและความหมายย่อย และแบบ 5 กลุ่มทีมาและความหมาย 5กลุ่มทีมาและ ความหมายย่อย มี
ความถีเท่ากนั (ร้อยละ 0.57) และลาํดบัสุดทา้ย คือ แบบ 4 กลุ่มทีมาและความหมาย 5 ความหมาย
ยอ่ย (ร้อยละ 0.29) ตามลาํดบั 

จากข้อมูลข้างต้นจะสังเกตได้ว่าการตังชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามนัน 
เจา้ของเรือประมงส่วนใหญ่นิยมตงัชือแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมาย 2 ความหมายยอ่ย มากกว่า
แบบอืน ๆ อยา่งเห็นไดช้ดัเจน ขอ้มูลดงักล่าวนีสามารถสะทอ้นความคิดของเจา้ของเรือทีตอ้งการ
สือความหมายมากกวา่ 1 อยา่งในชือเรือของตน  

จากการศึกษาทีมาและความหมาย และโครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงครามในบทนี ทาํใหท้ราบวา่ ทีมาและความหมายของชือเรือประมงทีนิยมมากทีสุด
คือ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน โดยเฉพาะอยา่งยิงทีมาและ
ความหมายจากชือเรือประมงลาํอืน ไม่ว่าจะเป็นการนาํชือเรือมาจากชือเรือประมงของครอบครัว
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เจา้ของเรือเอง นาํมาจากชือเรือประมงของครอบครัวคู่สมรส คนรู้จกั  หรือแมแ้ต่การนาํชือของ
เรือประมงทีเจ้าของเรือมีอยู่ก่อนแล้วมาตงัเป็นชือเรือประมงลาํใหม่ สะท้อนให้เห็นว่าสภาพ
สังคมไทยยงัมีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นภายในครอบครัว เพราะถึงแมว้า่ลูกหลานจะแยกครอบครัว
ไปประกอบอาชีพธุรกิจการงานเป็นของตนเองแลว้ ก็ยงันาํชือธุรกิจของบิดามารดามาใชเ้พือดาํรง
ความเป็นครอบครัวไว ้หรือกรณีทีเจา้ของเรือตงัชือเรือประมงโดยใชชื้อเรือทีตนมีอยู่ไปประกอบ
ในชือเรือประมงลาํใหม่นนั ก็มีจุดประสงคเ์พือแสดงให้เห็นวา่เรือประมงเหล่านีเป็นเรือประมงของ
ครอบครัวเดียวกนั เจา้ของเดียวกนันนัเอง 

ส่วนโครงสร้างทางความหมายนนั จะเห็นไดว้า่ เจา้ของเรือประมงนิยมตงัชือเรือประมง
แบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่มทีมาและความหมายย่อย มากกว่ารูปแบบโครงสร้างทาง
ความหมายอืน ๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเจา้ของเรือประมงยงัตอ้งการสือความหมายมากกว่า 1 
อยา่งในชือเรือ เพือให้ความหมายทีปรากฏในชือเรือนนัครอบคลุมตามความตอ้งการของตน ซึงสิง
ต่าง ๆ เหล่านีเป็นเครืองมืออย่างดีในการสะท้อนค่านิยม ความคิด และความเชือ ของคนใน
สังคมไทย ซึงจะกล่าวในบทต่อไป 
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บทท ี5 
ความเชือ และค่านิยมของคนในจังหวดัสมุทรสงครามทสีะท้อนจากชือเรือประมง 

 

ภาษาเป็นสิงสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและการมองโลกของผูใ้ช้ภาษานัน ๆ ดังนัน
การศึกษาวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามซึงพิจารณาจากทีมาและความหมายของ
ชือเรือประมงทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือ จึงทาํให้เห็นความคิด ความเชือ และค่านิยมต่าง ๆ 
ของชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามได ้ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ผูว้ิจยัไดพ้บความเชือ  
ต่าง ๆ ของคนในจังหวดัสมุทรสงคราม  ได้แก่ ความเชือเรืองโชคลาภ ความเชือเรืองตัวเลข       
ความเชือเกียวกบัสิริมงคล และความเชือเกียวกบัศาสนาและสิงศกัดิสิทธิ ส่วนค่านิยมของคนใน
จงัหวดัสมุทรสงครามทีสะทอ้นจากชือเรือประมงนัน พบว่าชาวสมุทรสงครามมีค่านิยมเกียวกบั
ความสําคญัของครอบครัว ค่านิยมเกียวกบัความภาคภูมิใจในตนเอง ค่านิยมในการให้ความสําคญั
ต่ออาชีพประมง และค่านิยมเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง ชัยชนะ และความมงัคงั ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี 
 
5.1 ความเชือทสีะท้อนจากชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 

เมือมนุษยย์อมรับเรืองใดเรืองหนึงแลว้ไม่วา่จะเป็นทางกายหรือทางใจ การยอมรับนบั
ถือของมนุษย์นีก็อาจเรียกอีกอย่างหนึงว่า ความเชือ นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเกียวกับ     
ความเชือไว ้ดงันี 
 

กิงแกว้ อตัถาการ (2519 : 91) ให้ความหมายไวว้า่ “ ความเชือ คือ การเห็นจริงดว้ย เห็น
จริงตาม และจะเห็นเช่นนนัดว้ยความรู้สึก หรือดว้ยความไตร่ตรองโดยเหตุผลก็ตาม” 

 
ทศันีย ์ ทานตวณิช (2523 : 224) กล่าววา่ “ความเชือหมายถึง การยอมรับนบัถือหรือยึด

มนัในสิงใดสิงหนึงทงัทีมีตวัตนหรือไม่ก็ตามว่าเป็นความจริงหรือมีอยู่จริง โดยจะมีหลกัฐานมา
พิสูจน์เพือใหเ้ห็นจริงหรือไม่ก็ได”้ 
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ธวชั  ปุณโณทก (2530 : 350) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “ความเชือ คือ การยอมรับอนัเกิด
อยูใ่นจิตสํานึกของมนุษย ์ต่อพลงัอาํนาจเหนือธรรมชาติทีเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย ์แมว้า่พลงั
อาํนาจเหนือธรรมชาติเหล่านีจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่ในสังคมมนุษย์หนึง
ยอมรับและใหค้วามยาํเกรง”  

 
นนัทา ขุนภกัดี (2530 : 5) ไดก้ล่าวสรุปไวว้่า “ความเชือ หมายถึง สภาพทีบุคคลให้

ความมนัใจ เห็นคลอ้ยตามและพร้อมทีจะปฏิบติัตามสิงใดสิงหนึงแลว้นาํไปถ่ายทอดให้บุคคลหนึง
ไดท้ราบ เพือตอ้งการใหเ้กิดความมนัใจ เห็นคลอ้ยตามและปฏิบติัตามดว้ย โดยไม่คาํนึงวา่ความเชือ
นนั ๆ จะมีเหตุผลทีสามารถพิสูจน์ไดห้รือไม่ก็ตาม และชีให้เห็นวา่ความเชือของคนมีมูลเหตุมาจาก
ความไม่รู้ทาํใหเ้กิดความกลวั เมือมีความกลวัแลว้จึงคิดสร้างความเชือขึนมาเพือเป็นทีพึงทางใจ” 

 
ขนิษฐา  จิตชินะกุล (2545 : 33) ให้ความหมายไวว้า่ “ความเชือ คือ การทีมนุษยย์อมรับ

นบัถือหรือเกิดการยดึมนัถือมนัในสิงใดสิงหนึง เพือเป็นเครืองยึดเหนียวทางจิตใจให้เกิดความรู้สึก 
อบอุ่น ปลอดภยั และมนัคงในชีวิตนนั อาจมีเหตุผลทีเพียงพอต่อการยอมรับหรือไม่ก็ได ้และเมือ
มนุษยเ์กิดการยอมรับในเรืองใดเรืองหนึงแลว้ ก็จะมีการแสดงออกไม่วา่จะทางกายหรือทางใจ” 

 
จากความหมายของคําว่า “ความเชือ” ทังหมดทีกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า              

“ความเชือ” หมายถึง การยอมรับนบัถือในสิงใดสิงหนึงทีอาจตงัอยูบ่นพืนฐานของความคิด เหตุผล
ทีพิสูจน์ได ้หรือพิสูจน์ไม่ได ้ซึงเป็นแนวทางในการตดัสินใจเชือ ปฏิบติั หรือละเวน้จากการปฏิบติั
สิงใดสิงหนึง โดยมีการปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนกลายเป็นวฒันธรรมของมนุษย ์  

จากการศึกษาวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทงั 350 ชือ พบว่า ชือ
เรือประมงไดส้ะทอ้นความเชือดา้นต่าง ๆ ของชาวสมุทรสงคราม และสามารถจาํแนกไดเ้ป็น  4 
ด้าน ได้แก่ ความเชือเรืองโชคลาภ ความเชือเรืองตวัเลข ความเชือเรืองสิริมงคล และความเชือ
เกียวกบัศาสนาและสิงศกัดิสิทธิ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 

5.1.1 ความเชือในเรืองโชคลาภ 
  “โชค”  หมายถึง สิงทีนาํผลมาให้โดยคาดหมายไดย้าก เช่น โชคดี หรือ โชคร้าย 
แต่ส่วนมากมกันิยมใช้ในทางทีดี (ราชบณัฑิตยสถาน 2546 : 373) ส่วนคาํว่า “ลาภ” นัน ก็มี
ความหมายอยา่งเดียวกนั หมายถึง สิงทีมกัจะไดม้าโดยไม่คาดคิด (ราชบณัฑิตยสถาน 2546 : 1007) 
ทงันี ความเชือในเรืองโชคลาภ หรือการได้มาโดยไม่คาดฝันนนัเป็นความเชือทีอยู่กบัคนไทยมา   
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ช้านาน เพราะไม่ว่ายุคสมยัใด คนไทยก็เชือเรืองโชคลาภ และมุ่งหวงัทีจะมีสิงนีด้วยกนัทงันัน    
การประกอบอาชีพประมงก็เช่นกนั นอกจากจะตอ้งอาศยัความชาํนาญเชียวชาญในการประกอบ
อาชีพ หรือสภาพดินฟ้าอากาศแล้ว สิงสําคญัอย่างหนึงทีชาวประมงเชือว่ามีส่วนทาํให้พวกเขา
ประสบความสําเร็จในอาชีพนนั ก็คือ โชคลาภ ดงัที นงนุช  เผา่จนัทร์ (2553) เจา้ของเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงครามได้กล่าวถึงชือเรือประมงของเธอไวว้่า “โชคมหาศาล ก็หมายถึง โชคที
เยอะแยะมากมาย มีมหาศาล ก็คือว่านะ ถา้มีโชคมาก มีโชคมหาศาล ก็จะไดจ้บัปลาไดม้าก ๆ ไง 
เพราะทาํเรือนีก็เหมือนเสียงโชคเหมือนกนันะ” การทีโชคลาภช่วยให้ชาวประมงหาปลาไดจ้าํนวน
มากก็จะส่งผลให้ชาวประมงได้ในสิงทีพวกเขาปรารถนาให้เกิดขึนตามมา นันก็คือความมงัคงั
รํารวย ดงันนัความเชือเรืองของโชคลาภทีจะบนัดาลความมงัคงัรํารวยแก่ชาวประมงนนั สะทอ้น
จากชือเรือประมง  ดังเช่น เรือประมงชือ โชคทวีทรัพย์ เยิม  บัวแก้ว (2553) ซึงเป็นเจ้าของ
เรือประมงลาํนีไดก้ล่าวถึงชือเรือประมงว่า “โชคทวีทรัพย ์โชคนีก็คือ โชคลาภนนัแหละ มีโชคมี
ลาภจะไดช่้วยใหมี้เงินมีทอง แบบวา่ทวทีรัพยสิ์นขึนมาใหร้วย ๆ”  

ดว้ยเหตุที ชาวประมงเชือว่าโชคลาภเป็นอีกปัจจยัสําคญัทีส่งผลต่อการประกอบ
อาชีพประมงของเขา ทาํให้ชาวประมงสามารถหาปลาได้จาํนวนมาก ได้ปลา ทีมีราคาสูง ทาํให้
ชาวประมงไดสิ้งทีมุ่งหวงัอยา่งหนึงในชีวิตนนัก็คือทรัพยสิ์นเงินทอง เจา้ของเรือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงครามส่วนใหญ่จึงนิยมตงัชือเรือประมงโดยประกอบดว้ยคาํวา่ “โชค” ตวัอยา่งเช่น  โชคทวี
ชัย 7, โชคสถาพร, โชคชาตรี 1, โชคทวี,  โชคพวงเพชร, น. โชคมหาศาล 1, ปอนาํโชค  เป็นตน้   
สิงนีเป็นเครืองยืนยนั และสะทอ้นถึงความเชือเรืองโชคลาภ ทีมีอิทธิพลและผูกพนักบัชีวิตของ
ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
 

5.1.2 ความเชือเรืองตัวเลข 
  คติความเชือของคนไทยแต่ละถิน  แต่ละสมัยย่อมมีความเหมาะสมตาม           
ความตอ้งการของถินนนั ๆ หรือยุคนนั ๆ ความเชือเรืองจาํนวนและตวัเลขก็เป็นอีกความเชือหนึงที 
ไดแ้สดงถึงภูมิปัญญาและความคิดอนักวา้งไกลของบรรพชนไทย จึงไดก่้อให้เกิดจารีตประเพณีที
ยึดถือปฏิบติัสืบเนืองกนัมาเกียวกบัเรืองจาํนวนและตวัเลข เช่น จาํนวนนบัรูปธรรมอยา่งอริยสัจ  4 
ทีเป็นเสมือนพระอมตธรรม 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทีทาํให้มนุษย์ขา้มพน้
วฏัสงสาร  อยา่งในพิธีศพของคนไทยแต่โบราณ จะทาํบนัได 4 ขนัแทนอริยสัจสี เมือปิดผนึกฝาโลง
แลว้จะนาํบนัได 4 ขนันี (เรียกว่า บนัไดผี) มาวางบนหลงัคาโลง เพืออธิบายเป็นปริศนาธรรมว่า 
สัตวโ์ลกตอ้งเวยีนวา่ยอยูใ่นกามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ (ฤดีรัตน์ กายราศ 2552 : 128 - 134) 
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  ความเชือเรือง จาํนวนคู่ จาํนวนคี เช่น การปลูกสร้างบา้นเรือนจะตอ้งทาํบนัได
บา้นใหเ้ป็นจาํนวนคี เพราะถา้เป็นจาํนวนคู่จะถือวา่เป็นบนัไดผี หรือผีเดินผา่น หรือในการแต่งงาน 
มกัจะแต่งในเดือนคู่เพราะถือวา่จะไดเ้ป็นคู่กนัตลอดไป หากแต่งในเดือนคีจะไม่ดี ไม่เป็นสิริมงคล
เพราะอาจจะหยา่ร้างกนัได ้เป็นตน้ 
  จากขา้งตน้จะเห็นได้ว่าความเชือในเรืองตวัเลขนันมีอยู่ในสังคมไทยมาแต่อดีต
กาล อีกทงัความเชือนีก็ยงัคงสืบเนืองมาจนถึงปัจจุบนั เช่น ความเชือเรืองการเลือกเลขทะเบียนรถ 
เลขโทรศัพท์มือถือ  เลขทีห้อง  เป็นต้น  จากการศึกษาวิ เคราะห์ชือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงครามพบวา่ ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึงทีให้ความสําคญักบั
ความเชือเรืองตวัเลข  ทงันีพบว่าเจา้ของเรือประมงจะนาํตวัเลขมาประกอบในชือเรือ ทงัทีเป็น
ตวัเลขแสดงลาํดบัของเรือ และตวัเลขทีชาวประมงถือเป็นเลขมงคล ซึงพบว่าตวัเลขทีเจ้าของ
เรือประมงนาํมาใช้ในชือเรือประมงโดยเชือวา่เป็นเลขดี เลขมงคลนนั ไดแ้ก่ เลข 1 เลข 2  เลข 4  
เลข 5  เลข 6  เลข 7  เลข 8  เลข 9  เลข 11  เลข 12  และ เลข 22  ตวัเลขดงักล่าวปรากฏความถี       
ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 14    ค่าความถีและร้อยละการปรากฏตวัเลขมงคลในชือเรือประมง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ตัวเลข ความถี ร้อยละ 
1 1 3.03 
2 1 3.03 
4 3 9.09 
5 4 12.12 
6 2 6.06 
7 3 9.09 
8 4 12.12 
9 12 36.36 

11 1 3.03 
12 1 3.03 
22 1 3.03 
รวม 33 100 
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 จากตารางจะเห็นไดว้่า ตวัเลขมงคลทีใช้ในชือเรือประมง จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ปรากฏความถีเรียงจากมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด คือ อนัดบัที 1 เลข 9 (ร้อยละ 36.36) อนัดบัที 2 มี  2 
ตวัเลขทีมีค่าความถีเท่ากนั ได้แก่ เลข 5 และเลข 8 (ร้อยละ 12.12) อนัดบัที 3 มี 2 ตวัเลขทีมี
ค่าความถีเท่ากนั ไดแ้ก่ เลข 4 และเลข 7 (ร้อยละ 9.09) อนัดบัที 4 เลข 6 (ร้อยละ 6.06) และอนัดบัที 
5 มี 5 ตวัเลขทีมีค่าความถีเท่ากนั ไดแ้ก่ เลข 1 เลข 2 เลข 11 เลข 12 และเลข 22 (ร้อยละ 3.03) ดงั
รายละเอียดต่อไปนี 

 
เลข 9 เป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือประมงนิยมนาํมาใชเ้พือความเป็นสิริมงคลมากทีสุด 

พบวา่ชือเรือประมงทีสะทอ้นความเชือเรืองตวัเลขทงั 36 ชือ มีการปรากฏใชเ้ลข 9 หรือเลขทีลงทา้ย
ดว้ย 9 จาํนวน 12 ชือ คิดเป็นร้อยละ 36.36 ตวัอยา่งเช่น ปารวดี 9, โชคทวีชัย 9, พรอุดมชัยนาวี 9, 
กิตติมา 9, โชคทวีชัย 19  เป็นตน้ 

ชาวประมงเชือวา่ เลข 9 มีความหมายถึง ความกา้วหนา้ เจริญรุ่งเรือง ซึงมีทีมาจาก
วา่เลข 9 ซึงอ่านออกเสียงว่า “เกา้” ในภาษาไทยพอ้งกบัคาํวา่ “กา้ว” ทีหมายถึง “กา้วไปขา้งหน้า” 
โดยชาวประมงส่วนใหญ่จะใชต้วัเลขประกอบชือทีลงทา้ยดว้ย 9 หรือถา้เป็นเรือชนิดลากคู่ตวัเลข
ของเรือสองลาํทีคู่กนัเมือรวมกนัแลว้จะตอ้งลงทา้ยดว้ย 9 ดงัคาํให้สัมภาษณ์ของ อนุชา โชควิเชียร 
(2553) ว่า “ส่วนใหญ่ทีเขาใช้กนั เขาก็ถือว่าเลขเกา้เป็นเลขมงคล กา้วหนา้อะไรอย่างนี ก็ถา้ไม่ใช้
เลขเกา้เลย ก็จะใชเ้ลขทีลงทา้ยดว้ยเกา้อยา่งสิบเกา้ก็ใช”้  

ความเชือในตวัเลข 9 นี ฤดีรัตน์  กายราศ (2552 : 126) ไดก้ล่าวไวส้อดคลอ้งกนัวา่  
 
เลข 9 เป็นเลขทีคนไทยเชือกนัวา่เป็นเลขทีเป็นสิริมงคลอยา่งยงิ เนืองจากมีเสียงทีไป

พอ้งกบัคาํวา่ “กา้ว” ทีตีความหมายไปถึงความกา้วหนา้ กา้วไกล หรือกา้วไปขา้งหนา้ ซึง
คนไทยเชือวา่จะส่งผลใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในชีวติ ดงันนัในงานมงคลต่าง ๆ คนไทยจึง
นิยมจดัในวนั เดือน ปี ตลอดจนฤกษ์ยามต่าง ๆ จะตอ้งเกียวกบัเลข 9 ทงัหมด แมแ้ต่เลข
ธนบตัรทีขึนตน้หรือลงทา้ยดว้ยเลข 9 ก็นิยมเก็บไวเ้ป็นเงินขวญัถุง เพราะถือวา่เป็นธนบตัร
มงคลรวมทงัเลขทะเบียนรถ เลขทีบา้น หมายเลขโทรศพัท ์เลขทีบตัรประจาํตวั เลขทีสมคัร
สอบ ฯลฯ ถา้มีเลข 9 ปรากฏอยูก็่จะเป็นทีตอ้งการมาก 

 
 จากการวเิคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามยงัพบวา่ นอกจากตวัเลข 9 

จะเป็นตวัเลขมงคลตามความเชือของชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามแลว้ ยงัมีตวัเลขมงคล
จาํนวนอืน ๆ  ตามความเชือของคนไทยเชือสายจีน ซึงเป็นคนส่วนใหญ่ในกลุ่มชาวประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงคราม ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



113 

เลข 5 เป็นจาํนวนทีธรรมเนียมจีนส่วนใหญ่ให้ความสําคญัโดยนิยมวา่เป็นจาํนวน
มงคล ดงันันวตัถุอวยพรทงัหลายในธรรมเนียมจีนจึงนิยมจาํนวน 5 เช่น พิธีกรรมการฝังหมอ้ดิน 
‘แซกีปัว’ ในฮวงซุย้ หรือหลุมฝังศพของคนจีนทีนิยมสร้างขึนในขณะทียงัมีชีวิตอยู ่ก็จะใส่วตัถุอวย
พร 5 อยา่งลงในหมอ้ดินดงักล่าว ฝังลงไปในหลุม ไม่วา่จะเป็น ‘โหงวเจ็งจี’ หรือเมล็ดธญัพืชทงั 5 
ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วเหนียว ขา้วเปลือก ถวัเขียว ถวัแดง เมล็ดลาํไย เพืออวยพรให้เติบโตรุ่งเรืองง่าย ๆ 
เหมือนเมล็ดธัญพืชเหล่านี หรือบางคนอาจใส่ ‘โหงวกิม’ หรือ ‘ทองทงัห้า’ ไดแ้ก่ ทองคาํ เงิน 
ทองแดง เหล็ก และดีบุก เพืออวยพรใหชี้วติรํารวยรุ่งเรืองอยา่งมนัคง และแข็งแรง อยา่งไรก็ดี ไม่วา่
จะใส่อะไรลงไปในหม้อดินก็แล้วแต่ แต่จาํนวนของวตัถุทีใส่นันต้องมีจาํนวน 5 อย่าง เพือ       
ความเป็นสิริมงคลของคนจีน (จิตรา ก่อนนัทเกียรติ 2544 : 72 – 74) 

จากการศึกษาชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ เจา้ของเรือประมงได้
นาํเลข 5 มาใช้ประกอบในชือเรือด้วยความเชือว่าเลข 5 เป็นเลขมงคล ดงัที กิมจู ตนัพิชยั (2554) 
เจา้ของเรือประมง นาวีเกรียงไกร 5 กล่าววา่ “ 5 ตวันีก็ไม่มีอะไรหรอก เป็นเลขมงคล เลขดี ฉนัเลย
ใช้ เรือลาํนีก็ลากดีนะ” ทังนีจากการศึกษาชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม พบว่า ชือ
เรือประมงทีใชเ้ลข 5 ในชือเรือประมง โดยถือเป็นเลขมงคลนนัมีจาํนวน 4 ชือ คิดเป็นร้อยละ 12.12  
เช่น ชือเรือ นาวีเกรียงไกร 5, นาํนาวี 5, ส. ศักดิรุ่งโรจน์ 5 เป็นตน้ 

 
เลข 8 เป็นตวัเลขอีกจาํนวนหนึงทีเจา้ของเรือประมงนาํมาประกอบชือเรือประมง 

โดยเชือว่าเป็นเลขมงคลแสดงถึงความรํารวย ดังที ประเสริฐ ดํารงคุณาวุฒิ (2553) เจ้าของ
เรือประมง มณเฑียรนาํโชค  8 ให้สัมภาษณ์ว่า “ 8 ทีใชเ้นียก็คือว่า ก็ถือหลกัตามฮวงจุย้นีนะ ก็เชือ
อยา่งนนั เขาวา่หมายถึง รวย จีนฮ่องกงเขาวา่อยา่งนนั จะวา่งมงายก็ได ้แต่ก็เชืออยา่งนนั ก็ใชแ้ลว้ก็ดี
นะ ดีมาตลอด เราเป็นคนจีนก็เชืออะไรแบบจีนๆ”  ซึงสอดคลอ้งกบัความหมายของตวัเลขในทาง
โหราศาสตร์ทีกล่าววา่เลข 8 เป็นตวัเลขแห่งดาวพลูโตซึงเป็นดวงดาวแห่งความความมงัคงั ดงันนั
มนุษยจึ์งให้ความศรัทธาในเทพเจา้แห่งดาวพลูโต และมีความเชือเกียวกบัตวัเลข 8 ซึงเป็นตวัเลข
แทนดวงดาวดงักล่าวนีดว้ย (ธนนัดา บวัธรรม 2539 : 106 – 109) 

จากการศึกษาชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ชือเรือประมงทีใชเ้ลข 
8 ประกอบมาชือเรือประมง โดยถือเป็นเลขมงคลนนัมีจาํนวน 4 ชือ คิดเป็นร้อยละ 12.12 เช่น ชือ
เรือ นาวีเกรียงไกร 8, มณเฑียรนาํโชค 8 เป็นตน้ 
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เลข 4 เป็นตวัเลขอีกจาํนวนหนึงทีเจา้ของเรือประมงนิยมนาํมาใชป้ระกอบในชือ
เรือ เพราะเชือว่าเป็นเลขมงคลเลขหนึง มีจาํนวน 3 ชือ คิดเป็นร้อยละ 9.09 เช่น ชือเรือ ลิมศิริ 4  
อดุล รัตนาศิริภิรมย ์(2554) เจา้ของเรือประมงไดใ้ชเ้ลข 4 ประกอบในชือ โดยใหเ้หตุผลวา่ “เลข 4 นี 
คนจีนเขาถือเป็นเลขมงคลกันนะ ทําอะไรก็ 4 ทังนันคนจีน ผมก็เชือนะ เลยเอามาใช้บ้าง” 
สอดคลอ้งกบัความเชือของคนจีนทีมี  ความเชือเกียวกบัจาํนวน 4 วา่ ‘ซีง’ หรือ ‘สี’ เป็นคาํพอ้งเสียง
ของคนจีน มีหลายความหมาย และนิยมนาํมาใชเ้ป็นคาํอวยพร เช่น ‘สี’ ทีแปลวา่ อาํนาจวาสนา เมือ
ผูใ้หญ่ใหอ้งัเปาจึงนิยมแตะ๊เอียเป็นคู่สี โดยมีนยัวา่ ‘อู่จี อู่สี’ ใหลู้กหลานมีเงินมีทอง มีอาํนาจวาสนา 
หรือกระทงัในงานศพ ก็เป็นธรรมเนียมวา่ ให้ลูกหลานกราบผูจ้ากไป 4 ครัง เพือรับวลีพร  ‘ไป๊สี ซี
สีเฮง เกียซุงฮวดไชน้งันงัเฮง’  ซึงหมายถึง กราบ 4 ครัง ให้ทุกเวลาโชคดี ลูกหลานกตญั ูทุกคนมี
เฮง เป็นตน้ (จิตรา ก่อนนัทเกียรติ 2544 : 61 – 64) 

 
เลข 7 ถา้กล่าวถึงในทางโหราศาสตร์แลว้ เลข 7 เป็นตวัเลขทีเป็นตวัแทนของเทพ

วีนสั ซึงเป็นเทพธิดาแห่งความลึกลบัในสมยัโบราณของกรีกและโรม เลข 7 จึงมกัเป็นสัญลกัษณ์
ของความลึกลบั (ธนนัดา บวัธรรม 2539 : 41 – 42) ความเชือและพิธีกรรมทางศาสนาส่วนใหญ่จึง
เกียวขอ้งกบัเลข 7 ยกตวัอย่างเช่น การทาํ ‘ชิกป้อเกียก’ หรือ ‘ขา้วตม้รัตนะทงั 7’ ของคนจีนเพือ
ถวายพระพุทธในวนัขึน 8 คาํ เดือน 12 ก็จะตอ้งใช้วตัถุดิบในการทาํขา้วตม้ให้มีอาหารครบทงั 7 
ชนิด หรือพิธีกรรมขา้มสะพานกงเตก๊ในงานพิธีศพของคนจีนก็เชือวา่ลูกหลานจะตอ้งสวดมนตเ์พือ
พาดวงวิญญาณของผูต้ายขา้มสะพาน ‘ไนห่อเกีย’ หรือบางคนเรียกว่า ‘สะพานชิวกิวเกีย’ หรือ 
‘สะพานโอฆสงสาร’ ของไทย อนัเป็นสะพานขา้ม 7 มหาสมุทรเพือพาดวงวิญญาณไปสู่สรวง
สวรรค ์(จิตรา ก่อนนัทเกียรติ 2544 : 106 – 108) 
  จากทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่เลข 7 นนั เป็นตวัเลขอีกจาํนวนหนึงทีผกูพนักบั
พิธีกรรมทางศาสนา และความผูกพนัดงักล่าวก็สะทอ้นความเชือของคนไทยเชือสายจีนเกียวกบั
ตวัเลขจาํนวนนี จากการศึกษาชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่าเจา้ของเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงครามก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึงทีมีความเชือเกียวกับตวัเลข 7 โดยสะท้อนจากชือ
เรือประมงทีมีการนาํเลข 7 มาใชป้ระกอบชือ มีจาํนวน 3 ชือ คิดเป็นร้อยละ 9.09 พืนฐานความเชือ
ของเจา้ของเรือประมงทีเชือวา่เลข 7 เป็นเลขมงคล ดงัเช่นที อาํภา จงเจริญ (2553) กล่าววา่ “จงเจริญ
ชยั 7 น่ะหรือ จงเจริญก็มาจากนามสกุลจงเจริญของฉนันีแหละ ชยัก็ชยัไง ชยัชนะอะไรแบบนี ส่วน
เลข 7 นีก็เลขมงคล เป็นเลขดีอ่ะนะ ความหมายก็ดีนนัแหละ เป็นเลขดีก็ใชไ้ป ชอบดว้ย” 
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เลข 6 เป็นตวัเลขอีกจาํนวนหนึงทีชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามถือว่าเป็น
เลขมงคล และเลือกทีจะนาํมาประกอบในชือเรือประมงเพือความเป็นสิริมงคล จากการวิเคราะห์ชือ
เรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ มีจาํนวน 2 ชือ คิดเป็นร้อยละ 6.06 เช่น ชือเรือ ว. โชคดี 
6 ถนอม ซิมประเสริฐ  (2553) เจา้ของเรือไดก้ล่าวถึงการนาํเลข 6 มาประกอบในชือเรือประมงว่า 
“เลข 6 เป็นเลขมงคล หมายถึง มงคล ดีดี ทาํอะไรก็ดี เมือดีเป็นมงคลก็อยากนาํมาใช ้เชือวา่อยา่งนนั
นะ”  

คนไทยส่วนใหญ่ถือวา่เลข 6 ซึงอ่านออกเสียงวา่ ‘หก’ นนั แสดงถึงความหมายที
ไม่ ดี  เ ป็นลางให้หกล้มหกลุก  แต่ตามคติความเชือของคนจีนนัน  เลข  6 หรือ  จํานวน  6                      
มีความเกียวพนักบัวิถีชีวิตของคนจีนเป็นอย่างมาก อย่างอาหารจานแรกทีเสิร์ฟบนโต๊ะจีนในงาน
มงคลต่าง ๆ หรือทีนิยมเรียกวา่ จานออเดิร์ฟ ก็จะเป็นอาหาร 6 รส 6 ชนิด โดยคนจีนถือวา่รสทงั 6 
เป็นรสทีครบถว้นสมบูรณ์ทีสุด อนัไดแ้ก่ รสขม รสเปรียว รสหวาน รสเค็ม รสเผด็ และรสมนัหรือ
รสจืด (จิตรา ก่อนนัทเกียรติ 2544 : 84 – 85) 

การกราบไหวข้อพรเทพเจา้ของจีนก็เช่นเดียวกนั จะตอ้งไหวใ้ห้ครบทงั 6 องค ์จึง
จะถือวา่สมบูรณ์ ไดแ้ก่  

เจา้ที หรือพระภูมิเจา้ที  เพือใหท้่านช่วยคุม้ครองบา้นและคนในบา้น 
ไซซิ้ง หรือเทพเจา้แห่งโชคลาภ เพือใหโ้ชคดีมีความสุข 
ฮกซิง หรือเทพเจา้แห่งบุญวาสนา  เพือใหก้า้วหนา้รุ่งเรือง 
เจา๊กุง หรือเทพเจา้เตาไฟ  เพือใหมี้กินมีใช ้มีอาหารทานอิมทุกมือ 
เอียซิง หรือเทพเจา้ยา  เพือใหร่้างกายแขง็แรง อายยุนืยาว 
มึงซิง หรือเทพเจา้ประตู  เพือใหป้ลอดภยัจากภูตผปีีศาจ สิงอปัมงคล 

ดว้ยเหตุนี ภาพยนัตข์องคนจีนจึงมีรูปเทพเจา้ 6 องคนี์อยูด่ว้ยกนัเสมอ  (จิตรา ก่อนนัทเกียรติ 2544 : 
95 – 96) 
  นอกจากทีกล่าวมาขา้งตน้เกียวกบัความหมายของเลข 6 อนัแสดงถึงครบถ้วน
สมบูรณ์ตามความเชือแบบจีนแลว้ วถีิชีวติของชาวจีนยงัผกูพนักบัตวัเลข 6 หรือจาํนวน 6 ซึงตอกยาํ
ถึงความครบถว้นสมบูรณ์กบัความหมายของตวัเลข 6 นี ยกตวัอย่างเช่น การเลียงสัตวข์องชาวจีน
ตามโบราณว่าไว ้ตอ้งเลียงสัตวใ์ห้ครบถ้วนทงั 6 อย่าง จึงจะถือว่าดี และให้ประโยชน์สูงสุดแก่       
ผูเ้ลียง อนัไดแ้ก่ มา้ , ววัหรือควาย , แพะหรือแกะ , สุกร , สุนขั และไก่ หรือในเรืองการศึกษา ถา้
ผูใ้ดอยากเป็นคนเก่ง มีความสามารถเขา้ขนัรับราชการได ้ตอ้งศึกษาศาสตร์ให้ครบทงั 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
วิชาดนตรี วิชาคาํนวณ  วิชาธนูหรืออาวุธ วิชาขีมา้ วิชาอกัษรและวาดรูป และวิชาเดินหมากรุก   
เป็นตน้ (จิตรา ก่อนนัทเกียรติ 2544 : 96 – 98) 
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เลข 1 หรือเลขทีประกอบดว้ยเลข 1 อยา่งเลข 11 เป็นอีกจาํนวนหนึงทีเจา้ของเรือ
เชือวา่เป็นเลขทีแสดงถึงการเริมตน้ทีงอกงาม ซึงโดยส่วนใหญ่แลว้จะนาํเลข 1 มาใชใ้นกรณีทีเป็น
เรือประมงลาํแรก เพราะนอกจากเจา้ของเรือจะเชือวา่เป็นเลขมงคลแลว้ เลข 1 ยงัมีความหมายถึง
การกาํเนิด การเริมตน้ในสิงใด ๆ เพือเป็นพืนฐานทีดีให้แก่สิงนันได้งอกเงย เจริญรุ่งเรืองต่อไป  
ดงัเช่น ชือเรือประมงวา่ มณเฑียรนาํโชค 1 เจา้ของเรือประมงก็มีความเชือว่าเป็นตวัเลขทีหมายถึง 
เกิด ตามความเชือของคติจีน ซึงเหมาะกบัการนาํมาใชเ้ป็นตวัเลขใหแ้ก่เรือประมงลาํแรก เพือทีวา่จะ
ไดเ้ป็นบ่อกเกิดแห่งความสาํเร็จ ความมงัคงัรํารวยต่อไป ดงัคาํสัมภาษณ์ของประเสริฐ ดาํรงคุณาวุฒิ 
(2553) วา่ “ เลข 1นีเตียเคยบอกวา่ทางฮ่องกงเขาก็ใชก้นัวา่ดี มนัมีความหมายวา่ เกิด ก็เป็นเลขมงคล
นะ ก็ลาํแรกดว้ยไง จะไดเ้กิดแต่สิงดีดี ก็เลยใชเ้ลข 1 ต่อทา้ย” สอดคลอ้งกบัคติความเชือของสากลที
ถือว่าเลข 1 เป็นตวัเลขแห่งการเริมตน้ ดงัเช่นที ธนนัดา บวัธรรม (2539 : 18) กล่าววา่ “หนึงเป็น
ตวัเลขสากล  เป็นตวัเลขเริมตน้ของทุกสิงในทางโหราศาสตร์ หนึง หมายถึง พระอาทิตย ์และ
อาํนาจของพระอาทิตย”์ 

 
เลข 2 ตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทีถือเป็นมารดาของโลก กล่าวคือ ตวัเลข 2 จะ

แสดงถึงการเป็นผูท้าํหนา้ทีรับพลงังานจากพระอาทิตย ์และทะเล อนัเป็นพลงังานเริมตน้ แลว้จึงนาํ
พลงังานเหล่านนัมาสร้างธรรมชาติต่าง ๆ ให้เกิดขึนมา ดงันนั ในเรืองของอาชีพ ตวัเลข 2 จึงแสดง
ถึงอาชีพทีเกียวกบัธรรมชาติ เช่น อาชีพเกษตรกรรม การประมง เป็นตน้ (ธนนัดา บวัธรรม 2539 : 
21 - 24) ดว้ยเหตุนีจึงนาํ ตวัเลข 2 หรือตวัเลขทีลงทา้ยดว้ย 2 มาประกอบใชใ้นชือเรือประมง เพราะ
ถือวา่เป็นเลขมงคล เหมาะควรแก่อาชีพ ไดแ้ก่ ก. โชควีณา 2, เพช็รไพลิน 12  และ 22 ฟาร์ม ดงัที 
วณีา ถิรวงษจิ์นดา (2554) เจา้ของเรือประมง ก. โชควีณา 2 กล่าววา่ “ 2 ในชือเรือนี ก็เป็นเลขมงคล 
เขาบอกกนัวา่ดี ไม่เสียหาย ถูกโฉลกกบัการประมง ก็นาํมาตงั” 
   

นอกจากความเชือเกียวกบัตวัเลขมงคลแล้ว จากการศึกษาชือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงคราม พบวา่ตวัเลขทีชาวประมงไม่นิยมใชคื้อเลข 3 แมว้่าชาวประมงจะตอ้งการใชต้วัเลข
เพือแสดงลาํดบัเรือแต่เมือเป็นเรือลาํดบัที 3 ชาวประมงก็จะขา้มเป็นลาํดบัต่อไป  ทงันี ประเสริฐ 
ดาํรงคุณาวุฒิ (2553) กล่าวถึง สาเหตุทีชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามไม่นิยมใช้เลข 3 ว่า 
“จาํนวน 3 ออกเสียงในภาษาจีนแตจิ้ววา่ ซา ซึงเป็นคาํทีไม่เป็นมงคลในภาษาจีน และพอ้งกบัคาํวา่ 
ซา ทีหมายถึง นอ้ย หรือ ลดลง ในภาษาไทย”  
  ทงันีจะเห็นได้ว่าการตังชือโดยใช้ตวัเลขดังกล่าว สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความคิด ความเชือของชาวจงัหวดัสมุทรสงครามในดา้นต่าง ๆ ทีมีความสัมพนัธ์เชือมโยงกบัตวัเลข 
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นอกจากนีตวัเลขทีนาํมาตงัชือทีสะทอ้นความเชือของชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามส่วนใหญ่
นันก็เป็นตัวเลขทีมีความเป็นสิริมงคล แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาในความเป็นสิริมงคล     
ความเจริญรุ่งเรืองในชีวติของคนในสังคมไทย 
 
 

5.1.3 ความเชือเรืองสิริมงคล 
  ความเชือเรืองสิริมงคลเป็นความเชือทีอยูคู่่กบัคนไทยมาแต่โบราณ อนัเป็นผลมา
จากค่านิยมของคนไทยแต่ดงัเดิม โดยในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้คาํจาํกดัความ
ของคาํว่า ‘สิริ’ ไวว้่า “น. ศรี, มิงขวญั, มงคล” (ราชบณัฑิตยสถาน 2546 : 1196) และอธิบายคาํว่า
มงคลไวว้า่ “เหตุทีนาํมาซึงความเจริญ” (ราชบณัฑิตยสถาน 2546 : 830) นอกจากนียงัมีคาํเกียวกบั
มงคลอีกมากมาย เช่น นักปราชญ์อินเดียกล่าวว่า สิริมงคลมี 6 ประการ คือ มีทรัพย์ล้นไหล 
ปราศจากโรคร้ายเบียดเบียนเป็นนิตย  ์มีภริยาน่ารัก มีภริยาทีมีวาจาสุภาพเรียบร้อย มีบุตรอยู่ใน
โอวาท และมีความรู้ทาํประโยชน์แก่มนุษย ์(ส. พลายนอ้ย 2547 : 7) 
  นอกจากความเชือเรืองสิริมงคลแลว้ คนไทยยงัให้ความสําคญักบัคาํตรงขา้มกบั  
สิริมงคลก็คือ กาลกิณี ซึงหมายถึง เสนียดจญัไร หรือลกัษณะทีเป็นอปัมงคล ทงันีเมือมนุษยไ์ม่พึง
ใจในสิงทีเป็นกาลกิณี หรืออปัมงคล ก็ตอ้งพยายามหาสิงทีเป็นมงคลมาเป็นสิงคุม้ครองป้องกนั 
หรือหลีกเลียงมิใหสิ้งอปัมงคลบงัเกิด หรือกลาํกรายเขา้มาใกลต้นได ้
  ความเชือเรืองสิริมงคลของมนุษยเ์กิดขึนเมือใดนนัไม่สามารถหาคาํตอบทีแน่ชดั
ได้ แต่มีผูเ้ชือว่าความเชือเกียวกบัสิริมงคลน่าจะมีมานานนับพนัปีแล้ว เนืองจากมีผูพ้บวตัถุทีมี
เครืองหมายต่าง ๆ ซึงแสดงวา่เป็นเครืองหมายทีทาํขึนไวเ้พือใชคุ้ม้ครองป้องกนัโรคภยัอนัตรายต่าง 
ๆ เช่น เครืองหมายสวสัติกะ (       ) ซึงตามคติของจีนถือว่าเป็นเครืองหมายดวงหทยัของพระ
ศากยมุุนีพุทธะ (ส. พลายนอ้ย 2547 : 7 - 8) 
  นอกจากความเชือเรืองสิริมงคลในอดีตแลว้ ปัจจุบนัความเชือดงักล่าวยงัถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น ดงัจะเห็นไดจ้ากการถือมงคล อปัมงคลในปัจจุบนั เช่น ถา้ถว้ยชามแตกในวนัแต่งงาน 
หรือทะเลาะกนัในวนัแต่งงานถือวา่เป็นอปัมงคล เจา้บ่าวเจา้สาวจะอยูก่นัไม่ยดื  

วนิดา  เจริญสุข (2532 : 96) กล่าวถึงความเชือเกียวกบัความเป็นสิริมงคลนีว่าได้
ตกทอดและยอมรับในหมู่ชาวไทยเชือสายจีนโดยทวัไป ไม่ว่าจะประกอบพิธีกรรมใด ๆ ในวนั
สําคญัต่าง ๆ หรือพิธีกรรมเกียวกบัชีวิตความเป็นอยู ่ชาวจีนจะคาํนึงถึงเรืองสิริมงคลเป็นอยา่งมาก 
จะทาํ จะคิด หรือจะพดูอะไร ก็จะตอ้งมีสิริมงคลไวก่้อน เช่น การเลือกของเพือใชใ้นการเซ่นไหวใ้น
พิธีต่าง ๆ นนั ตอ้งเลือกผลไมที้มีผลโต ไดแ้ก่ แตงโม ส้มโอ อาหารก็ตอ้งมีเส้นยาว ๆ เพือความเป็น
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อมตะ เช่น วุน้เส้น หมี เป็นตน้ หรือวนัตรุษจีนหรือวนัสําคญัอืน ๆ จะตอ้งทาํแต่สิงดี ๆ ทีก่อให้เกิด
สิริมงคล เช่น ในวนัตรุษจีนจะพูดแต่สิงทีดี ทีเป็นมงคล ห้ามดุด่ากนั เพราะถือวา่จะนาํเคราะห์ร้าย
หรือลางร้ายมาให ้
  พรพรรณ  จนัทโรนานนท ์(2530 : 2) ยงักล่าวไวว้า่ เรืองทีเกียวกบัสิริมงคลดูจะมี
บทบาทสําคญัต่อความเชือของชาวจีนอยา่งมาก อาจกล่าวไดว้า่ในชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนนนั
จะแยกจากเรืองสิริมงคลไม่ได้เลย โดยแท้จริงแล้วเรืองสิริมงคลจะเข้ามาเกียวข้องในชีวิต         
ความเป็นอยูข่องชาวจีนตงัแต่แรกเกิด จนถึงวนัสินอายขุยั 

นอกจากนีแมแ้ต่การตงัชือบุคคล ชือสถานที ชือพนัธ์ุไม ้หรือชือสิงอืน ๆ คนไทยก็
ยงัยดึถือความเชือในเรืองของสิริมงคลเป็นหลกั โดยจะนิยมตงัชือทีมีความหมายดี เป็นมงคล เพือวา่
ความเป็นมงคลนนัจะตกแก่เจา้ของชือให้มีชีวิตทีเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอยา่งยิงการตงัชือบุคคล 
นอกจากคนไทยจะตงัชือให้เกิดความไพเราะแลว้ ยงัพิถีพิถนัอยา่งมากในการหาอกัษรทีเป็นมงคล
สอดคลอ้งกบัวนัเกิดมาใชป้ระกอบในชือตามหลกัทกัษา ประสิทธ กิตติสิทโธ (2533 : 33 – 37) ได้
อธิบายถึงหลกัทกัษาวา่ประกอบดว้ยมงคล 6 อยา่ง ไดแ้ก่ บริวาร อายุ เดช มูละ อุตสาหะ และมนตรี 
และควรหลีกเลียงอกัษรทีเป็นกาลกิณี หรืออกัษรทีจะนาํมาซึงความโชคร้าย อปัมงคลและอุปสรรค
ความขดัขอ้งในการดาํเนินชีวิตทุกรูปแบบ ยกตวัอย่างเช่น คนเกิดวนัอาทิตย  ์อกัษรทีเป็นบริวาร
ไดแ้ก่ อะอา – เอาอ ํและควรหลีกเลียงอกัษรกาลกิณี ไดแ้ก่ ศ  ส  ห  ฬ เป็นตน้ 
  จากขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ความเชือเกียวกบัสิริมงคลนนัอยูก่บัคนไทยมายาวนานไม่
วา่จะเป็นคนไทยเชือสายใด หรือกลุ่มชนใด อยา่งไรก็ดีจากทีผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์ชือเรือประมง
ในจังหวดัสมุทรสงคราม  พบว่าชือเรือประมงสะท้อนความเชือเรืองสิริมงคล ยกตวัอย่างเช่น        
พรประเสริฐชัย, ศรีมณีกร, ศรีสุวรรณ, ศิริมาโนชม์ 1,นาวามงคลชัย 4 เป็นตน้  

การตงัชือเรือประมงนัน เจา้ของเรือประมงไม่ได้ยึดหลกัทกัษาอย่างชือบุคคล 
หากแต่เจา้ของเรือประมงเพียงนาํคาํทีหมายถึงสิงดีงามมาประกอบในชือเรือประมงของตน ดงัที 
ชิน ชืนสงวน (2554) เจา้ของเรือประมง ศรีมณีกร ไดใ้ห้สัมภาษณ์เกียวกบัทีมาและความหมายของ
ชือเรือประมงวา่ “ศรี ตวัแรกในชือเรือประมงนีก็แปลวา่ ศรี สิริ อะไรแบบนี ก็คือเป็นมงคลไง ศรีก็
เป็นมงคล เวลาบายศรีเขาก็วา่ ศรี ศรี ก่อนให้เป็นสิริมงคล ตงัในชือเรือก็ให้เป็นมงคลกบัเรือแลว้ก็
กบัเราดว้ย” การตงัชือโดยคาํนึงถึงความหมายของคาํในชือเรือประมงเพือสะทอ้นความเชือเกียวกบั
สิริมงคลนัน สอดคล้องกบัที สมชาย สําเนียงงาม (2545) ได้กล่าวไวว้่า ชือของคนไทยสะทอ้น 
ความเชือเกียวกบัสิริมงคลและกาลกิณีโดยแสดงออกทางรูปคาํและความหมายของชือ 
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5.1.4 ความเชือเกยีวกบัศาสนาและสิงศักดิสิทธิ 
ก่อนทีศาสนาจะเขา้มาเผยแผ่ในประเทศไทย คนไทยแต่เดิมมีความเชือในเรืองผ ี

คือนับถือผีฟ้าหรือเทวดา และผีบรรพบุรุษ  มีความเกรงกลัวผีเหยา้ผีเรือน ผีป่าและผีอืน ๆ โดย
กาํหนดให้เทวดาเป็นเจา้ของปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีพญาแถนเป็นหัวหนา้หมู่เทวดา สามารถให้
โทษแก่มนุษย  ์ผีสางเทวดาจึงถือเป็นความเชือดังเดิมของมนุษย์ซึงเกิดจากการขาดความเขา้ใจ
เกียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ (สมภาร พรมทา 2546 : 38) และเชือวา่ธรรมชาติต่างๆ มีอาํนาจ
บางอย่างสิงสถิตอยู่ ซึงสามารถบนัดาลให้เกิดความทุกข์และความสุขขึนแก่มนุษย์ได้(ดนัย         
ไชยโยธา 2538 : 50) นอกจากนี เสฐียรโกเศศ ยงัไดอ้ธิบายถึงความเชือเกียวกบัผีสางเทวดาของคน
ไทยไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงันี 

 
ไทยแต่เดิมนบัถือผี ถึงเดียวนีก็ยงันบัถืออยู ่พระอินทร์ พระพรหม และพระอะไรต่อ

พระอะไร ก็เป็นผี พระเจา้หรือพระเป็นเจา้ก็เป็นผี โดยเหตุทีท่านเหล่านี เขา้ใจกนัวา่อยูบ่น
ฟ้าสูงลิบขึนไปบนโนน้ ไทยแต่เดิมจึงเรียกท่านเป็นคาํรวมวา่ ผีฟ้า ภายหลงัเมือไทยนบัถือ
พทุธศาสนาแลว้ ก็เปลียนเป็นเรียกท่านวา่ เทวดา และเรียกทีอยูข่องท่านวา่ สวรรค ์และมีคาํ
เดิมคือ ชนัฟ้า เอาไปซอ้นเขา้คู่เป็น สวรรคช์นัฟ้า เพือให้ทราบวา่สวรรคห์มายความวา่ ชนั
ฟ้านนัเอง (เสฐียรโกเศศ 2515 : 195) 

 
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า     

สิงศกัดิสิทธิทีมีความสําคญัมากต่อการประกอบอาชีพประมง และชาวประมงเคารพ ศรัทธา และ
กราบไหวบู้ชา เพือเป็นสิงยดึเหนียวจิตใจ นนัคือ แม่ยา่นางเรือ  

แม่ยา่นาง คือ สิงศกัดิสิทธิหรือเทพทีสถิตอยู่บนเรือแต่ละลาํ เจา้ของเรือจะเชือว่า
จะมีแม่ย่านางสิงสถิตอยู่บนหัวเรือ และอาจจะเป็นผูน้ําโชคหรือความหายนะมาสู่เรือตนได ้
ชาวประมงมีความเชือวา่แม่ยา่นางจะคุม้ครองทุกคนให้ปลอดภยัในการเดินเรือ และช่วยให้หาปลา
ไดม้าก ๆ ดงันนัก่อนออกเรือจึงตอ้งมีการกราบไวแ้ม่ยา่นางทุกครัง และเซ่นสังเวยแม่ยา่นางอยูก่่อน
เสมอ ก่อนทีจะนาํเรือออกทาํกิจการต่าง ๆ ความเชือเกียวกบัแม่ยา่นางนนั สังคมชาวประมงยงัยึด
มนัเกียวกบัเรืองดงักล่าวอย่างเหนียวแน่น การปฏิบติัตามความเชือใดทาํให้แม่ย่านางพอใจ ตอ้ง
ปฏิบติัอย่างเคร่งครัดทีสุด ไม่เช่นนนั แม่ย่านางอาจจะไม่พอใจ และจะนาํความพินาศมาสู่เรือได ้
เช่น  

1. ไม่ทะเลาะกนัขณะอยูใ่นเรือ 
2. ไม่ทาํเรือสกปรก 
3. ไม่ดืมสุราก่อนออกเรือ 
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4. ไม่เหยยีบโขนเรือ 
5. ไม่นาํผูห้ญิงมาร่วมเพศในเรือ 

นอกจากนีทุกวนัพระ 15 คาํ วนัสงกรานต ์และวนัตรุษจีน ไตก๋้งจะเซ่นไหวแ้ม่ย่า
นางในตอนเช้า เครืองเซ่นไดแ้ก่ หวัหมู ไก่ ขนมเปียะ ขนมถว้ยฟู ผลไมต่้าง ๆ ดอกไม ้1 กาํ ธูป 9 
ดอก และตอ้งจุดประทดับอกกล่าวดว้ย (ทศันีย ์ทานตวณิช 2535 :  46 – 47) 

ชือ เ รือประมงทีสะท้อนให้ เ ห็นถึงความเ ชือของชาวประมงในจังหวัด
สมุทรสงครามในเรืองผแีม่ยา่นางเรือ ไดแ้ก่ พรแม่ย่านาง 

เมือพอ่คา้ชาวอินเดียนาํสินคา้เขา้มาขายในเอเชียตะออกเฉียงใต ้ก็ไดน้าํเอาศาสนา
พราหมณ์เขา้มาเผยแผ่ ดว้ยความเชือเรืองเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ จึงมีอิทธิพลต่อแนวความคิด
ของคนไทย และเป็นตวักาํหนดในการประกอบพิธีกรรมเพือใหเ้กิดความสัมพนัธ์กบัสิงศกัดิสิทธิ  

จากการศึกษาวิเคราะห์ความเชือของคนสมุทรสงครามผ่านชือเรือประมงนัน 
พบว่าชาวประมงไดต้งัชือเรือโดยแฝงความเชือเรืองเทวดาของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ซึงไดแ้ก่ 
พระวิษณุ เอาไว ้คือชือเรือประมงวา่ พรวิษณุ และพรพิษณุ ทงันีพระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เป็น
เทวดาองคส์าํคญัตามความเชือของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู พระวิษณุจะมีสีกายเปลียนไปตามยุค มี
พระมเหสีคือ พระนางลกัษมีบดี โดยพระวิษณุมีกาํเนิดขึนเมือพระอิศวรมีพระราชประสงคจ์ะสร้าง
สวรรคแ์ละแผน่ดิน พระองคจึ์งทรงหาผูช่้วยสร้างโดยใชห้ตัถ์ซ้ายลูบหตัถ์ขวาเกิดเป็นพระนารายณ์ 
โดยพระนารายณ์นีจะมีหน้าทีสอนศิลปวิทยาให้แก่กษตัริย ์มีทีอยู่ในเกษียรสมุทร หากเกิดยุคเข็ญ
ขึนเมือใด พระนารยณ์จะอวตารไปปราบตามเทวบญัชา (สุวรรณ สุวรรณเวโช 2546 : 123) จะเห็น
ไดว้า่พระนารายณ์ถือเป็นเทพองคส์ําคญัทีช่วยดบัทุกขเ์ข็ญให้แก่มนุษยโ์ลก ดว้ยเหตุนีคนไทยส่วน
ใหญ่รวมถึงชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามจึงนบัถือพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ในฐานะเทพ 
ผูค้อยปกปักรักษานนัเอง 

อยา่งไรก็ดี หลงัจากทีศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู เผยแผไ่ดไ้ม่นาน พระพุทธศาสนาก็
อุบติัขึนในชมพูทวีป และไดรั้บการยอมรับนบัถือในอินเดีย อิทธิพลของพุทธศาสนาจากอินเดียจึง
ไดแ้พร่เขา้มาสู่ประเทศไทยตามเส้นทางการคา้ ความเชือทางพระพุทธศาสนาจึงมีลกัษณะเด่นขึน
บนพืนฐานความเชือและพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ และนบัตงัแต่พุทธศตวรรษที 18 เป็นตน้มา 
พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับให้เป็นศาสนาประจาํชาติไทย แต่ความเชือและพิธีกรรมใน
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูก็ยงัคงยดึถือปฏิบติัในหมู่ประชาชน (สุวรรณ สุวรรณเวโช 2546 : 1-2)  

พระพุทธศาสนามีความเชือเรืองบุญกรรมและการเวียนวา่ยตายเกิด ซึงสัตวโ์ลกจะ
เวียนวา่ยอยูใ่นวฏัสงสารจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรม ทงันีสัตวโ์ลกจะไดไ้ปเกิดในภพภูมิใดนนัก็
แลว้แต่เวรกรรมทีไดก้ระทาํมา ความเชือเรืองบุญกรรมนีก็เป็นความเชือหนึงของคนไทยทีสะทอ้น
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ผ่านชือเรือประมง จากการศึกษาวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามนัน พบว่ามีชือ
เรือประมงทีสะทอ้นความเชือในเรืองบุญกรรมนีจาํนวน 2 ชือ ไดแ้ก่ บุญดี และ วาสนาดี  

จากความเชือเรืองภพภูมิและการเวี ยนว่ายตายเกิดของชาวพุทธ  สุวรรณ      
สุวรรณเวโช (2546 : 96 - 99) ยงัไดก้ล่าววา่ ศาสนาพุทธไดแ้บ่งระดบัภพภูมิโดยเอามนุษยเ์ป็น
ตวักลางมี 3 ระดบั คือ 

1. ระดบัทีอยู่สูงกว่ามนุษย  ์คือ ผูที้มีบุญบารมี ประพฤติดี ปฏิบติัชอบ สร้างบุญ
กุศลเอาไวใ้นอดีตชาติ เมือตายแลว้จะไดไ้ปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้า 

2. ผูที้เกิดเป็นมนุษยใ์นชาติปัจจุบนั 
3. ระดบัทีตาํกว่ามนุษย ์ได้แก่ สัตวเ์ดรัจฉาน หรือสัตวน์รก กล่าวคือเป็นผูที้ทาํ

บาปกรรมไวใ้นชาติปางก่อนไวม้าก 
เมือความเชือวา่สัตวโ์ลกมี 3 ระดบั และระดบัทีสูงกวา่มนุษยต์อ้งมีพฤติกรรมและ

ความเป็นอยู่ทีดีกว่ามนุษย ์ทาํให้เกิดความเชือในเรืองสวรรค์และเทวดาตามมา ซึงความเชือเรือง
เทวดาในศาสนาพุทธ ก็เป็นอีกความเชือหนึงของชาวสมุทรสงครามทีสะทอ้นมาจากชือเรือประมง 
ซึงเทวดาในศาสนาพุทธทีกล่าวถึงนีคือ ท้าวเวสวณั ได้แก่ชือเรือประมงว่า ศรีสุวรรณ ซึงคาํว่า 
“สุวรรณ” นีเจา้ของเรือประมงตอ้งการสือถึงทา้วเวสวณันนัเอง 

ท้าวเวสวณัเป็นหนึงในท้าวจตุโลกบาลผูดู้แลทิศเหนือในสวรรค์ชันที 1 หรือ       
จตุมหาราชิกา ซึงเป็นคติความเชือทีศาสนาพุทธไดรั้บตกทอดมาจากศาสนาพราหมณ์ดงัเดิม โดย
ท้าวเวสวณัมีอีกพระนามหนึงว่า ท้าวกุเวร และทรงเป็นอธิบดีปกครองพวกยกัษ์ในมหานคร
ทางดา้นทิศเหนือ มีชา้งพลายชือ ทิมปาณฑระ เป็นพาหนะ และมีมา้สีเหลืองเป็นมา้ทรง มียกัษเ์ป็น
บริวารถึงพนัลา้นตน พระแท่นประทบัลว้นแลว้ไปดว้ยแกว้ประพาฬ ทา้วเวสวณันีคนไทยเชือวา่มี
ฤทธิเป็นทีเกรงกลวัต่อยกัษม์ารและปีศาจ อีกทงัยงัสามารถดลบนัดาลสิงทีมนุษยพ์ึงปรารถนาให้แก่
คนผูน้นัไดอี้กดว้ย (สุวรรณ สุวรรณเวโช 2546 : 111 - 112) ดว้ยเหตุนีชาวประมงจึงนบัถือ          
ท้าวเวสวณัให้เป็นผูป้กป้องคุ้มครองอันตรายต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนกับตนและเรือประมง อีกทัง
ชาวประมงย ังปรารถนาให้ท้าวเวสวณัช่วยประทานพรแก่ตนยามออกทะเล ดังที สมบูรณ์             
แจง้กระจ่าง (2553) ใหส้ัมภาษณ์วา่  

 
สุวรรณ ก็หมายถึง ทา้วเวสวณัไงล่ะ ฉันนบัถือทา้วเวสวณั เป็นยกัษ ์เป็นเทวดาทีช่วย

ปัดเป่าเภทภยัของไม่ดีให้พน้ไป แต่ก็จะไปขอให้ท่านช่วยนะ ท่านก็ช่วย ช่วยให้สมหวงั
ตลอด ขอใหจ้บัปลาไดม้าก ๆ ท่านก็ช่วยเหมือนกนั ก็เลยนบัถือท่าน เอาชือท่านมาไวใ้นชือ
เรือเลย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 

นอกจากความเชือของชาวประมงเรืองศาสนาและสิงศกัดิสิทธิต่าง ๆ แลว้ ยงัมีชือ
เรือประมงทีสะทอ้นถึงความเชือเกียวกบัการประทานพรแก่มนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ ของสิงศกัดิสิทธิ 
หรือเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ  เช่น พรมานะ, ส. ฟ้าบันดาล, พรอุดมชัยนาวี 1 
เป็นตน้ 

 
จากการศึกษาชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีความหมายทีสะทอ้นความเชือ

ดา้นต่าง ๆ ดงัทีกล่าวมานนั แสดงให้เห็นถึงความเชือ ความคิดของชาวประมงทีมีต่อการประกอบ
อาชีพวา่โชคลาภเป็นส่วนสําคญัอยา่งมากในการประกอบอาชีพประมง อนัเป็นอาชีพทีนอกจากจะ
อาศยัทกัษะความชาํนาญในการประกอบอาชีพแลว้ อาชีพประมงยงัตอ้งอาศยัวิถีธรรมชาติในดา้น
ต่าง ๆ ทงั ลม ฟ้า อากาศ นาํขึน-นาํลง ดิถีดวงจนัทร์ขึน – แรม ฯลฯ ซึงเป็นสิงทีมนุษยไ์ม่สามารถ
ควบคุมได ้ดงันันมนุษยจึ์งเชือว่าเขาตอ้งอาศยัโชคเป็นตวัช่วยให้พวกเขาได้พบแต่สิงทีดี ไม่พบ
อุปสรรคในการประกอบอาชีพอนัเนืองมาจากธรรมชาติ 

นอกจากนีผลการศึกษาทีมาและความหมายของชือเรือประมงขา้งตน้นี ยงัสะทอ้นให้
เห็นความเชือของคนไทยทีเป็นความเชือดงัเดิม และความเชือทีไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมอืน 
ซึงล้วนแต่เป็นความเชือ หรือความคิดทีเชือมโยงกบัสิงศกัดิสิทธิ หรือสิงทีมีอาํนาจลึกลบั ทีจะ
สามารถบนัดาลหรือตอบสนองความตอ้งการในสิงทีมนุษยพ์ึงปรารถนาในชีวติดา้นต่าง ๆ ได ้
 
5.2 ค่านิยมทสีะท้อนจากชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 

นกัวชิาการหลายท่านไดอ้ธิบายคาํวา่ค่านิยมไว ้ดงันี 
 

พทัยา สายหู (2516 : 51 – 52) ให้คาํอธิบายวา่  “ค่านิยม หมายถึง สิงทีนิยมยึดถือเป็น
ประจาํใจทีช่วยตดัสินใจในการเลือก ตราบใดทีมนุษยต์้องการเลือกตดัสินใจในการกระทาํอยู ่
มนุษยจ์ะตอ้งอาศยัคุณค่าประจาํตวัเป็นเครืองกาํหนด แมแ้ต่สิงทีทาํจนเคยชินเป็นนิสัย ฉะนนั เมือ
เกิดเป็นคนแลว้จะเลือกทาํอะไรจะตอ้งอาศยัคุณค่าทีตนยดึถือเป็นเครืองกาํหนดทงัสิน” 

 
สนิท สมคัรการ (2519 : 33) ไดใ้หค้วามหมายของค่านิยมไวว้า่ “... หมายถึงแนวคิดหรือ

แนวทางปฏิบติัต่าง ๆ ทีคนในแต่ละวฒันธรรมมีความนิยมชมชอบเลือก หรือยึดถือเอามาเป็น 
เครืองกาํหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ของตน...” 
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สุพตัรา สุภาพ (2534 : 23) กล่าววา่ค่านิยมหมายถึง “สิงทีกลุ่มสังคมหนึงๆ เห็นวา่เป็น
สิงทีมีค่าควรแก่การกระทาํ น่ากระทาํ น่ายกยอ่ง หรือเห็นวา่ถูกตอ้ง” 

 
ฤกษ์ชยั  คุณูปการ (2539 : 82 – 83) กล่าวถึง บทบาทของค่านิยมซึงเป็นมาตรฐานใน

การดาํเนินชีวิตของบุคคลไวว้า่ “ค่านิยมเป็นมาตรฐานของความประพฤติ บุคคลมกัใชค้่านิยมเป็น
เป้าหมายในการตัดสินใจว่าควรประพฤติ ปฏิบัติ หรือเปลียนแปลงพฤติกรรมอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมหรือมีคุณค่า ดงันนัสรุปไดว้า่ ค่านิยมหมายถึง สิงทีมีคุณค่า หรือเป็นปรารถนาส่วนใหญ่
ของคนในสังคมนนั ๆ เป็นสิงทีพิจารณาตดัสินใจในการกระทาํ หรือเป็นมาตรฐานในการตดัสินใจ
ในการกระทาํ” 

 
จาํนงค ์อดิวฒันสิทธิ (2547 : 114) กล่าววา่ “ค่านิยม หมายถึง คุณค่าทีบุคคลในสังคม

มอบให้แก่สิงใดสิงหนึงทงัทีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึงส่งผลให้สิงนนัเป็นสิงทีมีค่าควรแก่ 
การใฝ่หาและครอบครอง และทาํใหบุ้คคลทีครอบครองกลายเป็นคนมีเกียรติยศเป็นคนดีในสังคม” 

 
จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่ ค่านิยม หมายถึง สิงทีบุคคลหรือสังคม

เห็นวา่เป็นสิงทีถูกตอ้งเหมาะสม มีคุณค่า น่ายกยอ่ง ควรค่าแก่การกระทาํ และเป็นแบบฉบบัของ
ความคิดทีบุคคลในสังคมนนัใชย้ดึถือปฏิบติัเพือใหเ้ป็นทียอมรับของสังคม 

 จากการวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามพบค่านิยมของชาวประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงครามทีสะทอ้นจากชือเรือประมง ไดแ้ก่ ค่านิยมเกียวกบัความสําคญัของครอบครัว 
ค่านิยมความภาคภูมิใจในตนเอง ค่านิยมในการให้ความสําคญัต่ออาชีพประมง และค่านิยมเกียวกบั
ความเจริญรุ่งเรือง ชยัชนะ และความมงัคงั ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 
5.2.1 ค่านิยมเกยีวกบัความสําคัญของครอบครัว 

สถาบนัต่าง ๆ ทางสังคม ครอบครัวนบัว่าเป็นสถาบนัสังคมทีสําคญัทีสุด เพราะ
เป็นสถาบนัพืนฐานทีมีบทบาทสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัมนุษยทุ์กคนในสังคม เป็นสถาบนัแรกทีทาํ
หน้าทีทางสังคมในการถ่ายทอดค่านิยม วิธีประพฤติปฏิบติัตน และบรรทดัฐานทางสังคมให้แก่
สมาชิกรุ่นใหม่ ดงันนัครอบครัวจึงเปรียบเสมือนจกัรกลชินแรกทีทาํหน้าทีหล่อหลอมบุคลิกภาพ
ของบุคคลใหเ้ป็นไปตามทีสังคมตอ้งการ นาํไปสู่การดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งเป็นสุข  

สนิท  สมคัรการ (2519 : 8) ไดก้ล่าววา่ ครอบครัวไดแ้ก่กลุ่มของญาติสนิทกลุ่ม
หนึง ซึงอยู่ร่วมหลงัคาบา้นเดียวกนั หรืออยูใ่นบริเวณรัวบา้นเดียวกนั ตามปกติแลว้ครอบครัวยอ่ม
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ทาํหน้าทีเบืองตน้ทีจาํเป็นต่าง ๆ เพือสนองความตอ้งการขนัพืนฐานของมนุษย ์อย่างไรก็ดี หน้าที 
ของครอบครัวอาจเปลียนแปลงไดต้ามพฒันาการของสังคมและความเป็นญาติของสมาชิกแต่ละ
ครอบครัว ซึงอาจมีไดท้งัแบบชีวภาพและแบบสังคมกาํหนด 

เมือพิจารณาความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่าชือ
เรือประมงสะทอ้นความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม สังเกต
ไดจ้ากการทีชาวประมงไดน้าํนามสกุล  หรือชือของบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ภรรยา บุตร 
เป็นตน้ มาตงัเป็นชือเรือประมง เช่น ชือเรือประมงวา่ ล. วีระวัฒนา (ล. ยอ่มาจาก ลิม เป็นชือบิดา), 
โชคปวิตราพร (ปวติราพร เป็นชือบุตรสาว), เต่าต้อง (เต่า และ ตอ้ง เป็นชือบุตรชาย), ศิริธาดา (เป็น
ชือภรรยา)  หรือ แก้วกาญจนา (แกว้ เป็นชือบิดา  ส่วน กาญจนา เป็นชือพีชาย) เป็นตน้ บางกรณีก็มี
การนาํชือของกิจการหรือชือเรือประมงของพ่อแม่มาใชต้งัเป็นชือเรือของตน ทงัทีเอามาทงัชือแลว้
เพิมเติมตวัเลขหรืออกัษรยอ่ลงไป ตวัอยา่งเช่น ส. โชคนาํทรัพย์ 2 (เจา้ของเรือประมงนาํคาํวา่ “โชค
นําทรัพย์” มาจากชือเรือประมงของบิดา) หรือเอามาบางส่วนของชือเรือประมงบิดามารดา 
ตวัอยา่งเช่น โชควิษณุ 1 (คาํวา่ “โชค” เจา้ของเรือประมงไดน้าํมาจากชือเรือประมงของบิดาตนทีมี
ชือเรือประมงวา่ “โชคนาว”ี ส่วนคาํวา่ “วิษณุ” เจา้ของเรือไดน้าํมาจากชือเรือประมงของบิดาสามีที
มีชือเรือประมงวา่ “วษิณุ”) 

จากการวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทีมีทีมาและความหมาย
จากบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมงนนั พบว่า การตงัชือเรือประมงจากชือบุตรธิดา
เจา้ของเรือประมงปรากฏใช้มากทีสุดอย่างชดัเจนคือ 44 ชือ (ร้อยละ 5.62) ผูว้ิจยัเห็นว่าสาเหตุที
เจา้ของเรือประมงนิยมตงัชือเรือจากชือบุตรธิดามากกวา่ชือบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัตนคนอืน ๆ 
นัน อาจเนืองจาก บุตรธิดาเป็นผูที้มีความสําคญัในชีวิตของพ่อแม่ ดังนันเจา้ของเรือประมงจึง
ตอ้งการแสดงความรักต่อบุตรธิดาดว้ยการตงัชือเรือประมงทีถือวา่เป็นสิงสําคญัในชีวิตดว้ยชือของ
คนทีรัก และยงัแสดงถึงความหวงัต่อบุตรทีตอ้งการใหสื้บต่อกิจการประมงของตนอีกดว้ย  

นอกจากทีกล่าวขา้งตน้แลว้ บางกรณีเจา้ของเรือประมงอาจตงัชือเรือประมงให้มี
ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัชือเรือประมงของพอ่แม่ หรือญาติพีนอ้งของตน เช่น ชือเรือประมงของ 
บุญตา คลาํจิต ชือวา่ บุญชัยเจริญนาวี และของ บุญช่วย คลาํจิต ซึงเป็นพีนอ้งกนั ชือวา่ บุญชัยเจริญ
นาวา เป็นตน้ ทงันีเพือแสดงว่าเรือประมงทงัสองลาํนีแมจ้ะมีเจ้าของต่างคนกนั แต่เจ้าของนัน
ตอ้งการแสดงความสัมพนัธ์ให้เห็นถึงความเป็นเครือญาติกนัทงัเจา้ของเรือประมง และเรือประมง
ซึงเป็นสิงสําคญัในชีวิตของตนอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัที  วิรัช ศิริวฒันะนาวิน (2544)  ศึกษาการตงั
ชือของคนไทย พบวา่ คนในครอบครัวเดียวกนัจะตงัชือให้มีความสัมพนัธ์กนั ทงัความสัมพนัธ์ทาง
เสียงสัมผสัสระ ความสัมพนัธ์ทางพยางค์ ความสัมพนัธ์ทางคาํ และความสัมพนัธ์ทางความหมาย 
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ตวัอย่างเช่น บุคคลในครอบครัวเดียวกนัจะมีชือทีเสียงพยญัชนะตน้ของพยางค์หน้าเหมือนกนัทงั
ครอบครัว เช่น บิดาชือ อานนท ์มารดาชือ อมัพร บุตรจึงชือ อมรรัตน์ และ อญัญรัตน์ หรือชือบุตรมี
ความสัมพนัธ์กนัทางคาํ เช่น บิดาชือ อุดม มารดาชือกาญจนา บุตรชือ นพมาศ และ นพรัตน์ เป็นตน้ 
ซึงนันก็แสดงให้เห็นว่าชาวประมงในจังหวดัสมุทรสงครามนันค่านิยมทีให้ความสําคัญต่อ
ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวของตนมาใชใ้นการตงัชือเรือประมงของตน 

นอกจากนีชาวสมุทรสงครามยงันิยมประกอบตวัเลขลงในชือเรือ ทงันีเพือแสดง
ลาํดบัก่อนหลงัของเรือประมงทีมี อีกทงัยงัสะทอ้นความคิดของชาวประมงทีวา่ “เรือประมง” มิใช่
เป็นเพียงพาหนะหรือเครืองมือประกอบอาชีพของพวกเขาเท่านนั แต่ชาวประมงให้ความสําคญัไป
ถึงการทีเรือประมงเป็นเสมือนครอบครัวทีมีลาํดบัพีน้อง กล่าวคือ เรือประมงทีมีเจา้ของเรือคน
เดียวกนัก็เปรียบเสมือนครอบครัวทีมีหวัหนา้ครอบครัวคนเดียวกนั เมือมีเรือประมงลาํใหม่ก็ใชชื้อ
เดียวกนัเพือแสดงวา่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั แต่เพิมตวัเลขแสดงลาํดบัเขา้ไปเพือให้รู้ว่า
เป็นเรือคนละลาํ และเป็นการแสดงลาํดบัการเกิดของสมาชิกในครอบครัว เช่น ชือเรือ โชควิษณุ ซึง
มีเจา้ของคนเดียวกนัก็จะใช้ชือเรือว่า โชควิษณุ 1 จนถึง โชควิษณุ 10 เป็นตน้ ถึงแมว้่าขายเรือไป
ชาวประมงก็จะไม่นิยมตงัชือเรือประมงลาํใหม่โดยใช้เลขซาํกบัเรือประมงลาํทีเคยมี ทงันีก็เพือ
แสดงถึงลําดับของเรือประมงลําดังกล่าว ดังทีรัชนี  แสนสุดสวาท (2553) เจ้าของเรือประมง        
โชควษิณุ 1 จนถึง โชควษิณุ 10 ไดก้ล่าวไวว้า่  
 

10 นีก็ลาํนีเป็นลาํที 10 มีมาหลายลาํแลว้ 10 มาใชก็้จะไดรู้้วา่เป็นลาํที 10 แลว้ ก็เรือ
บา้นเดียวกนั ก็ใชชื้อเดียวกนัไป เขาจะไดรู้้วา่เป็นเรือของบา้นนี แต่ก็เอาเลขมาต่อทา้ยนี
แหละ เวลาเราเรียกเราจะไดรู้้วา่ลาํไหน ก็เรียกเอา ลาํหนึง ลาํสอง ลาํสาม แบบนีแหละ   

 
  การใช้ตัวเลขในชือเรือประมงเพือแสดงลําดับความสัมพันธ์ฉันพีน้องใน
ครอบครัวเดียวกันของเรือประมงนันสอดคล้องกับการตงัชือของคนไทยในสมยัสุโขทยั ดังที      
สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง (2527) ศึกษาพบวา่  ชือในสมยัสุโขทยัเกือบทงัหมดเป็นคาํพยางคเ์ดียว และ
จะแสดงลาํดบัญาติพีนอ้งในครอบครัวผา่นชือ เช่น คนโตชือ “อา้ย” คนทีสองชือ “ยี” หรือคนลาํดบั
ถัดมาชือ  “ไส” “งัว”  ตามลําดับ  ทังนีการตัง ชือตามลําดับของคนไทยแสดงให้ เ ห็นถึง                    
การใหค้วามสาํคญักบัระบบอาวุโสในครอบครัวอนัเป็นวฒันธรรมอยา่งหนึงทีคนไทยสืบต่อกนัมา
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รุ่นต่อรุ่น และยงัคงมีอยู่ในระบบความคิดของคนไทย ซึงสะทอ้นไดจ้ากชือเรือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงครามในปัจจุบนั 
 

5.2.2 ค่านิยมความภาคภูมิใจในตนเอง 
  โดยปกติแล้วคนไทยมีลักษณะนิสัยไม่ต้องการอยู่ใต้อ ํานาจบังคับของผู ้อืน         
ไม่ชอบการควบคุมบงัคบัเขม้งวด ไม่ชอบการกดขีหรือให้ผูอื้นเขา้มายุ่งเกียวสังการรายละเอียด       
การทาํงานและการดาํเนินชีวติส่วนตวั คนไทยจึงเป็นคนทีมีความหยิงและรักศกัดิศรีของตน การรัก
ความเป็นไททาํใหค้นไทยไม่ชอบทาํงานอยูใ่ตอ้าํนาจบงัคบัของผูอื้น เช่น เป็นลูกจา้ง กรรมกร หรือ
ทํางานบริษัทห้างร้านเอกชน นอกจากความจําเป็นจะบังคับหรือสิงตอบแทนสูงพอ (พนัส           
หันนาคินทร์ 2523 : 40)  ดว้ยเหตุนีคนไทยจึงนิยมประกอบอาชีพของตนเอง เช่น เป็นชาวนา 
ชาวสวน หรือชาวประมง 
  อาชีพประมงเป็นอาชีพหนึงทีถือไดว้่าเป็นอาชีพทีได้เป็นนายตนเอง ไม่ตอ้งอยู่
ภายใตอ้าํนาจของผูใ้ด ชาวประมงส่วนใหญ่จึงภูมิใจอาชีพนี และภาคภูมิใจในความเป็นตวัของ
ตวัเอง ซึงการให้คุณค่าในความเป็นตวัของตวัเองนี พนสั หนันาคินทร์ (2523 : 41) กล่าววา่ ส่วน
หนึงมาจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ซึงยาํความสาํคญัของบุคคลเป็นพิเศษ พุทธศาสนาสอนให้
คนไทยมีความพอใจและเชือมนัในตนเอง รู้จกัหาความสุขจากตนเอง และพึงพาตนเองเวลาเกิด
ปัญหาคบัขนัในชีวติ 
  การทีชาวประมงไดพ้ึงพาตนเองในการประกอบอาชีพสุจริตโดยเป็นนายตวัเอง 
ไม่ตอ้งตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจบงัคบัของใครนนั ส่งผลใหช้าวประมงส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกภาคภูมิใน
ความเป็นตวัของตวัเอง และถ่ายทอดความภาคภูมิใจนนัผา่นการตงัชือเรือประมงของพวกเขา โดย
การนาํเรืองราวเกียวกบัตนเอง ทงัชือ นามสกุล สมญานาม หรือประวติั ประสบการณ์ทีผา่นมาใน
ชีวิตต่าง ๆ รวมถึงถินทีอยู่อาศยัของตนมาใชป้ระกอบชือเรือประมง ตวัอย่างเช่น น. โชคมหาศาล 
(น. ยอ่มาจาก นงนุช ซึงเป็นชือเจา้ของเรือประมง), เฟืองฟ้า (เฟือง เป็นนามสกุลเจา้ของเรือวา่ เฟือง
ฟุ้ง), 22 ฟาร์ม  (เจา้ของเรือมีอาชีพเดิมคือทาํฟาร์มกุง้), ลูกแม่กลอง (เจา้ของเรือเป็นคนแม่กลอง),  
บางลาํภู (ลกัษณะของถินทีอยูข่องเจา้ของเรือมีตน้ลาํพูมาก), พีระพงษ์เพชร (เพชร คือ เพชรบุรี ซึง
เป็นถินทีอยูเ่ดิมของเจา้ของเรือ)  เป็นตน้ ทงันีก็เพือยาํถึง ความเป็นตวัของตวัเองและถ่ายทอดความ
ภาคภูมิใจในเรืองราวนนัออกมายงัชือเรือประมงของตน 
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5.2.3 ค่านิยมในการให้ความสําคัญต่ออาชีพประมง 
อาชีพประมงเป็นอาชีพทีเก่าแก่ของชาวสมุทรสงคราม และอาชีพนียงัคงสืบทอด

ต่อมาจนถึงปัจจุบนั จนถือไดว้่าเป็นอาชีพหลกัอย่างหนึงของชาวแม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม
นนั เป็นเมืองเกษตรกรรมทีสําคญั ประชาชนของจงัหวดันีประกอบอาชีพแบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพ
หลกัใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพทาํสวนเพาะปลูกพืชผกั ผลไม ้ไมย้ืนตน้ กลุ่มอาชีพประมง และ
กลุ่มอาชีพคา้ขาย สําหรับการประมงนนัเป็นอาชีพทีราษฎรจาํนวนมากยึดถือเป็นอาชีพหลกั เพราะ
มีพืนทีใหป้ระกอบอาชีพนีทงัในและนอกเขตจงัหวดัอยา่งกวา้งขวาง เนืองจากมีแม่นาํแม่กลอง และ
คูคลองจาํนวนมากทีมีสัตวน์าํอุดมสมบูรณ์อาศยัอาศยัอยู่เต็มทงัพืนที นอกจากนียงัมีทอ้งทะเลทงั
บริเวณชายฝังติดต่อออกไปยงัอ่าวไทยและทะเลทีเป็นน่านนาํสากลซึงเรือประมงสามารถออกไป
จบัสัตวน์าํไดอ้ยา่งอิสระเสรี (สุรจิต ชิรเวทย  ์2541 : 47) ดว้ยเหตุนีชาวสมุทรสงครามจึงผูกพนักบั
อาชีพประมงเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิงชาวประมงทีประกอบอาชีพนีมาตงัแต่ครังรุ่นปู่ ยา่ตา
ยาย  

จากการศึกษาความหมายชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ทาํให้ผูว้ิจยัได้
เห็นค่านิยมในการให้ความสําคญัต่ออาชีพประมงของชาวจงัหวดัสมุทรสงครามทีสะทอ้นจากชือ
เรือประมง กล่าวคือ เจา้ของเรือจะตงัชือเรือประมงเพือแสดงถึงการประกอบอาชีพประมงของตน 
โดยชือเรือประมงนนัจะใช้คาํทีมีความหมายทีเกียวขอ้งกบัอาชีพ ทงัสถานทีประกอบการประมง 
ผลิตผลจากการประมง และพาหนะทีใชใ้นการประกอบอาชีพประมงอยา่งเรือมาใชป้ระกอบชือ  

การตงัชือเรือทีมีความหมายเกียวขอ้งกบัสถานทีทีใชท้าํการประมง เจา้ของเรือจะ
ตงัชือโดยการนาํคาํทีมีความหมายเกียวขอ้งกบั แม่นาํ หรือทะเลมาตงัเป็นชือเรือประมง เพราะ
อาชีพประมงเป็นอาชีพทีตอ้งอาศยัการสัญจรทางนาํเป็นสําคญั ยกตวัอย่างเช่น พชรนที, ภัทรวารี, 
ทยานชล, มิตรสมทุร 2, ทรัพย์ทะเลทอง เป็นตน้  

การตงัชือจากผลิตผลจากการประมง เจา้ของเรือจะตงัชือโดยนาํคาํทีมีความหมาย
เกียวข้องกับผลิตผลทีชาวประมงได้จากทอ้งทะเลอย่างสัตวน์ํามาใช้ในชือ เช่น ธ. พิชิตมัสยา, 
อินทรีย์เงิน (หมายถึง ปลาอินทรีย์), มสัยานาํโชค 1 เป็นตน้ 

นอกจากนียงัมีการตงัชือทีมีความหมายเกียวขอ้งกบัพาหนะในการประกอบอาชีพ
ประมง โดยเจา้ของเรือจะใชค้าํทีมีความหมายเกียวขอ้งกบัเรือประมง ซึงเป็นพาหนะและเครืองมือที
สําคญัในการประกอบอาชีพ เช่น สินสมบูรณ์นาวี 1, พรอุดมชัยนาวี 1, เพชรไพลินนาวี 1, นาวา
มงคลชัย 4  เป็นตน้  มาประกอบชือเรือประมง ซึงสิงเหล่านีเป็นเครืองสะทอ้นค่านิยม ความนึกคิด
ของชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามไดว้า่ชาวประมงยงัคงให้ความสําคญัต่ออาชีพเก่าแก่อยา่ง
อาชีพประมงไม่เสือมคลาย 
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5.2.4 ค่านิยมเกยีวกบัความเจริญรุ่งเรือง ชัยชนะ และความมังคัง 
  ความเจริญรุ่งเรือง  ชัยชนะ  และความมังคัง  เป็นค่านิยมทีบุคคลอยากจะมี    

อยากจะได้ หรืออยากจะให้เกิดขึนแก่ตนเอง ครอบครัว วงศต์ระกูล ทงันีก็เพือให้เป็นทียอมรับ     
ยกย่องจากผูอื้น และจากการศึกษาวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่าชือ
เรือประมงสะทอ้นค่านิยมเกียวกบัสิงเหล่านีของคนในจงัหวดัสมุทรสงคราม ดงัต่อไปนี 

ความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิงทีทุกคนพึงปรารถนา  กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนต่าง
ปรารถนาอยากใหต้นเองมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหรือมีความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ทีการงาน 
ดว้ยเหตุนีคนส่วนใหญ่จึงใฝ่ความเจริญรุ่งเรืองให้กบัตนดว้ยการขยนัหมนัเพียร มุ่งมนัในการงาน
เพือความสําเร็จ อีกทงัคนบางกลุ่มยงัมีการปฏิบติัตนตามความเชือทีนบัถือสืบทอดต่อกนัมา เพือ
สร้างความเจริญรุ่งเรือง ดงัเช่นที วนิดา  เจริญศุข (2532 : 95) ไดก้ล่าวถึงค่านิยมของคนไทยเชือสาย
จีนเกียวกบัความปรารถนาในความเจริญรุ่งเรืองทีสะทอ้นจากเครืองเซ่นไหวใ้นงานพิธีมงคลว่า
ขนมทีนาํมาเซ่นไหวน้นั ตอ้งเป็นขนมทีมีลกัษณะขึนฟูและอาหารประเภทเส้นยาว ๆ เช่น วุน้เส้น 
หมีต่าง ๆ เป็นตน้ เพราะสิงของเหล่านีมีลกัษณะและเป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ยืนยง
สถาพรตลอดไป  

เมือพิจารณาชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามก็พบว่า มีชือเรือประมงที
สะทอ้นความเจริญรุ่งเรืองเช่นกนั ตวัอย่างเช่น จิตรจงเจริญ 1, ช. เจริญ, สิริไพโรจม์, เด่นเจริญ   
เป็นตน้ 
  ชยัชนะเป็นอีกสิงหนึงทีทุกคนปรารถนา กล่าวคือ เมือมนุษยไ์ดก้ระทาํสิงใด ๆ ลง
ไปแลว้ก็ยอ่มหวงัผลใหเ้กิดความสาํเร็จ เกิดชยัชนะแก่ตวัผูก้ระทาํ อาชีพประมงก็เป็นอีกอาชีพหนึง
ทีต้องการความสํา เ ร็จ  และชัยชนะในการประกอบอา ชีพ  ทังการเอาชนะต่อธรรมชาติ 
สภาพแวดลอ้มเมือตอ้งเดินเรือออกหาปลา และชยัชนะต่อฝงูสัตวน์าํทีชาวประมงตอ้งพยายามหาให้
ได้มากทีสุดเพือใช้เป็นทุนในการหาเลียงชีพของตน  ด้วยเหตุนีชือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงครามจึงสะทอ้นค่านิยมชยัชนะของชาวประมงกลุ่มนีออกมา โดยเจา้ของเรือประมงไดน้าํ
คาํทีมีความหมายเกียวกบัการแข่งขนั หรือชยัชนะมาใช้ตงัเป็นชือเรือประมงของตน เช่น นาํนาวี,   
ธ. พิชิตมสัยา, โชคชัยนาวี เป็นตน้ 

ความมงัคงัเป็นอีกความมุ่งหวงัหนึงทีมนุษยพ์ึงปรารถนา กล่าวคือ ผูค้นทวัไปต่าง
ปรารถนาอยากให้ตนเองมีทรัพยสิ์นเงินทองของมีค่าต่างๆ อนัเป็นเครืองชีให้เห็นวา่ตนเป็นผูม้งัคงั 
ทงันีเพราะความมงัคงัทาํให้ไดม้าซึงอาํนาจ ตาํแหน่ง ความมีหนา้มีตา ความรัก และความเคารพ   
ยกยอ่งจากสังคม (สุพตัรา สุภาพ 2534 : 15) ดงันนัทรัพยสิ์น เงินทอง ของมีค่า จึงเป็นสิงสาํคญัอยา่ง
หนึงของคนไทย ดังเช่นที ฉวีวรรณ  วรรณประเสริฐ (2522 : 42 – 43) ศึกษาเรืองค่านิยมของ
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สังคมไทย กล่าวว่า ขณะนีคนไทยปัจจุบนักาํลงัชืนชมวตัถุ และนบัถือเงิน เพราะบุคคลทีมีเงินจะ
ไดรั้บการยกย่องและเคารพนับถืออย่างกวา้งขวาง บางครังก็ไม่ได้คาํนึงว่าผูน้นัจะไดเ้งินมาหรือ
รํารวยขึนโดยวธีิใด 
  นอกจากนี วยิะดา  จงบรรจบ (2534 : 70) ยงัมีความเห็นวา่ การประกอบอาชีพบาง
อาชีพ เช่น อาชีพประกอบธุรกิจการค้า  ก็มีส่วนสําคัญในอันทีจะปลูกฝังให้เกิดค่านิยมใน           
ด้านความมังคังรํารวย  กล่าวคือ อาชีพธุรกิจร้านค้ามีเป้าหมายสําคัญก็คือ ผลกําไร ฉะนัน                 
ผูป้ระกอบอาชีพนีย่อมจะต้องเกียวข้องกับผลประโยชน์ในด้านเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นส่วนใหญ่      
ความนิยมชมชอบและความปรารถนาเงินทองตลอดจนความรํารวยก็จะมีมากขึนควบคู่ไปกับ     
การประกอบอาชีพดงักล่าวดว้ย 
  อาชีพประมงก็เป็นอาชีพหนึงทีตอ้งมีการแลกเปลียนซือขายสินคา้ทีไดเ้ป็นเงินตรา 
ซึงแน่นอนว่าผลกําไรจากอาชีพเป็นสิงหนึงทีชาวประมงปรารถนา จากการทีผูว้ิจ ัยได้ศึกษา
วิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่าชือเรือประมงสะทอ้นค่านิยมความมงัคงั 
ตวัอยา่งเช่น เพชรไพลินนาวี, โชคทวีทรัพย์,  ทรัพย์ประเสริฐ  เป็นตน้ 
 

จากผลการวิเคราะห์ความเชือและค่านิยมทีสะท้อนจากชือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม แสดงให้เห็นวา่ นอกจากชือเรือประมงจะเป็นชือเรียกแทนเรือประมงแต่ละลาํแลว้  
ชือเรือประมงยงัสะท้อนความคิด  ความเชือ และค่านิยมบางประการของคนในจังหวัด
สมุทรสงคราม อีกทงัผลการศึกษาทีไดย้งัช่วยยืนยนัให้เห็นวา่การศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ
สามารถนาํมาใชใ้นการศึกษาวฒันธรรมของมนุษยผ์า่นทางภาษาทีกลุ่มชนนนัใชไ้ดจ้ริง 
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บทท ี6 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวจิยันีมุ่งศึกษาชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยวิเคราะห์กลวิธีในการตงั

ชือเรือประมง ทีมาและความหมายของชือเรือประมง ตลอดจนความเชือและค่านิยมทีสะทอ้นจาก
ชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม ทังนีผู ้วิจ ัยมีสมมติฐานว่าชือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงครามมกัใชชื้อทีมี 4 พยางค ์และมีการประกอบชือเรือประมงหลายลกัษณะ เช่น คาํ  อกัษร
ยอ่และคาํ ตวัเลขและคาํ คาํและตวัเลข อกัษรยอ่ คาํ และตวัเลข เป็นตน้ ทีมาและความหมายของชือ
เรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามส่วนใหญ่มีกลุ่มทีมาและความหมายทีเกียวขอ้งประวติัเจา้ของ
เรือประมง และความเชือทีสะทอ้นจากชือเรือประมงมีหลายประการ เช่น ความเชือเกียวกบัโชคลาภ 
ความเชือเกียวกบัตวัเลข และความเชือเกียวกบัสิงศกัดิสิทธิ การศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือประมงทีเป็นชาวจงัหวดัสมุทรสงคราม และไดชื้อเรือประมงทีใช้ใน
การวเิคราะห์จาํนวนทงัสิน 350 ชือ 
 
6.1 สรุปผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม สามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดงันี 
 

6.1.1 กลวธีิในการตังชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 
การวิเคราะห์กลวิธีทีใช้ตงัชือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามนนั ผูว้ิจยัได้แบ่ง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จาํนวนพยางคที์ใชใ้นการตงัชือเรือประมง 
และ การวิเคราะห์วิธีการประกอบชือเรือประมง ผลการวิเคราะห์กลวิธีในการตงัชือเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงคราม มีดงัต่อไปนี 

 
6.1.1.1 จํานวนพยางค์ทใีช้ในการตังชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 

  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัจาํนวนพยางคที์ใชใ้นการตงัชือเรือประมง
ในจงัหวดัสมุทรสงครามพบว่า ชาวประมงจงัหวดัสมุทรสงครามใช้จาํนวนพยางค์ตงัแต่ 2 – 7 
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พยางค์ นาํมาตงัชือเรือประมง โดยเรียงลาํดบัความถีทีปรากฏมากทีสุดไปน้อยทีสุดคือ จาํนวน 4 
พยางค ์(ร้อยละ 37.43) จาํนวน 5 พยางค ์(ร้อยละ 25.43) จาํนวน 6 พยางค ์(ร้อยละ 16.86)  จาํนวน  
3 พยางค ์(ร้อยละ 11.71) จาํนวน 7 พยางค ์(ร้อยละ 5.71) และจาํนวน 2 พยางค ์(ร้อยละ 2.86)  

 
  6.1.1.2 วธีิการประกอบชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 
   จากการศึกษาวเิคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามจาํนวน 350 
ชือนนั พบโครงสร้างทีใชใ้นการตงัชือเรือประมง 4 รูปแบบดว้ยกนั เรียงตามการปรากฏมากทีสุด
ไปน้อยทีสุดไดแ้ก่ วิธีการประกอบดว้ยคาํและตวัเลข วิธีการประกอบดว้ยคาํ วิธีการประกอบดว้ย
อกัษรยอ่และคาํ และวิธีการประกอบดว้ยอกัษรยอ่ คาํ และตวัเลข ซึงการประกอบชือเรือประมงแต่
ละรูปแบบนนั มีวธีิการประกอบชือรูปแบบยอ่ยแตกต่างกนัไป ดงัต่อไปนี 

1. วิธีการประกอบดว้ยคาํและตวัเลข (ร้อยละ 52) มีรูปแบบยอ่ย ซึงเรียง
ตามความถีทีปรากฏมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด ดงันี 

1.1 คาํ + ตวัเลข (ร้อยละ 42.86)  เช่น โชควิษณุ 2  โชควษิณุ  + 2 
1.2 คาํ + คาํ + ตวัเลข (ร้อยละ 7.71) เช่น เกรียงไกรพาโชค 1  

เกรียงไกร + พาโชค + 1 
1.3 คาํ + คาํ + คาํ + ตวัเลข (ร้อยละ 1.14) เช่น จิตรจงเจริญ 1  จิตร 

+ จง + เจริญ + 1 
1.4 ตวัเลข + คาํ (ร้อยละ 0.29) ไดแ้ก่ 22 ฟาร์ม   22 + ฟาร์ม   

 
2. วิธีการประกอบด้วยคาํ (ร้อยละ 33.43) มีรูปแบบย่อย ซึงเรียงตาม

ความถีทีปรากฏมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด ดงันี 
2.1 คาํ + คาํ (ร้อยละ 20) เช่น โชคทวี เกิดจากคาํวา่ โชค + ทว ี
2.2 คาํ (ร้อยละ 7.14) เช่น บุญญนุช  
2.3 คาํ + คาํ + คาํ (ร้อยละ 5.71) เช่น โชคเฉลิมรักษ์ เกิดจากคาํว่า 

โชค + เฉลิม + รักษ ์
2.4 คาํ + คาํ + คาํ + คาํ (ร้อยละ 0.57) เช่น ทะนงค์เจริญชัยนาวี เกิด

จากคาํวา่ ทะนงค ์+ เจริญ + ชยั + นาวี 
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3. วิธีการประกอบดว้ยอกัษรย่อและคาํ (ร้อยละ 8.58) มีรูปแบบย่อย ซึง
เรียงตามความถีทีปรากฏมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด ดงันี 

3.1 อกัษรยอ่ + คาํ (ร้อยละ 6.29) เช่น ก. ทวีสิน  ก. + ทวสิีน 
3.2 อกัษรยอ่ + คาํ + คาํ (ร้อยละ 2) เช่น ช. ชายสมุทร  ช. + ชาย + 

สมุทร 
3.3 อกัษรยอ่ + คาํ + คาํ + คาํ (ร้อยละ 0.29) เช่น ป. สิทธิชัยนาวี  

ป. + สิทธิ + ชยั + นาวี 
 

4. วิธีการประกอบด้วยอกัษรย่อ และคาํ และตวัเลข (ร้อยละ 6.01) มี
รูปแบบยอ่ย ซึงเรียงตามความถีทีปรากฏมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด ดงันี 

4.1 อกัษรยอ่ + คาํ + ตวัเลข (ร้อยละ 2.86) เช่น ล. ธนากร 1  ล. + 
ธนากร + 1 

4.2 อกัษรยอ่ + คาํ + คาํ + ตวัเลข (ร้อยละ 2.29) เช่น ก. โชควีณา 2 
 ก. + โชค + วณีา + 2 

4.3 อกัษรยอ่ + คาํ + คาํ + คาํ+ ตวัเลข (ร้อยละ 0.86) เช่น จ. พิทักษ์ชัย
นาวี 1  จ. + พิทกัษ ์+ ชยั + นาว ี+ 1 
 

6.1.2 ทมีาและความหมายของชือเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 
การวิเคราะห์ทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามนนั 

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ทีมาและความหมายของชือ
เรือประมง และการวเิคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมง ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 
6.1.2.1 การวิ เคราะห์ทีมาและความหมายของชือ เ รือประมงในจังหวั ด

สมุทรสงคราม 
 การวิ เคราะห์ทีมาและความหมายของชือเ รือประมงในจังหวัด
สมุทรสงครามนัน ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงในจังหวดั
สมุทรสงคราม ทงันีชือเรือประมง 1 ชืออาจมีทีมาและความหมายไดม้ากกวา่ 1 ทีมาและความหมาย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัพบว่าชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
ทีมาและความหมายไดท้งัหมด 16 กลุ่ม นอกจากนียงัสามารถจาํแนกกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย
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ของชือเ รือประมงได้เป็น  26 กลุ่มย่อย  โดยเรียงลําดับความถีจากมากทีสุดไปน้อยทีสุด                  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 1. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํ
อืน (ร้อยละ 23.12) ประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 
    1.1 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยจากชือเรือประมงลาํอืน (ร้อยละ 
22.22) เช่น ส. โชคนาํทรัพย์ 2 (คาํวา่ โชคนาํทรัพย์  เป็นชือเรือประมงของบิดาเจา้ของเรือทีเจา้ของ
เรือนาํมาใชป้ระกอบชือเรือประมงของตน ) 
  1.2 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยทีเป็นคู่ตวัเลขทีสัมพนัธ์กับ
เรือประมงลาํอืน (ร้อยละ 0.89) เช่น สยามนาวี 12 (ตวัเลข 12 เป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือประมง
ตอ้งการตงัชือเรือประมงลาํนีให้สัมพนัธ์กบัเรือประมงทีคู่กนั คือ สยามนาวี 11 ซึงเลข 11 ตวันีเป็น
ตวัเลขทีเจา้ของเรือถือเป็นมงคล) 
 2. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัลาํดบัเรือประมง(ร้อยละ 20.88 ) 
เช่น สินสมบูรณ์นาวี 1 (ตวัเลข 1 เป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือแสดงลาํดบัของเรือวา่ เป็นเรือประมงลาํ
แรกของเจา้ของเรือ) 

 3. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติัเจา้ของเรือประมง (ร้อย
ละ 13.54) ประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

3.1 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับชือ นามสกุล และ
สมญานามของเจา้ของเรือประมง (ร้อยละ 11.37) เช่น ทะนงค์เจริญชัยนาวี 1 (คาํวา่ ทะนงค์  เป็นชือ
ของเจา้ของเรือประมง) 

3.2 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัการทาํงานของเจา้ของ
เรือประมง (ร้อยละ 1.40) เช่น 22 ฟาร์ม (คาํวา่ ฟาร์ม เป็นอาชีพในอดีตของเจา้ของเรือประมงทีได้
ประกอบอาชีพทาํฟาร์มเลียงกุง้) 

3.3 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับถินทีอยู่ของเจ้าของ
เรือประมง (ร้อยละ 0.77) เช่น แม่กลองพัฒนา (คาํวา่ แม่กลอง เป็นถินทีอยูข่องเจา้ของเรือประมงที
อาศยัอยูที่ตาํบลแม่กลอง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม) 
  4. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับบุคคลทีมีความสัมพันธ์กับ
เจา้ของเรือประมง (ร้อยละ 11.11) ประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 5 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 
   4.1 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับบิดา มารดาเจ้าของ
เรือประมง (ร้อยละ 1.53) เช่น แก้วกาญจนา (คาํวา่ แก้ว เป็นชือบิดาของเจา้ของเรือประมง) 
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    4.2 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับคนรักและคู่สมรส
เจา้ของเรือประมง (ร้อยละ 1.53) เช่น รุ่งประเสริฐ 1 (คาํว่า ประเสริฐ เป็นชือสามีของเจา้ของ
เรือประมง) 
    4.3 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับบุตรธิดาเจ้าของ
เรือประมง (ร้อยละ 5.62) เช่น ปอนาํโชค (คาํวา่ ปอ เป็นชือเล่นบุตรชายเจา้ของเรือประมง) 
    4.4 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับญาติพีน้องเจ้าของ
เรือประมง (ร้อยละ 1.92) เช่น โอ๋นาวี (คาํวา่ โอ๋ เป็นชือเล่นนอ้งสาวคนเล็กของเจา้ของเรือประมง) 

4.5 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกับบุคคลทีเจ้าของ
เรือประมงนบัถือ (ร้อยละ 0.51) เช่น เจือวารี (คาํวา่ เจือ เป็นชือผูใ้หญ่ทีเจา้ของเรือให้ความเคารพ
นบัถือ) 
  5. กลุ่มทีมาและความหมายเ กียวกับความเชือ  ( ร้อยละ  8.17) 
ประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

5.1 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัความเชือเรืองโชคลาภ 
(ร้อยละ 6.51) เช่น ปอนาํโชค 

5.2 กลุ่มทีมาและความหมายย่อยเกียวกบัความเชือเรืองศาสนา 
(ร้อยละ 1.53 ) เช่น พรวิษณุ 

5.3 กลุ่มทีมาและความหมายย่อย เกียวกับความเ ชือเ รือง            
สิงศกัดิสิทธิ (ร้อยละ 0.13) ไดแ้ก่ พรแม่ย่านาง  
  6. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความดีงาม (ร้อยละ 4.85) เช่น 
พรประเสริฐชัย (คาํวา่ ประเสริฐ เป็นคาํทีเจา้ของเรือประมงใหค้วามหมายวา่ สิงดีงาม) 
  7. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัเรือและสมรรถนะของเรือ (ร้อย
ละ 4.34) ประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและความหมายยอ่ย 2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

7.1 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัเรือ (ร้อยละ 4.09 ) เช่น 
สามารถนาวี 

7.2 กลุ่มทีมาและความหมายยอ่ยเกียวกบัสมรรถนะของเรือ (ร้อย
ละ 0.26) เช่น ทยานชล (คาํวา่ ทยาน เป็นคาํทีมีความหมายโดยตรง ซึงหมายถึงการเคลือนทีไปอยา่ง
รวดเร็วของเรือประมง) 
  8. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง (ร้อยละ 3.70) 
เช่น ช. เจริญ 
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  9. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัชัยชนะ (ร้อยละ 3.07) เช่น        
ธ. พิชิตมสัยา 

 10. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัธรรมชาติ (ร้อยละ 2.81) เช่น 
ฟ้ามืด  

 11. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับทรัพย์สิน ของมีค่า (ร้อยละ 
2.68) เช่น ท. ทองนพคุณ  

  12. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชียวชาญ (ร้อยละ 0.51) 
เช่น เชียวชาญชัย 1 

 13. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับประเทศไทย (ร้อยละ 0.38)   
เช่น สยามเงินทอง  

 14. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับการเกิด (ร้อยละ 0.38) เช่น      
น. ชาติสมทุร 

 15. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความมนัคงปลอดภยั (ร้อยละ 
0.26) เช่น จ. พิทักษ์ชัยนาวี 1  

 16. กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความยิงใหญ่ (ร้อยละ 0.26)  
เช่น นาวีเกรียงไกร 5 
 

6.1.2.2 การวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

การวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงในจังหวดั
สมุทรสงครามนนัผูว้จิยัจะวเิคราะห์วา่แต่ละชือวา่ประกอบดว้ยกลุ่มทีมาและความหมายกีกลุ่ม และ
มีความหมายยอ่ยเกียวกบัสิงใด ซึงจากการวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงครามพบว่า ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามมีโครงสร้างทางความหมาย
ตงัแต่ 1 กลุ่มทีมาและความหมาย ไปจนถึงโครงสร้างทางความหมายแบบ 5 กลุ่มทีมาและ
ความหมาย โดยปรากฏความถีเรียงจากมากทีสุดไปนอ้ยทีสุด ดงันี  

 1. โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมาย (ร้อย
ละ 67.43) เช่น ทรัพย์ประเสริฐ มีโครงสร้างทางความหมายคือ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบั
ทรัพยสิ์น ของมีค่า (คาํวา่ ทรัพย)์ + กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบั
เจา้ของเรือประมง (คาํวา่ ประเสริฐ เป็นชือบุตรชายเจา้ของเรือ) 
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 2. โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มทีมาและความหมาย (ร้อย
ละ 15.14) เช่น วาสนาพาโชค 1 มีโครงสร้างทางความหมายคือ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบั
บุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง (คาํว่า วาสนา เป็นชือมารดาเจา้ของเรือประมง) +  
กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชือ (คาํวา่ พาโชค) +  กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัลาํดบั
ของเรือประมง (เลข 1) 

 3. โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มทีมาและความหมาย (ร้อย
ละ 12.86) เช่น กฤษฎา  เป็นกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบับุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของ
เรือประมง (คาํวา่ กฤษฎา เป็นชือบุตรชายเจา้ของเรือประมง) 

  4. โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มทีมาและความหมาย (ร้อย
ละ 4) เช่น ทะนงค์เจริญชัยนาวี มีโครงสร้างทางความหมายคือ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบั
ประวติัเจา้ของเรือประมง (คาํว่า ทะนงค์ เป็นชือเจา้ของเรือประมง) + กลุ่มทีมาและความหมาย
เกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง (คาํวา่ เจริญ) + กลุ่มทีมาและความหมายเกียวชยัชนะ (คาํวา่ ชยั) + กลุ่ม
ทีมาและความหมายเกียวเรือและสมรรถนะของเรือ (คาํวา่ นาว)ี 

 5. โครงสร้างทางความหมายแบบ 5 กลุ่มทีมาและความหมาย (ร้อย
ละ 0.57) เช่น ณ. โชคชัยนาวี 1 มีโครงสร้างทางความหมายคือ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบั
ประวติัเจา้ของเรือประมง (อกัษรยอ่ ณ. มาจากพยางคที์สองของชือเจา้ของเรือประมงวา่ “ปราณี”) + 
กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความเชือ (คาํวา่ โชค) + กลุ่มทีมาและความหมายเกียวชยัชนะ (คาํ
วา่ ชยั) + กลุ่มทีมาและความหมายเกียวเรือและสมรรถนะของเรือ (คาํวา่ นาวี หมายถึง เรือ) + กลุ่ม
ทีมาและความหมายเกียวกบัลาํดบัของเรือประมง (เลข 1) 
    

6.1.3 ความเชือ และค่านิยมของคนในจังหวดัสมุทรสงครามทสีะท้อนจากชือเรือประมง 

ภาษาเป็นสิงสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดและการมองโลกของผูใ้ช้ภาษานนั ๆ ดงันนั
การศึกษาวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามจะพิจารณาจากทีมาและความหมายของ
ชือเรือประมงทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของเรือ จึงทาํให้เห็นถึงความคิด ความเชือ และค่านิยมต่าง 
ๆ ของชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามไดเ้ป็นอยา่งดี  
  จากการศึกษาวิเคราะห์ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามทงั 350 ชือ พบว่า 
ชือเรือประมงไดส้ะทอ้นความเชือในดา้นต่าง ๆ ของชาวสมุทรสงคราม และสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 
4 ดา้น ได้แก่ ความเชือเรืองโชคลาภ ความเชือเรืองตวัเลข ความเชือเรืองสิริมงคล และความเชือ
เกียวกบัศาสนาและสิงศกัดิสิทธิ นอกจากนียงัพบค่านิยมของชาวประมงจงัหวดัสมุทรสงครามที 
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สะทอ้นจากชือเรือประมง ไดแ้ก่ ค่านิยมเกียวกบัความสําคญัของครอบครัว ค่านิยมความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ค่านิยมในการให้ความสําคญัต่ออาชีพประมง และค่านิยมเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง     
ชยัชนะ และความมงัคงั 
 
6.2 อภิปรายผลการวจัิย 

ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยัและตงัขอ้สังเกตทีน่าสนใจดงัต่อไปนี 
 

6.2.1 ผลการวิเคราะห์กลวิธีการตงัชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามในบทที 3 
พบวา่เจา้ของเรือประมงจะตงัชือเรือประมงของตนให้มีจาํนวนพยางคต์งัแต่ 2 – 7 พยางค ์โดยจะ
นิยมใช้ชือ 4 พยางค์มากทีสุดซึงตรงกบัสมมติฐานขอ้ที 1 ของวิทยานิพนธ์นี ผูว้ิจยัเห็นว่าการที
เจา้ของเรือประมงนิยมใช้ชือ 4 พยางค์มากทีสุดนนั อาจสะทอ้นความคิดไดว้่า เจา้ของเรือประมง
อาจตอ้งการชือทีไพเราะ คือ เมือออกเสียงแลว้มีเสียงพยางคห์นกั พยางคเ์บา เป็นจงัหวะและไพเราะ
มากกว่าชือทีมีจาํนวนพยางค์สัน รวมทังชือ 4 พยางค์ เหมาะสมทีจะเป็นชือแม่ย่านางเรือซึง
ชาวประมงเชือวา่เป็นเพศหญิง และตามความเชือของชาวประมงการชือเรือประมงก็ถือเป็นชือของ
แม่ยา่นางเรือประจาํเรือประมงลาํนนั ๆ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิรัช ศิริวฒันะนาวิน (2544)  
ทีพบว่า ชือ 4 พยางค์มกัจะเป็นชือผูห้ญิง เพราะมีลักษณะการตกแต่งมากสมกับความเป็นหญิง  
นอกจากนีชือเรือประมงทีมี 4 พยางค์ยงัสามารถสือความหมายได้มากกว่า 1 ความหมาย ให้
ครอบคลุมตามทีเจา้ของเรือประมงตอ้งการอีกดว้ย  

ส่วนวิธีการประกอบชือเรือประมงนนั พบวา่เจา้ของเรือประมงประกอบชือเรือประมง
โดยใช ้คาํ อกัษรย่อ และตวัเลข ซึงอกัษรย่อทีใชน้นัตอ้งปรากฏนาํหนา้คาํเสมอ และเป็นอกัษรย่อ
ของคาํซึงเป็น ชือเล่น ชือจริง หรือนามสกุล ของเจา้ของเรือประมงหรือบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบั
เจา้ของเรือประมง ส่วนตวัเลขในชือเรือประมง บางตวัเลขจะใชเ้พือแสดงลาํดบัของเรือประมง บาง
ตวัเลขใชแ้สดงความสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน และบางตวัเลขอาจเป็นตวัเลขทีเจา้ของเรือประมง
ถือเป็นเลขมงคลก็ได ้และคาํในชือเรือประมงนนัจะเป็นหน่วยของภาษาทีมีความหมายในตวัเอง 

การประกอบชือเรือประมงนนัเจา้ของเรือประมงจะใช้วิธีการประกอบชือเรือประมง
หลายลกัษณะดว้ยการใช้คาํเพียงอย่างเดียว อกัษรย่อและคาํ คาํและตวัเลข หรือใช้ทงัอกัษรย่อ คาํ 
และตวัเลข ประกอบในชือเดียวกนั  วิธีการประกอบดว้ยคาํและตวัเลขเป็นวิธีการประกอบชือทีพบ
มากทีสุด ตรงกบัสมมติฐานขอ้ที 1 ทงันีสาเหตุทีชือเรือประมงมีวิธีการประกอบชือด้วยคาํและ
ตัวเลขมากทีสุดนัน อาจมีสาเหตุมาจากชือเรือประมงส่วนใหญ่ทีผูว้ิจ ัยเก็บข้อมูลนิยมนําชือ
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เรือประมงทีตนมีอยูก่่อน หรือชือเรือของบุคคลในครอบครัวมาประกอบชือเรือแลว้ตามดว้ยตวัเลข
ทงัทีเป็นตวัเลขแสดงลาํดบัเรือ หรือตวัเลขมงคลตามความเชือของเจา้ของเรือ 

การทีเจา้ของเรือประมงใชอ้กัษรยอ่ประกอบในชือเรือประมงแทนชือหรือนามสกุลเต็ม
ของตนเองและบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัตน รวมถึงการใชต้วัเลขประกอบในชือเพือตอ้งการสือถึง
ความหมายต่าง ๆ แทนการใช้คาํนนั ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าวิธีการประกอบชือเช่นนีเป็นการแสดงถึง
ความคิดอยา่งหนึงของชาวประมงในการตงัชือใหมี้ความกระชบัแต่สามารถสือความหมายไดห้ลาย
ความหมายในหนึงชือ  

นอกจากนี การใชก้ลวิธีการตงัชือเรือประมงโดยใชอ้กัษรยอ่ทีมาจากชือ นามสกุลของ
ตนเองหรือบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัตนนัน สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วิยะดา จงบรรจบ 
(2534) ทีพบว่าการตงัชือธุรกิจร้านคา้มกัขึนตน้ดว้ยอกัษรย่อของชือ นามสกุล เจา้ของกิจการหรือ
บุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของกิจการ เช่น น. จรัสธรรม ก็เป็นการตงัชือทีเกียวขอ้งกบัอาชีพ
เช่นเดียวกบัชือเรือประมง ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าวิธีการประกอบชือด้วยอกัษรย่อนี เป็นวิธีทีนิยมใช้ใน  
การตงัชือทีเกียวเนืองกบัการประกอบอาชีพ ซึงแตกต่างไปจากการตงัชือสิงอืน ๆ ทงันีอาจเป็น
เพราะเจา้ของกิจการมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตอ้งการแสดงความเป็นเจา้ของกิจการนนั ๆ รวมถึง
การใหค้วามสาํคญักบับุคคลใกลชิ้ดกบัตน 

 
6.2.2 ดา้นทีมาและความหมายทีตงัชือนนัพบวา่ ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม

สามารถแบ่งเป็นกลุ่มทีมาและความหมายได้ทงัหมด 16 กลุ่ม  นอกจากนียงัสามารถจาํแนกกลุ่ม
ทีมาและความหมายย่อยของชือเรือประมงได้เป็น 26 กลุ่มย่อย การวิเคราะห์กลุ่มทีมาและ
ความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ทาํให้ทราบว่าการตงัชือเรือประมงนัน 
เจา้ของเรือประมงมีแนวคิดในการตงัชือโดยคาํนึงถึงปัจจยัหลายอยา่งทีเกียวขอ้ง อาทิ ความสัมพนัธ์
ทีเกียวขอ้งกบัเรือประมงลาํอืน ลาํดบัของเรือประมง ประวติัของเจา้ของเรือประมง ความเชือของ
เจา้ของเรือประมง หรือแมแ้ต่บุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของเรือประมง เป็นตน้ โดยทีมาและ
ความหมายของชือเรือประมงทีนิยมมากทีสุดคือ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความสัมพนัธ์กบั
เรือประมงลาํอืน โดยเฉพาะอยา่งยงิทีมาและความหมายจากชือเรือประมงลาํอืน ซึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานขอ้ที 2 ของผูว้ิจยัทีสันนิษฐานว่ากลุ่มทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงครามส่วนใหญ่เกียวขอ้งกบัประวติัเจา้ของเรือประมง 

การทีชือเรือประมงมีกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัความสัมพนัธ์กบัเรือประมงลาํอืน
มากทีสุด โดยเฉพาะทีมาและความหมายจากชือเรือประมงลาํอืน ไม่ว่าจะเป็นการนาํชือเรือมาจาก
ชือเรือประมงของครอบครัวเจา้ของเรือเอง นาํมาจากชือเรือประมงของครอบครัวคู่สมรส คนรู้จกั  
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หรือแมแ้ต่การนาํชือของเรือประมงทีเจา้ของเรือมีอยู่ก่อนแลว้มาตงัเป็นชือเรือประมงลาํใหม่นัน 
ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยทียงัมีความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นภายใน
ครอบครัว เพราะถึงแมว้า่ลูกหลานจะแยกครอบครัวไปประกอบอาชีพธุรกิจการงานเป็นของตนเอง
แลว้ ก็ยงันาํชือธุรกิจของบิดามารดามาใชเ้พือดาํรงความเป็นครอบครัวไว ้หรือในกรณีทีเจา้ของเรือ
ตงัชือเรือประมงโดยใชชื้อเรือทีตนมีอยูไ่ปประกอบในชือเรือประมงลาํใหม่นนั ก็มีจุดประสงคเ์พือ
แสดงให้เห็นว่าเรือประมงเหล่านีเป็นเรือประมงของครอบครัวเดียวกัน เจ้าของเดียวกัน ซึง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาการตงัชือบุคคลของสุภาพรรณ ณ บางช้าง (2527) ทีพบว่า ลักษณะ   
ความนิยมอยา่งหนึงในการตงัชือของคนไทย คือ การตงัชือทีแสดงถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
โดยจะตงัชือใหแ้สดงเสียง คาํ หรือความหมายทีพอ้งกบัชือพอ่ ชือแม่ หรือใหชื้อพีนอ้งคลอ้งจองกนั 
ซึงลักษณะดังกล่าวนีเป็นการเชือมสัมพนัธ์ของครอบครัวตามคติดังเดิมของไทย และยงัเป็น            
การสะทอ้นใหเ้ห็นวา่เจา้ของเรือประมงให้ความสําคญักบัเรือประมงเทียบเท่าครอบครัวของตนอีก
ดว้ย 

อย่างไรก็ตามกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกบัประวติัเจา้ของเรือประมงก็ยงัปรากฏ
ความถีเป็นลําดับที 3 ซึงถือว่าเจ้าของเรือประมงยงัให้ความนิยมในการเลือกใช้กลุ่มทีมาและ
ความหมายดงักล่าวนี 

เมือพิจารณาโครงสร้างทางความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
พบว่าเจ้าของเรือประมงส่วนใหญ่นิยมตงัชือแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมาย 2 กลุ่มทีมาและ
ความหมายยอ่ย มากกวา่แบบอืน ๆ อย่างเห็นไดช้ดัเจน ขอ้มูลดงักล่าวนีสามารถสะทอ้นความคิด
ของเจา้ของเรือทีตอ้งการสือความหมายมากกว่า 1 อยา่งในชือเรือ เพือแสดงเจตคติของตนผา่นชือ
เรือประมงมากกวา่การเป็นแค่ชือเรียกแทนเรือประมงลาํนนั ๆ อีกดว้ย 

 
6.2.3 จากการวิเคราะห์ความเชือทีสะทอ้นจากชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

พบวา่ ชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามไดส้ะทอ้นความเชือหลาย ๆ ดา้นไดแ้ก่ ความเชือเรือง
โชคลาภ ความเชือเรืองตวัเลข ความเชือเรืองสิริมงคล และความเชือเกียวกบัศาสนาและสิงศกัดิสิทธิ 
ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 3 ของวทิยานิพนธ์นี 

ความเชือทีสะท้อนผ่านชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามล้วนเป็นความเชือที
ผูกพนักบัคนไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิงความเชือโชคลาภ ทีปรากฏจากชือเรือประมงใน
จงัหวดัสมุทรสงครามเด่นชัดสุด โดยเจา้ของเรือนาํคาํว่า “โชค” หรือ “ลาภ” มาประกอบในชือ
เรือประมง เหตุผลสาํคญัทีทาํใหป้รากฏความเชือในเรืองโชคลาภมากทีสุดในชือเรือประมงนนั อาจ
เป็นเพราะอาชีพประมงเป็นอาชีพทีถือไดว้า่มีความเสียงสูง เพราะนอกจากจะตอ้งใชค้วามชาํนาญ
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ในการประกอบอาชีพแลว้ ชาวประมงยงัตอ้งอาศยัธรรมชาติหรือสภาพดินฟ้าอากาศในการออก
เดินเรือแต่ละครังดว้ย ดว้ยเหตุนีชาวประมงจึงถือในเรืองโชคลาภเป็นอยา่งมาก พวกเขาเชือวา่ถา้วนั
ใดโชคดี ธรรมชาติเอืออาํนวย ก็จะส่งผลให้พวกเขาสามารถออกเดินเรือไดอ้ย่างปลอดภยั รวมถึง
การจบัสัตวน์าํไดเ้ป็นจาํนวนมากอีกดว้ย 

อยา่งไรก็ดี ความเชือดงักล่าวนีไม่ไดป้รากฏเพียงกลุ่มชาวประมงเท่านนั  แต่ความเชือ
เรืองโชคลาภยงัปรากฏในกลุ่มคนทวัไปในสังคมอีก เช่น กลุ่มคนทีนบัถือเครืองรางของขลงัอยา่ง
จตุคามรามเทพ ก็ไดส้ะทอ้นความเชือในการให้คุณในเรืองโชคลาภและความสําเร็จ เช่น รุ่นจา้ว
เศรษฐี (อุลกะมณีดํา) คนไทยเชือว่า “อุลกะมณีดํา” เป็นแร่ทีให้คุณเรืองโชคลาภ ถ้าผูใ้ดได้
ครอบครอง ผูน้นัก็จะมีโชคลาภตามใจปรารถนา (พรสรัญ แสงปรีดิกรณ์ 2552 : 189) ซึงแสดงให้
เห็นวา่ความเชือเรืองโชคลาภเป็นความเชือพืนฐานในสังคมไทย 

 
6.2.4 จากการวิเคราะห์ค่านิยมทีสะท้อนจากชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

พบว่า  ชือเรือประมงทีตังขึนได้สะท้อนค่านิยมเกียวกับความสําคัญของครอบครัว ค่านิยม         
ความภาคภูมิใจในตนเอง ค่านิยมในการให้ความสําคัญต่ออาชีพประมง และค่านิยมเกียวกับ     
ความเจริญรุ่งเรือง ชยัชนะ และความมงัคงั ซึงค่านิยมเหล่านีลว้นเป็นค่านิยมทีพบไดใ้นสังคมไทย 

ค่านิยมเกียวกบัความสําคญัของครอบครัว เป็นค่านิยมทีสะทอ้นผ่านชือเรือประมงได้
เด่นชดัทีสุด สังเกตไดจ้ากการตงัชือเรือประมงให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัชือเรือประมงของพ่อแม่ 
ญาติพีน้อง รวมถึงการใช้เลขประกอบในชือเรือประมงเพือแสดงลาํดบัก่อนหลงัของเรือ สาเหตุที
ชาวประมงให้ความสําคญักบัครอบครัวมากกว่าสิงอืนใดนนั ผูว้ิจยัสันนิษฐานว่า อาจเนืองมาจาก
การปลูกฝังค่านิยมในเรืองครอบครัวไทยแต่ดงัเดิม ทีเน้นความสัมพนัธ์ทีแน่นแฟ้นของเครือญาติ  
และใหค้วามเคารพแก่ผูอ้าวโุสเป็นสาํคญั  

อย่างไรก็ดีจากขอ้มูลการสัมภาษณ์เจา้ของเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม ผูว้ิจยั
พบวา่เหตุทีเจา้ของเรือประมงเลือกใชชื้อบุตรหลานหรือคนในครอบครัวมาประกอบชือเรือประมง
นนัมาจาก 1. การทีเจา้ของเรือมองวา่เรือประมงเป็นสิงทีชาวประมงรักและตอ้งการให้ความสําคญั
เช่นเดียวกบัคนในครอบครัว 2. ตอ้งการแสดงความรักต่อบุคคลในครอบครัวทีตนรักดว้ยการตงัชือ
เรือประมงทีถือวา่เป็นสิงสําคญัในชีวิตดว้ยชือของคนทีรัก และ 3. ตอ้งการแสดงถึงความหวงัต่อ
บุตรทีตอ้งการใหสื้บต่อกิจการประมง นอกจากนีสาเหตุทีเจา้ของเรือประมงบางลาํตงัชือเรือประมง
ใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กบัชือเรือประมงของตนเองทีมีอยูก่่อน หรือสัมพนัธ์กบัชือเรือประมงของพ่อ
แม่หรือญาติพีน้องของตนนนัก็เพราะว่า ชาวประมงตอ้งการแสดงถึงความเป็นครอบครัวเดียวกนั 
และตวัเลขทีแสดงลาํดบัยงัเป็นการแสดงถึงระบบอาวโุสภายในครอบครัวไทยดว้ย 
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ค่านิยมเกียวกบัความสําคญัของครอบครัวนนั ยงัปรากฏในหมู่คนไทยกลุ่มอืน ๆ อาทิ 
หมู่คนไทยเชือสายจีนทีสะท้อนค่านิยมเรืองครอบครัวนีมาจากนามสกุลทีตงัโดยการนําคาํทีมี
ความหมายเกียวกบัครอบครัวมาใช ้เช่น ชนกดี  โอรสไตรรัตน์  มาตานุสรณ์  ญาติอุปถมัภ ์เป็นตน้ 
ซึงค่านิยมการใหค้วามสาํคญัต่อครอบครัวนนัถือไดว้า่เป็นลกัษณะเด่นของคนกลุ่มนี เพราะชาวไทย
กลุ่มนีถืออาวุโสเป็นสําคญัเนืองจากไดรั้บอิทธิพลของขงจือทีเน้นให้ชาวจีนเคารพในบรรพบุรุษ
ของตนนนัเอง (วนิดา  เจริญศุข 2532 : 127 – 129) 

นอกจากค่านิยมเกียวกับความสําคัญของครอบครัวแล้ว ชือเรือประมงในจังหวดั
สมุทรสงครามยงัไดส้ะทอ้นค่านิยมของคนไทยเกียวกบั ความเจริญรุ่งเรือง ชยัชนะ และความมงัคงั 
ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวประมงมีความตอ้งการเกียวกบัสิงเหล่านี ทงันีอาจเพราะสิงเหล่านี ลว้นนาํมา
ซึงความสุขแก่ชีวิต ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว ์ (Maslow) ในทางจิตวิทยาที
กล่าวถึงความตอ้งการ 5 ขนัของมนุษย ์ ไดแ้ก่ 1. ความตอ้งการทางกาย ได้แก่ ความหิว              
ความกระหาย ความต้องการทางเพศ การขับถ่ายและอืน ๆ 2. ความต้องการทางความมันคง
ปลอดภยั  3. ความตอ้งการทางความรักและการรู้สึกวา่ตนมีส่วนร่วม 4. ความตอ้งการทีจะไดรั้บ
การยกยอ่งจากผูอื้น และ 5. ความตอ้งการทีจะเขา้ใจตนเองอยา่งถ่องแท ้คือรู้ถึงความสามารถของ
ตนเองทีมีอยู่ (สุชา จนัทน์เอม 2533 : 104) ซึงค่านิยมเกียวกบัความเจริญรุ่งเรือง ชยัชนะ  และ           
ความมงัคงัของชาวประมง อยู่ในความตอ้งการขนัที 4 ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ กล่าวคือ 
ความเจริญรุ่งเรือง ชัยชนะ และความมงัคงั เป็นสิงสําคญัทีเมือผูใ้ดมีกบัตนแล้ว จะทาํให้ได้รับ    
การยอมรับและการยกยอ่งจากผูอื้นในสังคมนนัเอง 

นอกจากนี ผลการวเิคราะห์ทีไดย้งัสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์เกียวกบัค่านิยมของคน
ไทยในงานวจิยัอืนๆ อีกดว้ย กล่าวคือ งานวิจยัของ วงเดือน คยันนัทน์ (2547) พบค่า นิยมทีสะทอ้น
จากชือพนัธ์ุไมม้งคล 3 ประการ ไดแ้ก่ ค่านิยมเกียวกบัความมงัคงั ค่านิยมเกียวกบัความปลอดภยั 
และค่านิยมเกียวกบัการมีสุขภาพร่างกายทีแขง็แรงและอายยุนื งานวจิยัของ อาํนาจ ปักษาสุข (2550) 
พบค่านิยมทีสะทอ้นจากนามฉายาของพระสงฆไ์ทย ซึงจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ค่านิยม
เกียวกบัคุณสมบติัทีพึงประสงค ์และค่านิยมเกียวกบัสิงทีพึงปรารถนา โดยส่วนของค่านิยมเกียวกบั
สิงทีพึงปรารถนา ประกอบดว้ย ความเจริญรุ่งเรือง เกียรติยศและอาํนาจ ความงาม และความสุข 
งานวิจยัของกิตติพฒัน์  เพ็ชรทองนะ (2551) พบค่านิยมทีสะทอ้นจากชือยนัต์ของคนไทย ไดแ้ก่ 
ค่านิยมทีสะทอ้น ค่านิยมเกียวกบัสิงทีพึงปรารถนา ซึงค่านิยมเกียวกบัสิงทีพึงปรารถนา เป็นค่านิยม
เกียวกบัสิงทีบุคคลอยากจะมีอยากจะได ้ หรืออยากจะให้เกิดขึนแก่ตนเอง ครอบครัว หรือวงศ์
ตระกูล ซึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ประการ ไดแ้ก่ ความมงัคงั ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข และ
อาํนาจ และงานวิจยัของ พรสรัญ แสงปรีดิกรณ์ (2552) พบค่านิยมของคนไทยทีสะทอ้นจากชือรุ่น
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จตุคามรามเทพ ได้แก่ ความมงัคงัรํารวย การมีอาํนาจบารมี การมีความสุข การเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์การยกยอ่งบุคคลสาํคญั และการทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา  

นอกจากค่านิยมทีกล่าวไปขา้งตน้ ผูว้ิจยัยงัพบขอ้สังเกตว่า ชือเรือประมงในจงัหวดั
สมุทรสงครามยงัปรากฏค่านิยมในการให้ความสําคญัต่ออาชีพประมง ดว้ยวิธีการตงัชือเรือประมง
จากการนาํคาํทีสือถึงเรือและสมรรถนะของเรือประมงมาประกอบชือเรือประมงนนั สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาชือธุรกิจร้านคา้ ของ วยิะดา จงบรรจบ (2534) ทีพบวา่ชือธุรกิจร้านคา้นิยมเลือกใชค้าํที
มีความหมายเกียวกับประเภทธุรกิจ เช่น การช่าง อุตสาหกรรม พาณิชย์ เป็นต้น ทังนีผู ้วิจ ัย
สันนิษฐานว่า อาจเนืองมาจากการศึกษาชือเรือประมงและชือธุรกิจร้านคา้นัน เป็นการศึกษาที
เกียวขอ้งกบัอาชีพ ดงันนัเรืองราวทีเกียวกบัการประกอบอาชีพจึงเป็นสิงหนึงทีผูป้ระกอบอาชีพให้
ความสําคญั ทงันีเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความคิดของคนไทยทีมีค่านิยมในการตงัชือสิงที
เกียวเนืองกบักิจการใหส้อดคลอ้งกบัอาชีพของตน 

 
6.2.5 เมือเปรียบเทียบผลการศึกษาการตงัชือเรือประมงและการตงัชือเรือพระราชพิธี 

ของ เปียมสุข ตนัวบิูลย ์(2543) พบวา่ กลวิธีในการตงัชือเรือประมงโดยใช ้คาํ อกัษรยอ่ และตวัเลข 
ประกอบในชือนนั มีความแตกต่างไปจากการตงัชือเรือพระราชพิธี ทีใชเ้พียงคาํประกอบชือ ซึงคาํที
นาํมาใชน้นัจะเป็นคาํทีมาจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร 

 เมือเปรียบเทียบทีมาและความหมายของชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม กบัชือ
เรือพระราชพิธี พบว่า มีความสอดคล้องกันบางประการ กล่าวคือ ชือเรือประมงในจังหวดั
สมุทรสงครามมีการเลือกใช้ทีมาและความหมายจากชือเรือประมงลาํอืน ไม่วา่จะเป็นการตงัชือเรือ
ทีมาจากชือเรือประมงของครอบครัวเจา้ของเรือเอง นาํมาจากชือเรือประมงของครอบครัวคู่สมรส 
คนรู้จกั  หรือแมแ้ต่การนาํชือของเรือประมงทีเจา้ของเรือมีอยู่ก่อนแลว้มาตงัเป็นชือเรือประมงลาํ
ใหม่ แต่มีการนาํอกัษรยอ่ หรือตวัเลขเติมในชือ เพือแสดงให้รู้ว่าเป็นเรืออีกลาํหนึงนนั สอดคลอ้ง
กบัการตงัชือเรือพระราชพิธีบางส่วนทีพบว่า การตงัชือเรือพระราชพิธีสมยัรัตนโกสินทร์นนั เรือ
พระราชพิธีบางลาํมีการตงัชือซาํกบัเรือในอดีต โดยเหมือนกบัชือเรือสมยัอยุธยา หรือเรือบางลาํมี
การตงัชือให้ซาํกบัเรือสมยักรุงรัตนโกสินทร์ยุคก่อนหน้า เช่น เรือพระทีนังอนันตนาคราชสมยั
รัชกาลที 6 ก็นํามาจากชือเรือสมัยรัชกาลที 4 เป็นต้น ซึงเป็นการแสดงแนวคิดในการยกย่อง    
บรรพชนในอดีตของไทย  

การทีชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามเลือกใช้ทีมาและความหมายจากการนาํชือ
เจ้าของเรือประมงมาใช้ประกอบในชือเรือ สอดคล้องกับการตงัชือเรือพระราชพิธีทีแสดงถึง    
ความเป็นเจา้ของ โดยการนาํคาํทีหมายถึง พระราชา มาประกอบในชือ เช่น เรือจกัรพรรดิภิรมย,์ 
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เรือมณีจกัรพรรดิ เป็นตน้ เป็นขอ้น่าสังเกตว่าแมชื้อเรือพระราชพิธีจะไม่ไดใ้ช้ชือของเจา้ของเรือ
แสดงความเป็นเจา้ของอยา่งชือเรือประมง หากแต่การใชค้าํทีหมายถึงพระราชาก็เป็นการแสดงถึง
ความเป็นเจา้ของของเรือประเภทดงักล่าวนี ซึงทีมาและความหมายทีแสดงถึงความเป็นเจา้ของที
ปรากฏในชือเรือทงัสองประเภทนี สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดในการตงัชือเรือเพือสือถึง
เจา้ของเหมือนกนั ไม่วา่เจา้ของเรือนนัจะอยูใ่นชนชนัใด 

นอกจากนีทีมาและความหมายของชือเรือทงัสองประเภทนี ยงัสะทอ้นค่านิยมพืนฐาน
ของคนไทยทีเหมือนกนัในเรืองสิริมงคล หรือความมุ่งหวงัต่าง ๆ เช่น ความเจริญรุ่งเรือง ทรัพยสิ์น 
ของมีค่า  เป็นตน้ แสดงออกจากการนาํคาํทีมีความหมายสือถึงสิงดงักล่าวมาประกอบในชือเรือทงั
ชือเรือประมง และชือเรือพระราชพิธี เป็นการสะทอ้นให้เห็นว่าค่านิยมทีเป็นสิริมงคลเหล่านีเป็น
ค่านิยมพืนฐานของคนไทยทุกสังคม 

เมือเปรียบเทียบความเชือทีสะทอ้นผ่านชือเรือประมง และความเชือทีสะทอ้นผ่านชือ
เรือพระราชพิธีนนั ผูว้จิยัพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั กล่าวคือ ชือเรือประมงจะสะทอ้น
ความเชือใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเชือเรืองโชคลาภ ความเชือเรืองตวัเลข ความเชือเรืองสิริมงคล และ
ความเชือเกียวกบัศาสนาและสิงศกัดิสิทธิ ซึงเป็นความเชือของคนทวัไปในสังคมไทย  ขณะทีชือ
เรือพระราชพิธีสะทอ้นความเชือเรืองกษตัริยเ์ป็นสมมุติเทพเท่านนั ทงันีผูว้จิยัเห็นวา่ การทีชือเรือทงั
สองประเภทนีไดส้ะทอ้นความเชือทีต่างกนันันมีผลมาจากปัจจยั 2ประการ คือ เจา้ของเรือ และ
หน้าทีของเรือ  กล่าวคือ เรือพระราชพิธีนนั เจา้ของเรือเกียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์และ
ภารกิจของเรือนอกจากจะทาํหนา้ทีต่าง ๆ ในริวกระบวนแลว้นนั เรือพระราชพิธียงัมีความสําคญัไป
ถึงการแสดงความยงิใหญ่ของพระมหากษตัริย ์ดงันนัความเชือทีสะทอ้นผา่นชือเรือจึงเป็นความเชือ
ทีเกียวกบัการเชิดชูพระมหากษตัริยใ์นฐานะสมมุติเทพ แต่ในทางกลบักนัเจา้ของเรือประมงเป็นคน
ทวัไปในสังคม และหนา้ทีหลกัของเรือคือใช้ในการประกอบอาชีพ ดงันนัความเชือทีสะทอ้นผา่น
ชือเรือประมงจึงเป็นความเชือทีเกียวพนักบัการประกอบอาชีพและวถีิชีวติของชาวประมง 

6.2.6 จากความเชือ และค่านิยมทีสะทอ้นผ่านชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม
เป็นทีน่าสังเกตว่า ความเชือและค่านิยมของเจา้ของเรือประมงส่วนใหญ่ สอดคลอ้งกบัความเชือ 
และค่านิยมของคนไทยเชือสายจีน เช่น เลข 6 ซึงเป็นตวัเลขทีคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ใน      
การมงคลเพราะเชือว่าพอ้งกับคาํว่า หก แสดงถึงความหมายไม่ดี เป็นลางให้หกล้มหกลุก แต่
ชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามก็ยงัถือว่าตวัเลขดงักล่าวนีเป็นเลขมงคล และเลือกทีจะนาํมา
ประกอบในชือเรือประมงเพือความเป็นสิริมงคล ซึงสอดคลอ้งกบัคติความเชือของคนจีนทีวา่ เลข 6 
เป็นเลขมงคล และแสดงถึงความครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น การกราบไหวข้อพรเทพเจา้ของจีนก็ 
จะต้องไหวใ้ห้ครบทงั 6 องค์ หรือต้องเลียงสัตว์ให้ครบถ้วนทัง 6 อย่าง จึงจะถือว่าดี และให้
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ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้ลียง เป็นตน้ หรือค่านิยมเกียวกบัความสําคญัของครอบครัวทีสะทอ้นผา่นชือ
เรือประมงก็สอดคลอ้งกบัค่านิยมของคนไทยเชือสายจีนทีให้ความสําคญักบัวงศต์ระกูลเป็นสําคญั 
ผูว้ิจยัจึงสันนิษฐานวา่ สาเหตุทีความเชือ และค่านิยมของชาวประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามส่วน
ใหญ่ สอดคลอ้งกบัความเชือ และค่านิยมของคนไทยเชือสายจีนนนั อาจเป็นเพราะผูป้ระกอบอาชีพ
ประมงในจงัหวดัสมุทรสงครามส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชือสายจีน 

  
6.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

ผูว้ิจยัเห็นว่ายงัมีประเด็นอืน ๆ ทีน่าสนใจและสามารถนาํมาศึกษาไดใ้นโอกาสต่อไป 
ดงันี 

 
6.3.1 ควรศึกษาการตงัชือเรือประเภทอืน เช่น เรือแข่ง เรือรบ เรือโดยสาร เป็นตน้ วา่มี

การตงัชือจากทีมาและความหมายจากสิงใดบา้ง และสะทอ้นใหเ้ห็นความเชือและค่านิยมของคนใน
สังคมวา่มีลกัษณะคลา้ยคลึงหรือแตกต่างอยา่งไรกบัชือเรือประมง 

6.3.2 ควรศึกษาการตงัชือเรือประมงในภูมิภาคอืน อย่างเช่น เรือประมงในภาคใต ้เช่น 
เ รือประมงในจังหวัด  สตูล  จังหวัดปัตตานี  ภาคตะวันตก  เ ช่น  จังหวัดเพชรบุ รี  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ หรือภาคตะวนัออก เช่น จงัหวดัระยอง ฯลฯ วา่มีการตงัชือจากทีมาและความหมาย
จากสิงใดบ้าง และสะท้อนให้เห็นความเชือและค่านิยมของคนในสังคมทีต่างกันว่ามีลักษณะ
คลา้ยคลึงหรือแตกต่างอยา่งไรกบัชือเรือประมงในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

6.3.3 ควรศึกษาการตงัชือสิงอืน ๆ เช่น การตงัชือเมนูอาหารฟาสตฟ์ู้ ด เช่น ไก่ทอด KFC 
พิซซ่าฮทั ฯลฯ การตงัชือรุ่นของผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น เครืองสําอาง รถจกัรยานยนต ์เครืองใชต่้าง ๆ 
การตงัชือสมุนไพร เป็นตน้ วา่มีการตงัชือจากทีมาและความหมายจากสิงใดบา้งและสะทอ้นให้เห็น
ความเชือและค่านิยมของคนในสังคมอยา่งไร 
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รายชือเรือประมงทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ลาํดับท ี ชือเรือประมง ชือเจ้าของเรือประมง 
1 22 ฟาร์ม ศกุนตลา ภูพรววิฒัน์ 
2 ก. โชควณีา 2 วณีา ถิรวงษจิ์นดา 
3 ก. ทวสิีน เกษม แกว้ชยัเจริญกิจ 
4 กฤษฎา ณรงค ์เทียงแท ้
5 กิตติมา 1 สุคณธา ศกัดินาวพีร 
6 กิตติมา 2 สุคณธา ศกัดินาวพีร 
7 กิตติมา 4 สุคณธา ศกัดินาวพีร 
8 กิตติมา 5 สุคณธา ศกัดินาวพีร 
9 กิตติมา 8 สุคณธา ศกัดินาวพีร 

10 กิตติมา 9 สุคณธา ศกัดินาวพีร 
11 กีรตินาวี วนัดี ตวัเจริญ 
12 กุง้ทอง อิง สาครขาํ 
13 เกรียงไกรพาโชค 1 บุญรอด ดีชยัยะ 
14 เกรียงไกรพาโชค 2 บุญรอด ดีชยัยะ 
15 แกว้กาญจนา กุ๊กไก่ เปลียนวงษ ์
16 ขวญัชยัพีระพงษ์ อิน โพธิศรี 
17 ค. คุม้ประเสริฐ สุชาติ คุม้ครอง 
18 คงศรีทวโีชค อุไร คงศรี 
19 คุม้ประเสริฐชยั 5 สุชาติ คุม้ครอง 
20 จ. จงเจริญชยั 2 จงกลณี ทรงกิตติธรรม 
21 จ. โชคกมัพลชยั 1  กมัพลชยั สกลุโหงว้ 
22 จ. โชคชาตรี 1 นิภา ชาตรี 
23 จ. โชคชาตรี 2 นิภา ชาตรี 
24 จ. โชคชาตรี 4 นิภา ชาตรี 
25 จ. โชคชาตรี 5 นิภา ชาตรี 
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ลาํดับท ี ชือเรือประมง ชือเจ้าของเรือประมง 
26 จ. พิทกัษช์ยันาว ี1 จงรัก จือเหลียง 
27 จ.โพธิทองเจริญชยั สุชิน โพธิทอง 
28 จงเจริญ 8 ชยัยศ จงเจริญ 
29 จงเจริญ 9 ชยัยศ จงเจริญ 
30 จงเจริญ 11 ชยัยศ จงเจริญ 
31 จงเจริญ 12 ชยัยศ จงเจริญ 
32 จงเจริญชยั 10 ชยัชาญ จงเจริญ 
33 จงเจริญชยั 7 อาํภา จงเจริญ 
34 จิตรจงเจริญ 1 ปทุม ทวัญาติ 
35 จิตรจงเจริญ 2 ปทุม ทวัญาติ 
36 จิระวรรณนาํโชค เปลว ผูผ้งึ 
37 เจือวารี นิรันดร์ คงนะภกัดี 
38 เจือวารี 1 ธนชั คงภกัดี 
39 เจือวารี 2 ธนชั คงภกัดี 
40 เจือวารี 4 ธนชั คงภกัดี 
41 เจือวารี 5 ธนชั คงภกัดี 
42 ช. จงเจริญ 1 ชยัณรงค ์จงเจริญ 
43 ช. จงเจริญ 2 ชยัณรงค ์จงเจริญ 
44 ช. จงเจริญ 3 ชยัณรงค ์จงเจริญ 
45 ช. จงเจริญ 4 ชยัณรงค ์จงเจริญ 
46 ช. จงเจริญ 5 ชยัณรงค ์จงเจริญ 
47 ช. จงเจริญ 6 ชยัณรงค ์จงเจริญ 
48 ช. จงเจริญ  ชยัณรงค ์จงเจริญ 
49 ช. จงเจริญ  ชยัณรงค ์จงเจริญ 
50 ช. จงเจริญ  ชยัณรงค ์จงเจริญ 
51 ช. เจริญ รุ่งทิพย ์โจจู 
52 ช. ชมพนุูช สุชาติ ชมพทูวปี 
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ลาํดับท ี ชือเรือประมง ชือเจ้าของเรือประมง 
53 ช. ชายสมุทร สมชาย นกอินทรีย ์
54 ช. เชียวชาญชยั ศุภชยั โชติปุญโญ 
55 ชยัมานะ นิตยา แพทยจ์ะเกร็ง 
56 ชูศกัดิไพศาล ชูศกัดิ ลูกนาํเพชร 
57 เชนสมุทร 1 ฉลอง เหลืองทอง 
58 เชนสมุทร 2 ฉลอง เหลืองทอง 
59 เชียวชาญชยั 1 กมัพล โชติปุญโญ 
60 เชียวชาญชยั 2 กมัพล โชติปุญโญ 
61 เชียวชาญชยั 4 กมัพล โชติปุญโญ 
62 เชียวชาญชยั 5 กมัพล โชติปุญโญ 
63 เชียวชาญชยั 6 กมัพล โชติปุญโญ 
64 เชียวชาญชยั 7 กมัพล โชติปุญโญ 
65 เชียวชาญชยั 8 กมัพล โชติปุญโญ 
66 เชียวชาญชยั 9 กมัพล โชติปุญโญ 
67 เชียวชาญชยั 10 กมัพล โชติปุญโญ 
68 โชคโฆสิต สัญญศกัดิ โฆสิตสมบูรณ์ 
69 โชคเฉลิมรักษ ์ สมปอง นนทรักษ ์
70 โชคช่อทิพย ์1 สมพงษ ์ดวงกนกพฒัน์ 
71 โชคช่อทิพย ์2 สมพงษ ์ดวงกนกพฒัน์ 
72 โชคชยัชาตรี พสักร ชาตรี 
73 โชคชยัสถาพร 5 สราวธุ โถวสกุล 
74 โชคชยัสถาพร 8 สราวธุ โถวสกุล 
75 โชคชยัสถาพร 9 สราวธุ โถวสกุล 
76 โชคชยัสถาพร 10 สราวธุ โถวสกุล 
77 โชคชยัสถาพร 11 สราวธุ โถวสกุล 
78 โชคชาตรี 1 นิภา ชาตรี 
79 โชคชาตรี 2 นิภา ชาตรี 
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ลาํดับท ี ชือเรือประมง ชือเจ้าของเรือประมง 
80 โชคชาตรี 4 นิภา ชาตรี 
81 โชคชาตรี 5 นิภา ชาตรี 
82 โชคทวี ทว ีสมศกัดิ 
83 โชคทวชียั ประชุม โชควิเชียร 
84 โชคทวชียั 7 อนุชา โชควเิชียร 
85 โชคทวชียั 8 อนุชา โชควเิชียร 
86 โชคทวชียั 9 อนุชา โชควเิชียร 
87 โชคทวชียั 19 อนุชา โชควเิชียร 
88 โชคทวทีรัพย ์ เยมิ บวัแกว้ 
89 โชคธารทอง สุชิน โพธิทอง 
90 โชคนาวี 3 นกเล็ก ซิมสกุล 
91 โชคนาวี 4 นกเล็ก ซิมสกุล 
92 โชคนาวี 5 นกเล็ก ซิมสกุล 
93 โชคนาวี 6 นกเล็ก ซิมสกุล 
94 โชคนาวี 23 ฉ่อง ซิมสกุล 
95 โชคนาวี 24 ฉ่อง ซิมสกุล 
96 โชคนาํทรัพย ์9 ธีระ ภคัสิริจินดา 
97 โชคนุกลูนาวี มยรุฉตัร ประทกัษนุ์กลู 
98 โชคบุญเจริญ ทองสุข บุญเรือน 
99 โชคปพล ปพล สุนทรารัตน์พงศ ์

100 โชคปวติราพร จณัทณา ลิมพิลยั 
101 โชคปุญญรัตน์ ประหยดั อกัษรงาม 
102 โชคพลอยเพชร ภาณุวฒัน์ คงรักษา 
103 โชคพวงเพชร สาํเริง พุฆคิว 
104 โชคไพบูลย ์1 สุนทร กองแดง 
105 โชคไพบูลย ์2 สุนทร กองแดง 
106 โชคภาวิตา เตือนใจ เจริญโต 
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ลาํดับท ี ชือเรือประมง ชือเจ้าของเรือประมง 
107 โชคมหาลาภ ลกัขณา สระฉิม 
108 โชครุ่งทิพย ์ รุ่งทิพย ์แจง้กระจ่าง 
109 โชครุ่งโรจน์ 1 สุชาติ ศกัดินาวพีร 
110 โชครุ่งโรจน์ 2 สุชาติ ศกัดินาวพีร 
111 โชครุ่งโรจน์ 3 สุชาติ ศกัดินาวพีร 
112 โชครุ่งโรจน์ 4 สุชาติ ศกัดินาวพีร 
113 โชครุ่งโรจน์ 5 สุชาติ ศกัดินาวพีร 
114 โชควภิา วเิชียร บุญสร้าง 
115 โชควษิณุ 1 รัชนี แสนสุดสวาสดิ 
116 โชควษิณุ 2 รัชนี แสนสุดสวาสดิ 
117 โชควษิณุ 3 รัชนี แสนสุดสวาสดิ 
118 โชควษิณุ 4 รัชนี แสนสุดสวาสดิ 
119 โชควษิณุ 5 รัชนี แสนสุดสวาสดิ 
120 โชควษิณุ 6 รัชนี แสนสุดสวาสดิ 
121 โชควษิณุ 7 รัชนี แสนสุดสวาสดิ 
122 โชควษิณุ 8 รัชนี แสนสุดสวาสดิ 
123 โชควษิณุ 9 รัชนี แสนสุดสวาสดิ 
124 โชควษิณุ 10 รัชนี แสนสุดสวาสดิ 
125 โชควรีะวฒันา อเนก ฤกษว์รีะวฒันา 
126 โชคศรีสุวรรณ สมบูรณ์ แจง้กระจ่าง 
127 โชคศิรินาวี ทพัพศาล ศิริธรรม 
128 โชคสถาพร สมพร สาครขาํ 
129 โชคสมหมาย สาํเริง พุฆคิว 
130 โชคสายชล ชาติ เฟืองฟุ้ง 
131 โชคสุนทรารัตน์ วรีะวฒัน์ สุนทรารัตน์พงศ ์
132 โชคเสฐียรพงษ ์ เตือนใจ เจริญโต 
133 โชคอารีย ์ นกเล็ก ซิมสกุล 
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ลาํดับท ี ชือเรือประมง ชือเจ้าของเรือประมง 
134 โชคอาํนวยชยั เอียง ลกัษณาสมบติั 
135 ณ. โชคชยันาว ี1 ปราณี คงชู 
136 ดวงพรโชคทวคูีณ ดวงพร เหล่าพรรณรายณ์ 
137 ดาํรงกิจ 1 สาํลี ทนนกลิน 
138 ดาํรงกิจ 2 สาํลี ทนนกลิน 
139 ดาํรงกิจ 4 สาํลี ทนนกลิน 
140 ดาํรงกิจ 5 สาํลี ทนนกลิน 
141 ดาํรงคเ์จริญ ดาํรงค ์ภทัรธิตินนัท์ 
142 เด่นเจริญ สนเทศ วรัญญาวราภรน์ 
143 ต. โชคพรชยั  2 ณรงค ์นนทกลิน 
144 ต. โชคพรชยั  4 ณรงค ์นนทกลิน 
145 เต่าตอ้ง นิรันดร์ เกษเสนา 
146 ท. ทองนพคุณ ทนัสมยั ใจเสมอ 
147 ทยานชล วสูิตร นวมศิริ 
148 ทรัพยท์ะเลทอง เสงียม ขอเจริญ 
149 ทรัพยป์ระเสริฐ สาํราญ ฆงัคส์ละ 
150 ทรัพยว์ารี ฉนัทวฒัน์ จิรถาวรอนนัต์ 
151 ทรัพยโ์สภา วณีา สีตุ่น 
152 ทวชียั ไพศาล ลิมประเสริฐ 
153 ทะนงคเ์จริญชยันาวี ทะนง บุญคลา้ย 
154 ธ. พิชิตมสัยา ธนพร เจียรนยั 
155 ธวลัรัตน์ สุทิน กลินอุดม 
156 ธิติพร ต่อศกัดิ แกว้มณี 
157 น. ชาติสมุทร นิภา หอมระรืน 
158 ณ. ชาติสมุทร อรอุมา หอมระรืน 
159 น. โชคมหาศาล  1 นงนุช เผา่จนัทร์ 
160 น. โชคมหาศาล  2 นงนุช เผา่จนัทร์ 
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ลาํดับท ี ชือเรือประมง ชือเจ้าของเรือประมง 
161 น. ณฐัพลนาวา 6 นิภา เอกรัตน์วไิล 
162 น. ศิริมาโนชม ์ เกษม สุวรรณาราม 
163 นทีทอง 1 นิตยา แจง้กระจ่าง 
164 นทีทอง 2 นิตยา แจง้กระจ่าง 
165 นาวามงคลชยั 4 วนัดี อุดมโชค 
166 นาวเีกรียงไกร 5 กิมจู ตนัพิชยั 
167 นาวเีกรียงไกร 6 กิมจู ตนัพิชยั 
168 นาวเีกรียงไกร 8 กิมจู ตนัพิชยั 
169 นาวเีกรียงไกร 9 กิมจู ตนัพิชยั 
170 นาวเีจริญชยั รจิต หลิมสกุล 
171 นาํนาว ี5 เมธี นวลิมป์ 
172 นิตยาพาโชค บงัอร ชืนสงวน 
173 นุกลูนาว ี มยรุฉตัร ประทกัษนุ์กลู 
174 บางลาํภู บญัชา ฐิติเจษฎาเรืองชยั 
175 บุญเจริญชยันาวี บุญตา คลาํจิต 
176 บุญชยัเจริญนาวา บุญช่วย คลาํจิต 
177 บุญชยัเจริญนาวี ธนภาค คลาํจิต 
178 บุญญนุช สันติ เกิดทองดี 
179 บุญดี มยรุฉตัร ประทกัษนุ์กลู 
180 ป. โชคเฉลิมรักษ ์ สาํราญ นนทรักษ ์
181 ป. โชคนาํทรัพย ์ สินี แพทยจ์ะเกร็ง 
182 ป. สิทธิชยันาว ี ประสิทธ์ ดาวสะอาด 
183 ป. สุนทรารัตน์ ประวทิย ์สุนทรารัตน์พงศ ์
184 ปอนาํโชค สยมุพร ชมบุญอินทร์ 
185 ปัณณวฒัน์ วรรณเพญ็ คงรักษา 
186 ปารวดี 9 รุ่งนภา ชีวพลาบูรณ์ 
187 ผูผ้งึนาวี งาม ผูผ้งึ 
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ลาํดับท ี ชือเรือประมง ชือเจ้าของเรือประมง 
188 ฝันอร่อย 1 สมศกัดิ กนัภยั 
189 ฝันอร่อย 2 สมศกัดิ กนัภยั 
190 ฝันอร่อย 3 สมศกัดิ กนัภยั 
191 พ. พิชิตมสัยา ไพบูลย ์เจียรนยั 
192 พ. เพชรไพลินนาว ี 4 สมจิตร พน้ภยั 
193 พ. เพชรไพลินนาว ี 9 ลกัษณา รักร่วม 
194 พ. วภิาดา ธวชัชยั พน้ภยั 
195 พชรนที กิตติ ฆงัคสัสะ 
196 พยอมชยั 1 ประภสัส์ ซิมประเสริฐ 
197 พยอมชยั 2 ประภสัส์ ซิมประเสริฐ 
198 พยอมชยั 3 ประภสัส์ ซิมประเสริฐ 
199 พยอมชยั 4 ประภสัส์ ซิมประเสริฐ 
200 พรชรินรัตน์ บุญส่ง อยูส่วสัดิ 
201 พรประเสริฐชยั อรรถสิทธิ พุม่พร 
202 พรปัญญา มาคินทร์ เฟืองฟุ้ง 
203 พรพิษณุ วรัิช ไตรญาณ 
204 พรเพชรสมุทร 1 ไพรินทร์ ฐาปนะกิตติ 
205 พรเพชรสมุทร 2 ไพรินทร์ ฐาปนะกิตติ 
206 พรมานะ อิม สาครขาํ 
207 พรแม่ยา่นาง ไพรวลัย ์ ประดิษฐพ์งษ์ 
208 พรวษิณุ ไพเราะ ซีประเสริฐ 
209 พรอุดมชยันาว ี 1 คมสันต ์สุดสงค ์
210 พรอุดมชยันาว ี 2 คมสันต ์สุดสงค ์
211 พรอุดมชยันาว ี 4 คมสันต ์สุดสงค ์
212 พรอุดมชยันาว ี 9 คมสันต ์สุดสงค ์
213 พิชิตชยั  1 พิชิตชยั พน้ภยั 
214 พิชิตชยั  2 พิชิตชยั พน้ภยั 
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215 พิชิตมสัยา  2 ไพโรจน์ เจียรนยั 
216 พิชิตมสัยา  4 ไพโรจน์ เจียรนยั 
217 พิชิตมสัยา  5 ไพโรจน์ เจียรนยั 
218 พิชิตมสัยา  6 ไพโรจน์ เจียรนยั 
219 พิชิตมสัยา  7 ไพโรจน์ เจียรนยั 
220 พิชิตมสัยา  8 ไพโรจน์ เจียรนยั 
221 พิชิตมสัยา  9 ไพโรจน์ เจียรนยั 
222 พีระพงษเ์พชร อิน โพธิศรี 
223 เพชรไพลิน บงัอร แซ่ตนั 
224 เพชรไพลิน 1 สุรินทร์ พรรัตนชยั 
225 เพช็รไพลิน 3 เจริญ แซ่ตนั 
226 เพช็รไพลิน 4 คาํรณ แซ่ตนั 
227 เพช็รไพลิน 12 หน่อย คาํม่วง 
228 เพชรไพลินนาวี สุรินทร์ พรรัตนชยั 
229 เพชรไพลินนาวี 1 สุรินทร์ พรรัตนชยั 
230 เพชรไพลินนาวี 2 สุรินทร์ พรรัตนชยั 
231 เพชรไพลินนาวี 3 สุรินทร์ พรรัตนชยั 
231 เพชรไพลินนาวี 4 สุรินทร์ พรรัตนชยั 
233 เพชรไพลินนาวี 5 สุรินทร์ พรรัตนชยั 
234 เพชรไพลินนาวี 7 สุรินทร์ พรรัตนชยั 
235 เพชรไพลินนาวี 9 สุรินทร์ พรรัตนชยั 
236 โพธิทองเจริญชยั อรพิน โพธิทอง 
237 ฟ้ามืด ธวชัชยั พน้ภยั 
238 เฟืองฟ้า สมชาย เฟืองฟุ้ง 
239 ภทัรนาวี ประพจน์ ภทัรธิตินนัท์ 
240 ภทัรนาว ี 1 ประพจน์ ภทัรธิตินนัท์ 
241 ภทัรนาว ี 2 ประพจน์ ภทัรธิตินนัท์ 
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242 ภทัรวารี ณภทัร สุขจนัทร์ 
243 มณเฑียรนาํโชค  1 ประเสริฐ ดาํรงคุณาวฒิุ 
244 มณเฑียรนาํโชค  8 ประเสริฐ ดาํรงคุณาวฒิุ 
245 มสัยานาวา  1 สมบูรณ์ แกว้ชยัเจริญกิจ 
246 มสัยานาวา  2 สมบูรณ์ แกว้ชยัเจริญกิจ 
247 มสัยานาวา  3 สมบูรณ์ แกว้ชยัเจริญกิจ 
248 มสัยานาวา  4 สมบูรณ์ แกว้ชยัเจริญกิจ 
249 มสัยานาวา  11 ประสงค ์แกว้ชยัเจริญกิจ 
250 มสัยานาวา  12 ประสงค ์แกว้ชยัเจริญกิจ 
251 มสัยานาํโชค ปัญญา แกว้ชยัเจริญกิจ 
252 มสัยานาํโชค  1 ปัญญา แกว้ชยัเจริญกิจ 
253 มิตรสมุทร   นอ้ย ดุรงคธ์รรม 
254 มิตรสมุทร  3 นอ้ย ดุรงคธ์รรม 
255 มิตรสมุทร  4 นอ้ย ดุรงคธ์รรม 
256 มิตรสมุทร  5 นอ้ย ดุรงคธ์รรม 
257 มิตรสมุทร  6 นอ้ย ดุรงคธ์รรม 
258 แม่กลองพฒันา สมจิตต ์วงศกรพฒันา 
259 ร. ทวลีาภรุ่งเรือง   บาํรุง สายชล 
260 รุ่งทิพย ์ สมจิตร บานเยน็ 
261 รุ่งทิพยน์าวี รุ่งทิพย ์โจจู 
262 รุ่งประเสริฐ   รุ่งนภา ชีวพลาบูรณ์ 
263 รุ่งประเสริฐ  2 รุ่งนภา ชีวพลาบูรณ์ 
264 รุ่งประเสริฐ  3 รุ่งนภา ชีวพลาบูรณ์ 
265 รุ่งประเสริฐ  4 รุ่งนภา ชีวพลาบูรณ์ 
266 รุ่งประเสริฐ  5 รุ่งนภา ชีวพลาบูรณ์ 
267 ฤทธิมณีแกว้ สมชาย ฝังทอง 
268 ล. ธนากร  1 ชาญวทิย ์อาชีพโกศล 
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269 ล. ธนากร  2 ชาญวทิย ์อาชีพโกศล 
270 ล. แม่กลอง สมศกัดิ ดวงจงัหวดั 
271 ล. วรีะวฒันา อเนก ฤกษว์รีะวฒันา 
272 ลมโชย ประเสริฐ พน้ภยั 
273 ลิมศิริ 4 อดุล รัตนาศิริภิรมย ์
274 ลูกแม่กลอง สมบูรณ์ เกิดทองดี 
275 ว. โชคชยัสถาพร  1 ภทัรชยั โถวสกุล 
276 ว. โชคชยัสถาพร  2 ภทัรชยั โถวสกุล 
277 ว. โชคชยัสถาพร  4 ภทัรชยั โถวสกุล 
278 ว. โชคชยัสถาพร  5 ภทัรชยั โถวสกุล 
279 ว. โชคดี  6 ถนอม ซิมประเสริฐ 
280 ว. โชคดี  7 ถนอม ซิมประเสริฐ 
281 วณิชชา หนูกร แพทยจ์ะเกร็ง 
282 วาสนาดี เกรียงไกร ประทกัษนุ์กลู 
283 วาสนาพาโชค สมยศ ไตรญาณ 
284 วเิชษฐประสบโชค วเิชียร มะลิฉาํ 
285 วไิลรัตน์ วนัเพญ็ สีนาํเงิน 
286 ศ. จงเจริญชยั  4 ศรีทรัพย ์ทิพยโสตญาน 
287 ศ. นาํนาวี ศศิธร นวลิมป์ 
288 ศรีกมลธรรม ณรงคฤ์ทธิ กมลธรรม 
289 ศรีมณีกร ชิน ชืนสงวน 
290 ศรีสุวรรณ สมบูรณ์ แจง้กระจ่าง 
291 ศกัดินาวพีร นาว ีศกัดินาวพีร 
292 ศิริธาดา ทรงชยั เกิดทองดี 
293 ศิริพรอาํนวย มาโนช เสาทอง 
294 ศิริมาโนชญ ์  มนู ตน้ทอง 
295 ศิริมาโนชญ ์ 2 มนู ตน้ทอง 
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296 ศิริมาโนชม ์ 1 จาํปา อน้ทอง 
297 ศิวพรนาวี ชพั วลัยศ์รี 
298 ศุภสินธ์ุ สมคิด กลางสกุล 
299 ส. กมัพล สมโภช กลางสกุล 
300 ส. โชคถนอมชาติ จาํเรียง ครุฑสุธา 
301 ส. โชคทองเจือ นิธิโรจน์ ตรัยคุณวรานนท์ 
302 ส. โชคนาํทรัพย ์ 2 พงศเ์ดช ภคัสิริจินดา 
303 ส. โชคนาํทรัพย ์ 3 พงศเ์ดช ภคัสิริจินดา 
304 ส. โชคนาํทรัพย ์ 4 พงศเ์ดช ภคัสิริจินดา 
305 ส. โชคนาํทรัพย ์ 5 พงศเ์ดช ภคัสิริจินดา 
306 ส. โชครุ่งโรจน์ สุชาติ ศกัดินาวพีร 
307 ส. ฟ้าบนัดาล สมภพ ศรีมงคล 
308 ส. ศรีอุดมทรัพย ์ 2 บุญเรือง สีตุ่น 
309 ส. ศรีอุดมทรัพย ์ 3 บุญเรือง สีตุ่น 
310 ส. ศรีอุดมทรัพย ์ 4 บุญเรือง สีตุ่น 
311 ส. ศรีอุดมทรัพย ์ 5 บุญเรือง สีตุ่น 
312 ส. ศรีอุดมทรัพย ์ 6 บุญเรือง สีตุ่น 
313 ส. ศรีอุดมทรัพย ์ 7 บุญเรือง สีตุ่น 
314 ส. ศรีอุดมทรัพย ์ 8 นพดล สีตุ่น 
315 ส. ศรีอุดมทรัพย ์ 9 นพดล สีตุ่น 
316 ส. ศกัดิรุ่งโรจน์  4 สุรัช บุญอรุณรักษา 
317 ส. ศกัดิรุ่งโรจน์  5 สุรัช บุญอรุณรักษา 
318 ส. สมประสงค ์ สมเกียรติ สุขสวสัดิ 
319 สยามเงินทอง นิดา ทองคาํ 
320 สยามชยันาว ี ธานินทร์ ดวงภุมเมศ 
321 สยามนาว ี  ศยามล ลิขิตอาํนวยชยั 
322 สยามนาว ี 12 ศยามล ลิขิตอาํนวยชยั 
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323 สรพงษน์าว ี มนสั แซ่ลิม 
324 สวนธรรมชาติ มาคินทร์ เฟืองฟุ้ง 
325 สามารถนาว ี อนนัต ์สินอ่วม 
326 สิทธิโชคนาวี ประโยชน์ มีประเสริฐ 
327 สินพนารัตน์ เสรี ภคัสิริจินดา 
328 สินสมบูรณ์นาว ี  กิดเซ็ง  หลิมสกุล 
329 สินสมบูรณ์นาว ี 2 กิดเซ็ง  หลิมสกุล 
330 สินสมบูรณ์นาว ี 3 กิดเซ็ง  หลิมสกุล 
331 สินสมบูรณ์นาว ี 4 กิดเซ็ง  หลิมสกุล 
332 สิริไพโรจม์ รัญจวน วมิลไชยจิต 
333 สุนทรารัตน์ ดาํรง สุนทรารัตน์พงศ ์
334 สุนทรารัตน์  19 รัตนา สุนทราพงศ ์
335 แสงตะวนั ธนา พน้ภยั 
336 เหรียญทอง วธิาน เจริญผล 
337 โหงว้ฮะ บรรหาร ชยัวฒัน์ 
338 โหงว้ฮะพานิช พงศธ์ร ชยัวฒัน์ 
339 อ. ชาติสมุทร นิภา หอมระรืน 
340 อ. โชคทวชียั  8 อนุชา โชควเิชียร 
341 อ. โชคทวชียั  9 อนุชา โชควเิชียร 
342 อ. โชคไพศาล ณรงค ์ยงัมาก 
343 อ. ศรีอุดมทรัพย ์ เอือจิตต ์ศุภวรรณ 
344 อ. แสงประทีป กฤติมา ธรรมนพเดชา 
345 อ. แสงประทีป   สายสมร ทองฟัก 
346 อินทรียเ์งิน มนสั บุญธรรม 
347 อุดมนาวี จิตติมา ทรงกิตติธรรม 
348 เอน็เคดี เกรียงไกร ประทกัษนุ์กลู 
349 โอ๋นาวี สมชาย สมุทรโสภากุล 
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350 ฮวดยนิดีโชคชยั ถม ฮวดยนิดี 
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แบบสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงในจังหวดัสมุทรสงคราม 
 

1. เจา้ของเรือประมงชืออะไร
............................................................................................................................................... 

2. ท่านมีเรือประมงกีลาํ
............................................................................................................................................... 

3. เรือประมงแต่ละลาํของท่านมีชือวา่อะไรบา้ง 
............................................................................................................................................... 

4. ชือเรือประมงของท่านมีทีมาจากอะไรบา้ง (แยกถามคาํ อกัษรยอ่ และตวัเลข ไปทีละอยา่ง) 
.............................................................................................................................................. 
ในกรณีทีชือเรือประมงมีอกัษรยอ่ 
 อกัษรยอ่ตวันีมีทีมาจากอะไร.................................................................................. 
 ผูที้คิดตงัตวัอกัษรยอ่ตวันีให้ชือเรือประมงของท่านคือใคร..................................... 
 เหตุใดท่านจึงเลือกตวัอกัษรยอ่ตวันีมาใชใ้นการตงัชือเรือประมง .......................... 
ในกรณีทีชือเรือประมงมีตวัเลข 
 ตวัเลขตวันีมีทีมาจากอะไร....................................................................................... 
 ผูที้คิดตงัตวัเลขตวันีใหชื้อเรือประมงของท่านคือใคร............................................. 
 เหตุใดท่านจึงเลือกตวัเลขตวันีมาใชใ้นการตงัชือเรือประมง ................................... 

5. ในแต่ละส่วนของชือเรือประมงของท่าน ตามทีท่านไดบ้อกทีมามาขา้งตน้ มีความหมายวา่
อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................... 

6. ท่านมีเหตุผลใดในการเลือกชือดงักล่าวนีใหเ้ป็นชือเรือประมงของท่าน  
............................................................................................................................................... 

7. ผูที้ตงัชือเรือประมงนีใหก้บัท่านคือใคร  
............................................................................................................................................... 

8. ในกรณีทีท่านไม่ไดเ้ป็นผูต้งัชือเรือประมงลาํนีดว้ยตนเอง ผูที้ตงัชือเรือประมงลาํนีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัท่าน 
............................................................................................................................................... 

9. ท่านคิดว่าชือเรือประมงของท่านมีผลต่อการประกอบอาชีพประมงของท่านหรือไม่ 
อยา่งไร .................................................................................................................................  
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ชือ – สกุล  นางสาวกฤติกา  ชูผล 
ทีอยู ่ 85 ซอยบางจะเกร็ง 2  ถนนราษฎร์ประสิทธิ  ตาํบลแม่กลอง  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัสมุทรสงคราม  75000 
ประวติัการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2551 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  เ กียรตินิยมอันดับ  2 

สาขาวชิาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 ปีการศึกษา 2552 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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