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งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษากลวิธีการตังชือเรื อประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม ศึ กษาที มา
และความหมายของชื อเรื อ ประมง รวมทังความเชื อและค่ า นิ ย มที สะท้อ นจากชื อเรื อประมงในจัง หวัด
สมุทรสงคราม โดยข้อมูลที ใช้ในการวิเคราะห์คือชือเรื อประมงในจังหวัดสมุทรสงครามที ได้จากการสัมภาษณ์
จํานวนทังสิ น 350 ชือ
ผลการศึกษาพบว่าชือเรื อประมงในจังหวัดสมุทรสงครามมีจาํ นวนพยางค์ตงแต่
ั 2 พยางค์ จนถึง 7
พยางค์ โดยพบชือทีมีจาํ นวน 4 พยางค์มากทีสุด วิธีการประกอบชือเรื อประมงมี 4 รู ปแบบ ได้แก่ วิธีการประกอบ
ชือด้วยคํา วิธีการประกอบชือด้วยคําและตัวเลข วิธีการประกอบชือด้วยอักษรย่อและคํา และ วิธีการประกอบชือ
ด้วยอักษรย่อ คํา และตัวเลข ซึงพบวิธีการประกอบชือด้วยคําและตัวเลขมากทีสุด
ด้านทีมาและความหมายของชื อเรื อประมงในจังหวัดสมุทรสงครามพบว่า มีการเลือกใช้ทีมาและ
ความหมายทังสิ น 16 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที มาและความหมายเกียวกับความสัมพันธ์กบั เรื อประมงลําอืน กลุ่มทีมา
และความหมายเกียวกับลําดับเรื อประมง กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับประวัติเจ้าของเรื อประมง กลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกับบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั เจ้าของเรื อประมง กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความเชือ กลุ่ม
ทีมาและความหมายเกียวกับความดีงาม กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับเรื อและสมรรถนะของเรื อ กลุ่มทีมาและ
ความหมายเกียวกับความเจริ ญรุ่ งเรื อง กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับชัยชนะ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับ
ธรรมชาติ กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับทรัพย์สิน ของมีค่า กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความเชียวชาญ
กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับประเทศไทย กลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับการเกิด กลุ่มทีมาและความหมาย
เกียวกับความมันคงปลอดภัย และกลุ่มทีมาและความหมายเกียวกับความยิงใหญ่ ทังนีพบกลุ่มทีมาและความหมาย
เกียวกับความสัมพันธ์กบั เรื อประมงลําอืนมากทีสุ ด เมือวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของชือเรื อประมงใน
จังหวัดสมุทรสงครามพบว่า ชือเรื อประมงในจังหวัดสมุทรสงครามมีโครงสร้างทางความหมายตังแต่ 1 กลุ่มทีมา
และความหมาย ไปจนถึ งโครงสร้ างทางความหมายแบบ 5 กลุ่มที มาและความหมาย โดยพบโครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 2 กลุ่มทีมาและความหมายมากทีสุด
ผลการศึ กษาดังกล่าวสะท้อนความเชื อและค่านิ ยมของคนไทยหลายประการ ได้แก่ ความเชือเรื อง
โชคลาภ ความเชือเรื องตัวเลข ความเชือเรื องสิ ริมงคล ความเชือเกียวกับศาสนาและสิ งศักดิสิ ทธิ ค่านิ ยมเกียวกับ
ความสําคัญของครอบครัว ค่านิ ยมความภาคภูมิใจในตนเอง ค่านิ ยมในการให้ความสําคัญต่ออาชีพประมง และ
ค่านิยมเกียวกับความเจริ ญรุ่ งเรื อง ชัยชนะ และความมังคัง
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย
สําเนียงงาม อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทีกรุ ณาเสี ยสละเวลาให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา และตรวจแก้
วิทยานิ พนธ์อย่างละเอียดด้วยความเอาใจใส่ และเมตตา อีกทังยังคอยให้กาํ ลังใจจนผูว้ ิจยั สามารถ
ทํางานวิจยั จนสําเร็ จลุล่วง ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ผู ้วิ จ ัย ขอกราบขอบพระคุ ณ คณะกรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ทุ ก ท่ า น ได้แ ก่
รองศาสตราจารย์สุวฒั นา เลียมประวัติ และอาจารย์ ดร. กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน ทีกรุ ณาตรวจแก้ไข
และให้คาํ แนะนํา ทําให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนีมีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่าน ทีประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู้แก่ผวู้ จิ ยั รวมทังคอยห่วงใยและให้กาํ ลังใจแก่ผวู้ ิจยั
ในการทําวิทยานิพนธ์อยูเ่ สมอ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้ทุนอุดหนุ นในการทําวิจยั
ครังนีแก่ผวู ้ จิ ยั
ผูว้ ิ จ ัย ขอขอบพระคุ ณ เจ้า ของเรื อ ประมง ในจัง หวัด สมุ ท รสงครามทุ ก ท่ า นที กรุ ณ า
เสี ยสละเวลาอันมีค่าเพือให้ขอ้ มูลการตังชือเรื อประมงแก่ผวู้ จิ ยั
ขอขอบพระคุ ณเจ้าหน้าทีกรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าหน้าทีสหกรณ์ ประมง
แม่กลอง และผูด้ ูแลตลาดปลาแม่กลอง ทุกท่าน ทีเอือเฟื อและให้ความสะดวกแก่ผวู้ ิจยั ในการเก็บ
ข้อมูลเพือทําวิจยั ครังนี
ขอขอบคุ ณ คุ ณสิ ทธิ กรานต์ อนุ กูล รังสรรค์ และเพื อน ๆ ทุก คนของผูว้ ิจยั ที คอยให้
คําปรึ กษา ช่ วยเหลื อ ห่ วงใย และเป็ นกํา ลังใจให้ผูว้ ิจยั มาตลอด ทําให้ผูว้ ิจยั มีก าํ ลัง ใจในการทํา
วิทยานิพนธ์จนสําเร็ จลุล่วง ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ งใจเป็ นอย่างมาก
ขอขอบคุณญาติพีน้องของผูว้ ิจยั ทุกคน โดยเฉพาะอากง อาม่า ทีคอยให้ความช่วยเหลื อ
ห่วงใย และเป็ นกําลังใจให้แก่ผวู ้ จิ ยั มาตลอด
สุ ดท้ายนี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณคุ ณพ่อ และคุ ณแม่ ทีคอยอบรมสังสอน เลี ยงดู
ผูว้ จิ ยั ด้วยความรัก และคอยอยูเ่ คียงข้าง เป็ นกําลังใจให้ผวู้ ิจยั เสมอเมือยามท้อ ทําให้ผวู้ ิจยั เติบโตมา
ด้วยความสุ ข และมีพลังในการทีจะทําสิ งต่าง ๆ รวมถึงการทําวิทยานิ พนธ์ในครังนี ผูว้ ิจยั ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
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