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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางภาษาที่ใช้ในการตั้ง ช่ือเรือยาวใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ส่วนประกอบของช่ือ ความหมาย และโครงสร้างทางความหมายของ
ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงศึกษาค่านิยมและความเช่ือที่ สะท้อนจากช่ือเรือยาว
ดังกล่าว ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มาจากช่ือเรือยาวในพื้นที่ 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ได้จากการสัมภาษณ์ จ านวน 305 ช่ือ 

ผลการศึกษาลักษณะทางภาษาพบว่าช่ือเรือยาวมีส่วนประกอบ 3 รูปแบบ ได้แก่ ช่ือเรือ
ที่มีส่วนประกอบจากค า ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากค าและตัวเลข และช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจาก
อักษรย่อและค า ตามล าดับ ด้านความหมายของช่ือเรือยาวพบว่าแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ช่ือที่มี
ความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป และช่ือที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป  
ช่ือเรือยาวที่มีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูปแบ่งได้ 16 กลุ่มความหมาย ได้แก่ 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับต าแหน่ง กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับหรือจ านวนนับ กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับธรรมชาติ กลุ่ มความหมายเกี่ยวกับน้ าหรือเรือ  กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่ งของ 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพันธ์ุพืช กลุ่มความหมายเกี่ยวกับรูปลักษณะ 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกลุ่มคน กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการ
กระท า กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเมือง และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับทิศ ตามล าดับ ส่วนช่ือเรือยาวที่มี
ความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูปแบ่งได้ 7 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
ความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ กลุ่มความหมายเกี่ยวบุคคลและวงศ์
ตระกูล กลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับช่ือเรือยาวล าอื่น กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนสร้าง
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เรือยาว กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประติมากรรมโขนเรือยาว และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับพละก าลัง
และความเจริญ ตามล าดับ ส่วนโครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวมี 4 รูปแบบ ได้แก่ โครงสร้าง
ทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย แบบ 1 กลุ่มความหมาย แบบ 3 กลุ่มความหมาย และแบบ 
4 กลุ่มความหมาย ตามล าดับ 

กลุ่มความหมายของช่ือเรือยาวดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นค่านิยม ของคนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประการ ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา ค่านิยมเกี่ยวกับความ
ภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนเอง ค่านิยมเกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัวและเครือญาติ ค่านิยม
เกี่ยวกับธรรมชาติ และค่านิยมเกี่ยวกับความกตัญญู ตามล าดับ นอกจากนี้ความหมายของช่ือเรือยาว
ยังสะท้อนให้เห็นความเช่ือของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประการ ได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับ    
ผสีางเทวดา ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนา และความเช่ือเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: ช่ือ, การตั้งช่ือ, เรือยาว, ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
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 ABSTRACT 
 

Language characteristics naming long - boats in Northeastern Thailand were 
analyzed, including names element, meaning, semantic structure, values, and beliefs 
expressed. Data was collected by in depth interviews, about 305 long boats in 10 
northeastern Thai provinces.   

Results were that – names featured word, word number, and abbreviation 
word combinations, in decreasing order of frequency. Denotative meanings included 
gods, virtue, treasure, position, numeral order, nature, water or ships, things, animals, 
seeds, shapes, movements, community, action, towns, and direction, in decreasing 
order of frequency. Connotative meanings included beliefs and good or evil spirits as 
objects of reverence, places, people and family, relationship to other long boats, 
events, ship prows, and power and advancement, in decreasing order of popularity. 
Semantic structure were two – component structure, one – component structure, 
three - component structure, and four - component structure, in decreasing order of 
popularity. 

These findings reflect northeastern Thai affirmative values of satisfactory 
things, importance of hometown, importance of family, nature, and gratitude,  



Ref. code: 25595506032381UCG

(4) 
 

in decreasing order of popularity. Some also reflect animatic, religious, and auspicious 
beliefs, in decreasing order of popularity. 
       
Keywords: Names, Naming, Long - boats, Northeastern Thailand 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์อรพัช บวรรักษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตรวจทานวิทยานิพนธ์ และ
ให้ค าแนะน าในการปรับแก้ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีน้ าใจและคอยให้ก าลังใจ ผู้วิจัย
จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา รองศาสตราจารย์ 
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ และอาจารย์ ดร. สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่
กรุณาให้ค าปรึกษาอันเป็นประโยชน์เพื่อให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้
ให้แก่ผู้วิจัย อีกทั้งยังคอยสอบถามความก้าวหน้าและให้ก าลังใจผู้วิจัยอยู่เสมอ 

ขอกราบขอบพระ คุณผู้ ให้สั มภาษณ์และให้ ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ เ รื อยาว ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทุก ๆ ท่าน ทั้งผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือยาวและผู้ที่อ านวยความสะดวกระหว่าง 
การให้สัมภาษณ์ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณญาติพี่น้องและขอบคุณเพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ
และให้ก าลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อบันดล และคุณแม่อัมพันธ์ ที่คอยอบรมสั่งสอนผู้วิจัยด้วย
ความรักและความเอาใจใส่เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นก าลังส าคัญในการพาผู้วิจัยลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ 
ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเมื่อยามท้อ และเป็นผู้จุดประกายความหวัง
ในชีวิตของผู้วิจัยหลาย ๆ ด้าน ท าให้ผู้ วิจัยมีพลังในการท างาน มีสติและใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง  
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

คุณูปการแห่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบแด่คุณตาธนูศิลป์ คุณยายวิไล วรรณวงษ์  
ผู้เป็นที่รักยิ่งของหลานสาวคนน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

 
 

 นางสาวพรเพ็ญ เหล็กดีเศษ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 การแข่งเรือยาวเป็นประเพณีที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน หลักฐานเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวปรากฏทั้งในจดหมายเหตุและพงศาวดาร แสดงให้เหน็ถึง
ความส าคัญของการแข่งเรือทั้งที่เป็นพิธีกรรม กีฬา ตลอดจนเป็นเครื่องมือสร้างความสนุกสนาน
สามัคคีของคนในชุมชน1 ประเพณีการแข่งเรือยาวที่มีในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันกับสายน้ า รวมถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถ่ินที่สามารถน าสิ่งที่ใช้อยู่
ในชีวิตประจ าวันมาสร้างความสนุกสนานและยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของในคนท้องถ่ินผา่น
การร่วมมือร่วมใจในการขุดเรือ การฝึกซ้อมพายเรือ และการติดตามเพื่อให้ก าลังใจเรือของตน  
 ปัจจุบันประเพณีการแข่งเรือยาวเป็นที่นิยมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะใน
บริเวณแม่น้ าสายส าคัญ เช่น สนามแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน พิจิตร นครสวรรค์ ในภาคเหนือ สนามแข่ง
เรือยาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม และกรุงเทพมหานคร บริเวณสะพานพระรามแปด ใน
ภาคกลาง สนามแข่งเรือยาวจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ในภาคใต้ สนามแข่งเรือยาวจังหวัด
ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา ในภาคตะวันออก ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนิยมจัดการแข่งขัน
ทั้งภูมิภาค ตอนบนของภูมิภาคบริเวณจังหวัดเลย บึงกาฬ และนครพนม จัดการแข่งขันในแม่น้ าโขง 
ตอนกลางของภูมิภาคบริเวณลุ่มน้ าชีจัดการแข่งขันในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด และยโสธร และ
ตอนล่างของภูมิภาคบริเวณลุ่มน้ ามูลจัดการแข่งขันในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี  
 สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งในการแข่งขันเรือยาวคือเรือยาวแต่ละล าจะมีช่ือประจ าเรือ 
ช่ือของเรือยาวนอกจากใช้เพื่อระบุว่าเป็นเรือล าใดโดยเฉพาะแล้วช่ือเรือยังสะท้อนให้เห็นลักษณะบาง
ประการ เช่น บอกถึงถ่ินฐานของเรือยาว เช่น เรือสิงห์ปทุม คือเรือยาวที่มีถ่ินฐานอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานี เรือศรีอยุธยา คือเรือยาวที่มีถ่ินฐานอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บอกถึงความเช่ือทาง 
 
 

                                            
 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 หัวข้อประวัติและพัฒนาการของประเพณีการแข่งขัน
เรือยาว ในหน้า 14 
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พระพุทธศาสนา เช่น เรือพรพระแก้ว คือนามพระพุทธรูป “หลวงพ่อพระแก้ว” พระพุทธรูปคู่บารมี
ของพระราชกิตติเมธี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี (ประวัติเรือพรพระแก้ว , 
2557) บอกถึงความยิ่งใหญ่และมีอ านาจ เช่น เรือเดชสมิง จังหวัดชุมพร เรือพญาอินทร์ จังหวัด
พิษณุโลก และเรือขุนปราบ จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น 
 จากลักษณะการตั้ง ช่ือเรือยาวดังกล่าวประกอบกับการที่ผู้ วิจัยมีภูมิล าเนาอยู่ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจากการศึกษาลักษณะการตั้งช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่าการตั้งช่ือเรือในภูมิภาคนี้มีหลายลักษณะ อาทิ ช่ือของเรือตั้งมาจากช่ือสถานที่ที่
พบต้นไม้ที่น ามาสร้างเรือ เช่น เรือเทพภูพาน จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากล าเรือสร้างจากไม้ที่ได้จาก
เทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร ตั้งตามช่ือผู้มีพระคุณ เช่น เรือพรพระเกษม จังหวัดอุบลร าชธานี 
ช่ือของเรือตั้งมาจากช่ือของพระอธิการเกษม ธมฺมกาโม เจ้าอาวาสวัดที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ตั้งตาม
ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและศาสนา เช่น เรือเทพอัมรินทร์วารี เรือพรพรหมินทร์ จังหวัด  
อุบลราชธานี เป็นต้น 
 นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาช่ือเรือพบว่ามีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาชื่อเรือพระราชพิธี” ของ นาวาตรีหญิงเปี่ยมสุข ตันวิบูลย์ (2543) 
พบแนวคิดในการตั้งช่ือเรือ 6 แนวคิด ได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับสมมุติเทพ แนวคิดเกี่ยวกับภารกิจของเรือ 
แนวคิดเพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ แนวคิดเพื่อแสดงถึงความสวยงามและมีค่า แนวคิดที่แสดงให้
เห็นถึงลักษณะของความเคลื่อนไหว และแนวคิดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้แสดง
ให้เห็นถึงค่านิยมของคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและความเป็น
สมมุติเทพของพระมหากษัตริย์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะภาษาท่ีใช้ในการตั้งชื่อเรือหลวงไทย” 
ของ วิชุตา ทองค ากัลยา (2552) พบว่า ความหมายที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือหลวงแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และความเป็นสมมุติเทพ เช่น ความหมายเกี่ยวกับเทวดา ความยิ่งใหญ่
ของพระมหากษัตริย์ ความหมายเกี่ยวกับอ านาจ ชัยชนะ ความเร็ว รัชสมัย สถานที่ วรรณคดีที่ส าคัญ
ของประเทศ รวมถึงความหมายย่อยเกี่ยวกับน้ า  วิทยานิพนธ์เรื่อง “ชื่อเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์” ของ กฤติกา ชูผล (2554) พบกลุ่มที่มา
และความหมายที่น ามาตั้งช่ือเรือทั้งหมด 16 กลุ่ม กลุ่มที่ปรากฏมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเรือประมงล าอื่น กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับ
ล าดับเรือประมง กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับประวัติเจ้าของเรือประมง  กลุ่มที่มาและ
ความหมายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของเรือประมง และกลุ่มที่มาและความหมาย
เกี่ยวกับความเช่ือ และพบความเช่ือที่สะท้อนผ่านการตั้งช่ือเรือประมง 4 ประการ ได้แก่ ความเช่ือ 
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เรื่องโชคลาภ ความเช่ือเรื่องตัวเลข ความเช่ือเรื่องสิริมงคล และความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาและความ
ศักดิ์สิทธ์ิ  ส่วนด้านค่านิยมพบ 4 ประการเช่นกัน ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ชัยชนะ
และความมั่งค่ังค่านิยมความภาคภูมิในใจตนเอง ค่านิยมในการให้ความส าคัญต่ออาชีพประมง และ
ค่านิยมเกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัว 
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งช่ือเรือข้างต้น จะเห็นได้ว่ายังไม่มีผู้ใดศึกษาช่ือ 
เรือยาวในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะการตั้งช่ือเรือยาวโดยเฉพาะช่ือเรือยาวใน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาวิธีการตั้งช่ือ ความหมาย ค่านิยมและ
ความเช่ือที่สะท้อนจากช่ือ เรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีค าถามการวิจัยว่าคนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้ังช่ือเรือยาวด้วยลักษณะใด ช่ือเรือนั้นมีความหมายว่าอย่างไร และสะท้อน
ค่านิยมและความเช่ือของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องใดบ้าง การวิเคราะห์ความหมายของ  
ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้จะวิเคราะห์ทั้งในส่วนของรูปภาษาและการสืบค้นที่มาของ 
ช่ือจากการสัมภาษณ์เพื่อสะท้อนให้เห็นความต้องการในการตั้งช่ือเรือยาวของชาวบ้านอย่างแท้จริง
งานวิจัยนี้จึงน่าจะช่วยให้เข้าใจโลกทัศน์ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มี
ความส าคัญในสังคมไทยกลุ่มหนึ่งได้มากยิ่งข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางภาษาของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2.2 เพื่อศึกษาค่านิยมและความเช่ือที่สะท้อนจากช่ือเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 
1.3.1 ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความหมายเกี่ยวกับความดีงามมากที่สุด 

1.3.2 ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา 
มากที่สุด 

1.3.3 ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะท้อนความเช่ือเกี่ยวกับความเป็นสิริ  
มงคลมากที่สุด 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือช่ือเรือยาวจ านวน 305 ช่ือ จากการเก็บข้อมูลเฉพาะ 
10 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในลุ่มน้ าชี – มูล ที่มีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
เป็นประจ า ได้แก่จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2558 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน 

 
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 

 

1.5.1 ค าว่า “ความหมายของช่ือเรือยาว” ในงานวิจัยน้ีหมายถึง ที่มาของช่ือเรือ หรือ 
ความหมายของช่ือเรือก็ได้ เนื่องจากบางครั้งในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่าเรือ
ยาวนี้มีความหมายว่าอย่างไร ผู้ให้สัมภาษณ์จะให้ค าตอบว่าช่ือเรือนั้นมีที่มาจากอะไรหรือ เมื่อผู้วิจัย
ถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่าเรือยาวนี้มีที่มาจากอะไร ผู้ให้สัมภาษณ์จะให้ค าตอบว่าช่ือเรือนั้นมีความหมายว่า
อย่างไร ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างการสัมภาษณ์ 1 

  ผู้วิจัย: ซื่อเฮือประมงนาวามีควมหมายว่าจั่งได๋คะ 

  (ช่ือเรือประมงนาวามีความหมายว่าอย่างไรคะ) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์: เพิ่นกะตั้งซื่อมาจากซื่อหมู่บ้านเพิ่นล่ะคับ ค าวาประมงกะคือ

ซื่อหมู่บ้านเพิ่น ซื่อคุ้มประมง ละเพิ่นกะเฮ็ดปะมง บ่านนาวากะคือน้ า ให้คือวาเจ้าสายน้ านั่นหนาคับ
(เขาก็ต้ังช่ือมาจากช่ือหมู่บ้านของเขาน่ันแหละครับ ค าว่า ประมงคือช่ือหมู่บ้านเขา ช่ือคุ้มประมง และ
มีอาชีพท าการประมง นาวาก็หมายถึง น้ า เพื่อให้สื่อว่าเป็นเจ้าสายน้ าครับ) (อนุกูล กิรติรัตนพฤกษ์, 

สัมภาษณ์, 2557) 
ตัวอย่างการสัมภาษณ์ที่ 2 

  ผู้วิจัย: ซื่อเฮือเพชรร่องเสียวเพิ่นมีทีมาจากอิหยังหนอค่ะ 

  (ช่ือเรือเพชรร่องเสียวมีที่มาจากอะไรคะ) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์: ซื่อเฮือหนิเพิ่นกะหมายควมว่าเพชรหนิกะคือของมีคานั่น

ล่ะเนาะ ซวนร่องหนิกะคือฮ่องเฮานั่นหนา กะคือหม่องซ่อมเฮือนั่นล่ะซื่อร่องตาแหลว เสียวหนิกะคือ
น้ าเสียว ซื่อล าน้ าเสียวหนิล่ะคับ (ความหมายของช่ือเรือคือเพชรเนี่ยหมายถึงของมีค่านั่นแหละ      
ส่วนร่องก็คือร่องน้ า เป็นสถานที่ซ้อมเรือนั่นล่ะช่ือร่องตาแหลว เสียวคือช่ือล าน้ าเสียว) (เพียรศั กดิ์ 
บางแสน, สัมภาษณ์, 2557) 
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1.5.2 ช่ือเรือยาวในงานวิจัยฉบับนี้จะสะกดค าตามที่ปรากฏช่ือในล าเรือหรือตามที่ผู้ให้
สัมภาษณ์บอก ซึ่งอาจสะกดไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เช่น หงส์ ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมาย
ว่า “นกในนิยายถือว่าเป็นนกในตระกูลสูง มีเสียงไพเราะ เป็นพาหนะของพระพรหม; ในวรรณคดี
หมายถึงบุคคลที่มีชาติตระกูลสูงและเปรียบการเดินที่งดงามอ่อนช้อยและเป็นสง่าเทียบด้วยการเดิน
ของหงส์ และช่ือนกจ าพวกเป็ดในวงศ์ Anatidae ล าตัวใหญ่ คอยาว มีหลายชนิด เช่น หงส์ขาว    
หงส์ด า” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) แต่เรือยาวบางล าสะกดเป็น หงษ์ เช่น เรือหงษ์ฟ้าวิจิตร จังหวัด
สุรินทร์ เรือเจ้าแม่หงษ์ฟ้าน าชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.6.1 เรือยาว หมายถึง เรือที่ใช้ในการแข่งขันเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ 
10 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด        
ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี จากการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2558 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน เท่านั้น จากการเก็บข้อมูลพบว่าเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมี 323 ล า มี 305 ช่ือ  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. เรือยาวใหญ่   ขนาด 55 – 60 ฝีพาย จ านวน  52  ล า 

 2. เรือยาวกลาง   ขนาด 40 – 50 ฝีพาย  จ านวน  224 ล า 

 3. เรือยาวเล็ก   ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย จ านวน  47   ล า 

1.6.2 ค า หมายถึง หน่วยของภาษาที่มีความหมาย อาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์
ก็ได ้งานวิจัยน้ียึดการแบ่งค าและวิเคราะห์ความหมายตามที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลบอกว่า
เป็นช่ือบุคคล เป็นนามสกุล เป็นช่ือเทพเจ้า เป็นช่ือสถานที่ ซึ่ง อาจจะมีค าหลายค าประกอบกัน 
ผู้วิจัยจะถือว่าเป็นค า 1 ค า เช่น สร้อยสังวาลย์ 

1.6.3 ตัวเลข หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนล าดับและจ านวนนับ งานวิจัยนี้จะหมาย
รวมถึงตัวเลขที่แสดงล าดับของเรือยาว และตัวเลขที่สื่อถึงสถานที่ เหตุการณ์ และเลขมงคล เช่น  
สาวสวยสุภาพร 2 เป็นต้น 

1.6.4 อักษรย่อ หมายถึง พยัญชนะต้นของพยางค์หรือค าเพื่อย่อค าหรือกลุ่มค าให้สั้นลง
โดยมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามหลังตัวพยัญชนะต้นของค าหรือพยางค์ งานวิจัยนี้หมายถึงอักษร
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ย่อค าน าหน้านามที่แสดงให้เห็นเพศของแม่ย่านางประจ าเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น  
น.ส.สมภาส สมสะอาด เป็นต้น 

1.6.5 ความหมาย หมายถึง ความหมายของค าที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาวหรือที่มาของค า
ในการตั้งช่ือเรือยาว 

1.6.6 ช่ือเรือยาวที่มีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป หมายถึง ช่ือเรือยาวที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ให้ความหมายตรงกับความหมายประจ ารูปตามพจนานุกรมฉบับต่าง  ๆ ผู้วิจัยอ้างอิง
ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หรือพจนานุกรมภาคอีสาน –  
ภาคกลาง ฉบับปณิธาน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺสมหาเถระ) (2515) หรือพจนานุกรมภาษาถ่ิน
อีสาน (เว่าอีสาน) ของบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล และ นภาพร พิมพ์วรเมธากุล (2545) หรือพจนานุกรม
ภาษาถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2535) 
ตามล าดับ 

1.6.7 ช่ือเรือยาวที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป หมายถึง ช่ือเรือยาวที่
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูปตามพจนานุกรมฉบับต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะ
เป็นช่ือเฉพาะ เช่น ช่ือบุคคล ช่ือสถานที่ ช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น 

 
1.7 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
1.7.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับเรือยาวและวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาการตั้งช่ือ 
1.7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.7.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการวิจัยจากเว็บไซต์ http://www.thailongboat.com2 ในหัวข้อรายช่ือเรือยาวที่เข้าร่วม
การแข่งขันในสนามแข่งเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการระบุจังหวัดต้นสังกัดของ  
เรือยาวล านั้นๆ เพื่อน ามาตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

                                            
 2 เนื่องจากเรือยาวไม่ได้มีการจดทะเบียนหรือรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นช่ือ
และจ านวนของเรือยาวแต่ละพื้นที่ อาจ เปลี่ ยนแปลงได้  ผู้ วิจัยจึ ง ใ ช้ ข้อมูลจากเ ว็บไซต์  
http://www.thailongboat.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวทั่ว
ประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและตรวจสอบความถูกต้องจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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จริงหรือไม่ โดยเก็บข้อมูลเฉพาะช่ือเรือยาวขนาดมาตรฐานตามที่สมาคมเรือยาวแห่งประเทศไทยได้
แบ่งไว้เป็น 3 ประเภท คือ เรือยาวใหญ่ ขนาด 55 – 60 ฝีพาย เรือยาวกลางขนาด 40 – 50 ฝีพาย 
และเรือยาวเล็ก ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย พบช่ือเรือยาว จ านวน 70 ช่ือ 

1.7.2.2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามขอบเขต
ของการศึกษา 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
พระภิกษุ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับช่ือเรือยาว โดยน าข้อมูลช่ือเรื อที่เก็บ
รวบรวมจากเว็บไซต์ http://www.thailongboat.com มาสอบถามเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หาก
มีช่ือเรือยาวเพิ่มเติมผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลรายช่ือนั้นเพิ่มเติม หรือหากไม่พบเรือยาวตามช่ือในเว็บไซต์
ผู้วิจัยจะคัดช่ือเรือดังกล่าวออก โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลช่ือเรือยาวทุกล าที่ยังปรากฏล าเรือทั้งที่ยังมกีารลง
แข่งขันและเรือที่ปลดระวางแล้ว 

        ก่อนการสัมภาษณ์ผู้ วิจัยได้แนะน าตัวและบอกวัตถุประสงค์ของ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวมถึงขออนุญาตถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย รุ่น ลูเมีย 720 และ
บันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย รุ่น เอ็กส์ - 303 โดยผู้วิจัยจะซักถามค าถามตามแบบ
สัมภาษณ์ ที่ได้ออกแบบไว้จนได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

1.7.2.3 ผู้วิจัยใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานในการสัมภาษณ์ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกันกับผู้ให้สัมภาษณ์ อีกทั้งผู้ให้สัมภาษณ์เป็นชาวบ้านที่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทยถ่ินอีสาน
ดังนั้นการใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานน่าจะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าการใช้ภาษาไทยมาตรฐานแต่
บางพื้นที่ เช่น จังหวัดสุรินทร์ ที่มีการใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาถ่ินย่อย ผู้วิจัยจะใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
ในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์และผู้วิจัยเนื่องจากผู้วิจัยไม่
เข้าใจภาษาเขมร 

1.7.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.7.3.1 นับช่ือเรือยาว ผู้วิจัยจะน าช่ือเรือยาวทั้งหมดที่ได้จากการเก็บข้อมูลตาม

ข้อ 1.7.2.2 มาวิเคราะห์เพื่อนับจ านวนช่ือเรือยาว ดังนี้ 
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(1) ช่ือเรือยาวในหมู่บ้านเดียวกัน กรณีที่หมู่บ้านหนึ่งมีเรือยาวมากกว่า 1 ล า 
แต่ละล าใช้ช่ือเดียวกัน ผู้วิจัยจะนับว่าเป็น 1 ช่ือ เช่น เรือเทพอัมรินทร์วารี หมู่บ้านท่าศาลา ต าบล  
ชีทวน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวน 3 ล า เป็นต้น 

(2) ช่ือเรือยาวต่างพื้นที่กันแต่มีความหมายเหมือนกัน กรณีที่ช่ือ เรือยาวมี
ความหมายเหมือนกันแต่อยู่ต่างพื้นที่กัน เช่น อยู่ต่างหมู่บ้าน ต่างต าบล ต่างอ าเภอ ผู้วิจัยจะนับว่า
เป็นเรือยาวคนละช่ือ เช่น เรือเทพวารี หมู่บ้านหนองแวงน้อย ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด และ เรือเทพวารี หมู่บ้านงิ้วใต้ ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ช่ือเรือ
ยาวลักษณะนี้ผู้วิจัยจะนับว่าเป็น 2 ช่ือ  

(3) ช่ือเรือยาวที่มีรูปศัพท์เหมือนกันแต่ต่างความหมายกัน กรณีที่ช่ือเรือยาว
สะกดค าเหมือนกันแต่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความหมายแตกต่างกัน ผู้วิจัยจะนับว่าเป็นช่ือเรือยาวคนละช่ือ 
เช่น เรือชัยมงคล หมู่บ้านฟากปาว ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความหมายของช่ือเรือยาวล านี้ว่ามีที่มาจากช่ือของวัดประจ าหมู่บ้านที่เรือ
ยาวล าน้ีประจ าอยู่ คือ วัดชัยมงคล ส่วนเรือชัยมงคล หมู่บ้านห้วย ต าบลบัวหุ่ง อ าเภอราษีไศล จังหวัด 
ศรีสะเกษ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความหมายของช่ือเรือยาวล านี้ ว่ามีที่มาจากช่ือ  
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าหมู่บ้านที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ช่ือเรือยาวลักษณะนี้ผู้วิจัยจึงจะนับเป็น 2 ช่ือ  

       จากการวิเคราะห์เพื่อนับช่ือเรือยาวข้างต้นพบว่าเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวน 323 ล า คิดเป็น 305 ช่ือ 

1.7.3.2 วิเคราะห์ลักษณะทางภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาว  การวิเคราะห์
ส่วนประกอบของช่ือเรือยาว ความหมายของช่ือเรือยาว และโครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาว 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ช่ือที่ปรากฏหลังค าว่า “เรือ” เช่น เรือเทพโสภณ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เฉพาะค าว่า 
“เทพโสภณ” เพราะค าว่า “เรือ” เป็นสามานยนามที่หมายถึงเรือยาวทุกล าจึงไม่น ามาวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ลักษณะทางภาษามีรายละเอียด ดังนี ้

 (1) ส่วนประกอบของช่ือเรือยาว ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ส่วนประกอบของช่ือเรือ
ยาวในส่วนที่เป็น ค า อักษรย่อ และตัวเลข ว่าช่ือเรือยาวนั้นประกอบด้วยส่วนใดบ้าง แล้วน ามา
ค านวณอัตราร้อยละ (percentage) ของการประกอบแต่ละรูปแบบเพื่อดูความถี่ของการปรากฏของ
ส่วนประกอบทั้งหมด อนึ่งการนับจ านวนค าน้ัน ผู้วิจัยจะนับจ านวนค าโดยยึดตามข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ว่าช่ือเรือยาวนั้นมีที่มาหรือความหมายกี่กลุ่ม เช่น เรือชัยมงคล ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าช่ือ
เรือมีที่มาจากช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าหมู่บ้านที่ช่ือว่า “ชัยมงคล” ผู้วิจัยจึงนับว่าช่ือเรือยาวล านี้มี
ส่วนประกอบจากค า 1 ค า มาจาก 1 กลุ่มที่มา ดังนี้ 
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ตัวอย่างการวิเคราะหส์่วนประกอบของช่ือเรือยาว 
   1. เรือ ชัยมงคล 
 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนประกอบจาก ค า 
ดังนั้น “ชัยมงคล” จึงเป็นค า 1 ค า ที่มาจากช่ือสิ่งศักดิส์ิทธ์ิประจ าหมูบ่้าน 
 
   2. เรือ เจ้าปู่ศิลาเลิง 
 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนประกอบจาก ค า 
ดังนั้น “เจ้าปู่ศิลาเลิง” จึงเป็นค า 1 ค า ที่มาจากช่ือศาลปู่ตาประจ าหมู่บ้าน 
   3. เรือ เทพแสงอุดม 
 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนประกอบจาก ค า + ค า กล่าวคือ 
  “เทพ”  เป็นค า 1 ค า ที่หมายถึง เทวดา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 

น. 580) ที่ผู้ตั้งช่ือตั้งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือทางศาสนา 
  “แสงอุดม” ก็เป็น 1 ค า ที่มาจากช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าหมู่บ้านคือปู่แสงอุดม 

 

    4. เรือ เทพศรีโพธ์ิทอง 

  ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนประกอบจาก ค า + ค า + ค า กล่าวคือ 

  “เทพ”  เป็นค า 1 ค า ที่หมายถึง เทวดา (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554,        
น. 580) ที่ผู้ตั้งช่ือตัง้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือทางศาสนา 

  “ศรีโพธ์ิ”  เป็นค า 1ค า ที่มาจากนามสกุลของนายบุญชู ศรีโพธ์ิ อดีต
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเอง และเป็นอดีตผู้จัดการทีมเรือยาวล าน้ี 

  “ทอง”  เป็นค า  1 ค า  ที่มาจาก ช่ือของธาตุชนิดหนึ่ ง คือ ทองค า  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 548)  เพื่อสื่อว่าเรือยาวนี้เป็นของมีค่า 
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    5. เรือ นารายณ์ 2 
  ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนประกอบจาก ค า + ตัวเลข กล่าวคือ 
  “นารายณ์” เป็นค า 1 ค า ที่มาจากช่ือเรือยาวล าเดิมที่หมู่บ้านนี้มีมาก่อนเมื่อ
มีเรือยาวอีกล าหนึ่งจึงตั้งช่ือเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรือยาวทั้งสองล า 
      “2”   เป็นค า 1 ค า  ที่เป็นค าที่เป็นตัวเลข ผู้ตั้งช่ือต้องการสื่อถึงล าดับ
การสร้างเรือยาวล าน้ีว่าเป็นล าที่ 2 
 
    6. เรือ เทพประทาน 99 
  ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนประกอบจาก ค า + ค า + ตัวเลข กล่าวคือ 
  “เทพ”  เป็นค า 1 ค า ที่หมายถึง เทวดา (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554, 
น. 580) ที่ผู้ตั้งช่ือตั้งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือทางศาสนา 
  “ประทาน” เป็นค า 1 ค า ที่มาจากช่ือวัดประจ าหมู่บ้านที่เรือยาวล าน้ีประจ า
อยู่คือ “วัดชลประทานรังสรรค์” บ้านหนองแวง ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  “99”  เป็นค า 1 ค า ที่เป็นค าที่เป็นตัวเลข ที่มาจากปีคริสตศักราชที่
สร้างเรือยาวล าน้ีคือ “1999” 
 
    7. เรือ ประกายเพชร 99 
  ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนประกอบจาก ค า + ตัวเลข + ตัวเลข กล่าวคือ 
  “ประกายเพชร” เป็นค า 1 ค า ที่มาจากช่ือแม่ย่านางประจ าเรือยาวล าน้ี 
  “9”  เป็นค า 1 ค า ที่มาจากตัวเลข 9 ซึ่งพ้องกับค าว่า “ก้าว” เมื่อวางไว้
ต าแหน่งหน้าเพื่อสื่อถึงความเจริญก้าวหน้า  
  “9”  เป็นค า 1 ค า ที่มาจากตัวเลข 9 ซึ่งพ้องกับค าว่า “ก้าว” เมื่อวางไว้
ต าแหน่งหลังเพื่อสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าแม้ว่าจะเดินทางไปแข่งขันที่ใดก็จะประสบแต่ความเจริญ
ทุกทิศทาง 

    กรณีที่ช่ือเรือยาวนั้นประกอบด้วยตัวเลขผู้วิจัยจะแบ่งตัวเลขโดยจะยึด
ตามข้อมูลจากการสัมภาษณ์ว่าช่ือเรือยาวนั้นแบ่งตัวเลขออกเป็นกี่ค า หากผู้ให้ข้อมูลบอกความหมาย
ของตัวเลขนั้นเพียงความหมายเดียว ผู้ วิจัยจะจัดว่าเป็น 1 ค า เช่น เรือนารายณ์ 2 และเรือ 
เทพประทาน 99 ตามตัวอย่างข้างต้น แต่หากผู้บอกภาษาบอกความหมายของตัวเลขแต่ละตัวเลข 
ผู้วิจัยจะนับว่าตัวเลขนั้นเป็นคนละค า เช่น เรือประกายเพชร 99 ตามตัวอย่างข้างต้น 
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    8. เรือ น.ส.ค าสิงห์สายฟ้าแลบ 
  ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนประกอบจาก อักษรย่อ + ค า กล่าวคือ 
  “น.ส.”  เป็นค า 1 ค า ที่เป็นอักษรย่อที่เป็นค าน าหน้าช่ือหญิงที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และยังไม่มีสามี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 620) 
  “ค าสิงห์” เป็นค า 1 ค า ที่มาจากช่ือแม่ย่านางประจ าเรือยาวล าน้ี 
  “สายฟ้าแลบ” เป็นค า 1 ค า ที่มาจากช่ือแหล่งน้ าในบริเวณที่พบไม้ที่น ามาสร้าง
เรือคือห้วยฟ้าแมบ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
    9. เรือ น.ส.บัวไหล 

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนประกอบจาก ค า  
ดังนั้น “น.ส.บัวไหล” จึงเป็นค า 1 ค า ที่มาจากช่ือเรือยาวล าเดิมที่หมู่บ้านเคยมี

จึงน ามาตั้งเป็นช่ือเรือยาวล าใหม่ให้สื่อความหมายถึงความสัมพันธ์กันระหว่างเรือยาว 
 

(2) ความหมายของช่ือเรือยาว ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความหมายของช่ือเรือยาว
โดยจะแยกค าในช่ือเรือยาวแต่ละช่ือออกจากกัน จะไม่วิเคราะห์ความหมายรวมทั้งช่ือ โดยยึดการแบ่ง
ค าและการให้ความหมายที่ได้จากการสัมภาษณ์ส่วนกรณีที่ค ามีความหมายตรงกับความหมายประจ า
รูป ผู้ วิจัยจะใช้ความหมายตามพจนานุกรมฉบับต่าง ๆ และน ามาจัดกลุ่มความหมายออกเป็น
หมวดหมู่ นับจ านวนค าและความถ่ีของการใช้ค าตามความหมายของช่ือเรือ แล้วน ามาค านวณอัตรา
ร้อยละ (percentage) ของการใช้ค าในช่ือเรือยาวทั้งหมด การวิเคราะห์ความหมายของช่ือเรือยาว
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

   1. ช่ือเรือยาวที่มีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป  

ตัวอย่าง เรือเทวราช 

      จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความหมายของช่ือเรือ 
“เทวราช” ไว้ว่าหมายถึงเทวดาที่อยู่บนฟ้า ผู้วิจัยจึงจัดให้ช่ือเรือยาวล านี้อยู่ในประเภทความหมาย
ตรงกับความหมายประจ ารูป และอยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา 
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ตารางที่ 1.1  
 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ช่ือเรือยาวที่มีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป 

ชื่อเรือ ประเภทความหมาย กลุ่มความหมาย 

เทวราช ตรงกบัความหมายประจ ารปู เทวดา 

      

   2. ช่ือเรือยาวที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป 

ตัวอย่าง เรือ พรเทพ 
           จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้สัมภาษณ์ได้ ให้ความหมายของ ช่ือเรือ 

“พรเทพ” ไว้ว่า ตั้งตามช่ือของเจ้าของเรือยาวล านี้คือ นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ ผู้วิจั ยจึงจัดให้ช่ือ 
เรือยาวล านี้ให้อยู่ในประเภทความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป และอยู่ในกลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล 

 
ตารางที่ 1.2 
 
 ตัวอย่างการวิเคราะห์ช่ือเรือยาวที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป 

ชื่อเรือ ประเภทความหมาย กลุ่มความหมาย 

พรเทพ ไม่ตรงกบัความหมายประจ ารปู บุคคล 

 

       อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าช่ือเรือยาวบางช่ือมีความหมายทั้งที่ตรงกับ
ความหมายประจ ารูปและไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป เช่น เรือประมงเทวา ประกอบด้วยค า 2 ค า 
คือ ประมง + เทวา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความหมายของช่ือเรือ “ประมงเทวา” ไว้ว่า 
ค าว่า “ประมง” ตั้งตามช่ือหมู่บ้านที่เรือยาวประจ าอยู่นั่นคือบ้านประมง หมู่ 2 ต าบลสตึก อ าเภอ 
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยจึงจัดให้ค าว่า “ประมง” อยู่ในประเภทความหมายไม่ตรงกับความหมาย
ประจ ารูป และอยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ ส่วนค าว่า “เทวา” นั้นต้ังเพื่อสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
คือ เทวดา ผู้วิจัยจึงจัดค าว่า “เทวา” อยู่ในประเภทความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป และอยู่
ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.3  
 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ช่ือเรือยาวที่มีความหมายตรงและไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป 

ชื่อเรือ ค า ประเภทความหมาย กลุ่มความหมาย 
ประมงเทวา ประมง ไม่ตรงกบัความหมายประจ ารปู สถานที ่

เทวา ตรงกบัความหมายประจ ารปู เทวดา 

(3) โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาว ผู้วิจัยจะวิเคราะห์โครงสร้างทาง
ความหมายของช่ือเรือยาวว่าเรือยาว 1 ช่ือ ประกอบด้วยกลุ่มความหมายใดบ้างโดยยึดข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ความหมายของช่ือเรือยาวในข้อ (2) และแจกแจงผลการศึกษาตามความถ่ี แล้วน ามาค านวณ
อัตราร้อยละ (percentage) ของโครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวทั้งหมด 

1.7.3.3 วิเคราะห์ ค่านิยมและความเ ช่ือที่สะท้อนจากช่ือเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์โดยพิจารณาจากกลุ่มความหมายของช่ือเรือยาวจากการ
วิเคราะห์ในข้อ 1.7.3.2 ข้างต้น 

1.7.4 เรียบเรียงและอภิปรายผลการวิจัย  
1.7.5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

 
1.8.1 ท าให้เห็นลักษณะทางภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้แก่ ส่วนประกอบของช่ือ ความหมาย และโครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 . 8 . 2  ท า ให้ เ ห็ น ค่ านิ ยมแล ะความ เ ช่ือที่ ส ะท้ อนจาก ช่ื อ เ รื อ ยา วในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.8.3 เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องช่ือที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่น ๆ เพื่อจะท าให้เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาการตั้งช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ วิจัยได้ศึกษาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเรือยาว ความรู้เกี่ยวกับอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ และวรรณกรรมและงานวิจัย
เกี่ยวกับการตั้งช่ือเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเรือยาว 
 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเรือยาว ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติและพัฒนาการของ
การแข่งขันเรือยาวในประเทศไทย การสร้างเรือยาว รวมถึงความเช่ือและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ     
เรือยาว ดังรายละเอียดดังนี้ 

 
2.1.1 ประวัติและพัฒนาการของประเพณีการแข่งขันเรือยาว 
   การสร้างเรือยาวและประเพณีการแข่งขันเรือยาวไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเริ่มต้นใน

สมัยใด (ทะนงศักดิ์ ต้นวงศ์, 2535) แต่พบหลักฐานว่าในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีมีการใช้เรือยาวเป็น
พาหนะเพื่อให้กษัตริย์ใช้เดินทางเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีลอยกระทงหรือพิธี
จองเปรียง และปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดกระบวนไปรับพระมหาสามิสังฆราชเจ้าจากลังกาในสมัย
พระเจ้าลิไทย (คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2521, น. 88 อ้างถึงใน เปี่ยมสุข ตันวิบูลย์,2543, น.1) ต่อมาในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีด้วย
ภูมิศาสตร์ของเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มมีแม่น้ าสายส าคัญล้อมรอบหลายสาย “เรือ” จึงมีบทบาท
ส าคัญในการใช้เพื่อการสัญจร การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงถูกใช้เป็นพาหนะเมื่อยามเกิด 
ศึกสงคราม 

   ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นยามบ้านเมืองสงบสุขว่างเว้นจาก
สงครามพระองค์โปรดให้ใช้การฝึกซ้อมเรือยาวเป็นการระดมพล รวมถึงเป็นการซ้อมก าลังของทหาร
ให้พร้อมรบอยู่เสมอและยังพระราชทานรางวัลให้กับเรือผู้ชนะเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่เหลา่ทหาร
เหล่านั้นด้วย เรือยาวที่ใช้ในการออกรบในอดีตจึงพัฒนามาเป็นเรือยาวที่ใช้ในการแข่งขันในปัจจุบัน 
(วินัย รอดฉ่าย, 2532, น. 9)  
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   หลักฐานเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวปรากฏในจดหมายเหตุของของ ซีมง เดอ ลา 
ลูแบร์ (Simon de La Loubère) ราชทูตจากอาณาจักรฝรั่งเศสที่เข้ามาในราชส านักสยามในแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ได้บันทึกเรื่องราวตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันเรือไว้
ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ เล่มที่ 1 ไว้ว่า 

    ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าควรจะจัดประเภทการละเล่นแข่งเรือที่ 
   มีให้ทูตานุทูตดูนั้น เข้าเป็นการโอ้อวดหรือการกรีฑาดี ด้วยตามความเห็น 
   ชาวสยามนั้น ถือว่าเป็นการกรีฑามากกว่าการโอ้อวด ชาวสยามเลือกเรือ 
   ยาว ๒ ล าเท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะเปรียบเทียบเคียงกันได้ และแบ่ง 
   พวกกันเองออกเป็นสองพวกส าหรับพนันกันเล่น และนายเรือผู้ให้จังหวะให้
   พายพร้อมกันนั้น ไม่ช่ัวแต่ตีปลายตะขาบอันท าด้วยไม้ไผ่ยาวซึ่งถือไปในมือ 
   แต่ซ้ าส่งเสียงเอ็ดตะโร และการแสดงอาการเร่งรัดรุกเร้าไปทั่วสรรพางค์ 
   กายตัวเองดว้ยพวกลูกสมุนพลพายนั้นก็กระเล่อกระล่าจะเอาชนะยั่ว 
   ทะยาน ให้มีน้ าใจมานะด้วยส่งเสียงร้องรับกันอึงคนึงและฝูงคนดูที่พนันก็ 
   ช่วยโห่ร้องก้องสนั่นทั้งขยุกเขยื้อนกายตัวเอาใจช่วยเหะหะแทบจะเหนื่อย 
   ไม่น้อยกว่าพวกพลพายที่จ้ าอยู่ในเรือแข่งนั้นซ้ าไป มีบ่อย ๆ พวกพลพาย 
   ละเมิดไม่เอื้อที่จะฟังบังคับนายเรือ หัวหน้าพวกพนันทั้งสองข้างชิงหน้าที่ 
   อันน้ีบังคับกันเสียเอง (กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, 2505, น. 213 –  
   214) 

 
   บทบาทของเรือยาวที่มีในสังคมไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาของ 

ชาญวิทย์ สรรพศิริ (2537) ยังพบหลักฐานว่าการแข่งขันเรือยาวนอกจากใช้เพื่อเป็นการกีฬาแล้วยังใช้
เพื่อเป็นการเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ดังจะเห็นได้จากหลักฐานที่ปรากฏในกฎ
มณเฑียรบาลยุคต้นกรุงศรีอยุธยาเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับน้ าซึ่งเป็นพิธีกรรมในเดือนที่ 11 ดังความ
ว่า 

    เดือน ๑๑ การอาสยุชพทิธี มีหมง่ครุ่มซ้ายขวาระบ าหรทึกอนิทเภรี 
   ดนตรี เช้าธรงมหามงกุฏราชาประโภก กลางวันธรงพระสพุรรณมาลา เอย็น
   ธรงพระมาลาสุกหร่ าสภักชมพู สมเดจ็์พระอรรคมเหษีพระภรรยาธรง 
   สุวรรณมาลา นุ่งแพรลายทองธรงเสื้อ พระอรรคชายาธรงพระมาลาราบนุ่ง
   แพรดารากรธรงเสือ้ ลูกหลานเธอทรงศิรเพศมวยธรงเสือ้ พระสนมใสส่นอง
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   เกล้าสภักสองบ่า สมรรถไชยเรือต้นสรมุกเรือสมเด็จ์พระอรรคมเหษีสมรรถ
   ไชยไกรสรมกุขน้ันเปนเรอืเสี่ยงทาย ถ้าสมรรถไชยแพ้ไซ้ เข้าเหลือเกลือ 
   อิ่มศุกขเกษมเปรมประชา ถ้าสมรรถไชยช านะไซ้จะมียุข (กรมศิลปากร,  
   2521, น. 67 – 68) 

 
   ข้อความดังกล่าวปรากฏช่ือเรือ 2 ล าคือ เรือสมรรถไชย และเรือไกรสรมุข  

เรือสมรรถไชยเป็นเรือพระที่นั่งของพระเจ้าแผ่นดิน ส่วนเรือไกรสรมุขเป็นเรือพระที่นั่งของพระอัคร
มเหสีตามธรรมเนียมแล้วเรือพระที่นั่งของพระอัครมเหสีคือเรือไกรสรมุขต้องเป็น เรือที่ชนะเสมอ 
เนื่องจากเช่ือว่าหากเรือสมรรถไชยของพระเจ้าแผ่นดินแล่นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกจะท าให้
บ้านเมืองเกิดความยากแค้น ข้าวปลาอาหารขาดแคลน บ้านเมืองจะเกิดกลียุค ดังความที่ ว่า  
“ถ้าสมรรถไชยช านะไซ้จะมียุข” ค าว่า “ยุข” ในที่นี้หมายถึง กลียุค แต่หากเรือไกรสรมุกขเป็นผู้ชนะ
จะท าให้บ้านเมือง “เข้าเหลือเกลืออิ่มศุกขเกษมเปรมประชา” นั่นคือบ้านเมืองสงบสุข ข้าวปลาอุดม
สมบูรณ์ดี ประชาชนมีความสุข (ปรานี วงษ์เทศ และ สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2548, น. 166) 

   ข้อความข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่าการแข่งเรือในเดือน 11 หรืออาสยุชพิธี  
(อาสยุช แปลว่า เดือนสิบเอ็ด) เป็นพิธีกรรมเพื่อการเสี่ยงทายบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องปริมาณน้ า 
เนื่องจากเป็นเวลาที่ใกล้เคียงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว การเสี่ยงทายนี้จึงเป็นการเตรียมตัวรับมือกับ
สถานการณ์น้ าว่าจะมีมากหรือน้อยและสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตและบ้านเมือ งหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างก าลังใจแก่ประชาชนในบ้านเมืองในการท ามาหากินจากฝ่ายชนช้ัน
ปกครอง รวมถึงยังเป็นการแสดงออกถึงการเอาอกเอาใจของพระเจ้าแผ่นดินที่มีต่อพระอัครมเหสีอีก
ประการหนึ่ง (ชาญวิทย์ สรรพศิริ, 2537, น. 4) 

   ปรานี วงษ์เทศและ สุจิตต์ วงษ์เทศ (2548, น. 166 – 167) ได้กล่าวถึงประวัติ 
การแข่งเรือยาวว่านอกจากหลักฐานการแข่งขันเรือเพื่อใช้เสี่ยงทายที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง
แล้วยังปรากฏในวรรณคดีร่วมสมัยนั้นคือวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นเรื่องส าคัญอย่างทวาทศมาส
โคลงดั้นอีกด้วย ดังความว่า 

   ๏ สรมุขไมยมาศแต้ม  ตรูตรัส 

  ศรีสมรรถไชยตรู   เตรียบฟ้า 

  พายค าจ ารัสแครง  ใสส่อง 

  หมึกสักหลังรั้งหน้า  ฮึดฮือ ฯ 



Ref. code: 25595506032381UCG

17 
 
   ๏ ฝีพายพลไปล่น้ า  ปลิวใบ แบ่งนา 

  ฉายฉากพายพลปือ  ปั่นคว้าง 
  ช างือช างายไนย   นองเนตร แล้วแฮ 
  นึกร าฦกครั้งสร้าง  แรกสม ฯ 
 

   ข้อความข้างต้นปรากฏช่ือเรือไกรสรมุกขและเรือสมรรถไชย รวมถึงแสดงให้เห็น
ว่าฝีพายเรือทั้งสองนั้นเป็นชนช้ันไพร่ ซึ่งเป็นพวก “หมึกสักหลัง” ที่เห็นเช่นน้ันเพราะในอดีตฝีพาย
เหล่าน้ีไม่สวมเสื้อส่วนหลักฐานด้านวรรณคดีสมัยอยุธยาที่แสดงให้เห็นถึงพิธีการแข่งเรือเพื่อเสี่ยงทาย
ที่ปรากฏในปลายสมัยอยุธยาคือกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก อันเป็นพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ 
ดังความว่า 

   ๏ เดือนสิบเอ็ดเบ็ดเสร็จส าแดง เรือกิ่งแข่งตามพิธี 

  พายงามตามชลธี   พี่แลเจ้าเปล่าเป็นตาย ฯ 

   ๏ อาสุชดลมาศแคว้น  กรุงไกร 
  เรือกิ่งกระพรหมไชย  ช่ืนสู้ 
  กิ่งไกรสรจักรไคล   เทียบท่า 
  ทองอร่ามงามแข่งขู้  พี่นี้คนเดียว ฯ 
 

   ในสมัยรัตนโกสินทร์ปรากฏหลักฐานการแข่งขันเรือว่าเป็นกีฬาทางน้ าที่มีการจัด
ต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อครั้งมีการปรับปรุงพระราชวังในปี พ.ศ. 2361 
มีการขุดสระขนาดใหญ่และโปรดให้มีการแข่งขันเรือยาวด้วย (พระยาประมูลธนรักษ์, 2464, น. 21
อ้างถึงใน ชัชชัย โกมารทัต, 2549, น. 125) ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน
การแข่งเรือมักเป็นไปในรูปแบบของการอนุรักษ์เรือโบราณเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถและ  
ภูมิปัญญาของคนไทย รวมถึงเป็นพาหนะในการเสด็จทางชลมารคของพระมหากษัตริย์ เช่น  
การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี โดยเสด็จ  
พระราชด าเนินไปบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์เจ้า เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525  
การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2530 (การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค, 2557) 
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   นอกจากนี้ยังใช้ในการจัดแสดงในวาระส าคัญของประเทศ เช่น การจัดกระบวน
เรือในงานประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปค 2003 เมื่อวันที่
20 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และการจัดกระบวนเรือในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง  
สิริราชสมบัติครบ 60 ปีในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นต้น 

   จะเห็นได้ว่าในอดีตการแข่งขันเรือใช้ในพิธีกรรมเสี่ยงทาย เป็นพาหนะในช่วง  
ศึกสงคราม ใช้เพื่อรับแขกบ้านแขกเมือง รวมถึงการแข่งขันเรือเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนไทย 
ปัจจุบันในส่วนของภาคประชาชนนั้นการแข่งเรือยาวมีความนิยมเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากการแข่งเรือ
ไม่ได้เป็นเพียงประเพณีหรือพิธีกรรมเท่าน้ันแต่ถือเป็นกีฬาประจ าท้องถ่ิน จากในอดีตการแข่งขันเรือ
ยาวจะจัดข้ึนในช่วงฤดูน้ าหลากราวเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมในช่วงที่มีการประกอบพิธีทอดกฐนิ 
แต่ในปัจจุบันมีประเพณีการแข่งขันเรือยาวข้ึนทุกภาคของประเทศไทยเกือบตลอดปี เพราะการได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นการกระตุ้นให้คนในพื้นที่
สนใจกีฬาแข่งเรือยาวมากยิ่งข้ึน โดยพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการจัดการแข่งขันเรือยาวคือพื้นที่ที่มี
แม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน อาทิ สนามแข่งเรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดแข่งขันในแม่น้ าชีที่
สนามแข่งเรืออ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งจัดเป็นประเพณีประจ าปีที่ส าคัญและความส าคัญ
ของประเพณีการแข่งขันเรือยาวยังปรากฏในค าขวัญของ  อ าเภอกมลาไสยที่กล่าวว่า “ประเพณีแข่ง
เรือยาว อู่ข้าวเหลืองสิบเอ็ด ถ่ินเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมเส็งกลองกิ่ง ใบเสมางามยิ่ง เมืองฟ้า
แดดสูงยาง” นอกจากนี้ยังมีกาพย์เห่เรือยาวของพ่ออนุ จันทร์เพ็ชร เป็นเพลงพื้นบ้านประกอบการ
แข่งขันเรือยาวประจ าอ าเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธ์ุ ความว่า 

    ขอกราบสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  และท่าน 
    นายอ าเภอกมลาไสยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชม ขอกราบคารวะทุก 
    กองกรม ที่มาร่วมชมเปิดสนาม ให้ครึกครื้นในอิสาน งานแข่งเฮือไทย 
    ไชโย ไชโย เอ้าเฮ เฮ้เฮ เฮ้ เฮ เห่เฮ เห่เฮ 

   เทศบาลมาจัดทุกปี เป็นประเพณี ไทยอิสานนานมาเพื่อกมลาได้คลาย
    ทุกข์สนุกใจ เอ้าเฮ เฮ้เฮ เฮ้เฮ เห่เฮ เห่เฮอินแปลงเฮือแฮงท้องถ่ิน ผู้สร้าง
    ช่ือพระอินไว้นานนม มาร่วมทางการให้ครึกครื้นช่ืนใจ  เพื่อกมลาไสยได้
    รื่นเริงช่ืนบาน เอ้าเฮ เฮ้เฮ เฮ้เฮ เห่เฮ เห่เฮ 

   อิสานใต้เหนือกลางช่างฟ้อน จนเฮือกระเดื่องอ่อนให้สาวไทยได้ดู เอ้าเฮ 
    เฮ้เฮ เฮ้เฮ เห่เฮ เห่เฮ สองฝั่งยืนนั่งไม่อยู่ อารมณ์วาบวู่ อยากเต้น 
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    ตอบสนอง เอ้าเฮ เฮ้เฮ เฮ้เฮ เห่เฮ เห่เฮ กลางวันต าส้มปิ้งปลาผักสะเดา
    ขมมายาชูก าลัง เท่านี้ก็พาใจให้เริงรื่น ฝีพายสดช่ืนในเรือกระแสสินธ์ุ 
    เอ้าเฮ เฮ้เฮ เฮ้เฮ เห่เฮ เห่เฮ 

   มโนราเปลื้องผ้าลงเล่นน้ า เห็นแต่ห่อมะขาม เกลือแจ่ว พร้อมผ้าถุง  
    แพรวา ผมคิดคิดเลยเถิด ไปว่าจะเอาผ้าไปซ่อน ถ่ายเอาภาพเนื้ออ่อน
    มาไว้บูชา เอ้า เฮ เฮ้เฮ เฮ้เฮ เห่เฮ เห่เฮ 

   พะยอมหอมหวนชวนชม สัตว์น้อยใหญ่ในหิมพานต์ต่างว่ิงคลานหาที่ 
    หอม มาหวังเชยชม พะยอมหอมกรุ่นถึงเทวินอินทร์พรหม ยินดีที่พระ
    พายได้ชม ได้ดอมดมกรีบหอมพะยอมเอย เอ้าเฮ เฮ้เฮ เฮ้เฮ เห่เฮ เห่เฮ  

   โน้นนางพญา นางฟ้า นางสวรรค์ เป็นกลุ่มเรียงกันที่ฝั่งริมชลธา สัมภาส
    ดูแล้วท่านว่า มาเลือกหนุ่มนาวา ไปเป็นเขยเทวัญ โย้นโย้น เอ้าเฮ เฮ้เฮ 
    เฮ้เฮ เห่เฮ เห่เฮ ไชโยไชโย (เทศบาลต าบลกมลาไสย, 2557) 

 
   ตอนล่างของภูมิภาคมีแม่น้ าสายส าคัญคือแม่น้ ามูล สนามแข่งขันเรือยาวที่มี

ช่ือเสียงคือสนามอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่จัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานข้ึนทุกปี 
ดังที่ปรากฏในกลอนนิราศราษีไศลของ วิลาวัลย์ จรัสสุทธิอิศร (2530, น. 25) ดังความว่า 

 ชนชาวไทยแห่งไหนอยู่ใกล้น้ า ได้น้อมน าท ามาดังว่าน้ัน 
 ยึดถือมาเป็นการงานส าคัญ  ที่ราษีไศลนั้นจัดได้ดี 

 แข่งที่ดีแปลกดีกว่าแห่งไหน รวมน้ าใจทัง้หญิงชายไม่หน่ายหน ี
 เช่ือวิญญาณของเจ้าเฝ้าธานี  ที่พงพีแมกไม้ในดงดอน 

 อ าเภอนี้ประเพณีการแข่งเรือ มีความเช่ือมานานแต่กาลก่อน 
 เพื่อบวงสรวงดวงวิญญาณน่านสาคร สถิตสถาพรอยู่ดงภูดิน 

บ้างเช่ือว่าวิญญาณเจ้าเหล่าบริวาร  อยู่มานานที่รมิท่าภูผาหิน 
 คนเก่าก่อนเล่ามาพาได้ยิน  ในท้องถ่ินใกลบ้้านผึง้ซึง่กล่าวมา 

     . . . 
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 อยูบ่นฝัง่แม่ค้าพาขายของ ให้จับจองลองชิมอยูร่ิมท่า 

 ทั้งของกินของใช้มากมายนา ให้ซื้อหาตามใจได้สบาย 
  งานแข่งเรอืทุกปีมีคนมาก น้ าล้นหลากนาวาก็มาหลาย 
 ส่วนรางวัลของก านลันั้นมากมาย หมู่ฝพีายทุกขบวนล้วนพอใจ 

 
2.1.2 การสร้างเรือยาว ความเชื่อ และพิธีกรรมในการสรา้งเรือยาว 

2.1.2.1 การสร้างเรือยาว 
      การสร้างเรือยาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับ

ยุคสมัยและปรับเปลี่ยนตามความนิยมของคนในปัจจุบัน แรกเริ่มนั้น เรือขุด เป็นเรือที่ได้รับ 
ความนิยมในอดีต เนื่องจากกติกาการแข่งขันที่ก าหนดว่าเรือยาวที่ใช้ในการแข่งขันต้องขุดมาจาก
ต้นไม้ต้นเดียวตลอดทั้งล าอีกทั้งในอดีตต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะน ามาขุดเป็นเรือยาวหนึ่งล าน้ันหา
ได้ง่ายไม้ที่นิยมน ามาขุดเป็นเรือต้องมีคุณสมบัติคือมีน้ าหนักเบา พุ่งน้ าได้ดีและสามารถแช่อยู่ในน้ าได้ 
ไม่ผุง่าย จะเห็นได้ว่าเรือยาวบางล ามีอายุมากกว่าร้อยปี ไม้ซึ่งเป็นที่นิยมน ามาขุดเป็นล าเรือ โขนเรือ
และท้ายเรือ ได้แก่ ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่ และไม้สัก (วินัย รอดฉ่าย , 2532, น. 16) การคัดเลือก 
ต้นตะเคียนที่จะน ามาขุดเป็นล าเรือต้องมีลักษณะเด่นคือล าต้นตรงไม่คดงอ ไม่มีตาตรงกลางล าต้น  
ไส้ไม่กลวง โดยสังเกตจากลักษณะของใบที่ต้องเป็นสีเขียวใบมัน ขอบใบไม่ไหม้เกรียม ผิวเปลือกต้นอิ่ม
เป็นมัน ไม่แตกระแหงเป็นสะเก็ด โคนต้นไม่มีเห็ดราข้ึน เป็นต้น ข้ันตอนการขุดเรือเริ่มจากปอกเปลือก
ไม้ออกแล้วบากเป็นรูปทรงเรือ ขุดเนื้อไม้ออกแล้วคว่ าลงใช้ไฟสุมให้ร้อนแล้วใช้เครื่องมือเบิกเ รือที่
เรียกว่าไม้ปากกาถ่างปากเรือให้ขยายออก ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้งจนได้ขนาดความกว้างเท่าที่ต้องการ 
วิธีการนี้เรียกว่า “เบิกไฟ” นอกจากนี้ยังต้องน าน้ าใส่ลงไปในเรือที่ขุดแล้ว ทิ้งไว้ให้น้ าดันแคมเรือให้ 
ขยายออกไปที่เรียกว่า “เบิกน้ า” และ “เบิกปากขวาน” คือการใช้ขวานในการตบแต่งรูปทรงและ 
ความกว้างของเรือตลอดทั้งล า 

      ปัจจุบันต้นไม้ขนาดใหญ่ที่จะน ามาขุดเรือมีน้อยลง รวมถึงข้อจ ากัดเรื่อง
การตีตราระเบียบทางราชการท าให้ต้นไม้ที่จะน ามาขุดเรือนั้นหายากมากยิ่งข้ึน เรือต่อ จึงได้รับ 
ความนิยมเพิ่มมากข้ึน เพราะไม่จ าเป็นต้องใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่เพียงต้นเดียวมาใช้ในการขุดเรือ  
แต่สามารถน าไม้เป็นแผ่นมาต่อเป็นรูปเรือโดยใช้ไม้เนื้อแข็งวางไว้เป็นแกนกลางของล าเรือที่เรียกว่า  
“การวางกระดูกงู” หลังจากนั้นจึงใช้ไม้กระดานมาประกบตามแนวกระดูกงูและใช้ไม้หมุดที่เรียกว่า  
“ลูกประสัก” ตอกยึดแผ่นกระดานกับกระดูกงูให้แน่นหนาแล้วใช้ชันยาแนวเรือเพื่อป้องกันไม่ให้ 
น้ าเข้า เรือต่อใช้เวลาในการสร้างน้อยกว่าเรือขุดต้นไม้เพียงหนึ่งต้นใช้สร้างเรือได้หลายล า  
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รวมถึงสามารถน าไม้หลายชนิดมาต่อเรือได้ไม่เหมือนเรือขุดที่ต้องใช้ไม้บางชนิดเท่านั้น นอกจากนี้เรือ
ต่อยังท าให้เรือมีน้ าหนักเบาข้ึนและลอยน้ าได้ดีมากขึ้นอีกด้วย 

      อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบางพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้แผ่นเหล็กมาต่อเป็น
ล าเรือเรียกว่า เรือโลหะ เช่น บริเวณอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่จะน ามาสร้างเรือนั้นหายาก รวมถึงการสร้างเรือจากแผ่นเหล็กยังบ ารุงรักษา
ได้ง่ายและมีอายุการใช้งานยาวนานย่ิงข้ึน 

      นอกจากตัวเรือแล้วส่วนประกอบที่ส าคัญในการสร้างเรือคือ โขนเรือและ
ท้ายเรือยาว นิยมสร้างด้วยไม้ขนุน ไม้ฉ าฉา และไม้เนื้ออ่อนชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมีน้ าหนักเบาและ 
ลู่ลม เรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักแกะสลักโขนเรือเป็นรูปหงส์และรูปเขา ตกแต่งด้วยผ้าสีและ
ดอกไม้แห้งหลากหลายสีสัน แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้คล้ายกับโขนเรือยาวภาคกลางคือมีลักษณะ
เรียวยาว น้ าหนักเบาและตกแต่งด้วยดอกไม้ ผ้าสี พวงมาลัย หรืออาจวางรูปสลักที่เคารพนับถือไว้
บริเวณหัวเรือเพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ฝีพาย 

 
2.1.2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับเรือยาว 

 (1) ความเชื่อเรื่องนางไม้หรือนางตะเคียน 
       ต้นไม้ที่สามารถน ามาขุดเป็นเรือล าหนึ่งได้น้ันต้องมีขนาดใหญ่และมีอายุ

หลายสิบหลายร้อยปี คนไทยจึงเช่ือว่าต้นไม้เหล่านั้นมีเทพารักษ์สิงสถิตอยู่ ไม้ตะเคียนเป็นไม้ที่นิยม
น ามาสร้างเรือมากกว่าไม้ชนิดอื่น เนื่องจากมีน้ าหนักเบา เนื้อไม้เหนียวทนทานและพุ่งน้ าได้ดี คนไทย
เช่ือว่าต้นไม้ที่อายุมากจะมีนางไม้หรือที่เรียกว่านางตะเคียนอาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นตะเคียนที่
ข้ึนอยู่ริมแม่น้ าและมีเงาทอดลงไปในในน้ าเรียกลักษณะนี้ว่า “แลเงา” หรือ “แยงเงา” ที่เช่ือว่านาง
ตะเคียนประจ าต้นไม้ต้นน้ีมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์แก่กล้าหรือที่เรียกว่า “เฮี้ยน” หากน ามาสร้างเป็นเรือ
แล้วจะท าให้รับชัยชนะ ดังนั้นเมื่อมีการตัดต้นไม้เพื่อน ามาขุดเรือจึงต้องมีการประกอบพิธีกรรม เซ่น
สรวงบูชา เริ่มตั้งแต่การบวงสรวงก่อนการตัดต้นไม้ พิธีกรรมในการชักลาก พิธีกรรมในการขุดเรือ 
พิธีกรรมในการวางกงเรือ พิธีกรรมการตั้งช่ือเรือ พิธีกรรมการน าเรือลงน้ า โดยพิธีกรรมเหล่าน้ีต้องมี
การตั้งโต๊ะหมู่บูชา จัดตั้งศาลเพียงตา จุดธูปเทียนเพื่อกล่าวค าบูชา และน าข้าวปลาอาหารทั้ง 
คาว หวาน เสี่ยงทายว่านางไม้ประจ าต้นไม้นั้นช่ืนชอบอาหารประเภทใด ชอบสีใด บางครั้งมี  
การสอบถามช่ือของนางไม้เพื่อใช้เป็นช่ือเรือและอัญเชิญนางไม้ให้มาประทับอยู่ในล าเรือเพื่อเป็น  
แม่ย่านาง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างก าลังใจให้แก่ฝีพายและคนในหมู่บ้าน แต่หากไม่
เคารพบูชา ดูหมิ่น หรือกระท าในสิ่งที่แม่ย่านางไม่ชอบก็จะเกิดอาเพศได้  (วินัย รอดฉ่าย, 2532,  
น. 16 – 41) 
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(2) ความเชื่อเรื่องแม่ยา่นาง 
       ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าเรือหรือที่เรียกว่า “แม่ย่านาง” คือ 

เช่ือว่าแม่ย่านางจะสถิตอยู่บริเวณหัวเรือ ดังนั้นฝีพายจะไม่เหยียบหรือข้ามบริเวณหัวเรือ และเป็นที่รู้
กันในหมู่ฝีพายว่าจะไม่เดินข้ามเรือทั้งของตนเองและของผู้อื่นถึงแม้เรือจะขวางทางทีต่นก าลงัจะข้ึนฝัง่
แต่จะใช้วิธีลงน้ าแล้วว่ายข้ึนฝั่ง (สุวรรณ คนฉลาด , สัมภาษณ์, 2558) แม่ย่านางอาจมาจากนางไม้ที่
สถิตอยู่ประจ าไม้ต้นนั้น ๆ แล้วจัดพิธีอัญเชิญมาเป็นแม่ย่านางประจ าล าเรือหรืออาจมาจาก 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิภายในหมู่บ้านที่ชาวบ้านเคารพนับถือจึงอัญเชิญมาประทับบนเรือก็ได้ สมบัติ พลายน้อย 
(2516,น. 256 - 257) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับที่มาของแม่ย่านางไว้ว่า 

    การนับถือแม่ย่านางเห็นจะเป็นความเช่ือที่มีมาช้านาน จนแม้แต่
   ค าว่าแม่ย่านางเราก็ไม่ทราบว่าท าไมจึงเรียกเช่นน้ัน บางท่านว่าแม่ย่านาง 
   มาจากค าภาษาจีนว่า เหย่เหนี่ยง แต่ก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่ ในภาษาไทยเรา
   มีค าเรียกแม่ย่านางอยู่แล้วจะเป็นค าไทยเองก็ได้ ต้นเรื่องของแม่ย่านางก็มา
   จากการนับถือผี แต่แรกเริ่มเดิมทีเราเอาต้นไม้มาขุดเป็นเรือ ต้นไม้ใหญ่ ๆ  
   นับถือกันว่ามีนางไม้สิงอยู่ โดยเฉพาะต้นตะเคียน เมื่อเอามาท าเป็นเรือก็เช่ือ
   ว่านางไม้นั้นยังสิงอยู่จึงต้องเซ่นสรวงบูชา ลางทีในสมัยแรกเริ่มอาจจะ 
   เรียกว่าแม่ย่านางไม้เป็นการยกย่องต่อมานานเข้าก็หดสั้นเหลือเพียงแต่ 
   แม่ย่านางแต่นี่ก็เป็นเรื่องคิดเล่นตามประสาไม่รู้ เพราะไม่มีที่ไหนกล่าวไว้  
   ได้แต่สันนิษฐานกันไปตามเรื่องจะถูกหรือผิดก็ได้ 

   
       ความเช่ือเรื่องแม่ย่านางประจ าเรือยาวมิได้เกิดกับเฉพาะกลุ่มคนที่นับถือ

ศาสนาพุทธเท่าน้ัน แต่ยังปรากฏครอบคลุมไปยังพื้นที่ที่นับถือศริสต์ศาสนาด้วยเช่นกัน เช่น หมู่บ้าน
ทัพไท อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ชาวบ้านนับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจ าหมู่บ้านแต่
กระนั้นก็ยังประกอบพิธีกรรมเซ่นสรวง เคารพบูชาแม่ย่านางเรือยาวเช่นเดียวกับพื้นที่อื่น (ชาญชัย 
ใจธรรม, สัมภาษณ์, 2557)  ความส าคัญของแม่ย่านางนอกจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่เช่ือว่าจะท าให้เรือ
ประสบความส าเร็จแล้วยังเป็น ศูนย์รวมใจของทั้งฝีพายเรือและชาวบ้านที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนีย่วจติใจ 
เรือยาวจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์การกีฬาเท่านั้นแต่บางพื้นที่ยังยกย่องให้เรือยาวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ประจ าหมู่บ้าน เป็นที่เคารพสักการบูชาเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประเภทอื่นด้วยเช่นกัน 
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2.1.2.3 พิธีกรรมการสรา้งเรือยาว 

(1) พิธีกรรมก่อนการสรา้งเรือยาว  
      ต้นไม้ที่นิยมน ามาสร้างเรือมักเป็นไม้เนื้อแข็ง ล าต้นตรง พุ่งน้ าได้ดี และ

ทนทานมีอายุการใช้งานหลายปี เช่น ต้นตะเคียน ต้นสัก ต้นประดู่ เป็นต้น ต้นไม้ที่จะน ามาขุดเป็นเรือ
หนึ่งล าได้นั้นต้องมีขนาดใหญ่ มีอายุหลายสิบหรือหลายร้อยปีดังนั้นช่างและชาวบ้านจึงต้องเสาะ
แสวงหาต้นไม้ในป่าลึก เมื่อพบต้นไม้ตรงตามลักษณะที่ต้องการแล้ว ช่างขุดเรือจะประกอบ 
พิธีกรรมการตัดต้นไม้ คือต้องตั้งศาลเพียงตา จุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธ์ิบริเวณที่ต้นไม้ตั้งอยู่  
รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าต้นไม้ต้นน้ัน ๆ จึงตัดต้นไม้ได้ โดยช่างผู้ขุดเรือจะเป็นผู้ลงขวานเป็นคนแรก 
ในอดีตจะใช้ขวานหรือเลื่อยมือในการตัดต้นไม้ซึ่งใช้เวลานาน แต่ปัจจุบันมีการใช้เลื่อยไฟฟ้าซึ่งช่วย
ทุ่นแรงและประหยัดเวลาได้มาก เมื่อได้ไม้แล้วต้องประกอบ พิธีกรรมการชักลากไม้ คือการจุดธูป
หรือบูชาด้วยดอกไม้เพื่อบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาและนางไม้ให้การเดินทางเป็นไปโดยสะดวก เมือ่น าไม้
มาถึงอู่ต่อเรือช่างผู้ขุดเรือและชาวบ้านจะตั้งศาลเพียงตา ท าพิธีเสี่ยงทายว่านางไม้หรือที่เรียกว่าแม่
ย่านางที่สถิตในต้นไม้นั้นชอบสีใดแล้วน าเครื่องคาว หวาน มาถวายพร้อมทั้งอัญเชิญแม่ย่านางข้ึน
ประทับศาลเพียงตา 

(2) พิธีกรรมระหว่างการสรา้งเรือยาว 
     เมื่อขนย้ายไม้มาในบริเวณที่ใช้ขุดเรือเรียบร้อยแล้ว ก่อนขุดเรือช่างจะ

ประกอบพิธีกรรมบูชาครูอาจารย์และแม่ย่านาง โดยน าเครื่องกระยาบวชอันประกอบด้วย ไก่ต้ม  
ไข่ต้ม หัวหมู ขนมแดง ขนมขาว ข้าวปากหม้อ ขนมปลากริม ขนมหูช้าง ข้าวเหนียวหัวหงอก  
และบายศรีปากชาม เพื่อให้การขุดเรือเป็นไปตามข้ันตอนที่ครูอาจารย์ประสิทธ์ิประสาทวิชาไว้และ 
ไม่พบอุปสรรคระหว่างการขุดเรือ เมื่อประกอบพิธีกรรมเสร็จแล้วช่างจึงจะเริ่มขุดเรือโดยเปิดปีกเรือ
ออกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วท าการวัดขนาดเพื่อก าหนดขนาดเรือและท าการขุดเรือตามขั้นตอนทางการช่าง
จนเสร็จสมบูรณ์ 

(3) พิธีกรรมหลังการสร้างเรือยาว 
       เมื่อขุดเรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว ช่างจะประกอบพิธีกรรมอัญเชิญแม่ย่านาง

ลงมาประทับในล าเรือ หลังจากนั้นจะเสี่ยงทายโดยการเข้าทรงเพื่อถามแม่ย่านางว่าช่ืนชอบสีใด  
ชอบการตกแต่งล าเรือแบบใด รวมถึง พิธีกรรมการตั้งชื่อเรือ ชาวบ้านจะประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ 
เสี่ยงทายโดยใช้คนทรงเจ้าเพื่อสอบถามว่าแม่ย่านางมีช่ือว่าอะไร ชอบช่ือใด บางพื้นที่อาจตั้งจากช่ือ
แม่น้ า เมือง หมู่บ้าน วัด และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าท้องถ่ินน้ัน เมื่อได้ฤกษ์ยามที่จะน าเรือลงน้ า ช่างผู้ขุด
เรือและชาวบ้านจะประกอบพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาแม่ย่านาง พร้อมใจกันยกเรือลงน้ า จุดประทัดและ
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ไชโยโห่ร้องเพื่อความสนุกสนานและเป็นสิริมงคล เมื่อได้ช่ือเรือแล้วช่างจะแกะสลักอักษรโลหะ  
แผ่นพลาสติก หรือแกะสติ๊กเกอร์เพื่อท าเป็นช่ือติดไว้บริเวณหัวหรือท้ายเรือทั้งสองข้าง และอาจติดช่ือ
วัดหรือหมู่บ้านที่เรือล าน้ันประจ าอยู่ เมื่อจะน าเรือลงน้ าชาวบ้านจะประกอบ พิธีกรรมน าเรือลงน้ า 
โดยบวงสรวงบูชาแม่ย่านาง เมื่อได้ฤกษ์แล้วก็จะไชโยโห่ร้อง เต้นร าอย่างสนุกสนานแล้วยกเรือลงน้ า
หากเป็นเรือที่จะลงน้ าเป็นครั้งแรกจะประกอบพิธีกรรมเบิกเนตรเรือ3 ก่อนปล่อยเรือ โดยให้ผู้หญิง
เป็นคนถือเชือกเพื่อปล่อยเรือ ช่างจะลงไปทดสอบความสมดุลของเรือโดยการขย่มแคมเรือทั้งสองข้าง
ว่าเรือได้สมดุลหรือไม่ ก่อนให้ฝีพายลงไปทดลองพายเรือเพื่อตรวจสอบว่าเรือสมบูรณ์ดีหรือไม่ หาก
พบจุดบกพร่องก็จะน าเรือข้ึนมาปรับปรุงใหม่ให้สมบูรณ์ที่สุด 

 
2.2 แนวคิดทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ ์
 

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2555 ) ได้กล่าวถึงแนวคิดด้านอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุไว้ว่า 
แนวคิดดังกล่าวนี้ เกิดข้ึนครั้ งแรกราวทศวรรษที่  1950 โดยถือก าเนิดจากการรวมตัวของ 
นักมานุษยวิทยากลุ่มหนึ่งที่เช่ือว่าการที่มนุษย์จะเข้าใจวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ได้นั้นต้องเข้าใจวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษานั้น ๆ ภาษาจึงเป็นเครื่องมือเพื่อศึกษาวัฒนธรรม เดิมแนวคิดดังกล่าวนี้มีช่ือ 
เรียกว่า ชาติพันธ์ุศาสตร์ (ethnoscience) ซึ่งต่อมามีผู้ให้ค านิยามว่า อรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ  
(ethnosemantics) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า มานุษยวิทยาปริชาน (cognitive anthropology) มีหลัก
ส าคัญคือการวิเคราะห์ความหมายในภาษาเพื่อเข้าใจวัฒนธรรม  

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2549, น. 75 – 76, 83) ยังกล่าวอีกว่า จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุจึงเป็นการศึกษาเพื่อเข้าถึงระบบปริชาน  (cognitive system)  
ซึ่งหมายถึงระบบความคิด ความรู้ มโนทัศน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผ่านการวิเคราะห์ความหมายของ
ค าในภาษาของคนกลุ่มชาติพันธ์ุนั้น ๆ ภาษาเป็นตัวแทนของสิ่งส าคัญ 2 สิ่งของโลกมนุษย์ นั่นคือ  
มโนทัศน์ (concept) และสรรพสิ่ง (thing) มนุษย์จัดสรรพสิ่งในโลกทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
เป็น ประเภท (category) ไว้ในระบบปริชาน เรียกว่า มโนทัศน์ และสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากรวม
มโนทัศน์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันอย่างมีระบบ เรียกว่า ระบบปริชาน (cognitive system) โดยมโนทัศน์

                                            
 3 พิธีกรรมเบิกเนตรคือการประกอบพิธีกรรมเมื่อน าเรือยาวลงน้ าครั้งแรก โดยจะตั้ง 
ศาลเพียงตาจัดอาหารเซ่นไหว้และร าถวายรับขวัญแม่ย่านาง บางครั้งจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อได้ฤกษ์ชาวบ้านและฝีพายจะโห่ร้อง จุดประทัดหรือยิงปืนก่อนจะน า  
เรือยาวลงน้ า 
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ทั้งหมดต้องอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์เพื่อเข้าถึงระบบปริชานได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ มีหลักการที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 

  1. ค าในภาษาเป็นตัวแทนของมโนทัศน์ ดังนั้นการวิเคราะห์ค าท าให้เห็นและ
เข้าใจมโนทัศน์ ซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจระบบความรู้ ความคิด และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ 

  2. ข้อมูลที่ใช้ต้องได้มาอย่างธรรมชาติ และเป็นวัตถุวิสัย 
  3. เน้นการวิเคราะห์ความหมายของค า 
  4. ผู้วิเคราะห์ต้องใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 
  5. เป้าหมายของการวิเคราะห์คือการตีแผ่ระบบความรู้จากมุมมองของ 

ชาวบ้านไม่ใช่จากมุมมองของผู้วิเคราะห์ 
 
หลักการทางอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุมีวิธีการศึกษาและการวิเคราะห์หลายวิธี  

เ ช่น การ วิเคราะห์อง ค์ประกอบ (componentialanalysis) การจัดจ าพวกแบบชาวบ้าน  
(folk taxonomy)  ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ เช่น การจัดจ าแนก
ประเภท (categorization) การเขียนกฎนัยทั่วไป (generalization rule) การวิเคราะห์เอติก (etic) 
และ อีมิก (emic) ซึ่งจะกล่าวพอสังเขปต่อไปนี้ 

 
2.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (componential analysis) 
    Eugene Nida (Nida, 1975, p.112 อ้างถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2555,  

น. 46 - 51) นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกันได้เสนอวิธีการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบ (componential 
analysis) ด้วยการจ าแนกค าออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของค าน้ัน ๆ 
ได้มากที่สุด การวิเคราะห์ด้วยวิธีดังกล่าวนี้เป็นการวิเคราะห์ความหมายประจ าค า (denotation)  
โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ ต้องระบุลักษณะที่จ าเป็นและเพียงพอที่จะแยกความหมายของค าหนึ่งออก
จากค าอื่น ๆ ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันทางความหมาย รวมถึงผู้วิจัยต้องรู้ว่าค าที่ตนน ามาวิเคราะห์นั้นมี
ความสัมพันธ์กับค าอื่น ๆ ในแวดวงความหมายน้ันอย่างไร  

    การวิเคราะห์ความหมายประจ าค าตามแนวคิดของ Nida (1979, p. 32 -34  
อ้างถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรุฐสินธ์ุ, 2555, น. 46 – 51) ท าได้โดยการน าค ามาแจกแจงความหมายย่อย
หรือที่ เรียกว่าอรรถลักษณ์ (semantic feature) หรือองค์ประกอบทางความหมาย (semantic 
component) ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์เห็นถึงความสัมพันธ์ทางความหมายของค าในกลุ่มแวดวง
เดียวกัน ตัวอย่างการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบของ Nida เรื่อง ค าจ าพวกการเคลื่อนไหว 
เช่น walk, run, hop, skip, crawl ซึ่ง Nida ได้วิเคราะห์ไว้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.1  
 
วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบค าจ าพวกการเคลื่อนไหว 

 Run Walk Hop Skip Crawl 

เท้าหรือแขน เท้า เท้า เท้า เท้า แขนและเท้า 

ล าดับการ
เคลื่อนไหว 

121212 121212 111 หรือ  

222 

11221122 13 24  

13 24 

การสัมผัสพื้น เท้าหนึ่ง ข้าง
ไม่แตะพื้น 

เท้ าหนึ่ ง ข้า ง
ต้องแตะพื้น 

เ ท้ า ห นึ่ ง
ข้างไม่แตะ
พื้น 

เท้าหนึ่งข้างไม่
แตะพื้น 

แขนเท้าแตะ
พื้นพร้อมกัน 

หมายเหตุ. จาก Language structure and translation (p.112), โดย Eugene Nida, 1975 อ้างถึง
ใน อมรา ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, 2555, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

    วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาค าที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน ดังตัวอย่างข้างต้น คือ ค าจ าพวกการเคลื่อนไหว เช่น walk, run, hop, skip, crawl  
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบในมิติของความเหมือนและความต่างจะท าให้แยกค าในหมวดนี้ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังท าให้เห็นการมองโลกที่ต่างกันของคนในแต่ละสังคม อันเนื่องมาจากระบบหรือ
กฎเกณฑ์ที่สังคมได้สร้างขึ้น 
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2.2.2 การจัดจ าพวกแบบชาวบ้าน (folk taxonomy) 
         Charles O. Frake (1964) ได้เสนอแนวคิดเรื่องการจัดจ าพวกแบบชาวบ้าน 

ไ ว้ ใ นบทความ เ รื่ อ ง  “The Diagnosis of Disease Among the Subanun of Mindanao”  
ว่าการจัดจ าแนกประเภทนั้นเป็นการวิเคราะห์ระดับการเปรียบต่าง (Level of Contrast) เช่น  
การที่จะวิเคราะห์ว่า poodle คือ สุนัขประเภทหนึ่งได้นั้นต้องมีการวิเคราะห์ออกมาเป็นล าดับช้ัน 
โดยการใช้ค าถามในการจัดจ าแนกความต่างของ poodle ที่ว่า 

 
1. Is it a plant? 
2. Is it a cat? 
3. Is if a collie? 
 
ค าตอบที่ได้คือ 
1. No, it’s an animal. 
2. No, it’s a dog. 
3. No, it’s a poodle. 
 

        ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า “สัตว์” ต่างจาก “พืช” “แมว” ต่างจาก “สุนัข” 
และ   “คอลลี่” ต่างจาก “พุดเดิ้ล” โดยอธิบายเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

Figure 2.1. Level of Contrast. From “The Diagnosis of Disease Among the Subanun of 
Mindanao,” by Charles O Frake, 1964, Language in Culture and Society: A Reader in 
Linguistics and Anthropology, p. 196. Copyright 1964 by Dell Hymes 

 

 Animal --- contrast with --- Plant 

  Dog --- contrast with --- Cat 

     (dog and cat are kinds of animal) 

 Poodle --- contrast with --- Collie 

    (poodle and collie are kinds of dog) 
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        จากแนวคิดเรื่องการเปรียบต่างเพื่อจัดจ าแนกสุนัขข้างต้น Flake ได้น าแนวคิดนี้
มาใช้ในการจัดจ าแนกชนิดของโรคของชาวสุบานันคือจัดจ าแนกโรคออกเป็นล าดับช้ันโดยอาศัยปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มาจากประสบการณ์ของคนในท้องถ่ิน เช่น “samad” (wound) จะอยู่ในระดับเดียวกับ 
“nuka” (skin disease) ในขณะที่“meŋebag” (inflammation) “beldut” (sore) และ “buni” 
(ringworm) จะอยู่ในระดับเดียวกันแต่อยู่ ในระดับต่ ากว่า “nuka” (skin disease) เหมือนกัน 
กล่าวคือ “meŋebag” (inflammation) “beldut” (sore) และ “buni” (ringworm) เป็นโรคที่
เป็นส่วนย่อยของ “nuka” (skin disease) ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2.2  
 
Level of Contrast in ‘Skin Disease’ Terminology 

Samad 

‘wound’ 

nuka 

‘skin disease’ 
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Note. From “The Diagnosis of Disease Among the Subanun of Mindanao,” by Charles 
O. Frake, 1964, Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and 
Anthropology, p. 196. Copyright 1964 by Dell Hymes. 
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         อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2549, น. 89) กล่าวว่า หลักการส าคัญของแนวคิด 
การจัดจ าพวกแบบชาวบ้านคือแนวคิดเรื่อง การเปรียบต่าง (contrast) และหลักการรวมไว้เป็นพวก 
(inclusion) กล่าวคือ ค าที่อยู่ในระดับเดียวกันจะเปรียบต่างหรือตรงข้ามกัน ส่วนค าที่อยู่ระดับบนจะ
รวมค าที่อยู่ในระดับต่ าลงมาไว้ เช่น ค าว่า “สัตว์” อยู่ในระดับเหนือค าว่า “ปลา” “นก” จึงรวมปลา
กับนกไว้เป็นพวกสัตว์ ส่วนค าว่า “ปลาดุก” “ปลาฉลาม” “ปลาคาร์ฟ” เป็นช่ือที่อยู่ภายใต้ “ปลา” 
ดังแผนภาพข้างล่างนี้ 

 

สัตว์ 

ปลา   นก 

ปลาดุก   ปลาฉลาม  ปลาคาร์ฟ 
 

ภาพที่ 2.2. การจัดจ าพวกแบบชาวบ้านเรื่อง “สัตว์”. ดัดแปลงจาก กว่าจะเป็นนักภาษาศาสตร์  
(น. 86), โดย อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2549, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
         ชัชวดี ศรลัมพ์ (2550, น. 186 – 187) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของค าที่จัดอยู่ใน
หมวดความหมายเดียวกัน นอกจากจะมีความหมายระบุถึงสรรพสิ่งชนิดเดียวกันทั้งกลุ่มแล้ว 
ค าที่จัดอยู่ในกลุ่มยังมีความสัมพันธ์กันเป็นล าดับข้ัน ตัวอย่างเช่น 

 

                 ดอกไม้ ค าแม่กลุ่ม 

 

   แก้ว  กุหลาบ  มะลิ 

   (ค าลูกกลุ่ม) (ค าลูกกลุ่ม) (ค าลูกกลุ่ม) 

ภาพที่ 2.3. แสดงความสัมพันธ์แบบจัดกลุ่ม. จาก อรรถศาสตร์ (น. 187), โดย ชัชวดี ศรลัมพ์, 2550, 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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         ค าเหล่านี้จัดอยู่ในหมวดเดียวกันคือ “ดอกไม้” ซึ่งเป็นค าที่อยู่ในล าดับข้ันที่ 1 
เรียกว่า ค าแม่กลุ่ม4 (Hyperonymหรือ superordinate) ส่วน “แก้ว” “กุหลาบ” และ “มะลิ” อยู่
ในล าดับข้ันที่ 2 เรียกว่า ค าลูกกลุ่ม (Hyponym หรือ subordinate) และค าที่อยู่ในล าดับเดียวกันใน
ข้ันที่ 2 เรียกว่า ค าลูกกลุ่มรวม (Co–hyponyms) ความสัมพันธ์ด้านความหมายที่เป็นล าดับข้ันนี้
เรียกว่า การจัดกลุ่ม (Hyponymy) 

         การจัดพวกแบบชาวบ้าน (folk taxonomy) เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน เป็นการจัดจ าแนกและเรียกช่ือสิ่งที่เกิดข้ึนใน
สังคมของผู้พูดภาษาหนึ่ง ๆ เป็นการจ าแนกและเรียกช่ือตามที่เห็นว่าเหมาะสมและจ าเป็นต่อ 
การด ารงชีวิตของชุมชน (ดียู ศรีนราวัฒน์, 2551, น.90) ความหมายของค าและโครงสร้างของภาษา
จะท าให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความคิดและทัศนคติ ของแต่ละกลุ่มชน ดังนั้นการศึกษาภาษาเพื่อที่จะ
เข้าถึงระบบปริชานจึงอาจต้องศึกษาจากการสอบถามข้อมูลจากผู้บอกภาษาในวัฒนธรรมเดียวกัน
โดยตรง (อมรา ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, 2555, น. 61) 

 
2.2.3 การจัดจ าแนกประเภท (categorization) 
        Eleanor Rosch (1975 อ้างถึงใน ชัชวดี ศรลัมพ์, 2550, น. 89– 93) เสนอว่า

มนุษย์มีการจัดประเภทของสรรพสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะที่มีร่วมกันกับต้นแบบ (Prototype)  
ของกลุ่มโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีร่วมกันนั้นมากหรือน้อยลดหลั่นกันไป งานวิจัยของ Rosch  
ได้แสดงให้เห็นว่า การที่มนุษย์จัดจ าแนกประเภทของสรรพสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่นั้น
ต้องมีตัวแทน (examplar) ที่ดีที่สุดของกลุ่ม ซึ่งถือเป็นต้นแบบ (Prototype) ของกลุ่มนั้น และ 
การจัดสรรพสิ่งอื่น ๆ เข้ามาในกลุ่มต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติร่วมกับต้นแบบ หากมีคุณสมบัติร่วมกัน
มากหรือทั้งหมดจะถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่ม ขณะเดียวกันหากมีคุณสมบัติร่วมกันน้อยหรือแทบไม่มี
เลยก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เกือบจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือถูกจัดเข้าเป็นประเภทเดียวกันหรืออาจจะไมจ่ดั
อยู่ในกลุ่มก็ได้ แต่หากไม่มีคุณสมบัติร่วมกันกับต้นแบบจะถือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การพิจารณา
คุณสมบัตินั้นไม่ได้ข้ึนอยู่ว่าเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะร่วมที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนกัน 
แต่เป็นคุณสมบัติส าคัญที่ประกอบเข้ากันเป็นต้นแบบของกลุ่ม ทฤษฎีต้นแบบจึงมีประโยชน์ใน 
การจัดจ าแนกประเภทของสรรพสิ่งที่จะท าให้สามารถพิจารณาว่าสิ่งใดควรจัดอยู่ในกลุ่มใดหรือไมค่วร
ถูกจัดไว้ในกลุ่มใด รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดจ าแนกประเภทสรรพสิ่งที่ เกิดข้ึนใหม่ เช่น 
วิทยาศาสตร์ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

                                            
 4เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (2548) เรียก “ค าแม่กลุ่ม” ว่า “ค าจ่ากลุ่ม”  
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       ตัวอย่างการทดสอบเพื่อหาต้นแบบ (Prototype) ของ Rosch ที่มีช่ือเสียง เช่น 
การทดสอบเพื่อหาต้นแบบของนกจากการให้คะแนนของนักศึกษา พบว่า นกรอบบิ้น (robbin)  
เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของกลุ่มนก ในขณะที่ นกกระจอก นกคานารี นกพิราบ เป็นตัวแทนในระดับ
รองลงมาตามด้วย นกแก้ว นกฮูก ส่วนนกกระจอกเทศ นกอีมู นกเพนกวิน เป็นกลุ่มของนกที่ถูกจัด
ประเภทไว้ในอันดับสุดท้ายและอาจถือได้ว่าไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มนก ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 แสดงการจัดจ าแนกประเภทของสัตว์ปีกกลุ่ม “นก”. จาก อรรถศาสตร ์(น. 90), โดย 
Goddard,C, 1998 อ้างถึงใน ชัชวดี ศรลัมพ,์ 2550, กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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       การประยุกต์ ใช้ทฤษฎีต้นแบบ (Prototype Theory) กับการศึกษาภาษา 
ทั้งด้านไวยากรณ์และด้านความหมายในเรื่องการจัดจ าแนกประเภทของค าโดยพิจารณาจากลกัษณะที่
มีร่วมกันกับต้นแบบในกรณีที่ค านั้นคลุมเครือ บอกขอบเขตไม่ได้ชัดเจน และความสัมพันธ์ทาง
ความหมายของค า เ ช่น การศึกษาปรากฏการณ์เรื่องค าหลายความหมาย (polysemes)  
ที่นักไวยากรณ์ปริชานเช่ือว่าค าบางค าที่ถูกพิจารณาว่าเป็นค าพ้องรูปนั้นแท้จริงเป็นค าค าเดียวที่มี
หลายความหมาย โดยอาศัยทฤษฎีต้นแบบว่าค าสามารถท าหน้าที่ในโครงสร้างวากยสัมพันธ์ได้หลาย
หน้าที่ ค าบางค าอาจขยายความหมายออกไปจากความหมายเดิมแต่ยังคงความหมายบางอย่างร่วมกนั
อยู่จึงจัดเป็นค าในกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ลักษณะร่วมที่มีกับต้นแบบนั้นจะมีมากหรือน้อยลดไป
ตามล าดับ 

 
2.2.4 การสร้างกฎนัยโดยท่ัวไป (generalizes rule) 
   อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2549, น. 87) ได้อธิบายว่า การสร้างกฎนัยโดยทั่วไป

เป็นการพรรณนาผลของการวิเคราะห์ความหมายด้วยการบอกเล่า โดยอยู่ในรูปของกฎที่ตรวจสอบได้
เพื่อสรุปรูปแบบของช่ือต่าง ๆ เช่น ช่ือบุคคล ช่ือสกุล ช่ือสถานที่ ตัวอย่างงานวิจัยที่ใ ช้แนวคิด 
เรื่องการสร้างกฎโดยนัยทั่วไป เช่น งานวิจัยของน้องนุช มณีอินทร์ (2543) เรื่อง “การเปรียบเทียบช่ือ
หมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่” แสดงโครงสร้างหลักของช่ือหมู่บ้านโดยกฎนัยทั่วไป คือ ช่ือหมู่บ้าน
ประกอบด้วย 3 ส่วน กล่าวคือ 

  ส่วนแรก  เป็นค าบอกประเภท เช่น ป่า 

  ส่วนที่สอง  เป็นค าบอกลักษณะเฉพาะ เช่น สัก 

  ส่วนที่สาม  เป็นค าบอกคุณสมบัติ เช่น น้อย 

   โดยแต่ละช่ือต้องประกอบด้วยส่วนแรกเป็นส าคัญ ส่วนที่สองและสามจะมี
หรือไม่ก็ได้ ช่ือหมู่บ้านที่สามารถท านายได้จากกฎนี้ เช่น บ้านป่า บ้านป่าสัก หรือ บ้านป่าสักน้อย  
โดยกฎโดยนัยทั่วไปของช่ือหมู่บ้านนี้ยังสามารถท านายช่ือหมู่บ้านในประเทศไทยและของสังคมอื่นได้
อีกด้วย 

 

 

 

 



Ref. code: 25595506032381UCG

33 
 

2.2.5 เอติก (etic) และ อีมิก (emic) 
   Kenneth L. Pike (1964) ได้เสนอแนวคิดเรื่อง เอติก (etic) และ อีมิก (emic) 

ไว้ในบทความเรื่อง “Toward a Theory of the Structure of Human Behavior” ว่าการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การศึกษาพฤติกรรมที่เป็นสากลของมนุษย์ที่เกิดข้ึน
ได้ทุกที่ เรียกว่า เอติก (etic) และการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในวัฒนธรรมย่อย เรียกว่า อีมิก 
(emic) ที่ไม่เพียงศึกษาเฉพาะวัจนภาษาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการศึกษาพฤติกรรมทางร่างกายด้วย 
นอกจากนี้ อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2555, น. 40-41) ยังได้กล่าวว่า ตัวอย่างการศึกษาที่เด่นชัดมาก
ที่สุดตามแนวคิดน้ีคือการศึกษาระบบเสียงของมนุษย์ทั้งในลักษณะที่เป็นสากลคือ phonetics และ
การศึกษาระบบเสียงในภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะคือ phonemics ซึ่งเป็นมุมมองที่ส าคัญของ
การศึกษาด้านอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ 

   วิธีการวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุเป็นที่นิยมมากยิ่งข้ึนในปัจจุบันโดย
ประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ภาษาของกลุ่มชนต่าง ๆ โดยเฉพาะวงศ์ค าศัพท์ประเภท ค าเรียกญาติ 
ค าเรียกสี ค าเรียกช่ือคน  ค าเรียกช่ือสัตว์ ค าเรียกช่ือสิ่งของ เป็นต้น 

 
2.3 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อ 
 

งานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งช่ือแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การศึกษาการตั้งช่ือเรือ และ
การศึกษาการตั้งช่ืออื่น ๆ ดังนี้ 

 
2.3.1 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อเรอื 
    นาวาตรีหญิงเปี่ยมสุข ตันวิบูลย์ (2543) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาช่ือเรือพระ

ราชพิธี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดในการตั้งช่ือและความหมายของเรือพระราชพิธี 
รวมถึงเพื่อศึกษาประวัติของเรือพระราชพิธีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาช่ือเรือพระราชพิธีที่
สร้างข้ึนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2542) จ านวน 105 ล า  
ที่ได้รวบรวมมาจากข้อมูลเอกสารโบราณ เอกสารทางราชการ การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในข้อมูล
เกี่ยวกับเรือพระราชพิธี รวมถึงศูนย์อินเทอร์เน็ตของกองทัพเรือ 

    ผลการศึกษาพบว่า การตั้ง ช่ือเรือพระราชพิ ธี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่ตั้งช่ือตามประติมากรรมโขนเรือและกลุ่มที่ตั้งช่ือเบ็ดเตล็ด กลุ่มที่ตั้งช่ือตามประติมากรรมโขน
เรือมีจ านวน 38 ล า แบ่งย่อยได้ดังนี้คือ รูปสัตว์พาหนะของเทพเจ้า จ านวน 8 ล า เช่น เรือพระท่ีนั่ง
สุพรรณหงส์ เรือพระท่ีนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เรือพระท่ีนั่งอนันตนาคราช เป็นต้น รูปสัตว์ใน
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วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ จ านวน 4 ล า ได้แก่ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรือกระบี่ราญรอนราพญ์  
เรือสุครีพครองเมือง และเรือพาลีรั้งทวีป รูปสัตว์หิมพานต์ จ านวน 17 ล า เช่น เรือสุวรรณเหรา  
เรือสางชลสินธุ์ เรือไกรสรมุข เป็นต้น และรูปสัตว์อื่น ๆ จ านวน 9 ล า เช่น เรือจรเข้ค ารามร้อง 
เรือคชบ าราญ เรือสุกรก าเลาะ เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่ตั้ง ช่ือเบ็ดเตล็ดมีจ านวน 67 ล า แบ่งเป็น  
การตั้งช่ือเรือพระราชพิธีโดยศิลปะการใช้ภาษา จ านวน 43 ล า เช่น การสัมผัสใน เช่น เรือไกรแก้ว
จักรรัตน เรือทวยเทพถวายกร เป็นต้น การตั้งช่ือให้สัมผัสสอดคล้องกัน เช่น เรือบัลลังก์ทอง  
เรือบัลลังก์แก้ว เป็นต้น และการน าช่ือเรือในอดีตมาใช้จ านวน 24 ล า เช่น เรือศรีเมือง เรือเฟ่ืองฟ้า 
เรือทิพากร เป็นต้น 

    แนวคิดในการตั้ง ช่ือเรือพระราชพิ ธีแบ่งได้ เป็น 6 กลุ่ม โดยเรียงล าดับ 
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ความเช่ือเกี่ยวกับสมมติเทพ จ านวน 42 ล า เช่น เรือยอดไตรจักร เรืออัปสร 
สุรางค์ เรือวิมานอมรินทร์ เป็นต้น ภารกิจของเรือ จ านวน 14 ล า เช่น เรือจรเข้ค ารามร้อง  
เรือเสือทยานชล เรือเสือค ารณสินธ์ เป็นต้น การตั้งช่ือเพื่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ จ านวน 19 ล า  
เช่น เรือล่อใจชื่น เรือรื่นใจชม เรือศรีเมือง เป็นต้น การตั้งช่ือเพื่อแสดงถึงความสวยงามมีค่า  
จ านวน 17 ล า เช่น เรือพวงแก้ว เรือสมทรงสลวย เรือเพชรรัตนดาราราย เป็นต้น การตั้งช่ือเพื่อ
แสดงถึงลักษณะการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว จ านวน 7 ล า เช่น เรือทองปลิว เรือทิวลม เรือล่องลม  
เป็นต้น การตั้งช่ือเรือเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของ จ านวน 6 ล า เช่น เรือมณีจักพรรด์ิ เรือบัลลังก์
ทอง เรือบัลลังก์แก้ว เรือบัลลังก์เงิน เป็นต้น 

    วิชุตา ทองค ากัลยา (2552) ศึกษาเรื่อง “ลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือ
หลวงไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะภาษาในด้านการสร้างค า ที่มาของภาษา และความหมาย
ของค าที่น ามาตั้งเป็นช่ือเรือหลวงของไทย กลุ่มข้อมูลในการศึกษาคือช่ือเรือหลวงไทยที่สร้างตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) ที่ได้รวบรวมมาจากเอกสารการสอนของเรือเอกยศ 
แก้วก าเนิด และรายช่ือเรือที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกองทัพเรือ จ านวน 186 ล า 

    ผลการศึกษาพบว่าจ านวนพยางค์ที่นิยมน ามาตั้งช่ือเรือหลวงของไทยมากที่สุด
คือ 3 พยางค์ เช่น ร.ล ศรีสมุทร ร.ล เวสาตรี ร.ล ทยานชล เป็นต้น รองลงมาคือ 2 พยางค์  
เช่น ร.ล สีชัง ร.ล พระยม ร.ล พรายน้ า เป็นต้น อันดับที่ 3 คือ 4 พยางค์ เช่น ร.ล วิทยาคม  
ร.ล ฤทธิแรงศร ร.ล ปราบปรปักษ์ เป็นต้น ตามมาด้วย 5 พยางค์ เช่น ร.ล อาสาวดีรส ร.ล มณี
เมขลา ร.ล ต่อสู้ไพรีรณ เป็นต้น อันดับที่ 4 คือ 1 พยางค์ เช่น ร.ล ปรง ร.ล แรด ร.ล จิก เป็นต้น 
อันดับที่ 5 คือ 7 พยางค์ เช่น ร.ล วรารัตนพิไชย ร.ล พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.ล ยงยศอโยชฌิยา 
เป็นต้น ส่วนจ านวนพยางค์ที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดคือ  6 พยางค์ เช่น ร.ล ศรีอยุธยาเดช  
ร.ล มกุฎราชกุมาร ร.ล พิทยัมรณยุทธ์ เป็นต้น 
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    ชนิดของค าที่นิยมน ามาต้ังช่ือเรือหลวงพบว่าค าประสมนิยมน ามาต้ังช่ือเรือหลวง
มากที่สุด จ านวน 77 ช่ือ อันดับที่ 2 คือ ค ามูล พบจ านวน 46 ช่ือ ชนิดของค าที่นิยมน้อยที่สุด 
ในการน ามาตั้ง ช่ือ เรือหลวง ได้แก่ ค าทับศัพท์ พบจ านวน 6 ช่ือ จากเรือทั้งหมด 186 ช่ือ  
ประเด็นที่มาของภาษาที่ใช้ใน การตั้งช่ือเรือหลวงพบว่าเรือหลวงไทยนิยมตั้งช่ือที่มาจากภาษาเดียว
มากที่สุด รองลงมาคือแบบ 3 ภาษา ส่วนแบบ 4 ภาษาได้รับความนิยมน้อยที่สุด ประเด็นเรื่อง 
กลุ่มความหมายที่นิยมใช้ตั้งช่ือเรือหลวงพบว่ามีทั้งสิ้น 9 หมวดหมู่ โดยหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยม  
มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความหมายเกี่ยวกับช่ือสถานที่  ความหมายเกี่ยวกับน้ า ความหมายอื่น ๆ 
กล่าวคือ ค าทับศัพท์จากต่างประเทศ ความหมายเกี่ยวกับดวงดาว ความหมายเกี่ยวกับความรู้ เป็นต้น
ส่วนหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดคือ ความหมายเกี่ยวกับช่ือตัวละครในวรรณคดี 

    กฤติกา ชูผล (2554) ศึกษาเรื่อง “ช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม : 
การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งช่ือ ที่มาและ
ความหมายของช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงศึกษาความเช่ือ และค่านิยมของ
ชาวประมงในพื้นที่ดังกล่าวที่สะท้อนผ่านช่ือเรือประมง โดยศึกษาจากช่ือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงครามด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จ านวนทั้งสิ้น 350 ช่ือ 

    ผลการศึกษาในด้านพยางค์ที่นิยมน ามาตั้ง ช่ือเรือประมงพบว่ามีตั้ งแต่   
2 พยางค์ จนถึง 7 พยางค์ โดยจ านวนพยางค์ที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ แบบ 4 พยางค์ 
เช่น เรือโชคชาตรี1 เรือส.สมประสงค์ เรือสินพนารัตน์ เป็นต้น แบบ 5 พยางค์  เช่น เรือคงศรี 
ทวีโชค เรือพชรนที เรือจิระวรรณน าโชค เป็นต้น แบบ6 พยางค์ เช่น เรือมัสยานาวา เรือดวงพร  
เรือโชคทวีคูณ เรือเพชรไพลินนาวี เป็นต้น และจ านวนพยางค์ที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดคือ 
แบบ 2 พยางค์ เช่น เรือลมโชย เรือบุญดี เรือฟ้ามืด เป็นต้น ส่วนวิธีการประกอบช่ือเรือประมง 
มี 4 รูปแบบ โดยเรียงล าดับความนิยมจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ค าและตัวเลข เช่น เรือโชควิษณุ  
เรือน านาวี 5 เรือเกรียงไกรพาโชค 1 เป็นต้น  ค า เช่น เรือธวัลรัตน์ เรือทรัพย์ประเสริฐ เรือสยาม
ชัยนาวี เรือบางล าภู เป็นต้น อักษรย่อและค า เช่น เรือก.ทวีสิน เรือช.ชายสมุทร เรือป.สิทธิชัยนาวี 
เป็นต้น รูปแบบสุดท้ายคืออักษรย่อ ค าและตัวเลข เช่น เรือว.โชคดี 6 เรือส.ศักดิ์รุ่งโรจน์ 5 
เรือล.ธนากร 1 เป็นต้น 

    ด้านที่มาและความหมายพบทั้งสิ้น 16 กลุ่ม กลุ่มที่มาและความหมายที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวสัมพันธ์กับเรือประมงล าอื่น 
กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับล าดับเรือประมง กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับประวัติเจ้าของ
เรือประมง โดยกลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย และกลุ่มที่มาและความหมาย
เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ ได้รับความนิยมน้อยที่สุดเท่า ๆ กัน 
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    การศึกษาด้านโครงสร้างของความหมายในการตั้งช่ือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่ามี 5 รูปแบบโครงสร้างความหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ โครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย รองลงมาได้แก่ โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมาย 
ส่วนโครงสร้างความหมายที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดคือ โครงสร้างทางความหมายแบบ 5  
กลุ่มความหมาย  

    นอกจากนี้ยังพบว่าความเช่ือของคนไทยที่สะท้อนผ่านการตั้งช่ือเรือประมง มี 4 
ประการ ได้แก่ ความเ ช่ือเรื่องโชคลาภ ความเช่ือเรื่องตัวเลข ความเช่ือเรื่องสิริมงคล และ 
ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ส่วนค่านิยมของชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงครามที่
สะท้อนผ่านการตั้งช่ือเรือประมง มี 4 ประการเช่นกันได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัว
ผ่านการใช้ช่ือของบุคคลในครอบครัว ค่านิยมความภาคภูมิใจในตนเอง ค่านิยมในการให้ความส าคัญ
ต่ออาชีพประมง และค่านิยมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ชัยชนะ และความมั่นคง 

 
2.3.2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่ออ่ืน ๆ 
    วิยะดา จงบรรจบ (2534) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือธุรกิจ

การค้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ ความหมาย ของช่ือธุรกิจการค้า เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงค่านิยมบางประการที่เกิดข้ึนในสังคมไทยที่สะท้อนผ่านการตั้งช่ือธุรกิจการค้าเหล่านี้ โดยศึกษา  
จากช่ือร้านค้าที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ จ านวน 6,391 ช่ือ และเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามจ านวน 300 ฉบับ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เรื่องที่มาและความหมายของช่ือธุรกิจ  

    ผลการศึกษาพบว่า ภาษาอังกฤษนิยมน ามาใช้ในการตั้งช่ือธุรกิจการค้ามากที่สุด 
โดยวิธีการทับศัพท์ทั้งหมด ตามมาด้วยช่ือภาษาไทยผสมกับภาษาบาลี – สันสกฤต และการตั้งช่ือที่มา
จากภาษาบาลี – สันสกฤต การสร้างค าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การตั้งช่ือธุรกิจการค้าจากการ
ประสมค า ในขณะที่ค าโดดปรากฏน้อยที่สุด การเรียงค าที่น ามาประกอบเป็นช่ือธุรกิจการค้าต้อง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค าหลัก และค าขยาย โดยพบว่าการเรียงค าแบบวางส่วนขยายไว้ด้านหน้า
ค าหลักพบมากที่สุด ความหมายที่น ามาใช้ในการตั้งช่ือธุรกิจการค้าที่พบมากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ 
ความหมายแสดงประเภทธุรกิจการค้า ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และความหมาย
เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคล ค่านิยมที่สะท้อนผ่านการตั้งช่ือธุรกิจการค้าคือ
ค่านิยมในการใช้ภาษาต่างประเทศมาตั้งช่ือธุรกิจการค้า ค่านิยมที่เป็นนามธรรม เช่น ความนิยม
เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคล ความมั่นคง อ านาจ ชัยชนะ และความมีคุณธรรม 
ค่านิยมที่เป็นรูปธรรม เช่น ค่านิยมเรื่องคุณภาพ ความมั่นคงร่ ารวย และค่านิยมเรื่องธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
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    ลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ (2541) ศึกษาเรื่อง “แนวนิยมในการตั้งช่ือร้านค้าในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มา ลักษณะภาษา และความหมายของช่ือร้านค้า
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่รวบรวมจากส านักงานเทศบาลนครขอนแก่นและส านักงานพาณิชย์
จังหวัดขอนแก่น เฉพาะช่ือร้านค้าที่มีหลักฐานการจดทะเบียนที่กรมการค้า และสัมภาษณ์เจ้าของ
กิจการร้านค้าซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลและยังคงเปิดให้บริการหรือจ าหน่ายสินค้าถึงเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2538 จ านวน 1,944 ช่ือ  

    ผลการศึกษาพบว่าแหล่งที่มาของการตั้งช่ือร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมี 
13 ประเภท โดยแหล่งที่มาจากช่ือบุคคล ช่ือสถานที่ และช่ือกิจการค้า ได้รับความนิยมมากที่สุด 3 
อันดับแรก ส่วนแหล่งที่มาที่พบน้อยที่สุดคือแหล่งที่มาจากเวลาและเดือนภาษาที่ ได้รับความนิยมใน
การตั้งช่ือร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นคือภาษาไทย รองลงมาคือภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี 
ตามล าดับ ส่วนภาษาที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดคือภาษาฮินดีและภาษาทมิฬ โดยปรากฏประเภทละ 
1 ช่ือ นอกจากนี้ตัวเขียนที่เป็นภาษาไทยยังได้รับความนิยมสูงสุดในการน ามาเขียนบนป้ายหน้าร้าน 
รวมทั้ งยั งมี ตั ว เ ขียนภาษาอั งกฤษ และภาษาจีนอีกด้วย การ ศึกษาด้ านความหมายใน 
การตั้งช่ือร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพบความหมายแสดงประเภทสินค้ามากที่สุด รองลงมา
คือความหมายแสดงช่ือเฉพาะ ขณะที่ความหมายแสดงความเป็นสิริมงคลปรากฏน้อยที่สุด 

    กิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ (2551) ศึกษาเรื่อง “การตั้งช่ือยันต์ของคนไทย” 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกณฑ์ กลวิธีการตั้ง และความหมายของช่ือยันต์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ
เช่ือและค่านิยมของคนไทยผ่านการตั้งช่ือยันต์ กลุ่มข้อมูลที่ใช้คือช่ือยันต์ที่รวบรวมจากต ารายันต์ และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสักยันต์ จ านวนทั้งสิ้น 727 ช่ือ  

    ผลการศึกษาพบว่าเกณฑ์ส าคัญในการตั้งช่ือยันต์ ต้องประกอบด้วย 5 เกณฑ์
ส าคัญคือ วิธีการท าและใช้ยันต์ องค์ประกอบของยันต์ ความเช่ือในศาสนา กฤตยาคมของยันต์ และ
เกณฑ์อื่น ๆ กลวิธีการตั้งช่ือยันต์เกิดจากการน าเกณฑ์การตั้งช่ือยันต์ทั้ง 5 เกณฑ์ ข้างต้นมาประกอบ
กัน การศึกษากลุ่มความหมายของช่ือยันต์พบว่าความหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 3 อันดับแรก
คือ กลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ 
และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเครื่องใช้และอาหาร ส่วนกลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับสถานทีแ่ละ 
สิ่งปลูกสร้างปรากฏน้อยที่สุด กลุ่มความหมายที่ปรากฏดังกล่าวสอดคล้องกับความเช่ือและค่านิยมใน
สังคมไทยด้านความเช่ือเรื่องศาสนา ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือทางพุทธศาสนา ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนา
ฮินดู ความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดาความเช่ือเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ และ
ความเช่ือเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังซึ่งความเช่ือเหล่าน้ียังด ารงอยู่ในสังคมไทยอย่างเหนียวแน่นส่วน
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ค่านิยมที่สะท้อนผ่านการตั้งช่ือยันต์คือค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนาอันเป็นความต้องการพื้นฐาน
ของคนในสังคมได้แก่ ความมั่งค่ัง ความเจริญ ความสุข และอ านาจ 

    พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์ (2552) ศึกษาเรื่อง “การตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพ : 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและ
ความหมาย รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพกับสังคมและวัฒนธรรม
ไทยงานวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลช่ือรุ่นจตุคามรามเทพที่มีการจัดสร้าง ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2550 
จากหนังสือและวารสารเกี่ยวกับจตุคามรามเทพ เว็บไซต์เกี่ยวกับจตุคามรามเทพ แผ่นพับโฆษณา  
จตุคามรามเทพรุ่นต่าง ๆ ข้อมูลรายช่ือรุ่นจตุคามรามเทพที่ท าการเทวาภิเษก ณ ศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราชและการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้เกี่ยวกับจตุคามรามเทพ ได้จ านวนทั้งสิ้น 502 ช่ือ  

    ผลการศึกษาพบว่า ที่มาในการตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความเช่ือในอ านาจบารมีของจตุคาม 
รามเทพ กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดสร้างวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ และ  
กลุ่มที่มาและความหมายเกี่ยวกับความเช่ืออื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพ 
มีลักษณะเด่นในด้านการใช้ภาษา คือการใช้เสียงสัมผัสคล้องจองเพื่อความไพเราะ การซ้ าค า  
การซ้อนค า การใช้ภาษาพูดเพื่อแสดงความโดดเด่น การใช้ค าวิเศษณ์ขยายเพื่อเพิ่มความหมายของค า 
และการใช้ค าพ้องเพื่อสื่อความหมาย 2 ข้ัน การตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพยังแสดงความสัมพันธ์กับ
สภาพสังคมไทยในขณะนั้นแบบ 2 ทิศทางคือ สภาพสังคมหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ส่งผลต่อการตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพ และอีกประการหนึ่งคือช่ือรุ่นจตุคามรามเทพสะท้อนให้
เห็นสภาพสังคมในขณะนั้น กระแสความนิยมเชิงพุทธพาณิชย์ท าให้เกิดการจัดสร้างวัตถุมงคลจตุคาม
รามเทพข้ึนเป็นจ านวนมาก การตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพจึงเป็นการแสดงเอกลักษณ์ เพื่อสร้าง  
ความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุมงคลจตุคามรามเทพรุ่นน้ัน ๆ นอกจากนี้การตั้งช่ือรุ่นจตุคาม
รามเทพยังสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือและค่านิยมของคนไทย 5 ประการคือ ความเช่ือเกี่ยวกับ  
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ความเช่ือเกี่ยวกับลัทธิทางศาสนา ความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ความเช่ือเกี่ยวกับจ านวน
และตัวเลข และความเช่ือเกี่ยวกับโหราศาสตร์ และสะท้อนค่านิยมของคนไทย 6 ประการ คือ 
ค่านิยมเกี่ยวกับความมั่งค่ังร่ ารวย ค่านิยมเกี่ยวกับการมีอ านาจบารมี ค่านิยมเกี่ยวกับการมีความสุข 
ค่านิยมเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ค่านิยมเกี่ยวกับการยกย่องบุคคลส าคัญและ
ค่านิยมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
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2.4 สรุปภาพรวมของวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่ามีผู้สนใจศึกษาการตั้งช่ือ
หลายลักษณะ อาทิ ช่ือคน เช่น ช่ือจริง ช่ือเล่น ช่ือสถานที่ เช่น ช่ือหมู่บ้าน ช่ือถนน ช่ือวัด นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาการตั้งช่ืออื่น ๆ เช่น ช่ือพันธ์ุไม้ ช่ือวัตถุมงคล ช่ือสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น  
โดยลักษณะของการศึกษาน้ันใช้แนวคิดด้านอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ เพราะแนวคิดดังกล่าวเป็นวิธีการที่
จะสะท้อนให้เห็นระบบความคิดความเช่ือของคนในสังคมนั้นได้เป็นอย่างดี 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดด้านอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับข้อมูล เช่น น าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Componential Analysis) การจัดจ าพวก
แบบชาวบ้าน (folk taxonomy) และการจัดจ าแนกประเภท (categorization) มาปรับใช้ในการจัด
กลุ่มความหมายของช่ือเรือยาว  

นอกจากแนวคิดด้านอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุที่ผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แล้วยังมีงานวิจัยที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในประเด็นลักษณะทางภาษาที่ใช้ใน 
การตั้งช่ือเรือยาว ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “การตั้งช่ือยันต์ของคนไทย” ของกิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ 
(2551) “การตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย” ของ
พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์ (2552)  และ “ช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม: การศึกษาตามแนว
อรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ” ของกฤติกา ชูผล (2554) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 

ส่วนงานวิจัยที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาค่านิยมและความเช่ือที่สะท้อน
จากช่ือเรือยาว ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาช่ือเรือพระราชพิธี” ของเปี่ยมสุข ตันวิบูลย์ (2543) 
และงานวิจัยเรื่อง “ลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือหลวงไทย” ของวิชุตา ทองค ากัลยา (2552) 
ที่สะท้อนความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาของคนไทย รวมถึงงานวิจัยเรื่อง “การตั้งช่ือยันต์ของคนไทย” ของ
กิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ(2551) และงานวิจัยเรื่อง “การตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพ: การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย” ของพรสรัญ แสงปรีดีกรณ์ (2552) ที่สะท้อนให้เห็น
ความเช่ือของคนไทยเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและศาสนา และยังสะท้อนความเช่ือเรื่องโหราศาสตร์  
ความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ ความเช่ือเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าคนไทยมี
ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่ งที่พึงปรารถนา คือ ความมั่ง ค่ังร่ ารวย อ านาจ บารมี  ความสุข เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ และการบ ารุงศาสนา ส่วนงานวิจัยเรื่อง “ช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม: 
การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ” ของกฤติกา ชูผล (2554) สะท้อนให้เห็นความเช่ือเรื่อง 
โชคลาภมากกว่าเรือประเภทอื่น ๆ และสะท้อนให้เห็นค่านิยมของชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม
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เรื่องความภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุด ตัวอย่างความเช่ือและค่านิยมที่สะท้อนผ่านการศึกษาเรื่องช่ือ
เหล่าน้ีจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้วิจัยใช้ศึกษาช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดียิ่งขึ้น  
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บทที่ 3 
ลักษณะทางภาษาที่ใช้ในการต้ังชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ในบทนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ส่วนประกอบของช่ือเรือยาว ความหมายของช่ือเรือยาว และ

โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 ส่วนประกอบของชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

จากการวิเคราะห์ช่ือเรือยาว จ านวน 305 ช่ือ 5 พบส่วนประกอบของช่ือเรือยาว  
3 รูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
3.1.1 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค า 

    ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้เฉพาะค ามาประกอบเป็นช่ือเรือยาว 
จากข้อมูลช่ือเรือยาวที่ใช้ในการวิเคราะห์จ านวน 305 ช่ือ พบการประกอบช่ือในลักษณะนี้ 278 ช่ือ 
คิดเป็นร้อยละ 91.15 ดังต่อไปนี้ 

 
3.1.1.1 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค า 1 ค า 

      ช่ือเรือลักษณะนี้เป็นช่ือเรือ 1 ช่ือ ที่ใช้ค าเพียง 1 ค า ส่วนใหญ่เป็น 
ช่ือเฉพาะ เช่น ช่ือ – สกุล ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือ ช่ือสถานที่ที่เรือยาวประจ าอยู่ 
ช่ือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือยาว และช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าถ่ินที่เรือยาวนั้นประจ าอยู่  
เป็นต้น จากการศึกษาพบช่ือลักษณะนี้ 66 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 21.64 ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
 5 ดูรายละเอียดการวิเคราะหส์่วนประกอบของช่ือเรือยาวในหน้า 8 
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ตารางที่ 3.1  
 
ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากค า 1 ค า 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า 1 ค า 

เทพมงคล เทพมงคล 

พรหมรงัส ี พรหมรงัส ี

ทัพพะรงัส ี ทัพพะรงัส ี

พรเทพ พรเทพ 

ชัยมงคล ชัยมงคล 

ราชธานี ราชธานี 

น.ส.บัวไหล6 น.ส.บัวไหล 

สินสมุทร สินสมุทร 

ดาวรุ่ง ดาวรุ่ง 

สามัคคี สามัคคี 

 

 

 

 

 

                                            
 6 ช่ือเรือน.ส.บัวไหล เป็นช่ือเรือยาวที่ตั้งมาจากเรือยาวล าเดิมที่หมู่บ้านนี้เคยมีแต่ผพุงัไป
แล้วเมื่อสร้างเรือยาวล าใหม่จึงได้น าช่ือเดิมมาต้ังเป็นช่ือเรือยาวล าใหม่ ผู้วิจัยจึงจัดให้ช่ือเรือยาวล าน้ีมี
ส่วนประกอบช่ือจากค า 1 ค า เนื่องจากเป็นการน าช่ือเดิมทั้งช่ือมาตั้งโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้วิจัยจึง
นับช่ือนั้นเป็น 1 ค า 
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3.1.1.2 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค า 2 ค า 
      ช่ือเรือลักษณะนี้ เป็นช่ือเรือ 1 ช่ือ ที่ ใ ช้ค า  2 ค า มาประกอบกัน  

จากการศึกษาพบช่ือลักษณะนี้ 158 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 51.80 ตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 3.2 
 
ช่ือเรือทีม่ีส่วนประกอบจากค า 2 ค า 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า + ค า 

พรพระปิยะ พร + พระปิยะ 

พรทวี พร + ทวี 

ศรอุบล ศร + อุบล 

เทพโสธร เทพ + โสธร 

สาวสวยบึงบูรณ์ สาวสวย + บึงบูรณ์ 

ศรพิมาย ศร + พิมาย 

เจ้าพ่อแกง่สะพือ เจ้าพ่อ + แก่งสะพือ 

เพชรล ามูล เพชร + ล ามูล 

เทพแสงอุดม เทพ + แสงอุดม 

นางพญากลาง นางพญา + กลาง 
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3.1.1.3 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค า 3 ค า 
      ช่ือเรือลักษณะนี้ เป็นช่ือเรือ 1 ช่ือ ที่ ใ ช้ค า  3 ค า มาประกอบกัน  

จากการศึกษาพบช่ือลักษณะนี้ 47 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 15.41 ตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 3.3 
 
ช่ือเรือทีม่ีส่วนประกอบจากค า 3 ค า 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า + ค า + ค า 

อุดมหลานเจ้าปู่ศิลา อุดม + หลาน + เจ้าปู่ศิลา 

เทพพิชิตชัย เทพ + พิชิต + ชัย 

เทพศิรมิงคล เทพ + ศิริ + มงคล 

เจ้าแม่ขวัญเมือง  เจ้าแม่ + ขวัญ + เมอืง 

รัตนศรีวิลัย รัตน + ศรี + วิลัย 

ค าสุดใจ ค า + สุด + ใจ 

เทพมาลัยทอง เทพ + มาลัย + ทอง 

เจ้าแม่ตะเคียนแก้ว เจ้าแม่ + ตะเคียน + แก้ว 

เจ้าพ่อพวงทอง  เจ้าพ่อ + พวง + ทอง 

สาวขนุนทอง สาว + ขนุน + ทอง 
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3.1.1.4 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค า 4 ค า 
      ช่ือเรือลักษณะนี้ เป็นช่ือเรือ 1 ช่ือ ที่ ใ ช้ค า  4 ค า มาประกอบกัน 

จากการศึกษาพบช่ือลักษณะนี้ 7 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 2.30 ได้แก่ 
 

ตารางที่ 3.4 
 
ช่ือเรือทีม่ีส่วนประกอบจากค า 4 ค า 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า + ค า + ค า + ค า 

เจ้าแม่ศรสีองนาง  เจ้าแม่ + ศรี + สอง + นาง 

เจ้าแม่ศรสีองเมือง เจ้าแม่ + ศรี + สอง + เมือง 

นางค าปลิวละอองลม นาง + ค า + ปลิว + ละอองลม 

นางสาวเพชรค ามูล นางสาว + เพชร + ค า + มลู 

ศักดิ์ทองวิทิตชัย ศักดิ์ + ทอง + วิทิต + ชัย  

ค าไหลแดนภูไท ค า + ไหล + แดน + ภูไท 

รุ่งฟ้าศิลาทอง  รุ่ง + ฟ้า + ศิลา + ทอง 
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3.1.1.5 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค า 5 ค า 
      ช่ือเรือลักษณะนี้ เป็นช่ือเรือ 1 ช่ือ ที่ ใ ช้ค า  5 ค า มาประกอบกัน 

จากการศึกษาพบช่ือลักษณะนี้เพียง 1 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 0.33 ได้แก่ 

 
ตารางที่ 3.5 
 

ช่ือเรือทีม่ีส่วนประกอบจากค า 5 ค า 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า 5 ค า 

นางสาวลปิทานาวาคณะเอก นางสาว + ลิปทา + นาวา + คณะ + เอก 

 
3.1.2 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค าและตัวเลข 

   ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ค าและตัวเลขมาประกอบเป็นช่ือเรือ
ยาว บางครั้งตัวเลขแสดงถึงความสัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น หรือเป็นเลขที่ผู้ตั้งช่ือเรือถือเป็นเลขมงคล 
จากข้อมูลช่ือเรือยาวที่ใช้ในการวิเคราะห์จ านวน 305 ช่ือ พบการประกอบช่ือในลักษณะนี้ 24 ช่ือ  
คิดเป็นร้อยละ 7.87 ดังต่อไปนี้ 

 
3.1.2.1 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค า 1 ค าและตัวเลข 

      ช่ือเรือลักษณะนี้เป็นช่ือเรือ 1 ช่ือ ที่ใช้ค า 1 ค า และตัวเลขมาประกอบกัน 
 จากการศึกษาพบช่ือลักษณะนี้ 16 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 3.6 
 
ช่ือเรือทีม่ีส่วนประกอบจากค า 1 ค าและตัวเลข 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า + ตัวเลข 

นรสงิห์ 101 นรสงิห์ + 101 

บัวแก้ว 57 บัวแก้ว + 57 

ศรีอุบล 2 ศรีอุบล + 2 
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ตารางที่ 3.6 (ต่อ) 
 
ช่ือเรือทีม่ีส่วนประกอบจากค า 1 ค าและตัวเลข 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า + ตัวเลข 

นารายณ์ 2 นารายณ์ + 2 

เทพทกัษิณ 2 เทพทกัษิณ + 2 

สาวสวยสุภาพร 3 สาวสวยสุภาพร + 3 

สาวสวยสุภาพร 4 สาวสวยสุภาพร + 4 

มิ่งขวัญ 2014 มิ่งขวัญ + 2014 

นางพญา 80 นางพญา + 80 

ประกายเพชร 997 ประกายเพชร + 9 + 9 

 
3.1.2.2 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค า 2 ค าและตัวเลข 

      ช่ือเรือลักษณะนี้เป็นช่ือเรือ 1 ช่ือ ที่ใช้ค า 2 ค า และตัวเลขมาประกอบกัน 
 จากการศึกษาพบช่ือลักษณะนี้ 5 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 1.64 ได้แก่ 

 
ตารางที่ 3.7 
 
ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากค า 2 ค าและตัวเลข 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า + ค า + ตัวเลข 

ศรพระยา 1 ศร + พระยา + 1 

ศรีอุบล 1 ศรี + อุบล + 1 

เทพนิมิต 33 เทพ + นิมิต + 33 

                                            
 7 เรือประกายเพชร 99 ต่างกับช่ือเรือที่ประกอบจากค าและตัวเลขล าอื่น คือประกอบ
จาก  ค า + ตัวเลข + ตัวเลข 
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ตารางที่ 3.7 (ต่อ) 
 
ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากค า 2 ค าและตัวเลข 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า + ค า + ตัวเลข 

เทพประทาน 99 เทพ + ประทาน + 99 

พลังหนุ่ม 79 พลัง + หนุ่ม + 79 

 
3.1.2.3 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค า 3 ค าและตัวเลข 

      ช่ือเรือลักษณะนี้เป็นช่ือเรือ 1 ช่ือ ที่ใช้ค า 3 ค า และตัวเลขมาประกอบกัน 
จากการศึกษาพบช่ือลักษณะนี้ 3 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 0.98 ได้แก่ 

 
ตารางที่ 3.8 
 

ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากค า 3 ค าและตัวเลข 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า + ค า + ค า + ตัวเลข  

เดชนาค า 1 เดช + นา + ค า + 1 

สาวสวยสุภาพร 1 สาว + สวย + สุภาพร + 1 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากค า + ค า + ตัวเลข + ตัวเลข + ค า 

เจ้าแม่ธรรมเนียม 89 ส้มต านัว8 เจ้าแม่ + ธรรมเนียม + 8 + 9 + ส้มต านัว 

 

                                            
 8 ช่ือเรือเจ้าแม่ธรรมเนียม 89 ส้มต านัว ต่างกับช่ือเรือที่ประกอบจากตัวเลขล าอื่นคือ 
ช่ือเรือยาวที่ประกอบจากตัวเลขโดยทั่วไปมักปรากฏตัวเลขในต าแหน่งท้ายสุดของช่ือ แต่เรือเจ้าแม่
ธรรมเนียม 89 ส้มต านัว ตัวเลขที่ใช้ประกอบช่ือเรือยาวไม่ได้ปรากฏเป็นต าแหน่งท้ายสุดคือประกอบ
จาก ค า + ค า + ตัวเลข + ตัวเลข  + ค า  
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3.1.3 ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากอักษรย่อและค า 

   ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้อักษรย่อและค ามาประกอบเป็นช่ือ
เรือยาว จากการศึกษาพบว่าอักษรย่อที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีเพียง 
1 ค า คือ “น.ส.” ย่อมาจากค าว่า “นางสาว” จากข้อมูลช่ือเรือยาวที่ใช้ในการวิเคราะห์จ านวน 305 
ช่ือ พบการประกอบช่ือในลักษณะนี้ 2 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 0.66 ได้แก่ 

 

ตารางที่ 3.9 
 
ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากอักษรย่อและค า 

ชื่อเรือยาว ประกอบชื่อจากอักษรย่อ + ค า + ค า  

น.ส. สมภาส สมสะอาด น.ส. + สมภาส + สมสะอาด 

น.ส. ค าสิงหส์ายฟ้าแลบ น.ส. + ค าสงิห์ + สายฟ้าแลบ 

 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถเรียงล าดับส่วนประกอบของช่ือเรือยาวจากมากไปน้อยได้ 
ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.10 

 

ตารางแสดงความถ่ีและรอ้ยละของส่วนของประกอบช่ือเรือยาว 

ล าดับ ส่วนประกอบของชื่อเรือยาว จ านวน ร้อยละ 

 ชื่อท่ีมีส่วนประกอบจากค า 278 91.15 

 ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 2 ค า 158 51.80 

1 ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 1 ค า 66 21.64 

 ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 3 ค า 47 15.41 

 ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 4 ค า 7 2.30 

 ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 5 ค า 1 0.33 

 



Ref. code: 25595506032381UCG

50 
 

ตารางที่ 3.10 (ต่อ) 
 

ตารางแสดงความถ่ีและรอ้ยละของส่วนของประกอบช่ือเรือยาว 

ล าดับ ส่วนประกอบของชื่อเรือยาว จ านวน ร้อยละ 

 

2 

ชื่อท่ีมีส่วนประกอบจากค าและตัวเลข 24 7.87 

ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 1 ค า และตัวเลข 16 5.25 

ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 2 ค าและตัวเลข 5 1.64 

ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 3 ค าและตัวเลข 3 0.98 

3 ชื่อท่ีมีส่วนประกอบจากอักษรย่อและค า 2 0.66 
 
 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าส่วนประกอบของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดคือช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า คิดเป็นร้อยละ 91.15 ช่ือที่มีส่วนประกอบจาก
ค าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 2 ค า คิดเป็นร้อยละร้อยละ 51.80 อาจมี
สาเหตุมาจากช่ือเรือยาวส่วนใหญ่ตั้งตามความเช่ือเรื่องเทวดา ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ า
ท้องถ่ิน และความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าเรือในที่นี้คือแม่ย่านาง จึงน าช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเหล่าน้ีมาตั้ง
ในต าแหน่งแรกของช่ือเรือ เช่น ค าว่า “เทพ” “เจ้าแม่” “นาง” หรือ “นางสาว” รวมกับช่ือประเภท
อื่น ๆ ในต าแหน่งต่อมาซึ่งอาจจะเป็น ช่ือคน  ช่ือสถานที่ เป็นต้น จึงท าให้ช่ือเรือยาวที่มีส่วนประกอบ
จากค า 2 ค า มากที่สุด เช่น เรือเจ้าแม่ค าสิงห์ เรือเทพบัวลม เรือแม่ย่าค านาง เรือนางสาวศิริชัย
ชนะ เป็นต้น ลักษณะการประกอบช่ือนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ เสริม ผลเพิ่ม (2541) 
เรื่องประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับเฮือส่วงเมืองอุบล ที่ว่า “ชาวบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีนิยมตั้งช่ือเรือ
ยาวด้วยค าน าหน้าแทนช่ือผู้หญิงเพราะชาวบ้านเช่ือว่าผีนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนั้นเป็น
ผู้หญิงจึงน าค าว่า “เจ้าแม่” “นางพญา” หรือ “นางสาว” มาตั้งเป็นช่ือเรือ รวมถึงการตั้งช่ือเรือยาวที่
ข้ึนต้นว่า “เจ้าพ่อ” “เทพ” หรือ “ทองค า” (สมศรี ดอกดวง , สัมภาษณ์, 2539 อ้างถึงใน เสริม 
ผลเพิ่ม, 2541, น. 121) ล าดับรองลงมาคือช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 1 ค า ปรากฏความถ่ีร้อยละ 
21.64 ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะช่ือเรือยาวดังกล่าวตั้งมาจากช่ือของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าถ่ิน 
ช่ือสถานที่ หรือช่ือบุคคล เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นช่ือเฉพาะ เช่น เรือชัยมงคล เรือเจ้าแม่เจียงค า 
เรือทัพพะรังสี  เรือศรีไศล เป็นต้น 
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ล าดับต่อมาคือช่ือที่มีส่วนประกอบค าและตัวเลข มักใช้เมื่อมีการสร้างเรือยาวล าใหม่จึง
น าช่ือเดิมของเรือยาวที่หมู่บ้านนั้นมีอยู่ก่อนหน้าหรือเคยมีในอดีตมาตั้งให้เป็นช่ือเรือล าใหม่โดย
ประกอบกับตัวเลขเพื่อแสดงล าดับเรือ เช่น เรือสาวสวยสุภาพร มีช่ือเรือยาวที่เป็นช่ือเดียวกัน 5 ล า 
แต่ใช้ตัวเลขก ากับท้ายช่ือเรือเพื่อแสดงล าดับการสร้าง คือ เรือสาวสวยสุภาพร 1 เรือสาวสวย 
สุภาพร 2 เรือสาวสวยสุภาพร 3 เรือสาวสวยสุภาพร 4 และเรือสาวสวยสุภาพร 5 หรือเรือยาวล า
แรกไม่มีตัวเลขก ากับแต่เมื่อสร้างเรือล าที่สองจึงน าตัวเลขมาก ากับไว้ เช่น เรือ เทพทักษิณและ 
เรือเทพทักษิณ 2 เป็นต้น  

การประกอบช่ือเรือยาวจากค าและตัวเลขนี้สอดคล้องกับการศึกษาของกฤติกา ชูผล 
(2554, น. 138) ที่พบว่าการประกอบช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงครามนิยมประกอบช่ือเรือจาก
ค าและตัวเลขมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มข้อมูลช่ือเรือประมงที่ใช้ในการศึกษาน้ันนิยมน าช่ือเรือประมงที่
เจ้าของเรือมีอยู่ก่อนหรือช่ือเรือประมงของบุคคลในครอบครัวมาประกอบกับตัวเลขทั้งที่เป็นตัวเลข
แสดงล าดับเรือ หรือตัวเลขมงคลตามความเช่ือของเจ้าของเรือ การตั้งช่ือเรือยาวให้สัมพันธ์กับเรือ 
ล าอื่นนี้ยังสอดคล้องกับลักษณะการตั้งช่ือของคนไทยที่พบว่าคนไทยนิยมตั้งช่ือคนในครอบครัวให้
สัมพันธ์กัน เช่น นิยมตั้งช่ือเพื่อระบุล าดับที่ของคนในครอบครัว อ้าย ยี่ ไส งั่ว ตั้งช่ือเพื่อแสดงว่า  
เป็นลูกคนโต คนกลาง คนเล็ก เช่น เพ็งใหญ่ – เพ็งเล็ก ฉิมยักษ์ – ฉิมใหญ่ และการใช้ค าที่มีรูปค าที่มี
เค้ามาจากช่ือพ่อ - แม่ หรือใช้ค าที่คล้องจองกันทางเสียงหรือความหมายในการตั้งช่ือพี่น้องท้อง
เดียวกัน การตั้งช่ือเรือยาวให้มีความสัมพันธ์กันนี้จึงแสดงความสัมพันธ์แบบครอบครั วของเรือยาว 
แต่ละล าของหมู่บ้านเช่นเดียวกับคน (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2527, น. 82, 92) 

ส่วนช่ือเรือพระราชพิธี และช่ือเรือหลวงไทยนั้นไม่ปรากฏการน าตัวเลขมาประกอบเป็น
ช่ือเรือเพื่อระบุล าดับการสร้างหรือเพื่อสื่อถึงความเป็นมงคล ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากการสร้างเรือทั้ง 
2 ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์หรือใช้ในทาง
ราชการจึงเน้นการตั้งช่ือด้วยค าที่เป็นภาษาบาลี – สันสกฤต เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจอมทัพไทย 

นอกจากนี้ยังพบช่ือที่มีส่วนประกอบจากอักษรย่อซึ่งพบเพียง 2 ช่ือ คือ เรือน.ส.สมภาส 
สมสะอาด และเรือน.ส.ค าสิงห์สายฟ้าแลบ อักษรย่อที่น ามาประกอบเป็นช่ือเรือยาวนี้คืออักษรย่อ 
“น.ส.” ย่อมาจากค าว่า “นางสาว” เพื่อแสดงถึงว่าแม่ย่านางประจ าเรือยาวว่าเป็นเพศหญิงและอยู่ใน
วัยสาวต่างกับการประกอบช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงครามที่พบว่าเจ้าของเรือนิยมใช้อกัษรยอ่ที่
เป็นช่ือตัว ช่ือสกุล หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนมาประกอบเป็นช่ือเรือ เช่น เรือล.วีระวัฒนา 
เรือธ.พิชิตมัสยา เรือส.ฟ้าบันดาล เป็นต้น ทั้งนี้กฤติกา ชูผล (2554, น. 138) กล่าวว่าการใช้อักษรย่อ
ที่สื่อถึงช่ือบุคคลเหล่าน้ีนิยมใช้ประกอบในการตั้งช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ อาจเปน็เพราะ
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เจ้าของกิจการภาคภูมิใจในตนเองรวมถึงให้ความเคารพผู้มีพระคุณและเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
กิจการนั้น ๆ 

การใช้อักษรย่อในการประกอบช่ือเรือยาวที่แตกต่างไปจากเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงครามนี้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเนื่องจากการประกอบช่ือเรือยาวได้รับอิทธิพลจากความเช่ือ
เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าเรือคือแม่ย่านางที่ชาวบ้านเช่ือกันว่าเป็นเพศหญิงจึงปรากฏเฉพาะอักษร
ย่อที่เกี่ยวข้องกับการบอกเพศในที่นี้คือค าว่า “น.ส.” เท่านั้น อีกทั้งเรือยาวถือเป็นสมบัติส่วนรวมของ
หมู่บ้านดังนั้นจึงไม่น าอักษรย่อที่สื่อถึงช่ือบุคคลมาประกอบเป็นช่ือเรือยาว 

ส่วนช่ือเรือยาวจากค า ตัวเลข และอักษรย่อเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการประกอบช่ือ 
เรือยาวของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ค าเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็น
ความคิด ความเช่ือของคนในพื้นที่นี้ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป 

 
3.2 ความหมายของชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 
จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในข้อ 3.1 

จะเห็นได้ว่าช่ือเรือยาวประกอบจากค า 1-5 ค า ดังนั้นจ านวนค าที่ใช้ในการวิเคราะห์จึงมีจ านวน
มากกว่าจ านวนช่ือเรือยาว ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ยึดการนับค าตามการให้สัมภาษณ์ของพระภิกษุ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับช่ือเรือยาว  ในการวิเคราะห์ความหมายของช่ือเรือยาว
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลในข้อ 3.1 ข้างต้นมาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มความหมายของช่ือเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นช่ือเรือยาว 1 ช่ือ สามารถอยู่ในกลุ่มความหมายได้หลายกลุ่มตามการค าที่
เป็นส่วนประกอบในช่ือเรือนั้น9 จากการศึกษาพบว่าช่ือเรือยาวมีค า จ านวน 377ค า ปรากฏความถ่ี 
623 ครั้ง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ช่ือเรือมีความหมายที่ตรงกับความหมายประจ ารูปจ านวน  
115 ค า ปรากฏความถี่ 301 ครั้ง และช่ือเรือที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป จ านวน 
262 ค า ปรากฏความถ่ี 322 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
3.2.1 ชื่อเรือยาวท่ีมีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป 

   ช่ือเรือยาวที่มีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป คือช่ือเรือยาวที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ให้ความหมายตรงกับความหมายประจ ารูปตามพจนานุกรมฉบับต่าง  ๆ ผู้วิจัยอ้างอิง
ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หรือพจนานุกรมภาคอีสาน – 

                                            
 9 ดูรายละเอียดการวิเคราะห์ความหมายของช่ือเรือยาวในหนา้ 11 
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ภาคกลาง ฉบับปณิธาน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺสมหาเถระ) (2515) หรือพจนานุกรมภาษาถ่ิน
อีสาน (เว่าอีสาน) ของบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล และ นภาพร พิมพ์วรเมธากุล (2545) หรือพจนานุกรม
ภาษาถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2535) 
ตามล าดับ 

  จากการวิเคราะห์ความหมายช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 305 ช่ือ  
จ านวน 377 ค า ปรากฏความถ่ี 623 ครั้ง พบค าที่มีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูปจ านวน 
115.ค า ปรากฏความถ่ี 301 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.31 แบ่งเป็น 16 กลุ่มความหมาย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

 
3.2.1.1 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา 
      กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา คือ กลุ่มของค าที่หมายถึง พวกชาว

สวรรค์ที่มีตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554, น. 582) ทั้งเพศชายและ
หญิง ช่ือเทพตามความเช่ือทางพระพุทธศาสนา เช่น พระพรหม พระอินทร์ เป็นต้น กลุ่มความหมายน้ี
พบจ านวน 12 ค า คือค าว่า เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เทพ เทพธิดา เทวรรณ เทวราช เทวา เทวี พรหม 
พรหมินทร์ อัมรินทร์ และ อินทร์ ปรากฏความถ่ี 100 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.05 ตัวอย่างช่ือเรือยาว 

 

พรพรหมมินทร์ ค าว่า พรหมมินทร ์ มีความหมายว่า “ช่ือพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตาม
ศาสนาพราหมณ ์ เทพในพรหมโลกจ าพวกมีรปู มี 
16 ช้ัน จ าพวกไม่มีรูป เรียก อรูปพรหม มี 4 ช้ันตาม
คติในพระพุทธศาสนา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 
น. 807-808) 

อินทร์แปลง ค าว่า อินทร ์ มีความหมายว่า “ช่ือเทวราชผู้เปน็ใหญ่ในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์และช้ันจาตุมหาราช ผู้เป็นใหญ่”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1414 

เทพปทุมทอง ค าว่า เทพ มีความหมายว่า “เทวดา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 
น. 580) 

เจ้าแม่ค าไหล ค าว่า เจ้าแม ่ มีความหมายว่า “เทพารักษ์ผู้หญิงที่ถือว่าศักดิส์ิทธ์ิจะ
ให้ความคุ้มเกรงรักษาได้” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 
น. 336) 
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เทพธิดาหงส์ฟ้า ค าว่า เทพธิดา มีความหมายว่า “นางฟ้า เทวดาผู้หญงิ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 580) 

 
3.2.1.2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม 

      กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม คือ กลุ่มค าที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความดี ความงาม ความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง คุณสมบัติที่พึงปรารถนา พบจ านวน 38 ค า คือ
ค าว่า เกรียงไกรลาส แก้วตาแม่ ขวัญ ค าแปง ค าศักดิ์สิทธ์ิ งาม ชัย ชัยชนะ โชค ดาวรุ่ง เดช เด่น ทวี 
ธรรมจักร น าชัย บุญโฮม ประทานพร ประสิทธ์ิ พร พราย พลัง มงคล มิ่งขวัญ ยอด รุ่ง วันดี วิลัย ศรี 
ศิริ สง่า สมนึก สะอาด สามัคคี สุด หนุ่ม หอมไกล อุดม และ เอก ปรากฏความถ่ี 59 ครั้ง คิดเป็น  
ร้อยละ 9.47 ตัวอย่างช่ือเรือยาว 

 

สามัคคี ค าว่า สามัคคี มีความหมายว่า “ความพร้อมเพรียงกันความ
ปรองดอง ที่พร้อมเพรียงกันท า ที่ร่วมมอืร่วมใจกัน
ท า”(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1217) 

เทพศิริมงคล ค าว่า ศิริ (สิร)ิ มีความหมายว่า “ศรี มิ่งขวัญ มงคล” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1236) 

  มงคล มีความหมายว่า “เหตทุี่น ามาซึง่ความเจริญ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 876) 

หงส์สะอาด ค าว่า สะอาด มีความหมายว่า “ไม่สกปรก หมดจด ผ่องใส ไม่มี
ต าหนิ บริสุทธ์ิ ไม่ทุจริต” (ราชบัณฑิตยสถาน , 
2554, น. 1196)  

รัตนศรีวิลัย ค าว่า ศรี มีความหมายว่า “สริิมงคล ความรุ่งเรือง ความสว่าง
สุกใส ความงาม ความเจรญิ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 1137) 

ยอดสง่า ค าว่า ยอด มีความหมายว่า “ส่วนสงูสุด ส่วนเหนือสุด ที่สุด     
เรียกคนหรือสัตว์ที่มีคุณสมบัติย่ิงยวดเหนือผู้อื่น” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 941 
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  สง่า มีความหมายว่า “มีลกัษณะผึ่งผายเป็นที่น่าย าเกรง
หรือน่านิยมยกย่อง เป็นที่น่าเกรงขาม” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1156) 

 
3.2.1.3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า 

      กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า คือกลุ่มค าที่หมายถึงทรัพย์สิน ธาตุที่มีค่า 
มีราคา เช่น เพชร ทอง เงิน ของมีที่คุณค่าทางจิตใจ เป็นที่รัก ควรค่าแก่การรักษา พบจ านวน 7 ค า 
คือค าว่า ทอง ค า เพชร มณี รัตน์/รัตน แก้ว และ พูนทรัพย์ ปรากฏความถี่ 45 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 
7.22 ตัวอย่างช่ือเรือยาว 

 

สาวขนุนทอง ค าว่า ทอง มีความหมายว่า “ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก  
สีเหลืองสกุปลั่ง เป็นโลหะมีค่า เรียกเต็มว่า ทองค า” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 548)   

เพชรภูค า ค าว่า เพชร มีความหมายว่า “ช่ือแก้วที่แข็งทีสุ่ดและมีน ้าแวว
วาวมากกว่าพลอยอื่น ๆ ใช้ท าเครื่องประดับหรอืใช้
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 844) 

   ค า มีความหมายว่า “ทองค า” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 258) 

แสงมณ ี  ค าว่า มณ ี มีความหมายว่า “แก้วหินมีค่าสีแดง ในจ าพวก
นพรัตน์ มักหมายถึงทบัทิม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 877) 

เจ้าแม่ตะเคียนแก้ว ค าว่า แก้ว มีความหมายว่า “หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ 
ได้แก่จ าพวกเพชรพลอย, ของที่ท าเทียมให้มี
ลักษณะเช่นน้ัน; โดยปริยายหมายถึงสิง่ทีเ่คารพนบั
ถือยิ่ง ในค าว่า แก้วทั้ง 3 อันหมายถึงพระรัตนตรัย, 
หรือใช้ประกอบค านามใหห้มายความว่าสิง่นั้นมีค่า
มาก เป็นทีร่ัก หรือดีเยี่ยม เช่น นางแก้ว ช้างแก้ว 
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ม้าแก้ว ลูกแก้ว, หรือใช้เรียกของใสบางชนิด เช่น 
กระดาษแก้ว ผ้าแก้ว ข้าวเหนียวแก้ว” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 155) 

เทพปทุมเงิน ค าว่า เงิน มีความหมายว่า “วัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกัน, วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ช าระหนี้ได้
ตามกฎหมาย” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 292 
- 293) 

 
3.2.1.4 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับต าแหน่ง 

      กลุ่มความหมายเกี่ยวกับต าแหน่ง คือ กลุ่มค าที่มีความหมายถึงฐานันดร 
ยศ ต าแหน่งทางสังคม พบจ านวน 7 ค า คือค าว่า ขุน ขุนพล พญา นางพญา เจ้า พระยา ราชันย์ 
ปรากฏความถ่ี 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.73 ตัวอย่างช่ือเรือยาว 

 

ขุนบุญ ค าว่า ขุน มีความหมายว่า “ผูเ้ป็นใหญ่ หัวหน้า บรรดาศักดิ์
ข้าราชการรองจากหลวงลงมา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 203)  

ขุนพล ค าว่า ขุนพล มีความหมายว่า “แม่ทัพ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 204) 

เจ้าพายุ ค าว่า เจ้า มีความหมายว่า “ผูเ้ป็นใหญ,่ ผู้เป็นหัวหน้า, เช่น 
เจ้านคร; เช้ือสายของกษัตริย์นับตัง้แต่ช้ันหม่อมเจ้า
ข้ึนไป, บางแห่งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินก็ม”ี 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 334) 

นางพญา 80 ค าว่า นางพญา มีความหมายว่า “พระราชินี นางผูเ้ป็นใหญ่” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 619)  

ศรพระยา 1 ค าว่า พระยา มีความหมายว่า “บรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญสู่ง
กว่าพระ ต่ ากว่าเจ้าพระยา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 811)   
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3.2.1.5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดบัหรือจ านวนนับ 
     กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับหรือจ านวนนับ คือกลุ่มค าที่แสดง 

การเรียงล าดับของการสร้างเรือหรือจ านวนนับ พบจ านวน 6 ค า คือค าว่า 1 2 3 4 5  และ สอง 
ปรากฏความถ่ี 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.57 ตัวอย่างช่ือเรือยาว 

 
ศรพระยา 1 ค าว่า 1 เป็นค าที่เป็นตัวเลขแสดงล าดับ มีความหมายว่า 

“ตัวเลขตัวแรกของจ านวนนับ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 1293) 

สาวสวยสุภาพร 3 ค าว่า 3 เป็นค าที่เป็นตัวเลขแสดงล าดับ มีความหมายว่า 
“จ านวนสองบวกหนึ่ง” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 
น. 1215)  

สาวสวยสุภาพร 4 ค าว่า 4 เป็นค าที่เป็นตัวเลขแสดงล าดับ มีความหมายว่า 
“จ านวนสามบวกหนึง่” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 
น. 1237) 

สาวสวยสุภาพร 5 ค าว่า 5 เป็นค าที่เป็นตัวเลขแสดงล าดับ มีความหมายว่า 
“จ านวนสีบ่วกหนึ่ง” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554,  
น. 1131)  

เจ้าแม่ศรีสองเมือง ค าว่า สอง เป็นค าแสดงจ านวนนับ มีความหมายว่า “จ านวน
หนึ่งบวกหนึ่ง” ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554,      
น. 1187)  

 
3.2.1.6 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาต ิ
     กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ คือกลุ่มค าที่มีความหมายเกี่ยวกับ 

สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ วัตถุในธรรมชาติ พบจ านวน 8 ค า คือค าว่า ฟ้า  
สายฝน สุริยา พายุ คีรี นภาลัย ภู และ ละอองลม ปรากฏความถ่ี 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.44 ตัวอย่าง
ช่ือเรือยาว 

 
รุ่งฟ้าศิลาทอง ค าว่า ฟ้า มีความหมายว่า “ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบคลมุ

แผ่นดินอยู”่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 859)  
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หยาดฟ้านภาลัย ค าว่า นภาลัย มีความหมายว่า “ฟากฟ้า กลางหาว”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 605) 

วงคีรี ค าว่า คีรี มีความหมายว่า “ภูเขา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 262) 

เทพสุริยา ค าว่า สุริยา มีความหมายว่า “พระอาทิตย์, ดวงตะวัน” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1247)  

เพชรภูค า ค าว่า ภู มีความหมายว่า “เนินทีสู่งข้ึนเป็นจอม, เขา” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 872) 

 
3.2.1.7 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับน้ าหรือเรือ 

      กลุ่มความหมายเกี่ยวกับน้ าหรือเรือ คือ กลุ่มค าที่มีความหมายเกี่ยวกับ
เรือ ประเภทเรือ หรือกองทัพเรือ พบจ านวน 5 ค า คือค าว่า วารี นาวา นาวี เภตรา และ ร่อง  
ปรากฏความถ่ี 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.44 ตัวอย่างช่ือเรือยาว 

 

ประมงนาวา ค าว่า นาวา มีความหมายว่า “เรอื” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 
น. 624) 

พรายนาวี ค าว่า นาวี มีความหมายว่า “เรอื, กองทัพเรือ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 624) 

เทพวารี  ค าว่า วารี มีความหมายว่า “น้ า” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 
น. 1113)  

เภตรารัตน์ ค าว่า เภตรา มีความหมายว่า “เรอื, เรอืส าเภา” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 873) 

เพชรร่องเสียว ค าว่า ร่อง มีความหมายว่า “ทางน้ าลึกทีเ่รือเดินได้” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 974) 
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3.2.1.8 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ 
      กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ คือกลุ่มค าที่หมายถึงสิ่ งประดิษฐ์ 

เครื่องใช้ ที่มนุษย์สร้างข้ึน พบจ านวน 4 ค า คือค าว่า มาลัย ศร พาน และ สร้อย ปรากฏความถ่ี 
8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.28 ตัวอย่างช่ือเรือยาว 

 
มาลัยเพชร ค าว่า มาลัย มีความหมายว่า “ดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทยลักษณะ

หนึ่ง  โดยการน าดอกไม้ กลีบดอกไม้และใบไม้        
มาร้อยด้วยเข็มแล้วรูดออกมาใส่ด้ายผูกเป็นพวง    
มีลักษณะต่าง ๆ กัน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 
น. 905)   

ศรพระยา 1 ค าว่า ศร มีความหมายว่า “อาวุธชนิดหนึ่งประกอบด้วยคัน
ส าหรับยิงเรียกว่า คันศร กับลูกที่มปีลายแหลม
เรียกว่า ลูกศร เรียก สายคันศรว่า สายศร” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1137)  

นางพญาพานทอง ค าว่า พาน มีความหมายว่า “ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง มหีลาย
ชนิด บางชนิดมีรูปทรงคล้ายจาน บางชนิดมีรูปทรง
คล้ายขัน เชิงมีรปูร่างต่าง ๆ กัน ใช้ส าหรบัใสส่ิ่งของ
มีดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 830-831) 

แม่สร้อยสวรรค์ ค าว่า สร้อย มีความหมายว่า “เครื่องประดับที่ท าเป็นเส้น เช่น 
สร้อยคอ, สายสร้อย ก็เรียก” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 1176) 
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3.2.1.9 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์ 
      กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์ คือ กลุ่มค าที่เป็นช่ือสัตว์ ทั้งที่เป็นสัตว์ที่มี

อยู่ในธรรมชาติหรือสัตว์ในนิยาย พบจ านวน 4 ค า คือค าว่า หงส์ หงส์ฟ้า นาคราช และ นรสิงห์ 
ปรากฏความถ่ี 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.12 ตัวอย่างช่ือเรือยาว 

 
หงส์สะอาด ค าว่า หงส ์ มีความหมายว่า “นกในนวนิยายถือว่าเป็นนกใน

ตระกลูสงู มีเสียงไพเราะ เป็นพาหนะของพระพรหม 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น.1278)        

พญานาคราช ค าว่า นาคราช มีความหมายว่า “พญางู (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 
น. 618) 

นรสิงห์ 101 ค าว่า นรสงิห ์ มีความหมายว่า “อวตารปางหนึง่ของพระนารายณ์ 
มีหน้าเป็นสงิห์ตัวเป็นมนุษย์” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, 607) 

 
3.2.1.10 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพันธุ์พืช 

        กลุ่มความหมายเกี่ยวกับช่ือพันธ์ุพืช คือกลุ่มค าที่เป็นช่ือไม้ที่น าม า 
สร้างเรือ พันธ์ุพืช ทั้งที่เป็นช่ือพันธ์ุ ชนิดของพืช พบจ านวน 5 ค า คือค าว่า ตะเคียน/ตะเคียนทอง 
ปทุม ขนุน พวง และ ศักดิ์ ปรากฏความถ่ี 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.96 ตัวอย่างช่ือเรือยาว 

 

เทพปทุมทอง ค าว่า ปทุม มีความหมายว่า “บัวหลวง บัวก้าน” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 697) 

สาวขนุนทอง ค าว่า ขนุน มีความหมายว่า “ช่ือไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ชนิด Artocarpus heterophyllus Lam. ในวงศ์ 
Moraceae มีน ้ายางขาว ผลกลม ภายนอกเป็น
หนามถ่ี ภายในมียวงสีเหลืองหรือสีจ าปา รสหวาน 
กินได้ แก่นสีเหลือง” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 
168) 

เจ้าแม่ตะเคียนแก้ว   ค าว่า ตะเคียน มีความหมายว่า “ช่ือไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Hopea 
odorata Roxb. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อ
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ไม้แข็ง ใช้เลื่อยเป็นกระดาน และขุดท าเรือ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 475) 

ศักดิท์องวิทิตชัย ค าว่า ศักดิ์ ช่ือเรือยาวล านี้ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าหมายถึงพันธ์ุ
ไม้ที่น ามาสร้างเรือยาวล าน้ีคือ “ไม้สัก” แต่สะกดค า
ให้ต่างออกไปจาก “สัก” เป็น“ศักดิ”์ แต่ยังสื่อความ
หมายถึงพันธ์ุไม้ที่น ามาสร้างเรือยาวล าน้ี 

เจ้าพ่อพวงทอง ค าว่า พวง ช่ือเรือยาวล านี้ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่ามาจากค าว่า 
“พลวง” ซึ่งเป็นพันธ์ุไม้ตระกูลเดียวกับพันธ์ุไม้ที่
น ามาสร้างเรือยาวล าน้ีคือต้นยางนา แต่สะกดค าให้
ต่างออกไปจาก “พลวง” เป็น “พวง” แต่ยังสื่อ
ความหมายถึงพันธ์ุไม้ที่น ามาสร้างเรือยาวล าน้ี 

 
3.2.1.11 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับรูปลักษณะ 

        กลุ่มความหมายเกี่ยวกับรูปลักษณะ คือกลุ่มค าที่มีความหมายเกี่ยวกับ
รูปร่าง ลักษณะ ขนาด สี พบจ านวน 4 ค า คือค าว่า ใหญ่ เล็ก แสง และ ขาว ปรากฏความถ่ี 6 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.96 ตัวอย่างช่ือเรือยาว 

 
ขุนทัพใหญ่ ค าว่า ใหญ ่ มีความหมายว่า “โต มีขนาดโตกว่าหรอืส าคัญกว่า

เป็นต้นเมื่อเปรียบเทียบกัน มีขนาดไมเ่ล็ก” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1358) 

ค าบอนสายฝนเล็ก ค าว่า เล็ก มีความหมายว่า “มีขนาดย่อมกว่าเมื่อเทียบกัน มี
ขนาดไม่โต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1076)  

นางพญาหงส์ขาว  ค าว่า ขาว มีความหมายว่า “สีชนิดหนึง่เหมือนส าล.ีว. มีสีอย่าง
ส าล,ี โดยปริยายหมายความว่า แจ่มแจ้ง, สะอาด
บรสิุทธ์ิ, ปราศจากมลทิน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 190)  

แสงมณ ี  ค าว่า แสง มีความหมายว่า “ความสว่าง, สิ่งที่ท าให้ดวงตาแล
เห็น” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1270) 
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3.2.1.12 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ี 
       กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ คือกลุ่มค าที่มีความหมายเกี่ยวกับ

การเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว ย้ายที่ พบจ านวน 3 ค า คือค าว่า ปลิว ไหล และ ผ่าน ปรากฏความถี่ 6 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.96 ได้แก่ 

 
เจ้าแม่ค าไหล ค าว่า ไหล มีความหมายว่า “เคลือ่นที่ไปอย่างของเหลว เช่น 

น้ า เลื่อนไป” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1359) 

ค าปลิว ค าว่า ปลิว มีความหมายว่า “ลอยตามลม ถูกลมพัด” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น.725) 

นางสาวผ่านค ามูล ค าว่า ผ่าน มีความหมายว่า “ล่วงจุดใดจุดหนึง่, อาการที่เคลื่อน
จากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึง่” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 779) 

 
3.2.1.13 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกลุม่คน 

        กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกลุ่มคน คือกลุ่มค าที่หมายถึงการรวมกลุ่ม 
เพื่อท ากิจกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือค าที่แสดงหมู่เหล่าของคน พบจ านวน 4 ค า คือค าว่า ราชนาวี 
ทัพ ภูไท และ คณะ ปรากฏความถ่ี 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.64 ได้แก่ 

 

ขุนราชนาวี ค าว่า ราชนาวี มีความหมายว่า “กองทัพเรือของประเทศที่มี
พระราชาหรือพระราชินีเป็นประมุข เช่น ราชนาวีไท 
ราชนาวีอังกฤษ เป็นต้น” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 995)       

ทัพมงคลสยาม ค าว่า ทัพ มีความหมายว่า “กองทหาร ลักษณนามว่า กอง 
หรือ ทัพ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น.562)  

ค าไหลแดนภูไท ค าว่า ภูไทย มีความหมายว่า “คนไทยกลุม่หนึง่ที่อาศัยอยู่บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแถบลุม่แม่น้ าโขง
และแถบเทือกเขาภูพาน เช่น จังหวัดนครพนม 
สกลนคร กาฬสินธ์ุ เป็นต้น” (ฅนภูไท, 2550)  
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นางสาวลปิทานาวาคณะเอก   

 ค าว่า คณะ มีความหมายว่า “หมู,่ พวก, (ซึ่งแยกมาจากส่วน
ใหญ่); กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึง่” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 224) 

 
3.2.1.14 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการกระท า 
       กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการกระท า คือ กลุ่มค าที่มีความหมายถึง 

การสร้างข้ึน กระบวนการสร้าง พบจ านวน 3 ค า คือค าว่า แปลง บันดาล และ นิมิต ปรากฏความถ่ี 
3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.48 ได้แก่ 

 
อินทร์แปลง ค าว่า แปลง มีความหมายว่า “เปลี่ยนสิ่งเดมิใหผ้ิดแปลกออกไป, 

เปลี่ยนรปูทั้งหมดให้กลายเป็นอกี”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 764) 

ฟ้าบันดาล ค าว่า บันดาล มีความหมายว่า “ให้เกิดมีข้ึนด้วยแรงอ านาจของสิ่ง
ใดสิ่งหนึง่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 663)  

เทพนิมิตร 33 ค าว่า นิมิตร 
(นิมิต) 

มีความหมายว่า “นิรมิต,สร้าง,แปลง,ท า” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 635)    

 
3.2.1.15 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเมือง 
       กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเมือง คือกลุ่มค าที่มีความหมายเกี่ยวกับ

บ้านเมือง แว่นแคว้น ชุมชน หรือประเทศ พบจ านวน 3 ค า คือค าว่า เมือง นคร และ สยาม คิดเป็น
ร้อยละ 0.48 ได้แก่ 

 
เจ้าแม่ศรีสองเมือง ค าว่า เมือง มีความหมายว่า “แดน ประเทศ จังหวัด” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 921)  

เทพนครไกล ค าว่า นคร มีความหมายว่า “เมืองใหญ,่ กรงุ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554604)  

ทัพมงคลสยาม ค าว่า สยาม มีความหมายว่า “ช่ือเรียกประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้
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เปลี่ยนช่ือเป็นประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2482 ของประเทศไทย” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, น. 1174)  
 

3.2.1.16 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทิศ 
        กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทิศ คือกลุ่มค าที่มีความหมายแสดงต าแหน่ง  

เขตแดน บริเวณ ของพื้นที่ พบจ านวน 2 ค า คือค าว่า อีสาน และ แดน ปรากฏความถ่ี 3 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.48 ได้แก่ 

เทพอีสาน ค าว่า อีสาน มีความหมายว่า “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1419) 

สิงห์อีสาน ค าว่า อีสาน มีความหมายว่า “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 1419) 

ค าไหลแดนภูไท ค าว่า แดน มีความหมายว่า “ที่ที่ก าหนดไว้โดยตรงหรอืโดย
หมายรูก้ัน เช่น ชายแดน ล ้าแดน, ถ่ินที่ เช่น แดน
เสือ แดนผูร้้าย” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, น. 
447)   
 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถจ านวนค าและความถ่ีของการปรากฏค าของช่ือเรือยาวที่มี
ความหมายตรงกับความหมายประจ ารูปได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.11 
 
แสดงความถ่ีและร้อยละของความหมายของช่ือเรือยาวที่มีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป 

ล าดับ กลุ่มความหมายตรงตามความหมายประจ ารูป จ านวนค า ความถี ่ ค่าเฉลีย่ร้อยละ 

1 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา 12 100 16.05 

2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม 38 59 9.47 

3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า 7 45 7.22 

4 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับต าแหนง่ 7 17 2.73 
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ตารางที่ 3.11 (ต่อ)  
 
แสดงความถ่ีและร้อยละของความหมายของช่ือเรือยาวที่มีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป 

ล าดับ กลุ่มความหมายตรงตามความหมายประจ ารูป จ านวนค า ความถี ่ ค่าเฉลีย่ร้อยละ 

5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับหรือจ านวนนับ 6 16 2.57 

6 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ 8 9 1.44 

7 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับน้ าหรือเรือ 5 9 1.44 

8 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ 4 8 1.28 

9 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์ 4 7 1.12 

10 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพันธ์ุพืช 5 6 0.96 

11 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับรปูลักษณะ 4 6 0.96 

12 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนที ่ 3 6 0.96 

13 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกลุ่มคน  4 4 0.64 

14 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการกระท า 3 3 0.48 

15 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเมือง 3 3 0.48 

16 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทิศ 2 3 0.48 

  รวม 115 301 48.30 

 
จากตารางข้างต้นกลุ่มความหมายของช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี

ความหมายตรงกับความหมายประจ ารูปที่ปรากฏความถ่ีเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ล าดับที่ 1 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา (ร้อยละ 16.05) ล าดับที่ 2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม 
(ร้อยละ 9.47) ล าดับที่ 3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า (ร้อยละ 7.22) ล าดับที่ 4 กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับต าแหน่ง (ร้อยละ 2.73) ล าดับที่ 5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับหรือจ านวนนับ (ร้อยละ 
2.57)  ล าดับที่ 6 มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับน้ า
หรือเรือ (ร้อยละ 1.44) ล าดับที่ 7 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ (ร้อยละ 1.28) ล าดับที่ 8 กลุ่ม
ความหมายเกี่ยวกับสัตว์ (ร้อยละ 1.12) ล าดับที่ 9 มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพันธ์ุพืช 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับรูปลักษณะ และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ (ร้อยละ 0.96) ล าดับที่ 
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10 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกลุ่มคน (ร้อยละ 0.64) และล าดับที่ 11 มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับการกระท า กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเมือง และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับทิศ (ร้อยละ 0.48) 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มความหมายที่มีความถ่ีสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับเทวดา กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับต าแหน่ง และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับหรือจ านวนนับ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา
เป็นกลุ่มที่มีความถ่ีสูงสุด แสดงให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมน าช่ือของเทวดามาตั้ง
เป็นช่ือเรือยาว คือค าว่า “เทพ” “เทพธิดา” “เทวี” “เจ้าแม่” หรือ “เจ้าพ่อ” รวมถึงช่ือเทพเจ้าตาม
ความเช่ือในศาสนา เพราะคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่ือว่าเรือยาวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประเภทหนึ่ง 
หากน าช่ือของเทพหรือเทวดามาตั้งเป็นช่ือเรือจะช่วยเพิ่มความศักดิ์สิทธ์ิให้มีมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม ปรากฏความถ่ีเป็นล าดับที่ 2 เนื่องจากชาวบ้านเช่ือ
ว่าการน าค าที่มีความหมายที่ดี ค าที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองมาต้ังเป็นช่ือเรือยาวจะส่งผลให้เรือยาว
ประสบความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับช่ือเรือ เช่น เรือเทพศิริมงคล เรือรัตนศรีวิลัย เรือสามัคคี 
เป็นต้น ส่วนกลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่าแสดงให้เห็นว่าเรือยาวเป็นสิ่งมีค่าที่ควรรักษาเปรียบได้
กับสิ่งของที่มีค่ามีราคา เช่น เพชร เงิน ทอง ชาวบ้านจึงน ามาตั้งเป็นช่ือเรือเพื่อแสดงว่าเรือยาวเหล่าน้ี
เป็นสิ่งมีค่าควรแก่การรักษา เช่น เรือเพชรภูค า เรือสาวขนุนทอง เรือเทพปทุมเงิน เป็นต้น 

กลุ่มความหมายเกี่ยวกับต าแหน่งโดยเฉพาะค าที่แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงเพื่อแสดง
ว่าเรือยาวล านั้นเปรียบได้กับคนมีอ านาจในสังคม ส่วนค าที่แสดงถึงต าแหน่งทางการทหารสะท้อน
ความคิดเรื่องการแข่งเรือเป็นเสมือนการท าสงคราม เช่น เรือขุนบุญ เรือเจ้าพายุ เรือนางพญา 80 
เป็นต้น กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับหรือจ านวนนับเพื่อแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านของตนมีเรือยาว
จ านวนเท่าใด เรือล าใดสร้างก่อน – หลัง และยังสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือเรื่องความเป็นครอบครัว
เรือยาวและแม่ย่านางในหมู่บ้านของตนอีกด้วย เช่น เรือสาวสวยสุภาพร 3 เรือสาวสวยสุภาพร 4 
เรือศรพระยา 1 และเรือศรพระยา 2 เป็นต้น 

 
3.2.2 ชื่อเรือยาวท่ีมีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป 

   ความหมายของช่ือเรือยาวที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป คือ  
ช่ือเรือยาวที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูปตามพจนานุกรมฉบับต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่จะเป็นช่ือเฉพาะ เช่น ช่ือบุคคล ช่ือสถานที่ ช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น   

   จากการวิเคราะห์ความหมายช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 305 ช่ือ 
พบค าที่มีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป จ านวน 262 ค า ปรากฏความถ่ี 322 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 51.69 แบ่งเป็น 7 กลุ่มความหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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3.2.2.1 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเชื่อและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ

ความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่มาจากความเช่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนในท้องถ่ินที่เรือล านั้นประจ าอยู่ 
กล่าวคือความเช่ือเรื่องศาสนามีทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และไสยศาสตร์ ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธ์ินั้น
มาจากความเช่ือเรื่องภูติ ผี และสิ่งเหนือธรรมชาติประจ าถ่ินนั้น ๆ อาทิ เจ้าปู่ตา เจ้าพ่อ เจ้าแม่  
สิ่งเคารพประจ าหมู่บ้าน หรือสิ่งเคารพที่เกี่ยวกับเรือยาวคือแม่ย่านาง  รวมถึงค าที่ใช้เรียกญาติที่
ชาวบ้านใช้เพื่อเรียกสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าเรือยาว กลุ่มความหมายลักษณะนี้พบจ านวน 101 ค า เช่น  
ชัยมงคล ล าดวน เจ้าปู่เหล็กไหล เจ้าปู่หลวงอุดม เกตุแก้วเกตุวิชัย แสงอุดม นาง นางสาว น.ส. สาว 
ธิดา แม่ แม่ย่า ย่า ปู่ พ่อใหญ่ หลาน เหลน  ปรากฏความถ่ีมากที่สุด 148 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.76 
ตัวอย่างช่ือเรือ 

 
ชัยมงคล1

10 ค าว่า ชัยมงคล เป็นช่ือสิง่ศักดิ์สทิธ์ิที่ชาวบ้านในหมูบ่้านที่เรือยาวล า
นี้ประจ าอยู่นับถือ  

นาคปทุมทอง ค าว่า นาคปทุมทอง เป็นช่ือแม่ย่านางประจ าเรือยาวล าน้ี 

เจ้าพ่อวังกรูด ค าว่า เจ้าพ่อวังกรูด เป็นช่ือสิง่ศักดิ์สทิธ์ิประจ าอ าเภอสตึก จังหวัด
บุรรีัมย ์

เจ้าปู่ศิลาเลิง ค าว่า เจ้าปู่ศลิาเลิง เป็นช่ือศาลปู่ตาประจ าหมูบ่้านโนนศิลาเลงิ 
ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย จงัหวัดกาฬสินธ์ุ 

ย่ามนต์จันทร์ ค าว่า ย่ามนต์จันทร ์ เป็นช่ือศาลปู่ตาประจ าหมูบ่้านสวายสอ ต าบลสตึก 
อ าเภอสตึก จงัหวัดบรุรีัมย ์

แม่บัวทอง ค าว่า แม่ เป็นค าที่ใช้เรียกเพศหญงิในที่นี้คือใช้เรียกแม่ย่านาง
ประจ าเรือทีเ่ป็นผู้หญิง 

 ค าว่า บัวทอง เป็นช่ือของนางไม้ประจ าต้นไมท้ี่น ามาสร้างเรอืยาว
ล าน้ี 

                                            
10 จากการสัมภาษณ์พบว่าช่ือเรือชัยมงคล1 มีที่มาจากช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าหมู่บ้านหว้ย 

ต าบลบัวหุ่ง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยจึงจัดอยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและ
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิซึ่งเป็นคนละค ากับเรือชัยมงคล 2 หมู่บ้านฟากปาว ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ในเชิงอรรถที่ 11  
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3.2.2.2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานท่ี 
      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับช่ือ

สถานที่ ที่มาจากช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ช่ือสิ่งก่อสร้างที่แวดล้อมบริเวณที่เรือประจ าอยู่ 
เช่น วัด แม่น้ า ป่า หรือช่ือสถานที่ที่เกี่ยวกับการสร้างเรือ เช่น สถานที่ขุดเรือ อู่ต่อเรือ สถานที่
บวงสรวงเรือ หรือช่ือแหล่งที่พบต้นไม้ที่น ามาสร้างเรือ กลุ่มความหมายลักษณะนี้พบจ านวน 70 ค า  
เช่น ชัยมงคล ราชธานี ค ามะนัย ศรีไศล แก่งสะพือ สายชล ทักษิณ ภูหวาย โสธร ทุ่งทอง อุบล 
สุรินทร์ พิมาย 79 ธรรมเนียม เป็นต้น ปรากฏความถ่ี 77 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 12.36 ตัวอย่างช่ือ  เรือ
ยาว 

 

ชัยมงคล2
11 ค าว่า ชัยมงคล เป็นช่ือวัดประจ าหมู่บ้านที่เรือยาวล าน้ีประจ าอยู่ 

คือ วัดชัยมงคล บ้านฟากปาว ต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ราชธานี ค าว่า ราชธานี เป็นช่ืออ าเภอที่เรือยาวล าน้ีประจ าอยู่ คือ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยตัดค าว่า “อุบล” ออกเหลอืเพียง
ค าว่า “ราชธานี”  

ศรีไศล ค าว่า ศรีไศล เป็นช่ืออ าเภอที่เรือยาวล าน้ีประจ าอยู่ คือ 
อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ 

ค ามะนัย ค าว่า ค ามะนัย เป็นช่ือหนองน้ าที่พบต้นไม้ที่น ามาสร้างเรือยาว คือ 
ค ามะนัย 

ร่มเกล้าเจริญผล ค าว่า ร่มเกล้า เป็นช่ือแหล่งที่พบต้นไมท้ี่น ามาสร้างเรอื คือ 
ภูร่มเกล้า ในอุทยาแหง่ชาติภูสายดาว 
อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

                                            
 11 จากการสัมภาษณ์พบว่าช่ือเรือชัยมงคล 2 มีที่มาจากช่ือวัดประจ าหมู่บ้านคือ 
วัดชัยมงคล หมู่บ้านฟากปาว ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้วิจัยจึงอยู่ในกลุ่ม
ความหมายเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเป็นคนละค ากับเรือชัยมงคล1 หมู่บ้านห้วย ต าบลบัวหุ่ง อ าเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ ในเชิงอรรถที่ 10 
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  เจริญผล เป็นช่ือหมู่บ้านทีเ่ป็นสถานที่ขุดเรือยาวล าน้ี คือ 
บ้านเจริญผล ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
3.2.2.3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล 

      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
บุคคล ที่มาจากช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น ฉายา ของบุคคลที่เกี่ยวข้องการสร้างเรือยาวทั้งเจ้าของเรือยาว 
ผู้สนับสนุนเงินในสร้าง เรือ  บิดา  มารดา ภรรยา บุตร  และผู้ มีพระคุณ ของผู้สร้ าง เรือ 
กลุ่มความหมายลักษณะนี้พบจ านวน 41 ค า เช่น  พรเทพ สร้อยสังวาลย์ พรหมรังสี ทัพพะรังสี 
ศรีสมพงษ์ รัตนเศรษฐ์ ราชสีห์ รังษี เสรี สถิตย์ วานิช จินดา โสภณ พระเกษม บุญ ผ่าน ขจร วิจิตร 
วิสิทธ์ิ พิชิต ศรีโพธ์ิ อุดม อุทัย สีทา ศรี สุภาพร และส้มต านัว เป็นต้น ปรากฏความถ่ี 45 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 7.22 ตัวอย่างช่ือเรือ 

 
พรเทพ ค าว่า พรเทพ เป็นช่ือของเจ้าของเรือยาวล าน้ี คือ  

นายพรเทพ เตชะไพบลูย ์

สร้อยสังวาลย์ ค าว่า สร้อยสังวาลย ์ เป็นช่ือของภรรยาผู้สนบัสนุนเงินทุนในการสร้างเรือ
ยาวล าน้ีที่ช่ือว่า นางสร้อยสังวาลย ์

พรหมรังสี ค าว่า พรหมรงัส ี เป็นนามฉายาของพระสงฆ์ทีเ่จ้าอาวาสวัดประจ า
หมู่บ้านเลือ่มใสศรัทธา นั่นคือ สมเดจ็พฒุาจารย์โต 
พรหมรงัส ี

ทัพพะรังสี ค าว่า ทัพพะรงัส ี เป็นนามสกลุของผู้สนบัสนุนเงินทุนในการสร้างเรือ
ยาวล าน้ี คือ นายกร ทัพพะรงัส ี

ศรีสมพงษ์ ค าว่า ศรี เป็นนามฉายาของพระสงฆ์ทีผู่ส้นับสนุนเงินทุนใน
การสร้างเรือยาวล าน้ีเลื่อมใสศรัทธา คือ หลวงตาศรี 
เจ้าอาวาสวัดศรบีึงบูรณ์ ต าบลบึงบูรณ์ 
อ าเภอบึงบูรณ์ จงัหวัดศรสีะเกษ  

  สมพงษ์ เป็นช่ือของผู้สนบัสนุนเงินทุนในการสร้างเรือยาว 
ล าน้ี คือ ผู้พันสมพงษ์ 
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3.2.2.4 กลุ่มความหมายท่ีสัมพันธ์กบัเรือยาวล าอ่ืน 
      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในกลุ่มความหมายที่สัมพันธ์

กับเรือยาวล าอื่น กล่าวคือช่ือเรือยาวที่ตั้งมาจากช่ือเรือยาวล าอื่น หรือมีความสัมพันธ์ด้านความหมาย
กับช่ือเรือยาวล าอื่น ทั้งที่เป็นช่ือเรือยาวที่หมู่บ้านนั้นเคยมีในอดีตแต่ในปัจจุบันไม่มีเรือยาวล าน้ันแล้ว 
แต่น าช่ือเดิมมาต้ังให้เรือยาวล าใหม่ หรือเป็นช่ือเรือยาวที่หมู่บ้านยังมีอยู่แต่น ามาต้ังเป็นช่ือเรือยาวอีก
ล าหนึ่งโดยเพิ่มค าหรือตัวเลขเพื่อระบุว่าเป็นเรือยาวคนละล า หรือเป็นช่ือที่คล้องจองทางเสียงหรือ
ความหมายใกล้เคียงกับเรือยาวล าก่อน กลุ่มความหมายลักษณะนี้พบจ านวน 33 ค า เช่น แก้วมณีเงิน 
เทพมาลัยทอง เด่นนาวา ย่าค าไหล ศรีวิไล นางค าแสน นางพวงพะยอม ศรพระยา ศรีอุบล นารายณ์ 
เทพทักษิณ เดชนาค า สาวสวยสุภาพร น.ส. บัวไหล ปรากฏความถ่ี 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.30 
ตัวอย่างช่ือเรือ 

 
แก้วมณีเงิน ค าว่า แก้วมณีเงิน เป็นช่ือของเรือยาวของบ้านกุดชุม ต าบลหนอง กิน

เพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอุบลราชธานี โดย
ตั้งให้สอดคล้องกับเรือยาวล าที่หมู่บ้านมีอยู่ คือ 
เรือแก้วมณทีอง 

บัวแก้ว  ค าว่า บัวแก้ว  เป็นช่ือเรือยาวของบ้านท่าไคร้ ต าบลกลาง 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอ้ยเอ็ด โดยเป็นช่ือของเรือ
ยาวล าเดิมทีห่มูบ่้านเคยมีแต่ผุพังไปแล้ว เมื่อสร้าง
เรือยาวล าใหมจ่ึงน าช่ือเรือยาวทีเ่คยมีอยู่แล้วมาใช้
อีกครั้ง 

ศรีวิไล ค าว่า ศรีวิไล เป็นช่ือเรือยาวของบ้านกลาง ต าบลเมืองคง 
อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ โดยตั้งให้
สอดคล้องกบัช่ือเรอืยาวล าก่อนที่หมูบ่้านมีอยู่น่ัน 
คือ เรือศรีไศล 

นางพวงพะยอม ค าว่า นางพวงพะยอม เป็นช่ือเรือยาวของบ้านดอนงูเหลือม          
ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล จงัหวัดศรสีะเกษ 
โดยตั้งให้สอดคล้องกับช่ือเรือยาวล าก่อนทีห่มูบ่้าน
มีอยู่น่ันคือ เรือนางพวงสร้อย 
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3.2.2.5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนสร้างเรือยาว 
      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ตอนสร้างเรือยาว ที่น าค าที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนระหว่างการสร้างเรือยาว อาจเป็น
เหตุการณ์ก่อนสร้างเรือยาว เหตุการณ์ระหว่างสร้างเรือยาว หรือเหตุการณ์หลังสร้างเรือยาว  
มาประกอบเป็นช่ือเรือยาว กลุ่มความหมายลักษณะนี้พบจ านวน 11 ค า คือค าว่า ศร ค าไหล มงคล 
ค าปิว เชือก สายฝน 33 57 80 99 และ 2014 ปรากฏความถ่ี 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.77 ตัวอย่าง
ช่ือเรือ 

 
เทพมงคล ค าว่า มงคล เป็นช่ือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตรงกับวันที่

สร้างเรือยาวล านี้เสร็จและบวงสรวงเรือยาวในวัน
ดังกล่าว คือ วันพืชมงคล 

เจ้าแม่ค าไหล  ค าว่า ค าไหล เป็นค าที่มาจากเหตุการณ์เมื่อครั้ งท าพิธีบวงสรวง
เรือยาวล านี้ ที่เมื่อน าเรือยาวข้ึนวางไว้บนคานเรือ 
เรือยาวล านี้มักเลื่อนไถลลงบ่อน้ าที่อยู่ใกล้โรงเก็บ
เรืออยู่บ่อยครั้ง 

เทพนิมิตร 33 ค าว่า 33 ตัวเลข 33 คือ ตัวเลขปีพุทธศักราช 2533 ซึ่งเป็นปี
ที่สร้างเรือยาวล าน้ี 

บัวแก้ว 57 ค าว่า 57 ตัวเลข 57 คือ ตัวเลขปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งเป็นปี
ที่สร้างเรือยาวล าน้ี 

มิ่งขวัญ 2014 ค าว่า 2014 ตัวเลข 2014 คือ ตัวเลขปีครสิตศักราช 2014 ซึ่ง
เป็นปทีี่เรือยาวล าน้ีลงแข่ง 

 
3.2.2.6 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประติมากรรมโขนเรือยาว 

      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
ประติมากรรมโขนเรือ ที่ผู้ตั้งช่ือตั้งตามประติมากรรมการแกะสลักไม้เป็นโขนเรือ (หัวเรือ) เป็นรูป  
ต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในอดีตและปัจจุบัน กล่าวคือแม้ว่าปัจจุบันโขนเรือได้เปลี่ยนมาใช้โขนเรือแบบภาค
กลางคือโขนเรือยาวแหลมประดับด้วยผ้าสีและดอก ไม้ แต่ช่ือเรือยาวยังคงใช้แบบเดิมอยู่ 
กลุ่มความหมายลักษณะนี้พบจ านวน 4 ค า คือค าว่า นารายณ์ สุวรรณนา หงษ์ฟ้า และ ม้าย่อง 
ปรากฏความถ่ี 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.64 ได้แก่ 
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เทพนารายณ์ ค าว่า นารายณ์ เป็นค าที่แสดงถึงประติมากรรมโขนเรือยาวล านี้ที่
แกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์จึงน ามาตั้งเป็นช่ือเรือ
ยาวล าน้ี 

นางค าบอนสุวรรณนา   

 ค าว่า สุวรรณนา เป็นค าที่แสดงถึงประติมากรรมโขนเรือยาวล านี้ที่
แกะสลักเป็นรูปพญานาค เดิมช่ือของเรือยาวล านี้
คือ นางค าบอนสุวรรณนานาค แต่เมื่อปรับเปลี่ยน
รูปแบบของโขนเรือจึงตัดค าว่านาคออกไปแต่ยังคง
ค าที่แสดงถึงรูปประติมากรรมโขนเรือเดิมอยู่ 

หงษ์ฟ้าวิจิตร ค าว่า หงษ์ฟ้า เป็นค าที่แสดงถึงประติมากรรมโขนเรือยาวล านี้ที่
แกะสลักเป็นรูปหงส์ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้หัว
เรือยาวแบบภาคกลางและไม่ได้ใช้โขนเรือรูปหงสอ์กี
ต่อไปแต่ยังคงใช้ช่ือเรือเดิม 

นางค าสิงห์ม้าย่อง ค าว่า ม้าย่อง เป็นค าที่แสดงถึงประติมากรรมรูปปั้นลอยตัวขนาด
เล็กที่เป็นรูปม้ากระท ากิริยาคล้ายกับการเดินย่องที่
น ามาวางไว้บริเวณหัวเรือยาวซึ่งต่างกับเรือยาวล า
อื่นคือเรือยาวล านี้ไม่ได้น าประติมากรรมโขนเรือที่
แกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ มาตั้งเป็นช่ือเรือโดยตรง
แต่น าเอาลักษณะของรูปบั้นที่ประดับอยู่บริเวณโขน
เรือมาต้ังเป็นช่ือเรือ 

 
3.2.2.7 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพละก าลังและความก้าวหน้า 

      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
พละก าลังและความก้าวหน้า ที่มาจากความต้องการของผู้ตั้งช่ือเรือที่อยากให้เรือของตนเป็นที่หนึ่ง 
มีพละก าลังมาก เจริญรุ่งเรือง เป็นยอดของเรือยาว กลุ่มความหมายลักษณะนี้พบจ านวน 2 ค า  คือ 
ค าว่า สิงห์ และ 9 ปรากฏความถ่ี 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.64 ได้แก่ 

 
สิงห์อีสาน ค าว่า สิงห ์ เป็นค าที่เจ้าของเรอืยาวต้องการสื่อว่าเรือยาวล าน้ี

น่าเกรงขาม มีพละก าลงัมาก 
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สิงห์สาคร ค าว่า สิงห ์ เป็นค าที่เจ้าของเรอืยาวต้องการสื่อว่าเรือยาวล าน้ี
น่าเกรงขาม มีพละก าลงัมาก 

ประกายเพชร 99  ค าว่า 9 (ตัวหน้า) เป็นค าที่เป็นตัวเลข 99 ที่ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นเลข
มงคล เลข 9 พ้องเสียงกบัค าว่า ก้าว คือความ
เจริญก้าวหน้า เมื่อวางไว้ต าแหน่งหน้า (เลข 9 ตัว
หน้า) และหลงั (เลข 9 ตัวหลัง) จงึเปรียบว่าเรือยาว
ล าน้ีไปแข่งขันสนามใดก็จะประสบแต่ความ
เจริญก้าวหน้า 

 

  9 (ตัวหลัง) 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถจ านวนค าและความถ่ีของการปรากฏค าของช่ือเรือยาวที่มี
ความหมายตรงกับความหมายประจ ารูปได้ ดังตารางต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 3.12 
 

แสดงค่าความถี่และร้อยละของความหมายของชื่อเรือยาวที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป 

ล าดับ กลุ่มความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป จ านวนค า ความถี ่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

1 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิง่ศักดิ์สทิธ์ิ 101 148 23.76 

2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที ่ 70 77 12.36 

3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกลู 41 45 7.22 

4 กลุ่มความหมายทีส่ัมพันธ์กบัเรือยาวล าอื่น 33 33 5.30 

5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนสร้างเรือยาว 11 11 1.77 

6 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประติมากรรมโขนเรือยาว 4 4 0.64 

7 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพละก าลังและความเจรญิ 2 4 0.64 

  รวม 262 322 51.70 

 
กลุ่มความหมายของช่ือเรือยาวที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูปปรากฏ

ความถ่ีเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ล าดับที่ 1 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
(ร้อยละ 23.76) ล าดับที่ 2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ (ร้อยละ 12.36) ล าดับที่ 3 กลุ่ม
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ความหมายเกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล (ร้อยละ 7.22) ล าดับที่ 4 กลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับเรือ
ล าอื่น (ร้อยละ 5.30) ล าดับที่ 5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนสร้างเรือ (ร้อยละ 1.77) 
ล าดับที่ 6 มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประติมากรรมโขนเรือยาว และ กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับพละก าลังและความเจริญ (ร้อยละ 0.64) 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มความหมายที่มีความถ่ีสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่  กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคล
และวงศ์ตระกูล และกลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น กลุ่มความหมายที่ปรากฏมากที่สุด
เป็นล าดับที่ 1 คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งสัมพันธ์กับความเช่ือของ
ชาวบ้านที่ช่ือเรือยาวแต่ละล าจะมีแม่ย่านางประทับอยู่ รวมถึงการน าช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าถ่ินที่
ชาวบ้านในท้องที่นั้นเคารพนับถือ เช่น ช่ือของศาลปู่ตาประจ าหมู่บ้าน เจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือสิ่งเคารพ
ของคนในพื้นที่มาตั้งเป็นช่ือเรือยาวจึงเปรียบเสมือนการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ินั้นให้ประทับอยู่ในเรือ
ยาวและช่วยให้เรือยาวนั้นประสบความส าเร็จในการแข่งขันและยังช่วยปกป้องฝีพายจากอันตรายที่
อาจจะเกิดข้ึนระหว่างแข่งขันเรือยาวได้ เช่น เรือเจ้าปู่ศิลาเลิง เรือย่ามนต์จันทร์ เรือชัยมงคล     
เป็นต้น  

ส่วนกลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ ปรากฏความถ่ีเป็นอันดับที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความส าคัญและมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนด้วยการน าช่ือสถานที่
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สิ่งปลูกสร้าง สิ่งแวดล้อมบริเวณหมู่บ้าน รวมถึง
น าช่ืออู่ต่อเรือที่สร้างเรือยาวล านั้นมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวด้วย เช่น เรือร่มเกล้าเจริญผล เรือราชธานี 
เรือศรีไศล เป็นต้น การน าช่ือเหล่าน้ีมาต้ังเป็นช่ือเรือยาวจึงเป็นเสมือนการประกาศให้ทีมเรือยาวอื่น
ทราบว่าเรือยาวรวมถึงฝีพายเหล่าน้ีเป็นคนจากพื้นที่ใดอีกด้วย 

ล าดับต่อมาคือกลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล ปรากฏความถ่ีเป็นล าดับ
ที่ 3 แสดงให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความเคารพบุคคลที่มีพระคุณไม่ว่าจะเป็น
ผู้สนับสนุนเงินทุนในการสร้างเรือยาว ผู้มีส่วนในการสร้างเรือยาว เช่น ช่างผู้ขุดเรือ หรือพรานผู้พาไป
พบไม้ที่ใช้สร้างเรือ พระสงฆ์ที่มีส่วนในการประกอบพิธีกรรมของเรือ จึงน าช่ือของบุคคลเหล่านี้มา 
ตั้งเป็นช่ือเรือยาว นอกจากนี้ยังน าช่ือของผู้สนับสนุนเงินทุนในการสร้างเรือมาตั้งเป็นช่ือเรือเพื่อ  
แสดงความเคารพและให้เกียรติบุคคลที่มีพระคุณเหล่านั้นด้วย เช่น เรือพรเทพ เรือทัพพะรังสี 
เรือศรสีมพงษ์ เป็นต้น 

กลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น ปรากฏความถี่เป็นล าดับที่ 4 การตั้งช่ือเรือ
ยาวด้วยลักษณะนี้เป็นความเช่ือเรื่องแม่ย่านางที่ประทับอยู่ในเรือยาวแต่ละล า หากหมู่บ้านนั้นมีเรือ
ยาวอยู่แล้วแต่สร้างเรือยาวล าใหม่จึงช่ือแม่ย่านางที่ตนเองนับถือมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวล าใหม่ด้วย
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เช่นกัน หรือการตั้งช่ือแม่ย่านางให้สอดคล้องสัมพันธ์กับแม่ย่านางประจ าเรือยาวล าก่อนเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของแม่ย่านางของเรือในหมู่บ้านของตน หรือหากซื้อเรือยาวมาจากพื้นที่อื่นแล้ว
เรือยาวล าน้ันมีช่ือเดิมอยู่แล้ว ชาวบ้านอาจใช้ช่ือเดิมเนื่องจากเช่ือว่าช่ือนั้นเป็นช่ือแม่ย่านางประจ า
เรืออยู่แล้ว เช่น เรือบัวแก้ว เรือศรีวิไล เรือนางพวงพะยอม เป็นต้น 

ผลการศึกษาความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองประเภท 
ประเภทแรกคือช่ือเรือยาวที่มีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป มีความหมายเกี่ยวกับเทวดา
ปรากฏความถ่ีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.05 ส่วนประเภทที่สองคือช่ือเรือยาวที่มีความหมายไม่ตรง
กับความหมายประจ ารูป มีความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิปรากฏความถ่ีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 23.76 ผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของผู้วิจัยที่ว่าช่ือเรือยาวใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความหมายเกี่ยวกับความดีงามมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะข้อมูลที่
ผู้วิจัยใช้ศึกษาเบื้องต้นคือช่ือเรือยาวจากเว็บไซต์ http://www.thailongboat.com ซึ่งปรากฏช่ือเรือที่
มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อผู้วิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแล้วจึง
พบว่าค าที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามดังกล่าวมีความหมายเกี่ยวกับช่ือแม่ย่านางหรือช่ือของ  
รุกขเทวดาซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มความความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

 
3.3 โครงสร้างทางความหมายของชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
การวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ช่ือเรือยาวแต่ละช่ือว่าประกอบด้วยกลุ่มความหมายกี่กลุ่ม อะไรบ้าง โดยจะยึดตาม
การจัดกลุ่มความหมายที่ได้จากการสัมภาษณ์ในหัวข้อ 3.2 ข้างต้น โดยช่ือเรือยาว 1 ช่ือ อาจมีค าที่
ตรงกับความหมายประจ ารูปประกอบกับค าที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูปก็ได ้ดังนั้น
การวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาว ผู้วิจัยจะน าค าที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือทั้งที่มี
ความหมายตรงกับความหมายประจ ารูปและค าที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูปมา
วิเคราะห์รวมกัน 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาว จ านวน 305 ช่ือ พบว่าช่ือ
เรือยาว 1 ช่ือ อาจมีโครงสร้างทางความหมายตั้งแต่ 1 กลุ่มความหมาย ไปจนถึงโครงสร้างแบบ 
4 กลุ่มความหมาย กลุ่มความหมายเหล่าน้ีอาจปรากฏอยู่ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งของช่ือเรือก็ได้  

ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งการปรากฏของค าในกลุ่มความหมายต่าง ๆ  ในช่ือเรือ ผู้วิจัยจะ
น าเสนอโดยแยกออกเป็นกลุ่มความหมาย แสดงความถ่ีและอัตราร้อยละ (percentage) การปรากฏ
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ของกลุ่มความหมายน้ันในต าแหน่งที่ 1 – 5 ที่สัมพันธ์กับส่วนประกอบของช่ือเรือยาว ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

 
3.3.1 โครงสรา้งทางความหมายแบบ 1 กลุ่มความหมาย 

    โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มความหมาย หมายถึงช่ือเรือยาว 1 ช่ือ ที่ใช้
กลุ่มความหมายในการตั้งช่ือ 1 กลุ่ม ในที่นี้หมายรวมถึงช่ือเรือยาว 1 ช่ือ ที่มีค าประกอบกันมากกว่า 
1 ค า แต่จัดอยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกันด้วยของช่ือเรือยาวทั้งหมด ช่ือเรือยาวลักษณะนี้พบจ านวน 
91 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 29.84 ของช่ือเรือยาวทั้งหมด ตัวอย่างช่ือเรือยาวที่มีโครงสร้างทางความหมาย
แบบ 1 กลุ่มความหมาย มีดังนี ้

 
ตารางที่ 3.13 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มความหมาย 

กลุ่มความหมาย ชื่อเรือยาว 

1. กลุ่มความหมายเ ก่ียวกับความเช่ือและสิ่ ง
ศักดิ์สิทธ์ิ 

แก้วมณีทอง ศรีปทุมมาลัย แม่ย่าค าไหล ล าดวน      
สร้อยฟ้า ผ่านบัวขาว เจ้าพ่อวังกรูด ย่าค าผึ้ง 
เกตุแก้วเกตุวิชัย เจ้าปู่เหล็กไหล ธิดาสายทอง 
ผาดค าสิงห์ ศรีบุญเรือง เกตุแก้วเกตุวิชัย เทพมงคล 

2. กลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น แก้วมณีเงิน เทพมาลัยทอง เด่นนาวา ยา่ค าไหล  
ศรีวิไล นางค าแสน นางพวงพะยอม  น.ส.บัวไหล 
นางสาวหงษ์ทอง เจ้าแม่แสนเมือง  นางค าผ่าน 
เจา้พอ่แสนเมือง บัวแก้ว  

3. กลุ่มความหมายเก่ียวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล สร้อยสังวาลย ์พรหมรังสี พรเทพ สพุรรณพงษ ์
ทัพพะรังส1ี2 ทัพพะรังส1ี3 ศรีสมพงษ ์
ราชสีห์รัตนเศรษฐ์  

                                            
12 เรือทัพพะรังสี เทศบาลต าบลพิมาย ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา 
13 เรือทัพพะรังสี หมู่บ้านกระเบื้องใหญ่ ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัด 

นครราชสีมา 
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ตารางที่ 3.13 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มความหมาย 

กลุ่มความหมาย ชื่อเรือยาว 

4. กลุ่มความหมายเก่ียวกับสถานที่ ค ามะนัย ศรีไศล ราชธานี ชัยมงคล แสนส าราญ          
ร่มเกล้าเจริญผล 

5. กลุ่มความหมายเก่ียวกับความดีงาม สามัคค ีดาวรุ่ง แก้วตาแม่ เกรียงไกรลาส โชคทวี    
ยอดสง่า 

6. กลุ่มความหมายเก่ียวกับเทวดา เทวราช เทพเทวรรณ 

7. กลุ่มความหมายเก่ียวกับต าแหน่ง ขุนพล 

 
        จากการวิเคราะห์ช่ือเรือยาวที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มความหมาย

จ านวน 91 ช่ือข้างต้น สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.14  
 
ตารางแสดงความถ่ีการปรากฏของค าของช่ือเรือยาวที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่ม
ความหมาย 

ล าดับ โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มความหมาย ความถี ่ ร้อยละ 

1 กลุ่มความหมายเก่ียวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 55 18.03 

2 กลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น 13 4.26 

3 กลุ่มความหมายเก่ียวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล 8 2.62 

4 กลุ่มความหมายเก่ียวกับสถานที่ 6 1.97 

5 กลุ่มความหมายเก่ียวกับความดีงาม 6 1.97 

6 กลุ่มความหมายเก่ียวกับเทวดา 2 0.66 

7 กลุ่มความหมายเก่ียวกับต าแหน่ง 1 0.33 

 รวม 91 29.84 
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        จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวแบบ 1 
กลุ่มความหมาย ปรากฏความถ่ีเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ ล าดับที่ 1 กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (ร้อยละ 18.03) ล าดับที่ 2 กลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับเรือยาวล า
อื่น (ร้อยละ 4.26) ล าดับที่ 3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล (ร้อยละ 2.62) ล าดับที่ 
4 มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม (ร้อยละ 
1.97) ล าดับที่ 5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา (ร้อยละ 0.66) และล าดับที่ 6 กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับต าแหน่ง (ร้อยละ 0.33) 

        จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าช่ือเรือยาวที่มีโครงสร้าง 1 กลุ่มความหมาย ผู้ตั้งช่ือ
เรือยาวนิยมน าช่ือที่เกี่ยวกับความเช่ือหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิมาตั้งมากที่สุด ในที่นี้คือ ช่ือของแม่ย่านาง
ประจ าเรือหรือช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคือปู่ตาประจ าหมู่บ้านหรือในบริเวณหมู่บ้านน้ันมาตั้งเป็นช่ือเรือยาว 
รวมถึงนิยมเอาช่ือเดิมของเรือยาวที่ตนได้ซื้อมาจากพื้นที่อื่นมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวในหมู่บ้านของตน 
การตั้งช่ือเรือยาวด้วยค าที่มีเสียงหรือความหมายสัมพันธ์กับช่ือเรือยาวที่หมู่บ้านของตนมีอยู่ก่อนแล้ว  

        นอกจากนี้ยังมีการน าช่ือสถานที่คือช่ือจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หรือสถานที่
ทางธรรมชาติมาต้ังเป็นช่ือเรือยาวเพื่อบ่งบอกถิ่นฐานของเรือยาวล านั้น รวมถึงน าค าที่มีความหมาย
สื่อถึงความดีงาม ความเป็นมงคล ค าที่มีความหมายสื่อถึงเทวดา และค าที่บ่งบอกสถานะทางสังคมมา
ตั้งเป็นช่ือเรือยาว 

 
3.3.2 โครงสรา้งทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

    โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย เป็นโครงสร้างของช่ือเรือ 1 
ช่ือ ที่ผู้ตั้งช่ือใช้ความหมายในการตั้งช่ือ 2 กลุ่ม ช่ือเรือลักษณะนี้พบจ านวน 165 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 
54.10 ของช่ือเรือยาวทั้งหมด ซึ่งนับว่ามีความถ่ีมากที่สุด ตัวอย่างช่ือเรือยาวที่มีโครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.15 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

1. เทวดา + สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ  เทพศิรหิงษ์ทอง (เทพ + ศิรหิงษ์ทอง) 

  เทพธิดาหงส์ฟ้า (เทพธิดา + หงส์ฟ้า) 

  เทพเรืองฤทธ์ิ (เทพ + เรืองฤทธ์ิ)  
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ตารางที่ 3.15 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

  เทพมาลัยเงิน (เทพ + มาลัยเงิน) 

  เทพค าสงิห์ (เทพ + ค าสงิห)์  

  เทพบัวลม (เทพ + บัวลม)  

  เทพแสงอุดม (เทพ + แสงอุดม)  

  เทพพนมทอง (เทพ + พนมทอง)  

  เทวีสรุีรัตน์ (เทวี + สุรรีัตน์) 

  
เทพปัตตานีศรีส าราญ (เทพ + ปัตตานี 
ศรีส าราญ) 

  เทพรัตนะ (เทพ + รัตนะ)  

  เทพบัวไข (เทพ + บัวไข) 

  เจ้าแม่ค าสงิห์ (เจ้าแม่ + ค าสิงห์)  

  เจ้าแมห่งษ์ทอง (เจ้าแม่ + หงษ์ทอง)  

  เจ้าแม่แดนไทย (เจ้าแม่ + แดนไทย) 

  เจ้าแม่ขวัญเมือง (เจ้าแม่ + ขวัญเมือง) 

  เจ้าแม่ศรเีมอืง (เจ้าแม่ + ศรเีมือง) 

  เจ้าพ่อค าสิงห์ (เจ้าพ่อ + ค าสิงห์) 

  
เจ้าพ่อประกายเพชร (เจ้าพ่อ + ประกาย
เพชร) 

 เจ้าแมจู่มมณี (เจ้าแม่ + จูมมณี) 

 เจ้าแมบ่ัวค า (เจ้าแม่ + บัวค า) 

 เจ้าแมล่ าพูน (เจ้าแม่ + ล าพูน) 

 เจ้าแม่ค าเครือ (เจ้าแม่ + ค าเครอื) 

 เจ้าแมบ่ัวลอย (เจ้าแม่ + บัวลอย) 
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ตารางที่ 3.15 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

  เจ้าแมบ่ัวไหล (เจ้าแม่ + บัวไหล) 

  เจ้าแม่มทัรี (เจ้าแม่ + มัทร)ี 

2. เทวดา + สถานที่  พรหมราช (พรหม + ราช)  

  เทพฤทธ์ิ (เทพ + ฤทธ์ิ) 

  เทพทกัษิณ (เทพ + ทกัษิณ) 

  เทพสายชล (เทพ + สายชล) 

  เทพพันขัน (เทพ + พันขัน) 

  เทพทุง่ทอง (เทพ + ทุ่งทอง) 

  เทพภูพาน (เทพ + ภูพาน) 

  เทพธานี (เทพ + ธานี) 

  เทพปทุมทอง (เทพ + ปทุมทอง) 

  เทพโสธร (เทพ + โสธร)   

  เจ้าพ่อแกง่สะพือ (เจ้าพ่อ + แก่งสะพือ) 

  เจ้าพ่อภูหวาย (เจ้าพ่อ + ภูหวาย) 

  เจ้าพ่อบุ่งมะแลง (เจ้าพ่อ  + บุ่งมะแลง) 

  เจ้าแม่ไทรทอง (เจ้าแม่ + ไทรทอง) 

  เจ้าแม่แพงศรีเมือง (เจ้าแม่ + แพงศรเีมือง) 

3. สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น + ล าดับหรือจ านวน  ศรพระยา 2 (ศรพระยา + 2) 

  ศรีอุบล 2 (ศรอุบล + 2) 

  นารายณ์ 2 (นารายณ์ + 2) 

  เดชนาค า 2 (เดชนาค า + 2) 

  เทพทกัษิณ 2 (เทพทักษิณ + 2) 

  สาวสวยสุภาพร 2 (สาวสวยสุภาพร + 2)  
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ตารางที่ 3.15 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

  สาวสวยสุภาพร 3 (สาวสวยสุภาพร + 3) 

  สาวสวยสุภาพร 4 (สาวสวยสุภาพร + 4) 

  สาวสวยสุภาพร 5 (สาวสวยสุภาพร + 5) 

4. ความดีงาม + บุคคล พรพระเกษม (พร + พระเกษม) 

  พรพระปิยะ (พร + พระปิยะ) 

  พรทวี (พร + ทวี) พรเทวัญ (พร + เทวัญ) 

  โชคอุทัย (โชค + อุทัย) เดชขจร (เดช + ขจร) 

  ศรีพรเทพ (ศรี + พรเทพ) 

  รุ่งรัตนเศรษฐ์ (รุ่ง + รัตนเศรษฐ์) 

5. เทวดา + บุคคล  เทพรังษี (เทพ + รังษี)  

  เทพจินดา (เทพ + จินดา) 

  เทพวานิช (เทพ + วานิช) 

  เทพโสภณ (เทพ + โสภณ) 

  เทพสถิตย์ (เทพ + สถิตย์) 

  เทพรัตนเศรษฐ์ (เทพ + รัตนเศรษฐ)์ 

  เจ้าแมเ่สรี (เจ้าแม่ + เสร)ี 

6. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + สถานที่  ธิดาแพงศรีเมือง (ธิดา + แพงศรีเมือง) 

  ธิดาสวรรค์ (ธิดา + สวรรค์) 

  ธิดาสตึก (ธิดา + สตึก) 

  สาวอุบล (สาว + อุบล) 

  สาวชุมแพ (สาว + ชุมแพ) 

  สาวร้อยเอ็ด (สาว + ร้อยเอ็ด) 

  นางสาวพวงชมภู (นางสาว + พวงชมภู) 
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ตารางที่ 3.15 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

7. เทวดา + ความดีงาม เทพประสิทธ์ิ (เทพ + ประสทิธ์ิ) 

  เทพประทานพร (เทพ + ประทานพร) 

  เทพธรรมจักร (เทพ + ธรรมจักร) 

  เทพชัยชนะ (เทพ + ชัยชนะ) 

  เจ้าแมส่มนึก (เจ้าแม่ + สมนึก) 

8. สถานที่ + สิ่งมีค่า  หินเพชร (หิน + เพชร) 

  แสนมณี (แสน + มณี) 

  บัลลังกท์อง (บัลลังก์ + ทอง) 

  ร่องแสงเพชร (รอ่งแสง + เพชร) 

  ไทรทอง (ไทร + ทอง) 

9. เทวดา + สัมพันธ์กับเรอืล าอื่น  เทพปทุมเงิน (เทพ + ปทุมทอง) 

  เทพศักดิส์ิทธ์ิ (เทพ + ศักดิ์สิทธ์ิ) 

  เทพบลัลังกท์อง (เทพ + บัลลังกท์อง) 

  เทพนรสงิห์ 101 (เทพ + นรสงิห์ 101) 

10. สิ่งมีค่า + สถานที่  เพชรปทุมวารี (เพชร + ปทุมวารี) 

  เพชรล ามูล (เพชร + ล ามูล) 

  เพชรวารินทร์ (เพชร + วารินทร์) 

11. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + ความดีงาม  นางค าแปง (นาง + ค าแปง) 

  นางสาวหอมไกล (นาง + หอมไกล) 

  ย่าบุญโฮม (ย่า + บุญโฮม) 

12. เทวดา + ความดีงาม + ความดีงาม เทพอุดมชัย (เทพ + อุดม + ชัย) 

  เทพศิรมิงคล (เทพ + ศิริ + มงคล) 
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ตารางที่ 3.15 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

13. เทวดา + น้ าหรือเรือ  
เทพวาร1ี4 (เทพ + วารี) 
เทพวาร1ี5 (เทพ + วารี) 

14. เทวดา + เหตุการณ์  เจ้าแม่ค าไหล (เจ้าแม่ + ค าไหล) 

  เทพมงคล (เทพ + มงคล) 

15. ความดีงาม + น้ าหรือเรือ  พรายนาวี (พราย + นาวี) 

  เด่นนาวา (เด่น + นาวา) 

16. สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น + รปูลักษณะ ค าบอนสายฝนเล็ก (ค าบอนสายฝน + เลก็) 

  ขุนทัพเลก็ (ขุนทัพ + เล็ก) 

17. สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น + สถานที่ สาวสวยบึงบูรณ์ (สาวสวย + บึงบูรณ์) 

  ศรพิมาย (ศร + พิมาย) 

18. ต าแหน่ง + สถานที่  ขุนอุบล (ขุน + อุบล) 

  ขุนสุวรรณ (ขุน + สุวรรณ) 

19. ต าแหน่ง + สัตว์  พญานาคราช16 (พญา + นาคราช) 

  พญานาคราช17 (พญา + นาคราช) 

20. สิ่งของ + สิง่มีค่า มาลัยทอง (มาลัย + ทอง) 

  มาลัยเพชร (มาลัย + เพชร) 

21. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สถานที่  
น.ส.สมภาสสมสะอาด (น.ส. + สมภาส + 
สมสะอาด)  

 

                                            
 14 เรือเทพวารี หมูบ่้านหนองแวงน้อย ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 15 เรือเทพวารี หมูบ่้านงิ้วใต้ ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอ็ด 
 16 เรือพญานาคราช หมู่บ้านท่ากลาง ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 17 เรือพญานาคราช หมู่บ้านนาแวง ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
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ตารางที่ 3.15 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

  
น.ส.ค าสงิหส์ายฟ้าแลบ (น.ส. + ค าสิงห์ + 
สายฟ้าแลบ) 

22. บุคคล + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 
อุดมหลานเจ้าปู่ศิลา (อุดม + หลาน + 
เจ้าปู่ศลิา) 

  
สมเจตต์หลานเจ้าปู่ศลิา (สมเจตต์ + หลาน + 
เจ้าปู่ศลิา) 

23. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + ความดีงาม + ความดีงาม  นางสาวศิริชัยชนะ (นางสาว + ศิริ + ชัยชนะ) 

24. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + ความดีงาม + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ  
นางวันดีศรีบุญเรือง (นาง + วันดี + 
ศรีบุญเรือง) 

25. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + พละก าลัง + พละก าลัง ประกายเพชร 99 (ประกายเพชร + 9 + 9) 

26. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + พันธ์ุพืช  ธิดาตะเคียนทอง (ธิดา + ตะเคียนทอง) 

27. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + บุคคล  แม่ย่าผ่าน (แม่ย่า + ผ่าน) 

28. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + บุคคล นางค าเวียงแก้ว (นาง + ค าเวียง + แก้ว) 

29. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + สัมพันธ์กบัเรือยาวล าอื่น ธิดาไทรทอง (ธิดา + ไทรทอง) 

30. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + เหตุการณ์ นางค าปิว (นาง + ค าปิว) 

31. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + สิ่งมีค่า + สิง่ศักดิส์ิทธ์ิ แม่ย่าค านาง (แม่ย่า + ค า + นาง) 

32. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + โขนเรอื นางค าสิงห์ม้าย่อง (นาง + ค าสิงห์ + ม้าย่อง) 

33. เทวดา + เทวดา + น้ าหรือเรือ เทพอมัรินทร์วารี (เทพ + อัมรินทร์ + วารี) 

34. เทวดา + ทิศ เทพอสีาน (เทพ + อีสาน) 

35. เทวดา + สัตว์ เทพธิดาหงส์ฟ้า (เทพธิดา + หงส์ฟ้า) 

36. เทวดา + ธรรมชาติ เทพสุริยา (เทพ + สรุิยา) 

37. เทวดา + ต าแหน่ง  เทพราชันย์ (เทพ + ราชันย์) 

38. เทวดา + การกระท า อินทร์แปลง (อินทร์ + แปลง) 
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ตารางที่ 3.15 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

39. เทวดา + โขนเรือ  เทพนารายณ์ (เทพ + นารายณ์) 

40. สิ่งมีค่า + สถานที่ + สิ่งมีค่า  ค ามูลพูนทรัพย์ (ค า + มูล + พูนทรพัย์) 

41. สิ่งมีค่า + ธรรมชาติ  เพชรสายฝน (เพชร + สายฝน) 

42. สิ่งมีค่า + ธรรมชาติ + สิ่งมีค่า เพชรภูค า (เพชร + ภู + ค า) 

43. สิ่งมีค่า + ความดีงาม + ความดีงาม รัตนศรีวิลัย (รัตน + ศรี + วิลัย) 

44. สิ่งมีค่า + บุคคล  เพชรอารีย์ (เพชร + อารีย์) 

45. สิ่งมีค่า + การเคลื่อนที ่ ค าปลิว (ค า + ปลิว) 

46. สิ่งของ + สถานที ่ ศรสุรินทร์ (ศร + สรุินทร)์ 

47. ความดีงาม + สถานที่ ขวัญพิบูล (ขวัญ + พิบลู) 

48. ความดีงาม + ความดีงาม + สถานที ่ พลังหนุ่ม 79 (พลงั + หนุ่ม + 79) 

49. ความดีงาม + เทวดา  พรพรหมินทร์ (พร + พรหมินทร)์ 

50. ความดีงาม + สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ  พรพ่อภูดิน (พร + พ่อภูดิน) 

51. ความดีงาม + เหตุการณ์  มิ่งขวัญ 2014 (มิ่งขวัญ + 2014) 

52. ต าแหน่ง + เหตุการณ์  นางพญา 80 (นางพญา + 80) 

53. ต าแหน่ง + บุคคล  ขุนบุญ (ขุน + บุญ) 

54. ต าแหน่ง + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ  นางพญากลาง (นางพญา + กลาง) 

55. ต าแหน่ง + กลุ่มคน  ขุนราชนาวี (ขุน + ราชนาวี) 

56. ต าแหน่ง + ธรรมชาติ  เจ้าพายุ (เจ้า + พายุ) 

57. สถานที่ + เทวดา  ประมงเทวา (ประมง + เทวา) 

58. สถานที่ + น้ าหรือเรือ ประมงนาวา (ประมง + นาวา) 

59. สถานที่ + ล าดับหรือจ านวน  เตย 1 (เตย + 1) 

60. สถานที่ + ธรรมชาติ  หยาดฟ้านภาลัย (หยาดฟ้า + นภาลัย) 

61. สัตว์ + สถานที่  นรสงิห์ 101 (นรสงิห์ + 101) 
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ตารางที่ 3.15 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

62. สัตว์ + สิ่งมีค่า  หงส์ค า (หงส์ + ค า) 

63. สัตว์ + ความดีงาม หงส์สะอาด (หงส์ + สะอาด) 

64. สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น + เหตุการณ์  บัวแก้ว 57 (บัวแก้ว + 57) 

65. สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น + ความดีงาม ผ่านค าศักดิ์สิทธ์ิ (ผ่านค า + ศักดิส์ิทธ์ิ) 

66. พละก าลงั + บุคคล สิงห์สาคร (สิงห์ + สาคร) 

67. พละก าลงั + ทิศ สิงห์อีสาน (สิงห์ + อีสาน) 

68. บุคคล + ธรรมชาติ วงคีรี (วง + คีรี) 

69. โขนเรือ + บุคคล หงษ์ฟ้าวิจิตร (หงษ์ฟ้า + วิจิตร) 

70. รูปลักษณะ + สิ่งมีค่า แสงมณี (แสง + มณี) 

71. น้ าหรือเรือ + สิง่มีค่า เภตรารัตน์ (เภตรา + รัตน์) 

72. ธรรมชาติ + การกระท า ฟ้าบันดาล (ฟ้า + บันดาล) 

73. เหตุการณ์ + สถานที ่ ศรอุบล (ศร + อุบล) 

 
จากการวิเคราะห์ช่ือเรือยาวที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย

จ านวน 165 ช่ือข้างต้น สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.16 

 

แสดงค่าความถ่ีและร้อยละโครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

ล าดับ โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ความถี ่ ร้อยละ 
1 เทวดา + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ  26 8.52 
2 เทวดา + สถานที่  15 4.92 
3 สัมพันธ์กบัเรือยาวล าอื่น + ล าดับหรือจ านวน  9 2.95 
4 ความดีงาม + บุคคล  8 2.62 
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ตารางที่ 3.16 (ต่อ) 
 

แสดงค่าความถ่ีและร้อยละโครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

ล าดับ โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ความถี ่ ร้อยละ 
5 เทวดา + บุคคล  7 2.30 
6 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สถานที่  7 2.30 
7 เทวดา + ความดีงาม 5 1.64 
8 สถานที่ + สิง่มีค่า  5 1.64 
9 เทวดา + สัมพันธ์กบัเรือล าอื่น  4 1.31 
10 สิ่งมีค่า + สถานที่  3 0.98 
11 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + ความดีงาม  3 0.98 
12 เทวดา + ความดีงาม + ความดีงาม 2 0.66 
13 เทวดา + น้ าหรือเรอื  2 0.66 

14 เทวดา + เหตุการณ์  2 0.66 

15 ความดีงาม + น้ าหรือเรอื  2 0.66 

16 สัมพันธ์กบัเรือยาวล าอื่น + รปูลักษณะ 2 0.66 

17 สัมพันธ์กบัเรือยาวล าอื่น + สถานที ่ 2 0.66 

18 ต าแหน่ง + สถานที่  2 0.66 

19 ต าแหน่ง + สัตว์  2 0.66 

20 สิ่งของ + สิ่งมีค่า 2 0.66 

21 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + สถานที่  2 0.66 

22 บุคคล + สิง่ศักดิ์สิทธ์ิ 2 0.66 

23 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + ความดีงาม + ความดีงาม  1 0.33 
24 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + ความดีงาม + สิง่ศักดิ์สทิธ์ิ  1 0.33 

25 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + พละก าลงั + พละก าลงั 1 0.33 

26 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + พันธ์ุพืช  1 0.33 

27 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + บุคคล  1 0.33 

28 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + บุคคล 1 0.33 

29 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น 1 0.33 

30 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + เหตกุารณ์ 1 0.33 
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ตารางที่ 3.16 (ต่อ) 
 

แสดงค่าความถ่ีและร้อยละโครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

ล าดับ โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ความถี ่ ร้อยละ 
31 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สิ่งมีค่า + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 1 0.33 
32 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + โขนเรือ 1 0.33 

33 เทวดา + เทวดา + น้ าหรอืเรือ 1 0.33 

34 เทวดา + ทิศ 1 0.33 

35 เทวดา + สัตว์ 1 0.33 

36 เทวดา + ธรรมชาติ 1 0.33 

37 เทวดา + ต าแหน่ง  1 0.33 

38 เทวดา + การกระท า 1 0.33 

39 เทวดา + โขนเรือ  1 0.33 

40 สิ่งมีค่า + สถานที่ + สิ่งมีค่า  1 0.33 

41 สิ่งมีค่า + ธรรมชาติ  1 0.33 

42 สิ่งมีค่า + ธรรมชาติ + สิ่งมีค่า 1 0.33 

43 สิ่งมีค่า + ความดีงาม + ความดีงาม 1 0.33 

44 สิ่งมีค่า + บุคคล  1 0.33 

45 สิ่งมีค่า + การเคลื่อนที ่ 1 0.33 

46 สิ่งของ + สถานที ่ 1 0.33 

47 ความดีงาม + สถานที ่ 1 0.33 

48 ความดีงาม + ความดีงาม + สถานที ่ 1 0.33 

49 ความดีงาม + เทวดา  1 0.33 

50 ความดีงาม + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ  1 0.33 

51 ความดีงาม + เหตุการณ์  1 0.33 

52 ต าแหน่ง + เหตุการณ์  1 0.33 

53 ต าแหน่ง + บุคคล  1 0.33 

54 ต าแหน่ง + สิง่ศักดิ์สิทธ์ิ  1 0.33 

55 ต าแหน่ง + กลุม่คน  1 0.33 

56 ต าแหน่ง + ธรรมชาติ  1 0.33 
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ตารางที่ 3.16 (ต่อ) 
 

แสดงค่าความถ่ีและร้อยละโครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 

ล าดับ โครงสร้างแบบ 2 กลุม่ความหมาย ความถี ่ ร้อยละ 
57 สถานที่ + เทวดา  1 0.33 

58 สถานที่ + น้ าหรือเรือ 1 0.33 

59 สถานที่ + ล าดับหรือจ านวน  1 0.33 

60 สถานที่ + ธรรมชาติ  1 0.33 

61 สัตว์ + สถานที่  1 0.33 

62 สัตว์ + สิ่งมีค่า  1 0.33 

63 สัตว์ + ความดีงาม 1 0.33 

64 สัมพันธ์กบัเรือยาวล าอื่น + เหตุการณ์  1 0.33 

65 สัมพันธ์กบัเรือยาวล าอื่น + ความดีงาม 1 0.33 

66 พละก าลัง + บุคคล 1 0.33 

67 พละก าลัง + ทิศ 1 0.33 

68 บุคคล + ธรรมชาติ 1 0.33 

69 โขนเรือ + บุคคล 1 0.33 

70 รูปลักษณะ + สิง่มีค่า 1 0.33 

71 น้ าหรือเรือ + สิ่งมีค่า 1 0.33 

72 ธรรมชาติ + การกระท า 1 0.33 

73 เหตุการณ์ + สถานที ่ 1 0.33 

 รวม 165 54.10 
 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวแบบ 2  

กลุ่มความหมาย ปรากฏความถ่ีเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ ล าดับที่ 1 กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับเทวดา + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (ร้อยละ 8.52) ล าดับที่ 2  
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา + กลุ่ มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ (ร้อยละ 4.92) ล าดับที่ 3  
กลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับหรือจ านวน (ร้อยละ 
2.95) ล าดับที่ 4 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคลและ 
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วงศ์ตระกูล (ร้อยละ 2.62) ล าดับที่ 5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
บุคคลและวงศ์ตระกูล และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับสถานที่ (ร้อยละ 2.30) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าช่ือเรือยาวที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ 2  
กลุ่มความหมายนั้นมักตั้งช่ือโดยต าแหน่งแรกหรือค าแรกของช่ือเรือเป็นกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
เทวดามากที่สุด ล าดับที่ 2 คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ล าดับที่ 3 คือ  
กลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม 

ส่วนต าแหน่งที่ 2 นั้นเป็นกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และ
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ มากที่สุด ล าดับที่ 2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล 
ล าดับที่ 3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม 

จะเห็นได้ ว่าคนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือนิยมตั้ ง ช่ือ เรือยาวมาจาก 2 
กลุ่มความหมายโดยน าค าที่สื่อถึงเทวดา เช่น ค าว่า “เทพ” “เจ้าแม่” มาประกอบกับช่ือเฉพาะที่เป็น
ช่ือของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าเรือยาวคือแม่ย่านาง ช่ือปู่ตา ช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวบ้านบริเวณนั้นนับถือ 
หรือน ามาประกอบกับช่ือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรือยาวล าน้ัน ๆ เช่น ช่ือหมู่บ้าน ช่ือต าบล ช่ืออ าเภอ 
ช่ือสิ่งปลูกสร้างบริเวณหมู่บ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมน ามาประกอบกับช่ือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเรือยาวล าน้ัน ๆ เช่น นามพระภิกษุ ช่ือเจ้าของเงินทุน เป็นต้น  

 
3.3.3 โครงสรา้งทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมาย 

    โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมาย เป็นโครงสร้างของช่ือเรือยาว 
1 ช่ือ ที่ผู้ตั้งช่ือใช้ความหมายในการตั้งช่ือ 3 กลุ่ม ช่ือเรือลักษณะพบจ านวน 40 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 
13.11 ของ ช่ือเรือยาวทั้ งหมด ตัวอย่าง ช่ือ เรือยาวที่ มี โครงสร้ างทางความหมายแบบ 3  
กลุ่มความหมาย ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.17 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 3 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

1. เทวดา + พันธ์ุพืช + สิ่งมีค่า เทพปทุมทอง (เทพ + ปทุม + ทอง) 
 เจ้าแม่ตะเคียนแก้ว (เจ้าแม่ + ตะเคียน + แก้ว) 
 เจ้าพ่อพวงทอง (เจ้าพ่อ + พวง + ทอง) 
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ตารางที่ 3.17 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 3 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

2. เทวดา + สถานที่ + สิ่งมีค่า เทพประดูท่อง (เทพ + ประดู่ + ทอง) 

 เทพยูงทอง (เทพ + ยูง + ทอง) 
 เทพศิลาทอง (เทพ + ศิลา + ทอง) 

3. เทวดา + ความดีงาม + สถานที ่ เทพศิรมิงคล (เทพ + ศิริ + มงคล) 

 เจ้าแม่ขวัญเมือง (เจ้าแม่ + ขวัญ + เมือง) 

4. เทวดา + บุคคล + ความดีงาม เทพวิสทิธ์ิชัย (เทพ + วิสิทธ์ิ + ชัย) 

 เทพพิชิตชัย (เทพ + พิชิต + ชัย) 

5. เทวดา + สิ่งของ + สิ่งมีค่า  เทพมาลัยทอง (เทพ + มาลัย + ทอง) 

 เทพพานทอง (เทพ + พาน + ทอง) 

6. เทวดา + สถานที่ + เหตกุารณ์ เทพประทาน 99 (เทพ + ประทาน + 99) 

7. เทวดา + สถานที่ + ความดีงาม เจ้าแมห่งษ์ฟ้าน าชัย (เจ้าแม่ + หงษ์ฟ้า + น าชัย) 

8. เทวดา + ความดีงาม + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ เทพศิริวารินทร ์(เทพ + ศิริ + วารินทร)์ 

9. เทวดา + สิ่งมีค่า + การเคลือ่นที ่ เจ้าแม่ค าไหล (เจ้าแม่ + ค า + ไหล) 

10. เทวดา + สิ่งมีค่า + สถานที่ เจ้าแมเ่พชรนารายณ์ (เจ้าแม่ + เพชร + นารายณ์) 

11. เทวดา + บุคคล + สิ่งมีค่า เทพศรโีพธ์ิทอง (เทพ + ศรีโพธ์ิ + ทอง) 

12. เทวดา + การกระท า + เหตุการณ์ เทพนิมิตร 33 (เทพ + นิมิตร + 33)  

13. เทวดา + เมือง + สถานที ่ เทพนครไกล (เทพ + นคร + ไกล) 

14. เทวดา + สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + บุคคล เจ้าแม่ย่าสีทา (เจ้าแม่ + ย่า + สทีา) 

15. เทวดา + สถานที่ + สถานที่ + สถานที่ 
+ บุคคล 

เจ้าแม่ธรรมเนียม 89 ส้มต านัว  
(เจ้าแม่ + ธรรมเนียม + 8 + 9 + ส้มต านัว) 

16. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + ความดีงาม + บุคคล นางสุดใจ (นาง + สุด + ใจ) 

17. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + สิ่งมีค่า + การเคลื่อนที ่ นางค าไหล (นาง + ค า + ไหล) 
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ตารางที่ 3.17 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 3 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 

18. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + พันธ์ุพืช + สิ่งมีค่า สาวขนุนทอง (สาว + ขนุน + ทอง) 

19. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + การเคลื่อนที่ + สถานที ่ นางสาวผ่านค ามลู (นางสาว + ผ่าน + ค ามูล) 

20. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + สถานที่ + โขนเรือ 
นางค าบอนสุวรรณนา (นาง + ค าบอน +  
สุวรรณนา) 

21. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + สิ่งของ + สถานที ่ แม่สรอ้ยสวรรค์ (แม่ + สร้อย + สวรรค์) 

22. สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ + สิ่งมีค่า + สิง่มีค่า + 
สถานที ่

นางสาวเพชรค ามูล (นางสาว + เพชร + ค า + มูล) 

23. ต าแหน่ง + สถานที่ + รปูลักษณะ ขุนทัพใหญ ่(ขุน + ทัพ + ใหญ่) 

24. ต าแหน่ง + สถานที่ + ความดีงาม นางพญาโพธ์ิงาม (นางพญา + โพธ์ิ + งาม) 

25. ต าแหน่ง + สัตว์ + รูปลักษณะ นางพญาหงส์ขาว (นางพญา + หงส์ + ขาว) 

26. ต าแหน่ง + เหตุการณ์ + สิ่งมีค่า นางพญาเชือกค า (นางพญา + เชือก + ค า) 

27. ต าแหน่ง + สิ่งของ + บุคคล นางพญาพานทอง (นางพญา + พาน + ทอง) 

28. สิ่งมีค่า + น้ าหรอืเรือ + สถานที่ เพชรรอ่งเสียว (เพชร + ร่อง + เสียว) 

29. สิ่งมีค่า + ความดีงาม + บุคคล ค าสุดใจ (ค า + สุด + ใจ) 

30. ความดีงาม + สถานที่ + ล าดับหรือ
จ านวนนับ 

ศรีอุบล 1 (ศรี + อุบล + 1) 

31. สถานที่ + เหตุการณ์ + รูปลักษณะ ค าบอนสายฝนใหญ ่(ค าบอน + สายฝน + ใหญ)่ 

32. สิ่งของ + ต าแหน่ง + ล าดับหรอืจ านวน
นับ 

ศรพระยา 1 (ศร + พระยา + 1) 

33. กลุ่มคน + ความดีงาม + เมอืง ทัพมงคลสยาม (ทัพ + มงคล + สยาม) 
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จากการวิเคราะห์ช่ือเรือยาวที่มีโครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่ มความหมาย
จ านวน 40 ช่ือข้างต้น สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.18 

 

แสดงค่าความถ่ีและร้อยละโครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมาย 

ล าดับ โครงสร้างแบบ 3 กลุ่มความหมาย ความถี ่ ร้อยละ 

1 เทวดา + พันธ์ุพืช + สิ่งมีค่า 3 0.98 

2 เทวดา + สถานที่ + สิ่งมีค่า 3 0.98 

3 เทวดา + ความดีงาม + สถานที ่ 2 0.66 

4 เทวดา + บุคคล + ความดีงาม 2 0.66 

5 เทวดา + สิ่งของ + สิ่งมีค่า  2 0.66 

6 เทวดา + สถานที่ + เหตุการณ์ 1 0.33 

7 เทวดา + สถานที่ + ความดีงาม 1 0.33 

8 เทวดา + ความดีงาม + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 1 0.33 

9 เทวดา + สิ่งมีค่า + การเคลื่อนที ่ 1 0.33 

10 เทวดา + สิ่งมีค่า + สถานที ่ 1 0.33 

11 เทวดา + บุคคล + สิง่มีค่า 1 0.33 

12 เทวดา + การกระท า + เหตุการณ์ 1 0.33 

13 เทวดา + เมือง + สถานที ่ 1 0.33 

14 เทวดา + สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + บุคคล 1 0.33 

15 เทวดา + สถานที่ + สถานที่ + สถานที่ + บุคคล 1 0.33 

16 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + ความดีงาม + บุคคล 1 0.33 

17 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สิ่งมีค่า + การเคลื่อนที ่ 1 0.33 

18 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + พันธ์ุพืช + สิ่งมีค่า 1 0.33 

19 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + การเคลื่อนที่ + สถานที ่ 1 0.33 

20 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สถานที่ + โขนเรือ 1 0.33 
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ตารางที่ 3.18 (ต่อ) 
 

แสดงค่าความถ่ีและร้อยละโครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมาย 

ล าดับ โครงสร้างแบบ 3 กลุ่มความหมาย ความถี ่ ร้อยละ 

21 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สิ่งของ + สถานที ่ 1 0.33 

22 สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ + สิ่งมีค่า + สิ่งมีค่า + สถานที ่ 1 0.33 

23 ต าแหน่ง + สถานที่ + รูปลักษณะ 1 0.33 

24 ต าแหน่ง + สถานที่ + ความดีงาม 1 0.33 

25 ต าแหน่ง + สัตว์ + รปูลักษณะ 1 0.33 

26 ต าแหน่ง + เหตุการณ์ + สิง่มีค่า 1 0.33 

27 ต าแหน่ง + สิง่ของ + บุคคล 1 0.33 

28 สิ่งมีค่า + น้ าหรือเรือ + สถานที ่ 1 0.33 

29 สิ่งมีค่า + ความดีงาม + บุคคล 1 0.33 

30 ความดีงาม + สถานที่ + ล าดับหรือจ านวนนับ 1 0.33 

31 สถานที่ + เหตุการณ์ + รปูลกัษณะ 1 0.33 

32 สิ่งของ + ต าแหน่ง + ล าดับหรือจ านวนนับ 1 0.33 

33 กลุ่มคน + ความดีงาม + เมือง 1 0.33 

  รวม 40 13.11 
 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวแบบ 3  

กลุ่มความหมายแต่ละรูปแบบปรากฏความถ่ีไม่แตกต่างกันมากเท่าใดนัก  กล่ าวคือ พบ 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพันธ์ุพืช + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า 
และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
สิ่งมีค่า มากที่สุด (ร้อยละ 0.98) แต่เมื่อพิจารณาต าแหน่งของการปรากฏค าพบว่าช่ือเรือยาวที่มี
โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมายมีต าแหน่งแรกหรือค าแรกของช่ือเรือเป็น 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา มากที่สุด ล าดับที่  2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและ 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ล าดับที่ 3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับต าแหน่ง  
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ส่วนต าแหน่งที่  2 นั้นเป็นกลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ มากที่สุด ล าดับที่  2  
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม ล าดับที่ 3 กลุ่มความหมายเกี่ ยวกับสิ่งมีค่า กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับสิ่งของ และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพันธ์ุพืช 

ส่วนต าแหน่งที่  3 นั้นเป็นกลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า มากที่สุด ล าดับที่  2  
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ ล าดับที่ 3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม 

จากข้อมูลข้างต้นจะสังเกตได้ว่าช่ือเรือยาวที่ตั้งมาจาก 3 กลุ่มความหมาย ผู้ตั้งช่ือเรือ
ยาวนิยมน าค าที่สื่อความหมายถึงเทวดามาประกอบกับค าอื่น ๆ เช่น ช่ือสถานที่ สิ่งมีค่า ช่ือสิ่งของ 
ช่ือพันธ์ุพืช เป็นต้น มาต้ังเป็นช่ือเรือยาวหมู่บ้านของตน รวมถึงการน าค าบอกเพศมาประกอบกับค า
อื่น ๆ เพื่อแสดงว่าเรือยาวล าน้ันเป็นเพศหญิงหรือมีแม่ย่านางประจ าเรือเป็นเพศหญิง อีกทั้งนิยมน า
ค าที่มีความหมายเพื่อบอกต าแหน่ง โดยเฉพาะต าแหน่งทางราชการทหารมาประกอบกับค าอื่น  ๆ 
เพื่อสื่อว่าเรือยาวเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งทางสังคมสูง 

นอกจากนี้ยังน าช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือ ช่ือสิ่งมีค่าต่าง ๆ มาประกอบค า
อื่น ๆ เพื่อสื่อให้เห็นว่าเรือยาวมีความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้าน มีสถานะเหมือนคนและมีค่า ส่วน  
ช่ือสถานที่ ช่ือสิ่งของ และช่ือกลุ่มคนที่น ามาประกอบกับค าอื่น  ๆ ก็แสดงให้เห็นว่าคนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้ความส าคัญกับท้องถ่ินของตน 

 
3.3.4 โครงสรา้งทางความหมายแบบ 4 กลุ่มความหมาย 

    โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มความหมาย เป็นโครงสร้างของช่ือเรือยาว 
1 ช่ือ ที่ผู้ตั้งช่ือใช้ความหมายในการตั้งช่ือ 4 กลุ่ม ช่ือเรือลักษณะพบจ านวน 9 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 
2.95 ของช่ือเรือยาวทั้งหมด ซึ่งนับว่ามีความถ่ีน้อยที่สุด ได้แก่ เรือนางค าปลิวละอองลม เรือสาว
สวยสุภาพร 1 เรือนางสาวลิปทานาวาคณะเอก เรือเจ้าแม่ศรีสองเมือง เรือเจ้าแม่ศรีสองนาง 
เรือรุ่งฟ้าศิลาทอง เรือเดชนาค า 1 เรือค าไหลแดนภูไท และเรือศักดิ์ทองวิทิตชัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 3.19 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 4 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 
1. สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + สิ่งมีค่า + เคลื่อนไหว + ธรรมชาติ นางค าปลิวละอองลม 
2. สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + สถานที่ + บุคคล + ล าดับหรือจ านวนนับ สาวสวยสุภาพร 1 
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ตารางที่ 3.19 (ต่อ) 
 
โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มความหมาย 

โครงสร้างแบบ 4 กลุม่ความหมาย ชื่อเรือยาว 
3. สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + น้ าหรือเรือ + กลุ่มคน+ ความดีงาม นางสาวลปิทานาวาคณะเอก 
4. เทวดา + ความดีงาม + ล าดับหรือจ านวนนับ + เมือง เจ้าแม่ศรสีองนาง 
5. เทวดา + บุคคล + ล าดับหรือจ านวนนับ + สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เจ้าแม่ศรสีองเมือง 
6. ความดีงาม + ธรรมชาติ + สถานที่ + สิ่งมีค่า รุ่งฟ้าศิลาทอง 
7. ความดีงาม + สถานที่ + สิ่งมีค่า + ล าดับหรือจ านวนนับ เดชนาค า 1  
8. สิ่งมีค่า + การกระท า + ทิศ + กลุ่มคน ค าไหลแดนภูไท 
9. พันธ์ุพืช + สิ่งมีค่า + บุคคล + ความดีงาม ศักดิ์ทองวิทิตชัย 

 
จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวแบบ 4  กลุ่มความหมาย  

สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.20 

 
แสดงค่าความถ่ีและร้อยละโครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มความหมาย 

ล าดับ โครงสร้างแบบ 4 กลุ่มความหมาย ความถี ่ ร้อยละ 
1 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + สิ่งมีค่า + เคลื่อนไหว + ธรรมชาติ 1 0.33 
2 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + สถานที่ + บุคคล + ล าดับหรือจ านวนนับ 1 0.33 
3 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ + น้ าหรือเรือ + กลุ่มคน+ ความดีงาม 1 0.33 
4 เทวดา + ความดีงาม + ล าดับหรือจ านวนนับ + เมือง 1 0.33 
5 เทวดา + บุคคล + ล าดับหรือจ านวนนับ + สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 1 0.33 
6 ความดีงาม + ธรรมชาติ + สถานที่ + สิ่งมีค่า 1 0.33 
7 ความดีงาม + สถานที่ + สิ่งมีค่า + ล าดับหรือจ านวนนับ 1 0.33 
8 สิ่งมีค่า + การกระท า + ทิศ + กลุ่มคน 1 0.33 
9 พันธ์ุพืช + สิ่งมีค่า + บุคคล + ความดีงาม 1 0.33 

 รวม 9 2.95 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ ว่า ช่ือเรือยาวที่มี โครงสร้างทางความหมายแบบ 4  
กลุ่มความหมายพบน้อยที่สุดมี 9 ช่ือ จะเห็นได้ว่าช่ือเรือยาวที่มีโครงสร้างทางความหมายลักษณะนี้ต้ัง
มาจากกลุ่มความหมายที่หลากหลาย โดยกลุ่มความหมายที่ปรากฏมากที่สุดคือ กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
สิ่งมีค่า ปรากฏความถ่ี 5 ครั้ง ล าดับต่อมาคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับหรือจ านวนนับ ปรากฏ
ความถ่ี 4 ครั้ง และล าดับที่ 3 คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล และกลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับสถานที่ ปรากฏความถ่ี 3 ครั้ง 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาว จ านวน 305 ช่ือ พบว่าช่ือ
เรือยาวมีโครงสร้างทางความหมายตั้งแต่ 1 กลุ่มความหมาย ไปจนถึงโครงสร้างแบบ 4  
กลุ่มความหมาย สรุปเป็นตารางแสดงความถ่ีร้อยละ ได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.21 
 
แสดงค่าความถ่ีและร้อยละโครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับ โครงสร้างทางความหมายของชื่อเรือยาว 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความถี ่ ร้อยละ 

1 โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มความหมาย 91 29.84 

2 โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย 165 54.10 

3 โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมาย 40 13.11 

4 โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มความหมาย 9 2.95 

 รวม 305 100.00 
 

จากโครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวที่ปรากฏความถ่ีเรียงจากมากที่สุดไปน้อย
ที่สุด คือ โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย (ร้อยละ 54.10) อันดับ 2 โครงสร้างทาง
ความหมายแบบ 1 กลุ่มความหมาย (29.84) อันดับ 3 โครงสร้างทางความหมายแบบ 3  
กลุ่มความหมาย (ร้อยละ 13.11) และอันดับ 4 โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มความหมาย 
(ร้อยละ 2.95) 
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เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวทั้ง 305 ช่ือ พบว่าค าในแต่ละกลุ่ม
ความหมายอาจปรากฏในต าแหน่งที่ 1 – 5 ก็ได้ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.22 
 
ตารางแสดงความถ่ีต าแหน่งการปรากฏของค าในช่ือเรือยาว 

กลุ่มความหมายของชื่อเรือยาว 
ต าแหน่ง

ท่ี 1 
ต าแหน่ง

ท่ี 2 
ต าแหน่ง

ท่ี 3 
ต าแหน่ง

ท่ี 4 
ต าแหน่ง

ท่ี 5 

1. กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัเทวดา 96 4 - - - 

2. กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัความเช่ือและ 
สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 

87 55 5 1 - 

3. กลุ่มความหมายที่สมัพันธ์กับเรอืยาวล าอื่น 28 5 - - - 

4. กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัความดีงาม 24 25 8 1 1 

5. กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัสถานที ่ 16 47 12 2 - 

6. กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัต าแหน่ง 15 2 - - - 

7. กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัสิง่มีค่า 12 17 15 1 - 

8. กลุ่มความหมายเกี่ยวกบับุคคลและ 
วงศ์ตระกูล 

11 26 7 - 1 

9. กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัสิง่ของ 4 4 - - - 

10. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์ 3 4 - - - 

11. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพละก าลงัและ
ความเจรญิ 

2 1 1 - - 

12. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ 1 7 - 1 - 

13. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับน้ าหรือเรือ 1 6 2 - - 

14. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพันธ์ุพืช 1 5 - - - 

15. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับรูปลักษณะ 1 2 3 - - 
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ตารางที่ 3.22 (ต่อ) 
 
ตารางแสดงความถ่ีต าแหน่งการปรากฏของค าในช่ือเรือยาว 

กลุ่มความหมายของชื่อเรือยาว 
ต าแหน่ง

ท่ี 1 
ต าแหน่ง

ท่ี 2 
ต าแหน่ง

ท่ี 3 
ต าแหน่ง

ท่ี 4 
ต าแหน่ง

ท่ี 5 

16. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกลุม่คน  1 1 0 2 - 

17. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเหตกุารณ์ตอน 
สร้างเรอืยาว 

1 8 2 - - 

18. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประติมากรรม 
โขนเรือยาว 

1 1 2 - - 

19. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับหรือ 
จ านวนนับ 

- 10 4 2 - 

20. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนที ่ - 3 3 - - 

21. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการกระท า - 3 - - - 

22. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเมือง - 1 1 1 - 

23. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทิศ - 2 1 - - 

 
จากการวิเคราะห์ต าแหน่งการปรากฏของค าในช่ือเรือยาวพบว่ากลุ่มความหมายที่

ปรากฏในต าแหน่งที่ 1 มากที่สุดคือกลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา ล าดับต่อมาคือกลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ล าดับที่ 3 คือกลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น ล าดับที่ 4 
คือกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม ล าดับที่ 5 คือกลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ 

ส่วนกลุ่มความหมายที่ปรากฏในต าแหน่งที่ 2 มากที่ สุดคือกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
ความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ล าดับที่ 2 คือกลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ ล าดับที่ 3 กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล ล าดับที่  4 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม ล าดับที่  5 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า 

กลุ่มความหมายที่ปรากฏในต าแหน่งที่ 3 มากที่สุดคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า 
ล าดับต่อมาคือกลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ ล าดับที่ 3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม ล าดับ
ที่ 4 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล ล าดับที่ 5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและ
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
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จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวและต าแหน่งการปรากฏของ
ค าในช่ือเรือยาวข้างต้นจะเห็นได้ว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมตั้ง ช่ือเรือยาวโดยใช้ 2  
กลุ่มความหมายมาประกอบกัน ค าที่ปรากฏในต าแหน่งแรกของช่ือเรือมากที่สุดเป็นกลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับเทวดา เช่น “เทพ” “เจ้าแม่” ปรากฏ 96 ครั้ง การที่กลุ่มความหมายลักษณะนี้ปรากฏมาก
ที่สุดแสดงให้เห็นว่าเรือยาวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ มีฐานะเปรียบเสมือนเทวดาตามความเช่ือในศาสนาที่
ชาวบ้านเคารพบูชา สอดคล้องกับความเช่ือเรื่องเทพารักษ์หรือนางไม้ประจ าต้นไม้ที่มักเป็นเพศหญิง 
เมื่อน าต้นไม้นั้นมาสร้างเป็นเรือยาว เทพารักษ์หรือนางไม้เหล่าน้ันก็จะกลายเป็นแม่ย่านางประจ าเรือ
ต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีชาวบ้านเช่ือว่ามีอ านาจบันดาลให้เกิดผลดีหรือผลร้ายแก่ชาวบ้านและเรือยาวได้ 

ค าที่ปรากฏในต าแหน่งแรกล าดับรองลงมาที่น ามาต้ังเป็นช่ือเรือยาวคือกลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เช่น “แม่ย่า” “แม่” “นาง” “นางสาว” รวมถึงช่ือของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ประจ าท้องถ่ินคือช่ือปู่ตาประจ าหมู่บ้าน ปรากฏ 87 ครั้ง นอกจากนี้กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ
และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิยังปรากฏมากที่สุดในต าแหน่งที่ 2 ของช่ือเรือยาวด้วย คือ ปรากฏ 55 ครั้ง ที่เป็น
เช่นน้ีเป็นเพราะชาวบ้านเช่ือว่าอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าถ่ินที่ตนเคารพบูชาน้ันจะบันดาลให้เรือ
ประสบความส าเร็จในการแข่งขันและปลอดภัยจากอันตราย ส่วนกลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่เป็น
กลุ่มที่ปรากฏรองลงมาคือปรากฏ 47 ครั้ง ที่เป็นเช่นนี้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะคนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้ความส าคัญกับสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับชีวิตของตน และยัง
สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนด้วย ดังที่พระครูสุตะโพธิสุนทร (สัมภาษณ์, 2557) 
ได้กล่าวว่าการน าช่ือหมู่บ้านหรือสิ่งแวดล้อมประจ าหมู่บ้านมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวจะท าให้รู้ถ่ินที่มาของ
เรือยาว  

ผลการวิเคราะห์ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความ
ซับซ้อนทางความหมายของช่ือเรือ นอกจากนี้โครงสร้างทางความหมายที่หลากหลายของช่ือเรือ
ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเลือกสรรค าที่น ามา
ตั้งเป็นช่ือเรือยาวอีกด้วย 
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บทที่ 4  
ค่านิยมและความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ภาษาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ศึกษาความคิดความเช่ือของคนในแต่ละวัฒนธรรม 

การศึกษาวิเคราะห์ช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพิจารณาจากความหมายของช่ือเรือ
สามารถสะท้อนค่านิยมและความคิดความเช่ือของคนในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้หลาย
ประการ ดังนี้ 

 
4.1 ค่านิยมทีส่ะท้อนจากชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ค่านิยมเป็นสิ่งที่คนในสังคมมีความเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติ เป็นแนวทาง

หนึ่งที่จะช่วยก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ ค าว่า “ค่านิยม” 
มีผู้ให้ค านิยามต่างกันไปดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2554, น. 253) กล่าวว่า ค่านิยม หมายถึง “สิ่งที่บุคคลหรือสังคม
ยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และก าหนดการกระท าของตนเอง” 

สุนทรี โคมิน และ สนิท สมัครการ (2522, น. 6) ได้ให้ความหมายของ ค่านิยม ไว้ว่า 
“ค่านิยมคือความเช่ือ (prescriptive belief) อย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะถาวรที่ เช่ือว่า ‘วิถีปฏิบัติ’ 
บางอย่าง หรือ “เป้าหมายของชีวิต” บางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบสมควรที่จะ
ยึดถือหรือปฏิบัติมากกว่า ‘วิถีชีวิต’ หรือเป้าหมายชีวิตอย่างอื่น” 

พนัส หันนาคินทร์ (2523, น. 18) กล่าวว่า “ค่านิยม หมายถึง การยอมรับนับถือและ
พร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าหรือกลุ่มคนที่มีอยู่ต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุ ความคิด อุดมคติ รวมทั้ง
การกระท าในด้านเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรีภาพ ทั้งนี้โดยได้ท าการประเมินค่าจากทัศนะ
ต่าง ๆ โดยถ่ีถ้วนรอบคอบแล้ว ค่านิยมของบุคคลจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ถึงแม้ว่าอยู่ในวัฒนธรรมเดียวหรือสังคมเดียวกัน และค่านิยมของแต่ละบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงจากค่านิยมเดิมของเขาได้”  

Fraenkel (1980, p. 216 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2528, 
น. 3) กล่าวว่า “ค่านิยม คือ ความคิด (Ideas) หรือความคิดรวบยอด (Concept) ของบุคคลในสิ่งที่
บุคคลนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อชีวิตของเรา ค่านิยมนี้เราอาจให้ค าจ ากัดความหรือน ามา
อภิปรายเปรียบเทียบและวิเคราะห์ตลอดจนให้การสรุปเป็นนัยส าคัญของค่านิยมได้” 
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สาโรช บัวศรี (2526, น. 13) กล่าวว่า “ค่านิยม หมายถึงสภาพ (หรือการกระท า) บาง
ประการที่เราเช่ือ (หรือนิยมนั่นเอง) ว่าควรยึดถือหรือยึดมั่น เพื่อจะได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือความ
มุ่งหมายของสังคมหรือของตัวเราเอง” 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2528, น. 3) กล่าวว่า “ค่านิยม คือความ
นิยมว่ามีค่า หมายถึงความเช่ือของบุคคลที่เช่ือว่าสิ่งใดมีค่า มีความส าคัญ และเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
ของเขา ในขณะที่สิ่งอื่นไม่มีค่า ไม่มีความส าคัญและไม่เป็นที่ต้องการ”  

สุพัตรา สุภาพ (2525, น. 6) กล่าวว่า “ค่านิยม หมายถึงสิ่งที่กลุ่มสังคมหนึ่ง ๆ เห็นว่า
เป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การกระท า น่ากระท า น่ายกย่อง หรือเห็นว่าถูกต้อง” 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ค่านิยม หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งคิดว่าส าคัญ มีค่า 
ควรยึดมั่น และมีส่วนส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคม 

สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีวัฒนธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียม
ที่หลากหลายสามารถสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี การแข่งขันเรือยาว
ถือเป็นประเพณีส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงวิถีปฏิบัติของคนอีสานผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ระหว่างสร้างเรือ
และแข่งเรือ รวมถึงการตั้งช่ือเรือยาวด้วยค าที่มีความหมายที่หลากหลายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น
ค่านิยมบางประการของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี 

จากการวิเคราะห์การตั้งช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 305 ช่ือ พบว่า
มกีารใช้ค าที่น ามาตั้งเป็นช่ือ จ านวน 377 ค า ปรากฏความถ่ี 623 ครั้ง พบความถ่ีในการใช้ค าที่แสดง
ให้เห็นถึงค่านิยมของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 38418 ครั้ง ซึ่งค าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นค่านิยม
ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประการ ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา ค่านิยม
เกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัวและเครือญาติ ค่านิยมเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของ
ตนเอง ค่านิยมเกี่ยวกับธรรมชาติ และค่านิยมเกี่ยวกับความกตัญญู ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

                                            
 18 จากช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 305 ช่ือ พบว่ามีค าที่น ามาตั้งเป็น
ช่ือ จ านวน 377 ค า ปรากฏความถ่ี 623 ครั้ง แต่เมื่อน าค าเหล่านี้มาวิเคราะห์ค่านิยมพบว่ามีการ
ปรากฏการใช้ค า 384 ครั้ง เนื่องจากค า 1 ค า อาจสะท้อนค่านิยมได้หลายประการ ตัวอย่างเช่น เรือ
เจ้าพ่อแก่งสะพือ ค าว่า “แก่งสะพือ” มาจากช่ือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบริเวณหมู่บ้านซึ่งชาวบ้าน
ถือว่าเป็นสถานที่ส าคัญและท าให้คนในหมู่บ้านอื่นรู้จักแหล่งของเรือยาวล านี้จึงน ามาตั้งเป็นช่ือเรือ
ยาว ผู้วิจัยจึงจัดว่าค าน้ีสะท้อนค่านิยม 2 ประการ คือ ค่านิยมเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของ
ตนเอง และค่านิยมเกี่ยวกับธรรมชาติ 
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4.1.1 ค่านยิมที่เก่ียวกับสิ่งท่ีพึงปรารถนา 

อ านาจ ปักษาสุข (2550, น. 108) กล่าวว่า สิ่งที่พึงปรารถนา หมายถึง “สิ่งที่
บุคคลอยากจะมี  อยากจะได้ และอยากให้เกิดกับชีวิ ตตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล” 
เมื่อพิจารณาสิ่งที่พึงปรารถนาแล้วจะพบว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเห็นว่าเป็นเรื่องดีและเกิดประโยชน์ 

    ความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะท้อนให้เห็นค่านิยมของ
คนอีสานเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา มีค าที่แสดงให้เห็นค่านิยมดังกล่าวปรากฏความถ่ี  152 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 39.58 ประกอบไปด้วย ค่านิยมเกี่ยวกับความมั่งค่ังร่ ารวย ค่านิยมเกี่ยวกับความดีงาม 
ค่านิยมเกี่ยวกับเกียรติยศและอ านาจ และค่านิยมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.1.1.1 คา่นิยมเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ ารวย 

       ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ (2551, น. 50 -51 อ้างถึงใน สมบัติ มหารศ, 2521, 
 น. 13) ได้กล่าวถึง ค่านิยมเรื่องความมั่ ง ค่ังร่ ารวยในสั งคมอีสานไว้ว่าชาวชนบทในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีค่านิยมเกี่ยวกับความมั่งค่ังเป็นล าดับต้น ๆ การน าค าที่มีความหมายสื่อถึงสิ่งที่
มีค่าหรือทรัพย์สินเงินทองมาตั้งเป็นช่ือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันจึงสะท้อนให้เห็นว่าคนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความปรารถนาให้ตนเองร่ ารวย  

       เมื่อพิจารณาความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว
พบว่ามีค าที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมเกี่ยวกับความมั่งค่ังร่ ารวย ปรากฏความถ่ี 55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
14.32 โดยการตั้งช่ือเรือจากช่ือของธาตุหรืออัญมณีที่มีค่าอย่าง เพชร ทอง ค า (ทองค า) เงิน มณี 
รัตนะ หรือสิ่งของที่  มีค่า เช่น เครื่องประดับ เป็นต้น ตัวอย่างช่ือเรือยาวที่สะท้อนให้เห็นค่านิยม
เกี่ยวกับความมั่งค่ัง เช่น เรือเทพพานทอง เรือมาลัยเพชร เรือรัตนศรีวิลัย เรือแสงมณี เรือเทพศรี
โพธิท์อง เรือแม่สร้อยสวรรค์ เป็นต้น 

       การน าค าที่มีความหมายสื่อถึงสิ่งที่มีค่ามาต้ังเป็นช่ือเรือยาวนอกจากจะ
สะท้อนให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่านิยมเกี่ยวกับความมั่งค่ังร่ ารวยแล้ว ยังแสดงให้
เห็นว่าคนในพื้นที่นี้ยกย่องเรือยาวให้มีค่าเปรียบเสมือนกับอัญมณีมีค่าเหล่าน้ันด้วย 

       การศึกษาการตั้งช่ือของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละสังคมสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและวิถีปฏิบัติอันจะส่งผลให้เกิดเป็นค่านิยมในสังคมนั้น  ๆ เช่น การศึกษา 
การตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพของพรสรัญ แสงปรีดีก รณ์ (2552) พบว่าจตุคามรามเทพถือเป็น 
วัตถุมงคลประเภทหนึ่งเนื่องจากความเช่ือว่าจตุคามรามเทพเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ ารวย คุณวิเศษ
ของจตุคามรามเทพจึงแตกต่างจากวัตถุมงคลชนิดอื่นส่งผลให้มีการน าค าว่า “รวย” มาตั้งเป็นช่ือรุ่น
จตุคามรามเทพเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับการศึกษาของกิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ (2551) เรื่องการ
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ตั้งช่ือยันต์ของคนไทยอันเป็นวัตถุมงคลอีกประเภทหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีค่านิยมเกี่ยวกับ
ความมั่งค่ังร่ ารวยยันต์ที่มีช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับความร่ ารวยและทรัพย์สินเงินทองประกอบกับ
ผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากการใช้ยันต์จะส่งผลให้ผู้ครอบครองยันต์น้ันมั่งค่ังร่ ารวย จากผลการวิจยัข้างตน้นี้
สะท้อนให้เห็นว่าความร่ ารวยเป็นสิ่งที่คนไทยปรารถนา 

       การน าค าที่มีความหมายสื่อถึงความมั่งค่ังร่ ารวยมาใช้ในการตั้งช่ือเรือนี้
สอดคล้องกับการตั้งช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม (กฤติกา ชูผล, 2554, น. 129) ที่กล่าวว่า
อาชีพประมงเป็นอาชีพที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นเงินตราและเป็นอาชีพที่หวังผลก าไร เจา้ของเรอื
จึงตั้งช่ือเรือเพื่อแสดงสิ่งที่มุ่งปรารถนาคือความมั่งค่ังร่ ารวย แม้เรือประมงและเรือยาวอาจมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างที่แตกต่างกันแต่ช่ือเรือทั้งสองประเภทก็สะท้อนให้เห็นว่าความมั่งค่ังร่ ารวย
เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แม้ว่าวิถีชีวิตของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเรียบง่ายและพึ่งพิง
ธรรมชาติเป็นหลักแต่ความมั่งค่ังร่ ารวยก็เป็นสิ่งที่คนในสังคมอีสานปรารถนาทั้งนี้เพื่อหลีกหนีจาก
ความยากจนและยกระดับความเป็นอยู่ของตนเองให้สูงข้ึน 

       จากการศึกษาค่านิยมที่สะท้อนจากการตั้งช่ือสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่ือ 
จตุคามรามเทพ ช่ือยันต์ รวมถึงช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือล้วนสะท้อนให้เห็นค่านิยม
เกี่ยวกับความมั่งค่ังร่ ารวย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับ 
ความร่ ารวยเพราะความมั่งค่ังร่ ารวยจะน ามาซึ่งอ านาจ ความมีหน้ามีตา การได้รับความเคารพ และ
ต าแหน่งการงานได้ 

 
4.1.1.2 คา่นิยมเกี่ยวกับความดีงาม 

      ความดีงามหมายถึงสิ่งที่น่าปรารถนาชวนให้พึงใจ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
ดังนั้นการน าค าที่มีความหมายหมายถึงสิ่งที่เป็นเป็นมงคล ความงาม และโชคลาภ มาใช้ในการตั้ง  
ช่ือเรือยาวจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากการศึกษาพบว่ามีค าที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม
เกี่ยวกับความดีงาม ปรากฏความถ่ี 50 ครั้ ง คิดเป็นร้อยละ 13.02 ตัวอย่างช่ือเรือยาวใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สะท้อนให้เห็นค่านิยมเกี่ยวกับความดีงาม เช่น เรือโชคทวี เรือศรีอุบล  
เรือเด่นนาวา เรือมิ่งขวัญ 2014 เรือทัพมงคลสยาม เรือยอดสง่า  เรือนางพญาโพธิ์ งาม   
เรือพรพระปิยะ เรือเทพประทานพร เป็นต้น 

      การน าค าที่มีความหมายสื่อถึงความดีงาม ความเป็นสิริมงคลนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาการตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพ (พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์, 2552) ที่กล่าวว่าช่ือรุ่นจตุรามคาม
รามเทพส่วนหนึ่งมีค าที่สื่อความหมายจากความเช่ือเรื่องสิริมงคล เช่น รุ่นยอดมงคล รุ่นเฮงมหา
มงคล รุ่นสมบูรณ์ พูนสุข เป็นต้น 
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      ส่วนช่ือเรือพระราชพิ ธี  เ รื อหลวงไทยและเรือประมงในจั งห วัด

สมุทรสงครามก็นิยมตั้งช่ือด้วยค าที่สื่อความหมายถึงความเป็นมงคลเช่นเดียวกัน ตัวอย่างช่ือเรือ  
พระราชพิธีที่มีความหมายเป็นสิริมงคล เช่น เรือศรีสุนทรไชย เรือศรีสมรรถไชย เรือศรีปัทมสมุท 
เป็นต้น เรือหลวงไทย เช่น เรือมูรธาวสิตสวัสดิ์ (ยอดของความปลอดภัย) เป็นต้น เรือประมงใน
จังหวัดสมุทรสงคราม เช่น เรือศิริมาโนชม์ 1 เรือนาวามงคลชัย 4 เรือพรประเสริฐชัย เป็นต้น 

      ค่านิยมเกี่ยวกับความดีงามที่สะท้อนผ่านการตั้งช่ือสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นแสดง
ให้เห็นว่า คนไทยยึดถือเรื่องความเป็นสิริมงคล โดยเช่ือว่าช่ือที่ประกอบด้วยค าที่มีความหมายดีงามจะ
ส่งผลให้สิ่งนั้นเป็นมงคลด้วยเช่นกัน 

 
4.1.1.3 คา่นิยมเกี่ยวกับเกียรติยศและอ านาจ 

      ระบบการปกครองแบบศักดินาของไทยในอดีตส่งผลให้คนในสังคม
ต้องการอ านาจและบารมีซึ่งสิ่งนี้จะท าให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนในสังคม  การประกาศ
ศักดาความยิ่งใหญ่จึงเป็นเสมือนการสร้างอ านาจให้มีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้อ านาจนั้นน ามาซึง่ความสขุ
ความเจริญในชีวิต เมื่อพิจารณาความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วพบว่าช่ือ
เรือสะท้อนให้เห็นค่านิยมเกี่ยวกับเกียรติยศและอ านาจ โดยการใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ 
ความยิ่งใหญ่ ค าระบุต าแหน่งทางสังคมที่สูงมาใช้ในการตั้งช่ือเรือยาว 

      มนุษย์ทุกคนปรารถนาชัยชนะเพื่อแสดงให้เห็นผลส าเร็จของการกระท า
เช่นเดียวกับการแข่งขันเรือยาวที่มีผลของการแข่งขันเป็นตัวช้ีวัดระดับความสามารถของฝีพายและ
ชาวบ้าน การน าค าที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะมาต้ังเป็นช่ือเรือยาวจึงแสดงให้เห็นถึงความคาดหวัง
และความปรารถนาของชาวบ้านที่มีต่อการแข่งขัน จากการศึกษาพบว่ามีค าที่สะท้อนให้เห็น  
ค่านิยมเกี่ยวกับเกียรติยศและอ านาจ ปรากฏความถ่ี 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.59  ตัวอย่างช่ือเรือที่ 
สะท้อนค่านิยมดังกล่าวนี้ เช่น เรือเกรียงไกรลาส เรือเดชขจร เรือเทพราชันย์ เรือพลังหนุ่ม 79  
เรือเทพอุดมชัย เรือเทพชัยชนะ เรือขุนบุญ เรือขุนทัพใหญ่ เป็นต้น 

      ค่านิยมเกี่ยวกับเกียรติยศและอ านาจที่สะท้อนผ่านช่ือเรือยาวสอดคล้อง
กับการตั้งช่ือเรือพระราชพิธีและเรือหลวงไทย ช่ือเรือทั้งสองประเภทดังกล่าวปรากฏค าที่สื่อความ
หมายถึงความยิ่งใหญ่ อ านาจ และเกียรติยศเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะค าที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระมหากษัตริย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเช่ือเรื่องสมมติเทพในสังคมไทย สันนิษฐานว่ามาจาก
วัตถุประสงค์ในการสร้างเรือทั้งสองประเภทที่สร้างข้ึนเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับทางราชการและ 
การปกป้องประเทศจึงใช้ค าที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และแสนยานุภาพของกองทัพไทย อีกทั้งต้น
สังกัดที่เป็นเจ้าของเรือทั้งสองประเภทคือส่วนราชการที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตรยิจ์งึ
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ตั้งช่ือเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส าคัญ ส่วนช่ือเรือประมงก็พบค่านิยมเกี่ยวกับ 
ชัยชนะเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะอาชีพประมงเป็นอาชีพที่ต้องแข่งขันกันระหว่างเรือแต่ละล ารวมถึง  
การเอาชนะอุปสรรคที่เกิดจากธรรมชาติเมื่อออกเดินเรือ เจ้าของเรือจึงน าค าที่มีความหมายเกี่ ยวกับ 
ชัยชนะและการแข่งขันมาต้ังเป็นช่ือเรือของตน 

 
4.1.1.4 คา่นิยมเกี่ยวกับความเจรญิรุ่งเรือง 

      มนุษย์ทุกคนปรารถนาให้ตนเองมีชีวิตที่เป็นสุข มีความเจริญในหน้าที่ 
การงานด้วยการมุ่งมั่นท างานเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดีข้ึน มีต าแหน่งการงานที่สูงข้ึน  
ความเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา อย่างไรก็ดีการน ามาซึ่งความเจริญนั้นต้องสอดคลอ้งกบั
หลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนากล่าวคือต้องเป็นอาชีพที่สุ จริต ไม่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม 
(กิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ, 2551, น. 91) 

      จ ากก า ร ศึ กษา ความห มายที่ ใ ช้ ใ นก า ร ตั้ ง ช่ื อ เ รื อ ย า ว ในภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามีช่ือเรือยาวที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรื่อง ปรากฏ
ความถี ่14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.65 เช่น เรือรุ่งรัตนเศรษฐ์ เรือรุ่งฟ้าศิลาทอง เรือนางสาวผ่านค า
มูล เป็นต้น ชาวบ้านเช่ือว่าการเลือกใช้ค าที่มีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองจะส่งผลให้เรือยาวล า
นั้นเจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นกัน 

      จากงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งช่ือสิ่งต่าง ๆ พบว่าการใช้ค าที่มี
ความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เช่น การตั้งช่ือคน การตั้งช่ือร้านค้า 
เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยปรารถนาให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดข้ึนกับตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว 

      นอกจากนี้การตั้งช่ือเรือประเภทต่าง ๆ คือ ช่ือเรือพระราชพิธี เรือหลวง
ไทย และเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าใช้ค าที่มีความหมายถึงความเจริญเช่นกัน ตัวอย่าง
ช่ือเรือพระราชพิธีที่มีความหมายถึงความเจริญ เช่น เรือสวัสดิ์ชิงไชย เรือเสวยสวัสดิ์เกษมสุข 
เรือหลวงไทย เช่น เรือศรีอยุธยาเดช เรือสยามมกุฎไชยสิทธิ์ เรือจ าเริญ เป็นต้น และช่ือเรือประมง
ในจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น เรือเด่นเจริญ เรือช.เจริญ เรือสิริไพโรจน์ เป็นต้น 

      ช่ือ เ รือทั้ งส ามประ เภท ข้างต้นสะท้อนให้ เ ห็ นค่ านิ ยม เกี่ ย วกั บ 
ความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยจากการน าค าที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งเปน็ช่ือเรอื
ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คนในภูมิภาคนี้นิยมน าค าที่มี
ความหมายสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งเป็นช่ือเรือ 
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4.1.2 ค่านยิมเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนเอง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงห่างไกลจากทะเล 
ประกอบกับแผ่นดินเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน าท าให้เมื่อฝนตกลงมาดินไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้เพื่อท า
ประโยชน์ได้ การตั้งถ่ินฐานของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเลือกพื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ า เช่น แม่น้ า 
หนอง คลอง บึง หรือพื้นที่ที่มีน าใต้ดินซึมซับตลอดทั้งปีที่เรียกว่า “กุด” หรือ “น้ าซับ” บริเวณที่ตั้ง
ถ่ินฐานลุ่มแม่น้ าที่ส าคัญ คือ ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล และแม่น้ าสาขา แต่กระนั้นหากมีเหตุให้
ชาวบ้านต้องอพยพย้ายถ่ินท ากินไปยังพื้นที่ที่มีความอุสมสมบูรณ์มากกว่า 

  การศึกษาโลกทัศน์ของชาวนาลุ่มน้ าชีของจารุวรรณ ธรรมวัตร (2543) พบว่า
ชาวนาในลุ่ มน้ า ชีมี ร ะบบความสั มพัน ธ์แบบ เครื อญาติที่ เ ข้ม แ ข็ ง ส่ ง ผ ล ให้ คนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีวิถีคิดที่ให้ความส าคัญต่อการรวมกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน คนในบริเวณนี้มักให้ความส าคัญต่อตนเองน้อยกว่าคนอื่น ความเป็นชุมชนจึงส าคัญ
มากกว่าความเป็นปัจเจกชนรวมถึงมีคตินิยมช่ืนชมคนที่มีวัฒนธรรมหรือมีพื้นภูมิที่เหมือนตนเอง
มากกว่าคนต่างวัฒนธรรม 

  จากการศึกษาช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามีค าที่สะท้อนให้เห็น
ค่านิยมเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนเอง ปรากฏความถ่ี 82 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.35 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.1.2.1 ค่านิยมในการน าชื่อภูมิล าเนาของตนเองมาตั้งเปน็ชื่อเรือยาว 

      จากการศึกษาความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
เกี่ยวข้องกับช่ือสถานที่พบว่าคนในภาคอีสานนิยมน าช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค หรือ
ประเทศ ปรากฏความถ่ี 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.28 เนื่องจากเรือยาวถือเป็นสมบัติของหมู่บ้าน 
การน าเรือยาวออกไปแข่งขันจึงเป็นเสมือนการสร้างช่ือเสียงให้กับถ่ินฐานของตนเองและเป็นการ
ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ของกลุ่มตนให้คนในพื้นที่อื่นรับรู้ 

      ตัวอย่างช่ือเรือยาวที่ตั้งมาจากช่ือหมู่บ้าน เช่น เรือเทพสายชล หมู่บ้าน
สายชลพัฒนา ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เรือบัลลังก์ทอง หมู่บ้าน
บัลลังก์ ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เรือธิดาสวรรค์ หมู่บ้านสวนสวรรค์ ต าบลหนองแค 
อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เรือประมงเทวาและเรือประมงนาวา หมู่บ้านประมง หมู่ 2 ต าบล 
สตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนช่ือเรือยาวที่ตั้งมาจากช่ือของต าบลที่เรือนั้นประจ าอยู่ เช่น 
เรือเทพธานี เรือขวัญพิบูล เรือเจ้าพ่อบุ่งมะแลง เป็นต้น 
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      เรือที่ตั้งมาจากช่ืออ าเภอและช่ือจังหวัด เช่น เรือศรพิมาย หมู่บ้านต าแย 

ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เรือสาวสวยบึงบูรณ์ หมู่บ้านเป๊าะ ต าบล 
บึงบูรณ์ อ าเภอบึงบูรณ์ เรือขุนอุบล หมู่บ้านบุ่งมะแลง ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัด
อุบลราชธานี เรือสาวร้อยเอ็ด หมู่บ้านนาเลิง ต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เรือศร
สุรินทร์ หมู่บ้านม่วงมูล ต าบลหนองบัว อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และเรือเทพโสธร หมู่บ้านเหนือ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นต้น 

      นอกจากนี้ยังมีเรือยาวที่น าช่ือของภูมิภาคคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือที่เรียกว่าภาคอีสานมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวมี 2 ช่ือ ได้แก่ เรือสิงห์อีสาน หมู่บ้านคูสว่าง ต าบลหนอง
กินเพล อ าเภอวารินช าราบ และ เรือเทพอีสาน หมู่บ้านท่าบ่อ ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง โดยเรือ
ยาวทั้งสองล าเป็นเรือในจังหวัดอุบลราชธานี และยังมีการตั้งช่ือเรือยาวที่น าช่ือของประเทศคือค าว่า 
“สยาม”  มาตั้งเป็นช่ือเรือยาว ได้แก่ เรือทัพมงคลสยาม หมู่บ้านเทพารักษ์ ต าบลพนมไพร อ าเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

      นอกจากการน าช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
มาตั้งเป็นช่ือเรือยาวแล้วยังพบว่ามีการใช้ตัวเลขเพื่อระบุที่อยู่ต้นสังกัดของเรือยาวด้วยเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น เรือเจ้าแม่ธรรมเนียม 89 ส้มต านัว ตัวเลข 89 มาจากช่ือเลขหมู่ของหมู่บ้านที่เรือยาวล า
นี้ประจ าอยู่ คือ หมู่บ้านไผ่ หมู่ 8 และ 9 ต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เรือเทพนรสิงห์ 
101 ตัวเลข 101 จากการสัมภาษณ์พบว่าออกเสียงว่าหนึ่งศูนย์หนึ่ง หรือ ร้อยเอ็ด ซึ่งมาจากช่ือ
จังหวัดร้อยเอ็ดอันเป็นจังหวัดที่เรือยาวล าน้ีประจ าอยู่ ส่วนเรือพลังหนุ่ม 79 หมู่บ้านท่าค้อ ต าบลบ้าน
แจ้ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตัวเลข 79 เป็นเลขที่อยู่ของวัดเสมาท่าค้อ ซึ่งเป็นวัดประจ า
หมู่บ้านและเป็นที่พ านักของเรือ เป็นต้น 

 
4.1.2.2 คา่นิยมในการน าชื่อสิ่งก่อสรา้งและสิ่งแวดล้อมบริเวณหมู่บา้นมาตั้ง

เป็นชื่อเรือยาว 
      ช่ือของสิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญอย่างวัดหรือช่ือสิ่งแวดล้อมในบริเวณหมู่บ้าน 

เช่น ช่ือแม่น้ า ภูเขา ดงไม้  ก็เป็นที่มาของการตั้งช่ือเรือยาวเพื่อแสดงให้เห็นถึงแหล่งพ านักของเรือยาว
รวมถึงยังแสดงถึงแหล่งสร้างเรือยาวได้ จากการศึกษาพบว่ามีค าที่น ามาต้ังเป็นช่ือเรือยาวที่ที่มาจาก
ช่ือสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม ปรากฏความถ่ี 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.07 ตัวอย่างช่ือเรือยาวข้างต้น
เป็นช่ือเรือที่ตั้งมาจากช่ือวัดประจ าหมู่บ้านที่เรือล านั้น  ๆ ประจ าอยู่ เช่น เรือ เพชรปทุมวารี 
เรือเทพทักษิณ เรือชัยมงคล เรือเทพประทาน 99 เรือเจ้าแม่แพงศรีเมือง เป็นต้น ส่วนช่ือของแม่น้ า
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ที่น ามาตั้งช่ือเรือยาว ได้แก่ เรือเพชรวารินทร์ เรือเจ้าพ่อแก่งสะพือ เรือเพชรล ามูล เรือนางสาว
เพชรค ามูล เรือเทพพันขัน และเรือเพชรร่องเสียว เป็นต้น 

      ช่ือสถานที่ที่พบไม้ในการน ามาสร้างเรือยาวส่วนใหญ่เป็นช่ือภูเขา  
ช่ือดงไม้ หรือช่ืออ าเภอที่แหล่งไม้นั้นตั้งอยู่ เช่น เรือเทพภูพาน หมู่บ้านดงเค็ง ต าบลหนองบัวดง 
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้งมาจากเทือกเขาภูพานบริเวณจังหวัดสกลนครและกาฬสินธ์ุซึ่ง
เป็นแหล่งที่พบไม้ต้นที่น ามาสร้างเรือล าน้ีเช่นเดียวกับเรือร่มเกล้าเจริญผล หมู่บ้านโนนศิลาเลิง ต าบล
โนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ค าว่า “ร่มเกล้า” มาจากช่ือของภูร่มเกล้าซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ส่วนเรือนางค าบอนสุวรรณา 
และเรือน.ส.ค าสิงห์สายฟ้าแลบ ตั้งมาจากช่ือแหล่งน้ าในบริเวณที่พบไม้ที่น ามาสร้างเรือคือกุดค า
บอน อ าเภอกมลาไสย และห้วยฟ้าแมบ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามล าดับ เรือเทพยูงทอง 
หมู่บ้านกระเบื้องใหญ่ ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ค าว่า “ยูง” มาจากช่ือ
อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งพบไม้ที่น ามาสร้างเรือล าน้ี 

      การน าช่ือสถานที่มาตั้งเป็นช่ือเรือยังพบในการตั้งช่ือเรือหลวงไทย (วิชุตา 
ทองค ากัลยา, 2552) ที่มีการน าช่ือสถานที่มาต้ังเป็นช่ือเรือหลวงมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากหลักเกณฑ์
ในการตั้งช่ือเรือหลวงที่ก าหนดให้ตั้งช่ือเรือตามประเภทของเรือ และประเภทของเรือที่มีมากที่สุดใน
กองทัพไทยคือเรือที่ก าหนดให้ใช้ช่ือสถานที่ในการตั้งช่ือจึงส่งผลให้ช่ือเรือหลวงไทยมีความหมายที่มา
จากช่ือสถานที่มากที่สุด19 ความหมายที่มาจากช่ือสถานที่ในการตั้งช่ือเรือหลวงไทยจึงแสดงให้เห็นถึง
ประเภทและหน้าที่ของเรือเท่านั้นโดยไม่ได้สัมพันธ์กับสถานที่ตามช่ือนั้นแต่อย่างใด ส่วนการตั้งช่ือ
เรือประมงจังหวัดสมุทรสงคราม (กฤติกา ชูผล, 2554, น. 81) พบการน าช่ือสถานที่มาตั้งเป็นช่ือ
เรือประมงในลักษณะของการน าช่ือภูมิล าเนาเจ้าของเรือทั้งในอดีตและปัจจุบันมาตั้งเป็นช่ือเรือ 
ลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการน าช่ือสถานที่มาต้ังเป็นช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภูมิล าเนาของเรือยาวล าน้ัน ๆ 

                                            

 19 เรือหลวงไทยแบ่งได้ 10 ประเภท เรือหลวงแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งช่ือที่
แตกต่างกันไป โดยก าหนดให้เรือฟริเกต เรือคอร์เวต เรือทุ่นระเบิด เรือยกพลข้ึนบก เรือเร็วโจมตี 
(ปืน/ตอปิโด)  และเรือตรวจการ (ปืน) ซึ่งเป็นประเภทเรือที่กองทัพไทยมีเป็นจ านวนมากตั้งตามช่ือ
สถานที่ต่าง ๆ เช่น ช่ือเกาะ แม่น้ า อ าเภอตามชายฝั่ง เป็นต้น จึงท าให้ช่ือเรือหลวงไทยปรากฏค าที่มี
ความหมายเกี่ยวกับสถานที่มากที่สุด (ยศ แก้วก าเนิด, 2549, น. 34 อ้างถึงใน วิชุตา ทองค ากัลยา, 
2552, น. 7 – 8)   
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      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีที่มาจากช่ือสถานที่ที่ปรากฏ

ความถ่ีจ านวนมากจึงสะท้อนให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความส าคัญกับสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน การน าช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด รวมทั้งช่ือภูมิภาค
ของตนมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวไม่เพียงแต่เพื่อระบุให้ทราบว่าเรือยาวล านั้นมาจากแหล่งใดแต่ยังเป็น 
การแสดงความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนเองอีกด้วย 

      ความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนเองที่สะท้อนผ่านการตั้ง ช่ือเรือยาว
สอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง “ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวเฮือส่วงเมืองอุบล” ของ เสริม ผลเพิ่ม (2541, 
น. 235) ที่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “เฮือส่วง” (เรือยาว) กับคนในจังหวัดอุบลราชธานีไว้ว่า 

    เฮือส่วงเป็นสมบัติสิ่งหนึ่งและสิ่งเดียวที่เชิดหน้าชูตาของ 
    หมู่บ้านในช่วงเทศกาลออกพรรษา เพราะถ้าหากหมู่บ้านใดที่มี 
    ฝีพายแกร่งกล้าเข้มแข็งสามารถพายประชันฝีมือได้รับชัยชนะใน 
    สนามต่าง ๆ แล้วชาวบ้านผู้น าหมู่บ้านก็พลอยมีช่ือเสียงมีหน้ามีตา  
    เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ตลอดทั้งท าให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกรัก 
    และหวงแหนท้องถ่ินต้น ซึ่งจะเป็นหนทางน าไปสู่การพัฒนาใน 
    ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้อีก 

 
      นอกจากนี้พระครูสุตะโพธิสุนทร (สัมภาษณ์, 2557) เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิ

บัลลังก์ บ้านบัลลังก์  ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตู ม จังหวัดสุรินทร์  ยังได้กล่าวถึงลักษณะของ 
การน าช่ือหมู่บ้านหรือสิ่งแวดล้อมประจ าหมู่บ้านมาต้ังเป็นช่ือเรือยาวว่าจะท าให้รู้ที่มาของถ่ินที่เรือ
ยาวล านั้นประจ าอยู่ เช่นเดียวกับพระครูพิศาล ปัญญารัตน์ (สัมภาษณ์, 2557) ที่กล่าวถึงช่ือเรือ
นางพญาโพธ์ิงามไว้ว่าตั้งมาจากช่ือวัดและช่ือหมู่บ้านคือวัดสว่างโพธ์ิศรี หมู่บ้านโพธ์ิ ต าบลทับใหญ่ 
อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ การน าค าว่า “โพธ์ิ” มาตั้งเป็นช่ือเรือยาวจึงเพื่อแสดงว่าเรือยาวเป็น
ตัวแทนของหมู่บ้านในการเดินทางไปแข่งขันในต่างพื้นที่ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4.1.3 ค่านยิมเกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัวและเครอืญาต ิ

   สถาบันครอบครัวเป็นเป็นสถาบันย่อยที่สุดในระบบสังคมแต่มีความส าคัญมาก
ที่สุดและเป็นสถาบันแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมที่มีมัน่คงและ
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากที่สุด บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวคือการถ่ายทอดค่านิยม วิถีปฏิบัติ 
บรรทัดฐาน และจริยธรรมอันดีงามตามที่สังคมคาดหวัง สถาบันครอบครัวไทยมีลักษณะร่วมและ
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสถาบันครอบครัวในสังคมอื่น สภาพทั่วไปของสถาบันครอบครัวไทยนั้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกมีความใกล้ชิดกันโดยที่ลูกมีความสนิทสนมกับแม่มากกว่าและลูกจะ
ได้รับการเอาอกเอาใจจากพ่อแม่จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ (จารี ทองต าลึง, 2550, น. 15) 

   สังคมอีสานให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมากโดยมีระบบเครือ
ญาติเป็นตัวล าดับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระบบเครือญาติในสังคมอีสานน้ันให้ความเคารพนับถือ
ญาติลดหลั่นระดับกันลงมาเป็นทอด ๆ (วีระ สุดสังข์, 2555, น. 88) โดยมีผู้อาวุโสอยู่ในระดับบนสุด
ซึ่งท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าและช้ีแนวทางในการด าเนินชีวิต จารุวรรณ ธรรมวัตร (2543, น. 56) 
กล่าวว่าผู้อาวุโสคือผู้มีพลังอ านาจสูงสุดในครอบครัวและชุมชน มีบทบาทในการช้ีน าและกล่อมเกลา
ความรู้ความคิดจิตใจของผู้เยาว์ส่งผลให้ระบอบครอบครัวและระบบเครือญาติเข้มแข็ง มีความผูกพัน
และพึ่งพาสูง สถาบันครอบครัวของภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณี กล่าวคือ 
วัฒนธรรมประเพณีอีสานเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างมีเป้าหมายทางจริยธรรม บทบาทของสถาบนัครอบครวั
ในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัวโดยมีฐานจากวัฒนธรรมประเพณี 

   การแข่งขันเรือยาวถือเป็นประเพณีส าคัญในสังคมอีสานที่แสดงออกถึง 
ความเคารพแม่น้ าล าธารรวมถึงเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
เมื่อพิจารณาความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าช่ือเรือมีค าสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคัญของครอบครัวและระบบเครือญาติในสังคมอีสาน ปรากฏความถ่ี 69 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
17.69 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.1.3.1 ค่านิยมในการตั้งชื่อเรือยาวให้สัมพันธ์กัน 

      การตั้งช่ือเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรือยาวแต่ละล าของ
หมู่บ้านปรากฏความถ่ี 65 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.92 การตั้งช่ือเรือยาวในลักษณะนี้สะท้อนค่านิยม
เกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัวและเครือญาติ โดยการตั้ง ช่ือที่มีความหมายใกล้เ คียงกัน 
หรือสอดคล้องกัน รวมถึงการใช้เสียงสัมผัสระหว่างช่ือเรือยาวแต่ละล า เช่น เรือขุนทัพใหญ่ –  
เรือขุนทัพเล็ก หมู่บ้านทัพไทย ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เรือเทพปทุมทอง – 
เรือเทพปทุมเงิน หมู่บ้านตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เรือแก้วมณีเงิน - เรือแก้วมณี
ทอง หมู่บ้านกุดชุม ต าบลหนองกินเพลง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรือนางสาวทองใบ 
– เรือนางสาวหอมไกล – เรือนางสาวตะไบทอง หมู่บ้านเจี่ย ต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ เรือศรไีศล - เรือศรวิีไล หมู่บ้านกลาง ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และ
เรือเจ้าแม่บัวลอย – เรือเจ้าแม่บัวไหล หมู่บ้านท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นต้น 
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      ลักษณะการตั้งช่ือเรือที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือสอดคล้องกันและ

การตั้งช่ือเรือที่มีเสียงสัมผัสกันนี้ก็พบในการตั้งช่ือเรือพระราชพิธี เช่น เรือกระบี่ปราบมาร – 
เรือกระบี่ราญรอนราพณ์  เรือเสือทยานชล – เรือเสือค ารณสินธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าช่ือเรือ
พระราชพิธีที่ตั้งโดยใช้ศิลปะทางภาษาเรื่องเสียงสัมผัสเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นเรือพระราชพิธีที่
สร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์หรือการน าช่ือเรือพระราชพิธีมีเคยมีในสมัยอยุธยาและสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์มาตั้งซ้ า เช่น เรือบุษบกพิศาล – เรือวิมานอมรินทร์ เรือบัลลังก์แก้ว – เรือบัลลังก์เงิน 
– เรือบัลลังก์ทอง   เรือศรเีมือง – เรือเฟ่ืองฟ้า – เรือทิพากร เป็นต้น (เปี่ยมสุข ตันวิบูล, 2543) 

      ส่วนการตั้งช่ือเรือหลวงไทยนั้นแม้วิชุตา ทองค ากัลยา (2552) จะไม่ได้
เสนอข้อมูลลักษณะการตั้งช่ือเรือที่สัมผัสสอดคล้องกันแต่เมื่อน าช่ือเรือมาพิจารณาจะพบว่ามีช่ือ  
เรือหลวงที่มีความหมายใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันอยู่จ านวนหนึ่ง เช่น เรือเยี่ยมสมุท – เรือเดินสมุท 
– เรือเด่นสมุท – เรือศรีสมุท – เรือปิ่นสมุท เรือหาญทะเล – เรือเจนทะเล – เรือทนทะเล – เรือลิ่ว
ทะเล   เป็นต้น 

      นอกจากนี้ยังพบว่าการแสดงความสัมพันธ์ของเรือยาวโดยใช้ตัวเลขก็ยัง
ได้รับความนิยมในการตั้งช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน จากการศึกษาพบว่าชาวบ้าน
จะน าตัวเลขมาต่อท้ายช่ือเรือ เช่น เรือเดชนาค า 1 – เรือเดชนาค า 2 หมู่บ้านนาเลิง ต าบลนาเลิง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  เรือเทพนารายณ์ – เรือนารายณ์ 2 หมู่บ้านน้ าค า ต าบลท่าตูม อ าเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และเรือสาวสวยสุภาพร 1 – 5 หมู่บ้านชีโหล่น ต าบลบ้านแจ้ง อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น การใช้ตัวเลขลักษณะดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นจ านวนของ
เรือยาวที่หมู่บ้านนั้นมีแล้วยังสะท้อนให้เห็นความคิดเรื่องเครือญาติตัวเลขดังกล่าวแสดงการเกิด
ก่อนหลัง ซึ่งการใช้ตัวเลขแสดงล าดับความสัมพันธ์นี้สอดคล้องกับการตั้งช่ือเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่พบว่าเจ้าของเรือประมงนั้นนิยมน าตัวเลขมาประกอบเป็นช่ือเรือเพื่อแสดงล าดับของ
เรือประมงล าน้ัน ๆ เช่น เรือส.ศรีอุดมทรัพย์ 2 – 9 เรือมัสยานาวา 1 – 4 เรือนาวีเกรียงไกร 4 – 9 
เป็นต้น (กฤติกา ชูผล, 2554) 

      จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าค่านิยมการตั้ง ช่ือเรือยาวให้สัมพันธ์กัน 
ด้านความหมายและเสียงสัมผัสสอดคล้องกับการตั้งช่ือเรือพระราชพิธีและเรือหลวงไทย ส่วนการตั้ง
ช่ือเรือยาวเพื่อแสดงความสัมพันธ์โดยใช้ตัวเลขสอดคล้องกับการตั้ง ช่ื อเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

      ค่านิยมในการตั้งช่ือเรือให้มีความสัมพันธ์ระหว่างเรือยาวแต่ละล าที่
ชาวบ้านเช่ือว่าเรือยาวในหมู่บ้านของตนนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันจึงสะท้อนผ่านการตั้งช่ือเรือยาวใน
สัมพันธ์สอดคล้องกันทั้งด้านความหมาย เสียงสัมผัส และการใช้ตัวเลขแสดงล าดับสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2527, น. 89,129)  ที่พบว่าค่านิยมการตั้งช่ือสมาชิกใน
ครอบครัวให้สัมพันธ์กันถือเป็นลักษณะส าคัญในสังคมไทย กล่าวคือ คนไทยนิยมตั้งช่ือที่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์แบบเครือญาติมาตั้งแต่อดีตด้วยการตั้งช่ือให้แสดงเสียง ค า อักษร หรือความหมายที่มี
เค้ามาจากช่ือพ่อแม่หรือคล้องจองกับพี่น้อง ใช้ค าแสดงล าดับในการตั้งช่ือเพื่อแสดงให้เห็นถึง  
ระบบอาวุโสในครอบครัว และสอดคล้องกับการศึกษาของวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน (2544, น. 166) 
เรื่องการศึกษาการตั้งช่ือของคนไทยพบว่าช่ือบุคคลในครอบครัวส่งผลต่อการตั้งช่ือของสมาชิกใน
ล าดับต่อมาทั้งด้านเสียง จ านวนพยางค์ และความหมาย นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยมีแนวโน้มที่จะตั้ง
ช่ือบุคคลในครอบครัวให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น รวมถึงการศึกษาเรื่องภาษาและภาพสะท้อนของ
วัฒนธรรมจากช่ือเล่นของคนไทยของจรัญวิไล จรูญโรจน์ (2552,น. 98) ยังแสดงให้เห็นว่าคนไทยนิยม
ตั้งช่ือเล่นให้กับสมาชิกภายในครอบครัวให้สัมพันธ์กันทั้งด้านเสียงและความหมาย 

 
4.1.3.2 คา่นิยมในการตั้งชื่อเรือยาวด้วยชื่อสมาชิกในครอบครัวเจ้าของเรือ

หรือผู้สนับสนนุการสร้างเรือยาว 
      การน าช่ือ นามสกุล ของบุคคลในครอบครัวมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวกรณีที่

เรือนั้นเป็นสมบัติส่วนตัว จากการศึกษา ปรากฏความถ่ี 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.04 เช่น เรือสร้อย
สังวาลย์ หมู่บ้าน กุดชุม ต าบลหนองกินเพลง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรือนางสาว
ผ่านค ามูล หมู่บ้านขว้างใหญ่ ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เรือสาวสวยสุภาพร 1 
– 5 หมู่บ้านชีโหล่น ต าบลบ้านแจ้ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ค าว่า “สร้อยสังวาลย์” 
“ค ามูล” และ “สุภาพร” เป็นช่ือภรรยาของผู้สนับสนุนเงินทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเรือยาวล า
นั้น ๆ เรือเจ้าแม่ย่าสีทา หมู่บ้านโนนศิลาเลิง ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่น า
ช่ือของโยมแม่ของพระสงฆ์ผู้ที่สนับสนุนการสร้างเรือมาต้ังเป็นช่ือเรือยาวล านี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้
เกียรติแก่เจ้าของเรือหรือผู้สนับสนุนเงินทุนในการสร้างเรือที่มีความประสงค์ในการน าช่ือของภรรยา
หรือมารดาของตนเองมาตั้งเป็นช่ือเรือแทนช่ือของตนเองหรือช่ืออื่น ๆ 

      การน าช่ือสมาชิกในครอบครัวมาตั้งเป็นช่ือเรือสอดคล้องกับช่ือเรือประมง
ในจังหวัดสมุทรสงครามที่พบว่าสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตั้งช่ือเรือประมงมากที่สุด (กฤติกา 
ชูผล, 2554) เนื่องจากเรือประมงเป็นสมบัติส่วนตัวของชาวประมงและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ประกอบอาชีพการน าช่ือของสมาชิกในครอบครัวมาตั้งเป็นช่ือเรือจึงสะท้อนให้เห็นว่าชาวประมงใน
จังหวัดสมุทรสงครามให้ความส าคัญกับบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะการน าช่ือบุตรธิดามาตั้งเป็นช่ือ
เรือเพราะมีความส าคัญต่อชีวิตของพ่อแม่ เป็นการแสดงออกถึงความรักและความคาดหวังต่อบุตรที่
จะสืบต่อกิจการของตน รวมถึงมองว่าเรือประมงอยู่ภายใต้การครอบครองของตนเป็นครอบครัว
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เดียวกันเมื่อซื้อเรือล าใหม่จึงต้องช่ือให้สัมพันธ์กัน ขณะที่ช่ือเรือพระราชพิธีและช่ือเรือหลวงไทยไม่
ปรากฏการน าช่ือสมาชิกในครอบครัวมาตั้งเป็นช่ือเรือแต่พบลักษณะการตั้งช่ือเรือที่มีความสัมพันธ์กนั
ทั้งด้านเสียงและความหมายเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเรือแต่ละล าแทน ทั้งนี้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า
เนื่องจากเรือทั้งสองประเภทเป็นสมบัติส่วนรวมของประเทศและวัตถุประสงค์ของการสร้างเรอืทัง้สอง
ประเภทที่มีหน้าที่การปฏิบัติภารกิจทางราชการจึงไม่ปรากฏค าที่มาจากช่ือของสมาชิกในครอบครัว 

      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งมาจากช่ือของบุคคลใน
ครอบครัวจึงสะท้อนให้เห็นว่าสังคมอีสานให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวไม่เพียงแต่เฉพาะ
ครอบครัวของตนเองเท่านั้นแต่หมายรวมถึงคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับหมู่บ้าน เรือยาวเป็นสมบัติ
ของวัดและของชาวบ้าน มีสถานภาพเสมือนสิ่งมีชีวิตที่ผู้เป็นเจ้าของต้องดูแลรักษาให้ดี เสริม ผลเพิ่ม 
(2541, น. 169) การตั้งช่ือเรือยาวจากช่ือของบุคคลในครอบครัวและค าเรียกญาตินี้จึงเป็นการยกย่อง
ให้เกียรติเรือยาวเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวและหมู่บ้าน 

 
4.1.4 ค่านยิมเกี่ยวกับธรรมชาต ิ

   วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับธรรมชาติมาตั้งแต่โบราณโดยอาศัยธรรมชาติในการ
แสวงหาปัจจัยในการด ารงชีวิตทั้งที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค และเป็นปัจจัยส าคัญใน
การประกอบอาชีพ ความส าคัญของธรรมชาติต่อคนไทยจึงอยู่ในฐานะของผู้มีพระคุณ การร าลึกถึง
บุญคุณของธรรมชาติที่น าความอุดมสมบูรณ์มาให้สะท้อนออกมาในรูปแบบของความเช่ือโดยเช่ือว่าใน
ธรรมชาตินั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิสถิตอยู่ไม่ว่าจะอยู่บนบก ในน้ า หรือบนท้องฟ้า (วร ารัชต์ มหามนตรี, 
2557, น. 153) 

  สังคมอีสานเป็นสังคมที่มีพื้นฐานมาจากสังคมการผลิตแบบยังชีพโดยอาศัย
ธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน้ าท าให้วิถีชีวิตของคนเกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว การหาปลา มีความเหนียว
แน่นของเครือญาติพี่น้องและการสร้างพิธีกรรมที่มาจากความเช่ือเรื่องผีและโลกทัศน์แบบพุทธที่อยู่
บนพื้นฐานการพึ่งพาธรรมชาติ (ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, 2541, น. ค าน า อ้างถึงใน กนกวรรณ มะโนรมย์, 
2547, น. 1) การเลือกท าเลที่ตั้งของหมู่บ้านในบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ าจะช่วยให้การประกอบอาชีพ
กสิกรรมอันเป็นอาชีพหลักของชาวอีสานนั้นได้ผลบริบูรณ์ดี นอกจากแหล่งน้ าแล้วธรรมชาติที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนอีสานคือป่า ความสัมพันธ์ระหว่างป่าและคนอีสานนั้นเริ่มตั้งแต่เกิดจนตาย 
กล่าวคือป่าเป็นแหล่งอาหารหลัก ต้นไม้ในป่าใช้เพื่อเป็นวัสดุในการสร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นสถานที่ส าหรับฝังผู้เสียชีวิตหรือที่เรียกว่าป่าช้า 

  การพึ่งพาธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนสังคมก่อให้เกิดความเช่ือใน
พลังอ านาจของธรรมชาติโดยเช่ือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่มีอ านาจในการบันดาลความเป็นไปของธรรมชาติ
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ได้ ดังนั้นจึงปรากฏพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเช่ืออันสัมพันธ์กับธรรมชาติในสังคมอีสานอยู่เป็น
จ านวนมาก เช่น พิธีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถนในเรื่องของการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล  
พิธีกรรมการเลี้ยงผีนาหรือผีตาแฮกนาที่ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นผีที่ท าหน้าที่อารักษ์ผืนนาท าให้ต้นข้าวงาม
มีน้ าปลาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น ธรรมชาติในมุมมองของชาวนาจึงไม่ต่างจากการมองมนุษย์ ธรรมชาติมี
ตัวตนมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์ได้จากการกระท าของมนุษย์ ความกตัญญูและส านึกเชิงจริยธรรม
ก่อให้เกิดความศรัทธาและยกย่องธรรมชาติให้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิส่งผลต่อการปฏิบัติต่อธรรมชาติ  
แบบถ้อยอาศัย (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2543, น. 57 – 58) 

  จากการศึกษาช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่านิยมเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของคนอีสาน กล่าวคือ ชาวบ้านได้น าค าที่ใช้เรียกธรรมชาติบริเวณหมู่บ้าน เช่น แม่น้ า ภูเขา ป่าดง 
ฟ้าฝน รวมถึงทิศทางในการตั้งหมู่บ้านตั้งเป็นช่ือเรือ ปรากฏความถ่ี 41 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.67 
เช่น เรือเพชรร่องเสียว เรือเพชรล ามูล เรือเพชรวารินทร์ เป็นต้น ช่ือเรือเหล่าน้ีตั้งมาจากช่ือแม่น้ า
ในบริเวณหมู่บ้านที่เรือล าน้ันประจ าอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านให้ความส าคัญกับแหล่งธรรมชาตินี้
จึงน ามาตั้งเป็นช่ือเรืออันเป็นสมบัติของหมู่บ้าน 

  การน าค าที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ ามาตั้งเป็นช่ือเรือ เช่น เรือ เทพวารี เรือเด่น
นาวา เป็นต้น ก็ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรือยาวและแม่น้ าเช่นกัน ช่ือเรือที่ตั้ง  
มาจากช่ือป่าหรือดงไม้บริเวณหมู่บ้านหรือแหล่งของต้นไม้ที่น ามาสร้างเรือ เช่น เรือเจ้าแม่ธรรมเนียม 
89 ส้มต านัว เรือค ามะนัย เรือเจ้าพ่อภูหวาย และเรือเจ้าแม่เพชรนารายณ์ เป็นต้น รวมถึงการตั้ง
ช่ือเรือยาวจากช่ือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติทั่วไป คือ พระอาทิตย์ ท้องฟ้า ลม ภูเขา  เป็นต้น เช่น 
เรือเทพสุริยา เรือหยาดฟ้านภาลัย เรือวงคีรี เรือเจ้าพายุ เป็นต้น ส่วนช่ือเรือที่ตั้งจากช่ือพันธ์ุไม้ที่
น ามาขุดหรือสร้างเรือล าน้ัน ๆ เช่น เรือเจ้าพ่อพวงทอง เรือศักด์ิทองวิทิตชัย และเรือสาวขนุนทอง 
หรือน าช่ือสัตว์ในธรรมชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างเรือยาวล าน้ัน ๆ มาประกอบเป็นช่ือเรือยาว
ซึ่งพบเพียง 1 ค า คือ เรือนางพญาเชือกค า นั่นคือค าว่า เชือก ที่มาจากช่ือของงูสายพันธ์ุหนึ่ง คือ 
งูลากเซียก หรือ งูลูกเซียก ซึ่งเป็นงูตัวเล็กยาวประมาณครึ่งว่าไม่มีพิษ 

  ช่ือเรือยาวที่ตั้งมาจากค าที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเหล่าน้ีแสดง
ให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติในเชิงบวกและเพื่อเชิดชูบุญคุณ
ของธรรมชาติจึงน ามาตั้งเป็นช่ือเรือยาว การน าช่ือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติมาตั้งเป็นช่ือเรือนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของกฤติกา ชูผล (2554) ที่พบว่าการตั้งช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงครามมีการน าค าที่
มีความหมายสื่อถึงธรรมชาติ เช่น น้ า ท้องฟ้า ลม และสัตว์ชนิดต่าง  ๆ มาตั้งเป็นช่ือเรือ เช่น  
เรือทรัพย์วารี เรือฟ้ามืด เรือพิชิตมัสยา เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพและอธิบายภูมิประเทศของชาวประมงเหล่าน้ันได้ ส่วนช่ือเรือพระราชพิธีและเรือหลวงไทยก็
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ปรากฏค าที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ าอยู่เป็นจ านวนมาก ตัวอย่างช่ือเรือพระราชพิธีที่มีความหมาย
เกี่ยวน้ า เช่น เรือเหราข้ามสมุท เรือโตขมังคลื่น เรือกิเลนละเลิงชล เป็นต้น (เปี่ยมสุข ตันวิบูลย์, 
2543) ส่วนช่ือเรือหลวงไทยที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ าและเรือ เช่น เรือเทียวอุทก เรือบรรจุชโลธร 
เรือเขจรชลธี เป็นต้น (วิชุตา ทองค ากัลยา, 2552) ทั้งนี้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเนื่องจากเรือเป็นพาหนะที่
ใช้สัญจรในน้ า การน าค าที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ ามาใช้ในการตั้งช่ือก็เพื่อสื่อให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างน้ ากับเรือ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไม่ได้มีเฉพาะการตั้งช่ือเรือเท่านั้นแต่ยัง
พบว่าคนไทยน าช่ือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติมาตั้งเป็นช่ือสิ่งต่าง ๆ เช่น ปนิตา จิตมุ่ง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 
“การตั้งช่ือถนนในกรุงเทพมหานคร” พบว่ามีช่ือถนนในกรุงเทพมหานครที่ตั้งจากลักษณะภูมิประเทศ 
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ กล่าวคือช่ือถนนที่ตั้งจากลักษณะภูมิประเทศ เช่น ถนนคลองล าเจียก  
ถนน คู้ – คลองสิบ ถนนคลองถมจุลนาค ถนนคลองล าปัก เป็นต้น ส่วนช่ือถนนที่ตั้งมาจาก
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ถนนราชพฤกษ์ ถนนหลังสวน ถนนดินแดง เป็นต้น 

  รวมถึงการศึกษาเรื่อง“การศึกษาเชิงคติชนวิทยา: การตั้งช่ือคลองและช่ือบ้านใน
เขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ของพรรณศิริ แจ่มอรุณ วุฒิพงษ์ ทองก้อน และกชพร  
ขวัญทอง (2558) ก็ยังพบว่าช่ือหมู่บ้านและช่ือคลองในพื้นที่ดังกล่าวตั้ง ช่ือตามสภาพแวดล้อม  
ตามธรรมชาติเป็นจ านวนมาก กล่าวคือมีช่ือคลองที่ตั้งมาจากค าน าหน้าแหล่งน้ าในช่ืออื่น ๆ เช่น  
คลองบางน้ าจืด คลองหนองปรือ คลองหนองโสน หรือช่ือคลองที่ตั้งตามพันธ์ุไม้ เช่น คลองตะเคียน 
คลองต้นไทร คลองกระทุ่ม เป็นต้น ช่ือคลองที่ตั้งตามพันธ์ุสัตว์ เช่น คลองบางปลา คลองหนองงูเห่า 
คลองทุ่งช้าง เป็นต้น 

  นอกจากนี้ยังพบในการตั้งช่ือหมู่บ้าน เช่น การศึกษาของปราณี กุลละวณิชย์ 
(2535) เรื่องช่ือหมู่บ้านในมณฑลกวางสีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบว่าการตั้ง
ช่ือหมู่บ้านทั้งสองพื้นที่มีการน าค าที่มีความหมายถึงธรรมชาติในบริเวณนั้นมาตั้งเป็นช่ือหมู่บ้ าน  
โดยช่ือหมู่บ้านในมณฑลกวางสีท าให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของบริเวณนั้นที่เป็นเขตพื้นที่ราบระหว่าง
เขาหรือบนภูเขาที่ชาวบ้านนิยมปลูกข้าวและมีแหล่งน้ าอยู่รายรอบโดยมีต้นไทรและต้นไม้เป็นต้นไม้
ส าคัญส่วนช่ือหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นมีค าที่แสดงให้เห็นว่ามีวิถีชีวิตที่
ผูกพันกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และการศึกษาช่ือหมู่บ้านในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ของ  
รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร และ มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา (2536) พบว่ามีช่ือหมู่บ้านตั้งมาจากลักษณะ  
ทางภูมิศาสตร์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะช่ือที่มาจากแหล่งน้ า เช่น บ้านบุ่งแก บ้านวังโพธิ์  
บ้านหาดทรายเพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีช่ือหมู่บ้านที่ตั้งตามช่ือพันธ์ุไม้ในธรรมชาติ เช่น บ้านม่วง 
บ้านตาลทุ่ง บ้านยางนกเหาะ เป็นต้น 
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  จากข้อมูลการศึกษาการตั้งช่ือถนน ช่ือคลอง และช่ือหมู่บ้านข้างต้นแสดงให้เห็นว่า

คนไทยนิยมตั้งช่ือจากลักษณะภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการตั้งช่ือเรือยาวใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกัน 

 
4.1.5 ค่านยิมเกี่ยวกับความกตัญญ ู

    ความกตัญญูหมายถึงการรู้สึกส านึกในบุญคุณของผู้ให้อุปการะด้วยความสมัครใจ
และไม่หวังสิ่งตอบแทน การตอบแทนผู้มีพระคุณอาจอยู่ในรูปแบบของการจ่ายคืนหนี้สินหรือตอบ
แทนด้วยความรักหรือยกย่องให้เกียรติต่อผู้มีอุปการคุณ ความกตัญญูกตเวทีเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐาน
ที่มนุษย์ทุกคนพึงมี เพราะจะท าให้มนุษย์ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ความกตัญญูจะท าให้มนุษย์มีความรักใคร่ปรองดองกัน มีความเมตตาและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
(จริยา วีระพันธ์เทพา, 2552, น. 16 – 17) การแสดงความกตัญญูไม่ได้เฉพาะเพียงแต่บุคคลใน
ครอบครัว เช่น บิดา มารดา ปู่ ย่า ญาติมิตร เท่านั้น แต่หมายรวมถึงบุคคลที่ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม
และสังคมนั้นไม่ว่าจะเป็นความกตัญญูต่อธรรมชาติ ประเทศชาติ พระมหากษัตริย์ พระภิกษุสงฆ์  
ผู้น าชุมชน และผู้อุปการคุณด้านปัจจัยในการพัฒนาตนเองและหมู่บ้าน 

    ประเพณีของชาวอีสานที่ได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตคือ ฮีต 1220 
พบว่ามีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่หลายประเพณี เช่น บุญข้าว
ประดับดิน ซึ่งเป็นบุญเดือนเก้าชาวบ้านเช่ือว่าเป็นวันที่ยมบาลจะผีนรกออกมาเยี่ยมโลก ชาวบ้านจึง
จัดเตรียมข้าวปลาอาหารท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้
เกิดความอุดมสมบูรณ์และไม่มีภยันตรายมา กล้ ากราย หรือบุญข้าวสากประจ าเดือนสิบซึ่งจัดข้ึนห่าง
จากงานบุญข้าวประดับดิน 15 วัน วัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่  
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเปรตไร้ญาติ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นได้
กลับบ้านและเยี่ยมเยียนกัน ประเพณีเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของ 
ชาวอีสานถึงแม้บุคคลในครอบครัวหรือผู้มีพระคุณได้เสียชีวิตไปแล้วก็ยังคงระลึกถึงบุญคุณของ  
พวกเขาเหล่าน้ัน ไม่เสื่อมคลาย 

    จากการวิเคราะห์ความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ
ค่านิยมที่สะท้อนเกี่ยวกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งที่เป็นผู้มีพระคุณในการสร้างเรือยาวและ 

                                            
 20 ฮีต 12 หมายถึงประเพณีที่ท าใน 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปี ที่ชาวอีสานปฏิบัติสืบ
ทอดมาต้ังแต่อดีตและเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือและพุทธศาสนา 
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ผู้มีพระคุณต่อการสร้างสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านจึงน าช่ือของบุคคลเหล่าน้ันมาต้ังเป็นช่ือเรือราว 
ปรากฏความถ่ี 40 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.41 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.1.5.1 คา่นิยมในการน าชื่อเจ้าของเรือหรือผู้สนับสนุนเงินทุนในการสรา้งเรือ

มาตั้งเป็นชื่อเรือยาว 
      ช่ือของบุคคลที่อุปการะเรือยาวทั้งที่ เป็นเจ้าของเงินทุนในการสร้าง 

เรือยาวล านั้นแล้วมอบให้เป็นสาธารณสมบัติของหมู่บ้านและช่ือของบุคคลผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  
การแข่งขันเรือ ปรากฏความถ่ี 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.77 เช่น ช่างขุดเรือ ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการเรือ 
หน่วยงานที่สนับสนุน เช่น  เรือเจ้าแม่ธรรมเนียม 89 ส้มต านัว ช่ือเรือล าน้ีมีการน าช่ือร้านค้าที่ช่ือ 
ร้านส้มต านัว ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการเดินทางและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการแข่งขัน เรือเดชขจร 
เรือศรีสมพงษ์ เรือทัพพะรังสี เรือรุ่งรัตนเศรษฐ์ เรืออุดมหลานเจ้าปู่ศิลา และ เรือสมเจตต์หลาน
เจ้าปู่ศิลา เป็นต้น รวมถึงเรือยาวบางล าที่เป็นสมบัติส่วนตัวก็มีการน าช่ือของบุคคลเหล่าน้ันมาต้ังเป็น
ช่ือเรือ เช่น เรือสิงห์สาคร เรือพรเทพ เป็นต้น เรือยาวเหล่าน้ีล้วนแต่มีการน าช่ือของเจ้าของเรือหรือ
ผู้สนับสนุนเงินทุนในการสร้างและการเดินทางไปแข่งขันมาประกอบเป็นช่ือเรือทั้งสิ้น แม้เรือยาว
เหล่านี้จะเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ก็สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่เป็นฝีพายและชาวบ้านที่
เป็นกองเชียร์ในการแข่งขันสนามต่าง ๆ ชาวบ้านจึงได้ประโยชน์จากเรือยาวเหล่าน้ีเช่นกัน ดังนั้นการ
น าช่ือของบุคคลเหล่าน้ีมาประกอบเป็นช่ือเรือยาวจึงเป็นการย่องย่องและส านึกในบุญคุณของบุคคล
เหล่าน้ี 

 
4.1.5.2 คา่นิยมในการน าชื่อหรือสมณศักด์ิของพระภิกษุมาตั้งเป็นชื่อเรือยาว 

      พระสงฆ์บางรูปมีบทบาทในการสร้างเรือยาวทั้งเป็นผู้จัดหางบประมาณใน
การสร้างเรือ ประกอบพิธีกรรมในการแข่งขัน และวัดยังเป็นสถานที่พักเรือยาว การน าช่ือและ  
สมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์มาตั้งเป็นช่ือเรือยาวสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูและยกย่องบูชาของ
ชาวบ้านที่มีต่อพระสงฆ์รูปนั้น ปรากฏความถ่ี จ านวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.38 ตัวอย่างเช่น  
เรือพรพระเกษม เรือเทพโสภณ เรือเทพวิสิทธิ์ชัย เรือพรหมรังสี เรือหงษ์ฟ้าวิจิตร เรือศักดิ์ทอง
วิทิตชัย เป็นต้น 
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4.1.5.3 คา่นิยมในการน าพระราชสมัญญานามของพระมหากษัตริย์มาตั้งเป็น
ชื่อเรือยาว 

      การแข่งขันเรือยาวในปัจจุบันเป็นกีฬาที่จัดแข่งขันข้ึนระดับชาวบ้านแต่ก็
ยังมีการตั้งช่ือเรือเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ จากการศึกษาช่ือเรือยาวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏเพียง 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.26 ได้แก่ เรือพรพระปิยะ หมู่บ้าน 
กุดชุม ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านให้สัมภาษณ์ว่าช่ือเรือล า
นี้ตั้งโดยใช้พระราชสมัญญานามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) คือ  
พระปิยมหาราช เนื่องจากส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของประองค์ท่าน ประกอบกับเรือล าน้ีเริ่มขุด
ในวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช 

      ค่านิ ยมเกี่ ย วกั บความกตัญญูที่ ส ะท้อนผ่ าน ช่ือ เ รือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแสดงให้เห็นว่าคนอีสานรู้สึกส านึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณไม่ว่าบุคคลนั้นจะมี
ชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังระลึกถึงความดีงามและประโยชน์ที่บุคคลเหล่าน้ันสร้างแก่ชุมชนของ
ตน การน าช่ือของผู้มีพระคุณมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวจึงเป็นการให้เกียรติ ยกย่อง และเผยแพร่คุณงาม
ความดีให้รู้จักโดยทั่วกัน 

จากการศึกษาค่านิยมของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สะท้อนจากช่ือเรือยาว
จ านวน 305 ช่ือ นั้น พบค าที่แสดงค่านิยมของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สะท้อนผ่าน 
การตั้งช่ือเรือยาว 5 ประการ เรียงล าดับจากปรากฏความถี่มากไปหาน้อย ดังนี้ ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่
พึงปรารถนา 152 ครั้ง (ร้อยละ 39.58) ค่านิยมเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนเอง 82 ครั้ง 
(ร้อยละ 21.35) ค่านิยมเกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัวและเครือญาติ 69 ครั้ง (ร้อยละ 17.96) 
ค่านิยมเกี่ยวกับธรรมชาติ 41 ครั้ง (ร้อยละ 10.67) และ ค่านิยมเกี่ยวกับความกตัญญู 40 ครั้ง  
(ร้อยละ 10.41) ดังตารางสรุปความถ่ีและร้อยละ ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.1  
 
แสดงความถ่ีและร้อยละของค่านิยมที่สะท้อนจากช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับ ค่านิยมท่ีสะท้อนจากชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความถี่ ร้อยละ 

1 ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งท่ีพึงปรารถนา 152 39.58 

 ค่านิยมเก่ียวกับความม่ังคั่งร่ ารวย 55 14.32 

 ค่านิยมเก่ียวกับความดีงาม 50 13.02 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 
แสดงความถ่ีและร้อยละของค่านิยมที่สะท้อนจากช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ค่านิยมเก่ียวกับเกียรติยศและอ านาจ 33 8.59 

 ค่านิยมเก่ียวกับความเจริญรุ่งเรือง 14 3.65 

2 ค่านิยมเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเอง 82 21.35 

 ชื่อภูมิล าเนาของตนเองมาตั้งเป็นชื่อเรือ 51 13.28 

 ชื่อสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมบริเวณหมู่บ้านมาตั้งเป็นชื่อเรือ 31 8.07 

 

3 

ค่านิยมเกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัวและเครือญาติ 69 17.96 

ชื่อที่มีความสัมพันธ์กัน 65 16.92 

ชื่อของสมาชิกในครอบครัวเจ้าของเรือหรือผู้สนับสนุนการสร้างเรือ 4 1.04 

4 ค่านิยมเกี่ยวกับธรรมชาติ 41 10.67 

 

5 

ค่านิยมเกี่ยวกับความกตัญญู 40 10.41 

ชื่อเจ้าของเรือและผู้สนับสนุนการสร้างเรือ 26 6.77 

ชื่อพระภิกษุผู้มีพระคุณต่อเจ้าของเรือ 13 3.38 

พระราชสมัญญานามของพระมหากษัตริย์ 1 0.26 

 รวม 384 100.00 

 
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะท้อนค่านิยม

เกี่ยวกับสิ่ งที่พึงปรารถนามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของผู้ วิจัยที่ ว่า ช่ือเรือยาวใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนามากที่สุด ค่านิยมเกี่ยวกับ 
สิ่งที่พึงปรารถนานีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องอื่น ๆ เช่น การตั้งช่ือธุรกิจร้านค้า (วิยะดา จงบรรจบ, 
2534) การตั้งช่ือยันต์ของคนไทย (กิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ, 2551) การตั้งช่ือรุ่นจตุคามรามเทพ 
(พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์, 2552) ที่สะท้อนให้เห็นค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนามากที่สุดเช่นกัน  
ที่เป็นเช่นน้ีเป็นเพราะธรรมชาติของมนุษย์ย่อมปรารถนาความมั่งค่ังร่ ารวย เกียรติยศ อ านาจ และ 
ความเจริญรุ่งเรือง เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จและมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย 

ค่านิยมเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนเอง ปรากฏความถ่ีเป็นล าดับที่ 2  
การตั้ง ช่ือเรือยาวด้วยช่ือหมู่บ้านหรือช่ือสิ่ งแวดล้อมรอบ  ๆ หมู่บ้านแสดงให้เห็นว่าคนใน 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความภาคภูมิใจในภูมิล าเนาของตนเอง ซึ่งถือเป็นลักษณะส าคัญที่แสดงให้
เห็นว่าคนในภูมิภาคนี้ให้ความส าคัญกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคนในหมู่บ้าน นิยมการ
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชุมชนจึงส าคัญมากกว่าความเป็นปัจเจกดั งจะเห็นได้จากการน าช่ือหมู่บ้าน 
ช่ือต าบล ช่ืออ าเภอ ช่ือจังหวัด หรือช่ือสิ่งก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวเพื่อบ่งบอกถิ่น
ฐานและแสดงตัวตนของหมู่บ้าน ความภาคภูมิในในถ่ินฐานน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ 
ธรรมวัตร (2531) ที่ว่า “ชาวอีสานมีทัศนะในการใช้ชีวิตว่าอยู่เป็นหมู่ดีกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะ
ขีดจ ากัดทางกายภาพและภูมิปัญญา การช่วยกันคิด ช่วยกันท า การพึ่งตนเองและการพึ่งกันเองน่าจะ
เป็นทางออกที่ดีที่สุด” เช่นเดียวกับ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544, น. 44) ที่กล่าวว่า “ชาวบ้านอีสานใน
ระดับหมู่บ้านจะจัดระบบความสัมพันธ์ด้วยระบบที่มีการพึ่งพากันเองในคุ้มบ้านหรือระหว่างคุ้มบ้าน
ใกล้เคียง” ดังนั้นค่านิยมเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนเองจึงเป็นค่านิยมส าคัญของคนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังจะเห็นได้จากการใช้ช่ือสถานที่ต่าง ๆ บริเวณหมู่บ้านมาตั้งเป็นช่ือเรือยาว
เป็นจ านวนมาก 

ล าดับที่ 3 คือ ค่านิยมเกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัวและเครือญาติ แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในครอบครัวและระบบเครือญาติที่เข้มแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ครอบครัวอีสานเห็นได้จากการตั้งช่ือเรือยาวให้มีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นการตั้งช่ือเรือให้มี
ความหมายและเสียงที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน การใช้ล าดับตัวเลข มาประกอบเป็นช่ือเรือยาวเพราะ  
คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่ือว่าเรือยาวแต่ละล านั้นเป็นครอบครัวเดียวกัน รวมถึงการน าช่ือ
สมาชิกในครอบครัวเจ้าของทุนทรัพย์ในการสร้างเรือยาวมาตั้งเป็นช่ือเรือเพื่อให้เกียรติ  

ล าดับที่ 4 คือ ค่านิยมเกี่ยวกับธรรมชาติ เนื่องจากพื้นฐานของสังคมอีสานที่เป็นสังคม
เกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักจึงพบว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน าค าที่มี
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวเพื่อแสดงถึงความเคารพและการส านึกรู้บุญคุณของ
ธรรมชาติเหล่าน้ัน  

ล าดับที่ 5 ค่านิยมเกี่ยวกับความกตัญญู คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังถือความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นส าคัญจึงพบว่าชาวบ้านน าช่ือของผู้มีพระคุณต่อการสร้างเรือหรือการแข่งขัน
เรือมาตั้งเป็นช่ือเรือ เช่น ช่ือเจ้าของทุนทรัพย์ในการสร้างเรือ ช่ือพระภิกษุที่ชาวบ้านเคารพนับถือ 
เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและเป็นการให้เกียรติบุคคลเหล่าน้ันที่มีต่อหมู่บ้านของตน  

การศึกษาการตั้งช่ือเรือยาวจึงช่วยให้เข้าใจโลกทัศน์และมุมมองในการใช้ชีวิตของคน
อีสาน และท าให้เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของคนอีสานให้มากยิ่งข้ึน 
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4.2 ความเชื่อท่ีสะท้อนจากชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ความเช่ือเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่แสดงออกแตกต่างกัน ก่อให้เกิดพิธีกรรม 
วัฒนธรรม และวิถีปฏิบัติของแต่ละสังคม ดังนั้นการเข้าใจระบบความคิดความเช่ือจะช่วยให้เข้าถึง
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินได้มากยิ่งขึ้น ค าว่า “ความเช่ือ” มีผู้ให้ค านิยามแตกต่างกันไปดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2554, น. 390) ได้ให้ความหมายของค าว่า เช่ือ ไว้ว่า “เห็นตามด้วย 
มั่นใจ ไว้ใจ” 

สมบัติ มหารศ (2520, น. 49) ได้นิยามความหมายของความเช่ือว่า หมายถึง 
 “การยอมรับนับถือหรือยึดมั่นในสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีก็ได้ว่าเป็นจริง” 

ธวัช ปุณโณทก (2528, น. 350) ได้กล่าวว่า “ความเช่ือ คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ใน
จิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น  ๆ หรือสังคม
มนุษย์นั้น ๆ แม้ว่าพลังอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่าน้ันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงแต่
มนุษยใ์นสังคมหนึ่งยอมรับและใหความเคารพเกรงกลัวสิ่งเหล่าน้ีเรียกว่าความเช่ือ”  

ขนิษฐา จิตชินะกุล  (2545, น. 33)  กล่าวไว้ว่า “ความเช่ือ คือการที่มนุษย์ยอมรับนับ
ถือหรือเกิดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น 
ปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต นั้นอาจมีเหตุผลที่เพียงพอต่อการยอมรับหรือไม่ก็ได้ และเมื่อมนุษย์เกิด
การยอมรับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็จะมีการแสดงออกไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ” 

อุดม เชยกีวงศ์ (2545, น. 187) กล่าวไว้ว่า “ความเช่ือ เป็นความรู้สึกศรัทธาของมนุษย์
ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ  ว่าจะบันดาลให้เกิดทุกข์หรือสุขได้ หากการกระท าหรือปฏิบัติต่อความเช่ือในทางที่ถูก
ที่ควรความสุขก็จะเกิดตามมา ในทางตรงกันข้ามหากกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือละเลยความทุกข์ร้อน
อาจจะเกิดข้ึนได้” 

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2552, น. 6) ได้กล่าวว่า “ความเช่ือ น่าจะมีความ
หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ยอมรับนับถือ ทั้งที่มีให้เห็นปรากฏเป็นตัวเป็นตนมีอยู่จริงหรือไม่ปรากฏ
เป็นตัวเป็นตน และการยอมรับนับถือน้ีอาจจะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้หรืออาจจะไม่มีหลกัฐานที่
จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นเลยก็ได้” 

จากที่กล่าวมาสรุปความได้ว่า ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย และมีการ
แสดงออกถึงความเช่ือนั้นทั้งทางกายและทางใจ 

ความเช่ือของคนไทยแบ่งได้เป็น 8 ประเภท คือ ความเช่ือเกี่ยวกับธรรมชาติ ความเช่ือ
เรื่องการเกิด ความเช่ือเกี่ยวกับประเพณีการนับถือผี ความเช่ือเกี่ยวเนื่องกับศาสนา ความเช่ือเรื่อง
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ไสยศาสตร์ ความเช่ือเกี่ยวกับครัวเรือนและที่อยู่อาศัย ความเช่ือเกี่ยวกับอาชีพ และความเช่ือที่มี
ลักษณะผสมผสานกับความเช่ือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร, 2532)  

ความเช่ือมีประโยชน์หลายประการคือ ท าให้เกิดความมั่นใจ เกิดพลัง เกิดการ
สร้างสรรค์ มีความสามัคคี เกิดรูปธรรม เป็นพื้นฐานของการนับถือศาสนา ส่งผลต่อจิตใจ แต่ความเช่ือ
อาจก่อให้เกิดผลเสียได้หากเช่ือตามค าบอกเล่าโดยไม่พิจารณาถึงหลักเหตุผล (มณี พะยอมยงค์, 
2528, น. 70-71) 

คนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีความเช่ือพื้นฐานที่คล้ายกับ  
ความเช่ือของคนไทยในภาคอื่น ๆ แต่อาจจะมีความเช่ือบางอย่างที่แตกต่างและโดดเด่นจากคนใน
ภูมิภาคอื่น การศึกษาภาษาเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะท าให้เห็นถึงความคิด ความเช่ือ ของคนในสังคม
ตามแนวคิดที่ว่า ภาษาสะท้อนความคิด ดังนั้นการศึกษาภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือสิ่งต่าง  ๆ ก็ย่อม
สะท้อนให้เห็นความเช่ือของคนในสังคมนั้น เช่นเดียวกับการศึกษาการตั้งช่ือเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่สะท้อนให้เห็นความเช่ือของคนในภูมิภาคนี้หลายประการ  

จากการวิเคราะห์ความหมายในการตั้ง ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 305 ช่ือ พบว่ามีค าที่น ามาตั้งเป็นช่ือเรือ จ านวน 377  ค า ปรากฏความถ่ี 623 ครั้ง เป็นค าที่
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏความถ่ี 404 ครั้ง ซึ่งค าเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นความเช่ือของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประการ คือ ความเช่ือเกี่ยวกับผีสาง
เทวดา ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนา และความเช่ือเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดา 

    ความเช่ือเรื่องผีสางเทวดาในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นความเช่ือ
พื้นฐานที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณและคงอยู่ในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่ างมั่นคง 
ดังจะเห็นได้จากการมีวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการนับถือผีและวิญญาณเป็น
จ านวนมาก ผีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีระบบชนช้ันตามความศักดิ์สิทธ์ิและการให้คุณให้โทษ 
ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2555, น. 966) ได้กล่าวว่าผีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผีที่ให้คุณ หมายถึง ผีที่มีอ านาจบันดาลให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและ  
มีพิธีกรรมเพื่อบูชาผีเหล่านี้ เช่น ผีฟ้าหรือพญาแถน ผีบรรพบุรุษ ผีเรือน ผีตาแฮก ผีปู่ตา เป็นต้น  
ส่วนผีที่ให้โทษ เช่น ผีปอบ ผีเผด (เปรต) ผีพราย  ผีกองกอย ผีแม่หม้าย จะเป็นผีที่ชาวบ้านเกรงกลัว
ในอ านาจที่อาจสร้างความวิบัติให้กับตนเองหรือชุมชนจึงต้องมีพิธีขับไล่ผีเหล่านี้ จากการศึกษาช่ือ  
เรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าชาวบ้านให้ความเคารพนับถือผีสางเทวดาเสมือนเป็น 
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สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ต้องกราบไหว้บูชา เพราะเช่ือว่าผีเหล่าน้ีจะบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ชุมชนและชาวบ้าน  
แต่หากประพฤติผิดกฎเกณฑ์ผีเหล่าน้ีจะให้โทษได้เช่นกัน     

    จากการวิเคราะห์ความหมายของช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ผู้วิจัย
พบว่ามีการน าช่ือของผีสางเทวดา เช่น ช่ือรุกขเทวดา เจ้าป่าเจ้าเขาที่มาจากช่ือต้นไม้หรือช่ือป่า
บริเวณนั้น  ช่ือของแม่ย่านางประจ าเรือ และช่ือของผีปู่ตาประจ าถ่ินที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ 
ซึ่งช่ือเหล่านี้มีอยู่แต่เดิมแล้วน ามาตั้งเป็นช่ือเรือยาวหรือ เป็นช่ือที่ตั้งข้ึนใหม่จากการเสี่ยงทาย 
ตามความเช่ือของชาวบ้าน การน าช่ือของผีสางเทวดามาตั้งเป็นช่ือเรือยาวนี้ปรากฏมากที่สุด  
ปรากฏความถ่ี 220 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.45 และแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ แม่ย่านาง รุกขเทวดา 
และผีปู่ตา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.2.1.1 ความเชื่อเรื่องแม่ย่านาง 

      ความเช่ือเรื่องแม่ย่านางเป็นความเช่ือของคนไทยที่ปรากฏในทุกพื้นที่
รวมถึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสังคมไทยในอดีตที่ต้องสัญจรทางน้ าและอาศัยเรือเป็น
พาหนะโดยเช่ือว่าเรือแต่ละล าจะมีแม่ย่านางประทับอยู่ อาชีพที่เช่ือและให้ความเคารพแม่ย่านางเป็น
อย่างมากคืออาชีพเรือประมง ชาวประมงเช่ือว่าแม่ย่านางคือวิญญาณที่สถิตอยู่ในต้นไม้ที่น ามาสร้าง
เรือ เมื่อสร้างเรือเสร็จแล้วต้องท าพิธีเพื่ออัญเชิญให้แม่ย่านางประทับอยู่บริเวณหัวเรือซึ่งเรือแต่ละล า
จะมีแม่ย่านางที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปทั้งที่เป็นหญิงสูงวัย หญิงวัยกลางคน หรือเป็นเด็ก โดยทั่วไป
แล้วแม่ย่านางถือเป็นผีดีคือให้คุณประโยชน์แก่ผู้บูชาแต่หากประพฤติผิดกฎผิดธรรมเนียมหรือลบหลู่
แม่ย่านางอาจจะบันดาลให้เกิดผลร้ายแก่ผู้นั้นได้  

      ชญานี ประกอบชาติ และ สุภาพร หมายมุ่ง (2552) ได้ศึกษาพิธีกรรมการ
บูชาแม่ย่านางเรือในกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ชาวบ้านปากน้ าปราณเช่ือว่าแม่ย่านางจะปกป้องคุ้มครองชาวประมงให้
ปลอดภัย ช่วยดลบันดาลให้ประสบแต่ความส าเร็จและช่วยให้หาปลาได้มาก ดังนั้นชาวประมงในพื้นที่
นี้จึงนับถือแม่ย่านางให้เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในเรือ เปรียบแม่ย่านางเป็นเสมือนแม่บังเกิดเกล้าหรือ
เทพธิดาประจ าเรือ กฤติกา ชูผล (2554) ได้ศึกษาช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงครามพบว่า
ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงครามตั้งช่ือเรือประมงของตนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือเรือ่งแม่ยา่นาง 
เช่น เรือพรแม่ย่านาง ความเช่ือเรื่องแม่ย่านางของชาวประมงพื้นที่นี้มีความเช่ือเหมือนกับชาวประมง
ในพื้นที่อื่น ๆ แต่ก็มีพิธีกรรมบวงสรวงแม่ย่านางที่เพิ่มเติมข้ึนอันเนื่องมาจากชาวประมงในจังหวัด
สมุทรสงครามส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสายจีนดังนั้นเมื่อถึงวันตรุษจีนที่ถือว่าเป็นเป็นวันปีใหม่
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ชาวประมงเหล่านี้จะไม่ออกเรือแต่จะจอดเรือไว้ที่ท่าเรือเพื่อประกอบพิธีเซ่นไหว้เพื่อขอพรจากแม่
ย่านางให้เรือของตนมีโชคมีชัยประสบความส าเร็จในการออกเรือ 

      ความเช่ือเรื่องแม่ย่านางจะปรากฏในทุกข้ันตอนของการสร้างเรือยาว  
เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการเลือกต้นไม้ การตัดต้นไม้ การชักลาก การขุดหรือการประกอบเรือ ไปจนถึง
พิธีกรรมระหว่างแข่งขันเรือยาว ดังจะเห็นได้จากการเซ่นสรวงบูชาให้แม่ย่านางพึงพอใจเพื่อให้การ
สร้างเรือยาวด าเนินไปโดยไม่ประสบปัญหา 

      จากการศึกษาพบค าที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาวที่มีความหมายเกี่ยวกับช่ือ 
แม่ย่านาง ปรากฏความถี่ 165 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.84 ช่ือเรือยาวเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความ
เช่ือเรื่องแม่ย่านางโดยผ่านกระบวนการทางไสยศาสตร์ โดยมี “จ้ าเรือ”21 ท าหน้าที่เสี่ยงทาย เพื่อให้
ทราบถึงช่ือของแม่ย่านางหรือช่ือที่แม่ย่านางพึงพอใจ  โดยช่ือที่ได้จากการเสี่ยงทายน้ันอาจจะมาจาก 
การก าหนดช่ือหลาย ๆ ช่ือแล้วให้คนทรงเจ้าท าพิธีให้แม่ย่านางเลือก หรือท านายความฝันที่ชาวบ้าน
เช่ือว่าแม่ย่านางเข้าฝันเพื่อให้ใช้ช่ือตามความต้องการ (สมรักษ์ อุตสาหะ, สัมภาษณ์, 2558) เช่ือกันว่า
หากเป็นช่ือที่แม่ย่านางพึงพอใจจะท าให้เรือยาวล าน้ันประสบผลส าเร็จในการแข่งขันและเปน็มงคลตอ่
ฝีพาย ชาวบ้าน และหมู่บ้านที่เจ้าของเรือยาวล าน้ันอาศัยอยู่ ช่ือเรือที่สะท้อนความเช่ือเรื่องแม่ย่านาง 
เช่น เรือพวงสร้อย  เรือศรีปทุมมาลัย  เรือเจ้าแม่บัวค า  เรือเทพบัวไข เป็นต้น ช่ือเรือยาวเหล่านี้
เป็นช่ือที่ตั้งมาจากช่ือของแม่ย่านางที่ได้มาจากการเสี่ยงทายโดยจ้ าเรือ 

      นอกจากนี้ยังมีช่ือเรือยาวที่ตั้งด้วยค าน าหน้าเพื่อระบุเพศ เช่น เช่น  
เรือสาวภรสวรรค์ หมู่บ้านหัวนา ต าบลหนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เรือนางสาว
ศิริชัยชนะ หมู่บ้านกุดกุง ต าบลกุดกุง อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร และเรือนางค าบอน
สุวรรณา หมู่บ้านเทพารักษ์ ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าเรือยาวล าน้ัน ๆ มีแม่ย่านางประจ าเรือเป็นผู้หญิง 

      การตั้งช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค าน าหน้าที่ใช้ระบุเพศ
นี้สอดคล้องกับค ากล่าวของ สมศรี ดอกดวง (สัมภาษณ์, 2539 อ้างถึงใน เสริม ผลเพิ่ม, 2541, 
น. 121) ที่ได้กล่าวถึงวิธีการตั้งช่ือเรือยาวในจังหวัดอุบลราชธานีไว้ว่าตามคติความเช่ือที่มีมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านนิยมตั้งช่ือเรือยาวด้วยค าน าหน้ าแทนช่ือผู้หญิง เช่น ค าว่า เจ้าแม่ 
นางพญา นางสาว เป็นต้น เนื่องจากชาวบ้านเช่ือว่าผีที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนเป็นผีผู้หญิง รวมถึงค า

                                            
 21 จ้ าเรือเป็นผู้ท าหน้าที่เสี่ยงทายช่ือเรือยาวและเป็นผู้น าประกอบพิธีกรรมทางไสย
ศาสตร์เกี่ยวกับการแข่งขันเรือ 
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ข้ึนต้นว่า เจ้าพ่อ เทพ ทองค า เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมตั้งช่ือเรือยาวตามช่ือวัดประจ าหมู่บ้านอีก
ด้วย 

      การตั้งช่ือด้วยค าน าหน้าเพื่อระบุเพศนี้ไม่ปรากฏในการตั้งช่ือเรือประเภท
อื่น ๆ คือ เรือพระราชพิธี เรือหลวงไทย และเรือประมงจังหวัดสงคราม ทั้งนี้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า  
เรือพระราชพิธีและเรือหลวงไทยเป็นสมบัติของทางราชการจึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการตั้งช่ือที่ชัดเจน 
ส่วนเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงครามนั้นเจ้าของเรือนิยมตั้งช่ือเรือโดยใช้เฉพาะช่ือของคนใน
ครอบครัวโดยไม่ใช้ค าน าหน้าเพื่อระบุว่าคนเหล่าน้ันเป็นเพศใด 

      อย่างไรก็ตามช่ือของเรือยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งข้ึนอยู่กับยุคสมัย
รวมถึงผู้สนับสนุนการแข่งขันเรือยาว เรือยาวบางล ามีอายุเกือบร้อยปีแต่ไม่เคยเปลี่ยนช่ือเลยเนือ่งจาก
ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นช่ือของแม่ย่านางที่หากเปลี่ยนแล้วอาจท าให้แม่ย่านางไม่พอใจและเกิดอาเพศได้ 
บางครั้งเมื่อซื้อเรือยาวมาจากหมู่บ้านอื่นและเรือยาวล าน้ันมีช่ือประจ าอยู่แล้วชาวบ้านก็จะใช้ช่ือเดิม
ของเรือยาวล านั้นเพราะถือว่าเป็นช่ือของแม่ย่านางประจ าเรือจึงไม่นิยมเปลี่ยน เช่น เรือ เด่นนาวา 
เรือย่าค าไหล ในต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นช่ือของเรือยาวล าที่
หมู่บ้านซื้อมาแต่ยังคงใช้ช่ือนี้ต่อไป หรือหากสร้างเรือยาวล าใหม่หรือซื้อเรือยาวล าใหม่ชาวบา้นอาจจะ
น าช่ือเรือยาวที่หมู่บ้านเคยมีอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเรือยาวล านั้นไม่ได้ใช้ในการแข่งขันหรือผุพังจนใช้งาน
ไม่ได้มาตั้งเป็นช่ือของเรือยาวล าใหม่เพื่อเป็นการระลึกถึงเรือยาวล าเดิมหรือเพราะเช่ือว่าช่ือนั้นเป็น
มงคล เช่น เรือนางค าผ่าน  หมู่บ้านดอนกอย ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
เรือน.ส.บัวไหล หมู่บ้านท่าเรือ ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน า
ช่ือเรือยาวล าเดิมมาประกอบกับช่ือใหม่ที่สอดคล้องกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม่ย่านางของเรือทั้งสองล า
มีความเกี่ยวข้องกันตามความเช่ือของหมู่บ้าน เช่น เรือนางวันดีศรีบุญเรือง หมู่บ้านเพียมาตร ต าบล
หนองแค อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยค าว่า “ศรีบุญเรือง” เป็นช่ือเรือยาวล าเดิมที่หมู่บ้าน
เคยมีแต่ปัจจุบันผุพังไปแล้วแต่ชาวบ้านน ามาประกอบกับค าอื่นเพื่อสร้างเป็นช่ือเรือยาวล าใหม่ของ
หมู่บ้าน 

      ในทางตรงกันข้ามหากต้ังช่ือเรือที่แม่ย่านางไม่ชอบ แม่ย่านางก็จะบันดาล
ให้เรือยาวล าน้ันไม่ประสบความส าเร็จและอาจเกิดปัญหาระหว่างแข่งขันหรือกระทั่งเกิดอาเพศสร้าง
ความเสียหายแก่เรือยาวหรือฝีพายได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านต้องจัดพิธีเซ่นสรวงบูชา ขอขมา และ
เสี่ยงทายเพื่อหาช่ือใหม่ที่เหมาะสมและเป็นที่พอใจของแม่ย่านาง เช่น เรือเจ้าแม่เจียงค า หมู่บ้าน
หนองบัวดง ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัด ศรีสะเกษ เดิมเรือยาวล าน้ีมีช่ือว่าเรือหงส์ธเนศ
ซึ่งเป็นช่ือแม่ย่านางที่ได้จากการเสี่ยงทายตามความเช่ือในขณะนั้น แต่ไม่ค่อยประสบความส าเร็จใน
การแข่งขัน ชาวบ้านจึงท าพิธีเปลี่ยนช่ือด้วยการเสี่ยงทายอีกครั้งหนึ่งแล้วได้ช่ือเจ้าแม่เจียงค ามา และ
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ยังเช่ือกันว่าเรือยาวล านี้มาจากประเทศลาวและมีแม่ย่านางประจ าเรือช่ือเจ้าแม่เจียงค า (บุญมา  
วงษ์วิลา, สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2557) 

      อย่างไรก็ตามปรากฏว่าบางครั้งมีการเปลี่ยนช่ือเรือยาวแล้วแต่ไม่ได้ท า
ให้ผลการแข่งขันดีข้ึนก็จะเปลี่ยนกลับมาใช้ช่ือเดิม เช่น เรือ เทพสุริยา หมู่บ้านท่ามะเขือ ต าบล 
กระเบื้อใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นช่ือของแม่ย่านางที่ได้จากการเข้าทรง เรือยาว
ล านี้เคยเปลี่ยนเป็นช่ือเรือเทพศิลาทองและเรือเทพพรรณนารายณ์ แต่เรือไม่ประสบความส าเร็จใน
การแข่งขันจึงกลับมาใช้เดิมคือเรือเทพสุริยา (พระไฉน ปัญญาสิริ , สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2557) 
เช่นเดียวกับ เรือเดชนาค า 2 หมู่บ้านนาเลิง ต าบลนาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เรือยาวล านี้
เคยเปลี่ยนไปใช้ช่ืออื่นหลายครั้งแต่เรือไม่ ว่ิงจึงเปลี่ยนกลับมาใช้ช่ือเดิมและท าให้เรือประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขัน (พงษ์ศักดิ์ พรมทา, สัมภาษณ์, 31 ธันวาคม 2557) 

      แม่ย่านางตามความเช่ือของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สะท้อนผ่าน
การตั้งช่ือเรือยาวจึงอยู่ในรูปแบบของการเป็นผีหรือเทพที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าเรือยาวที่มอี านาจตอ่
การแข่งขันเรือยาว ขณะเดียวกันก็อาจให้โทษหากชาวบ้านประพฤติไม่ถูกต้องตามครรลองหรือลบหลู่
อ านาจของแม่ย่านาง ดังนั้นจึงต้องมีพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาแม่ย่านางทั้งระหว่างการแข่งขันเรือยาว
และช่วงปิดฤดูกาลแข่งขัน การน าช่ือแม่ย่านางมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวจึงเป็นเสมือนการระบุให้ทราบว่า
เรือยาวล านั้นมีแม่ย่านางองค์ใดประทับอยู่และยังมีผลทางจิตใจต่อชาวบ้านและฝีพายที่เช่ือว่า  
แม่ย่านางจะช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยตลอดการแข่งขัน 

      จากการศึกษาช่ือเรือยาวพบว่า “จ้ าเรือ” มีบทบาทส าคัญในการประกอบ
พิธีกรรมและการตั้งช่ือเรือ แต่เรือประเภทอื่น เช่น เรือพระราชพิธี เรือหลวง หรือเรือประมง ที่มี  
ผู้ศึกษาการตั้งช่ือไว้นั้นไม่ปรากฏการตั้งช่ือจากการเสี่ยงทายแต่เป็นไปในลักษณะของเลือกใช้ค าที่มี
ความหมายเป็นมงคล สื่อถึงอ านาจ ความยิ่งใหญ่ และสถาบันพระมหากษัตริย์  ในการตั้งช่ือเรือ 
พระราชพิธีทั้งนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากวัตถุประสงค์ของการสร้างเรือที่ใช้ในการประกอบราชกิจจึง
ต้องใช้ค าที่เป็นภาษาช้ันสูงอย่างภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาเขมร ในการตั้งช่ือเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นเจ้าของเรือ เช่นเดียวกับการตั้งช่ือเรือหลวงไทยมีที่
วัตถุประสงค์ในการเป็นพาหนะในการประกอบกิจสงครามรวมถึงข้อก าหนดในการตั้งช่ือที่ชัดเจนเพื่อ
ระบุประเภทและหน้าที่ของเรือแต่ละล า ลักษณะการตั้งช่ือเรือดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่
ของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส าคัญ ต่างกับการตั้งช่ือเรือประมงซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและเป็นสมบัติส่วนตัวของชาวประมงการตั้งช่ือจึงข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าของ
ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งจากช่ือของเจ้าของเรือหรือช่ือของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องอาศัยการเสี่ยงทายช่ือ
ของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ขณะที่เรือยาวเป็นสมบัติส่วนรวมของหมู่บ้านดังนั้นการที่จะระบุช่ือของบุคคลใด
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บุคคลหนึ่งเป็นช่ือเรือจึงต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกในหมู่บ้าน อีกทั้งการนับว่าเรือยาวเป็น
เสมือนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ต้องกราบไว้บูชาดังนั้นการใช้ช่ือของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิมาตั้งเป็น ช่ือเรือจึงได้รับความ
นิยม ทั้งนี้ก็เพื่อความส าเร็จและความเป็นสิริมงคลที่ได้มาจากอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเหล่าน้ัน 

 
4.2.1.2 ความเชื่อเรื่องรุกขเทวดา 

      รุกขเทวดาหรือรุกขัฏฐะเทวดาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เทวดาช้ันจตุมหา
ราชิกที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ และนางไม้อันเป็นเทวดาจ าพวกเทวดาคันธัพพะที่มีนิสัยดุร้าย 
(ส านักงานส่งเสริมพระกรรมฐาน จังหวัดสระบุรี, 2556) จากการสัมภาษณ์พบว่าชาวบ้านมีความเช่ือ
เรื่องนางตะเคียนซึ่งเป็นผีผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในต้นตะเคียนและให้ความเคารพเช่นเดียวกับรุกขเทวดา
และนางไม้  

      พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ กล่าวว่า คติความเช่ือเรื่องเจ้าภูมิ เจ้าไพร 
เจ้าป่า ผีสางนางไม้เป็นความเช่ือของชาวอีสานมาตั้งแต่โบราณ โดยเช่ือว่าต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่  เช่น 
ต้นตะเคียน ต้นประดู่ใหญ่ มีรุกขเทวดาซึ่งเป็นผีประจ าต้นไม้อาศัยอยู่ (เพ็ญศรี ดุ๊ก และคนอื่น  ๆ, 
2528, น.5) หากจ าเป็นต้องโค่นต้นไม้จะต้องมีพิธีกรรมเพื่อขอขมาเทวดาประจ าต้นไม้นั้นก่อน รวมถึง
ต้องขอขมาผีป่าผีภูที่อยู่ตามภูเขาที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่า ต้นไม้ และผู้ที่เดินทางเข้าไปในป่า
แห่งนั้นด้วย (ขนิษฐา จิต ชินะกุล, 2545, น. 42) 

      จากการศึกษาพบค าที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาวที่มีความหมายเกี่ยวกับ 
รุกขเทวดา ปรากฏความถ่ี 41 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.15 ช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับรุกขเทวดาที่
น ามาต้ังเป็นช่ือเรือยาวเป็นการน าช่ือพันธ์ุไม้ที่น ามาสร้างเรือยาวล าน้ัน ๆ มาตั้งเป็นช่ือเรือ ซึ่งในที่นี้
คือต้นตะเคียน เนื่องจากต้นไม้ที่นิยมน ามาสร้างเรือยาวต้องเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีน้ าหนักเบา เนื้อไม้
แข็งแรง และมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยเฉพาะต้นตะเคียนสายพันธ์ุต่าง  ๆ เช่น ตะเคียนทอง 
ตะเคียนหิน ตะเคียนหนู ตะเคียนไพร เป็นต้น นอกจากคุณสมบัติที่เหมาะสมในการน ามาสร้างเรือยาว
แล้วคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเช่ือว่าต้นตะเคียนมีนางตะเคียนอาศัยอยู่ซึ่งถือว่าเป็นผี 
ที่มีอ านาจสูงหากน าต้นไม้ชนิดนี้มาสร้างเรือยาวจะท าให้เรือยาวศักดิ์สิทธ์ิและเก่งกาจ เช่น  
เรือเจ้าแม่ตะเคียนแก้ว เรือธิดาตะเคียนทอง เป็นต้น 

      นอกจากนี้ยังพบช่ือเรือยาวที่ตั้งมาจากช่ือสถานที่ที่เป็นแหล่งไม้ที่น ามา
สร้างเรืออีกด้วย การตั้งช่ือเรือยาวลักษณะนี้สอดคล้องกับความเช่ือเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาประจ าป่าของ
ชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านเช่ือว่าป่าแต่ละแห่งจะมีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกปักรักษาพื้นที่บริเวณนั้นอยู่
จึงแสดงความเคารพศรัทธาด้วยการน าช่ือของป่าไม้นั้นมาตั้งเป็นช่ือเรือยาว เช่น เรือเจ้าแม่ไทรทอง 
เป็นช่ือของป่าบริเวณที่พบต้นไม้ที่น ามาสร้างเรือยาวล านี้  คือเขาไทรทองหรือวังไทรทอง อ าเภอ  
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วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งชาวบ้านเช่ือว่าผืนป่าบริเวณนี้มีเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองอยู่จึงน า  
ช่ือป่ามาตั้งเป็นช่ือเรือยาว รวมถึงเรือเจ้าพ่อภูหวาย ซึ่งเป็นช่ือของแหล่งไม้ที่น ามาสร้างเรือ คือ
บริเวณเขาภูหวาย อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดกาฬสินธ์ุ และเรือเจ้าแม่เพชรนารายณ์ มาจากช่ือแหล่ง
ไม้ที่น ามาสร้างเรือ คือเทือกเขานารายณ์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น 

      ความเช่ือเรื่องรุกขเทวดาและเจ้าป่าเจ้าเขาสะท้อนผ่านกระบวนการสร้าง
เรือยาวที่ต้องมีพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาต้ังแต่ข้ันตอนการเลือกต้นไม้ที่จะน ามาสร้างเรือจนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ์ รวมถึงการประกอบพิธีกรรมเพื่อให้ทราบช่ือของเทวดาหรือนางไม้ประจ าต้นไม้ บางครั้ง
พบว่าเทวดาและนางไม้ประจ าต้นไม้ที่น ามาสร้างเรือนั้นจะกลายเป็นแม่ย่านางประจ าเรือยาวต่อไป 
(ชาญวิทย์ สรรพศิริ, 2537, น. 23) การเสี่ยงทายช่ือของแม่ย่านางนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ 
กล่าวคืออาจใช้วิธีการจับสลากเลือกช่ือหรือการใช้คนทรงเจ้าเพื่อประกอบพิ ธีทางไสยศาสตร์เพื่อให้
ทราบช่ือของแม่ย่านาง 

      การน าช่ือของรุกขเทวดา นางไม้ ผีประจ าต้นไม้ รวมถึงช่ือแหล่งที่พบ
ต้นไม้ที่น ามาสร้างเรือยาวมาตั้งเป็นช่ือเรือยาว และการประกอบพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาและการเคารพ
เรือยาวเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ินี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเช่ือเรื่อง
รุกขเทวดาและเทพารักษ์อย่างเหนียวแน่น 

 
4.2.1.3 ความเชื่อเรื่องผีปู่ตา 

       ตามความเช่ือของชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีปู่ตา” คือ 
ผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านอพยพย้ายถ่ินและมีการตั้งหมู่บ้านข้ึนมาใหม่จะ
มีการอัญเชิญผีปู่ตามาคุ้มครองรักษาคนในหมู่บ้าน (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544, น. 33) มีการประกอบ
พิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาโดยการเลี้ยงอาหาร เช่น หมู ไก่ และเหล้า นอกจากความเช่ือเรื่องผีบรรพบุรุษ
แล้วผีปู่ตายังเปรียบเสมือนเทพารักษ์ของหมู่บ้าน (สุเทพ สุนทรเภสัช ,2548, น. 132 – 133) ชาวบ้าน
เช่ือว่าผีปู่ตาสามารถคุ้มครองพิทักษ์ชาวบ้านได้ทุกอย่างตั้งแต่เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของคน สัตว์ และ
ทรัพย์สินของคนในหมู่บ้านก็จะได้รับการคุ้มครองจากผีปู่ตา หากคนเหล่านั้นปฏิบัติตามครรลอง
ขนบธรรมเนียมของหมู่บ้าน นอกจากนี้ปู่ตายังมีบทบาทของการเป็นผู้บันดาลให้เกิดสิ่งอัศจรรย์หรือ 
สิ่งที่ชาวบ้านร้องขอ เมื่อชาวบ้านเกิดความทุกข์ใจหรือต้องการให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนนอกเหนือจาก
ความสามารถของตนเองแล้วชาวบ้านมักจะไปบนบานปู่ตาที่เรียกว่า “บ๋า” หรือ “บา”  โดยสัญญาว่า
หากสิ่งที่ตนเองขอนั้นประสบผลส าเร็จจะมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น 
การตอบแทนปู่ตา หากไม่ปฏิบัติตามค าสัญญาของตนเองแล้วปู่ตาจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติหรือ  
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้บนบานและจะต้องท าพิธีขอขมาปู่ตา ดังนั้นผู้คนในหมู่บ้านจึงต้องปฏิบัติตาม
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ครรลองของหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด การตั้งศาลปู่ตาจะตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่สาธารณะ โดยมาก
เป็นพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้อายุหลายร้อยปี ส่วนที่เป็นโคก ดอน โนนหรือเนินสูงในหมู่บ้านและพื้นที่บริเวณ
นั้นก็จะกลายเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธ์ิไปด้วย  ส่วนการจัดพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตาปีละครั้ งที่ เรียกว่า 
“เลี้ยงปู่ตา” โดยจัดในวันข้ึน 1 ค่ า เดือน 6 ชาวบ้านจะน าอาหารคาวหวานไปร่วมในพิธีเซ่นสรวงบูชา
ปู่ตา เช่น ข้าวต้ม ไข่ต้ม ไก่ต้ม ข้าวด า ข้าวแดง กล้วย อ้อย เหล้า ดอกไม้ ขันห้า  และเงินตามก าลัง
ศรัทธา เป็นต้น (บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ุ, 2554, น. 23) 

       จากการศึกษาพบค าที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาวที่มีความหมายเกี่ยวกับ 
ช่ือปู่ตา ปรากฏความถ่ี 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.46 กล่าวคือ ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวนหนึ่งมีที่มาจากช่ือของผีปู่ตาประจ าหมู่บ้านทั้งที่เป็นผีปู่ตาที่เป็นของหมู่บ้านนั้นโดยเฉพาะหรือ
ผีปู่ตาที่ได้รับความนับถือบริเวณกว้าง เช่น  ผีปู่ตาประจ าต าบล อ าเภอ หรือจังหวัด ตัวอย่างเช่น  
เรือยาวในหมู่บ้านโนนศิลาเลิง ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน  11 ล า  
มีช่ือเรือยาวที่ตั้งมาจากช่ือของผีปู่ตาประจ าหมู่บ้าน 7 ล า โดยมาจากช่ือของเจ้าปู่ศิลาเลิง ซึ่งเป็น 
ผีปู่ตาที่ชาวบ้านในต าบลโนนศิลาเลิงให้ความเคารพนับถือ จ านวน 5 ล า ได้แก่  เรือเจ้าปู่ศิลาเลิง  
เรือหลานเจ้าปู่ศิลาเลิง เรืออุดมหลานเจ้าปู่ศิลา เรือสมเจตต์หลานเจ้าปู่ศิลา และเรือเหลน 
เจ้าปู่ศิลา นอกจากนี้ยังมีช่ือของผีปู่ตาประจ าหมู่บ้านอีก 2 ช่ือ ที่น ามาตั้งเป็นช่ือเรืออีก 2 ล า คือ 
เรือเจ้าพ่อเซียงสร้อย และเรือนางสาวฟ้าหยาด นอกจากนี้ยังพบว่าช่ือเรือในอ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ ก็ปรากฏลักษณะการน าช่ือผีปู่ตาประจ าหมู่บ้านมาตั้งเป็นจ านวนมาก เช่น เรือเจ้าพ่อวังกรูด 
ตั้งมาจากช่ือของผีปู่ตาที่ชาวบ้านในอ าเภอสตึกให้ความเคารพนับถือ เรือย่ามนต์จันทร์ เรือเทพแสง
อุดม เรือเจ้าปู่เหล็กไหล และเรือเจ้าปู่หลวงอุดม เป็นช่ือของผีปู่ตาของแต่ละหมู่บ้านที่เป็นเจ้าของ
เรือยาวล าน้ัน ๆ 

       การน าช่ือผีปู่ตาประจ าหมู่บ้านมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวมีอยู่  2 ลักษณะ 
ลกัษณะแรกคือชาวบ้านจะน าช่ือของผีปู่ตาเพียงอย่างเดียวมาตั้งเป็นช่ือเรือยาว เช่น เรือเจ้าพ่อขุนจง 
ของหมู่บ้านเหล่าใหญ่ ต าบลม่วง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  ช่ือเรือล าน้ีใช้ช่ือผีปู่ตาที่ชาวบ้าน
ในต าบลนั้นให้ความเคารพนับถือคือ “เจ้าพ่อขุนจง” ลักษณะที่สองคือน าช่ือผีปู่ตามาประกอบกับ 
ค าอื่น เช่น เรือสมเจตต์หลานเจ้าปู่ศิลา ของหมู่บ้านโนนศิลาเลิง ตั้งช่ือเรือโดยใช้ช่ือของผู้สนับสนุน
เงินทุนในการสร้างเรือยาวคือ “สมเจตต์” ประกอบกับช่ือของผีปู่ตาประจ าหมู่บ้านคือ “เจ้าปู่ 
0ศิลาเลิง” เป็นต้น  

       ช่ือของผีปู่ตาประจ าหมู่บ้านที่น ามาตั้งเป็นช่ือเรือยาวสะท้อนให้เห็นว่าคน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่ือและเคารพบูชาผีปู่ตาเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  เช่ือว่าอ านาจของผีปู่ตา
นั้นจะส่งผลให้เรือยาวของตนประสบแต่สิ่งที่ดี ช่วยปกป้องคุ้มครองฝีพายและชาวบ้านที่เดินทางไป
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แข่งขันเรือยาวให้ปลอดภัย ปราศจากภยันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนเนื่องจากสถานที่จัดการแข่งขันคือ
แม่น้ าซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้คนในหมู่บ้านยังเคารพนับถือเรือยาวเสมือนเป็นสิ่งศักดิส์ทิธ์ิ
ของหมู่บ้าน เพราะมีการจัดเซ่นสรวงบูชาจนเรือยาวได้รับการยกย่องให้มีความศักดิ์สิทธ์ิลักษณะ
เดียวกับผีปู่ตา ตัวอย่างเช่น เรือเจ้าแม่ค าเครือ เรือเจ้าแม่บัวลอย และเรือเจ้าแม่บัวไหล หมู่บ้าน 
ท่าตูม ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คนในหมู่บ้านเคารพบูชาเรือยาวและยกย่องให้
เรือยาวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าหมู่บ้านที่ต้องมีพิธีเซ่นสรวงบูชาในทุกวันข้ึน 15 ค่ า เหมือนกับ 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประเภทอื่น ๆ (สุทิน นาชัยฤทธ์ิ, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2558) ช่ือเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีที่มาจากช่ือของรุกขเทวดา ช่ือแม่ย่านาง และช่ือผีปู่ตาประจ าหมู่บ้านจึง
สะท้อนให้เห็นความเช่ือเรื่องผีสางเทวดาในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสืบต่อกันมาอย่าง
ยาวนานได้เป็นอย่างดี  

 
4.2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา 

   ประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบอาชีพ
เกษตรกร มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและด าเนินชีวิตโดยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก บางครั้งสภาพดินฟ้า
อากาศแปรปรวนส่งผลต่อการประกอบอาชีพ เช่น ฝนแล้ง น้ าท่วม อาจสร้างความเสียหายแก่พืชผล
ทางการเกษตร ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ชาวบ้านเกิดความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติอย่างความเช่ือเรื่อง
ผีสางเทวดาที่มีอยู่ในสังคมอีสานมาอย่างยาวนาน ต่อมาการแผ่ขยายของลัทธิศาสนาจากประเทศ
อินเดียอย่างศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยและได้ส่งผลต่อพฤติกรรม วิถีชีวิต ความคิดความเช่ือของคนอีสานเป็นอย่างมาก 
การเลือกสรรเอาเฉพาะความเช่ือที่สอดคล้องกันระหว่างความเช่ือเดิมคือความเช่ือเรื่องผีสางเทวดา
และความเช่ือใหม่ท าให้สังคมอีสานมีลักษณะความเช่ือทางศาสนาที่เรียกว่า ศาสนาชาวบ้านที่
ประกอบจากรูปแบบความเช่ือ 3 อย่างคือ การนับถือผีสางเทวดา ความเช่ือทางศาสนาพุทธ และ
ความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์ (วัชรวร วงศ์กัณหา, 2555, น. 12) 

   จากการศึกษาพบค าที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาวที่มีความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ
เรื่องศาสนา ปรากฏความถ่ี 116 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.71 โดยพบว่ามีช่ือเรือยาวที่ตั้งมาจากช่ือของ
พระพุทธรูป พระสงฆ์ เทพเจ้า และสัตว์ในต านานทางศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ  
ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับอิทธิพลจากความเช่ือเกี่ยวกับศาสนามีดังนี้ 
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4.2.2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ ์
      ศาสนาพราหมณ์เป็นลัทธิความเช่ือที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมต่าง  ๆ ในสังคมอีสานมักเป็น
พิธีกรรมตามหลักของศาสนาพราหมณ์ ตามประวัติศาสตร์พบว่าศาสนาพราหมณ์เข้ามาสู่ดินแดน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนัน ในศตวรรษที่ 6 -7 (วัชรวร 
วงศ์กัณหา, 2555, น. 38) โดยรับอิทธิพลมาจากราชอาณาจักรขอมที่ครอบคลุมทั้งบริเวณ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อิทธิพลของศาสนา
พราหมณ์ในพื้นที่บริเวณนี้เป็นไปอย่างเข้มแข็งเนื่องจากแนวคิดพื้นฐานของชนพื้นเมืองเกี่ยวกับ  
การนับถือธรรมชาติและผีสางเทวดาสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์เป็นอย่างดี  
โดยอาศัยแรงสนับสนุนจากสถาบันการปกครองสูงสุดในสมัยนั้นคือแนวคิดกษัตริย์เป็นสมมติเทพ 
(จิรัสสา คชาชีวะ, 2527, น. 1) 

      พิ ธี ก ร รมดั้ ง เ ดิ ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อง กั บ ศาส นาพร าหม ณ์ในพื้ นที่ ภ าค 
ตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า สูตร ดังที่ ศิริพร สุวรรณศรี (2536, น. 33) อธิบายไว้ว่าคนอีสานนิยม
เรียกการสวดว่าสูตร เช่น สวดมนต์ เป็น สูตรมนต์ ซึ่งมีวิธีการเดียวกับการสวดมนต์ การสวดขวัญใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเรียกว่า การสูตรขวัญ นอกจากพิธีกรรมแล้วอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์
ยังส่งผลให้เกิดประติมากรรมต่าง ๆ เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สร้างข้ึนเพื่อเป็น 
เทวสถานที่สร้างข้ึนประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 -18 ตามความเช่ือในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะที่นับถือ
พระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด 

      จากการศึกษาพบค าที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาวที่มีความหมายเกี่ยวกับความ
เช่ือเรื่องศาสนาพราหมณ์ ปรากฏความถ่ี 85 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.04 กล่าวคือมีการน าช่ือของเทพ
เจ้ารวมถึงสัตว์ในต านานที่เป็นพาหนะของเทพเจ้ามาตั้งเป็นช่ือเรือยาว การน าช่ือของเทพเจ้าตาม
ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์มาต้ังเป็นช่ือเรือยาวสะท้อนให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่ือ
ในอ านาจของเทพเจ้าองค์นั้น ๆ ว่ามีอิทธิพลต่อการแข่งขันเรือยาวทั้งในด้านผลการแข่งขันและเพื่อ 
ปกปักรักษาชาวบ้านและฝีพายที่เดินทางไปแข่งเรือให้ประสบแต่สิ่งที่ดีและปลอดภัยตลอดการแข่งขัน 
ตัวอย่างช่ือเรือยาวที่ตั้งมาจากช่ือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ เช่น เรือพรหมราช หมู่บ้านหินลาด 
ต าบลพิบูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เรือพรพรหมมินทร์ หมู่บ้านท่าบ่อ ต าบล 
แจระแม จังหวัดอุบลราชธานี เรือยาวทั้ง 2 ล านี้น าเอาช่ือของ “พระพรหม” อันเป็นเทพเจ้าสูงสุด
ตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ์มาตั้งเป็นช่ือเรือ เรือ เทพอัมรินทร์วารี หมู่บ้านท่าศาลา ต าบล 
ชีทวน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ค าว่า “อัมรินทร์” ในที่นี้คือค าว่า “อมรินทร์” ที่หมายถึง
พระอินทร์ หรือเรืออินทร์แปลง หมู่บ้านปากน้ า ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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ก็เป็นช่ือเรือยาวที่มีที่มาจากช่ือของพระอินทร์เช่นกัน ส่วนช่ือเรือที่ตั้งมาจากช่ือของพระนารายณ์ คือ 
เรือเทพนารายณ์ และเรือนารายณ์ 2 หมู่บ้านน้ าค า ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทั้งยัง
ปรากฏการใช้ช่ืออวตารร่างหนึ่งของพระนารายณ์ที่เรียกว่า นรสิงหาวตารหรือนรสิงห์22 มาตั้งเป็นช่ือ
เรือยาวด้วย ได้แก่ เรือนรสิงห์ 101 และเรือเทพนรสิงห์ 101 หมู่บ้านท่าสะแบง ต าบลมะบ้า อ าเภอ
ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ช่ือเรือเหล่าน้ีจึงสะท้อนให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคารพ
บูชาพระนารายณ์เช่นเดียวกับพระเจ้าองค์อื่น ๆ ในศาสนาพราหมณ์ 

      ตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ์เทพเจ้าแต่ละองค์จะมีสัตว์ที่เป็น
พาหนะที่แตกต่างกัน เช่น พระพรหมทรงหงส์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระนารายณ์ทรงสุบรรณ 
(ครุฑ) พระวรุณทรงนาค เป็นต้น ผู้วิจัยพบว่ามีช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งจากช่ือของ
สัตว์ในต านานหลายช่ือ เช่น เรือยาวที่ตั้งช่ือมาจาก “หงส์” ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2554, น. 
1278) ได้ให้ความหมายของค าว่า หงส์ ว่า “นกในนิยายถือว่าเป็นนกในตระกูลสูง มีเสียงไพเราะ เป็น
พาหนะของพระพรหม; ในวรรณคดีหมายถึงบุคคลที่มีชาติตระกูลสูงและเปรียบการเดินที่งดงามอ่อน
ช้อยและเป็นสง่าเทียบด้วยการเดินของหงส์ และช่ือนกจ าพวกเป็ดในวงศ์ Anatidae ล าตัวใหญ่ 
คอยาว มีหลายชนิด เช่น หงส์ขาว หงส์ด า” หงส์จึงไม่ได้มีความหมายเป็นแค่เพียงสัตว์ชนิดหนึ่ง แต่มี
นัยของความสูงส่งประกอบอยู่ด้วย 

      ค าว่า “หงส์” ในช่ือเรือยาวมีที่มา 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือ มาจาก
ประติมากรรมโขนเรือหรือหัวเรือที่ในอดีตมีการแกะสลักเป็นรูปหงส์คล้ายกับโขนเรือพระที่นัง่สพุรรณ
หงส์แต่มีขนาดเล็กกว่า แม้ว่าปัจจุบันรูปแบบของโขนเรือยาวจะปรับเปลี่ยนไปแต่ยังปรากฏการใช้ช่ือ
ตามประติมากรรมรูปหงส์อยู่ เช่น เรือนางพญาหงส์ขาว หมู่บ้านหนองคูณ ต าบลเด่นราษฎร์ อ าเภอ
หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด และเรือหงษ์ฟ้าวิจิตร  หมู่บ้านล าเพิญ ต าบลกุดขาคีม อ าเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ ลักษณะที่สองคือค าว่า “หงส์” มีความหมายสื่อถึงสัตว์ช้ันสูงที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ มีความสง่า
งามและความศักดิ์สิทธ์ิ การน าช่ือหงส์มาตั้งเป็นช่ือเรือยาวจึงเปรียบว่าเรือยาวเป็นดั่งหงส์ที่ล่องลอย
อยู่บนสายน้ าอย่างสง่างาม สูงส่งและมีค่า ตัวอย่างช่ือเรือยาวที่มี ช่ือเกี่ยวกับค าว่าหงส์ เช่น 
เรือนางสาวหงษ์ทอง หมู่บ้านท่าลาด ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
เรือเทพธิดาหงส์ฟ้า หมู่บ้านท่าหลวง ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เรือหงส์
สะอาด หมู่บ้านจาน ต าบลทับใหญ่ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรือหงส์ค า หมู่บ้านงิ้วใต้ ต าบล 
ธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น 

                                            
 22 นรสงิหาวตารหรือนรสิงหเ์ป็นอวตารร่างหนึง่ของพระนารายณ์ที่ได้แบ่งภาคลงมาเกิด
ในโลกมนุษยเ์พื่อปราบหิรัณยกศิปุโดยอยู่ในร่างครึง่คนครึ่งสงิห์  
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      ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับการสร้างเรือพระราชพิธีที่มีการแกะสลัก

โขนเรือเป็นรูปหงส์ เช่น เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์และเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ การสร้างเรือเป็น
รูปหงส์แสดงให้เห็นถึงความเช่ือเรื่องสัตว์พาหนะของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ที่เช่ือว่าหงส์เป็นสัตว์
ช้ันสูง มีความสง่างามกว่าสัตว์อื่น ๆ และยังเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา (เปี่ยมสุข  
ตันวิบูลย์, 2543, น. 32) ความเช่ือนี้สะท้อนให้เห็นคติความเช่ือของคนไทยเรื่องพระมหากษัตริย์เป็น
สมมติเทพ แม้ว่าเรือยาวจะไม่ได้เป็นราชยานของพระมหากษัตริย์แต่ก็ได้รับอิทธิพลมาจาก  
เรือพระราชพิธีในอดีต กล่าวคือ การแข่งเรือยาวนั้นวิวัฒนาการมาจากการการฝึกซ้อมของทหารใน  
รัชสมัยกรุงศรีอยุธยา (ทนงศักดิ์ ต้นวงศ์ , 2535, น. 120) ซึ่งเป็นเรือพระราชพิธีในการแข่งขัน  
ด้วยเหตุนี้จึงยังปรากฏช่ือเรือยาวที่ประกอบด้วยค าว่าหงส์ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบประติมากรรม  
โขนเรือ 

      ช่ือสัตว์ที่เป็นพาหนะของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้ใน 
การตั้งช่ือเรือคือ “นาค” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเช่ือเรื่องความอุดมสมบูรณ์และแม่น้ า 
หลักศาสนาพราหมณ์เช่ือว่าพญาอนันตนาคเป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ และพระพิรุณหรือพระวรุณ
ก็ใช้นาคเป็นสัตว์พาหนะ (เปี่ยมสุข ตันวิบูลย์ , 2543, น. 36) นอกจากนี้ สุจิตต์ วงษ์เทศ (2522, 
 น. 15) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรือและนาคไว้ว่า คนในภูมิภาคอุษาคเนย์ใช้เรือเป็นพาหนะ
เพื่อส่งวิญญาณผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่สมัย 2,000 ปีมาแล้ว ตามบันทึกพบว่าหัวเรือหรือโขนเรือที่ใช้เป็น
พาหนะนั้นเป็นรูปพญานาค เรือจึงเป็นสัญลักษณ์ของนาคแล้วพัฒนาการมาเป็นรถเมื่อมีการจัดพิธีบน
บกแต่ยังคงตกแต่งด้วยลวดลายสัญลักษณ์ของนาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ดังนั้นพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น เห่เรือ แข่งเรือ ไล่เรือ ในอดีตจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อความ
สนุกสนานแต่เป็นพิ ธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ าและนาค ความเ ช่ือเรื่องนาคในสังคม  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะผู้คนบริเวณลุ่มน้ าโขง ที่มีการบูชานาคซึ่งถือ
เป็นสัญลักษณ์ของน้ าสะท้อนผ่านประเพณี พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมต่าง  ๆ เช่น การไหลเรือไฟใน 
ล าน้ าโขงที่เป็นพิธีกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพญานาค ความเช่ือเรื่องบั้งไฟพญานาคที่เช่ือกันว่าเกิดจาก
พญานาคจุดบั้งไฟเพื่อถวายพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เป็นพุทธบูชาในทุกวันข้ึน 
15 ค่ า เดือน 11 หรือวันออกพรรษา 

      นอกจากวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขงแล้วความเช่ือเกี่ยวกับนาคยังแผ่กระจาย
อยู่ทั่วสังคมอีสานโดยเช่ือกันว่าตามแม่น้ าล าคลองจะมีพญานาคอาศัยอยู่เพื่อปกป้องคุ้มครองภัยแก่
ชาวบ้านและมีอ านาจในการบันดาลฝนฟ้าให้ตกต้องถามฤดูกาลเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชและ  
การท ากสิกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งเรือยาวไม่ได้เป็น
เพียงแต่การแข่งขันเพื่อชิงชัยชนะแต่ยังเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงการเคารพบูชาสายน้ าอันเป็น



Ref. code: 25595506032381UCG

135 
 

แหล่งประกอบอาชีพในธรรมชาติ รวมถึงเป็นการสะท้อนให้เห็นความเช่ือเกี่ยวกับนาคอันจะเห็นได้
จากการตั้งช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่น าค าว่า “นาค” มาตั้งเป็นช่ือเรือแสดงให้เห็นว่า
ชาวบ้านให้ความเคารพพญานาคซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าสายน้ า เช่น เรือนางนาคแก้ว หมู่บ้านแสง
ใหญ่ ต าบลหนองแวง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เรือพญานาคราช หมู่บ้านท่ากลาง ต าบล
เจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ เรือพญานาคราช หมู่บ้านนาแวง ต าบลนาแวง อ าเภอ
เขมราฐ เรือนาคราชทอง และเรือนาคปทุมทอง หมู่บ้านหนองบัวดงและหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบล
หนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

 
4.2.2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ 

      การด าเนินเข้าสู่ประเทศไทยของศาสนาพุทธนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันว่า
เกิดข้ึนในสมัยใดแต่มีสมมติฐานว่าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในบริเวณตอนกลางแถบลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชด้วยการเผยแผ่จากพระภิกษุในศาสนาพุทธซึ่งเป็นช่วงเวลา
เดียวกับที่ศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาสู่ประเทศไทย ศาสนาพุทธแพร่หลายในสังคมระดับประชาชนใน
ขณะที่สถาบันกษัตริย์นั้นนับถือศาสนาพราหมณ์ดังนั้นทั้งสองศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองควบคู่กันมา
รวมถึงสอดคล้องกับความเช่ือเรื่องผีตามความเช่ือดั้งเดิมของท้องถ่ิน (วัชรวร วงศ์กัณหา, 2555, 
น. 45) 

      ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนาพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่อย่าง
เหนียวแน่นและมีประเพณีพิธีกรรมที่ถือเป็นหลักในการใช้ชีวิตที่เรียกว่า ฮีต 12 อันหมายถึงประเพณี
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธที่จัดข้ึนในช่วงเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปี นอกจากพิธีกรรมอัน
เกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนาพุทธที่จัดข้ึนตลอดทั้งปีแล้ว วัดในพุทธศาสนายังเป็นศูนย์รวมทาง
จิตใจของคนในหมู่บ้าน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิด การลงประชามติในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหมู่บ้าน รวมถึงเป็นแหล่งที่พึ่งพิงทางวิญญาณของชาวบ้านเมื่อเกิดความทุกข์ใจ พระสงฆ์จึงมี
บทบาทในการให้ค าปรึกษาและบางครั้งเป็นผู้แก้ไขปัญหาน้ันโดยใช้หลักธรรมค าสอนในพระไตรปิฎก 
ความเช่ือความศรัทธาในหลักธรรมจึงแผ่ขยายมาถึงพระสงฆ์ด้วยเช่นกัน ท าให้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาพระสงฆ์บางรูปที่ชาวบ้านเช่ือว่ามีอ านาจปาฏิหาริย์ที่ช่วยให้ชาวบ้านพ้นทุกข์ได้ ความเช่ือเรื่อง
ศาสนาพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีอิทธิพลต่อการตั้งช่ือเรือยาวด้วย 

      จากการวิเคราะห์ความหมายของช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้วิจัยพบค าที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาวที่มีความหมายเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องศาสนาพุทธ ปรากฏความถ่ี 
31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.67 กล่าวคือมีการน าช่ือของพระพุทธรูป ช่ือพระภิกษุ และช่ือวัด มาตั้งเป็น
ช่ือเรือยาว เนื่องจากเช่ือว่าช่ือเหล่านั้นเป็นสิริมงคลและมีความศักดิ์สิทธ์ิและยังเป็นการเสริมสร้าง
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ก าลังใจให้แก่ฝีพายและชาวบ้านให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึง
พระคุณของพระภิกษุที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในการแข่งเรือ  และอาจเป็นก าลังส าคัญใน 
การรวบรวมทุนทรัพย์ในการสร้างเรือยาวอีกด้วย ตัวอย่างช่ือเรือยาวที่สะท้อนให้เห็นความเช่ือเรื่ อง
พุทธศาสนา เช่น เรือเทพมงคล หมู่บ้านแจ้ง ต าบลบ้านแจ้ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ที่ตั้งมาจากช่ือของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัดที่ชาวบ้ านเลื่อมใสศรัทธา คือพระเทพมงคล 
ส่วนเรือเทพสถิตย์ หมู่บ้านโพธ์ิตาก ต าบลนายาง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งมาจากช่ือของ
พระสงฆ์ผู้ที่น าไม้มาขุดเป็นเรือคือ พระครูสถิตย์ ญาโณภาส และเรือพรพระเกษม หมู่บ้านดงบัง 
ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้งมาจากช่ือของเจ้าอาวาสวัดบ้านดงบัง คือ 
พระเกษม ธมมกาโม เนื่องจากพระเกษมเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนทีมเรือยาว อีกทั้งยังเป็นขวัญ
และก าลังใจให้ฝีพายด้วยการเดินทางไปพร้อมกับทีมเรือยาวในทุกสนามแข่ง เป็นต้น 

      จะเห็นได้ ว่าศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อคนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะท้อนผ่านการที่ชาวบ้านได้น าช่ือของพระพุทธรูป พระเกจิอาจารย์ใน
ศาสนาพุทธ ช่ือของเทพเจ้า และสัตว์พาหนะในศาสนาพราหมณ์มาตั้งเป็นช่ือเรือยาว สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Charles F. Keyes (รัตนา บุญมัธยะ โตสกุล, 2550, น. 87, 92) เกี่ยวกับการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวนาในหมู่บ้านชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเช่ือมโยง  
กับสังคมระดับชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อชาวนาในภาคอีสานในเรื่อง 
การหล่อหลอมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและชีวิตทางสังคม Keyes พบว่าชุมชนชาวนาอีสานเป็นชุมชน
ที่มีศีลธรรม (moral community) อันเป็นผลมาจากความเช่ือทางพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อ 
ความคิดหลักในการด าเนินชีวิตและใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านได้ประสบอยู่ รวมถึง
ความผูกพันระหว่างคนในชุมชนผ่านกิจกรรม 3 เรื่อง คือ ความเช่ือในพุทธศาสนา ความเช่ือเรื่องผี 
และ โรงเรียน กล่าวคือ คนในสังคมอีสานนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 
โดยมีวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ เป็นแหล่งประกอบพิธีกรรมและการอบรมทางศีลธรรมทางศาสนา วัด
จึงเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงจิตใจของผู้คนในชุมชน 

      ผลการวิจัยนี้ความสอดคล้องกับการตั้งช่ือเรือประเภทอื่น ๆ กล่าวคือ 
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งช่ือเรือพระราชพิธี เรือหลวงไทย และเรือประมง พบว่ามีการตั้ง ช่ือที่เกี่ยวข้องกับ
ความเช่ือทางลัทธิศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ การน าช่ือของเทพเจ้าและสัตว์พาหนะของ  
เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์มาตั้งเป็นช่ือเรือพระราชพิธีสะท้อนให้เห็นความเช่ือของคนไทยเรื่อง  
สมมติเทพและการยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสรา้งเรอืทีใ่ช้
ในการประกอบพิธีหลวง เช่นเดียวกับการตั้งช่ือเรือหลวงไทยที่ปรากฏช่ือของตัวละครในเรื่อง
รามเกียรติ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับต านานในศาสนาพราหมณ์และการก าเนิดราชวงศ์จักรีอันเป็นสถาบัน
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พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่วนช่ือเรือประมงนั้นถึงแม้จะเป็นเรือที่เป็นสมบัติของ 
ชาวบ้านแต่ก็ปรากฏช่ือที่ตั้งมาจากช่ือของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ คือ เรือพรวิษณุ และ 
เรือพรพิษณุ ซึ่งหมายถึงพระนารายณ์เทพเจ้าองค์ส าคัญตามความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ (กฤติกา  
ชูผล, 2554, น. 120)  

      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการน าช่ือของเทพเจ้าและสัตว์ที่
เป็นพาหนะของเทพเจ้ามาตั้งเหมือนกับเรืออีก 3 ประเภทดังที่ได้กล่าวข้างต้น แต่จะมีลักษณะที่
แตกต่างจากการตั้งช่ือเรือประเภทอื่นคือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการน าช่ือพระพุทธรูป
และช่ือของพระภิกษุสงฆ์ที่ถือว่าเป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาต้ังเป็นช่ือเรือยาว สิ่งเหล่านี้
ล้วนแสดงให้เห็นว่าคนไทยให้ความส าคัญกับความเช่ือทางศาสนาและน าความเช่ือเหล่านั้นมาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันเพื่อแสดงความยกย่องบูชาด้วยการน ามาต้ังเป็นช่ือสิ่งของที่มีค่าต่อการด ารงชีวิตใน
ที่นี้คือเรือประเภทต่าง ๆ นัน่เอง 

 
4.2.3 ความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิรมิงคล 

   ความเช่ือเรื่องความเป็นสิริมงคลอันหมายถึงเหตุที่น ามาซึ่งความเจริญเป็นความ
เช่ือที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การด าเนินชีวิตหรือการประกอบ
กิจการใด ๆ  ก็ตามของคนไทยมักให้ความส าคัญเรื่องความเป็นมงคลเนื่องจากคนไทยมีความปรารถนา
ให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านความสุขความเจริญ ความมั่นคงปลอดภัย ความมั่งค่ังร่ ารวย 
การตั้งช่ือสิ่งต่าง ๆ ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการตั้งช่ือคน สถานที่ สิ่งก่อสร้าง หรือพืชพรรณต่าง  ๆ  
มักค านึงถึงความเป็นสิริมงคลเป็นส าคัญเนื่องจากมีความเช่ือว่าหากเลือกใช้ค าที่มีความหมายเป็น
มงคลจะส่งผลให้บุคคลหรือสิ่งนั้น ๆ เป็นมงคลไปด้วย 

   การศึกษาการตั้งช่ือเรือประเภทต่าง ๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้าน้ีก็สะท้อนให้เห็น
ว่าคนไทยให้ความส าคัญกับเรื่องสิริมงคลในการน าค ามาตั้งเป็น ช่ือเรือ เช่น การศึกษาการตั้งช่ือ 
เรือพระราชพิธีของเปี่ยมสุข ตันวิบูลย์ (2543) ที่พบว่าคนไทยน าค าศัพท์ที่เป็นภาษาบาลี สันสกฤต 
ภาษาเขมร และภาษาไทยมาต้ังเป็นช่ือเรือพระราชพิธี โดยค าเหล่าน้ันล้วนเป็นค าที่มีความหมายเป็น
มงคล เช่น ค าที่สื่อความหมายถึงความสุข ความเจริญ อ านาจบารมี ความสวยงามและมีค่า รวมถึง 
ค าที่สื่อความหมายถึงเทวดาอันเป็นความเช่ือที่สอดคล้องกับเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ  
วิชุตา ทองค ากัลยา (2552) ได้ศึกษาลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือหลวงไทยพบว่ามีการใช้ค าที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือเรื่องความเป็นสิริมงคลของช่ือเรือหลวงไทยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การสร้างเรือที่ถือเป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์และใช้เพื่อการศึกสงครามจึงใช้ค าที่สื่อความหมาย
เกี่ยวกับอ านาจ ความยิ่งใหญ่ เทวดา และพระมหากษัตริย์ ส่วนการศึกษาเรื่องช่ือเรือประมงในจังหวัด
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สมุทรสงครามของ กฤติกา ชูผล (2554) ก็สะท้อนความเช่ือเรื่องความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับเรือทั้ง
สองประเภทที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าเรือประมงมิได้เป็นสมบัติของชาติแต่ถือเป็นสมบัติส่วนตัวของ
ชาวประมงที่ใช้ในการประกอบอาชีพแต่การเลือกใช้ค าที่สื่อความหมายถึงความเป็นมงคลทั้งนี้เพราะ
เช่ือว่าจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของตนที่บางครั้งต้องอาศัยโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้อง หากใช้ค าทีม่ี
ความหมายดีมาตั้งเป็นช่ือเรือแล้วก็ย่อมส่งผลดีด้านจิตใจต่อชาวประมงด้วย 

  ความเ ช่ือเรื่ องความเป็นสิริมงคลมีอิทธิพลต่อการตั้ง ช่ือเรือยาวในภาค
ตะวันออกเ ฉียง เหนือด้วยเ ช่นกัน จากการ วิเคราะห์ความหมายของ ช่ือเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผู้วิจัยพบค าที่มีความหมายเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องความเป็นสิริมงคล ปรากฏ
ความถ่ี 68 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 16.83 ความเช่ือเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลที่สะท้อนผ่านช่ือเรือยาว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบทั้งที่เป็นค าและตัวเลขที่สื่อความหมายถึงความเป็นมงคล ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

 
4.2.3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับค าท่ีมีความหมายสื่อถึงความดงีาม ความเจรญิ และ

ชัยชนะ 
      จากการศึกษาช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าผู้ตั้งช่ือเรือจะ

เลือกใช้ค าที่มีความหมายที่สื่อถึงความดีงาม ความเจริญ และชัยชนะ มาต้ังเป็นช่ือเรือยาวเนื่องจาก
เช่ือว่าค าที่มีความหมายเป็นมงคลเหล่านี้จะท าให้เรือของตนเป็นมงคลด้วยเช่นกัน ช่ือเรือยาวที่มี
ความหมายเกี่ยวกับความดีงาม ความเจริญ และชัยชนะ ปรากฏความถ่ี 58 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.36 
ตัวอย่างช่ือเรือยาวที่สะท้อน ความเช่ือเรื่องสิริมงคล เช่น เรือเทพศิริมงคล หมู่บ้านโคกก่อง ต าบล 
สตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เรือโชคอุทัย หมู่บ้านทุ่งขุนน้อย ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เรือเทพชัยชนะ หมู่บ้านวังหิน ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
เรือศรีสองเมือง หมู่บ้านหนองยาง ต าบลหัวเมือง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  เรือพรพ่อภูดิน 
หมู่บ้านผึ้ง ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เรือมิ่งขวัญ 2014 หมู่บ้านขนวน 
ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 

 
4.2.3.2 ความเชื่อเกี่ยวกับจ านวนและตัวเลขที่เป็นมงคล 

      ความเช่ือเกี่ยวกับจ านวนและตัวเลขด ารงอยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต 
โดยเช่ือว่าอิทธิพลของตัวเลขมีผลต่อชะตาชีวิตของคน การเลือกตัวเลขที่มีความหมายดีและเป็นมงคล
จะช่วยส่งเสริมให้ผู้นั้นมีชีวิตที่ดีดังที่ปรากฏจากการเลือกเลขห้องพักอาศัย การประมู ลทะเบียนรถ
หมวดเลขสวย หรือแม้แต่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถก าหนดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ว่าจะช่วย
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ส่งเสริมด้านใด เช่น ความมั่งค่ังร่ ารวยจากการประกอบธุรกิจ การได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่  
การมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นต้น 

       เลขมงคลที่มี่ความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธคือเลข 3 หมายถึง พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ดังจะเห็นได้จากการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับเลขสาม เช่น 
การกล่าวนะโม 3 จบ ในการบูชาพระรัตนตรัย การอ่านโองการแต่ละบทที่มักอ่าน  3 รอบ  
การจัดสถานที่แบบข้ันบันไดที่ยึดถือการนับเลขค่ีเริ่มต้นจากสาม (พจี บ ารุงสุข, 2554, น. 21 – 22) 
เลข 4 เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ว่าพิธีศพของคนไทยนิยมท าข้ันบันได 4 ข้ัน เพื่อสื่อถึงอริยสัจสี่ ได้แก่ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อันเป็นแนวทางในการพ้นทุกข์ของมนุษย์ มาวางไว้บนฝาโลงเพื่อเป็นปริศนา
ธรรมว่าสัตว์โลกต้องเวียนว่ายอยู่ในกามรูป รูปภูมิ และอรูปภูมิ (ฤดีรัตน์ กายราศ, 2552, น. 128 – 
134 อ้างถึงใน กฤติกา ชูผล, 2554, น. 110)  

       ความเช่ือเรื่องตัวเลขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม เช่น เลขเก้า 
(9) ที่คนไทยเช่ือว่าเป็นเลขมงคลเพราะพ้องกับค าว่า “ก้าว” ที่มีความหมายสื่อถึงความเจริญก้าวหน้า 
ดังนั้นเลขเก้าจึงเป็นเลขที่คนไทยนิยมน ามาใช้ทั้งที่ใช้เป็นฤกษ์มงคลในการเริ่มประกอบกิจการ เช่น 
หากเริ่มต้นประกอบกิจการในวันที่ 9 เดือน 9 เวลา 9 นาฬิกา ก็จะถือเป็นเวลามงคล เลข 9 ยังถูกใช้
ในทางการตลาดมากที่สุด เนื่องจากการตั้งราคาที่ลงท้ายด้วยเลข 9 ในทางจิตวิทยาแล้วท าให้รู้สึกว่า
ถูกกว่า ดังนั้นมักจะเห็นราคาสินค้าที่ลงท้ายด้วย 9 อยู่บ่อยครั้ง ขณะที่เลข 9 ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นออก
เสียงที่สื่อความหมายถึงความยากล าบากจึงถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นมงคลเช่นเดียวกับเลข 4 ที่ออก
เสียงเหมือนค าว่า “ตาย” สถานที่ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่มีเลข 4 และ 9 ปรากฏอยู่ เช่น  
บางโรงแรมจะไม่มีเลขห้อง 44, 49, 94, 99 หรือไม่มีเลขช้ัน 4 หรือ 9 ขณะที่สังคมตะวันตกหมายเลข 
13 ถือเป็นเลขอัปมงคลที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนาคริสต์ ส่วนเลข 7 ถือเป็นเลขน าโชค 
นอกจากนี้ยังมีทัศนคติที่ดีต่อเลข 8 เพราะคล้ายกับสัญลักษณ์อนันต์ ( Infinity) ที่สื่อถึงความเป็น
นิรันดร (วิเลิศ ภูริวัชร, 2553, น. 6) สอดคล้องกับความเช่ือในสังคมจีนที่นับว่าเลข 8 เป็นเลขมงคล
แสดงถึงความมั่งค่ังร่ ารวยดังนั้นจะพบว่ากิจการต่าง ๆ ของคนจีนหรือคนไทยเช้ือสายจีนจะมีเลข 8 
เข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การศึกษาการตั้งช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม ของกฤติกา ชูผล 
(2554, น. 113) พบว่าเจ้าของเรือประมงในพื้นที่ดังกล่าวที่มีเช้ือสายจีนนิยมตั้งช่ือเรือโดยน าเลข 8 มา
ประกอบ เช่น  เรือมณเฑียรน าโชค 8 เรือนาวีเกรียงไกร 8 เนื่องจากเช่ือว่าเป็นเลขที่ดีตามหลัก ฮวง
จุ้ย สอดคล้องกับความเช่ือทางโหราศาสตร์ที่เลข 8 เป็นตัวเลขของดาวพลูโตซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความ
มั่งค่ังร่ ารวย ขณะที่การศึกษาลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งเรือหลวงไทย ของวิชุตา ทองค ากัลยา 
(2552, น.9) พบว่าการก าหนดหมายเลขเรือหลวงไทยพบว่ามี 3 ลักษณะคือ เลขตัวที่ 1 ใช้เพื่อแสดง
ประเภทของเรือ (TYPE)  ส่วนหมายเลขตัวที่  2 ใช้เพื่อแสดงช้ันหรือชุดของเรือ (CLASS) และ
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หมายเลขตัวที่ 3 ใช้เพื่อแสดงล าดับที่ของเรือในชุดน้ัน ๆ หากเรือในชุดน้ันมีเกินหนึ่งล า เรือล าที่สอง
จะเพิ่มหมายเลขเป็นสี่ตัว ตัวเลขที่ปรากฏในเรือหลวงลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้สื่อความถึงความเป็น 
สิริมงคลเหมือนกับเรือประมง ส่วนการศึกษาช่ือเรือพระราชพิธี ของเปี่ยมสุข ตันวิบูลย์ (2545, น. 66) 
พบว่าช่ือเรือพระราชพิธีที่ประกอบด้วยตัวเลขมีเพียง 1 ล า คือ เรือพระนารายณ์ทรงสุบรรณ  
รัชกาลที่ 9 แต่เป็นการใช้ตัวเลขเพื่อบ่งช้ีให้ทราบว่าเป็นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณล าที่สร้างข้ึน
ในรัชสมัยที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

       จากการศึกษาการตั้ง ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า
ชาวบ้านเลือกใช้ตัวเลขที่มีความหมายดีและเป็นสิริมงคล ปรากฏความถี่ 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.47 
แบ่งได้ 3 ลักษณะคือ ลักษณะแรกคือการตั้งช่ือเรือยาวโดยน าตัวเลขที่ระบุปีที่สร้างเรือมาประกอบ
เป็นช่ือเรือเพื่อถือเป็นฤกษ์ยามที่ดีในการเริ่มใช้เรือล าน้ันในการแข่งขัน เช่น เรือเทพนิมิต 33 หมู่บ้าน
คูสว่าง ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และเรือบัวแก้ว 57 หมู่บ้าน 
ท่าไคร้ ต าบลกลาง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตัวเลข 33 และ 57 มาจากปีพุทธศักราชที่ได้เริ่ม
สร้างเรือยาวล านี้คือ พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2557 ตามล าดับ เช่นเดียวกับ เรือมิ่งขวัญ 2014 ที่น า
ตัวเลขของปีคริสตศักราชในการสร้างมาต้ังเป็นช่ือเรือยาว การใช้ตัวเลข 33 57 และ 2014 ซึ่งเป็นปีที่
สร้างเรือยาวล าน้ัน ๆ สะท้อนให้เห็นว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่ือว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
ฤกษ์มงคลเสมือนการเริ่มต้นให้เกิดสิ่งที่ดี   

       ลักษณะที่ 2 คือ การตั้งช่ือเรือยาวโดยใช้ตัวเลขที่ระบุสถานที่จัดเก็บ 
เรือยาว เช่น เรือพลังหนุ่ม 79 ตัวเลข 79 มาจากเลขที่ของวัดเสมาท่าค้อ หมู่บ้านท่าค้อ ต าบล 
บ้านแจ้ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ทราบว่าเรื อยาวล านี้ประจ าอยู่ที่วัดแห่งนี้ 
การใช้ตัวเลขที่แสดงที่อยู่ของวัดจึงเป็นสิริมงคลแก่เรือยาวเนื่องจากวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิเป็นศูนย์
รวมของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ส่วนเรือเจ้าแม่ธรรมเนียม 89 ส้มต านัว ตัวเลข 89 
มาจากเลขหมู่ที่ 8 และ 9 ของหมู่บ้านไผ่ ต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การน าตัวเลขที่
ระบุหมู่ของหมู่บ้านมาประกอบเป็นช่ือเรือยาวนอกจากเป็นการระบุถึงหมู่บ้านเจ้าของเรือยาวแล้วยัง
เป็นเสมือนการประกาศความยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านเมื่อเรือยาวประสบความส าเร็จในการแข่งขัน  
การใช้ตัวเลขดังกล่าวจึงเป็นสิริมงคลแก่เรือยาว 

       ลักษณะที่ 3 คือ การตั้งช่ือเรือยาวโดยใช้เลข 9 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ชาวบ้าน
เช่ือว่าเป็นมงคลและพบว่าใช้ตั้งช่ือเรือเพียง 1 ล า คือ เรือประกายเพชร 99  หมู่บ้านธวัชดินแดง 
ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  พระอธิการประพิตร อนามโย (สัมภาษณ์, 31 ธันวาคม 
2557) กล่าวว่าเลข 99 สื่อถึงความเจริญก้าวหน้าโดยเลข 9 ตัวหน้าคือการเริ่มต้นอย่างเป็นมงคลและ 
9 ตัวหลังคือการประกอบกิจส าเร็จด้วยความเจริญ ความเช่ือนี้สอดคล้องกับความเช่ือเรื่องพลังของ
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เลข 9 ในสังคมไทย ดังที่ วิเลิศ ภูริวัชร (2553, น. 6) ได้อธิบายว่าความเช่ือเรื่องตัวเลขอาจแตกต่าง
กันไปตามแต่ละวัฒนธรรม เช่น เลขเก้า (9) ที่คนไทยเช่ือว่าเป็นเลขมงคลเพราะพ้องกับค าว่า “ก้าว” 
ที่มีความหมายสื่อถึงความเจริญก้าวหน้า ดังนั้นเลขเก้าจึงเป็นเลขที่คนไทยนิยมน ามาใช้เป็นฤกษ์มงคล
ในการเริ่มประกอบกิจการ เช่นเดียวกับการแข่งขันเรือยาวที่มีข้ันตอนระหว่างแข่งขันหลายประการ
หากเริ่มต้นด้วยความเป็นมงคลจะส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนจบ
กิจกรรม   

       ก า ร น า ตั ว เ ล ข ม า ป ร ะ ก อ บ เ ป็ น ช่ื อ เ รื อ ย า ว ข อ ง ค น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงสะท้อนให้เห็นว่าคนอีสานเช่ือว่าตัวเลขมีอิทธิพลในการก าหนดโชคชะตา  
การน าตัวเลขที่สื่อความหมายในทางทีดีมาตั้งเป็นช่ือเรือยาวจะช่วยให้เรือยาวของหมู่บ้านประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขัน 

จากการวิเคราะห์ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 305 ช่ือ โดยพิจารณา
จากความหมายของช่ือเรือยาวสะท้อนให้เห็นความเช่ือของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประการ 
เรียงล าดับจากความถ่ีที่ปรากฏมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดา 220 ครั้ง 
(ร้อยละ 54.45) ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนา 116 ครั้ง (ร้อยละ 28.71) และความเช่ือเกี่ยวกับความเป็น
สิริมงคล 68 ครั้ง (ร้อยละ 16.83) ดังตารางสรุปความถ่ีและร้อยละ ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 
 
แสดงความถ่ีและร้อยละของการปรากฏความเช่ือที่สะท้อนจากช่ือเรอืยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับ ความเชื่อท่ีสะท้อนจากชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความถี ่ ร้อยละ 

 

1 

ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดา 220 54.45 

แม่ย่านาง 165 40.84 

รุกขเทวดา 41 10.15 

ผีปู่ตา 14 3.46 

 

2 

ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา 116 28.71 

ศาสนาพราหมณ์ 85 21.04 

ศาสนาพุทธ 31 7.67 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 
แสดงความถ่ีและร้อยละของการปรากฏความเช่ือที่สะท้อนจากช่ือเรอืยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับ ความเชื่อท่ีสะท้อนจากชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความถี ่ ร้อยละ 

3 ความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล 68 16.83 

 ค าที่มีความหมายสื่อถึงความดีงาม ความเจริญ และชัยชนะ 58 14.36 

 จ านวนและตัวเลขที่เป็นมงคล 10 2.47 

 รวม 404 100 
 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าช่ือเรือยาวสะท้อนความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดามากที่สุด

(ร้อยละ 54.45) รองลงมาคือความเช่ือเกี่ยวกับศาสนา (ร้อยละ 28.71) และความเช่ือเกี่ยวกับความ
เป็นสิริมงคล (ร้อยละ 16.83) ตามล าดับ ผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของผู้วิจัยที่ว่า
ช่ือเรือยาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะท้อนความเช่ือเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้
เพราะเป็นเพราะผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานว่าช่ือเรือยาวมีความหมายเกี่ยวกับความดีงามมากที่สุดจงึนา่จะ
สะท้อนความเช่ือเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลมากที่สุด แต่จากการศึกษาพบว่าช่ือเรือยาวมีความหมาย
เกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิมากที่สุด จึงส่งผลให้ ช่ือเรือยาวสะท้อนความเช่ือเกี่ยวกับผีสาง
เทวดามากที่สุดเช่นกัน 

จากการศึกษาการตั้งช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความหมายสะท้อน  
ความเช่ือในด้านต่าง ๆ  แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ของคนในภูมิภาคนี้ที่ได้ผสมผสานความเช่ือดั้งเดิมของ
ตนคือการนับถือผีสางเทวดาเข้ากับความเช่ือทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อันเป็นลักษณะของ
ศาสนาแบบชาวบ้านได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกันไปผ่านประเพณีพิธีกรรมและการเซ่นสรวงบูชา 

การน าช่ือของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประเภทผีสางเทวดาอันเป็นความเช่ือที่มีอยู่อย่างเหนียวแน่น
ในพื้นที่มาตั้งเป็นช่ือเรือยาวเป็นจ านวนมากซึ่งแตกต่างกับการตั้งช่ือเรือประเภทอื่น ๆ ในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย แสดงให้เห็นโลกทัศน์เกี่ยวกับการด ารงชีวิตที่สัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ของคนอีสานที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ต่างไปจากคนในพื้นที่อื่น  

ลักษณะการตั้ง ช่ือเรือยาวดังกล่าวนี้แตกต่างกับการตั้ง ช่ือเรือประเภทอื่น คือ 
ช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงครามนั้นมักน าช่ือของเจ้าของเรือหรือบุคคลในครอบครัวเจ้าของเรือ 
มาตั้งเป็นช่ือเรือประมงเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรือประมงเหล่านี้เป็นครอบครัวเดียวกัน สะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในครอบครัว ส่วนเรือพระราชพิธีและเรือหลวงไทยที่เป็นสมบัติของชาติ 
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โดยมีหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของหลักจึงต้องตั้งช่ือเพื่อสื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์อันเป็น
สถาบันสูงสุดในการปกครองของประเทศ 

ความเช่ือที่สะท้อนจากช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงให้เห็นถึงความเช่ือ
ของคนในพื้นที่ดังกล่าวที่สัมพันธ์กับความเช่ือพื้นฐานของคนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นความเช่ือที่ได้รบั
อิทธิพลจากศาสนาทั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดาและสิ่งศักดิส์ทิธ์ิ 
ความเช่ือเรื่องสิริมงคลในลักษณะที่ผสมผสานกันไป 

การศึกษาช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงแสดงให้เห็นถึงมิติความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ช่ือเรือยาวจึงไม่ได้เป็นเพียงช่ือที่ใช้เรียกแทนช่ือเรือเท่านั้นแต่ยังสะท้อน
ให้เห็นค่านิยม ความคิด ความเช่ือ และโลกทัศน์บางประการของคนในพื้นที่นี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ที่ ว่าภาษามีความสัมพันธ์กับระบบทางวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์อย่างแยกกันไม่ออก (ดียู   
ศรีนราวัฒน์, 2551, น. 82) การเรียนรู้โลกทัศน์ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นกลุ่มชนกลุ่ม
หนึ่งในประเทศไทยจะช่วยให้เข้าใจทรรศนะของคนกลุ่มนี้ได้มากข้ึน อันจะส่งผลให้การใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสันติสุข 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือเรือยาว ได้แก่ 

ส่วนประกอบของช่ือเรือยาว ความหมายของช่ือเรือยาว โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาว 
ตลอดจนค่านิยมและความเช่ือที่สะท้อนจากช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ผู้วิจัยมี
สมมุติฐานว่าช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
สะท้อนให้เห็นความค่านิยมเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลมากที่สุด และสะท้อนให้เห็นความเช่ือเรื่อง  
ผีสางเทวดามากที่สุด การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์พระภิกษุ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับช่ือเรือยาวในพื้นที่ 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และได้ช่ือเรือยาวที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 305 ช่ือ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
5.1.1 ลักษณะทางภาษาท่ีใช้ในการตั้งชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ผ ล ก า ร ศึ กษา ลั ก ษณะ ทา ง ภา ษาที่ ใ ช้ ใ นก า ร ตั้ ง ช่ื อ เ รื อ ย า ว ใน ภา ค 
ตะวันออกเฉียงเหนือมี 3 ประเด็น คือ ส่วนประกอบของช่ือเรือยาว ความหมายของช่ือเรือยาว และ
โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1.1.1 ส่วนประกอบของชื่อเรือยาว 
      ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีส่วนประกอบของช่ือเรือยาว 

3 รูปแบบ เรียงตามล าดับการปรากฏมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 
(1) ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค า ปรากฏความถ่ีมากที่สุด (ร้อยละ 91.15) 

มีรูปแบบการประกอบย่อยดังนี้ 
   1. ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากค า 2 ค า (ร้อยละ 51.80) เช่น พรทวี 

ประกอบจาก พร + ทวี เป็นต้น 
   2. ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากค า 1 ค า (ร้อยละ 21.64) เช่น ทัพพะรังสี 

ชัยมงคล ราชธานี เป็นต้น 
   3. ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากค า 3 ค า (ร้อยละ 15.41) เช่น เทพศิริ

มงคล ประกอบจาก เทพ + ศิริ + มงคล เป็นต้น 
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   4. ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากค า 3 ค า (ร้อยละ 2.30) เช่น ศักดิ์ทอง

วิทิตชัย ประกอบจาก ศักดิ์ + ทอง + วิทิต + ชัย เป็นต้น 
   5. ช่ือเรือที่มีส่วนประกอบจากค า 5 ค า (ร้อยละ 0.33) คือ นางสาว

ลปิทานาวาคณะเอก ประกอบจาก นางสาว + ลิปทา + นาวา + คณะ + เอก เป็นต้น 
(2) ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากค าและตัวเลข (ร้อยละ 7.87) รูปแบบการ

ประกอบย่อยดังนี้ 
   1. ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 1 ค า และตัวเลข (ร้อยละ 5.25) เช่น 

เทพทักษิณ 2 ประกอบจาก เทพทักษิณ + 2 เป็นต้น 
   2. ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 2 ค าและตัวเลข (ร้อยละ 1.64) เช่น 

เทพนิมิตร 33 ประกอบจาก เทพ + นิมิต + 33 เป็นต้น 
   3. ช่ือที่มีส่วนประกอบจากค า 3 ค าและตัวเลข (ร้อยละ 0.98) เช่น 

เดชนาค า 1 ประกอบจาก เดช + นา + ค า + 1 เป็นต้น 
(3) ชื่อเรือท่ีมีส่วนประกอบจากอักษรย่อและค า (ร้อยละ 0.66) เช่น  

น.ส.ค าสงิหส์ายฟ้าแลบ ประกอบจาก น.ส. + ค าสงิห์ + สายฟ้าแลบ เป็นต้น 
5.1.1.2 ความหมายของชื่อเรือยาว 

      ความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มี 2 ประเภท 
ดังนี ้

(1) ความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป พบว่า ช่ือเรือยาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความหมายตรงกับความหมายประจ ารูป 115 ค า ปรากฏความถ่ี 301 ครั้ง 
(ร้อยละ 48.31) สามารถแบ่งได้เป็น 16 กลุ่มความหมายเรียงล าดับการปรากฏมากที่สุดไปน้อยที่สุด
ได้ดังต่อไปนี้ 

   1. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา (ร้อยละ 16.05) เช่น อินทร์แปลง 
เทพธิดาหงส์ฟ้า พรพรหมมินทร์ เป็นต้น 

   2. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม (ร้อยละ 9.47) เช่น สามัคคี  
เทพศิริมงคล รัตนศรีวิลัย เป็นต้น 

   3. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า (ร้อยละ 7.22) เช่น สาวขนุนทอง  
เพชรภูค า เทพปทุมเงิน เป็นต้น 

   4. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับต าแหน่ง (ร้อยละ 2.73) เช่น ขุนบุญ 
เจ้าพายุ นางพญา 80 เป็นต้น 
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   5. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับล าดับหรือจ านวนนับ (ร้อยละ 2.57) เช่น  

ศรพระยา 1 สาวสวยสุภาพร 2 เจ้าแม่ศรีสองเมือง เป็นต้น 
   6. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ (ร้อยละ 1.44) เ ช่น วงคีรี 

เทพสุริยา เพชรภูค า เป็นต้น 
   7. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับน้ าหรือเรือ (ร้อยละ 1.44) เช่น ประมงนาวา 

เทพวารี เภตรารัตน์ เป็นต้น 
   8. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ (ร้อยละ 1.28) เช่น ศรพระยา 1 

เทพพานทอง มาลัยเพชร เป็นต้น 
   9. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์ (ร้อยละ 1.12) เช่น หงส์สะอาด 

พญานาคราช นรสิงห์ 101 เป็นต้น  
   10. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพันธ์ุพืช (ร้อยละ 0.96) เช่น เทพปทุมทอง 

สาวขนุนทอง เจ้าแม่ตะเคียนแก้ว เป็นต้น 
   11. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับรูปลักษณะ (ร้อยละ 0.96) เช่น ขุนทัพ 

ใหญ่ ค าบอนสายฝนเล็ก นางพญาหงส์ขาว เป็นต้น 
   12. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ (ร้อยละ 0.96) เช่น เจ้าแม่ 

ค าไหล ค าปลิว นางสาวผ่านค ามูล เป็นต้น 
   13. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกลุ่มคน (ร้อยละ 0.64) เช่น ทัพมงคล

สยาม ขุนราชนาวี ค าไหลแดนภูไท เป็นต้น  
   14. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการกระท า (ร้อยละ 0.48) ได้แก่ อินทร์

แปลง ฟ้าบันดาล เทพนิมิตร 33   
   15. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเมือง (ร้อยละ 0.48) ได้แก่ เจ้าแม่ศรีสอง

เมือง เทพนครไกล ทัพมงคลสยาม  
   16. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับทิศ (ร้อยละ 0.48) ได้แก่ เทพอีสาน 

สิงห์อีสาน ค าไหลแดนภูไท 
(2) ความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป พบว่า ช่ือเรือยาวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูป 262 ค า ปรากฏความถ่ี 322 ครั้ง 
(ร้อยละ 51.69) สามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่มความหมายเรียงล าดับการปรากฏมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้
ดังต่อไปนี้ 

   1. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (ร้อยละ 23.76) 
เช่น เจ้าพ่อวังกรูด เจ้าปู่ศิลาเลิง ย่ามนต์จันทร์ เป็นต้น 
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   2. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ (ร้อยละ 12.36) เช่น ชัยมงคล  

ราชธานี ศรีไศล เป็นต้น 
   3. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับบุคคลและวงศ์ตระกูล (ร้อยละ 7.22) เช่น 

ทัพพะรังสี พรเทพ ศรีสมพงษ์ เป็นต้น 
   4. กลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับเรือยาวล าอื่น (ร้อยละ 5.30) เช่น  

บัวแก้ว ศรีวิไล แก้วมณีเงิน เป็นต้น 
   5. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนสร้างเรือยาว (ร้อยละ 1.77) 

เช่น บัวแก้ว 57 เทพมงคล มิ่งขวัญ 2014 เป็นต้น 
   6. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประติมากรรมโขนเรือยาว (ร้อยละ 0.64) 

ได้แก่ เทพนารายณ์ นางค าสิงห์ม้าย่อง นางค าบอนสุวรรณนา หงษ์ฟ้าวิจิตร 
   7. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพละก าลังและความเจริญ (ร้อยละ 0.64) 

ได้แก่ สิงห์อีสาน สิงห์สาคร ประกายเพชร 99 
5.1.1.3 โครงสร้างทางความหมายของชื่อเรือยาว 

       โครงสร้างทางความหมายของช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีโครงสร้างทางความหมายตั้งแต่ 1 กลุ่มความหมาย ไปจนถึงโครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่ม
ความหมาย โดยปรากฏความถ่ีเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 

  (1) โครงสร้างทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย (ร้อยละ 54.10) 
เช่น ศรสุรินทร์ มีโครงสร้างทางความหมายคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ (ค าว่า ศร) + กลุ่ม
ความหมายเกี่ยวกับสถานที่ (ค าว่า สุรินทร์ เป็นช่ือจังหวัดที่เรือประจ าอยู่) เป็นต้น 

  (2) โครงสร้างทางความหมายแบบ 1 กลุ่มความหมาย (ร้อยละ 29.84) 
เช่น เทพมงคล มีโครงสร้างทางความหมายคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
(ค าว่า เทพมงคล เป็นช่ือพระพุทธรูปประจ าวัดของหมู่บ้านที่เรือยาวประจ าอยู่คือ “พระเทพมงคล”) 
ชัยมงคล มีโครงสร้างทางความหมายคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ (ค าว่า ชัยมงคล เป็นช่ือวัด
ประจ าหมู่บ้านที่เรือยาวล านี้ประจ าอยู่คือ “วัดชัยมงคล” บ้านฟากปาว ต าบลกมลาไสย อ าเภอ 
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ) เป็นต้น 

  (3) โครงสร้างทางความหมายแบบ 3 กลุ่มความหมาย (ร้อยละ 13.11) 
เช่น ขุนทัพใหญ่ มีโครงสร้างทางความหมายคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับต าแหน่ง (ค าว่า ขุน มาจาก
ค าที่มีความหมายถึงบรรดาศักดิ์ทางราชการ ผู้เป็นหัวหน้า) + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ (ค าว่า 
ทัพ เป็นช่ือหมู่บ้านที่เรือยาวล าน้ีประจ าอยู่คือ “บ้านทัพไทย” ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี) + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับรูปลักษณะ (ค าว่า ใหญ่ มาจากค าที่มีความหมายบอก
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รูปลักษณะในที่นี้คือบอกขนาดของเรือที่มีขนาด 55 – 60 ฝีพาย ถือเป็นเรือยาวขนาดใหญ่) เป็นต้น
   (4) โครงสร้างทางความหมายแบบ 4 กลุ่มความหมาย (ร้อยละ 2.95)  
เช่น เดชนาค า 1 มีโครงสร้างทางความหมายคือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม (ค าว่า เดช มา
จากค าที่สื่อความหมายถึงความดีงาม อ านาจ ความยิ่งใหญ่) + กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ (ค าว่า 
นา เป็นช่ือหมู่บ้านที่เรือยาวล าน้ีประจ าอยู่คือบ้านนาเลิง ต าบลนางเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด) 
+ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า (ค าว่า ค า มาจากค าที่สื่อความหมายถึงสิ่งมีค่า) + กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับล าดับหรือจ านวนนับ (เลข 1 มาจากค าบอกล าดับเพื่อสื่อถึงล าดับของเรือยาว) เป็นต้น 

5.1.2 ค่านยิมและความเชื่อของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสะท้อนจากชื่อเรือ
ยาว 

5.1.2.1 ค่านิยมของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสะท้อนจากชื่อเรือยาว 
      ค่านิยมของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สะท้อนจากช่ือเรือยาวมี 

5 ประการ เรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา (ร้อยละ 39.58) 
ได้แก่ ความมั่งค่ังร่ ารวย ความดีงาม เกียรติยศและอ านาจ ความเจริญรุ่งเรื อง ค่านิยมเกี่ยวกับ 
ความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนเอง (ร้อยละ 21.35) ค่านิยมเกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัว  
และเครือญาติ (ร้อยละ 17.96) ค่านิยมเกี่ยวกับธรรมชาติ (ร้อยละ 10.67) และค่านิยมเกี่ยวกับ  
ความกตัญญู (ร้อยละ 10.41) 

5.1.2.2 ความเชื่อของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสะท้อนจากชื่อเรือยาว 
      ความเช่ือของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สะท้อนจากช่ือเรือยาวมี 

3 ประการ เรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ความเช่ือเกี่ยวกับผีสางเทวดา (ร้อยละ 54.45)  
ความเช่ือเกี่ยวกับศาสนา (ร้อยละ 28.71) และความเช่ือเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล (16.83) 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ควรศึกษาการตั้งช่ือเรือประเภทอื่น ๆ เช่น เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว เรือเดิน
สมุทร เป็นต้น เพื่อให้เห็นลักษณะของการตั้งช่ือเรือประเภทอื่น ๆ  ว่าคล้ายคลึงหรือแตกต่างกับช่ือเรือ
ที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วหรือไม่   

5.2.2 ควรศึกษาช่ือเรือยาวที่ใช้ในการแข่งขันในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากช่ือเรือยาวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจะได้เห็นความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันของเรือยาวในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้การศึกษาช่ือเรือยาวในประเทศไทยสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

5.2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการตั้งช่ือเรือยาวของคนไทยกับการตั้งช่ือเรือยาวของ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ช่ือเรือยาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ช่ือเรือยาวใน
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เนื่องจากมีวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
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รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ช่ือเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

1. ผู้ให้สมัภาษณ์ช่ืออะไร และหมู่บ้านทีท่่านอยู่ช่ือหมู่บ้านอะไร
................................................................................................................................................................
2. หมู่บ้านท่านมีเรือยาวกี่ล า
.......................................................................................................................... ......................................
3. เรือยาวของหมู่บ้านท่านมีช่ืออะไรบ้าง เป็นเรือยาวประเภทใด และสร้างจากไม้อะไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
6. ช่ือเรือยาวแต่ละล ามีทีม่าจากอะไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
7.ในแต่ละส่วนช่ือเรือยาวของท่านมีความหมายว่าอย่างไรบา้ง
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
8.ท่านคิดว่าการตั้งช่ือเรือยาวส่งผลต่อการแข่งขันหรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือเรอืยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 
 
 

ล าดับ ชื่อเรือ จังหวัด 

1 เกตุแก้วเกตุวิชัย กาฬสินธ์ุ 

2 เกรียงไกรลาส ศรีสะเกษ 

3 แก้วตาแม่ อุบลราชธานี 

4 แก้วมณีเงิน อุบลราชธานี 

5 แก้วมณีทอง อุบลราชธานี 

6 ขวัญใจค าไหล ศรีสะเกษ 

7 ขวัญพิบูล อุบลราชธานี 

8 ขุนทัพเลก็ อุบลราชธานี 

9 ขุนทัพใหญ ่ อุบลราชธานี 

10 ขุนบุญ นครราชสีมา 

11 ขุนพล นครราชสีมา 

12 ขุนราชนาวี อุบลราชธานี 

13 ขุนสุวรรณ ร้อยเอ็ด 

14 ขุนอุบล อุบลราชธานี 

15 ค าบอนสายฝนเล็ก กาฬสินธ์ุ 

16 ค าบอนสายฝนใหญ ่ กาฬสินธ์ุ 

17 ค าปลิว กาฬสินธ์ุ 

18 ค าฝ้ายหัวเมอืง ศรีสะเกษ 

19 ค ามะนัย อุบลราชธานี 

20 ค ามูลพูลทรพัย ์ กาฬสินธ์ุ 

21 ค าสุดใจ ร้อยเอ็ด 

22 ค าไหลแดนภูไท อุบลราชธานี 



Ref. code: 25595506032381UCG

165 
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23 เจ้าปู่ศลิาเลิง กาฬสินธ์ุ 

24 เจ้าปูห่ลวงอุดม บุรรีัมย ์

25 เจ้าปูเ่หล็กไหล บุรรีัมย ์

26 เจ้าพ่อแกง่สะพือ อุบลราชธานี 

27 เจ้าพ่อขุนจง ยโสธร 

28 เจ้าพ่อค าสิงห ์ นครราชสีมา 

29 เจ้าพ่อเซียงสร้อย กาฬสินธ์ุ 

30 เจ้าพ่อบุ่งมะแลง อุบลราชธานี 

31 เจ้าพ่อประกายเพชร อุบลราชธานี 

32 เจ้าพ่อพวงทอง อุบลราชธานี 

33 เจ้าพ่อภูหวาย ร้อยเอ็ด 

34 เจ้าพ่อวังกรูด บุรรีัมย ์

35 เจ้าพ่อแสนเมือง ร้อยเอ็ด 

36 เจ้าพาย ุ บุรรีัมย ์

37 เจ้าฟ้ามงุเมือง อุบลราชธานี 

38 เจ้าแม่ขวัญเมือง อุบลราชธานี 

39 เจ้าแม่ขวัญเมือง อุบลราชธานี 

40 เจ้าแม่ค าเครือ มหาสารคาม 

41 เจ้าแม่ค าสงิห ์ ศรีสะเกษ 

42 เจ้าแม่ค าไหล ศรีสะเกษ 

43 เจ้าแม่ค าไหล ร้อยเอ็ด 

44 เจ้าแมจู่มมณี อุบลราชธานี 

45 เจ้าแมเ่จียงค า ศรีสะเกษ 

46 เจ้าแม่แดนไทย อุบลราชธานี 
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47 เจ้าแม่ตะเคียนแก้ว อุบลราชธานี 

48 เจ้าแม่ไทรทอง นครราชสีมา 

49 เจ้าแม่ธรรมเนียม 89 ส้มต านัว ร้อยเอ็ด 

50 เจ้าแมบ่ัวค า ร้อยเอ็ด 

51 เจ้าแมบ่ัวลอย มหาสารคาม 

52 เจ้าแมบ่ัวไหล มหาสารคาม 

53 เจ้าแมเ่พชรนารายณ์ ร้อยเอ็ด 

54 เจ้าแม่แพงศรีเมือง กาฬสินธ์ุ 

55 เจ้าแม่มทัร ี ขอนแก่น 

56 เจ้าแม่ย่าสีทา กาฬสินธ์ุ 

57 เจ้าแมล่ าพูน ศรีสะเกษ 

58 เจ้าแม่ศรเีมอืง ศรีสะเกษ 

59 เจ้าแม่ศรสีองนาง ร้อยเอ็ด 

60 เจ้าแม่ศรสีองเมือง ยโสธร 

61 เจ้าแมส่มนึก กาฬสินธ์ุ 

62 เจ้าแมเ่สร ี ร้อยเอ็ด 

63 เจ้าแม่แสนเมอืง ร้อยเอ็ด 

64 เจ้าแมห่งษ์ทอง อุบลราชธานี 

65 เจ้าแมห่งษ์ฟ้าน าชัย ร้อยเอ็ด 

66 เจ้าหมื่นพันแสน อุบลราชธานี 

67 ชัยมงคล ศรีสะเกษ 

68 ชัยมงคล กาฬสินธ์ุ 

69 โชคทวี อุบลราชธานี 

70 โชคอุทัย อุบลราชธานี 
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71 ดาวรุ่ง อุบลราชธานี 

72 เดชขจร อุบลราชธานี 

73 เดชนาค า 1 ร้อยเอ็ด 

74 เดชนาค า 2 ร้อยเอ็ด 

75 เด่นนาวา อุบลราชธานี 

76 เด่นนาวา ยโสธร 

77 เตย 1 ร้อยเอ็ด 

78 ทองค ามหาราช ร้อยเอ็ด 

79 ทัพพะรงัส ี นครราชสีมา 

80 ทัพพะรงัส ี นครราชสีมา 

81 ทัพมงคลสยาม ร้อยเอ็ด 

82 เทพค าสงิห ์ ศรีสะเกษ 

83 เทพจินดา อุบลราชธานี 

84 เทพชัยชนะ นครราชสีมา 

85 เทพทกัษิณ ร้อยเอ็ด 

86 เทพทกัษิณ 2 ร้อยเอ็ด 

87 เทพทุง่ทอง อุบลราชธานี 

88 เทพเทวรรณ ศรีสะเกษ 

89 เทพธรรมจักร ศรีสะเกษ 

90 เทพธานี ร้อยเอ็ด 

91 เทพธิดาหงส์ฟ้า ศรีสะเกษ 

92 เทพธิดาหงส์ฟ้า นครราชสีมา 

93 เทพนครไกล สุรินทร ์

94 เทพนรสงิห์ 101 ร้อยเอ็ด 
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95 เทพนารายณ์ สุรินทร ์

96 เทพนิมิตร 33 อุบลราชธานี 

97 เทพบลัลังกท์อง สุรินทร ์

98 เทพบัวไข ร้อยเอ็ด 

99 เทพบัวลม ศรีสะเกษ 

100 เทพปทุมเงิน สุรินทร ์

101 เทพปทุมทอง สุรินทร ์

102 เทพปทุมทอง อุบลราชธานี 

103 เทพประดูท่อง อุบลราชธานี 

104 เทพประทาน 99 ร้อยเอ็ด 

105 เทพประทานพร อุบลราชธานี 

106 เทพประสิทธ์ิ อุบลราชธานี 

107 เทพปัตตานีศรีส าราญ ศรีสะเกษ 

108 เทพพนมทอง สุรินทร ์

109 เทพพันขัน ร้อยเอ็ด 

110 เทพพานทอง กาฬสินธ์ุ 

111 เทพพิชิตชัย นครราชสีมา 

112 เทพภูพาน ศรีสะเกษ 

113 เทพมงคล อุบลราชธานี 

114 เทพมงคล ร้อยเอ็ด 

115 เทพมาลัยเงิน ศรีสะเกษ 

116 เทพมาลัยทอง อุบลราชธานี 

117 เทพมาลัยทอง กาฬสินธ์ุ 

118 เทพยูงทอง นครราชสีมา 
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119 เทพรังษี ร้อยเอ็ด 

120 เทพรัตนเศรษฐ ์ นครราชสีมา 

121 เทพรัตนะ นครราชสีมา 

122 เทพราชันย์ ร้อยเอ็ด 

123 เทพเรืองฤทธ์ิ อุบลราชธานี 

124 เทพฤทธ์ิ นครราชสีมา 

125 เทพวานิช สุรินทร ์

126 เทพวาร ี ร้อยเอ็ด 

127 เทพวาร ี ร้อยเอ็ด 

128 เทพวิสทิธ์ิชัย นครราชสีมา 

129 เทพศรโีพธ์ิทอง นครราชสีมา 

130 เทพศักดิส์ิทธ์ิ สุรินทร ์

131 เทพศิรมิงคล บุรรีัมย ์

132 เทพศิรมิงคล กาฬสินธ์ุ 

133 เทพศิริวารินทร ์ กาฬสินธ์ุ 

134 เทพศิรหิงส์ทอง อุบลราชธานี 

135 เทพศิลาทอง นครราชสีมา 

136 เทพสถิตย์ ร้อยเอ็ด 

137 เทพสายชล นครราชสีมา 

138 เทพสุริยา นครราชสีมา 

139 เทพแสงอุดม บุรรีัมย ์

140 เทพโสธร ยโสธร 

141 เทพโสภณ อุบลราชธานี 

142 เทพอมัรินทร์วาร ี อุบลราชธานี 
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ล าดับ ชื่อเรือ จังหวัด 

143 เทพอสีาน อุบลราชธานี 

144 เทพอุดมชัย บุรรีัมย ์

145 เทวราช อุบลราชธานี 

146 เทวีสรุีรัตน์ นครราชสีมา 

147 ไทรทอง อุบลราชธานี 

148 ธิดาตะเคียนทอง บุรรีัมย ์

149 ธิดาไทรทอง นครราชสีมา 

150 ธิดาธารทอง บุรรีัมย ์

151 ธิดาแพงศรีเมือง กาฬสินธ์ุ 

152 ธิดาสตึก บุรรีัมย ์

153 ธิดาสวรรค์ ศรีสะเกษ 

154 ธิดาสายทอง นครราชสีมา 

155 น.ส.ค าสงิห์ สายฟ้าแลบ ร้อยเอ็ด 

156 น.ส.บัวไหล บุรรีัมย ์

157 น.ส.สมภาส สมสะอาด ยโสธร 

158 นครเทวี สุรินทร ์

159 นรสงิห์ 101 ร้อยเอ็ด 

160 นาคปทุมทอง ศรีสะเกษ 

161 นาคราชทอง ศรีสะเกษ 

162 นางค าบอนสุวรรณา ร้อยเอ็ด 

163 นางค าปลิวละอองลม อุบลราชธานี 

164 นางค าปิว อุบลราชธานี 

165 นางค าแปง ศรีสะเกษ 

166 นางค าผ่าน ยโสธร 
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167 นางค าผึ้ง อุบลราชธานี 

168 นางค าเพลิน อุบลราชธานี 

169 นางค าเวียงแก้ว ร้อยเอ็ด 

170 นางค าสิงห ์ ศรีสะเกษ 

171 นางค าสิงห ์ ร้อยเอ็ด 

172 นางค าสิงห์ (ม้าย่อง) ร้อยเอ็ด 

173 นางค าแสน ศรีสะเกษ 

174 นางค าไหล อุบลราชธานี 

175 นางค าไหล ร้อยเอ็ด 

176 นางนาคแก้ว ศรีสะเกษ 

177 นางพญา ๘๐ สุรินทร ์

178 นางพญากลาง ร้อยเอ็ด 

179 นางพญาเชือกค า อุบลราชธานี 

180 นางพญาพานทอง ร้อยเอ็ด 

181 นางพญาโพธ์ิงาม สุรินทร ์

182 นางพญาหงส์ขาว ร้อยเอ็ด 

183 นางพวงพะยอม ศรีสะเกษ 

184 นางพวงสร้อย ศรีสะเกษ 

185 นางมณีศร ี ร้อยเอ็ด 

186 นางวันดี ศรีบุญเรือง ศรีสะเกษ 

187 นางสาวสะไบทอง ศรีสะเกษ 

188 นางสาวทองใบ ศรีสะเกษ 

189 นางสาวผ่านค ามลู ร้อยเอ็ด 

190 นางสาวพวงชมภู ร้อยเอ็ด 
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191 นางสาวเพชรค ามูล ร้อยเอ็ด 

192 นางสาวฟ้าหยาด กาฬสินธ์ุ 

193 นางสาวฟ้าหยาด กาฬสินธ์ุ 

194 นางสาวลปิทา นาวาคณะเอก ร้อยเอ็ด 

195 นางสาวศิริชัยชนะ ยโสธร 

196 นางสาวหงษ์ทอง สุรินทร ์

197 นางสาวหอมไกล ศรีสะเกษ 

198 นางสุดใจ ร้อยเอ็ด 

199 นารายณ์ 2 สุรินทร ์

200 บัลลังกท์อง สุรินทร ์

201 บัวแก้ว ร้อยเอ็ด 

202 บัวแก้ว 57 ร้อยเอ็ด 

203 ประกายเพชร 99 ร้อยเอ็ด 

204 ประมงเทวา บุรรีัมย ์

205 ประมงนาวา บุรรีัมย ์

206 ปู่ขุนผึ้ง กาฬสินธ์ุ 

207 ผาดค าสิงห ์ ยโสธร 

208 ผ่านค าศักดิ์สิทธ์ิ ร้อยเอ็ด 

209 ผ่านบัวขาว ศรีสะเกษ 

210 พญานาคราช กาฬสินธ์ุ 

211 พญานาคราช อุบลราชธานี 

212 พรทวี อุบลราชธานี 

213 พรเทพ บุรรีัมย ์

214 พรเทวัญ อุบลราชธานี 
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215 พรพรหมมินทร ์ อุบลราชธานี 

216 พรพระเกษม อุบลราชธานี 

217 พรพระปิยะ อุบลราชธานี 

218 พรพ่อภูดิน ศรีสะเกษ 

219 พรหมรงัส ี อุบลราชธานี 

220 พรหมราช อุบลราชธานี 

221 พรายนาวี ร้อยเอ็ด 

222 พลังหนุ่ม 79 ร้อยเอ็ด 

223 พ่อใหญผ่่าน ศรีสะเกษ 

224 เพชรค าแพง สุรินทร ์

225 เพชรปทุมวาร ี อุบลราชธานี 

226 เพชรภูค า อุบลราชธานี 

227 เพชรรอ่งเสียว ร้อยเอ็ด 

228 เพชรล ามูล อุบลราชธานี 

229 เพชรวารินทร ์ สุรินทร ์

230 เพชรสายฝน ศรีสะเกษ 

231 เพชรอารีย ์ อุบลราชธานี 

232 ฟ้าบันดาล ร้อยเอ็ด 

233 เภตรารัตน์ นครราชสีมา 

234 มาลัยทอง นครราชสีมา 

235 มาลัยเพชร นครราชสีมา 

236 มิ่งขวัญ 2014 บุรรีัมย ์

237 แม่บัวทอง ศรีสะเกษ 

238 แม่ย่าค านาง ร้อยเอ็ด 
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239 แม่ย่าค าไหล อุบลราชธานี 

240 แม่ย่าผ่าน ร้อยเอ็ด 

241 แม่ศรีกัลยาณี นครราชสีมา 

242 แม่สรอ้ยสวรรค์  อุบลราชธานี 

243 ยอดสง่า กาฬสินธ์ุ 

244 ย่าค าผึ้ง อุบลราชธานี 

245 ย่าค าไหล อุบลราชธานี 

246 ย่าบุญโฮม อุบลราชธานี 

247 ย่ามนจันทร ์ บุรรีัมย ์

248 ร่มเกล้าเจริญผล กาฬสินธ์ุ 

249 ร่องแสงเพชร ศรีสะเกษ 

250 รัตนศรีวิลัย นครราชสีมา 

251 ราชธานี อุบลราชธานี 

252 ราชสีหร์ัตนเศรษฐ ์ นครราชสีมา 

253 รุ่งฟ้าศิลาทอง นครราชสีมา 

254 รุ่งรัตนเศรษฐ ์ นครราชสีมา 

255 ล าดวน ศรีสะเกษ 

256 วงคีรี ยโสธร 

257 ศรพระยา 1 อุบลราชธานี 

258 ศรพระยา 2 อุบลราชธานี 

259 ศรพิมาย นครราชสีมา 

260 ศรสุรินทร ์ สุรินทร ์

261 ศรอุบล อุบลราชธานี 

262 ศรีธนนชัย บุรรีัมย ์
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263 ศรีบุญเรือง อุบลราชธานี 

264 ศรีปทุมมาลัย อุบลราชธานี 

265 ศรีพรเทพ บุรรีัมย ์

266 ศรีวิไล ศรีสะเกษ 

267 ศรีไศล ศรีสะเกษ 

268 ศรีสมพงษ์ ศรีสะเกษ 

269 ศรีอุบล 1 อุบลราชธานี 

270 ศรีอุบล 2 อุบลราชธานี 

271 ศักดิ์ทองวิทิตชัย สุรินทร ์

272 สมเจตน์หลานเจ้าปู่ศลิา กาฬสินธ์ุ 

273 สร้อยฟ้า ยโสธร 

274 สร้อยฟ้า ยโสธร 

275 สร้อยสังวาลย ์ อุบลราชธานี 

276 สามัคคี อุบลราชธานี 

277 สาวขนุนทอง อุบลราชธานี 

278 สาวชุมแพ ขอนแก่น 

279 สาวภรสวรรค์ ศรีสะเกษ 

280 สาวร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

281 สาวสวยบึงบูรณ์ ศรีสะเกษ 

282 สาวสวยสุภาพร 1 ร้อยเอ็ด 

283 สาวสวยสุภาพร 2 ร้อยเอ็ด 

284 สาวสวยสุภาพร 3 ร้อยเอ็ด 

285 สาวสวยสุภาพร 4 ร้อยเอ็ด 

286 สาวสวยสุภาพร 5 ร้อยเอ็ด 
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287 สาวอุบล อุบลราชธานี 

288 สิงห์สาคร อุบลราชธานี 

289 สิงห์อีสาน อุบลราชธานี 

290 สินสมุทร ศรีสะเกษ 

291 สุพรรณพงษ์ นครราชสีมา 

292 แสงมณ ี นครราชสีมา 

293 แสนมณี อุบลราชธานี 

294 แสนส าราญ ร้อยเอ็ด 

295 หงษ์ฟ้านคร สุรินทร ์

296 หงษ์ฟ้าวิจิตร สุรินทร ์

297 หงส์ขาว ร้อยเอ็ด 

298 หงส์ค า ร้อยเอ็ด 

299 หงส์สะอาด สุรินทร ์

300 หยาดฟ้านภาลัย ยโสธร 

301 หลานเจ้าปู่ศิลาเลิง กาฬสินธ์ุ 

302 หินเพชร อุบลราชธานี 

303 เหลนเจ้าปู่ศิลา กาฬสินธ์ุ 

304 อินทร์แปลง กาฬสินธ์ุ 

305 อุดมหลานเจ้าปู่ศิลา กาฬสินธ์ุ 
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ช่ือ - นางสาวพรเพญ็ เหล็กดีเศษ   
วันเดือนปีเกิด -  22 กันยายน 2532  
วุฒิการศึกษา - ปีการศึกษา 2554: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประสบการณ์ท างาน -  พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ 

บริษัท ไบเออรส์ด๊อรฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

-  พ.ศ. 2559 อาจารย์ผู้ช่วยสอน คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

  

  
 




