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ภูมินามกับวัฒนธรรมไทย
อํานาจ ปั กษาสุข
ภูมิน าม (Toponym) หมายถึง การศึก ษาชื อของสถานที จัดเป็ นส่วนหนึงของศาสตร์ ที ว่าด้ วย
การศึกษาเกียวกับชือของสิงต่าง ๆ ทีมีอยู่ในภาษา (Onomastics) ส่วนมากภูมินามมักมุ่งเน้ นการศึกษา
ประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของชือเรียกสถานทีนัน ๆ หรือไม่ก็ม่งุ เน้ นการศึกษาเพือให้ ประชาชน
ในท้ องถินเกิดความสนใจและตระหนักถึงคุณค่าของถินฐานทีอยู่ ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต สภาพแวดล้ อม
ของท้ องถินตน (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2543 : 51)
ชือของสถานทีทีจะนํามาศึกษาได้ นนมี
ั หลายประเภท เช่น ชือเมือง ชือจังหวัด ชืออําเภอ ชือตําบล
ชือหมูบ่ ้ าน ชือภูเขา ชือแม่นํา และชือถนนหนทางต่าง ๆ เป็ นต้ น แต่ในทีนีชือหมู่บ้านนับว่ามีความใกล้ ชิด
กับ ประชาชนมากทีสุด เนืองจากเป็ นชื อที กําหนดขึนโดยคนกลุ่มเล็ก ๆ ในสังคมทีอาศัย อยู่ใ นสถานที
เดียวกัน ได้ ตกลงและมีความเข้ าใจตรงกันเกียวกับลักษณะ ความหมาย และทีมาของชือหมูบ่ ้ านนัน ๆ
การศึกษาเกียวกับภูมินามของหมูบ่ ้ านนับว่ามีความสําคัญอย่างมากเพราะช่วยให้ เข้ าใจลักษณะ
ด้ านต่าง ๆ ของท้ องถิน เนืองจากภูมินามของหมูบ่ ้ านสามารถแสดงให้ เห็นลักษณะทางกายภาพเป็ นต้ นว่า
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พรรณพืช และพรรณสัตว์ รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในท้ องถินนันได้ เช่น สภาพสังคม
ความเชือ ค่านิยม และการประกอบอาชีพ เป็ นต้ น ดังที อิงอร สุพนั ธุ์วณิชย์ (2543 : 108) กล่าวไว้ ว่า “การ
ตังชือหมูบ่ ้ าน ตําบล และอําเภอในจังหวัดต่าง ๆ น่าสนใจมาก เพราะการตังชือสะท้ อนให้ เห็นความเชือ
และสภาพภูมิศาสตร์ของท้ องถินได้ เป็ นอย่างดี บางแห่งจะเป็ นชือคน (อาจจะเป็ นคนสําคัญของหมู่บ้าน
คนทีมาตังรกรากเป็ นคนแรก) ชือต้ นไม้ สัตว์ บาง โคก ดอน เนิน มาบ ฯลฯ”
ตัวอย่างภูมินามของหมูบ่ ้ านทีแสดงให้ เห็นลักษณะทางกายภาพและวิถีชีวิตของคนในท้ องถิน อาทิ
ชือหมู่บ้ าน “คลองลึก” แสดงให้ เ ห็น สภาพภูมิประเทศที มีคลองธรรมชาติลึก มาก ชื อหมู่บ้ าน “ดงข่อย”
แสดงให้ เห็นลักษณะพรรณไม้ คือ ต้ นข่อย ทีมีอยู่มาก ชือหมูบ่ ้ าน “บางบ้ า” แสดงให้ เห็นลักษณะพรรณสัตว์
คือ ปลาบ้ าทีมีอยู่ชกุ ชุม หรือชือหมูบ่ ้ าน “ท่าสวนยา” แสดงให้ เห็นอาชีพของคนในท้ องถินทีปลูกยาสูบเป็ น
จํานวนมาก เป็ นต้ น (เสน่หา บุณยรักษ์ และทิพย์สดุ า นัยทรัพย์, 2542 : 281 – 303)
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ภูมินามของหมูบ่ ้ านยังมีความสําคัญอย่างยิงในการศึกษาเกียวกับประวัติศาสตร์ ของท้ องถินดังที
เรืองเดช ปั นเขือนขัติย์ (2538 : 20) กล่าวไว้ วา่
ชือของสถานที ต่าง ๆ มีความสําคัญ ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของมนุษ ยชาติ
เนืองจากชือสถานทีเหล่านันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับลักษณะทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและ
วัฒนธรรม จึงเป็ นหลักฐานประการหนึงทีบ่งบอกความเป็ นมาของท้ องถินต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี ดังนันถ้ า
อยากจะรู้เรื องราวประวัติศาสตร์ ท้องถินใดท้ องถินหนึง จึงจําเป็ นต้ องศึกษาค้ นคว้ าวิจัยชื อสถานทีของ
ท้ องถินนัน ๆ ในแง่มมุ ต่าง ๆ อย่างลึกซึงและกว้ างขวาง
ตัวอย่างภูมินามของหมูบ่ ้ านทีแสดงให้ เห็นประวัติศาสตร์ ท้องถิน เช่น หมู่บ้าน “ท่าพลับพลา” ใน
ตําบลพานทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็ นหลักฐานแสดงว่าแต่เดิมในหมูบ่ ้ านนีเป็ นทีตังพลับพลา
ทีพักของเจ้ านาย หรือขุนนางทีเดินทางมาตรวจราชการตามหัวเมือง เนืองจากบริเวณนีมีเส้ นทางคมนาคม
ทางนําทีสะดวกมาแต่โบราณ เป็ นต้ น (ไพพรรณ อินทนิล, 2542 : 147)
นอกจากนีภูมินามของหมูบ่ ้ านยังมีความสําคัญในการแสดงให้ เห็นลักษณะการใช้ ภาษาของคนใน
ท้ องถิน ซึงสามารถศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ได้ กล่าวคือ ภูมินามของหมูบ่ ้ านจะแสดงให้ เห็นโครงสร้ างของ
คําซึงอาจเป็ นคําพยางค์เ ดีย วหรื อคําหลายพยางค์ก็ ได้ ทังยังแสดงให้ เ ห็น โครงสร้ างทางความหมายที
สัมพันธ์กบั ระบบความคิด รวมไปถึงแสดงให้ เห็นความนิยมเกียวกับการเลือกใช้ คําในการตังชือสถานทีต่าง
ๆ ซึงอาจเป็ นคําไทยแท้ หรือคํายืมจากภาษาต่างประเทศ ตลอดจนแสดงให้ เห็น ภาษาถิน และภาษาของ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ด้ วย เช่น การใช้ ภาษาถินตังชือหมูบ่ ้ านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
ใช้ ภาษาของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในการตังชือหมู่บ้านในภาคเหนือ การใช้ ภาษาเขมรตังชือหมู่บ้านในแถบ
อีสานใต้ และการใช้ ภาษามลายูตงชื
ั อหมู่บ้ านในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้ น ซึงวิธีก ารตังชื อ
เหล่านีล้ วนสะท้ อนให้ เห็นภูมิปัญญาชาวบ้ านทีสามารถเลือกใช้ คําในการตังชือได้ อย่างเหมาะสม ถือเป็ น
ตัวอย่างทีแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรมได้ เป็ นอย่างดี (จํ าปา สุขสว่าง,
2547 : 2)
นอกจากนันภูมินามของหมู่บ้านยังแสดงให้ เห็นลัก ษณะการเปลียนแปลงของภาษาได้ อีก ด้ วย
กล่าวคือ หมูบ่ ้ านบางแห่งจะมีการเปลียนชือหมูบ่ ้ านให้ เป็ นภาษาสมัยใหม่ การเปลียนแปลงนีอาจเป็ นการ
เปลียนแปลงเรื องการกลายเสียงหรื อการกลายความหมายก็ได้ ซึงการเปลียนแปลงด้ านความหมายนัน
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อาจจะอิงกับความเชือว่าหากหมูบ่ ้ านใดมีชือเป็ นสิริมงคลก็จะพาให้ ผ้ ทู ีอยู่อาศัยในหมู่บ้านนันมีความสุข
ความเจริญตามไปด้ วย จึงมีการเปลียนแปลงภูมินามของหมูบ่ ้ านเดิมให้ เป็ นถ้ อยคําทีเป็ นมงคล โดยมักใช้
คําทีมีความหมายแสดงความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์พนู สุข เช่น ชือหมูบ่ ้ านราษฎร์สําราญ ชือหมู่บ้าน
อุดมทรัพย์ เป็ นต้ น (มณีปิน พรหมสุทธิรักษ์ , 2539 – 2540 : 120) การเปลียนแปลงความหมายของชือ
หมูบ่ ้ านในบางกรณีจะส่งผลให้ คนรุ่นหลังไม่ทราบทีมาและความหมายเดิมของชือหมู่บ้านจึงจําเป็ นต้ อง
ศึกษาค้ นคว้ าเพิมเติมจากตํานานหรือเรืองราวทางประวัติศาสตร์จึงจะทําให้ ทราบทีมาและความหมายของ
ชือหมูบ่ ้ านได้ อย่างถูกต้ อง ทังนี ภูมินามมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมของกลุ่มชนใน
แง่มมุ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1. ภูมินามกับภาษา กล่าวคือ ในบางภาษา ภูมินามได้ ผา่ นกระบวนการการเกิดไวยากรณ์ภาษา
(Grammaticalization) กลายเป็ นส่วนหนึงของไวยากรณ์ภาษานัน ดังเช่นที สุจริ ตลักษณ์ ดีผดุง (2543 :
51) ได้ กล่าวอ้ างถึงผลการศึกษาของ Franz Boas ซึงศึกษาชือเรี ยกทางภูมิศาสตร์ ของสถานทีในภาษา
อเมริกนั อินเดียน เผ่า Kwakiutl ปรากฏว่าลักษณะโครงสร้ างภาษาของชนกลุม่ นีเป็ นภาษาทีมีการใช้ วิภตั ติ
ปั จจัย (Affixes) ทังการใช้ คําอุปสรรคหรื อคําเติมหน้ า (prdfix) และการใช้ ปัจจัยหรื อคําเติมหลัง (suffix)
ประกอบกับ ชือเรี ยกทางภูมิศาสตร์ ปั จ จัย ทีเติมกับ ชื อทางภูมิศาสตร์ ซึงเป็ นชื อภูเ ขา ทะเล เกาะ และ
ชายหาด ฯลฯ เหล่านี แสดงให้ เห็นถึงความเชือมโยงหรื อแสดงจุดประสงค์ของชือทําให้ สามารถรู้ได้ ว่าชือ
ทางภูมิศาสตร์นนมี
ั ลกั ษณะทางกายภาพของแต่ละสถานทีเช่นไรมีลกั ษณะเฉพาะหรื อลักษณะเด่นอะไร
เป็ นต้ น
นอกจากนี ภูมินามยังแสดงให้ เ ห็น ลัก ษณะการใช้ ภาษาของคนในท้ องถิ นได้ กล่าวคือ ภูมินาม
แสดงให้ เห็นโครงสร้ างของคํา ทังยังแสดงให้ เห็นโครงสร้ างทางความหมายทีสัมพันธ์กบั ระบบความคิด รวม
ไปถึงแสดงให้ เห็นความนิยมเกียวกับการเลือกใช้ คําในการตังชือสถานทีต่าง ๆ ซึงอาจเป็ นคําไทยแท้ หรื อ
คํายืมจากภาษาต่างประเทศ ตลอดจนแสดงให้ เห็นภาษาถิน และภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ด้ วย เช่น
การใช้ ภาษาถินตังชือหมูบ่ ้ านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใช้ ภาษาของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
ในการตังชือหมูบ่ ้ านในภาคเหนือ การใช้ ภาษาเขมรตังชือหมูบ่ ้ านในแถบอีสานใต้ และการใช้ ภาษามลายูตงั
ชือหมูบ่ ้ านในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้ น (จําปา สุขสว่าง, 2547 : 2)
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2. ภูมินามกับประวัติศาสตร์ ท้องถิน กล่าวคือ ชือของสถานทีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับ
ลักษณะทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรมของกลุ่มชน จึงเป็ นหลักฐานประการหนึงทีบ่งบอก
ความเป็ นมาของท้ องถินต่าง ๆ ได้ เ ป็ นอย่างดี ดังนันการศึกษาชื อสถานทีของท้ องถิ นใดท้ องถินหนึงใน
แง่มมุ ต่าง ๆ อย่างลึกซึงและกว้ างขวาง จึงทําให้ ร้ ูเรื องราวประวัติศาสตร์ ของท้ องถินนัน ๆ ได้ (เรื องเดช
ปั นเขือนขัติย์, 2538 : 20) เช่น ชือหมูบ่ ้ าน “สมศักดิ พัฒนา” ตังตามชือของ นายสมศักดิ แจ้ งสูงเนิน ผู้ริเริ ม
ก่อตังถินฐานในท้ องถินนัน ซึงนับเป็ นบุคคลสําคัญของท้ องถิน (มณีปิน พรหมสุทธิรักษ์ , 2539 – 2540 :
116) ภูมินามนีจึงเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงประวัติศาสตร์การตังถินฐานของกลุม่ ชนได้ ป็นอย่างดี ดังนีเป็ นต้น
3. ภู มินามกั บ นิทานพืนบ้ า น กล่าวคือ ภูมิน ามของสถานที บางแห่งตังตามนิ ท านพื นบ้ า น
(Folktales) จําพวกตํานานท้ องถิน (Local Legends) ซึงเป็ นเรื องเล่าทีเกียวกับสถานทีเฉพาะอาจจะเป็ น
ชือลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ หรือประวัติของสถานทีนัน ๆ ซึงตํานานท้ องถินนีจะเป็ นการสะท้ อนให้ เห็น
ความเชือและโลกทัศน์ของกลุม่ ชนนันได้ (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2548 : 101- 103) เช่น ตําบล “ดอน
ยายหอม” ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีทีมาจากตํานานเรืองพญากงพญาพาน ซึงเป็ นตํานานท้ องถิน
เกียวกับประวัติความเป็ นมาของการสร้ างองค์พระปฐมเจดีย์ (มนู วัลยะเพ็ชร์, และคณะ2522 : 12)
4. ภูมินามกับวิถีชีวติ กล่าวคือ ชือของสถานทีหรือภูมินามบางแห่งอาจเกียวข้ องกับวิถีชีวิตของ
ผู้คนซึงตังถินฐานในท้ องถินนัน ๆ ได้ เป็ นต้ นว่า การประกอบอาชีพ และการคมนาคมขนส่งเช่น บ้ าน “คุ้ง
เตาเหล้ า” แสดงถึงอาชีพการต้ มเหล้ าขายของคนในท้ องถิน หรือบ้ าน “สกัดนํามัน” แสดงถึงอาชีพการสกัด
นํามันยางขายของชาวบ้ าน เป็ นต้ น (เสน่หา บุณยรักษ์ และทิพย์สดุ า นัยทรัพย์, 2542 : 302)
5. ภูมินามกับความเชือและค่ านิยม กล่าวคือ ลักษณะการตังชือสถานทีบางแห่งอาจสะท้ อนให้
เห็นความเชือและค่านิยมบางประการของกลุ่มชนได้ เป็ นต้ นว่า ความเชือเรื องสิริมงคลของถ้ อยคําอันจะ
ส่งผลต่อผู้คนทีอาศัยอยู่ในท้ องถินนัน ๆ นํามาซึงการตังภูมินามด้ วยคําทีมีความหมายในทางดี เช่น บ้ าน
“ทรัพย์เจริญ” บ้ าน “อุดมทรัพย์” แสดงความอุดมสมบูรณ์ของท้ องที หรือบ้ าน “สันติสขุ ” บ้ าน “สันติธรรม”
แสดงถึงความสงบร่มเย็นของท้ องที เป็ นต้ น (มณีปิน พรหมสุทธิรักษ์ , 2539 – 2540 : 116)
6. ภูมินามกับภูมิศาสตร์ กล่าวคือ ภูมินามหรื อการตังชือท้ องทีต่าง ๆ สามารถสะท้ อนให้ เห็น
ลักษณะทีสัมพันธ์กบั ภูมิศาสตร์ของท้ องถินนัน ๆ ได้ เป็ นอย่างดี เป็ นต้ นว่า ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
พรรณพืช พรรณสัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติ ทีปรากฏอยู่ในท้ องที เป็ นต้ นว่า ภูมินามทีประกอบด้ วยคําว่า
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“บาง” แสดงให้ เห็นลักษณะภูมิประเทศซึงเป็ นพืนทีราบอยู่ติดกับลํานํา (ไพฑูรย์ พงศะบุตร, 2531 : 6) โดย
อาจมีชือพืชหรือสัตว์ประจําถินมาประกอบ เช่น บางจาก บางรัก บางกระดี และบางปลาม้ า เป็ นต้ น
การศึกษาภูมนิ ามของหมูบ่ ้ านนับเป็ นสิงทีมีประโยชน์อย่างยิงต่อการพัฒนาท้ องถิน เพราะจะช่วย
ให้ ประชาชนเข้ าใจสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้ องถิน มากยิงขึน อีก
ทังเป็ นประโยชน์ ใ นการปกครองและอุตสาหกรรมการท่อ งเที ยวเพราะจะทํ าให้ ประชาชนเกิ ด ความ
ภาคภูมิใ จในท้ องถิ นของตน และสามารถอธิ บ ายรายละเอีย ดต่าง ๆ เกี ยวกับ ท้ องถิ นได้ อย่างชัดเจน
ตลอดจนอาจทําให้ เกิดการฟื นฟูอนุรักษ์ สิงต่าง ๆ ให้ สมั พันธ์กบั สถานทีเดิม เช่น อาจมีการปลูกต้ นไม้ ทีเป็ น
ทีมาของภูมินามของหมูบ่ ้ านขึนใหม่ ซึงปั จจุบนั อาจไม่มีหลงเหลืออยู่แล้ วเพือให้ คงอยู่เป็ นสัญลักษณ์ของ
ท้ องถินสืบไป เป็ นต้ น ทังนีการศึกษาภูมินามของหมู่บ้านนอกจากจะมีประโยชน์สําหรับคนในท้ องถินนัน
แล้ วยังเป็ นประโยชน์แก่คนทัวไป เนืองจากการศึกษาภูมินามของหมู่บ้านจะทําให้ คนภายนอกเข้ าใจถึง
ระบบความคิดและโลกทัศน์ของคนในท้ องถินได้ ลกึ ซึงยิงขึนด้ วย

การศึกษาเกียวกับภูมินาม
ปราณี กุลละวณิชย์ ศึกษาเรื อง “ชือหมู่บ้านในมณฑลกวางสีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาชือหมูบ่ ้ านจ้ วงในเขตมณฑลกวางสีและหมู่บ้านในจังหวัดทาง
ตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ามีลกั ษณะการตังชืออย่างไร และชือหมูบ่ ้ านเหล่านันแสดงให้ เห็น
ภูมิประเทศ ชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในหมูบ่ ้ านอย่างไร
ผลการศึกษาพบว่าวิธีการตังชือหมู่บ้านของคนทังสองกลุ่มซึงพูดภาษาตระกูลไทด้ วยกันมีความ
เหมือนกัน กล่าวคือลักษณะโครงสร้ างภาษาจะใช้ ชือทีเป็ นคําสองคําเป็ นส่วนใหญ่ มีการใช้ คําหลังขยาย
ความหมายของคําหน้ า ทําให้ สามารถจําแนกกลุม่ ชือหมูบ่ ้ านทีมีคําแรกเหมือนกันออกเป็ นกลุ่มย่อย ๆ ได้
และหากชือหมู่บ้ านเป็ นคําสามคํา คําทีสามจะบอกทิ ศทางเป็ นสําคัญ นอกจากนีคนทังสองกลุ่มจะใช้
ลักษณะการประกอบอาชีพคือการทํ านาและลัก ษณะ ภูมิประเทศในท้ องถินมาเรี ย กชือหมู่บ้านของตน
ลักษณะดังกล่าวจะปรากฏในคําแรกของชือหมูบ่ ้ านเสมอ
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น้ องนุช มณีอินทร์ทําวิทยานิพนธ์เรือง “การปรับเปลียนของชือหมูบ่ ้ านในจังหวัดเชียงใหม่” โดยมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะการปรับเปลียนของชือหมูบ่ ้ านรวมทังลักษณะทางวัฒนธรรมทีสะท้ อนจาก
ชือหมูบ่ ้ านในจังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่าการปรับเปลียนชือหมู่บ้านในจังหวัดเชีย งใหม่นันมีการปรับเปลียนโดยการ
แทนทีด้ วยชืออืนมากทีสุด ทังนีลักษณะการปรับเปลียนมีทงการปรั
ั
บเปลียนด้ านคําศัพท์ ด้ านตัวสะกด และ
ด้ านโครงสร้ าง โดยปั จจัยของการปรับเปลียน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านภาษา ปั จจัยด้ านภูมิประเทศ ปั จจัยด้ าน
สังคม และปั จจัยด้ านการเมืองการปกครอง การปรับเปลียนดังกล่าวแสดงให้ เห็นวัฒนธรรมและค่านิยมที
เปลียนแปลงไป เช่น ภาษาถินเริมลดบทบาทลงและหันมาใช้ ภาษามาตรฐานมากขึน มีการให้ ความสําคัญ
ของคําทีนํามาใช้ ตงชื
ั อสถานที โดยมักใช้ คําทีไพเราะและมีความหมายเป็ นมงคลเพิมขึน
นฤมล ตุงคะโหตร ทําวิทยานิพนธ์เรือง “การตังชือวัดในพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” โดยมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาทีมา ความหมาย และลักษณะภาษาทีใช้ ตงชื
ั อวัดในกรุงเทพมหานครจํานวน 440
วัด ทังนีจะศึกษาเอกสารด้ านประวัติศาสตร์ควบคูก่ บั การสัมภาษณ์บคุ คลในพืนที
ผลการศึก ษาพบว่าชื อวัดแบ่งออกเป็ นชื อพื นบ้ านและชื อราชการ โดยชื อพืนบ้ านนิ ย มตังด้ วย
ภาษาไทยและใช้ ชือทีแสดงถึงสภาพแวดล้ อมบริเวณวัดหรือสิงทีมีอยู่ในวัด ในขณะทีการตังชือราชการนิยม
ใช้ ภาษาบาลี สัน สกฤตและใช้ ความหมายที เกี ยวข้ อ งกับ บุค คลในการสร้ างวัด สํ า หรั บ การศึก ษา
ความสัมพันธ์ของชือพืนบ้ านพบว่าชือพืนบ้ านเมือเปลียนเป็ นชือราชการนันจะมีความหมายเกียวกับชือ
บุคคลมากทีสุดซึงสะท้ อนให้ เห็นความสําคัญของบุคคล โดยเป็ นการประกาศคุณงามความดีให้ บุคคลอืน
ทราบ
ในปั จ จุบัน เริ มมี ก ารศึก ษาการเปลี ยนแปลงของชื อสถานที กัน มากขึน ซึ งการศึก ษาการ
เปลียนแปลงดังกล่าวจะทําให้ เ ห็นการเปลียนแปลงทังทางด้ านภาษาและความหมาย อันจะทําให้ เห็น
ความคิด ความเชือ และค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของคนในชุมชนหรือคนในท้ องถินนัน ๆ
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