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ภูมินามของตาบลในจังหวัดลพบุรี
ยุทธการ ปั ทมโรจน์ 5806612346
นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มาและความสาคัญ
ภูมิ น าม (Toponym) หมายถึ ง การศึ ก ษาชื่ อ ของสถานที่ จัด เป็ นส่ ว นหนึ่ งของศาสตร์ ที่ ว่า ด้ว ย
การศึกษาเกี่ยวกับชื่อสิ่งต่างๆที่อยูใ่ นภาษา ( Onomastics ) ส่วนมากภูมินามมักมุ่งเน้นการศึกษาประวัติความ
เป็ นมาและความสาคัญของชื่อเรี ยกสถานที่น้ นั หรื อไม่ก็มุ่งเน้นการศึกษาเพือ่ ให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความ
สนใจและตระหนักถึงคุณค่าของถิ่นฐานที่อยู่ ขนบธรรมเนียม วิถีชีวติ สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นตน (สุจริ ต
ลักษณ์ ดีผดุง, 2543, น.51) ทั้งนี้ ชื่อของสถานที่ที่นามาศึกษาได้น้ นั มีหลายประเภท เช่น ชื่อหมู่บา้ น ชื่อเมือง
ชื่อภูเขา ชื่อวัด ชื่อแม่น้ า และชื่อถนนหนทางต่างๆ เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชื่อตาบลนับว่ามีความใกล้ชิด
กับกลุ่มประชาชนในระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็ นชื่อที่กาหนดโดยคนกลุ่มที่อาศัยในสถานที่เดียวกัน ได้ตกลง
และมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับลักษณะความหมายและที่มาของชื่อตาบลนั้นๆ
การศึก ษาเกี่ ย วกับภูมิ นามของต าบลนับ ว่า มี ค วามสาคัญ เพราะช่ วยให้เข้าใจลัก ษณะต่า งๆของ
ท้องถิ่น เนื่ องจากภูมินามของตาบลสามารถแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
พรรณพืช และพรรณสัตว์ เป็ นต้น ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
นั้นได้ เป็ นต้นว่า วิถีชีวติ ความเชื่อ ค่านิยม อาชีพ ตานาน และประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
ในการศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาสนใจที่จะทาการศึกษาภูมินามของตาบลในจังหวัดลพบุรี ด้วยเหตุผล
หลายประการ ได้แก่ ประการแรกจังหวัดลพบุรีเป็ นที่ต้ งั ของเมืองโบราณที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี อนึ่ งเมื องลพบุรีน้ ันเคยเป็ นราชธานี แห่ งที่ 2 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จอม
กษัตริ ยแ์ ห่ ง กรุ ง ศรี อ ยุธยา ด้วยเหตุน้ ี ท าให้มี ชุม ชนเก่ า แก่ มากมาย ประการต่ อ มาจังหวัด ลพบุ รีมี ความ
หลากหลายทางด้า นภู มิ ศ าสตร์ ซ่ ึ งเป็ นที่ ม าของการตั้ง ถิ่ น ฐาน ประการสุ ด ท้า ยจัง หวัด ลพบุ รี มี ค วาม
หลากหลายทางชาติพนั ธุข์ องกลุ่มชนที่อาศัยอยูร่ วมกันทาให้เกิดการผสมผสานความเชื่อและวัฒนธรรมซึ่ ง
ลักษณะต่างๆเหล่านี้ลว้ นปรากฏและสะท้อนให้เห็นผ่านภูมินามของตาบลทั้งสิ้น
การศึกษาภูมินามของตาบลในจังหวัดลพบุรีน้ นั ทาให้ทราบถึงประวัติความเป็ นมา ลักษณะภาษา
คุ ณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของภูมิ นามของตาบลในจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ ผูอ้ ่ านหรื อ ผูส้ นใจยัง
สามารถนาข้อมูลและผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่างๆต่อไปได้ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคมวัฒนธรรม
และด้านการท่องเที่ยว เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาภูมินามของตาบลในจังหวัดลพบุรีมีวตั ถุประสงค์ คือ
1. เพือ่ ศึกษาประวัติความเป็ นมาของภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรี
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2. เพื่อ วิเ คราะห์ล ัก ษณะภาษาของภูมิ น ามต าบลในจัง หวัด ลพบุ รีท้ งั โครงสร้ า งทางภาษาและ
โครงสร้างทางความหมาย
3. เพือ่ วิเคราะห์คุณค่าของภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรี
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของข้อมู ลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ขอ้ มูลภูมิ นามตาบลในจังหวัดลพบุรีท้ งั สิ้ น 124
ตาบล จาก 11 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองลพบุรี อาเภอท่าวุง้ อาเภอชัยบาดาล อาเภอพัฒนานิ คม อาเภอโคก
เจริ ญ อาเภอบ้านหมี่ อาเภอโคกสาโรง อาเภอหนองม่วง อาเภอท่าหลวง อาเภอสระโบสถ์ และอาเภอลาสนธิ
(กรมการปกครอง, 2546, น.158-165)
วิธีการดาเนินการศึกษา
1. ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีท้งั จาก
ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากสื่อเว็บไซต์ของแต่ละองค์การบริ หารส่วนตาบล และข้อมูลภาคสนาม
3 .นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ลกั ษณะภาษาของภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีท้งั โครงสร้างทางภาษา
และโครงสร้างทางความหมาย
4. นาข้อมูลที่ได้จากข้อ 3 มาวิเคราะห์คุณค่าของภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรี
5. สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดภาษาศาสตร์โครงสร้าง (Structural Grammar) จะนามาวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างทาง
ภาษาของคาภูมินาม แนวคิดนี้มุ่งศึกษาภาษาจากสิ่งที่สงั เกตเห็นได้โดยตรง กล่าวคือรู ปภาษา (Form) และให้
ความสาคัญกับโครงสร้างภาษา คือ หน่ วยต่างๆของภาษาจากหน่ วยที่เล็กที่สุด รวมตัวกันเป็ นหน่ วยสร้างที่
ใหญ่ข้ นึ คือ ตั้งแต่ระดับของเสียง หน่ วยเสียง พยางค์ หน่วยคา คา วลี อนุพากย์ จนถึงระดับประโยค (โอฬาร
รัตนภักดิ์ และวิมลศิริ กลิ่นบุบผา, 2555, น.143)
2. ทฤษฎีการจัดกลุ่มทางความหมาย (Semantic Field Theory) จะนามาใช้วิเคราะห์โครงสร้า งทาง
ความหมายของคาภูมินาม ทฤษฎีน้ ี มีแนวคิดสาคัญว่า คาแต่ละคาไม่ได้อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว แม้จะไม่สามารถ
เข้า ใจความหมายที่ ชัด เจนของค านั้น ได้ แต่ ถ ้า น าค าหลายๆค ามาเปรี ย บเที ย บกัน ก็ จ ะสามารถเข้า ใจ
ความหมายของค าแต่ ล ะค าได้เ ด่ น ชัด ยิ่ง ขึ้ น เพราะค าแต่ ล ะค ามี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างด้ า นความหมาย
นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาด้านความหมายจึงถื อว่าคาที่มีความหมายอยูข่ อบเขตมโนทัศน์เดี ยวกัน (concept
domain) จัดอยูใ่ นกลุ่มความหมายเดียวกัน (semantic field) (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2545, น.145)
3. แนวคิ ด อรรถศาสตร์ ช าติ พ ัน ธุ์ (Ethonsemantics) จะน ามาวิเ คราะห์ ลัก ษณะโครงสร้ า งทาง
ความหมายของคาภูมินาม แนวคิดนี้ จะเป็ นการศึกษาภาษาโดยมี จุดมุ่งหมายที่จะเข้าถึงระบบปริ ชานซึ่ ง
หมายถึงระบบความรู ้ ความคิด มโนทัศน์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ใดก็ตามจากการวิเคราะห์ความหมายของคาใน
ภาษาของกลุ่ม ทั้งนี้เพราะคาศัพท์ในภาษาเป็ นตัวแทนของมโนทัศน์ของคนในชุมชนหรื อสังคม การศึกษา
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คาศัพท์จึงทาให้เราสามารถค้นหาระบบมโนทัศน์ของชุมชนหรื อกลุ่มสังคมกลุ่มนั้นๆได้ (อมรา ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ,์ 2546)
4. ภูมินามกับวัฒนธรรม เป็ นแนวคิดที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างภูมินามกับสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรม กล่าวคือ ภูมินามซึ่งเป็ นคานามที่ใช้เรี ยกขานสถานที่ที่ปรากฏอยูใ่ นพืน้ ที่ทวั่ ไป ทั้งนี้ภูมินามมัก
ตั้งและกาหนดให้มีความแตกต่างเบื้อ ต้นตามพื้นที่ เพื่อจะได้สามารถเรี ยกบ่งบอกสถานที่ต่างๆได้อ ย่าง
จาเพาะเจาะจง (ไพฑูรย์ ปิ ยะปกรณ์, 2537, น.49) โดยผูท้ ี่ต้ งั ภูมินามส่วนมาก ได้แก่ ผูค้ นที่ต้งั ถิ่นฐานอยูใ่ น
สถานที่น้ นั ๆ และด้วยเหตุน้ ีการตั้งชื่อเรี ยกสถานที่หรื อภูมินามเกี่ยวข้องผูกพันอยูก่ บั คน ทาให้ภูมินามมีนัย
บางประการที่สามารถบ่งบอกถึ งวิธีคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของกลุ่ ม คนที่อ าศัยอยู่ในสถานที่ น้ ันได้
ดังนั้นในการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนจึงอาจศึกษาได้จากการตั้งชื่อภูมินามได้อีกทางหนึ่ง
5. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น หมายถึง ประวัติศาสตร์
สังคมที่แสดงให้เห็นความเป็ นมาของผูค้ นในท้องถิ่นเดียวกันที่อาจแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ แต่เมื่อเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานอยูใ่ นพื้นที่เดียวกันตั้งแต่ 2-3 ชัว่ คนสืบลงไป ก็จะเกิดสานึกร่ วมขึ้นเป็ นคนในท้องถิ่นเดียวกัน มีจารี ต
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และกติกาในทางเศรษฐกิจและสังคมร่ วมกัน โดยมีพ้นื ฐานทาง
ความเชื่อและศีลธรรมเดียวกัน (ศรี จกั ร วัลลิโภดม อ้างใน ปรมปณต แก้วนนท์, 2553, น.12) ดังนั้นการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นมีจุดประสงค์เพื่อเข้าใจในความหลากหลายของวิถี วฒั นธรรม ประสบการณ์ และ
ระบบที่แตกต่างกันของชุมชุนต่างๆ
ผลการศึกษา
1. ลักษณะภาษาของภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรี
การวิเคราะห์ลักษณะภาษาของภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรี มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ แสดงให้เห็ น
โครงสร้างของคาที่ประกอบสร้างขึ้นเป็ นชื่อตาบล อีกทั้งความหมายของคาศัพท์ที่เลือกใช้ในการตั้งภูมินาม
ตาบล ก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ของคนในท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี ผูศ้ ึกษาแบ่งประเด็นในการศึกษา
เป็ น 2 ประเด็น ได้แก่ โครงสร้างทางภาษา และโครงสร้างทางความหมาย ดังนี้
1.1 โครงสร้ างทางภาษา ผูศ้ ึกษาพิจารณาโครงสร้างภาษาจากจานวนคา และโครงสร้างของคา ได้
ดังนี้
1.1.1 จานวนคา จากการวิเคราะห์จานวนค าที่ประกอบอยู่ในภูมิ นามตาบลของจังหวัด
ลพบุรีจานวน 124 ชื่อ ผลการศึกษาพบว่า ภูมินามของตาบลในจังหวัดลพบุรีประกอบด้วยคามูลตั้งแต่ 1-3 คา
เช่น “ตาบลตะลุง” “ตาบลเพนี ยด” “ตาบลถนนใหญ่” “ตาบลบัวชุม” “ตาบลบางขันหมาก” “ตาบลทะเลวัด
วัง” ภูมินามส่ วนใหญ่จะประกอบด้วยคามูล 2 คาซึ่งพบมากที่สุด 95 ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ 76.61 จากข้อมูลทาง
สถิติแล้วเห็นได้ชดั ว่าคาที่ประกอบด้วยคามูล 2 คามีมากกว่าครึ่ งของจานวนภูมินามทั้งหมด ลักษณะดังกล่าว
นี้นบั ว่าสอดคล้องกับลักษณะของภาษาไทยคือเป็ นภาษาคาโดด จึงไม่นิยมคาขนาดยาว
1.1.2 โครงสร้ างค า พิ จ ารณาจากส่ ว นประกอบของค า รู ป แบบการเรี ย งค า และ
ความสัมพันธ์ของคาที่เรี ยงกันในภูมินาม ผลลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของคาประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
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คาหลักซึ่ งทาหน้าที่แสดงความหมายหลักของชื่อ ภูมินาม และคาขยายซึ่ งทาหน้าที่ขยายความหมายของ
คาหลัก ทั้งนี้ คาหลักจะต้องปรากฏเสมอ แต่คาขยายจะปรากฏเฉพาะในชื่อที่มีประกอบด้วยด้วยคามูลตั้งแต่
2 คาขึ้นไปเท่านั้น และจากการศึกษาชื่ อ ภูมินามตาบลในจังหวดลพบุรีพบรู ปแบบการเรี ยงคาทั้งหมด 4
รู ปแบบ คือ “คาหลัก” “คาหลัก+คาหลัก” “คาหลัก+คาขยาย” และ “คาขยาย+คาหลัก” โดยรู ปแบบที่ปรากฏ
มากที่สุดคือแบบ “คาหลัก+คาขยาย” ปรากฏถึง 93 ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ 75 จึงอาจกล่าวได้วา่ ภูมินามส่วนใหญ่
เป็ นคาประสมชนิดคานามหรื อนามวลี ส่วนรู ปแบบอื่นนั้นพบน้อยมาก
การเรี ยงคาแบบ “คาหลัก+คาหลัก” และ “ คาหลัก+คาขยาย” นับว่าสอดคล้องกับลักษณะ
ทางไวยากรณ์ไทย แต่การเรี ยงคาแบบ “คาขยาย+คาหลัก” นั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะทางไวยากรณ์ไทย
แต่ การเรี ยงคาแบบลัก ษณะดัง กล่ า วบางกรณี ก็เ พื่อ ลักษณะเฉพาะของตาบล โดยการวางคาขยายบอก
คุ ณ สมบัติ ห รื อ ลัก ษณะไว้หน้าค าหลัก เช่ น ต าบลสี่ ค ลอง ตัว อย่างภูมิ น ามที่มี การเรี ยงคาทั้ง 4 แบบมี
ดังต่อไปนี้
คาหลัก
คาหลัก + คาขยาย
คาขยาย + คาหลัก
คาหลัก + คาหลัก
ตะลุง
บัว + ชุม
ท้าย + ตลาด
หัว + สาโรง
พรหมมาสตร์ ไผ่
+ ใหญ่
สี่
+ คลอง
สระ + โบสถ์
พุคา
บาง + ลี่
ดี
+ ลัง
เพนียด
ดง
+ ดินแดง
1.2 โครงสร้ างทางความหมาย การศึกษาโครงสร้างทางความหมายจะพิจารณาความหมายของ
คาศัพท์ที่อยูต่ ่อ จากคาว่า “ตาบล” เนื่ อ งจากไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของชื่อ ขั้นต่อมา นาภูมินามหมู่บา้ นมาจาแนก
ออกเป็ นศัพท์ยอ่ ย โดยศัพท์คานั้นต้องมีความหมายสมบูรณ์ตวั เอง จากนั้นก็อา้ งอิงความหมายของคาศัพท์
ตามพจนานุ กรม หนังสื อ หรื อเอกสารที่เกี่ ยวข้อง และการสัมภาษณ์บุคคล กรณี เป็ นชื่อ เฉพาะบุคคลหรื อ
สถานที่ ก็จะวิเ คราะห์ ตามเจ้าของชื่ อ เฉพาะนั้น เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับระบบความคิ ดของคนในท้อ งถิ่ น
จากนั้นจึงจัดประเภทของศัพท์ตามตาแหน่ งและความสาคัญของศัพท์ โดยศัพท์ที่ปรากฏเป็ นคาแรกของชื่อ
ถื อ ว่าเป็ นศัพท์ที่มีความสาคัญ จึง จัดเป็ น “ศัพท์หลัก ” ส่ วนศัพท์ที่ป รากฏต่ อ จากศัพท์หลัก ซึ่ งอาจจะมี
มากกว่า 1 ศัพท์ จัดเป็ นศัพท์ขยายทั้งหมด เนื่องจากศัพท์เหล่านี้ถูกเลือกมาใช้เพือ่ ขยายความหมายของศัพท์
หลักจึงมีความสาคัญ รองลงมาจากศัพท์หลักขั้นต่อมา จัดกลุ่มความหมายของศัพท์หลักและศัพท์ขยาย โดย
คาที่มีความหมายอยูใ่ นขอบเขตมโนทัศน์ (concept domain) เดียวกันก็จดั ให้อยูใ่ นกลุ่มความหมายเดียวกัน
เช่น คาว่า “ยาง” “กะเทียม” “ม่วง” และ “ขาม” มีความหมายอยูใ่ นขอบเขตเดียวกัน คือ อ้างถึงพืช จึงรวมคา
เหล่ านี้ ไ ว้ในกลุ่ ม ความหมาย “พืช” ขั้นสุ ดท้ายนับความถี่ ของการปรากฏ โดยนับทุกครั้งที่ศพั ท์ ปรากฏ
แม้วา่ ศัพท์เดียวกันจะปรากฏซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้งเพราะทุกครั้งที่ศพั ท์ปรากฏ จะแสดงนัยทางสถิติ
จากการวิเคราะห์ความหมายของคาศัพท์หลักและคาศัพท์ขยาย มีผลการศึกษาวิเคราะห์
ความหมายและเปรี ยบเทียบกลุ่มความหมายของคาศัพท์หลักและคาศัพท์ขยายได้ดว้ ยตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงผลการศึกษาโครงสร้ างทางความหมายตาบลในจังหวัดลพบุรี
กลุ่มความหมาย

จานวนคาหลัก

ร้ อยละ
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จานวนคาขยาย ร้ อยละ รวมศัพท์ ร้ อยละ

ตัวอย่ างคา

1.ลักษณะภูมิประเทศ

77.00

58.33

7.00

6.25

84.00

34.43

1.1น้าและแหล่ งน้า

(40.00)

(30.30)

(5.00)

(4.46)

(45.00) (18.44)

1.2 พืน้ ที่ทากิน

(2.00)

(1.52)

(0.00)

(0.00)

(2.00)

(0.82)

นา ทุ่ง

1.3 พืน้ ที่ป่า

(4.00)

(3.03)

(0.00)

(0.00)

(4.00)

(1.64)

ดง ป่ า

1.4 พืน้ ที่สูง

(15.00)

(11.36)

(0.00)

(0.00)

(15.00)

(6.15)

เขา โคก ดอน

1.5 พืน้ ที่ริมน้า

(7.00)

(5.30)

(0.00)

(0.00)

(7.00)

(2.87)

ท่า

ทะเล ลาพาน (ลาธาร) บาง คลอง ลา ห้วย ซับ
หนอง โป่ ง วัง น้ า บ่อ กุด
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กลุ่มความหมาย

จานวนคาหลัก

ร้ อยละ

จานวนคาขยาย ร้ อยละ รวมศัพท์ ร้ อยละ

ตัวอย่ างคาศัพท์

1.6 พืน้ ที่ต่า

(1.00)

(0.76)

(1.00)

(0.89)

(2.00)

(0.82)

หลุม สลุด

1.7 พืน้ ที่จัดสรร

(3.00)

(2.27)

(0.00)

(0.00)

(3.00)

(1.23)

นิคม

1.8 ช่ องแคบและช่ องเขา

(1.00)

(0.76)

(0.00)

(0.00)

(1.00)

(0.41)

ช่อง

1.9พืน้ ที่ราบ

(1.00)

(0.76)

(1.00)

(0.89)

(2.00)

(0.82)

ราบ

1.10 พืน้ ที่เกาะ

(3.00)

(2.27)

(0.00).

(0.00)

(3.00)

(1.23)

เกาะ แก่ง

43.00

กะเทียม(กระเทียม) ตูม งิ้ว พลับ โพธิ์ แค ข่อย
ม่วง(มะม่วง) บัว มะกอก มะรุ ม ตะเคียน มะนาว
17.62
ข้าว สะแก จัน่ ไผ่ กล้วย สาโรง ม่วง ยาง ผักกูด
จาปา ผักแว่น รวก มะค่า แสมสาร

2. พืช

13.00

9.85

30.00

26.79
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กลุ่มความหมาย

จานวนคาหลัก

ร้ อยละ

จานวนคาขยาย ร้ อยละ รวมศัพท์ ร้ อยละ

ตัวอย่ างคา

3. บุคคล

6.00

4.55

8.00

7.14

14.00

5.74

ตนเอง นารายณ์ ยาย ชัย ชี มหาสอน ดี ลัง ขุน ตา
นิยม

4. สั ตว์

1.00

0.76

4.00

3.57

5.00

2.05

ตลาด(สลาด) เต่า สาลิกา สารเดช(ชื่อช้าง) ช้าง

5.วัตถุธรรมชาติและแร่ ธาตุ

2.00

1.52

9.00

8.04

11.00

4.51

หิน ดิน แก้ว เหล็ก ทราย ทอง

6. วัตถุและสิ่ งของ

2.00

1.52

6.00

5.36

8.00

3.28

ศร ธนู ขันหมาก ศิลา ขอน หมี่(ไหม)

7. สถานที่

14.00

10.61

4.00

3.57

17.00

6.97

บ้าน เมือง ตลาด หลวง วัด

8.สิ่ งก่ อสร้ าง

5.00

3.79

2.00

1.79

7.00

2.87

พระ ถนน โรง เพลิง โบสถ์ สระ เพนียด
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กลุ่มความหมาย

จานวนคาหลัก

ร้ อยละ

จานวนคาขยาย ร้ อยละ รวมศัพท์ ร้ อยละ

ตัวอย่ างคา

9.กิริยาอาการ

6.00

4.55

14.00

12.50

19.00

7.79

ชุบ โก่ง ราย สร้าง ค่อม ชุม ถลุง ขวาง ปั ก ชอน
วุง้ คู ้ เบิก

10. คุณสมบัติ

2.00

1.52

14.00

12.50

16.00

6.56

งาม ยอด ใหญ่ ดา หวาน ดาล ใหม่ แหลม ขาว
สาย น้อย แดง

11. ตาแหน่ งและทิศทาง

2.00

1.52

0.00

0.00

2.00

0.82

หัว

12. จานวน

0.00

0.00

6.00

5.36

6.00

2.46

สาม เก้า สี่ โสม สา โทน

13. สิ ริมงคล

2.00

1.52

6.00

5.36

8.00

3.28

ชัย ทิพย์ สามัคคี แก้ว สมบูรณ์ เจริ ญ

14. อวัยวะ

0.00

0.00

2.00

1.79

2.00

0.82

ท้าย(หาง) บา(บ่า)

รวม

132.00

100.00

112.00

100.00

244.00

100.00
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1.2.1 ความหมายจองคาศัพท์ หลัก จากการวิเคราะห์ความหมายของคาศัพท์หลักทั้ง 132 คา สามารถ
แยกกลุ่ มความหมายได้ท้ งั หมด 12 กลุ่ ม โดยกลุ่มความหมายที่ปรากฏมากที่สุดคือ กลุ่ มความหมายของ
“ลักษณะภูมิประเทศ” ซึ่ งปรากฏคาทั้งสิ้ น 77 คา คิดเป็ นร้อยละ 58.33 ของจานวนคาศัพท์หลักทั้งหมด โดย
กลุ่มความหมายย่อยของลักษณะภูมิประเทศ ปรากฏกลุ่มความหมายของ “น้ าแหละแหล่งน้ า” มากที่สุด และ
มากที่สุดในกลุ่มความหมายของคาศัพท์หลักทั้งหมด ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 30.30 นั่นก็แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์
ของคนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะ “น้ าและแหล่งน้ า” จนอาจ
กล่าวได้วา่ คนในท้องถิ่นมีวถิ ีชีวติ เกี่ยวข้องกับสายน้ าเป็ นอย่างมาก
1.2.2 ความหมายของคาศั พท์ ขยาย จากการวิเคราะห์ความหมายของคาศัพท์ขยายทั้ง 112 คา พบ
คาศัพท์ขยายในภูมินามตาบลของจังหวัดลพบุรีมีความหลากหลายกว่าคาศัพท์หลัก โดยแบ่งได้ท้ งั หมด 13
กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความหมายปรากฏมากที่สุดคือ กลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับ “พืช” ซึ่ งปรากฏมากถึง 30 คา
คิดเป็ นร้อยละ 26.79 ของคาศัพท์ขยายทั้งหมด ส่ วนกลุ่มความหมายอื่นๆนั้นก็จะปรากฏความถี่ที่ใกล้เคียง
กันแต่น้อ ยกว่ากลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับ “พืช” มาก โดยกลุ่ มความที่เกี่ยวกับ “พืช” ปรากฏมากที่สุดนั้น
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของพืชพรรณต่างๆที่มีต่อคนในท้องถิ่น พืชพรรณเหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นสิ่ งแวดล้อ ม
ทางธรรมชาติที่อ ยูร่ อบตัวและมีประโยชน์ต่อการดารงชี วิตของคนในท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้คนใน
ท้องถิ่นนาชื่อเรี ยกพืชหรื อคาเรี ยกพืชหรื อส่วนประกอบของพืชนามาตั้งชื่อภูมินามตาบลของตนเอง
1.2.3 เปรี ย บเที ย บความหมายของค าศั พ ท์ ห ลั ก และค าศั พ ท์ ข ยาย ผูศ้ ึ ก ษาได้น าความถี่ ก ลุ่ ม
ความหมายของคาศัพท์หลักและคาศัพท์ขยายมารวมกัน เพื่อจะให้เห็นว่ากลุ่มความหมายใดปรากฏความถี่
มากที่สุด ซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงโลกทัศน์ของคนในท้องถิ่น ผลการเปรี ยบเทียบพบว่ากลุ่มความหมายของ “น้ า
และแหล่งน้ า” ปรากฏในภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีมากที่สุดคือ 45 คา คิดเป็ นร้อยละ 18.44 รองลงมาคือ
กลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับ “พืช” ซึ่ งพบทั้งหมด 43 คา คิดเป็ นร้อยละ 17.62 ซึ่ งสอดคล้อ งกับการวิเคราะห์
กลุ่มความหมายของคาศัพท์หลักและกลุ่มความหมายของคาศัพท์ขยายในข้างต้น จึงอาจกล่าวได้วา่ ภูมินาม
ตาบลในจังหวัดลพบุรีน้ นั ประกอบด้วยกลุ่มความหมายของ “น้ าและแหล่งน้ า” กับ “พืช” มากที่สุด ด้วยเหตุ
นี้อาจเชื่อมโยงได้วา่ จังหวัดลพบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ท้งั ด้านแหล่งน้ าและพืชพรรณ
1.2.4 เปรี ยบเทียบรู ปศัพท์ ที่ปรากฏความถี่สูงสุ ดในภูมินาม ผูศ้ ึกษาได้นาคาศัพท์ท้งั หมดในภูมินาม
จานวน 244 คา มาวิเคราะห์รูปศัพท์ที่ปรากฏความถี่สูงสุดในภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปศัพท์กบั โลกทัศน์ของคนในท้องถิ่น ผลการเปรี ยบเทียบพบว่ารู ปศัพท์ที่ปรากฏ
สูงสุด 5 อันดับ คือ รู ปศัพท์คาว่า “หนอง” ปรากฏมากที่สุดถึง 11 ครั้ง จากจานวนคาศัพท์ท้งั หมด 244 คา คิด
เป็ นร้อยละ 4.50 รองลงมาคือ “ท่า” “โคก” “บาง” “บ้าน” ตามลาดับ รู ปศัพท์คาว่า “หนอง” ที่ปรากฏความถี่
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สูงสุดนี้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์กลุ่มความหมายของคาศัพท์ท้งั หมด โดยกลุ่มความหมายของ “น้ าและ
แหล่งน้ า” เป็ นโลกทัศน์สาคัญร่ วมกันของคนในจังหวัดลพบุรีและมี อิทธิ พลต่อ ระบบความคิดของคนใน
ท้องถิ่นด้วย
จากผลการศึกษา สะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมในตาบลของจังหวัดลพบุรีว่ามีแหล่งน้ าจานวนมาก
ผูค้ นต่างตั้งถิ่นฐานที่ใกล้กบั แหล่งน้ า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่สูงสลับกับพื้นที่ราบซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
เรื อกสวนไร่ นา ซึ่ งเห็นโดยทัว่ ไปว่าเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าภาคกลางของไทย อุดมไปด้วยแหล่งน้ า มีทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรมและการประมง
2. คุณค่าของภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรี
จากการศึกษาภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีพบว่ามีคุณค่าในแง่ของการเป็ นเครื่ องสะท้อนให้เห็น
ลักษณะต่างๆของจังหวัดลพบุรีได้เป็ นอย่างดี อาจแบ่งออกได้เป็ น 7 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้ านลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมินามของตาบลในจังหวัดลพบุรีสะท้อนให้เห็นถึ งลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีความหลากหลาย ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนในท้อ งถิ่ นกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อ มรอบตัว ตลอดจนค่านิ ยมในการตั้งถิ่ นฐานของผูค้ นในท้อ งถิ่ น โดยภูมิ นามของตาบลแสดง
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดลพบุรีได้ถึง 8 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นแหล่ งน้า เป็ นลักษณะภูมิประเทศที่พบมากที่สุดในภูมินาม
ตาบล เพราะเนื่องจากในการตั้งถิ่นของมนุ ษย์น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยแหล่งน้ าในการอุปโภคบริ โภคและใช้ใน
การประกอบอาชี พ ในที่น้ ี ศพั ท์ที่เกี่ ยวกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นแหล่ งน้ ามี ท้ งั หมด 7 ประเภท ได้แก่
(1) หนองน้ า เป็ นต้นว่า ตาบลหนองยายโต๊ะ ตาบลหนองแขม ตาบลหนองทรายขาว ตาบลหนองเต่า ตาบล
หนองกระเบียน ตาบลหนองบัว ตาบลหนองม่วง (2) บาง ซึ่ งหมายถึง ทางน้ าเล็ก ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2546) เป็ นต้นว่า ตาบลบางขันหมาก ตาบลบางพึ่ง ตาบลบางกะพี้ ตาบลบางขาม และตาบลบางลี่ (3) ห้วย
เป็ นต้นว่า ตาบลห้วยหิน ตาบลห้วยโป่ ง และตาบลห้วยขุนราม (4) ลาน้ า เป็ นต้นว่า ตาบลลานารายณ์ และ
ตาบลลาสนธิ (5) น้ าซับ ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีน้ าซับซายอยูใ่ ต้ดิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) เป็ นต้นว่า ตาบล
ซับตะเคียน และตาบลซับจาปา (6) คลอง เป็ นต้นว่า ตาบลสี่คลอง และตาบลคลองเกตุ นอกจากนี้ ยงั พบว่ามี
การนาชื่อคลองในท้องถิ่นมาตั้งเป็ นภูมินาม เช่น ตาบลตะลุง และตาบลคลองเกตุ เป็ นต้น (7) วังน้ า เป็ นต้น
ว่า ตาบลวังเพลิง ตาบลวังขอนขว้าง และตาบลวังจัน่ จากการปรากฏของศัพท์ที่แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศ
ที่เป็ นแหล่งน้ าจานวนมากนี้สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดลพบุรี
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2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นป่ าไม้ แสดงให้เห็นถึ งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าใน
จังหวัดลพบุรี ป่ าที่ปรากฏในภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีจาแนกได้ 2 รู ปแบบ ได้แก่ คาว่า “ป่ า” เป็ นต้นว่า
ตาบลป่ าตาล เป็ นต้น และ คาว่า “ดง” เป็ นต้นว่า ตาบลดงมะรุ ม และตาบลดงพลับ เป็ นต้น
2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นท้ องทุ่ง เป็ นที่ราบโล่งอาจรวมถึงพื้นที่ที่เป็ นทุ่งนาด้วย โดย
คาที่นามาประกอบภูมินามได้แก่ คาว่า “ทุ่ง” เช่น ตาบลทุ่งท่าช้าง คาว่า “นา” เช่น ตาบลนาโสม และคาว่า
“ราบ” เช่น ตาบลสะแกราบ
2.1.4 ลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นพืน้ ที่ริมน้า คาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเภทนี้ได้แก่คา
ว่า “ท่า” ซึ่ งหมายถึงฝั่งน้ าสาหรับขึ้นลง(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) เช่ น ตาบลท่าแค ตาบลท่ามะนาว และ
ท่าศาลา เป็ นต้น
2.1.5 ลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นที่สูง เป็ นพื้นที่อีกลักษณะหนึ่งที่ผคู ้ นนิยมใช้สาหรับการตั้ง
ถิ่นฐาน คาที่ใช้เรี ยกลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ ได้แก่คาว่า “โคก” เช่น ตาบลโคกกะเทียม ตาบลโคกตูม และ
ตาบลโคกลาพาน เป็ นต้น นอกจากยังมี อี กตาบลหนึ่ ง ที่เป็ นตาบลที่ มีลักษณะภูมิป ระเทศแบบเป็ นที่สู ง
ปั จจุบนั แต่ก็เป็ นพื้นที่ต่าในอดีตนัน่ ก็คือ ตาบลโคกสลุด คาว่าสลุดหมายถึงพื้นที่ใต้ทะเล (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2556) ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของสุ ดารา สุ จฉายา (2542, น.15) ที่ว่า จากการสารวจทางธรณี วิทยา ราว
280 ปี ล้านมาแล้ว แอ่ งเจ้าพระยามี สภาพเป็ นท้อ งทะเลกว้างใหญ่ มี การสะสมตะกอนจากดิ นทราย และ
บางส่วนเป็ นแหล่งทับถบซากพืชซากสัตว์จาพวกปะการัง จึงเป็ นเหตุให้พ้นื ที่ในจังหวัดลพบุรีบางส่วนจมอยู่
ใต้ทะเล และคาว่า “ดอน” เช่น ตาบลดอนดึง และตาบลดอนโพธิ์ เป็ นต้น
2.1.6 ลั กษณะภู มิป ระเทศที่ เป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละแร่ ธ าตุ ต่า งๆ เป็ นการบอกถึ ง
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นนั้นๆ โดยจาแนกเป็ น 4 ลักษณะคือ “ดิน” เช่น ตาบลท่าดินดา และตาบลท่าดิ น
แดง เป็ นต้น “ทราย” เช่น ตาบลบ้านทราย และตาบลหนองทรายขาว เป็ นต้น “หิน” เช่น ตาบลห้วยหิน และ
ตาบลหินปั ก “แร่ ธาตุ” เช่น ตาบลบ่อทอง ตาบลวังทอง และตาบลสายห้วยแก้ว เป็ นต้น
2.1.7 ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ เ ป็ นภู เ ขา เนื่ อ งจากจัง หวัด ลพบุ รี มี ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศที่
หลากหลาย มีท้ งั ลักษณะที่ราบลุ่มแม่น้ า และลักษณะที่ราบสลับเชิ งเขา (คณะกรรมการฝ่ ายเอกสารและ
จดหมายเหตุ, 2542, น.4) ซึ่ งลักษณะดังกล่ าวก็สะท้อ นให้เห็ นผ่านภูมิ นามตาบล เช่ น ตาบลเขาพระงาม
ตาบลเขาแหลม ตาบลเขาสามยอด ตาบลเขาสมอคอน ตาบลเขารวก และตาบลเขาน้อย เป็ นต้น
2.1.8 ลักษณะภู มิประเทศที่เป็ นเกาะ เป็ นลักษณะภูมิประเทศที่เกิ ดขึ้นจากแหล่ งน้ า เช่ น
ตาบลเกาะแก้ว และตาบลเกาะรัง เป็ นต้น
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2.2 พรรณพืชพรรณสั ตว์ ภูมินามของตาบลสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของพรรณพืชพรรณ
สัตว์ในพื้นที่จงั หวัดลพบุรีได้เป็ นอย่างดี โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
2.2.1 พรรณพืช ภูมินามตาบลแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของพืชพรรณต่างๆจานวนมาก โดยในพื้นที่แบ่งพืชพรรณเป็ น 7 ประเภท คือ (1)ไม้ยนื ต้น 20 ชนิ ด เป็ นต้น
ว่า ตาบลงิ้วราย ตาบลกกโก (ตะโก) ตาบลซับตะเคียน ตาบลท่าแค (2)ไม้ลม้ ลุก 4 ชนิ ด เป็ นต้นว่า ตาบลโคก
กะเทียม (กระเทียม) ตาบลหนองแขม ตาบลบ้านกล้วย (3)พืชตระกูลปาล์ม 1 ชนิ ด เป็ นต้นว่า ตาบลป่ าตาล
(4)ไม้พ่มุ 2 ชนิ ด เป็ นต้นว่า ตาบลท่ามะนาว ตาบลบางกะพี้ (กระพี้) (5)พืชตระกูลเฟิ น 2 ชนิ ด เป็ นต้นว่า
ตาบลแก่งผักกูด ตาบลหนองผักแว่น (6)ไม้น้ า 1 ชนิด เป็ นต้นว่า ตาบลบัวชุม (7)ไม้ตระกูลไผ่ 2 ชนิด เป็ นต้น
ว่า ตาบลไผ่ใหญ่ ตาบลเขารวก (ไผ่รวก)
ลักษณะภูมินามตาบลที่แสดงให้พรรณพืชนี้ นอกจากจะเป็ นการบันทึกชื่อพรรณพืชที่มีอยู่
ในท้อ งถิ่ น ยัง สะท้อ นให้ เ ห็ น ค่ า นิ ย มในการตั้ง ถิ่ น ฐาน เนื่ อ งด้ว ยการตั้ง ถิ่ น ฐานบางครั้ งนิ ย มตั้ง ตาม
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูจ่ านวนมากในท้องถิ่น เพราะคนในท้องถิ่นสามารถนาทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าว
นั้นมาใช้ประโยชน์ในการดารงชีวติ ได้อย่างหลากหลาย
2.2.2 พรรณสั ตว์ ภูมินามของตาบลสะท้อนให้พรรณสัตว์ต่างๆซึ่ งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สาคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ในที่น้ ีจาแนกเป็ น 3 ประเภท คือ (1)สัตว์บก เป็ นต้นว่า ตาบลทุ่งท่าช้าง
ตาบลชอนสารเดช (ชื่อช้าง) (2)สัตว์เลื้อยคลาน เป็ นต้นว่า ตาบลหนองเต่า (3)สัตว์น้ า เป็ นต้นว่า ตาบลท้าย
ตลาด (ปลาสลาด) ทั้ ง นี้ ภู มิ น ามของต าบลที่ ป รากฏชื่ อ สั ต ว์ ช นิ ด ต่ า งๆ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุ ดมสมบูรณ์ ซึ่ งเป็ นที่อ ยูอ่ าศัยของสัตว์แต่ละชนิ ด ไม่ ว่าจะเป็ นป่ าไม้และแหล่งน้ า
อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างมนุษย์กบั สัตว์ที่สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยกัน
2.3 ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นเป็ นอย่างดี จึงเป็ นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกความเป็ นมาและร่ องรอยเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นได้เป็ นอย่างดีเช่นกัน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
2.3.1 เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ที่สาคัญที่เคยเกิดขึ้นในท้ องถิ่น โดยภูมินามตาบลในจังหวัด
นั้ นสะท้อ นให้ เ ห็ น ประวัติ ศ าสตร์ ท ้อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ นในท้อ งถิ่ น
โดยเหตุการณ์เหล่ านั้นมักเป็ นเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อ คนในท้อ งถิ่น หรื อเป็ นเรื่ อ งที่จดจาของคนใน
ท้อ งถิ่ น เป็ นต้นว่า “ตาบลบ้านเบิก ” ได้ชื่อ ว่า บ้านเบิก เพราะเป็ นเหตุการณ์ ที่แสดงถึ งความเป็ นมาของ
หมู่บา้ น กล่าวคือ บ้านเบิก เป็ นชุมชนเก่าแก่มากที่สุดในอาเภอท่าวุง้ ในสมัยก่อนพื้นที่เป็ นที่รกร้าง ชาวบ้าน
ได้พากันมาถางป่ า สร้างบ้านเรื อน บุกเบิกให้เกิดชุมชนขึ้น

13

2.3.2 บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีแสดงให้เห็ น
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวกับบุคคลสาคัญที่เคยมีบทบาทต่อท้องถิ่น หรื อเป็ นที่รู้จกั และเคารพนับถือของ
ผูค้ นในท้อ งถิ่ นนั้น จาแนกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้แก่ (1) ผูท้ ี่ก่ อ ตั้งหรื อ มี ส่ วนร่ วมในการบุกเบิกพื้นที่ตาบลใน
ระยะแรกๆ เป็ นต้นว่า “ตาบลห้วยขุนราม” โดยขุนรามเป็ นผูน้ าชุมชนของคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริ เวณ
ดังกล่าว หรื อ “ตาบลดีลงั ” ซึ่งเป็ นชื่อคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ งที่เริ่ มเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ต้ งั ถิ่นฐาน จากนั้นจึงเริ่ มมี
คนอพยพตามมาเป็ นจานวนมาก (2)ผูน้ าหรื อบุคคลสาคัญที่คนในท้องถิ่นให้ความเคารพ เช่น “ตาบลบ้านชี”
ที่เล่ากันมามาจากนามของขุนนางที่ชื่อขุนชี ซึ่งเป็ นผูน้ าและผูช้ กั ชวนให้ผคู ้ นมาอพยพตั้งถิ่นฐานในบริ เวณนี้
“ตาบลมหาสอน” ที่มาจากนามของภิกษุท่านหนึ่ งที่คนในท้องถิ่นให้ความเคารพนับถือ “ตาบลนิยมชัย” ที่มา
จากชื่อนักการเมืองท้องถิ่นที่ชื่อนิ ยม (3) บุคคลในตานานหรื อเรื่ องเล่า เป็ นต้นว่า “ตาบลชัยบาดาล” เพี้ยนมา
จาก “ชัยบ่าด้าน” ซึ่ งเล่ากันว่า ในพื้นที่บริ เวณนั้นแห้งแล้งมาก แหล่งน้ าในบริ เวณนี้ ดงั กล่าวไม่มี จึงต้องใช้
น้ าในพื้นที่ที่ไกลห่ างออกไปหลายกิโลเมตร มีคนชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าชัย เป็ นคนรับจ้างหาบน้ า ด้วยความ
แหล่งน้ ากับชุมชนนั้นห่างกันมาก จึงทาให้นายชัยต้องหาบน้ าไปกลับจนบ่าของเขานั้นด้าน
2.3.4 สถานที่สาคัญในท้ องถิ่น ภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานที่สาคัญในท้องถิ่ น โดยอาจจะจาแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) วัด เป็ นต้นว่า “ตาบล
เชียงงา”มาจากชื่อวัดเชียงงาสง่างามซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่ในท้องถิ่น และ “ตาบลมุจลินท์” ซึ่งเป็ นชื่อวัดในท้องถิ่น
(2)สถานที่ที่เป็ นสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น เป็ นต้นว่า “ตาบลคลองเกตุ” “ตาบลตะลุง” ซึ่งต่างก็เป็ นชื่อ
คลองที่คนในท้องถิ่นใช้เพือ่ สารณประโยชน์ร่วมกัน (3) ที่พกั ชัว่ คราว เป็ นต้นว่า “ตาบลท่าศาลา” ซึ่งศาลามา
จากเมื่ อในอดี ตชาวบ้านเดิ นทางไปนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี ระหว่างทางได้มาสร้างศาลาที่บริ เวณ
ดังกล่าวเพือ่ เป็ นที่พกั ชัว่ คราวในระหว่างการเดินทาง (4) ภูเขา เป็ นต้น “ตาบลเขาพระงาม” เพราะบนภูเขานี้
เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ อาจกล่าวได้ว่าสถานที่ท้ งั หมดที่กล่าว
มานี้มีความสาคัญและมีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ ของคนในท้องถิ่น ตลอดจนความเป็ นมาและพัฒนาการของ
ท้องถิ่นนั้นๆด้วย
2.3.5 ตาแหน่ งที่ต้งั ของตาบล เป็ นประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นที่สะท้อนให้เห็นผ่านภูมินามตาบล
โดยตาแหน่งที่ต้งั นี้ นับเป็ นประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นที่บ่งบอกถึงลักษณะกายภาพของท้องถิ่นนั้นว่าตั้งถิ่นฐาน
อยู่ ณ บริ เวณใด ทั้งยังเป็ นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของท้องถิ่นนั้นอีกด้วย เป็ นต้นว่า “ตาบลหัวลา” ซึ่ ง
บ่งบอกว่าพืน้ ที่บริ เวณดังกล่าวนี้ต้งั อยูบ่ ริ เวณต้นลาน้ า
2.4 ตานานและนิทานพื้นบ้ าน ภูมินามจานวนตั้งตามตานานหรื อ นิ ทานพื้นบ้านของท้องถิ่นนั้นๆ
โดยนิ ทานพื้นบ้านที่เกี่ ยวข้อ งกับภูมินามเป็ นนิ ทานประเภทนิ ทานประจาถิ่ นซึ่ งเป็ นเรื่ องเล่ าเกี่ ยวข้องกับ
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สถานที่ในท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถสะท้อนให้เห็นความเชื่อและโลกทัศน์ของคนในพื้นที่ และยังเป็ นข้อมูล
ซึ่ งมีประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นของพื้นที่น้ นั ๆได้อีกทางหนึ่ งด้วย ทั้งนี้ ภูมินามตาบลใน
จังหวัดลพบุรีซ่ ึงมีที่มาจากตานานและนิ ทานพื้นบ้านสามารถจาแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่
2.4.1 ตานานและนิทานพืน้ บ้ านลพบุรีที่สัมพันธ์ กับกับนิทานก่ อนสมัยกรุ งศรี อยุธยา เป็ น
เรื่ อ งราวที่อ ธิ บายความเป็ นมาของเมื อ งลพบุรีและสิ่ งแวดล้อ มต่างๆ อันแสดงให้เห็ นการเลื อ กที่จะรับรู ้
เรื่ องราวในอดีตที่น่าจดจาเป็ นพิเศษแล้วใช้โลกทัศน์ที่มีอิทธิพลตีความเรื่ องราวเหล่านั้น เรื่ องราวในตานาน
จึงเป็ นที่มาของสถานที่ต่างๆในท้อ งถิ่นและเป็ นการแสดงการรับรู ้และโลกทัศน์ในประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่ น
นั้นๆด้วย เช่น “ตาบลโพธิ์เก้าต้น” “ตาบลถนนใหญ่” “ตาบลเกาะแก้ว” ซึ่ งมากจากตานานเรื่ องพระยาแกรก
โครตระบองซึ่ ง เป็ นเรื่ องราวที่กล่าวถึงพระยาแกรกผูม้ ีบุญที่เกิดมาเพื่อ ล้มล้างอานาจพระยาโครตระบอง
การต่อสู ้ของทั้งสองเต็มไปด้วยอิ ทธิฤ ทธิ์ปาหาริ ย ์ จนก่อ ให้เกิดสถานที่ในเมือ งลพบุรีมากมาย เช่น แม่น้ า
ลพบุรี บ้านโพธิ์ผีให้ (โพธิ์เก้าต้น) บ้านถนนใหญ่ เกาะแก้ว (ชมนาด สุขเจริ ญ, 2531, น.29-30)และ “ตาบล
บางขันหมาก” ที่มาจากตานานเรื่ องสาเภาเจ้ากงจีนซึ่ งเรื่ องราวเล่าว่ามีสาวงามนางหนึ่ งเป็ นที่เลื่องลือไปถึง
เจ้ากงจีนพ่อค้าเรื อสาเภา จึงได้ส่งขบวนสาเภาขันหมากพร้อมด้วยของมีค่ามาสู่ ขอ พอเรื อสาเภาล่องมาตาม
ลาน้ าได้เกิ ดอาเพศ ทาให้เรื อ อับปาง ข้าวของกระจัดกระจายออกไปคนละทิศละทาง จนเกิ ดมาเป็ นชื่ อ
สถานที่ต่างๆในเมืองลพบุรี หนึ่งในนั้นคือ บ้านบางขันหมาก (ชมนาด สุขเจริ ญ, 2531, น.30)
2.4.2 นิทานจากวรรณกรรมหรื อเรื่องเล่ าที่รู้ จักกันดี กล่าวคือ วรรณกรรมหรื อเรื่ องเล่าบาง
เรื่ องเป็ นเรื่ องที่สนุ กสนานน่าประทับใจทาให้มีการเล่าต่อกันจนแพร่ กระจายเป็ นที่รูจกั กันดีในท้องถิ่น บาง
เรื่ องจึงปรากฏเป็ นนิ ทานประจาถิ่น โดยภูมินามของตาบลในจังหวัดลพบุรีมีที่มาจากวรรณกรรมที่รู้จกั กันดี
2 เรื่ อง ได้แก่ (1) ภูมินามที่น่าจะมานิ ทานเรื่ องขุนช้างขุนแผน ได้แก่ “ตาบลโก่งธนู ” ซึ่ งเล่ากันว่าหลังจาก
ขุนแผนไปรบที่เชียงใหม่ เดินทางกลับมากรุ งศรี อยุธยาโดยเดินทางทางเรื อมาถึงบ้านโก่งธนู ขุนแผนจึงจอด
เรื อขึ้นมาทาธุระส่ วนตัวและเห็นทาเลพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะฝากดาบฟ้ าฟื้ นไว้ที่นี่ จึงฝากภูตผีเทวาให้รักษา
ดาบฟ้ าฟื้ นเอาไว้ และให้ชื่อบ้านว่า “บ้านดาบโก่งธนู” แต่ดว้ ยคาเรี ยกที่ยาวไปชาวบ้านจึงเรี ยกให้ส้ นั ลงเป็ น
บ้านโก่งธนู แทน (2)ภูมินามที่มาจากเรื่ องรามเกียรติ์ ตอนที่กล่าวถึงหนุมานไปตามหายาวิเศษว่านสังกรณี ตรี
ชวา เมื่อหาว่านพบก็เดินทางกลับ ในขณะที่เดินทางกลับ ลมได้พดั เศษหิ นที่เกาะรากสังกรณี ตรี ชวาหลุดมา
หลายก้อน หิ นแต่ละก้อนที่หลุดมานี้ ได้กลายเป็ นเทือกเขาสมอคอน ซึ่ งเป็ นที่มาของ “ตาบลเขาสมอคอน”
(ชมนาด สุ ขเจริ ญ, 2531, น.33) หรื อจะเป็ นตอนที่พาลีรบกับทรพี เมื่อตอนที่พาลีฆ่าทรพีได้สาเร็จ พาลีได้ตดั
ศีรษะของทรพีเพือ่ นามาฟาดเปิ ดปากถ้ า หินที่ปิดปากถ้ าไว้จึงกระเด็นไปตกกระจัดกระจายไปยังที่ต่างๆ เช่น
ที่แม่น้ าลพบุรี เรี ยกว่า ท่าหิ น ที่ตกไปถึงโคกสาโรงซึ่งเป็ นลาห้วย เรี ยกว่า ห้วยหิ น (ชมนาด สุ ขเจริ ญ, 2531,
น.33)ซึ่ งทั้งสองสถานที่น้ ี เป็ นที่ม า “ตาบลท่าหิ น” “ตาบลห้วยหิ น ” หรื อ ตอนเมื่อ ครั้งที่หนุ มานครองเมือ ง
ลพบุรีอยูน่ ้ นั เห็นว่าเมืองลพบุรีน้ ี รกนัก และเพือ่ สะดวกแก่การรักษาเมือง จึงได้เอาหางกวาดให้เตียนทาให้
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บังเกิดไฟลุกพรึ บขึ้นอย่างโชติช่วง ทาอย่างไรไฟก็ไม่ยอมดับ จนดินสุกขาวไปทั้งเมืองกลายเป็ นเมืองดินสอ
พอง เมื่ อหนุ มานไม่ สามารถจะทาให้ไ ฟที่ลุกไหม้น้ ันดับลงได้ จึงขอให้พระรามช่ วย พระรามจึงแผลงศร
พรหมมาศ มาตกที่ทุ่งนา บริ เวณนี้ต่อมาได้ชื่อว่า “ตาบลพรหมมาสตร์” และได้เกิดน้ าท่วมบริ เวณที่ศรตกจน
กลายเป็ นทะเลน้ า จืด ดับ ไฟที่ลุ กนั้น ให้วอดดับทั้งหมด ซึ่ งเป็ นที่ม าของชื่ อ “ตาบลทะเลชุ บ ศร” (ผาสุ ข
อินทราวุธ, 2543, น.1)
2.5 วิถีชีวิต ภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีบางแห่ งก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผูค้ นใน
ท้องถิ่นนั้นๆได้เป็ นอย่างดี จาแนกเป็ นทั้งหมด 2 ประเภท
2.5.1 อาชี พ ภู มิ นามต าบลในจัง หวัดลพบุ รีส ะท้อ นให้เ ห็ น ลัก ษณะอาชี พ ของผูค้ นใน
ท้อ งถิ่ นได้ โดยแบ่ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ (1) อาชี พ เกษตรกรรม เป็ นต้น ว่า “ต าบลนาโสม” (2) อาชี พ
อุตสาหกรรมแร่ ธาตุ ไม่วา่ จะเป็ น แร่ เหล็ก และ ทอง เป็ นต้นว่า “ตาบถลุงเหล็ก” “ตาบลโคกสลุง” ที่เพี้ยนมา
จาก “ถลุ ง ” “ต าบลบ่ อ ทอง” (3) อาชี พ หัต ถกรรม เป็ นต้น ว่ า “ต าบลบ้า นหมี่ ” ที่ ม าจากผ้า ไหมมัด หมี่
2.5.2 เครื่ องมือเครื่ องใช้ ภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีสามารถแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวติ ของ
ผูค้ นที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่คนในท้องถิ่นใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็ นด้านการประกอบอาชีพและ
ด้านการดารงชีวติ อันสะท้อนให้เห็นร่ องรอยหรื อรู ปแบบของการดาเนิ นชีวติ ของผูค้ นในอดีตได้เป็ นอย่างดี
เป็ นต้นว่า “ตาบลบางลี่” ซึ่งมาจากเครื่ องอุปกรณ์จบั ปลาที่ชื่อว่า “ลี่” เพราะเนื่องจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นพื้นที่
ติดแม่น้ าลพบุรี ทาให้มีปลาชุกชุม ชาวบ้านจึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์จบั ปลานี้ข้ ึน เพือ่ การประกอบอาชีพและ
การดารงชีวติ
2.6 ความเชื่ อและค่ านิยม ภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีสะท้อ นให้เห็นความเชื่อและค่านิ ยมของ
ผูค้ นในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับนามมงคล ซึ่งฐานทางความเชื่อว่าที่หาก
ตั้งชื่อตาบลด้วยคาที่เป็ นสิริมงคลก็จะส่งผลให้ผคู ้ นที่อยูอ่ าศัยในตาบลมีความสุขความเจริ ญตามไปด้วย อนึ่ ง
ภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีที่มีความเชื่อในเรื่ องนามมงคลอาจจาแนกตามลักษณะการใช้คาที่ประกอบภูมิ
นามได้ 5 รู ปแบบ ได้แก่ (1) การใช้คาที่แสดงถึงการพัฒนา เป็ นต้นว่า “ตาบลพัฒนานิ คม” (2) การใช้คาที่
แสดงถึ ง การมี โ ชคชัย เป็ นต้น ว่า “ต าบลนิ ย มชัย ” “ต าบลชัย นารายณ์ ” (3)การใช้ค าที่ แ สดงถึ ง ความ
เจริ ญก้าวหน้า เป็ นต้นว่า “ตาบลโคกเจริ ญ” (4)การใช้คาที่แสดงถึงความสามัคคี เป็ นต้นว่า “ตาบลบ้านใหม่
สามัคคี” (5)การใช้ที่แสดงถึงสิ่งที่ดี คือคาว่า “แก้ว” เป็ นต้นว่า “ตาบลโพตลาดแก้ว”
2.7 ลักษณะการปกครอง เนื่ องจากตาบลต่างๆมีความสัมพันธ์ในมิติของการปกครอง ภูมินามตาบล
จึงเกี่ยวข้องกับลักษณะการปกครอง ภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีที่สะท้อนให้เห็นลักษณะการปกครอง
อาจจะจาแนกให้เห็นได้ 2 ประเภท ได้แก่ (1) การแยกตาบล เมื่อตาบลมีประชากรมากขึ้น จนดูไม่ทวั่ ถึงอาจมี
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การแยกตาบลเพื่อสะดวดมีก ารปกครองและพัฒนา โดยภูมินามที่มาจากการแยกเขตการปกครอง จะเป็ น
ร่ องรอยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น เป็ นต้นว่า “ตาบลนิ คมลานารายณ์ ” แยกมาจาก “ตาบลลานารายณ์ ”
เพราะเนื่ อ งจากมี ภ ายในต าบลล านารายณ์ เ ริ่ ม มี ก ารพัฒ นาทางด้า นอุ ต สาหกรรมมากขึ้ น จนส่ ง ผลให้
ประชากรเริ่ มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในตาบลดังกล่ าวมากขึ้น จนทาให้ไม่ สามารถดูแลประชากรภายใน
ตาบลได้อย่างทัว่ ถึ ง จึงต้องทาเรื่ อ งแยกตาบลใหม่ข้ ึนโดยให้ชื่อว่าตาบลนิ คมลานารายณ์ (2)การตั้งตาบล
ใหม่ ภูมินามของตาบลสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะการปกครองที่เกี่ยวกับการตั้งตาบลใหม่ โดยที่ตาบล
นั้นเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านและตั้งตาบลขึ้นมาใหม่ คาที่ใช้ประกอบภูมินามตาบลลักษณะนี้ได้แก่คา
ว่า “ใหม่” เช่น “ตาบลบ้านใหม่สามัคคี”
สรุปผลการศึกษา
จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุ ปได้วา่ ลักษณะภาษาของภูมินามตาบลในจังหวัดลพบุรีประกอบด้วยคามูล
1-3 ค า พบมากที่ สุ ด คื อ ชื่ อ ที่ ป ระกอบด้ว ยค ามู ล 2 ค า โครงสร้ า งภายในค าประกอบด้ว ย “ค าหลัก ”
“คาหลัก+คาหลัก” “คาขยาย+คาหลัก” “คาหลัก+คาขยาย” ส่วนโครงสร้างทางความหมายของภูมินามตาบล
พบว่า ศัพท์หลักและศัพท์ขยายมี ความหมายทั้งหมด 15 กลุ่ ม ความหมายที่พบมากที่สุดในศัพท์หลักคือ
“ลักษณะภูมิประเทศ” และความหมายที่พบมากที่สุดในศัพท์ขยาย คือ “พืช” เมื่อนาความหมายของศัพท์หลัก
และศัพท์ขยายกลุ่ม เดี ยวกันมานับความถี่รวมกัน พบว่ากลุ่มความหมายของ “น้ าและแหล่ งน้ า” มี ความถี่
สู งสุ ด รองลงมาคือ “พืช” เมื่อนับความถี่ของรู ปศัพท์ท้ งั หมดแล้ว พบว่ารู ปศัพท์ที่ปรากฏความถี่สูงสุ ดคือ
“หนอง” รองลงมาคือ “ท่า” “โคก” “บาง” “บ้าน” ตามลาดับ ภูมินามของตาบลยังมีคุณค่าในแง่ที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นลักษณะต่างๆของจังหวัดลพบุรีได้เป็ นอย่างดี ทั้งในด้านของลักษณะทางกายภาพ และด้าน
สภาพสังคมวัฒนธรรม และการศึกษาเรื่ องภูมินามในครั้งนี้ทาให้เห็นคุณค่าของท้องถิ่นมากขึ้น ทาให้ชุมชุน
ตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นตน และทาให้ชาวบ้านรู ้สึกภูมิใจในความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน
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