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การศึกษาภูมินามของตําบลในจังหวัดเพชรบุรี
บทนํา
ภูมินาม หมายถึง การศึกษาชือสถานที (place name หรื อ toponymy) เพือประโยชน์ ในการทราบประวัติความ
เป็ นมาของสถานที นั นหรื อ เพื อประโยชน์ อื น (ราชบัณฑิ ต ยสถาน, พจนานุก รมศัพ ท์ ภู มิ ศ าสตร์ อัง กฤษ-ไทย ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานเล่ม 2, น.847)
ตําบล เป็ นหน่วยการปกครองส่วนท้ องถินในประเทศไทยซึงมีขนาดเล็กกว่าอําเภอและจังหวัด จึงจัดว่าเป็ นเขต
การปกครองระดับทีสาม โดยในหนึงตําบลจะมี กํา นัน ทําหน้ าทีปกครองท้ องทีตําบลนันๆ และมีผ้ ชู ่วยเรี ยกว่า สารวัต ร
กํานัน และมีแพทย์ประจําตําบล ทําหน้ าทีสอดส่องดูแลปั ญหาโรคภัย และโรคระบาดต่างๆ
จังหวัดเพชรบุรีเป็ นเมืองทีเคยรุ่งเรืองมาตังแต่สมัยโบราณและเป็ นเมืองหน้ าด่านทีสําคัญของไทยในกลุ่มหัวเมือง
ฝ่ ายตะวันตก มีการติดต่อค้ าขายกับต่างประเทศ พืนทีด้ านตะวันตกเป็ นป่ าไม้ และภูเขาสูงสลับซับซ้ อน มีเทือกเขาตะนาว
ศรีเป็ นเส้ นกันอาณาเขตระหว่างไทยกับพม่า เฉพาะในเขตจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร มีแม่นําสาย
สําคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้ แก่ แม่นําเพชรบุรี แม่นําบางกลอย และแม่นําบางตะบูน โดยมีประชากรอาศัยหนาแน่นทาง
ตะวันออกของพืนทีซึงเป็ นทีราบลุ่มชายฝั งทะเล ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีนี แบ่งเป็ น 3 เขต คือ เขตภูเขา
และทีราบสูง เขตทีราบลุม่ แม่นํา และเขตทีราบฝั งทะเล และเนืองจากจังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดอ่าวไทยจึงได้ รับอิทธิ พลของลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ในฤดูฝน ซึงมีผลทําให้ ฝนตกชุก และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึง
ทําให้ มี อากาศหนาวเย็ นในช่ วงเวลาดังกล่า ว และการปกครองของจังหวัด ประกอบไปด้ วย 8 อํ าเภอ 93 ตํ าบล 698
หมู่บ้านด้ วยกัน นอกจากนีจังหวัดเพชรบุรียังมีความหลากหลายทางประชากร เนืองจากภายในจังหวัดมีทังผู้คนท้ องถิน
ดังเดิมและผู้ทีอพยพเข้ ามาตังรกรากอาศัยอยู่อีกจํานวนหนึง อาทิเช่น ลาวโซ่งหรื อไทยทรงดํา กะเหรี ยง มอญ ลาวเวียง
เป็ นต้ น จากความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์นีจึงทําให้ มีวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ค่านิยม ความคิด หรื อความเชือทีแตกต่างกัน
ออกไป (กลุม่ งานข้ อมูลสารสนเทศและการสือสาร, 2556)
การศึก ษาถึงภู มินามของตําบลจึงมีค วามสํา คัญมาก เนืองจากภู มินามของตําบลนีสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึง
ประวัติความเป็ นมาทีน่าสนใจของตําบลนันได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพการดํารงชีวิต แนวคิด ค่านิยม ของผู้คนในชุมชน
หรือในตําบลในแง่มมุ ต่างๆ รวมทังยังสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะทางกายภาพ เช่น ภูมิประเทศ พรรณพืช และพันธุ์สตั ว์ อีก
ด้ วย
การศึกษาครังนีผู้ศกึ ษาได้ เลือกศึกษาภูมินามของตําบลในจังหวัดเพชรบุรี จํานวนทังสิน 93 ตําบล จาก 8 อําเภอ
ได้ แก่ อําเภอชะอํา อําเภอท่ายาง อําเภอบ้ านลาด อําเภอบ้ านแหลม อําเภอหนองหญ้ าปล้ อง อําเภอเขาย้ อย อําเภอแก่ง
กระจาน และอําเภอเมือง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือวิเคราะห์ ลกั ษณะภาษาการตังชือภูมินามซึงศึกษาโดยเฉพาะโครงสร้ าง
ทางความหมาย และเพือวิเคราะห์ให้ เห็นถึงลักษณะทางกายภาพภาย ตลอดจนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของตําบล
นันๆ ทีสามารถสะท้ อนออกมาผ่านการตังชือภูมินามของตําบลต่างๆได้
การศึกษาภู มิน ามของตํ าบลในจัง หวัดเพชรบุรีนี มีก ระบวนการศึกษาโดยเริ มต้ นจากการสํา รวจเอกสารที จะ
นํามาใช้ ประกอบการศึกษา กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา ต่อมาเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังจากเอกสารที
เกียวข้ องและข้ อมูลภาคสนามจากการสอบถามชาวบ้ านในตําบลต่างๆ เพือให้ ได้ ข้อมูลทีถูกต้ องและตรงตามความเป็ น
จริง หลังจากนันเป็ นขันตอนสุดท้ ายคือ การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทีได้ กําหนดไว้ แล้ วและสรุปผลการศึกษา
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ผลการศึกษา
1. ลักษณะภาษาการตังชือภูมินามของตําบลในจังหวัดเพชรบุรี

การศึกษาลักษณะภาษาของภูมินามของตําบลนีเป็ นการศึกษาเฉพาะโครงสร้ างทางความหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพือต้ องการแสดงให้ เห็นถึงความคิดของผู้คนในตําบลต่างๆ ทีมีต่อการตังชือภูมินามของตําบล
ตารางแสดงผลการศึกษาโครงสร้ างทางความหมายของภูมินามของตําบลในจังหวัดเพชรบุรี
จํานวน
กลุม่ ความหมาย ศัพท์
หลัก
1.ลักษณะภูมิ
53
ประเทศ
1.1นําและแหล่ง
24
นํา
1.2พืนที
8
ประกอบอาชีพ
1.3พืนทีป่ า
2
1.4พืนทีสูง
5
1.5พืนทีริมนํา
11
1.6พืนทีเกาะ
1
1.7ช่องแคบ/
1
ช่องเขา
1.8พืนทีลาด
1
2.กลุม่ /กอ/ก้ อน
1
3.สิริมงคล
4.ทิศทางหรือ
1
ตําแหน่ง
5.ลักษณะ/
2
คุณสมบัติ

6.สิงก่อสร้ าง
7.จํานวนนับ

3
2

56.99

จํานวน
ศัพท์
ขยาย
11

45.28

4

36.36

28

43.75

15.09

1

9.09

9

14.06

ห้ วย หนอง วัง(นํา) กลัด มาบ
ตําหรุ ทะเล นํา
นา ไร่

3.77
9.43
20.76
1.89
1.89

1
2
2
-

9.09
18.18
18.18
-

3
7
13
1
1

4.68
10.93
20.31
1.56
1.56

ป่ า พรุ ดง
เขา ดอน โคก
ท่า หาด
แก่ง
ช่อง

1.89
1.07
1.07

1
2
7

9.09
1.86
6.54

2
1
2
8

3.13
0.5
1
4

2.15

15

14.01

17

8.5

3.23
2.15

2
2

1.86
1.86

5
4

2.5
2

ลาด
ปึ ก
ชัย สวรรค์
หัว(มุม) เหนือ ใต้ ออก
(ตะวันออก) ใน
ปาก แหลม เก่า ใหญ่ หลวง
เตียน ลึก เค็ม ย้ อย หวาน
ราบ ใหม่ พระยา(แสดงถึง
ความยิงใหญ่ ) พัง วุ้ง(เวิง) เด็ง
(ป่ าเต็ง)
สะพาน สระ คลอง ศาลา
สอง สาม กระเจ็ด พันสาม

ร้ อยละ

ร้ อยละ

รวมศัพท์

ร้ อยละ

10.28

64

32

ตัวอย่างศัพท์
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จํานวน
กลุม่ ความหมาย ศัพท์
หลัก
8.พืช
6

6.45

จํานวน
ศัพท์
ขยาย
27

ร้ อยละ

3

ร้ อยละ

รวมศัพท์

ร้ อยละ

ตัวอย่างศัพท์

25.23

33

16.5

ต้ น ยาง โพธิ จอก ไม้ รวก
มะขาม สะท้ อน(กระท้ อน)
ไทร ตะบูน ผักเบีย หญ้ าปล้ อง
ตะคร้ อ ปรง ไคร้ สะแก
มะพร้ าว มะม่วง พลับ จาก
กุ่ม ตะโก โสน ส้ ม จันทร์
นายโพ นายไกร ตากะปุ ขุน
นายขนาน เจ้ า พระ พีน้ อง
แม่เพรียง
บาง บ้ าน ถํา โรง
สมอ ธง อาน ทราย แลง(ศิลา
แลง) กระปุก ข้ อง เสน ครก
แก้ ว จาน หม้ อ กระแชง
กระจาน
ปลาเค้ า ช้ าง จระเข้ แร้ ง ปลา
ไหล
ชะ(ชะล้ าง) พัฒนา คอย กลับ
ชุมพล สําราญ
ทับ สํา รงค์ ทาน พลือ คาง
มะโรง

9.บุคคล

1

1.07

8

7.47

9

4.5

10.สถานที
11.วัตถุ/สิงของ

19
2

20.43
2.15

1
12

0.93
11.21

20
14

10
7

12.สัตว์

-

-

7

6.542

7

3.5

13.กิริยา

1

1.07

8

7.47

9

4.5

14.หาความหาย
ไม่ได้

2

2.15

5

4.67

7

3.5

1.1 ความหมายของศัพท์ หลัก
จากการวิเคราะห์ความหมายของศัพท์หลัก 93 ศัพท์ สามารถจําแนกความหมายได้ ทังสิน 12 กลุ่ม ซึงมีกลุ่ม
ความหมายของลักษณะภูมิประเทศเป็ นกลุ่มความหมายทีปรากฏร้ อยละมากทีสุด โดยปรากฏศัพท์ ทังสิน 53
ศัพท์ คิดเป็ นร้ อยละ 56.99 ของศัพท์ทงหมด
ั
และมีกลุม่ ความหมายลักษณะภูมิประเทศทีปรากฏร้ อยละสูงสุด 3
อันดับแรก ได้ แก่ นําและแหล่งนํา พืนทีริมนํา และพืนทีประกอบอาชีพ ตามลําดับ
ผลการศึก ษาข้ างต้ นนีจึงอาจกล่าวได้ ว่า พืนทีหรื อลัก ษณะภูมิป ระเทศส่วนใหญ่ ข องจังหวัดเพชรบุรีเป็ น
แหล่งนําไม่ว่าจะเป็ นขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ ดังเห็นได้ จากภูมินามของตําบลต่างๆ เช่น มาบปลาเค้ า วังไคร้
ห้ วยแม่เพรียง ห้ วยลึก เป็ นต้ น หรือเป็ นพืนทีทีตังอยู่ริมนํา อาทิ ชือตําบลหาดเจ้ าสําราญ ท่าคอย ท่าไม้ รวก ท่า
แร้ ง เป็ นต้ น ลักษณะดังกล่าวนีสะท้ อนให้ เห็นความคิดหรื อโลกทัศน์ ของผู้คนในตําบลต่างๆ ว่ามีวิถีชีวิตหรื อมี
ความสัมพันธ์ เกียวข้ องกับนําอย่างมากมาเป็ นระยะเวลายาวนาน
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1.2 ความหมายของศัพท์ ขยาย
จากการวิเคราะห์ความหมายของศัพท์ ขยาย 107 ศัพท์ สามารถจําแนกกลุ่มความหมายได้ ทังสิน 11 กลุ่ม
ซึงมีกลุม่ ความหมายเกียวกับพืชเป็ นกลุม่ ความหมายทีปรากฏร้ อยละมากทีสุด โดยปรากฏศัพท์ ทังสิน 27 ศัพท์
คิดเป็ นร้ อยละ 25.23 ของศัพท์ ทังหมด ดังทีเห็นได้ จากภูมินามของตําบล อาทิ ไร่ มะขาม ไร่ สะท้ อน(กระท้ อน)
ขุนไทร บางตะบูน แหลมผักเบีย หนองปรง หนองหญ้ าปล้ อง เป็ นต้ น กลุ่มความหมายทีมีร้อยละรองลงมาเป็ น
กลุม่ ความหมายของคุณสมบัติหรือลักษณะของพืนทีต่างๆ ในตําบล เช่น ชือตําบล กลัดหลวง โพไร่ หวาน ห้ วย
ลึก เป็ นต้ น
ผลการศึกษาข้ างต้ นจึงสามารถกล่าวได้ ว่ าการใช้ ภาษาเพือตังภูมิ นามของตํา บลต่ างๆ ในส่วนของศัพ ท์
ขยายนัน มักจะตังภูมินามตามสิงทีเป็ นสัญลักษณ์ เป็ นสิงทีอยู่รอบๆ ตัวหรื อเป็ นสิงทีปรากฏให้ เห็นอย่างชัดเจน
และเป็ นรูปธรรมของพืนทีนันๆ ดังเช่นการใช้ ชือพืชพันธุ์ต่างๆ ทีมีการเจริ ญเติบโตภายในท้ องถินเป็ นจํานวนมาก
หรือการใช้ ลกั ษณะหรื อคุณสมบัติของสิงต่างๆ ภายในพืนทีมาตังเป็ นภูมินาม นอกจากนียังเป็ นการสะท้ อนให้
เห็ นว่ าพื นที ส่ว นใหญ่ ข องจัง หวัดเพชรบุรีนันมีค วามหลากหลายของพื ช พัน ธุ์น านาชนิด รวมทังยังเป็ นสิงที มี
ความสําคัญต่อคนในตําบลต่างๆ เนืองจากเป็ นสิงมีประโยชน์ ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน กล่าวคือ พืชบางชนิด
สามารถนํามาประกอบอาหารรับประทานได้ พืชบางชนิดสามารถนํามาเป็ นยารักษาโรคได้ รวมยังสามารถนําไป
แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งออกจําหน่าย นํารายได้ มาสูค่ รัวเรือนและตําบลอีกด้ วย
1.3 การศึกษาความหมายของศัพท์ ทังหมด
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มความหมายลักษณะภูมิประเทศเป็ นกลุ่มความหมายทีปรากฏมากทีสุดจากการ
รวมทังศัพท์หลักและศัพท์ ขยายถึง 64 ศัพท์ คิดเป็ นร้ อยละ 32 โดยลักษณะภูมิประเทศทีมีความถีมากทีสุดคือ
แหล่งนําและนํา คิดเป็ นร้ อยละ 43.75 กลุ่มความหมายจากการรวมศัพท์ หลักและศัพท์ ขยายรองลงมาคือ พื ช
ปรากฏศัพท์ 33 ศัพท์ คิดเป็ นร้ อยละ 16.5
จากผลการศึกษาข้ างต้ นนีจึงทําให้ กล่าวได้ ว่าวิถีชีวิตหรื อความเป็ นอยู่ของผู้คนในตําบลต่างๆ ของจังหวัด
เพชรบุรีนัน มีความสัมพันธ์ เกียวข้ องอยู่กับสิงแวดล้ อมทางธรรมชาติจําพวกแหล่งนํา พืนทีนํา ประกอบกับใน
บริเวณเหล่านีเป็ นพืนทีทีมีความอุดมสมบูรณ์จงึ ทําให้ มีพืชพันธุ์นานาชนิดเจริ ญเติบโตได้ เป็ นอย่างดี และหากมี
พืชพัน ธุ์ใดที เจริ ญเติบ โตเป็ นจํา นวนมากและเป็ นบริ เวณกว้ างจนกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของพื นทีนันๆ ผู้คนใน
ท้ องถินก็จะนํามาตังเป็ นชือภูมินาม เพราะถือได้ ว่าเป็ นสิงทีสามารถเข้ าใจและเป็ นทีรับรู้กนั ได้ อย่างง่ายๆ
2. คุณค่ าทีสะท้ อนจากภูมินามของตําบลในจังหวัดเพชรบุรี
คุณค่าทีสะท้ อนจากภูมินามของตําบลต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีนีมีมากมายหลายประการ ซึงคุณค่าทังหมดนี
สามารถเป็ นเครืองสะท้ อนลักษณะด้ านต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรีได้ เป็ นอย่างดี โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประการ ดังนี
2.1 ลักษณะทางภูมิประเทศ
ภูมินามของตําบลต่างๆ สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะทางภูมิประเทศและสิงแวดล้ อมทางธรรมชาติต่างๆ
ทีมีความหลากหลายได้ ดงั ต่อไปนี
2.1.1 ลัก ษณะภู มิป ระเทศที เป็ นแหล่งนํ า ซึงเป็ นลักษณะภูมิ ประเทศทีพบมากทีสุด โดย
สามารถสะท้ อนให้ เห็นว่าพืนทีส่วนใหญ่ ของจังหวัดเพชรบุรีเป็ นพืนทีทีเป็ นแหล่งนําหรื อประกอบด้ วย
แหล่งนําเป็ นสําคัญ ในทีนีจะประกอบด้ วยแหล่งนํา 8 ประเภท ได้ แก่ 1.ห้ วย เช่น ห้ วยลึก ห้ วยทราย
เหนือ 2. หนอง เช่น หนองศาลา หนองโสน 3. วัง(นํา) เช่น วังตะโก วังไคร้ 4. กลัด ซึงหมายถึง เวิงนํา
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หรือห้ วงนํา เช่น กลัดหลวง 5. ตําหรุ หมายถึง สายนําเล็กๆ ทีไหลเป็ นร่ องนํา 6. มาบ หมายถึง ทีลุ่ม
กว้ างใหญ่ เช่น มาบปลาเค้ า 7. ทะเล เช่น ปากทะเล 8. นํา เช่น ยางนํากลัดเหนือ ยางนํากลัดใต้
2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศทีเป็ นป่ า เป็ นอีกหนึงลักษณะทีแสดงให้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของจังหวัดเพชรบุรี เพราะถ้ าหากพืนทีใดมีพืนที ป่ าไม้ พืนทีนันก็จะต้ องมี แหล่งนํา มีสตั ว์ นานาชนิ ด
และพื ช พัน ธุ์ ต่ า งๆ ซึ งพื นที ป่ าไม้ นี มี ค วามสํา คั ญอย่ า งมากต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ แ ละยัง มี
ประโยชน์มากมายอีกด้ วย ป่ าทีปรากฏในจังหวัดเพชรบุรีมี 3 ลักษณะ ได้ แก่ 1. ป่ า อาทิ ป่ าเด็ง 2. ดง
เช่น บ้ านในดง และ 3. พรุ มีลกั ษณะเป็ นป่ าดิบชืนประเภทหนึง อยู่ในทีราบลุม่ เช่น พรุสวรรค์
2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศพืนทีสูงหรือดอน ลักษณะนีมีชือเรี ยกต่างๆ กันไปดังนี 1. เขา เป็ น
ต้ นว่า เขาใหญ่ 2. ดอน ซึงหมายถึง พืนทีสูงซึงมีลกั ษณะตรงข้ ามกับทีลุ่ม เช่น ดอนขุนห้ วย 3. โคก
หมายถึง ทีดินทีนูนสูงขึน เช่น ไร่โคก เป็ นต้ น
2.1.4 ลักษณะภูมิประเทศพืนทีริมนํา มีคําทีเกียวข้ องกับลักษณะนี ได้ แก่ 1. ท่า ซึงหมายถึงที
สําหรับขึนลงและจอดเรือ เช่น ท่าคอย ท่าแร้ ง 2. หาด อาทิ หาดเจ้ าสําราญ
2.1.5 ลักษณะภูมิประเทศทีเป็ นเกาะหรือแก่ง ซึงเป็ นลักษณะภูมิประเทศทีเกิดจากลํานําหรื อ
ลําห้ วย คําเรียกทีใช้ คือ แก่ง เป็ นต้ นว่า แก่งกระจาน
2.1.6 ลักษณะภูมิประเทศทีเป็ นทีแคบหรือช่องเขา หมายถึง เส้ นทางทีใช้ เป็ นทางข้ ามจากทิว
เขาด้ านหนึงไปอีกด้ านหนึงหรื อช่องทีอยู่ระหว่างเขา โดยมีคําทีใช้ เรี ยกลักษณะนี คือ ช่อง อาทิ ช่อ ง
สะแก
2.1.7 ลักษณะภูมิประเทศพืนทีลาด หมายถึงพืนทีทีมีลกั ษณะเป็ นพืนทีเทตําเรื อยไปแต่สงู ชัน
เป็ นต้ นว่า บ้ านลาด ลาดโพธิ
2.2 พรรณพืชและสัตว์ ต่างๆ
2.2.1 พรรณพืช เป็ นสิงทีแสดงให้ เ ห็น ถึงลักษณะสิงแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ทีมีค วามอุด ม
สมบูรณ์ชองจังหวัดเพชรบุรี รวมทังยังเป็ นสิงทีบ่งบอกค่านิยมหรื อความคิดเกียวกับการตังถินฐานของ
ผู้คนได้ อย่างดีอีกด้ วย โดยพรรณพืชทีนํามาตังเป็ นภูมินามของตําบลมีหลากหลายด้ วยกัน อาทิ หนอง
จอก ท่าไม้ รวก หนองหญ้ าปล้ อง เป็ นต้ น นอกจากนีพืชเหล่านียังสามารถบอกถึงลักษณะพืนทีบริ เวณ
นันได้ อีก เช่น บางตะบูน โดยตะบูนนี เป็ นพืชชนิดหนึงทีเจริญเติบโตอยู่ในเฉพาะป่ าชายเลนเท่านัน
2.2.2 พันธุ์สตั ว์ สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ 1. สัตว์บก เช่น ห้ วยท่าช้ าง 2. สัตว์ นํา
เช่น มาบปลาเค้ า หนองปลาไหล 3. สัตว์ครึงบกครึงนํา เช่น โรงเข้ และ 4. สัตว์ปีก เช่น ท่าแร้ ง
2.3 ประวัติศาสตร์ ท้องถิน
เนืองจากเพชรบุรีมีประชากรทีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อยู่จํานวนหนึง จึงทําให้ มีลกั ษณะทาง
สังคม วัฒนธรรม ความเชือ หรื อเรื องเล่าทีแตกต่างกันออกไป โดยสิงเหล่านีสามารถนํามาใช้ เป็ นหลักฐานที ใช้
บ่งบอกความเป็ นมาเกียวกับภูมินามของตําบลได้ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี
2.3.1 บุคคลสําคัญ หมายถึง บุคคลทีเคยทําหน้ าทีหรื อมีบทบาทสําคัญในท้ องถิน เช่น ผู้นํา
หรือผู้ปกครอง เป็ นต้ นว่า หนองกะปุ ซึงเพียนมากจากหนองตาปุ ซึงเดิมเจ้ าของหนองนําขนาดใหญ่
แห่งนี มีชือว่า ปุ หรือ ตาปุ ซึงเป็ นกํานันปกครองคนแรกของตําบลนี หรือบุคคลทีเป็ นผู้บุกเบิกพืนทีของ
ตําบลในระยะแรก เช่น สองพีน้ อง เป็ นชือตําบลทีตังขึนเพือเป็ นการให้ เกียรติและระลึกถึงทหารพม่า
สองพีน้ องซึงเป็ นบรรพบุรุษทีต่อสู้เพือแผ่นดินทีผู้คนใช้ อาศัยอยู่ในปั จจุบนั เป็ นต้ น
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2.3.2 เรืองราวหรือเหตุการณ์ทีเคยเกิดขึนในท้ องถิน ภูมินามของตําบลอาจเกิดจากเรื องราว
หรื อเหตุก ารณ์ ในอดี ตทีเป็ นทังสิงทีดี น่า จดจํา หรื ออาจเป็ นสิงทีเกิดผลกระทบต่ อผู้คนก็ได้ อาทิ ท่ า
คอย เป็ นชื อตํ า บลที มาจากเหตุ ก ารณ์ ที ชาวบ้ า นนังรอรั บ เสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ทีท่านํา หรือชือตําบลโพพระ ทีมีทีมาว่ามีพระธุดงค์ มาปั กกลดอยู่ต้ต้นโพธิ และเป็ นทีเลือมใส
ศรัทธาของชาวบ้ านในชุมชนนัน จึงได้ ชือว่าโพพระ เป็ นต้ น
2.3.3 กลุม่ ชนหรื อชาติพันธุ์ทีเกียวข้ อง เช่น ทีมาของตําบลแก่งกระจาน กล่าวคือ แก่งป็ น
พืนทีราบลุม่ สองฝั งแม่นําเพชรซึงเกาะแก่งมากมาย ส่วนคําว่ากระจานนัน หมายถึง แผ่นเงินขนาดเล็ก
ทีผูกติดกับเบ็ด ใช้ เป็ นเหยือล่อปลา ซึงเป็ นการประกอบอาชีพของชาวกะเหรี ยงทีอาศัยอยู่ในพืนที หรื อ
ชือตําบลหนองปลาไหล โดยในอดีตเรี ยกว่า หนองไถล ซึงเป็ นทีตังของชาวไทยพวน ผู้มีความสะสวย
ใครเห็นก็ติดใจ ไม่กลับบ้ าน ต่อมาแยกย้ ายกันออกไปและชุมชนนี มีแหล่งนําทีมีปลาไหลมาก จึงเป็ น
ทีมาของชือในปั จจุบนั นี เป็ นต้ น
2.3.4 สิงของหรื อวัตถุสําคัญของท้ องถิน วัตถุสิงของเหล่านีถื อเป็ นสิงทีแสดงประวัติความ
เป็ นมาทีผ่านกาลเวลาและการเปลียนแปลงมาอย่างยาวนานของตําบลนันๆ อาทิ บางจาน เป็ นเรื อง
เล่า ถึง เมือก่ อนที มีเ รื อสํา เภาทีบรรทุก ถ้ ว ย ชาม จาน มาขาย แต่ วันหนึงเรื อสํา เภานันเกิด ล่ม และ
ภายหลัง เมือนําลดจนตืนเขินก็ มีผ้ คู นเข้ ามาพบเห็น เรื อ สําเภาลํานัน โดยสิงทีพบมากทีสุด ก็คือ จาน
นันเอง เป็ นต้ น
2.4 วิถชี ีวิต
2.4.1 การประกอบอาชีพ แสดงให้ เ ห็ นถึง การประกอบอาชีพ ของผู้ คนในจังหวัดเพชรบุรี
กล่าวคือ ผู้คนส่วนหนึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก อีกทังยังทําให้ เข้ าใจวิถีชีวิตอีกด้ านหนึง
ของคนเพชรบุรีมากยิงขึนอีกด้ วย โดยลักษณะพืนทีประกอบอาชีพนีสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้ แก่
1. นา และ 2. ไร่ ซึงมีการปลูกพืชมากมายหลายชนิด อาทิ ไร่สะท้ อน(กระท้ อน) ไร่ส้ม ไร่มะขาม
2.4.2 ความเชือและค่านิยมเกียวกับมงคลนาม การตังชือของตําบลทีเป็ นสิริมงคลจะทําให้
ผู้คนเกิด ความสบายใจ เพราะได้ อยู่อ าศัยในบริ เวณที ดี อยู่แล้ วมีความสุข โชคดี ตามชือเรี ยกทีเป็ น
มงคลของตําบลต่างๆ เช่น ธงชัย โดยสมัยแรกเริ มนันชือตําบลเขาหลวง แต่หลังจากทีพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวได้ นําธงมาปั กไว้ ทีเขาหลวงนัน จึงเปลียนชือมาเป็ นตําบลธงชัย เพือความ
เป็ นสิริมงคลของตําบล
2.5 ลักษณะการปกครอง
โดยลักษณะการปกครองทีพบจากการศึกษานีมีเพียงการแยกตําบลเท่านัน กล่าวคือ
การแยกตําบล เป็ นวิธีการทีทําขึนเพือการกระจายการดูแลความเป็ นอยู่ของประชาชนได้ อย่างทัวถึง รวมทังเพือ
เป็ นการสะดวกต่อการพัฒนาในด้ านต่างๆ ของตําบล จึงทําให้ เกิดการแยกตําบลขึน และบางครังเราสามารถ
รับรู้ได้ ว่าตําบลนีเป็ นตําบลทีแยกออกมา ซึงสังเกตได้ จากคําบางคํา อาทิ คําบอกทิศทาง เป็ นต้ นว่า ท่าแร้ งออก
แยกมาจาก ท่าแร้ ง หรือเป็ นคําแสดงคุณศัพท์ เช่น คําว่า ใหม่ เป็ นต้ น
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาทีกล่าวมานันสามารถสรุ ปได้ ว่า ลักษณะภาษาการตังชือภูมินามของตําบลในจังหวัดเพชรบุรี
ทางโครงสร้ างทางความหมายของศัพท์หลักนัน ความหมายทีปรากฏความถีมากทีสุดคือกลุ่มความหมายของลักษณะภูมิ
ประเทศ ส่วนโครงสร้ างทางความหมายของศัพท์ขยาย มีความหมายทีปรากฏความถีมากทีสุดเป็ นกลุ่มความหมายของพืช
และเมือนําความหมายของศัพท์หลักและศัพท์ขยายกลุม่ เดียวกันมานับความถีรวมกัน พบว่ากลุ่มความหมายของลักษณะ
ภูมิประเทศเป็ นกลุม่ ความหมายทีปรากฏค่าความถีสูงสุด รองลงมาคือกลุม่ ความหมายของพืช
นอกจากนีการศึกษาด้ านคุณค่าทีสะท้ อนจากภูมินามของตําบลในจังหวัดเพชรบุรี ยังพบว่าภูมินามของตําบล
สามารถสะท้ อนลักษณะด้ า นต่ างๆ ของจัง หวัด เพชรบุรีได้ เป็ นอย่า งดี ซึงคุณ ค่า ทีได้ จากการศึก ษานี ได้ แ ก่ คุณค่า ด้ า น
ลักษณะทางภูมิประเทศ คุณค่าด้ านพรรณพืชและสัตว์ ต่างๆ คุณค่าด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิน คุณค่าด้ านวิถีชีวิต และ
คุณค่าด้ านลักษณะการปกครอง
บทความการศึกษาภูมินามของตําบลในจังหวัดเพชรบุรีนี ผู้ศึกษาหวังใจเป็ นอย่างยิงว่าจะเป็ นส่วนช่วยทีทําให้
ผู้อ่านและผู้คนในตําบลต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีเข้ าใจถึงประวัติหรือทีมาอันสําคัญนี และเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของ
ตําบลของตนเองมากยิงขึน
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