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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชนในการส�ารวจและเก็บข้อมูลภูมินาม

ในพื้นที่ต�าบลเมืองบางขลังและเพื่อวิเคราะห์คุณค่าด้านความสัมพันธ์ของภูมินามกับภูมิศาสตร์ ความหลากหลาย

ทางชวีภาพและวัฒนธรรม ด�าเนนิการสร้างเครอืข่ายชมุชนตามวธีิวทิยาของงานวจิยัเพ่ือท้องถ่ิน (CBR) วิเคราะห์ข้อมลู

คณุค่าของภมูนิามโดยใช้ระเบยีบวธีิวจิยัเชงิคณุภาพ ผลการวจิยัพบว่า เครอืข่ายชมุชนเป็นเครอืข่ายทีม่ปีระสทิธิภาพ

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และจากการวิเคราะห์คุณค่าของภูมินามพบว่าภูมินามมีความสัมพันธ์กับพ้ืนท่ี 

แบ่งเป็น  2 ลกัษณะ คอื ภูมนิามสะท้อนภูมศิาสตร์ ความหลากหลายทางชวีภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ด้านใดด้านหนึง่เพียงด้านเดยีว และภูมนิามทีส่ะท้อนความสมัพันธ์ระหว่างภูมศิาสตร์ ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กัน ดังน้ันการศึกษาภูมินามนอกจากจะสะท้อนความเป็นมา

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของพ้ืนที่ได้แล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นองค์รวมของพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมของต�าบล

เมืองบางขลังได้

ค�าส�าคัญ: ภูมินาม,  ต�าบลเมืองบางขลัง

Abstract
 This research aims to develop a network of  community researchers, collect the data 
of  toponyms ,examine the the toponyms in term of  origins and values of  toponyms concerning 
the geography, bio diversity and various culture of  MuangBangkhlang. This qualitative research 
applied community-based research to collect and analyze the data.  The results showed that 
the developed community network was efficient to create research projects.  The data analysis 
of  values in toponyms finds that toponyms represent the MuangBangkhlang district into two 
groups. Firstly, toponyms have an effect upon the geography, the bio diversities and the various 
cultures in the only part of  it. Finally, toponyms affect the relationship between the geography, 
the bio diversities and the various cultures. Therefore, this study of  toponyms may not only 
reflect the history and origin of  the community, but it can also reveal the whole picture of 
this area and the culture of  the Muangbangkhlang. 
Keywords: Toponyms,  MuangBangkhlang
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บทน�า

ภูมินาม หมายถึง ค�าเรียกชื่อบ้านชื่อเมือง และองค์ประกอบทางกายภาพอื่นๆ จนกลายเป็น

ค�าเรียกขานในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น เช่น ชื่ออ�าเภอ ชื่อต�าบล ชื่อหมู่บ้านหรือแม่น�้า การตั้งนามของสถานที่   

แต่ละแห่งน้ัน ภูมนิามมสีาเหตหุรอืความเป็นมาท่ีต่างกัน เช่น ประวัตศิาสตร์ ความเชือ่ ชือ่บคุคลส�าคญั ชือ่พืช 

หรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่คนในท้องถ่ินนั้นก�าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังที่ไพฑูรย์                  

ปิยะปกรณ์ (2537: 49) กล่าวถึงภมูนิามว่า ภูมนิามหรอืนามทีเ่รยีกสถานท่ีทีป่รากฏอยู่บนพ้ืนทีโ่ดยทัว่ไปน้ัน

เป็นการตัง้และก�าหนดให้มคีวามแตกต่างเบือ้งต้นทางพ้ืนท่ีอย่างหน่ึงของมนุษย์ เพ่ือให้สามารถเรยีกบ่งบอก

สถานท่ีต่างๆ ได้จ�าเพาะเจาะจง และเรอืงเดช  ปันเข่ือนขัตย์ิ (2538: 21) ได้กล่าวถึงการตัง้ชือ่นามของสถานท่ี

และจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย สรุปได้ว่า มีการตั้งชื่อโดยเรียกชื่อตามประวัติศาสตร์ของสถานที่ 

เรียกชื่อตามสิ่งท่ีมีความส�าคัญท่ีมีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ เรียกชื่อตามชื่อท้องถ่ินเป็นภาษาถ่ินของจังหวัดน้ัน 

และการตั้งชื่อใหม่ซึ่งอาจจะตั้งให้มีเสียงใกล้เคียงกับชื่อเดิมของเมืองนั้นหรือตั้งชื่อให้มีความหมายดี

การศกึษาภูมนิามเป็นการศกึษาท่ีมาของการตัง้ชือ่สถานท่ีและมกัมคีวามสมัพันธ์กับประวัตศิาสตร์

ความเป็นมา วถีิชวิีตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชือ่ของท้องถ่ินนัน้ ๆ ดงัท่ี สจุรติลกัษณ์ ดผีดงุ 

(2543: 51) กล่าวว่าการศึกษาภมูนิามมกัมุง่เน้นการศกึษาประวัตคิวามเป็นมาและความส�าคญัของชือ่เรยีก

สถานที่นั้น ๆ หรืออาจมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความสนใจ และตระหนักถึงคุณค่า

ของถ่ินฐานทีอ่ยู่ ขนบธรรมเนยีม วิถีชวีติสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน และนอกจากนีก้ารศึกษาภูมนิามยังเป็น

หนึ่งในการศึกษาข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวด้วย ดังที่สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ 

และอญัชล ีสงิห์น้อย (2548: 2) กล่าวถึงการศกึษาภูมนิามว่าผลการศกึษาภมูนิามของหมูบ้่านมคีวามส�าคญั

ส�าหรบัเป็นแหล่งข้อมลูเพ่ือการท่องเท่ียว ตลอดจนมคีวามส�าคัญในการอนรุกัษ์ชือ่สถานท่ี ซึง่ชือ่สถานทีต่่างๆ 

เป็นที่มาของประวัติศาสตร์ ต�านาน แสดงลักษณะภูมิประเทศ สะท้อนลักษณะชีวิต การประกอบอาชีพและ

แหล่งท่องเทีย่วของท้องถ่ิน ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาภมูนิามสามารถสะท้อนให้เห็นประเพณี วัฒนธรรม 

สิง่แวดล้อมตามธรรมชาตแิละลกัษณะของพ้ืนทีน่ัน้ๆ หรอืท่ีเรยีกโดยรวมว่าภมูศิาสตร์ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ได้อีกด้วย 

ทั้งนี้การน�าทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนมาสร้างคุณค่าเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

ให้สอดคล้องกับภูมสิงัคม นอกจากต้องใช้องค์ความรูใ้นการบรหิารจดัการแล้ว ในเบือ้งต้นยังต้องหากุศโลบาย

ที่จะใช้ทุนดังกล่าวมาสร้างความภาคภูมิใจและความสามัคคีให้กับคนในท้องถ่ินจนเกิดพลังความร่วมมือ

ของคนในพื้นที่แล้ว หลังจากนั้นจึงสร้างพันธมิตรเครือข่ายจากบุคคลในท้องถิ่นหลายๆ ฝ่าย เช่น ครู พระ 

นักวิชาการ ผู้น�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน มาร่วมกันร่วมสืบค้นและเก็บข้อมูลตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์

และความเชือ่อนัเป็นท่ีมาของภูมนิามทีป่รากฏอยู่ในท้องถ่ินปัจจบุนั เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมลูในการศกึษา

และการท่องเที่ยว รวมไปถึงการน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์กับศาสตร์หรือหน่วยงานอื่นๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้

ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาภูมินามท่ีปรากฏต�าบลเมืองบางขลัง อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยใช้การ

ด�าเนินการในลักษณะเครือข่ายชุมชนในการศึกษาและเก็บประวัติความเป็นมา และคุณค่าของภูมินาม

ในด้านภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม เพ่ือจะได้ข้อมูลส�าหรับการท่องเที่ยว

ทางประวัติศาสตร์ และเข้าใจลักษณะทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของต�าบลเมืองบางขลังใน

เชิงลึกยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการส�ารวจและเก็บข้อมูลภูมินาม

2. วิเคราะห์คุณค่าด้านความสัมพันธ์ของภูมินามกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ขอบเขตของโครงการวิจัย

 งานวิจยัฉบบันีศ้กึษาเฉพาะความสมัพันธ์ของภูมนิามท่ีสะท้อนให้เห็นภมูศิาสตร์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ปรากฏผ่านชื่อนามเท่านั้น

กรอบการวิจัย

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ส�ารวจภูมินามที่ปรากฏในต�าบลเมืองบางขลัง และน�านามดังกล่าวมา

จ�าแนกเข้าตามกรอบการวิจัย โดยได้สังเคราะห์นิยามในการศึกษาคุณค่าของภูมินามเป็น 3 ลักษณะ 

คือ ภูมิศาสตร์  ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้

 ภูมิศาสตร์ หมายถึง ลักษณะทางภูมิประเทศ หรือภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีความ

แตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือพ้ืนท่ี ในงานวิจัยฉบับน้ีปรากฏเพียงลักษณะของความหลากหลาย

ทางภูมิประเทศ คือ แหล่งน�้า ภูเขาและหน้าผา ถ�้า ถนน ดิน หิน แร่ และพื้นที่ริมน�้า

 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง องค์รวมของความหลากหลายของสรรพชีวิตในทุกระดับ 

ทีม่อียู่ในธรรมชาตแิต่ละพ้ืนที ่และมปีฏิสมัพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ (วิสทุธ์ิ  ใบไม้, 2557) ในงานวิจยั

ฉบับนีจ้�าแนกความหลากหลายทางชวีภาพทีส่ะท้อนผ่านการต้ังนามเป็น 2 ประเภท คือ พรรณพืชและพรรณสตัว์

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนในแต่ละสังคม 

ที่มีความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา ค่านิยมที่แตกต่างกัน (ยศ  สันตสมบัติ, 2556 ; สุชาติ แสงทอง, 2558) 

ในงานวจิยัฉบับน้ีจ�าแนกความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดงันี ้ด้านภูมวัิฒนธรรม ประกอบด้วย ประวตัศิาสตร์ 

ท้องถิ่น เรื่องราว/เหตุการณ์ในท้องถิ่น ลักษณะการตั้งชุมชน ชาติพันธุ์ บุคคลส�าคัญ ต�านาน/นิทาน วิถีชีวิต 

ความเชื่อและค่านิยม ลักษณะการปกครอง และด้านภูมิบุคคล คือการตั้งนามโดยใช้ชื่อของบุคคล

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1.  การสร้างทีมวิจัยชุมชนโดยใช้วิธีวิทยาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)

 2.  การวางแผนการการเก็บข้อมูลวิจัยของทีมวิจัยชุมชนและลงเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์

 3.  การน�าข้อมูลที่ได้มาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี

3.1  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภูมินามในต�าบลเมืองบางขลัง

3.2  วิเคราะห์คุณค่าของภูมินามในต�าบลเมืองบางขลัง ตามความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์        

ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4.  การสรุปผลการวิจัย

สรปุและอภปิรายผลงานวจิยั น�าเสนอในรปูแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) 
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ผลการศึกษา

      1. การสร้างเครือข่ายชุมชน

 การด�าเนินการสร้างเครือข่ายชุมชน มีการด�าเนินการตามวิธีวิทยา (Methodology) ของงานวิจัย

เพ่ือท้องถ่ิน (CBR : Community – base Research) ตามแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2553: 44) 

ได้เครอืข่ายท่ีเป็นแกนน�าจ�านวน 16 คน บคุคลเหล่านีเ้ป็นผู้ด�าเนินงานวิจยั โดยเข้ามา มส่ีวนร่วมในงานวิจยั

ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย ออกแบบการวิจัยและวางแผนการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลภาคสนาม จนกระท่ัง

ถึงการสรุปผลข้อมูล ส�าหรับงานวิจัยฉบับนี้มีการน�าผลการเก็บข้อมูลภูมินามเข้าไปเป็นฐานในการจัดท�า

หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในต�าบลเมืองบางขลัง เมื่อด�าเนินการทุกขั้นตอนแล้วเสร็จแกนน�าและ

เครือข่ายชุมชนมีการประชุมเพื่อสรุปงานและถอดบทเรียนที่ได้จากการวิจัยร่วมกัน

       2.  คุณค่าของภูมินาม 

 คุณค่าของภูมินามสามารถสะท้อนความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน 2 ลกัษณะ คอื นามทีส่ะท้อนลกัษณะด้านภูมศิาสตร์ ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ และความหลากหลายทางวฒันธรรมเพียงด้านเดยีว  และนามท่ีสะท้อนลกัษณะด้านภมูศิาสตร์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพียงที่มีความสัมพันธ์กัน  ดังนี้

 2.1 นามที่สะท้อนความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพียงด้านเดียวมีดังนี้

  2.1.1 ภูมินามที่สะท้อนความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ มีจ�านวน 11 ชื่อ เช่น 

นาม คุณค่าของภูมินามที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์

คลองน�้าด้วน สะท้อนลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแหล่งน�้าที่น�้าไม่สามารถไหลต่อไปได้อีก

คลองแห้ง สะท้อนลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นคลองและน�้าแห้ง

เขาวงพระจันทร์ สะท้อนลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขา ลักษณะของภูเขาเมื่อมองจากมุมสูง

จะคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยว

  2.1.2 ภูมินามที่สะท้อนความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ มีจ�านวน 3 ชื่อ 

ได้แก่ ต้นผ่าด้าม ต้นมะม่วงกลีบล้าน ต้นสีฟัน 

นาม คุณค่าของภูมินามที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ

ต้นผ่าด้าม สะท้อนให้เห็นพรรณไม้พ้ืนเมอืงของต�าบลเมอืงบางขลงั การศกึษาภูมนิามของต้น

ผ่าด้ามพบว่า เหตุที่เรียกต้นผ่าด้ามมาจากยางของต้นไม้ชนิดนี้เหนียวมาก 

คนโบราณน�ายางของต้นผ่าด้ามไปยึดติดระหว่างดาบและด้ามจับ

ต้นมะม่วงกลีบล้าน สะท้อนให้เหน็พรรณไม้พ้ืนเมอืงของต�าบลเมอืงบางขลงั คอืต้นมะม่วงทีม่ ีใบดกมาก 

ชาวบ้านถึงใช้ค�าว่า “ล้าน” แทนจ�านวนหรือปริมาณมากมาย เพ่ือให้เห็น

เป็นรูปธรรม

ต้นสีฟัน สะท้อนให้เห็นพรรณไม้พื้นเมืองและภูมิปัญญาของคนอดีต ต้นไม้ชนิดนี้ใช้สีฟัน 

เพื่อท�าความสะอาด
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2.1.3 ภูมินามที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีจ�านวน 34 ชื่อ เช่น   

นาม คุณค่าของภูมินามที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ลานหลบภัย สะท้อนให้เหน็ประวัตศิาสตร์ท้องถ่ิน กล่าวคือ สมยัก่อนจะมกีารสถาปนาสโุขทัย

เป็นราชธานี บ้านเมืองยังไม่สงบสุข การสู้รบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ชาวบ้านจึงต้องใช้

สถานทีห่ลบภัยส�าหรบัลีภ้ยัสงคราม ลานหลบภัยน้ีพบร่องรอยอยู่บรเิวณเชงิเขาเดือ่

บ้านนาลาว สะท้อนให้เห็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน

ของชุมชน คือ การอพยพของคนลาวเข้ามาตั้งถ่ินฐานในต�าบลเมืองบางขลัง  

กลุ่มคนลาวเหล่าน้ีเป็นคนทีอ่พยพมาจากอ�าเภอเถิน จงัหวัดล�าปาง เข้ามาต้ังถ่ินฐาน

ประมาณช่วงรัชกาลที่ 3 ที่มีการเกณฑ์ให้คนเข้ามาถากถาง บุกเบิก ท�ามาหากิน

ในต�าบลเมอืงบางขลงั เพ่ือจะได้ยกระดบัข้ึนเป็นต�าบล

ข้าวตอกพระร่วง สะท้อนให้เห็นความเชื่อเก่ียวกับเครื่องรางของขลังและต�านานบุคคลในท้องถ่ิน  

ข้าวตอกพระร่วงถือเป็นเครื่องรางท่ีคนในต�าบลเมืองบางขลังนิยมพกติดตัว 

เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้แคล้วคลาด ปลอดภัย บางคนเชื่อว่าข้าวตอกพระร่วง

มีอานภุาพในการเสีย่งทายได้อย่างแม่นย�า จากการศกึษาพบว่าข้าวตอกพระร่วง

เกิดจากวาจาสิทธ์ิของพระร่วงเจ้า ท่ีอธิษฐานจิตให้ข้าวก้นบาตรกลายเป็นหิน

ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดพุทธคุณแก่ผู้เคารพศรัทธา

 2.2 นามท่ีสะท้อนลักษณะด้านภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

  2.2.1 นามท่ีสะท้อนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มีจ�านวน 21 ชื่อ เช่น 

นาม
ลักษณะที่ปรากฏ

คุณค่าของภูมินามที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์

และความหลากหลายทางชีวภาพ
ภูมิศาสตร์ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

คลองยาง คลอง ยาง ชื่อนามสะท ้อนให ้ เ ห็นความสัมพันธ ์ของ

ลักษณะทางภูมิศาสตร ์ที่ เป ็นแหล่งน�้ากับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ต้นยาง 

นามสะท้อนลักษณะของพ้ืนที่ว่าเป็นแหล่งน�้า

ที่มีต้นยางอยู่ริมคลอง

เขาดงข่า เขา ดงข่า ชื่อนามสะท ้อนให ้ เ ห็นความสัมพันธ ์ของ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นท่ีสูง (ภูเขา) กับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ข่า พร้อมกับ

บ่งบอกถึงความหนาแน่นของข่า ว่ามจี�านวนมาก 
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นาม
ลักษณะที่ปรากฏ

คุณค่าของภูมินามที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์

และความหลากหลายทางชีวภาพ
ภูมิศาสตร์ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

บุ๋งอีหิง บุ๋ง

(แหล่งน�้ามีลักษณะ

คล้ายล�าเหมือง แต่

มีความลึกและ

แคบกว่า)

อีหิง (หิ่งห้อย) ชื่อนามสะท ้อนให ้ เ ห็นความสัมพันธ ์ของ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแหล่งน�้ากับความ

หลากหลายทางชีวภาพด้านพรรณสัตว์ คือ 

ห่ิงห้อย จากนามสะท้อนให้เห็นความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นที่

 

  2.2.2 นามท่ีสะท้อนความสมัพันธ์ระหว่างภูมศิาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

มีจ�านวน 26 ชื่อ เช่น 

นาม

ลักษณะที่ปรากฏ

คุณค่าของภูมินามที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภูมิศาสตร์ ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม

ถนนคนเกณฑ์ ถนน คนเกณฑ์ ชื่อนามสะท ้อนให ้ เ ห็นความสัมพันธ ์ของ

ลกัษณะทางภมูศิาสตร์ คอื ถนนกับความหลาก

หลายทางวฒันธรรม ด้านประวัตศิาสตร์ท้องถ่ิน

ภูมินามน้ีสะท้อนให้เห็นความร่วมมือร่วมใจ

ของคนในชุมชนเพ่ือสร้างถนน จึงมีการตั้งชื่อ

เป็นอนุสรณ์เพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้

เขาพระ        

เขาเณร

เขา พระ,เณร ชื่อนามสะท ้อนให ้ เ ห็นความสัมพันธ ์ของ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขากับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมด้านความเชื่อเรื่อง

ศาสนา จากอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาจึงมี

การตั้งชื่อภูเขาตามสิ่งที่ศรัทธานับถือ 

คลองตัน       

ตาหนุน

คลองตัน ตาหนุน ชื่อนามสะท ้อนให ้ เ ห็นความสัมพันธ ์ของ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นแหล่งน�้าท่ีไม่

สามารถไหลต่อไปได้อีก กับความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมด้านภูมิบุคคล คือการใช้ชื่อ

บุคคลแสดงความเป ็นเอกลักษณ์ นามนี้

สะท้อนให้ถึงความเคารพซึ่งกันและกันของ

คนในชุมชนด้วย
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  2.2.3 นามที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีจ�านวน 21 ชื่อ เช่น 

นาม

ลักษณะที่ปรากฏ

คุณค่าของภูมินามที่สัมพันธ์กับความ

หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม

วัดโพธ์ิทอง โพธิ์ วัด, ทอง ชื่อนามสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ พรรณพืช 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้าน

ความเชือ่ เรือ่งของศาสนา  และการตัง้ชือ่แบบ

มงคลนาม คือค�าว่าทอง ซึ่งเป็นค่านิยมในการ

ตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดไร่ถ่ัว ถั่ว วัด, ไร่ ชือ่นามสะท้อนให้เหน็ความสมัพันธ์ของความ

หลากหลายทางชีวภาพ ด้านพรรณพืช คือ 

ถ่ัว และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ด้านความเชื่อ เรื่องของศาสนา และการตั้งชื่อ

สถานที่ตามอาชีพ คือ การท�าไร่

วัดป่าสักใต้ ป่าสัก วัด, ใต้ ชื่อนามสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพรรณพืช 

และความหนาแน่นของพืช คือ ป่าสัก และ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้าน ความเชือ่ 

เรือ่งของศาสนา และการตัง้ถ่ินฐาน เหน็ได้จาก

ค�าว่า “ใต้”

2.2.4  นามท่ีสะท้อนความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีจ�านวน 7 ชื่อ เช่น

นาม

ลักษณะที่ปรากฏ
คุณค่าของภูมินามที่สัมพันธ์กับ

ภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภูมิศาสตร์ ความหลาก

หลายทาง

ชีวภาพ

ความหลาก

หลายทาง

วัฒนธรรม

ฝาย    

มะโก

มาลัย

ฝาย มะโก (ตะโก) มาลัย 

(ชัยชนะ)

ชื่อนามสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 3 ด้าน 

คือ ลักษณะแหล่งน�้าท่ีเป็นฝาย บริเวณฝาย

มีต้นตะโกใหญ่ และการสร้างฝายนีเ้ป็นฝายหนิ

ที่ต้องอาศัยก�าลังคน ร่วมแรงร่วมใจกันน�าหิน

จากภูเขามาทับถมจนกลายเป็นฝายได้ส�าเร็จ  
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นาม

ลักษณะที่ปรากฏ
คุณค่าของภูมินามที่สัมพันธ์กับ

ภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภูมิศาสตร์ ความหลาก

หลายทาง

ชีวภาพ

ความหลาก

หลายทาง

วัฒนธรรม

วัดริม

คลองยาง

ริมคลอง ยาง วัด ชื่อนามสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 3 ด้าน 

คือ ลักษณะพ้ืนท่ีริมน�้า ที่เรียกว่าคลองยาง

เนื่องจากมีต้นยางอยู่บริเวณน้ีจ�านวนมาก 

วัดแสดงให้เห็นวัฒนธรรมด้านความเชื่อและ

การนับถือศาสนาพุทธ

บ้านท่า

มะเกลือ

ท่า มะเกลือ บ้าน ชื่อนามสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 3 ด้าน 

คอื ลกัษณะพ้ืนทีร่มิน�า้ ท่ีเรยีกว่าท่า หรอืตนีท่า 

ต้นมะเกลอืแสดงให้เห็นพรรณไม้ในบรเิวณนัน้  

และค�าว่าบ้านคือลักษณะการอยู ่ร ่วมกัน

ของมนุษย์ที่ เป ็นชุมชนอันเป็นวัฒนธรรม

ของการอยู่ร่วมกัน

จากการศึกษาภูมินามสะท้อนให้เห็นลักษณะของต�าบลเมืองบางขลังได้รอบด้าน คือ ภูมินาม 

มีความสมัพันธ์กับภูมศิาสตร์ โดยสะท้อนให้เหน็ความหลากหลายของลกัษณะพืน้ท่ีและทรพัยากรธรรมชาติ 

สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ และสัมพันธ์กับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม สะท้อนความเป็นมา บรรทัดฐานและการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน  โดยแต่ละองค์ประกอบ

มีความหลากหลายในด้านต่างๆ ที่เป็นรายละเอียด อันน�าไปสู่ภาพรวมของต�าบลเมืองบางขลังดังนี้
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สรุปผลการวิจัย

 1.   เครอืข่ายชมุชนในการวิจยัครัง้นีไ้ด้สร้างจากวธีิวิทยา (Methodology) ของงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน

(CBR:Community–base Research) พบว่าเครอืข่ายมปีระสทิธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั เครอืข่าย

ชมุชนทีไ่ด้เป็นประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในต�าบลเมอืงบางขลงั จ�านวน 16 คน โดยบคุคลเหล่าน้ีสมคัรใจสร้างสรรค์

ผลงานเพ่ือพัฒนาชุมชน และมีบทบาทในการวิจัยในฐานะนักวิจัยต้ังแต่การวางแผนพัฒนางานวิจัย  

ออกแบบการวิจัย วางแผนและเก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

 2.  คุณค่าของภูมินามสะท้อนลักษณะทางภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

  2.1    ด้านภูมศิาสตร์ ภมูนิามแสดงให้เห็นลักษณะภูมปิระเทศในพ้ืนท่ีว่ามหีลายลักษณะ

ดังนี้ แหล่งน�้า ภูเขา หน้าผา ถ�้า ถนน ดิน หิน แร่ธาตุ และพื้นที่ริมน�้า

  2.2  ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมินามสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ คือ 

การด�ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยความหลากหลาย

ทางชวีภาพทีป่รากฏจากภูมนิามแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ คอื พรรณพืช ประกอบด้วย ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และ

กลาง ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ไม้ล้มลุก ไม้ตระกูลไผ่และพรรณไม้พื้นเมือง  พรรณสัตว์ ประกอบด้วย สัตว์ปีก 

สัตว์บก สัตว์เลื้อยคลานและแมลง

ภาพท่ี 1  แสดงภาพสะท้อนองค์รวมของภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

          ที่ปรากฏในต�าบลเมืองบางขลังผ่านภูมินาม
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  2.3    ความหลากหลายทางวฒันธรรม ภมูนิามสะท้อนให้เห็นวฒันธรรมและการด�ารงชวิีต

อันเป็นบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกัน ชาติพันธุ์ท่ีเข้ามามีอิทธิพลหรือส่วนเก่ียวข้องกับท้องถ่ิน ภูมิปัญญา

ของคนในอดตี นสิยัใจคอ และความเคารพซึง่กันและกันของคนในชมุชน โดยความหลากหลายทางวัฒนธรรม     

ที่ปรากฏผ่านภูมินาม ได้แก่ ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน เรื่องราว/เหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในท้องถ่ิน ลักษณะ

การตัง้ชมุชน กลุม่ชนหรอืชาตพัินธ์ุทีเ่กีย่วข้องกับท้องถิน่ บคุคลส�าคญัในประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน ต�านานและ        

นิทานพื้นบ้าน วิถีชีวิต ความเชื่อและค่านิยม ลักษณะการปกครอง และภูมิบุคคล

อภิปรายผลการวิจัย

 การสร้างเครือข่ายชุมชนเป็นการสร้างความร่วมมือกันของคนในชุมชนเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้

หรือสัมฤทธิ์ผลด้านใดด้านหนึ่งแก่ท้องถิ่น สอดคล้องกับธีรวิชญ์  จันทกูล (2557: 1408) ที่กล่าวว่าเครือข่าย

ชุมชนเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท�าให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกัน และรู้จักที่จะแก้ปัญหาในชุมชน

ด้วยตนเอง นอกจากนี้การเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายยังเป็นการแก้ปัญหาหรือท�ากิจกรรมในลักษณะ

บูรณาการเชื่อมโยงมิติต่างๆเข้าด้วยกัน อีกทั้งการสร้างเครือข่ายชุมชนตามวิธีวิทยาของงานวิจัยแบบ CBR 

เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชนให้ตระหนักเห็นคุณค่าของท้องถ่ิน กระบวนการของ

การสร้างเครือข่ายและการท�างานของเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เข้ามาเป็นนักวิจัย           

มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัย และน�าผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ินของตน 

สอดคล้องกับกาญจนา  แก้วเทพ (2553: 41) ที่กล่าวถึงกิจกรรมของงานวิจัยแบบ CBR ว่า มีกิจกรรมที่เน้น

การสร้างความเข้าใจร่วม/สัมมาทิฐิ ส�าหรับผู้คนทุกกลุ่มทุกส่วนเสี้ยวที่เข้ามาข้องแวะกับกระบวนการวิจัย  

และรปูแบบกิจกรรมท่ีส�าคญัของ CBR คอื การคนืข้อมลูให้ชมุชน ซึง่ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหน่ึงของ CBR 

คือ หลังจากที่เก็บข้อมูลมาแล้วหรือมีการวิเคราะห์ร่วมกันกับชุมชน หรือให้ชุมชนตรวจสอบ ร่วมกันแสดง

ความคิดเห็นในการวิเคราะห์ การสร้างความเข้าใจร่วมกันตลอดเส้นทางของการวิจัยด้วย 

 ด้านคุณค่าของภมูนิาม พบว่าภูมนิามมคีวามสมัพันธ์กับลกัษณะพ้ืนที ่ สามารถต้ังข้อสงัเกตได้เป็น            

2 ลักษณะ คือ ภูมินามท่ีสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชื่อเรียกกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือ            

ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษา             

ภูมินามในต�าบลเมืองบางขลังพบว่า คุณค่าของภูมินามสามารถสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของชื่อเรียก       

กับลักษณะภูมิศาสตร์ คือ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นบริเวณที่เป็นแหล่งน�้าปรากฏให้เห็นการตั้งชื่อโดยระบุ

ลักษณะแหล่งน�้ามากที่สุด รองลงมาคือภูเขาและหน้าผา ถ�้า หินและแร่ พื้นที่ริมน�้า ที่สูง เนินหรือดอน และ

เส้นทางหรือถนน ตามล�าดับ ผลงานวิจัยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิรัตน์ มุมทอง (2550) ที่ศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมินามท่ีมาจากภาษาเขมรถ่ินไทยกับลักษณะทางภูมิศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ 

ผลการวิจยัพบว่า ภมูนิามท่ีมคีวามหมายสอดคล้องกับลกัษณะทางภูมศิาสตร์จงัหวัดสรุนิทร์ มท้ัีงหมด 576 ชือ่              

โดยพบนามทีม่คีวามหมายสอดคล้องกับลกัษณะทางภูมศิาสตร์จงัหวัดสรุนิทร์ในอดตี 456 ชือ่ และภมูนิาม

ทีม่าจากภาษาเขมรถ่ินไทยท่ีมคีวามสอดคล้องกับลกัษณะทางภูมศิาสตร์จงัหวัดสรุนิทร์ในปัจจบุนัพบจ�านวน 

152 ชื่อ จากผลการวิจัยจึงอาจกล่าวได้ว่าภูมินามสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ได้

ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ การต้ังนามสะท้อนให้เหน็ความสมัพันธ์ของชือ่เรยีกกับพรรณพืช

และพรรณสัตว์ในต�าบลเมืองบางขลัง ซึ่งสะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพในด้านการปฏิสัมพันธ์       
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พ่ึงพาอาศัยและอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในพ้ืนท่ีเดียวกัน ผลงานวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของโอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ กลิ่นบุปผา (2553) ท่ีวิจัยเรื่อง ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดล�าปาง  

ผลการวจิยัพบว่าภมูนิามของหมูบ้่านสามารถสะท้อนให้เหน็ลกัษณะต่าง ๆ  ของจงัหวดัล�าปางได้ ทัง้ลกัษณะ

ทางกายภาพ ตลอดจนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม โดยจ�าแนกได้เป็น 7 ด้าน ด้านที่สองพรรณพืช             

พรรณสัตว์ แสดงให้เห็นถึงพรรณไม้และพรรณสัตว์จ�านวนมากท่ีปรากฏอยู่ในพ้ืนท่ีซึ่งสะท้อนให้เห็นความ

อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดล�าปาง ดังนั้นภูมินามของต�าบลเมืองบางขลังจึงสะท้อนให้เห็นความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ด้านความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรทางธรรมชาติท่ีเป็นพืชพรรณต่างๆ มอียู่อย่างหลากหลาย

ทั้งตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์ปลูกขึ้น และการอยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิดซึ่งเคยอาศัยอยู่ในอดีต 

การด�ารงอยู่ หรอืเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั ซึง่อาจเนือ่งด้วยการสูญพันธ์ุหรอืการสญูเสียระบบนิเวศในธรรมชาติ

ท�าให้สัตว์ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏผ่านภูมินามในต�าบลเมืองบางขลัง พบว่า มีภูมินาม      

ทีป่รากฏให้เห็นความสมัพันธ์ระหว่างชือ่เรยีกกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็นประวตัศิาสตร์

ท้องถิ่น ต�านานและนิทานพื้นบ้าน วิถีชีวิต ความเชื่อและค่านิยม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง     

ภูมิวัฒนธรรมของคนในต�าบลเมืองบางขลัง รวมถึงการด�าเนินชีวิต เช่น มีความเชื่อในเรื่องพุทธศาสนา        

เชือ่เรือ่งผแีละสิง่เหนอืธรรมชาต ิรวมถงึวถีิชวิีตในการประกอบอาชพี คอืเกษตรกรรม ความสามคัคช่ีวยเหลอื

ซึ่งกันและกัน และวัฒนธรรมที่แสดงความรุ่งเรืองในอดีตท่ีสะท้อนออกมาผ่านประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน วัดวาอาราม  ล้วนแล้วแต่ฝังรากฐานของวัฒนธรรมอนัดงีามตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั       

อกีทัง้ลกัษณะการตัง้นามโดยใช้ภูมบิคุคลยังสะท้อนให้เห็นนิสยัใจคอของคนในต�าบลทีเ่คารพและให้เกียรติ

ซึง่กันและกัน กล่าวคอื เมอืงบางขลงัเป็นเมอืงท่ีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงในอดตี ปัจจบุนัจงึพบโบราณสถานต่างๆ 

มากมายกระจายอยู่ท่ัวทั้งต�าบล และหากว่าโบราณสถานนั้นๆ ตั้งอยู่ในท่ีดินท�ากินของใคร ชาวบ้านก็จะ

เรียกชื่อตามลักษณะของโบราณสถานที่ปรากฏหรือลักษณะของพื้นที่ เช่น กรุ คลอง แล้วตามด้วยชื่อของ      

ผูค้รอบครองทีด่นิ สิง่เหล่านีถื้อเป็นการให้เกียรตซิึง่กันและกัน จากผลการวิจยัท่ีพบว่าภูมนิามมคีวามสมัพันธ์

กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ  นี้ สอดคล้องกับแนวคิดของโอฬาร รัตนภักดี (2556: 125) 

ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของชื่อกับประวัติศาสตร์ว่า ประวัติศาสตร์ของชื่อ ชื่อบอกประวัติศาสตร์ โดยกล่าว

ว่าประวัตศิาสตร์ท้องถ่ินหลงเหลอืหลกัฐานปรากฏให้เห็นในภูมนิามของแต่ละพ้ืนท่ี นอกจากน้ียังสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของมาโนช  ดินลานสกุล (2554) ที่ศึกษาเรื่อง ชื่อบ้านนามเมือง : เรื่องเล่าชีวิตคนและชุมชน     

ลุ่มทะเลสาบสงขลา ผลการวิจัยพบว่าเรื่องเล่าเก่ียวกับชื่อบ้านนามเมืองของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา        

มีจ�านวน 158 เรื่อง พบวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนจากเรื่องเล่า คือ ความสัมพันธ์อยู่กับความเชื่อ วิญญาณ 

คาถาอาคม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต�านาน ศาสนา และสิ่งของ ซึ่งสิ่งของและสถานที่ที่น�ามาตั้งเป็นชื่อบ้านนามเมือง   

มักเกิดจากฝีมือของมนุษย์ และมีความส�าคัญหรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนหรือชุมชนด้านใดด้านหนึ่ง

 อีกลักษณะหน่ึงคือภูมินามสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของท้องถ่ินกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในลักษณะองค์รวมได้ เน่ืองจาก

การประกอบชือ่นามในต�าบลเมอืงบางขลงัมกัใช้ค�ามากกว่า 1 ค�าในชือ่เรยีก ดงันัน้ค�าแต่ละค�าจงึให้ความหมาย

ทีม่คีวามสมัพันธ์ระหว่างกัน เช่น ลกัษณะภมูศิาสตร์กับความหลากหลายทางชวีภาพ ยกตวัอย่างชือ่บุง๋อหีงิ 

คอื ลกัษณะของแหล่งน�า้และมห่ิีงห้อย (อหิีง) อยู่บรเิวณนัน้ บ่อน�า้ทพิย์ สะท้อนความสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะ
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พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน�้าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านความเชื่อเก่ียวกับมงคลนามและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

เหนือธรรมชาต ิดงันัน้การศึกษาภูมนิามท�าให้ทราบถึงความสมัพันธ์ของชือ่ทีบ่่งบอกลกัษณะทางภมูศิาสตร์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ของคนในท้องถ่ิน 

ตั้งแต่อดีตจนถึงการคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นในปัจจุบันได้
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