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บทคัดยอ
การวิจัยเพื่อหาที่มาของชื่อบานนามเมืองในจังหวัดตรัง รวมชื่อจังหวัด อําเภอ ตําบล ลงไปถึงระดับ
หมูบาน เฉพาะที่พบขอมูลเกี่ยวกับที่มา จํานวน 811 ชื่อ แสดงผลวาชื่อจํานวน 524 ชื่อเปนคําประสมซึ่งมีที่มาจาก
ปจจัย 2 หมวดรวมกัน ปจจัยที่มาสําคัญของชื่อบานนามเมืองในจังหวัดตรัง ไดแก (1) ภูมิประเทศ และ(2) พรรณ
ไม ในกลุมภูมิประเทศ มีคําบอกสภาพทางภูมิประเทศอยูในชื่อบานฯจํานวน 633 ชื่อ จําแนกเปนสภาพภูมิ
ประเทศที่แตกตางกันจํานวน 43 คํา มีทั้งแหลงน้ํา ที่สูงและที่ราบ ในกลุมพรรณไม มีคําบอกชื่อพรรณไมอยูในชือ่
บานฯจํานวน 329 ชื่อ จําแนกเปนคําเรียกชื่อพรรณไมจํานวน 152 คํา เปนพรรณไม 120 ชนิด นับวาพรรณไม
เปนหมวดปจจัยที่มีความหลากหลายมากที่สุด สวนการศึกษาชื่อบานฯ ในเขตเทศบาลนครตรัง (ทับเที่ยง)
เฉพาะที่พบขอมูลเกี่ยวกับที่มาจํานวน 133 ชื่อ พบวามีชื่อที่มาจากปจจัยหมวดเดียว 82 ชื่อ ทั้งนี้ปจจัยที่พบมาก
ที่สุดคือหมวดบุคคล คําที่หมายถึงบุคคลในชื่อบานฯ ในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 37 คํา ครอบคลุมตั้งแต
พระมหากษัตริยลงมาจนถึงสามัญชน
ผลการวิจัยแสดงวาเมื่อปจจัยที่มาของชื่อบานฯ เชน ภูมิประเทศ พรรณไม ฯลฯ เปลี่ยนแปลงหรือสูญ
หาย ทําใหไมมีหลักฐานยืนยันที่มาของชื่อ และการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลภาคสนามกับขอมูลเอกสารพบวาชื่อ
บานนามเมืองเกาแกของจังหวัดตรังหลายชื่อเปลี่ยนไปเพราะความเขาใจผิด สาเหตุสําคัญเกิดจากการถอดเสียงของ
คําภาษาถิ่นใตและคําภาษามลายูถิ่นออกมาเปนตัวอักษร

ABSTRACT
From the research on the origins of 811 toponyms in Trang Province, including those of the
province itself, and of the district down to the village level, it could be concluded that there are 524
toponyms which are compound nouns coined from terms signifying 2 features. The most outstanding
ones are geographical and botanical. However, when focusing on the 133 place names in the
province’s administration center, the Trang Municipal or Thab Thiang, it is found that 82 names are
related to only one feature and that 37 names are derived from persons, covering all classes ranging
from kings to common people.
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There are cases where changes occurred to the features which inspired the names, causing
the loss of the evidence of the origin. The comparison between the information found in documents
and that obtained from field work reveals the change in a number of toponyms due to sound changes
and word loss. Toponyms given in dialects have been especially affected by incorrect transcription.
Key words: Toponyms, Trang Province
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คํานํา
งานวิจัยเรื่อง “ชื่อบานนามเมืองจังหวัดตรัง” เปนการศึกษาชื่อเรียกจังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล และ
หมูบาน/ชุมชนจังหวัดตรัง ตลอดจนชื่อสถานที่ตางๆ ของชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อบันทึกขอมูลอยางเปน
วิชาการเกี่ยวกับที่มาของชื่อเหลานั้นไวเปนหลักฐาน เนื่องจากชื่อบานนามเมืองมีความสัมพันธใกลชิดกับภูมิหลัง
ของท อ งถิ่ น ไม ท างใดก็ ท างหนึ่ ง ความรู เ รื่ อ งที่ ม าของชื่ อ บ า นนามเมื อ งจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ การศึ ก ษา
ประวัติศาสตรทองถิ่นเพื่อการเรียนรูตนเองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ อันเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาสังคมทองถิ่นอยางมีทิศทางและการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หากไมไดรับการ
บั น ทึ ก ไว อ ย า งเป น กิ จ ลั ก ษณะก็ อ าจจะถู ก ลื ม หรื อ บิ ด เบื อ นได ถ า เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในด า นต า งๆ เช น
สภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและภาษา
มีผูสนใจศึกษาและบันทึกความรูเกี่ยวกับชื่อบานนามเมืองไวกอนกนานี้ เชน ประวัติ ตํานาน นิทาน
ความเชื่อเกี่ยวกับชื่อบานนามเมืองจังหวัดกระบี่และฝงทะเลตะวันตก (กลิ่น คงเหมือนเพชร:ม.ป.ป.) ชื่อบานในสี่
จังหวัดภาคใต: ยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล (อิงอร สุพันธุวณิช และอาณัติ หมานสนิท: 2535) ชื่อบานนาม
เมือง (ศันสนีย วีระศิลปชัย: 2540) และ ชื่อหมูบานในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย: การศึกษาเบื้องตน
(สุจริตลักษณ ดีผดุง และวชิราภรณ วรรณดี: 2544) แตยังไมมีผูศึกษาชื่อบานนามเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่ถึงระดับ
หมูบานทั้งจังหวัด สวนงานวิจัยเรื่อง “ชื่อบานนามเมืองจังหวัดตรัง” เปนการอธิบายที่มาและความหมายของชื่อ
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน/ชุมชน จังหวัดตรัง โดยอธิบายตําบลทับเที่ยง (เทศบาลนครตรัง) อยางละเอียด
เพื่อใหเปนตัวอยางของการเก็บขอมูลชื่อบานนามเมืองครบทุกประเภท
เนื้อหาของงานวิจัยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 รายงานการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลการวิจัย
และสวนที่ 2 ภาคผนวกวาดวยสังเขปความรูเกี่ยวกับปจจัยอันเปนที่มาของชื่อบานนามเมืองจังหวัดตรัง
(ภาคผนวก ก) และขอมูลเกี่ยวกับนักวิจัยและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (ภาคผนวก ข) ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูสนใจที่จะขยายผลการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้หรือเรื่องที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต

วิธีการวิจัย
แนวทางการวิจัยประกอบดวย (1) การประมวลชื่อบานนามเมืองจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ (2) การ
ประมวลขอมูลเรื่องที่มาของชื่อจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ และจากขอมูลภาคสนาม และ (3) การวิเคราะหขอมูล
โดยแบงพื้นที่ศึกษาออกเปน. 2 กลุม กลุมแรกประกอบดวยชื่อจังหวัด ชื่ออําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน/ชุมชน
ตามที่ปรากฏในทําเนียบทองที่ พุทธศักราช 2546 (เลม 1) ของสํานักบริหารการปกครองทองที่ สวนระบบการ
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ปกครองทองถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกลุมที่ 2 ประกอบดวยชื่อสถานที่ทุกประเภทในเขต
เทศบาลนครตรัง ที่ปรากฏในแผนที่และเอกสารที่ไดรับจากฝายการประชาสัมพันธเทศบาลนครตรัง เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2546
การเก็บขอมูลภาคสนามดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2546 – พฤษภาคม พ.ศ.2547 โดย
เครือขายผูชวยนักวิจัยซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่ของแตละอําเภอ/กิ่งอําเภอ โดยใชแบบบันทึกขอมูล
ในการระบุที่มาของชื่อบานนามเมือง คณะนักวิจัยวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย (อรรถลักษณ)
ของชื่อที่ประมวลไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามโดยสอบทานและเปรียบเทียบกับคําอธิบายที่พบในเอกสารหรือ
คําอธิบายที่พบในแหลงอื่น แลวจําแนกชื่อบานฯ ตามหมวดปจจัยที่มาและแจกแจงรายละเอียดเพื่อหาคาทาง
สถิติ ตอจากนั้นจึงชี้ใหเห็นนัยสําคัญของคาทางสถิติตอความสัมพันธระหวางชื่อบานฯ กับอัตลักษณของทองถิ่น
จังหวัดตรังในภาพรวม

ผลการวิจัยและอภิปราย
คณะผูวิจัยจําแนกชื่อบานนามเมืองที่ประมวลจากเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนาม ทั้งในกลุมที่ 1
คือชื่อจังหวัด ชื่ออําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน/ชุมชน และกลุมที่ 2 คือชื่อสถานที่ทุกประเภทในเขตเทศบาล
นครตรัง มาจําแนกออกเปน 3 ชนิด ไดแก (1) ชนิด “แสดงที่มาของชื่ออยางชัดเจน” หมายความวามีผูบอกขอมูล
แสดงความรูหรือขอสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของชื่อไวเปนปจจัยหมวดเดียวกันแมจะมีรายละเอียดแตกตางกัน
มากกวา 1 สํานวน (2) ชนิด “แสดงที่มาของชื่อมากกวา 1 อยาง” หมายความวามีผูบอกขอมูลแสดงความรูหรือ
ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของชื่อไวเปนปจจัยตางหมวดกัน และ (3) ชนิด “ไมมีที่มา” หมายความวาผูบอกขอมูล
ไมอาจแสดงความรูหรือใหขอสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของชื่อได แลวเลือกวิเคราะหเฉพาะขอมูลการวิจัยชนิด
“แสดงที่มาของชื่ออยางชัดเจน” เทานั้น ปรากฏผลดังตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนขอมูลการวิจัยจําแนกตามลักษณะ
(กลุม)
จํานวนทัง้ หมด

แสดงที่มาของชื่อ
อยางชัดเจน /จํานวน

แสดงที่มาของชื่อ
มากกวา 1 อยาง / จํานวน

ไมมีที่มา
/ จํานวน

811
133

35
2

5
2

(กลุมที่ 1) 851 ชื่อ
(กลุมที่ 2) 137 ชื่อ

ตารางแสดงความถี่ที่ปรากฏในชื่อบานนามเมืองของปจจัยหมวดตางๆ คิดเปนรอยละ
หมวดปจจัย

ภูมิประเทศ
พรรณไม
ที่ตั้ง
สถานที่
บุคคล

กลุมที่ 1 / 851 ชื่อ = 100%
(จํานวนคํา/จํานวนชื่อบาน)

78.05
40.57
14.67
10.85
8.38

(43 คํา / 615 ชื่อบาน)
(152 คํา / 329 ชื่อบาน)
(20 คํา / 119 ชื่อบาน)
(26 คํา / 88 ชื่อบาน)
(34 คํา / 68 ชื่อบาน)

กลุมที่ 2 / 137 ชื่อ = 100%
(จํานวนคํา/จํานวนชื่อบาน)

27.82
18.05
7.52
25.56
32.33

(15 คํา / 37 ชื่อบาน)
(11 คํา / 24 ชื่อบาน)
(6 คํา / 10 ชื่อบาน)
(25 คํา / 34 ชื่อบาน)
(37 คํา / 43 ชื่อบาน)
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ตํานาน/เรื่องเลา
สัตว
วัตถุ
ประวัติ
คติความเชื่อ
อาชีพ

4.56
4.56
2.96
2.46
1.48
1.11

(28 เรื่อง / 37 ชื่อบาน)
(27 คํา / 37 ชื่อบาน)
(18 คํา / 24 ชื่อบาน)
(9 เหตุการณ / 20 ชื่อบาน)
( 2 ประเภท /12 ชื่อบาน)
(5 คํา / 9 ชื่อบาน)

4.51
1.50
2.26
5.26
10.53
1.50

(2 เรื่อง / 6 ชื่อบาน)
(2 คํา / 2 ชื่อบาน)
(1 คํา / 3 ชื่อบาน)
(7 เหตุการณ/ 7 ชื่อบาน)
(2 ประเภท / 14 ชื่อบาน)
(1 คํา / 2 ชื่อบาน)

จากการเปรียบเทียบปจจัยทีม่ าของชือ่ บานนามเมืองจังหวัดตรังในเชิงปริมาณพบวา
1. ปจจัยที่โดดเดนในการตั้งชื่อบานฯ คือหมวดภูมิประเทศ (รอยละ 78.05 ในกลุมที่ 1 และรอยละ
27.82 ในกลุมที่ 2 ) และพรรณไม (รอยละ 40.57 ในกลุมที่ 1 และรอยละ 18.05 ในกลุมที่ 2) ซึ่งปรากฏมากครั้ง
ที่สุดและมีความหลากหลายของคํามากที่สุด สะทอนถึงสภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดที่ประกอบไปดวยพื้นที่
ราบ (นา/ทุง ฯลฯ) สลับเนินสูงๆ ต่ําๆ (ควน/โคก/เขา ฯลฯ) มีแหลงน้ําบริบูรณ (หนอง/คลอง/หวย ฯลฯ) อุดมไป
ดวยพรรณไมนานาชนิด (152 คํา - 120 ชนิด)
2. ขอแตกตางทางอัตลักษณที่พบในชื่อบานฯ กลุมที่ 1 กับกลุมที่ 2 คือ ในกลุมที่ 2 ใหความสําคัญแก
บุคคลมากที่สุด กลาวคือในเขตเทศบาลนครตรังมีชื่อบานฯ ที่ตั้งขึ้นตามบุคคลมากกวารอยละ 40 และเมื่อ
เปรียบเทียบกลุมบุคคลผูเปนที่มาของชื่อบานฯ ในกลุมที่ 1 กับในกลุมที่ 2 พบวาบุคคลในชื่อบานฯ กลุมที่ 2 อยู
ในกลุมผูมีสถานภาพพิเศษในสังคม (นักบุญ นักบวช พระมหากษัตริย พระราชินี ขุนนาง/ขาราชการ นักการเมือง
นักธุรกิจ) มากกวาชาวบาน
แมผลของการจําแนกในตารางแสดงที่มาของชื่อบานฯ ในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 จะแสดงคาความถี่ของ
ปจจัยหมวดตํานาน/เรื่องเลาในระดับต่ํา (รอยละ 4.25 ในกลุมที่ 1 และรอยละ 4.51 ในกลุมที่ 2) แตการศึกษา
ขอมูลภาคสนามอยางละเอียดทําใหพบวานอกเหนือจากการระบุปจจัยที่มาของชื่อบานฯ เปนหมวดอื่น เชน
พรรณไม หรื อ บุ ค คล หรื อ วั ต ถุ แ ล ว ผู บ อกข อ มู ล อาจเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดที่ ทํ า ให ค ณะผู วิ จั ย ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของ “จินตนาการ” ในฐานะตัวแปรคาของหมวดปจจัยจากหมวดอื่นสูหมวดตํานาน/เรื่องเลาดวย เชน
ในกรณีบานหนองตรุด (ต.หนองตรุด อ.เมือง) ซึ่งไดชื่อบานจากปจจัยหมวดพรรณไม หรือบานไสบอลึก ซึ่งไดชื่อ
จากปจจัยหมวดภูมิประเทศ แตมีการเลาเรื่องประกอบเพิ่มเติมในทั้ง 2 กรณี
ขอสังเกต
1. จากคําอธิบายประกอบการระบุที่มาของชื่อบานฯ ในแบบบันทึกขอมูลและจากการสํารวจภาคสนาม
พบวาพรรณไมชนิดที่นําชื่อมาตั้งเปนชื่อบานฯ มักสูญหายไปแลวหรือหายาก หรือไมเปนที่รูจักของคนชั้นหลังอีก
ตอไป รูปคําของชื่อพรรณไมบางชนิดเมื่อปรากฏในชื่อบานฯ มีการสะกดคําที่ทําใหความหมายแตกตางไป ไม
อาจบอกไดในทันทีวาเปนชื่อพรรณไม เชน บานควนล้ําเพชร ตําบลทาขาม อําเภอปะเหลียน มาจากชื่อตนลําเปด
และชื่อบานควนสงฆ ตําบลนาโยงใต อําเภอเมือง มาจากชื่อตนสง เปนตน
2.
บุคคลที่มีชื่อปรากฏในชื่อบานฯ กลุมที่ 2 สวนใหญยังเปนที่รูจักของคนในทองถิ่นทับเที่ยง
โดยเฉพาะผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
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3. คําที่ใชเรียกชื่อบานฯ ในจังหวัดตรังสวนใหญเปนภาษาถิ่นใต และยังมีภาษาตางประเทศปะปน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษามลายูถิ่น แตการบันทึกชื่อ มักบันทึกดวยระบบเสียงภาษากลางอันเปนภาษาราชการ
ซึ่งไมตรงกับระบบในภาษาถิ่น เชน คําวา “ขา” (อวัยวะ) กับ “ขา” (พืช) ในภาษาถิ่นใต ออกเสียงเหมือนกัน ทํา
ใหไมทราบความหมายที่แนนอน
4. ชื่อที่ปรากฏเปนลายลักษณโดยสวนราชการไมไดใชระบบเดียวกันในการถอดเสียง เชน มีการคงเสียง
วรรณยุกตบาง ไมคงบาง ทําใหไมทราบวาคําเดิมควรจะเปนคําใด การบันทึกชื่อโดยไมสอบสวนความหมายเดิม
หรือโดยไมรูอักขรวิธี ทําใหเกิดคําพองเสียง เชน ควนสง กลายเปน ควนสงฆ ทุงรัก กลายเปน ทุงรักษ เปนเหตุให
คนรุนหลังเขาใจความหมายและที่มาของชื่อผิดไป
5. ชื่อ บา นฯ จํา นวนมากมีรอ งรอยวา มาจากภาษามลายูห รือ ภาษามลายูถิ่น แตก ลายเสีย งไปแลว
ทําใหไมทราบความหมาย เชน บานทุงแกเจย บานเสียมไหม ขอมูลภาคสนามที่ประมวลไดจํานวนหนึ่งแสดงใหเห็น
วาผูใหคําอธิบายความหมายของชื่อบานฯ ไดรับอิทธิพลจากภาษาสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาราชการ
คือภาษากรุงเทพฯ สงผลใหเกิดการตีความผิดและการสรางคําอธิบายขึ้นรองรับ เชน บานกรงไหน อําเภอสิเกา
ตําบลกะลาเส อยางไรก็ตามในการเก็บขอมูลดานคติชนวิทยาผูวิจัยจําเปนตองเก็บคําอธิบายไวทุกสํานวน เพื่อ
การศึกษาในชั้นตอไป

ขอเสนอแนะ
1.ควรมีการศึกษาวิจัยชื่อของภูมิสถานทุกประเภทในแตละอําเภอและทําบันทึกไวเปนหลักฐาน เพราะ
เห็นไดชัดเจนวาการบันทึกขอมูลที่มาของชื่อไวเปนหลักฐานเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะถาปจจัยที่มาของชื่อบาน
ฯ ยังคงปรากฏอยู คนรุนหลังก็จะรูที่มาอยางถูกตอง แตหากปจจัยดังกลาวเปลี่ยนไปหรือหมดสภาพ คนรุนหลังก็
อาจจะลืมที่มาที่แทจริง นอกจากนี้หากมีแตการบอกเลาตอๆ กัน ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดการผิดเพี้ยนได เชน อาจ
เกิดตํานานหรือนิทานประกอบ หรือถูกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวสะกดเปนอยางอื่น ซึ่งแมไมสรางความเสียหายรุนแรง
แตก็ทําใหความเขาใจที่มีตอประวัติศาสตรทองถิ่นผิดเพี้ยนไปได
2.ควรมีการศึกษาวิจัยเฉพาะดานพรรณไมซึ่งเปนที่มาของชื่อบานนามเมืองโดยเฉพาะเพื่อการเรียนรูที่
ถูกตองครบถวนและเพื่อประโยชนในการอนุรักษฟนฟูสภาพแวดลอมของทองถิ่น (เชน โครงการปลูก “ไมนาม
เมือง”) เพราะนอกจากพรรณไมที่มาของชื่อบานฯ จะสูญหายไปเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและการเกษตรที่
มุงผลทางเศรษฐกิจเพียงสถานเดียวแลว พรรณไมหลายชนิดที่ชาวบานเรียกดวยชื่อเดียวกันยังมีความแตกตาง
กันในทางพฤกษศาสตรซึ่งอาจทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได ที่เห็นไดชัดเจนคือกรณีของตน “รัก”
(ตําบลบางรัก อําเภอเมืองตรัง) ซึ่งเปนชื่อที่ใชเรียกทั้งตนไมใหญ มียางพิเศษที่ชางไทยนํามาใชในงาน”ลงรักปด
ทอง” และไมกอที่มีดอกใชรอยอุบะพวงมาลัย
3. ควรเผยแพรความรูเกี่ยวกับชื่อบานนามเมืองใหกวางขวางทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ เพื่อ
ประโยชนในการสรางความเขาใจอันดีที่เกิดจากการไดเห็นความเหมือนและความแตกตางรวมกัน โดยกําหนดให
“ชื่อบานนามเมือง” เปนหัวขอหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนและในการอบรมมัคคุเทศก เปนตน
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