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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่อง “คุณค่าของภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ
รวบรวมและศึกษาประวัติความเป็นมาของภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดน่าน และเพ่ือวิเคราะห์คุณค่าของ
ภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดน่านที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยผลของการศึกษาปรากฏว่า 
 ภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดน่านมีประวัติความเป็นมาและคุณค่าด้านต่าง ๆ โดยจำแนกได้เป็น 
7 ประการ ได้แก่ ประการแรกลักษณะทางภูมิศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ในจังหวัดน่านที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศที่หลากหลายโดยเฉพาะแหล่งน้ำ ป่า และพ้ืนที่สูง ประการที่สองพรรณพืชพรรณสัตว์ 
แสดงให้เห็นถึงพรรณไม้และพรรณสัตว์จำนวนมากที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ประการที่สามประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นภาพสะท้อน
ของอดีตที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเป็นมาบางประการของจังหวัดน่าน ทั้งทีเ่ป็นเหตุการณ์ บุคคล 
กลุ่มชน สถานที่ วัตถุ รวมไปถึงตำแหน่งที่ตั้งและขนาดของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น ประการที่สี่ตำนานและนิทานพ้ืนบ้าน ซึ่งถือเป็นนิทานประจำถิ่น ประกอบด้วยนิทานที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา นิทานที่เกี่ยวข้องบุคคลในประวัติศาสตร์ นิทานที่เกี่ยวกับทรัพย์
สมบัติหรือสิ่งลึกลับ และนิทานชีวิตที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องถิ่น นิทานพ้ืนบ้านเหล่านี้สามารถสะท้อน
ให้เห็นความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้คนในพ้ืนที่ซึ่งมีประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น         
เป็นอย่างมาก ประการที่ห้าวิถีชีวิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานในท้องที่นั้น ๆ  ได้แก่ การประกอบ
อาชีพและการทำมาหากิน เครื่องมือเครื่องใช้ การจัดการน้ำภายในชุมชน ประเพณีและพิธีกรรม 
ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง ประการที่หกความเชื่อและค่านิยม ที่สะท้อนให้เห็นความคิดความเชื่อ
และค่านิยมของผู้คนในท้องถิ่นทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมทั้งส่วนที่
เป็นความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับมงคลนาม ประการสุดท้ายลักษณะทางการปกครอง ได้แก่          
การแยกหมู่บ้าน และการตั้งหมู่บ้านใหม่ แสดงให้เห็นว่าภูมินามหมู่บ้านมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมิติ
ทางการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแบ่งเขตพ้ืนที่ในการปกครอง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึง              
การนิยามตัวตนความเป็นท้องถิ่นของผู้คนในชุมชนจังหวัดน่านด้วย  
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ABSTRACT 
 
The Research entitled, "The Values of Toponyms of Village Names in Nan 

Province," aims to collect and study the history of toponyms in Nan province and to 
analyze the value embedded in those toponyms which could shed light on both 
physical geography as well as the socio-cultural topography as following.  
 The toponym in Nan reveals their history and significance in seven major 
ways. 1) Geography, the toponyms document the variety of geographical category 
ranging from watersheds, forests, and highlands. 2) Biodiversity, the toponyms show 
many species both plants and animals which reflect the abundance of natural 
resources in Nan Province. 3) Local History is reflected in toponyms showing some 
traces of Nan's history. It is made manifest in an event, a person, a group of people, 
artifacts, and community location related to local history. 4) Local Legend and 
Folktale, there are the tales connected with religious beliefs, the tales involving 
historical figures, the tales about treasures or mysteries and the tales of life events 
taking place locally. These folktales clearly illustrate the beliefs and worldviews of 
people in the area, which are very useful in studying local history. 5) Livelihood, this 
involves people settling in the local area and their professions, tools, appliances, 
water management within the community, traditions, and rituals, as well as 
transportation. 6) Beliefs and Values, this includes not only the belief in supernatural 
power but also the belief in auspicious place name. Finally, 7) Administrative 
Characteristics, this involves the separation of villages and the establishment of new 
villages. It shows how the village landscape is a mirror image of the administrative 
dimension, especially with respect to the division of administrative zones, which is 
linked to the definition of the locality of the people in the Nan community. 
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