ประวัติศาสตร์จงั หวัดบุรีรมั ย์
คําว่า บุรีรมั ย์ ซึง่ แปลว่า เมืองทีน่ ่ าพอใจ มีความเป็ นมายาวนานและมีหลักฐานทีแ่ ตก
ต่างกัน จะขอนําตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง ดังนี้
๑. ประกาศแต่งตัง้ ขุนนางไทย ร.ศ. ๘๗ ปีท่ี ๑ รัชกาลที่ ๕ มีความว่า ให้พระสําแดงฤทธิ ณรงค์ เป็ น พระนครภักดีศรีนัครา เป็ นผูส้ าํ เร็จราชการเมืองบุรรี มั ย์ ขึน้ เมืองนครราชสีมา ถือ
๑
ศักดินา ๑,๐๐๐ ฯลฯ ตัง้ แต่ ณ วัน ๔ ฯ ๓ คํ่า ปีมะโรง สัมฤทธิศก ศักราช ๑๒๓๐ เป็ นวันที่ ๖๕ ใน
รัชกาลปจั จุบนั
๒. จากประวัตจิ งั หวัดนครราชสีมา แต่งโดยสุขมุ าลย์เทวี กล่าวว่า สมัย สมเด็จ
พระนารายณ์ มหาราช เมืองนครราชสีมาปกครองเมืองขึน้ ๕ เมือง คือ นครจันทึก ชัยภูมิ พิ มาย
บุรีรมั ย์ นางรอง
๓. ประชุมพงศาวดารฉบับความสําคัญ โดยหลวงวิ จิตรวาทการ ฉ. ๓ กล่าวว่า บุรรี มั ย์
เดิมชื่อ โนนม่วง ตัง้ สมัยกรุงธนบุร ี พ.ศ. ๒๓๑๘
ประวัติศาสตร์จงั หวัดบุรีรมั ย์ มีความแตกต่างจากประวัตศิ าสตร์จงั หวัดอื่น ตรงทีว่ ่า
ประวัตศิ าสตร์จงั หวัดอื่นส่วนใหญ่จะเริม่ ต้นทีช่ ุมชน ซึง่ รวมตัวกันขึน้ ในจุดใดจุดหนึ่ง และจุดนัน้ ก็พฒ
ั นา
มาจนกลายเป็ นจังหวัด หรือเมืองนัน้ ๆ แต่เมืองบุรรี มั ย์จดุ เริม่ ต้นและจุดทีเ่ ป็ นจังหวัดคนละแห่งกัน
ความสัมพันธ์ของทัง้ สองจุดก็ไม่ได้แน่ นแฟ้นกันนัก ประวัตศิ าสตร์ทไ่ี ด้มาจึงมีลกั ษณะทีเ่ ด่น คือเป็ น
เรือ่ งของชาวบุรรี มั ย์ ไม่ใช่เป็ นเรือ่ งของเจ้าเมืองบุรรี มั ย์เพียงอย่างเดียว
ดินแดนอันเป็ นทีต่ งั ้ จังหวัดบุรรี มั ย์ปจั จุบนั เป็ นดินแดนทีเ่ คยรุง่ เรืองมาในอดีต มีประชาชน
อาศัยอยูห่ นาแน่ นมาโดยตลอด จากหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. จากการศึกษาสํารวจ และศึกษาจากแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศของ รศ. ศรีศกั ร
วัลลิโภดม และ ผศ. ทิวา ศุภจรรยา ปรากฏว่า มีเมืองและชุมชนโบราณเฉพาะในเขตจังหวัดบุรรี มั ย์
เกินกว่า ๑๓๐ แห่ง เมืองและชุมชนเหล่านัน้ จะมีคนู ้ํ า คันดินล้อมรอบถึง ๓ ชัน้ ก็มลี กั ษณะของเมืองเป็ น
รูปทรงกลมเกือบทัง้ หมด จากการวิเคราะห์ในชัน้ ต้นเป็ นเมืองและชุมชนทีอ่ ายุอยูใ่ นสมัยทวารวดี ๑ ซึง่
จากข้อสํารวจดังกล่าวในบริเวณลํานํ้ามูลพบว่า ลํานํ้ านี้เป็ นลํานํ้าหลักของบริเวณ ไหลมาจากทางทาง
ตะวันตกผ่านตอนใต้ของอําเภอพุทไธสง ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเขตอําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์
ั ่ ของ แม่น้ํ ามูลในรัศมี
ไปยังเขตอําเภอชุมพลบุร ี และอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ ตามลําดับ ทางฝงใต้
ั ่ ้ า ได้พบชุมชนเป็ นระยะไป ซึง่ ล้วนแต่ตงั ้ อยูใ่ นบริเวณทีร่ าบลุ่มทัง้ สิน้ คือ
๒ - ๑๗ กิโลเมตร จากฝงนํ
บ้านปะเคียบ บ้านโนนสูง บ้านแพ บ้านดงเค็ง บ้านสระขีต้ ุ่น บ้านเขว้า บ้านกระเบือ้ ง บ้านโคก
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๑

ศรีศกั ร วัลลีโภดม , ชุมชนโบราณในเขตทุง่ กุลาร้องไห้ และบุรรี มั ย์ เอกสารหมายเลข ๖ หน้า ๕-๘ , จากเอกสาร
ประกอบการสัมมนาประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้

๒
เมืองไช บ้านเมืองน้อย บ้านดงพลอง บ้านตะแบง บ้านโคกเมือง บ้านทุ่งวัง และบ้านสําโรง ชุมชน
โบราณทีก่ ล่าวถึงนี้อาจวิเคราะห์ตามรูปร่างลักษณะและสภาพแวดล้อม คือ
(๑) แบบทีเ่ ป็ นเนินดินสูงจากระดับ ๕ เมตรขึน้ ไป จากทีร่ าบลุ่มในบริเวณรอบๆ ไม่มคี ูน้ํา
และคันดินล้อมรอบ บางแห่งก็เป็ นเนินเดีย่ ว แต่บางแห่งก็เป็ นสองสามเนินดินต่อกัน ตามเนินดินจะมี
ั ้ นเผา ทัง้ ทีม่ าจากหม้อกระดูกและไม่ใช่หม้อกระดูกกระจัดกระจายอยูเ่ นินดิน ทีเ่ ป็ น
เศษเครือ่ งปนดิ
แหล่งสําคัญในแบบนี้ได้แก่ บ้านกระเบือ้ ง ซึง่ เป็ นเนินดินขนาดใหญ่ม ี ๓ เนินดินติดต่อกัน ในการตัด
ถนนผ่านหมู่บา้ นรถแทรกเตอร์ได้ตดั ชัน้ ดินของแหล่งชุมชนโบราณลึกไปอีกถึง ๓ - ๔ เมตร เผยให้เห็น
ั ้ นเผาแบบหนาและ
ชัน้ ดินทีม่ กี ารอยูส่ บื เนื่องกันมาอย่างน้อย ๒-๓ ชัน้ ชัน้ ตํ่าสุดสัมพันธ์กบั เครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผาชนิดบางมีลายเชือกทาบ
หยาบ เปลือกหอย และกระดูกสัตว์ ชัน้ บนๆ ขึน้ มาสัมพันธ์กบั เครือ่ งปนดิ
และบรรดาภาชนะบรรจุกระดูกคน ตามแบบต่างๆ นอกนัน้ ยังพบเศษขีโ้ ลหะ ทีเ่ หลือจากการถลุงแล้ว
เนินดินอีกแห่งหนึ่งคือ บ้านโคกสูง พบชัน้ ดินทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างน้อย ๒ - ๓ ชัน้ และพบเศษขีแ้ ร่โลหะ
เช่นเดียวกันกับทีบ่ า้ นกระเบือ้ ง
(๒) แบบทีเ่ ป็ นเนินดินทีค่ นู ้ํ าล้อมรอบ ได้แก่ บ้านแพ บ้านโคกเมืองไช บ้านเมืองน้อย บ้าน
ดงพลอง บ้านโคกเมือง และบ้านทุ่งวัง ชุมชนโบราณเหล่านี้บางแห่งก็มคี ูน้ําล้อมรอบชัน้ เดียว แต่บาง
แห่งก็มคี นู ้ํ าล้อมรอบตัง้ แต่สองชัน้ ขึน้ ไป เช่น บ้านดงพลอง และบ้านโคกเมือง แหล่งสําคัญเห็นจะได้แก่
ั ้ นเผาทีเ่ ป็ น
บ้านดงพลอง ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ มีคูน้ําล้อมรอบสองชัน้ พบเครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผาเครือบแบบลพบุร ี ซึง่ เข้าใจว่าคงแพร่มาจากเตาบ้านกรวด
ภาชนะใส่กระดูกคนตายและเครือ่ งปนดิ
แสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้คงมีอยูเ่ รือ่ ยมาจนถึงสมัยลพบุร ี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗ บ้านโคกเมืองก็
เป็ นอีกแห่งหนึ่งทีเ่ ป็ นชุมชนรูปกลม มีคูน้ําล้อมรอบถึง ๓ ชัน้ ภายในชุมชนพบเศษภาชนะดินเผา
พร้อมบรรจุกระดูกและขีโ้ ลหะทีถ่ ลุงแล้วเป็นจํานวนมาก ถัดมาก็เป็ นบ้านทุ่งวัง ซึง่ เป็ นเนินดิน ๒ - ๓
เนินทีม่ คี นู ้ํ าโอบรอบเข้าไว้ดว้ ยกัน พบเสมาหินทรายแบบทวารวดี และเนินดินลูกหนึ่งทีใ่ ช้เป็ นแหล่ง
ั ้ นเผาแบบขอมซึง่ เป็ นของในคริสต์ศตวรรษ
ถลุงโลหะโดยเฉพาะ นอกนัน้ ยังมีผพู้ บเทวรูปและเครือ่ งปนดิ
ที่ ๑๐ - ๑๑ (พุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘) ลงมา
(๓) แบบทีเ่ ป็ นเนินดิน ๒ - ๓ เนิน มีคนู ้ําล้อมรอบและมีการสร้างคันดินโอบรอบอีก
ชัน้ หนึ่งพบทีบ่ า้ นปะเคียบเพียงแห่งเดียว แสดงให้เห็นถึงวิวฒ
ั นาการของผังชุมชนตัง้ แต่ระยะแรกทีม่ ี
เพียง เนินดินเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย แล้วต่อมาก็มกี ารขุดคูน้ํ าล้อมรอบ และในสมัยหลังสุดก็มกี ารสร้างคูคนั ดิน
เป็ นกําแพงเมืองโอบรอบอีกชัน้ หนึ่งเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า แต่น่าเสียดายทีว่ ่าการสร้างกําแพงดินนี้เสร็จ
เพียงแค่ดา้ นตะวันตกด้านใต้ถา้ หากว่าทําเสร็จแล้วผังของชุมชนแห่งนี้จะเป็ นลักษณะเดียวกันกับ
ผังเมืองร้อยเอ็ด และสุรนิ ทร์ทเี ดียว ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามีการทีจ่ ะปรับปรุงให้ชุมชนบ้านปะเคียบเป็ น
เมืองขึน้ ในสมัยลพบุร ี ราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๐-๑๑ (พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘) นอกจากนี้บริเวณภายใน
ชุมชนบ้านปะเคียบเองก็แสดงให้เห็นถึงวิวฒ
ั นาการทีส่ อดคล้องกับลักษณะผังเมืองทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วคือ
พบเนินดินทีจ่ ดั ไว้เป็ นบริเวณศักดิ ์สิทธิ เป็ นทีฝ่ งั อัฐคิ นตาย ซึง่ บรรจุไว้ในหม้อกระดูก ต่อมาบริเวณนี้
ได้กลายเป็ นศาสนสถานทางพุทธศาสนา มีเสมาหินทีม่ รี ปู สลักเป็ นรูปสถูปและฐานกลีบบัว อันเป็ น
สัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนา ปกั อยูห่ ลายหลัก รวมทัง้ มีชน้ิ ส่วนของธรณีประตูหนิ ทีแ่ สดงให้เห็นว่า

๓
เคยมีการสร้างอาคารในรูปของวิหารบนเนินนี้ดว้ ย
นอกจากนี้ยงั พบเศษโลหะสัมริดทีห่ ล่อเป็ นรูป
วงแหวนและชิน้ ส่วนของเทวรูปและข้างในบริเวณนี้อกี ด้วย อันแสดงให้เห็นว่าเป็ นชุมชนทีม่ พี ฒ
ั นาการ
มาถึงสมัยทวารวดี และลพบุร ี
ั ่ อของลํานํ้า ในรัศมี ๒ - ๗ กิโลเมตร จากฝงนํ
ั ่ ้ าสํารวจพบแหล่งโบราณคดี
ทางฝงเหนื
จํานวน ๑๗ แห่ง คือ บ้านเมืองไผ่ บ้านเมืองบัว บ้านจาน บ้านขีเ้ หล็ก บ้านนํ้าอ้อมใหญ่ บ้านแสงสุข
บ้านยะวึก บ้านขีต้ ุ่น บ้านนํ้ าอ้อม บ้านกระเบือ้ งใหญ่ บ้านกระเบือ้ งน้อย บ้านหัวนาดํา บ้านสําโรง บ้าน
ตึกชุม บ้านโนนยาว บ้านเขาโค้ง บ้านกระเบือ้ ง แหล่งโบราณคดีเหล่านี้กม็ ลี กั ษณะเช่นเดียวกันกับทาง
ั ่ านใต้ของแม่น้ํามูล คือ แบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ ๒ แบบ คือ แบบทีเ่ ป็ นเนินดินโดยไม่มคี ูน้ํา
ฝงด้
ล้อมรอบ และแบบทีม่ คี นู ้ํ าล้อมรอบ ในบรรดาแบบทีไ่ ม่มคี นู ้ํ าล้อมรอบทีน่ ่ าสนใจเห็นจะได้แก่ บ้าน
กระเบือ้ งใหญ่ ตําบลยะวึก เป็ นเนินดินขนาดใหญ่ทม่ี คี วามสูงลาดขึน้ ไปจากทางตะวันตกไปทาง
ตะวันออก
แสดงถึงการทับถมของแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยหลายยุคหลายสมัย
ตอนปลายเนินทางด้าน
ตะวันออก ซึง่ เป็ นตอนทีส่ ูงสุดนัน้ ปจั จุบนั เป็ นเขตวัดประจําหมูบ่ า้ น ดูเหมือนจะถูกจัดไว้ให้เป็ นแหล่ง
ั ้ นเผาทีใ่ ช้เป็ นหม้อบรรจุกระดูกคน
ศักดิ ์สิทธิของชุมชนในสมัยโบราณ เพราะเป็ นบริเวณทีม่ เี ครือ่ งปนดิ
ตายอยูห่ นาแน่ นกว่าทีอ่ ่นื ๆ เนินดินอีกแห่งหนึ่งคือ ทีบ่ า้ นโนนยางร้างอยูใ่ นเขตตําบลบ้านกระเบือ้ ง
อําเภอชุมพลบุร ี เป็ นเนินดินทีต่ งั ้ อยูต่ ดิ กับลําแม่น้ํ ามูล ปจั จุบนั ลํานํ้าเปลีย่ นทางเดินเลยกัดเซาะเนินดิน
แห่งนี้พงั ทลายลงนํ้ าไปครึง่ เนิน เผยให้เห็นถึงชัน้ ดินธรรมชาติ และชัน้ ดินทีอ่ ยูอ่ าศัยตัง้ แต่ชนั ้ ล่างสุด
จนถึงชัน้ บนสุดทีม่ รี ะดับสูงถึง ๔ เมตร เนินดินแห่งนี้ทางคณะสํารวจได้ทําการขุดหลุมทดลองทําผัง
ั ้ นเผามาวิเคราะห์ และส่งตัวอย่างถ่านไปทําการกําหนดอายุทส่ี ถาบันพลังงาน
บริเวณ นําเศษเครือ่ งปนดิ
ปรมาณูแห่งชาติ
ส่วนแหล่งโบราณคดีแบบทีม่ คี นู ้ําล้อมรอบนัน้ ในบริเวณนี้มที งั ้ ขนาดเล็กและใหญ่ แหล่งที่
เป็ นขนาดเล็กมีลกั ษณะกลม และบางแห่งก็มคี นู ้ํ าล้อมรอบ ๒ - ๓ ชัน้ เช่น บ้านนํ้าอ้อมใหญ่ เป็ นต้น แต่
ั ้ นเผาไม่ลกึ และไม่มคี วามหนาแน่ น แสดงถึงการตัง้ หลัก
มักเป็ นเนินดินตํ่าๆ มีชนั ้ ดินทีม่ เี ศษเครือ่ งปนดิ
แหล่งแต่เพียงระยะเวลาหนึ่งแล้วร้างไป ส่วนแหล่งขนาดใหญ่นนั ้ มักมีรปู แบบไม่สมํ่าเสมอ เช่นทีบ่ า้ น
ยะวึก และบ้านตึกชุม เป็ นต้น แต่ละแห่งมีคนู ้ําล้อมรอบขนาดใหญ่ทส่ี าํ คัญเห็นจะได้แก่ บ้านยะวึก
เพราะภายในบริเวณทีม่ คี ูน้ําล้อมรอบนัน้ มีอยูห่ ลายเนินดินทีอ่ ยูอ่ าศัย พบเศษเครือ่ งปนั ้ ดินเผาทีเ่ ป็ น
หม้อบรรจุกระดูกและขีโ้ ลหะทีเ่ หลือจากการถลุงกระจายไปทัว่
นอกคูน้ําออกมาก็มเี นินดินทีบ่ างเนิน
เช่น บริเวณทีว่ ดั ยะวึก ตัง้ อยูน่ นั ้ มีลกั ษณะเหมาะทีเ่ ป็ นทัง้ แหล่งฝงั อัฐคิ นตายและการถลุงโลหะ ทาง
คณะสํารวจได้ทาํ การขุดหลุมทดลองในบริเวณนี้เช่นกัน ห่างออกไปทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
มีแนวทางถนนทีเ่ ป็ นคันดินไปติดต่อกับแหล่งชุมชนโบราณทีบ่ า้ นนํ้าอ้อมใหญ่
และบ้านแสงสุข
ยิง่ กว่านัน้ ยังมีแนวทางไปติดต่อกับชุมชนโบราณอีกหลายแห่งในเขตลํานํ้าพลับพลาทางเหนือจาก
ร่องรอยคันดินทีส่ มั พันธ์กบั แหล่งชุมชนอื่นในบริเวณใกล้เคียงเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าแหล่งโบราณทีบ่ า้ น
ยะวึกนี้มลี กั ษณะเป็ นชุมชนใหญ่ทเ่ี ป็ นศูนย์กลางของท้องถิน่ ก็ว่าได้

๔
๒. มีการขุดพบพระพุทธรูปนาคปรก สมัยทวารวดี ทีบ่ า้ นเมืองฝ้าย ซึง่ อยูใ่ นเขตอําเภอ
ลําปลายมาศ และเป็ นทีย่ อมรับกันทัวไปว่
่ า เป็ นพระพุทธรูปนาคปรก สมัยทวารวดีทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดเท่าที่
พบในประเทศไทย
นอกจากนัน้ ยังพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอกี หลายองค์ ทีอ่ ําเภอพุทไธสง ซึง่ มีอายุอยูใ่ น
พุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๕ และพบใบเสมาทีบ่ า้ นปะเคียบ อําเภอคูเมือง อันเป็ นโบราณวัตถุสมัย
ทวารวดี ดังนัน้ จึงทําให้สนั นิษฐานได้ว่า ดินแดนจังหวัดบุรรี มั ย์ปจั จุบนั เคยเป็ นทีต่ งั ้ ชุมชนสมัยทวารวดี
อย่างน้อยทีส่ ุดก็ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๓
๓. จากหลักฐานทีป่ รากฏในปจั จุบนั ด้านสถาปตั ยกรรม และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ เช่น
ปราสาทหินเขาพนมรุง้ ปราสาทเมืองตํ่า และอื่นๆ อีกมาก เทวรูป พระพุทธรูป ซึง่ มีความงดงามและมี
ั ้ นเผาชนิดเผาแกร่ง มี
อยูเ่ ป็ นจํานวนมากในเขตจังหวัดบุรรี มั ย์และใกล้เคียง นอกจากนัน้ ยังมีเครือ่ งปนดิ
เตาเผาขนาดใหญ่ ซึง่ นักโบราณคดีหลายท่านกล่าวว่า ไม่พบในทีอ่ ่นื แม้แต่ในเขมรตํ่า (ประเทศกัมพูชา)
ศิลปสถาปตั ยกรรมเหล่านี้มอี ายุอยูใ่ นสมัยพระนคร
๔. ๒จากการก่อสร้างปราสาทหินเขาพนมรุง้ ซึง่ สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นเทวสถาน
ประกอบกิจทางศาสนา และเพื่อเป็ นการเสริมสร้างบารมีของกษัตริยผ์ มู้ อี ํานาจ เข้าใจว่าปราสาทหินเขา
พนมรุง้ สร้างขึน้ เพื่อใช้ประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ของ เมืองใด เมืองหนึ่งในละแวกใกล้เคียงกันเพราะ
ห่างจากเขาลูกนี้ไปทางใต้ ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีเมืองโบราณเมืองหนึ่งขนาดไม่ใหญ่โตนักแต่มรี ะบบ
การชลประทาน หรืออ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่พอทีจ่ ะใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชนเมืองนัน้ ได้ตลอด
ทัง้ ปี อ่างเก็บนํ้ านี้บุผนังทัง้ ๔ ด้าน ด้วยศิลาแลง กําแพงเมืองเป็ นกําแพงดินทีข่ ดุ จากคูรอบเมืองพูนให้
สูงขึน้ และปกั เสาระเนียดบนคันดินนัน้ ร่องรอยต่างๆ สาบสูญหมดแล้ว คงเหลือเพียงคันดินและกําแพง
ดินบางตอนเท่านัน้ ทีก่ ลางเมืองมีเทวสถานขนาดใหญ่ สร้างขึน้ บนผังทีง่ ดงาม ตัวเทวสถานสร้างขึน้
ด้วยอิฐทัง้ หลัง ส่วนระเบียงและใดปุระทัง้ ๔ เรียงด้วยหินทราย การเรียงอิฐก่อสร้างในเทวสถานใช้
กรรมวิธอี ย่างดียงิ่ จนสามารถทําให้เนื้ออิฐแนบสนิทจนเกือบจะเป็ นเนื้อเดียวกันเห็นเป็ นรอยเส้นเล็กๆ
ระหว่างอิฐแต่ละก้อนเท่านัน้ อิฐเหล่านี้มสี ่วนของการผสมดินทีด่ ี จนสามารถนํ ามาฝนให้เรียบในระหว่าง
การเรียง
และใช้น้ํ าทีล่ ะลายออกมาจากอิฐนัน้ ปนด้วยยางไม้หรือนํ้ ากาวเป็ นตัวเชื่อมอิฐเข้าด้วยกัน
ทําให้ดไู ม่เห็นรอยเลื่อมต่อของอิฐ
ตามลักษณะของเทวสถานเมืองโบราณแห่งนี้ เมือ่ นําไปเทียบกับเทวสถาน ๒ - ๓ หลัง
ทีก่ ่อสร้างด้วยอิฐบนยอดเขาพนมรุง้ แล้วเห็นว่าน่ าจะสร้างขึน้ ในยุคสมัยไล่เลีย่ กัน หรือ ยุคเดียวกันใน
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖
๕. จากศิลาจารึก ซึง่ พบที่ เขาพนมรุง้ ได้กล่าวถึงพระนามของกษัตริย์ ทีเ่ ป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ใน
การสร้างและดูแลรักษาปราสาทพนมรุง้ เป็ นคนละองค์กบั กษัตริยท์ ป่ี กครองนครวัด เช่น หิรณ
ั ยะวรมันกษีตนิ ทราทิตย์ วิเรนทรวรมัน เป็ นต้น และระบุศกั ราชเป็น พ.ศ. ๑๔๓๓ ก็ม ี ๑๕๓๒ ก็ม ี ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่าจะต้องมีกษัตริยท์ ม่ี อี ํานาจปกครองในแถบนี้เป็นอิสระ แต่ยอมรับความเป็ นผูน้ ําของพระนคร
๒

ปฏิพฒ
ั น์ พุ่มพงค์แพทย์ , การศึกษาโบราณคดีในบุรรี มั ย์และอีสานใต้ หน้า ๒-๓ , เอกสารประกอบการสัมมนา
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้ หมายเลข ๑๐

๕
จากหลักฐานและเหตุผลข้างต้นนี้
พอจะสรุปได้ว่าดินแดนอันเป็ นทีต่ งั ้ จังหวัดบุรรี มั ย์
(เขตจังหวัดไม่ใช่ตวั จังหวัด) ปจั จุบนั นี้เคยเป็ นทีต่ งั ้ อาณาจักรทีย่ งิ่ ใหญ่มาตัง้ แต่ สมัยทวารวดีถงึ สมัย
ลพบุร ี มีกษัตริยท์ ม่ี อี ํานาจปกครองเป็ นอิสระ มีประชาชนอยูห่ นาแน่ น จนสามารถเกณฑ์แรงงาน
สร้างศาสนสถานอันยิง่ ใหญ่อย่างปราสาทเขาพนมรุง้
และแต่ละชุมชนจะต้องมีประชากรหนาแน่ น
พอทีจ่ ะสร้างคูเมืองขนาดใหญ่ได้ เมืองต่างๆ เหล่านี้คงร้างไปตามธรรมชาติ หรือจากภัยต่างๆ เช่น ฝน
แล้ง โรคระบาด สงคราม โจรผูร้ า้ ย เป็ นต้น ซึง่ ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึน้ แม้แต่นครวัด นครธม ทีถ่ ูก
อาณาจักรอยุธยารุกรานครอบครอง เมือ่ พ.ศ. ๑๘๙๕ และได้รา้ งอยูจ่ นป่าไม้ใหญ่ปกคลุม ขนาดทีช่ าว
ฝรังเศส
่ เข้าไปพบโดยบังเอิญ และไม่เชื่อในสายตาตัวเองว่าจะพบสิง่ ก่อสร้างมหัศจรรย์ เช่นนี้ สอบถาม
ชาวบ้านก็ไม่มใี ครบอกได้ว่าเป็ นอะไร สร้างเมือ่ ไร
หากไม่ได้อาศัยศิลาจารึกก็คงไม่มใี ครทราบ
จนกระทังป
่ จั จุบนั นี้
อาจมีประชาชนส่วนหนึ่งทีร่ อดจากภัยมาได้ เข้าหลบอยูใ่ นป่าชายแดน จนทําให้ทาง
กรุงศรีอยุธยาเรียกว่า เขมรปา่ ดง
ประวัตศิ าสตร์ของท้องถิน่ บุรรี มั ย์ขาดตอนอยูช่ ่วงหนึ่งคือ จากยุคโบราณมาจนถึงยุคสิน้ สุด
การก่อสร้างปราสาทหินในทีต่ ่างๆ จากนัน้ ประวัตศิ าสตร์บุรรี มั ย์เริม่ ชัดเจนขึน้ อีกครัง้ หนึ่งตอนปลาย
สมัยอยุธยา

สมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยนี้ดนิ แดนในแถบเมืองบุรรี มั ย์ เมืองพุทไธสง เมืองตลุง (อ.ประโคนชัย ปจั จุบนั )
เมืองนางรอง ต่างก็มาขึน้ กับกรุงศรีอยุธยา โดยขึน้ กับข้าหลวงใหญ่ทน่ี ครราชสีมา ซึง่ เป็ นข้าหลวงต่าง
พระองค์โดยตัง้ เมืองตลุงเป็ นหัวเมืองชัน้ จัตวา เมืองนางรองเป็ น หัวเมืองชัน้ เอก
จากประวัตจิ งั หวัดนครราชสีมา รวบรวมโดยสุขุมาลย์เทวีกล่าวว่า ในรัชสมัยของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชนัน้ พระองค์ได้แต่งตัง้ ให้พระยายมราช (สังข์) ครองเมืองนครราชสีมา สมัยนัน้
เมืองนครราชสีมาเป็ นเมืองใหญ่ มีเมืองขึน้ ๕ เมือง คือ นครจันทึก ชัยภูม ิ พิมาย บุรรี มั ย์ นางรอง
ต่อมาขยายเมืองเพิม่ เติมอีก ๙ เมือง คือ จัตุรสั เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว ชนบท พุทไธสง ประโคนชัย
รัตนบุร ี และปกั ธงชัย

____________________________________________________________________
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกําหนดอายุดงั นี้
สมัยทวารวดี
ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐
สมัยศรีวิชยั
ประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐
สมัยลพบุรี
ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐
ศจ. หม่อมเจ้าสุภทั รดิ ศ ดิ ศกุล ทรงกําหนดอายุดงั นี้
สมัยทวารวดี
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖
สมัยศรีวิชยั
พุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๘

๖
สมัยลพบุรี

พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘

สมัยกรุงธนบุรี
ใน พ.ศ. ๒๓๒๐ กองทัพกรุงธนบุรไี ด้ยกไปตีเมืองบุรรี มั ย์ และจากจดหมายเหตุประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ ๗๐ กล่าวว่าใน พ.ศ. ๒๓๒๑ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรโี ปรดให้สมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริยศ์ กึ เป็ นแม่ทพั ทางบก นํ าทัพสมทบกับกําลังเมืองตะวันออก ให้เจ้าพระยาสุรสีหพ์ ษิ ณวาธิราช เป็ นแม่ทพั ยกไปเกณฑ์เขมรต่อเรือรบ ยกขึน้ ไปทางแม่น้ําโขง เพื่อตีเมืองนครจําปาศักดิ ์ ในการที่
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ ยกกองทัพมานี้ ปรากฏประวัตเิ มืองบุรรี มั ย์ว่า ใน พ.ศ. ๒๓๒๑ พระยา
นางรองเป็ นกบฎโดยคบคิดกับเจ้าโอ เจ้าอิน เจ้าเมืองนครจําปาศักดิ ์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรจี งึ ให้
เจ้าพระยาจักรี (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) มาปราบปรามเกลีย้ กล่อมหัวเมืองเหล่านี้ให้
เป็ นเมืองขึน้ ของนครราชสีมาตามเดิม
แต่ตามจดหมายจากประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗ นัน้ กล่าวว่า เจ้าเมืองนครจําปาศักดิ ์ครัง้
นัน้ ชื่อ เจ้าไชยกุมารฯ พ่ายแพ้แก่กองทัพกรุงธนบุร ี จึงถูกคุมตัวไปยังกรุงธนบุร ี แต่ในทีส่ ุดได้รบั การ
โปรดเกล้าฯ ให้ไปนครจําปาศักดิ ์ ในฐานะประเทศราชอีก ในการทีส่ มเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ
เดินทัพมาถึงจังหวัดบุรรี มั ย์เดีย๋ วนี้ หนังสืออ่านเรือ่ งจังหวัดบุรรี มั ย์ตพี มิ พ์ในงานฉลอง ๒๕ พุทธ
ศตวรรษ กล่าวว่า พระองค์ได้พบเมืองร้างอยูท่ ล่ี ุ่มนํ้าห้วยจรเข้มาก มีชยั ภูมดิ ี แต่สถานทีเ่ ดิมมีไข้เจ็บชุก
ชุม เขมรป่าดงไม่กล้าเข้ามาอยูอ่ าศัย แต่ตงั ้ บ้านอยูโ่ ดยรอบ คือ บ้านโคกหัวช้าง บ้านทะมาน ๓ (บริเวณ
สนามบินปจั จุบนั ) จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ เมืองร้างนัน้ ทีข่ า้ งต้นแปะใหญ่ (ทีศ่ าลเจ้าพ่อหลักเมืองปจั จุบนั
นี้) และโปรดเกล้าฯ ให้บุตรเจ้าเมืองพุทไธสง ซึง่ ติดตามมาพร้อมด้วยครอบครัวเป็ นเจ้าเมืองแล้ว
ชักชวนให้ชาวเขมรปา่ ดงนี้ มาตัง้ หลักแหล่งทําเรือกสวน ไร่ นา ในเมืองร้างจนเป็ นปึกแผ่น เมืองนี้จงึ ใช้
นามว่า เมืองแปะ บุตรเจ้าเมืองพุทไธสงสมัยนี้ ต่อมาได้รบั บรรดาศักดิ ์เป็ นพระยานครภักดี เมือ่ พระยา
นครภักดีวายชนม์ลง บุตรชื่อนายหงส์ เป็ นเจ้าเมืองแทน ได้รบั บรรดาศักดิ ์เป็ นพระยานครภักดี เมือ่
พ.ศ. ๒๓๕๐
นอกจากนี้ปรากฏจากพงศาวดารเมืองสุรนิ ทร์ว่า ในจุลศักราช ๑๑๔๓ ปีฉลู ตรีศก ตรงกับ
พ.ศ. ๒๓๒๔ ทางฝา่ ยเขมรเกิดจลาจลโดย เจ้าฟ้าทะละหะ (มู) กับพระยาวิบลู ราช (ชู) คิดกบฎจับ
สมเด็จพระบรมราชาธิราช เจ้ากรุงกัมพูชาไปถ่วงนํ้าเสีย ยกนักองค์เองขึน้ เป็ นเจ้าแล้วกลับไปฝกั ใฝท่ าง
ญวน พระเจ้ากรุงธนบุรโี ปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ กับเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกกองทัพไป
ปราบปรามโดยเกณฑ์กําลังทางขุขนั ธ์ สุรนิ ทร์ สังขะ แล้วไปตีเมืองประทายเพ็ชร ประทายมาศ ประทาย
สมันต์ กําแพงสวาย เสียมราฐ แต่การยกทัพไปปราบปรามยังมิทนั ราบคาบดี ข้างฝา่ ยใน กรุงธนบุร ี
พระเจ้าแผ่นดินมีสติวปิ ลาศ ทรงประพฤติการวิปริตต่างๆ บ้านเมืองกําลังระสํ่าระสายสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริยศ์ กึ ทราบข่าวจําเป็ นต้องกลับคืนสู่พระนคร บ้านเมืองทีต่ ไี ด้กก็ วาดต้อนและ แตกตื่นอพยพ
มาบ้าง ทัง้ พระสุรนิ ทร์ภกั ดีณรงค์จางวาง ก็ได้มหี นังสือลงไปเกลีย้ กล่อมญาติพน่ี ้อง ปรายเขมร ทาง
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๓

บริเวณข้างวัดกลางบุรรี มั ย์

๗
แขวงเมืองเสียมราฐ สะโตง กําแพงสวาย ประทายเพ็ชร ให้ขน้ึ มาทางบน ออกญาแอก กับนางรอง พา
บ่าวไพร่ไปตัง้ อยูท่ น่ี างรอง ออกญาหงษ์ ไปตัง้ อยูท่ โ่ี คกเมืองแปะ (ทีต่ งั ้ จังหวัดบุรรี มั ย์ปจั จุบนั )

สมัยรัตนโกสิ นทร์
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมืองบุรรี มั ย์ได้มสี ่วนเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ของ
บ้านเมืองน้อย
ตามทีป่ รากฏในบันทึกภูมศิ าสตร์ จังหวัดบุรรี มั ย์ ทีน่ ายสุข รวบรวมไว้มคี วามว่า พระนคร
ภักดี (หงส์ ต้นตระกูล หงษ์รจุ โิ ก) บุตรพระยาดร (เอม) เจ้าเมืองพุทไธสมัน (ปณั เทียยมาล) ได้พา
ครอบครัวมาตัง้ บ้านเรือนอยู่ทบ่ี า้ นตะโก ต่อมาได้สร้างเป็นเมืองขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๐ เรียกว่า เมืองแปะ
เพราะมีตน้ แปะอยูก่ ลางเมือง
นอกจากนี้บางประวัตยิ งั กล่าวว่าใน พ.ศ. ๒๓๗๐ เจ้าอนุ เวียงจันทน์เป็ นกบฎ ได้ให้
เจ้าราชวงศ์ยกกองทัพมากวาดต้อนผูค้ นและเสยียงอาหารแถบเมืองพุทไธสง เมืองแปะ เมืองนางรอง
พระนครภักดี (หงษ์) นําราษฎรออกต่อสู้ เมือ่ สูไ้ ม่ได้จงึ หนีไปเมืองพุทไธสมัน ทหารลาวตามไปทันแล้ว
จับตัวได้ทช่ี ่องเสม็ด (ช่องเขาทีจ่ ะไปประเทศกัมพูชา) เมือ่ ถูกจับแล้ว ทหารลาวนํ าตัวพระยานครภักดี
(หงษ์) และครอบครัวทีจ่ บั ได้ไปให้เจ้าราชวงศ์ แล้วถูกควบคุมตัวไว้ทท่ี ุ่งเมืองสุวรรณภูม ิ ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดซึง่ เจ้าราชวงศ์ตงั ้ ทัพอยูท่ น่ี นั ่ แต่พระยานครภักดี (หงส์) และครอบครัวทีถ่ ูกควบคุมตัวได้จบั
อาวุธต่อสูเ้ พือ่ หนี จึงถูกฆ่าตายหมด
นอกจากนี้ ในบางเล่มยังกล่าวถึงประวัตเิ มืองบุรรี มั ย์ ทีแ่ ตกต่างออกไปอีกดังนี้ว่า ๔บุรรี มั ย์
มีช่อื ว่าเมืองจรเข้ เดิมขอมดําได้เข้าตัง้ เป็ นเมืองเล็กๆ ในลุ่มนํ้ าห้วยจรเข้ และให้ช่อื เมืองตามลุ่มนํ้านัน้
เพราะมีจรเข้ชุมมาก และไข้ปา่ มีพษิ รุนแรง ขอมดําอยู่ได้ไม่นานก็ทง้ิ ร้างไป ครัน้ ขอมดําสิน้ อํานาจไทย
จึงเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน ณ ลุ่มนํ้ าห้วยจรเข้น้อี กี ตอนแถบบ้านโคกหัวช้าง และบ้านทะมาน จนถึงสมัย
กรุงธนบุร ี เจ้าเมืองนางรอง และเจ้าเมืองจําปาศักดิ ์แข็งเมือง พระเจ้าตากสินโปรดให้เจ้าพระยาจักรี
ยกทัพออกไปปราบแล้วนํ าบุตรชายเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง) มาด้วย ผ่านมาทางลุ่มนํ้าจรเข้ เห็น
ผูค้ นตัง้ บ้านเรือนมาก และได้ทราบว่าทีน่ นเป็
ั ่ นเมืองร้างของขอมดําอยูก่ ่อนแล้ว ชื่อเมืองจรเข้ จึงได้ตงั ้
เมืองขึน้ ทีเ่ มืองร้างนัน้ และให้ช่อื ว่า เมืองแปะ ตามนามต้นไม้ใหญ่ ครัน้ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕
โปรดให้เปลีย่ นชื่อใหม่เป็ น บุรรี มั ย์
๕
ประวัตศิ าสตร์บางเล่มก็เล่ากันว่า ขอมได้ครอบครองเมืองบุรรี มั ย์และใช้เป็ นศูนย์กลางใน
การติดต่อระหว่างกัมพูชา กับหัวเมืองขึน้ ในภาคอีสานของไทย เช่น พิมาย สกลนคร มีถนนโบราณ
เหลืออยูส่ ายหนึ่ง เริม่ จากบ้านละลมพะเนา (บ้านละลมทะนู ปจั จุบนั ) ตําบลจันดุม อําเภอประโคนชัย
ขึน้ ไปอําเภอพุทไธสง มีหลักหินปกั เป็ นระยะๆ จนถึงเขาพนมรุง้ ในสมัยทีไ่ ทยเรืองอํานาจได้แผ่ขยาย
อาณาเขตมายังเมืองบุรรี มั ย์ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ ชดั ว่าได้มาครองเมืองบุรรี มั ย์ ทางนครราชสีมา
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๔
๕

สนิท เงินยวง "ของดี ๗๑ จังหวัด" หน้า ๓๕-๔๖
เอกสารเผยแพร่ในการสัมมนาการพัฒนาการท่องเทีย่ วภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๒๑
"อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว" หน้า ๖๖-๖๗

๘
หรือทางหลวงพระบาง ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็ นเมืองขึน้ อยูก่ บั นครราชสีมา มี
ศูนย์กลางการ ปกครองอยู่ทเ่ี มืองนางรอง (ปจั จุบนั คือ อําเภอนางรอง) และมีเมืองใกล้เคียงหลายหัว
เมือง เช่น เมืองพุทไธสมัน (ปจั จุบนั คือ อําเภอพุทไธสง) เมืองตลุง (ปจั จุบนั คือ อําเภอประโคนชัย) ใน
สมัยกรุงธนบุร ี ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๑ เจ้าเมืองนางรอง ได้แข็งเมือง เจ้าพระยาจักรได้ยกมาเกลีย้ กล่อม
ให้เป็ นเมืองขึน้ ของนครราชสีมา ตามเดิม เมือ่ เสด็จกลับได้ทรงพบเมืองร้างซึง่ มีชยั ภูมดิ ี จึงโปรดให้ตงั ้
เมืองขึน้ เรียกว่า เมืองแปะ ตามชื่อต้นแปะใหญ่ (ปจั จุบนั บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) ทรงแต่งตัง้ บุตร
เจ้าเมืองพุทไธ-สมัน คือ พระยาภักดี ขึน้ ครองเมือง ครัน้ ถึง สมัยพระยานครภักดี (ทองดี) เป็ นเจ้าเมือง
ทางราชการได้รวมเมืองนางรอง เมืองพิมาย เมืองพุทไธสง เมืองรัตนบุร ี เมืองตลุง และเมืองแปะ เข้ามา
เป็ นเมืองเดียวกัน เรียกว่า บริเวณนางรอง และตัวศาลากลางอยู่ทเ่ี มืองปะ ต่อมาอาณาเขตนางรอง
เปลีย่ นไป คือ เมืองพิมายโอนไปขึน้ อยูก่ บั นครราชสีมา เมืองรัตนบุรไี ปขึน้ อยูก่ บั สุรนิ ทร์ ซึง่ บริเวณ
นางรองก็เปลีย่ นเป็ นบุรรี มั ย์ มี พระรังสรรค์สารกิ จ (เลื่อน) เป็ นเจ้าเมืองคนแรก (พ.ศ. ๒๔๔๑ ๒๔๔๔)
ตัง้ แต่เมืองแปะได้ตงั ้ ขึน้ มีเจ้าเมืองปกครองสืบต่อกันมา คือ
๑. พระยานครภักดี (บุตรเจ้าเมืองผไทสมัน)
๒. พระยานครภักดี (หงษ์)
๓. พระปลัด บุตรพระยานครภักดี (หงษ์) เป็ นผูร้ งั ้ ตําแหน่ งชัวคราว
่
๔. พระพิ พิธ (สําแดง) ส่งมาจากนครราชสีมา
๕. พระนครภักดี (พระสําแดง) จ.ศ. ๑๒๓๐ (พ.ศ. ๒๔๑๑)
๖. พระแพ่ง (รัง้ ตําแหน่ ง) ส่งมาจากนครราชสีมา
๗. พระชมภู (รัง้ ตําแหน่ ง) ส่งมาจากนครราชสีมา
๘. พระนครภักดี (ทองดี) บุตรพระปลัด

ความเปลี่ยนแปลงสมัยรัชกาลที่ ๕ - ปัจจุบนั
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ มีการประกาศเรียกชื่อข้าหลวงกํากับหัวเมืองทัง้ ๔ ขึน้ โดยแยกเมือง
บุรรี มั ย์ไปขึน้ กับลาวฝา่ ยเหนือ และพ่วงเมืองนางรองไปด้วย ขณะทีเ่ มืองพุทไธสง และเมืองตะลุง ยังคง
สังกัดอยูก่ บั เมืองนครราชสีมา ตามเดิม ดังนี้
๑. หัวเมืองลาวฝา่ ยตะวันออก (จําปาศักดิ ์) มีเมืองสังกัดเป็ นเมืองเอก ๑๑ เมือง เมืองขึน้
๒๑ เมือง (โท ตรี จัตวา) รวม ๓๒ เมือง
๒. หัวเมืองลาวฝา่ ยตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) มีเมืองสังกัดเป็ นเมืองเอก ๑๒
เมือง โท ตรี จัตวา ๒๙ เมือง รวม ๔๑ เมือง
๓. หัวเมืองลาวฝา่ ยเหนือ (หนองคาย) มีเมืองสังกัดเป็ นเมืองเอก ๑๖ เมือง คือ หนองคาย
เชียงขวาง บริคณ
ั ทนิคม โพนพิสยั ชัยบุร ี ท่าอุเทน นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กมุทาสัย หนองหาร
บุรรี มั ย์ ขอนแก่น คํามวน คําเกิด และหล่มสัก

๙
บุรรี มั ย์มเี มืองสังกัด ๑ เมือง คือ เมืองนางรอง
๔. หัวเมืองลาวกลาง (นครราชสีมา) มีหวั เมืองสังกัดเป็ นเมืองเอก ๓ เมือง คือ
นครราชสีมา ชนบท และภูเขียว
หัวเมือง โท ตรี จัตวา สังกัดทัง้ หมด ๑๒ เมือง
เมืองนครราชสีมา มี ๘ เมือง คือ พิมาย รัตนบุร ี นครจันทึก ปกั ธงชัย พุทไธสง ตะลุง
สูงเนิน และกระโทก
เมืองชนบท มี ๔ เมือง คือ ชัยภูม ิ โนนลาว เกษตรสมบูรณ์ และจตุรสั
ประกาศเปลี่ยนชื่อมณฑล
๕
เมือ่ ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ตามทีม่ พี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อ
มณฑลต่างๆ ตามพืน้ ทีเ่ ป็ นมณฑลว่า ลาวเฉียง ลาวพวน ลาวกาว และมณฑลเขมร นัน้ ให้กําหนด
พืน้ ที่ และเปลีย่ นชื่อ ดังนี้
๑. เมืองเชียงใหม่ ลําพูน น่ าน เถิน แพร่ และเมืองขึน้ ของเมืองเหล่านัน้ ซึง่ รวมเรียกว่า
มณฑลลาวเฉียง ต่อนี้สบื ไปให้เรียกว่า มณฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือ
๒. เมืองหนองคาย หนองหาร ขอนแก่น ชนบท หล่มสัก กมุทาสัย สกลนคร ชัยบุร ี
โพนพิสยั ท่าอุเทน นครพนม มุกดาหาร รวม ๑๒ หัวเมือง และเมืองขึน้ ของเมืองเหล่านี้ ซึง่ เรียกว่า
ลาวพวน นัน้ ต่อนี้สบื ไปให้เรียกว่า มณฑลฝา่ ยเหนือ
๓. เมืองนครจําปาศักดิ ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และเมืองอื่นๆ ซึง่ รวมเรียกว่า มณฑลลาว
กาว นัน้ ต่อนี้สบื ไปให้เรียกว่า มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ
๔. เมืองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ พนมศก และเมืองขึน้ ของเมืองเหล่านี้ ซึง่ รวม
เรียกว่า มณฑลเขมร นัน้ ต่อนี้สบื ไปให้เรียกว่า มณฑลตะวันออก
๕. หัวเมืองในมณฑลนครราชสีมา ซึง่ แบ่งเป็ น ๓ บริเวณ คือ นครราชสีมา พิมาย ปกั ธงชัย
และนครจันทึก ซึง่ รวมเรียกว่า "บริเวณนครราชสีมา" ต่อนี้สบื ไปให้รวมเรียกว่า "เมืองนครราชสีมา"
๖. เมืองนางรอง บุรรี มั ย์ ประโคนชัย พุทไธสง และรัตนบุร ี ซึง่ รวมเรียกว่า "บริเวณ
นางรอง" นัน้ ต่อนี้สบื ไปให้รวมเรียกว่า "เมืองนางรอง" ยกเป็ นเมืองจัตวา เมืองหนึ่ง
๗. เมืองชัยภูม ิ ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ จตุรสั และบําเหน็จณรงค์ ซึง่ รวมเรียกว่า "บริเวณ
ชัยภูม"ิ นัน้ ต่อนี้สบื ไปให้รวมเรียกว่า "เมืองชัยภูม"ิ ยกเป็ นเมืองจัตวา เมืองหนึ่ง
เปลี่ยนชื่อมณฑลครัง้ ที่ ๒
ในปี ๖ ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ได้ตรากฎกระทรวง ซึง่ มีช่อื ว่า กฎข้อบังคับเรือ่ งเปลีย่ นชื่อมณฑล ๔ มณฑล ดังนี้
๕
๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๖ ร.ศ. ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๗ ร.ศ. ๑๑๙

๑๐
๑. มณฑลตะวันออก ให้เรียกว่า มณฑลบูรพา
๒. มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เรียกว่า มณฑลอีสาน
๓. มณฑลฝา่ ยเหนือ ให้เรียกว่า มณฑลอุดร
๔. มณฑลฝา่ ยตะวันตกเฉียงเหนือ ให้เรียกว่า มณฑลพายัพ
ในปี ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ได้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
๑. มณฑลอีสาน ประกอบด้วย ๔ บริเวณ (มีบริเวณอุบลราชธานี, ขุขนั ธ์, สุรนิ ทร์ และ
ร้อยเอ็ด) ๑๓ เมือง และ๒๖ อําเภอ
๒. มณฑลอุดร ประกอบด้วย ๕ บริเวณ (มีบริเวณหมากแข้ง, ธาตุพนม, สกลนคร, ภาชี
และนํ้าเหือง) ๕ เมือง และ ๓๑ อําเภอ
๓. มณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วยเมือง ๓ เมือง ๑๗ อําเภอ ดังนี้
๓.๑ เมืองนครราชสีมา มีอําเภอในปกครอง ๑๐ อําเภอ คือ
๓.๑.๑ เมืองนครราชสีมา
๓.๑.๒ เมืองพิมาย
๓.๑.๓ นอก (บัวใหญ่)
๓.๑.๔ สูงเนิน
๓.๑.๕ กลาง (โนนสูง)
๓.๑.๖ จันทึก (ปจั จุบนั เป็ นตําบล ขึน้ สีคว้ิ )
๓.๑.๗ กระโทก (โชคชัย)
๓.๑.๘ ปกั ธงชัย
๓.๑.๙ พันชนะ (ด่านขุนทด)
๓.๑.๑๐ สันเทียะ (โนนไทย)
๓.๒ เมืองบุรรี มั ย์ มีอําเภอสังกัด ๔ อําเภอ คือ
๓.๒.๑ พุทไธสง
๓.๒.๒ รัตนบุร ี (ปจั จุบนั สังกัดสุรนิ ทร์)
๓.๒.๓ นางรอง
๓.๒.๔ ประโคนชัย
๓.๓ เมืองชัยภูม ิ มีอําเภอสังกัด ๓ อําเภอ คือ
๓.๓.๑ จตุรสั
๓.๓.๒ เกษตรสมบูรณ์
๓.๓.๓ ภูเขียว
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ มณฑลอีสานได้แบ่งออกเป็ น ๒ มณฑล คือ มณฑลอุบลราชธานี
และมณฑลร้อยเอ็ด และภายหลังมณฑลทัง้ สองนี้ได้ถูกรวมเข้ากับ มณฑลนครราชสีมา
มณฑลต่างๆ ได้ถูกประกาศยุบลงไปตามลําดับ ดังนี้

๑๑
๑. มณฑลร้อยเอ็ด และมณฑลอุบล ประกาศยุบไปเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๘
๒. มณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดร ถูกยุบไปเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๖
ต่อมาเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมาเป็ นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๔๗๖
ได้ตราพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหาร
ส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัด และอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วยบริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวง
ประจําจังหวัด และกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร และยกเลิก แบ่งเขตออกเป็ นมณฑลเสีย ต่อมาได้มกี าร
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
โดยแก้ไขในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัด
ดังนี้
๑. ให้จงั หวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล หรือคณะกรมการจังหวัด
ได้เปลีย่ นแปลงมาเป็ นขึน้ อยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. คณะกรมการจังหวัด เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด
ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
๔. ในปี ๒๕๑๕ ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
โดยประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ได้จดั ระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมภิ าคเป็ นจังหวัด และอําเภอ ให้จงั หวัดเป็ นทีร่ วมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอ มีฐานะเป็นนิตบิ ุคคล
การตัง้ ยุบ และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัด เป็ นที่
ปรึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
ทําเนี ยบรายชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งเจ้าเมือง ข้าหลวงประจําจังหวัด
และผูว้ ่าราชการ จังหวัดบุรีรมั ย์
๑. พระยารังสรรค์สารกิจ (เลื่อน)
ตัง้ แต่ ๒๐ ส.ค. ๒๔๔๑ - ๖ มิ.ย.๒๔๔๔
๒. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง) "
๖ มิ.ย. ๒๔๔๔ - ๑ ต.ค. ๒๔๕๑
๑ ต.ค. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๕
๓. พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์
"
๔. พระยาราชเสนา
"
๒๔๕๕ - ๒๔๕๖
๕. หม่อมเจ้านิสากร
"
๒๔๕๖ - ๒๔๖๐
๖. หลวงรังสรรค์สารกิจ
"
๒๔๖๐ - ๒๔๖๒
๗. พระยานครภักดีศรีนครนุ รกั ษ์
"
๒๔๖๓ - ๑ เม.ย. ๒๔๖๘
(ม.ร.ว. ชุบ นพวงศ์ ณ อยุธยา)
๘. พระยาสุรยิ ราชวราภัย
. "
๒๖ มี.ค. ๒๔๖๘ - ๑ มิ.ย. ๒๔๗๑
๙. พระพิทกั ษ์สมุทรเขต
"
๒๒ พ.ค. ๒๔๗๑ - ๒๒ ก.พ. ๒๔๗๖
๑๐. พ.ต.ท. พระกล้ากลางสมร
"
๒๒ ก.พ. ๒๔๗๖ - ๒๕ เม.ย. ๒๔๗๘
๑๑. พ.ต.ต. หลวงอัสวินศิรวิ ลิ าส
" ๒๕ เม.ย. ๒๔๗๘ - ๑๖ ม.ค. ๒๔๗๙

๑๒
๑๒. หลวงสฤษดิ ์สาราลักษณ์
๑๓. หลวงบรรณสารประสิทธิ ์
๑๔. พ.ต. ขุนทะยานราญรอน
๑๕. ขุนพิเศษนครกิจ
๑๖. หลวงปราณีประชาชน
๑๗. ขุนไมตรีประชารักษ์
๑๘. หลวงบริหารชนบท
๑๙. ขุนศุภกิจวิเลขการ
๒๐. นายสุทนิ วิวฒ
ั นะ
๒๑. ขุนอารียร์ าชการัณย์
๒๒. ขุนบุรราษฎร์นราภัย
๒๓. หลวงธุรนัยพินิจ
๒๔. พ.อ. จํารูญ จํารูญรณสิทธิ ์
๒๕. นายชู สุคนธมัต
๒๖. นายเอนก พยัคฆันตร
๒๗. นายสมอาจ กุยกานนท์
๒๘. นายสุรวุฒ ิ บุญญานุ ศาสน์
๒๙. นายวุฒนิ นั ท์ พงศ์อารยะ
๓๐. นายบํารุง สุขบุษย
๓๑. นายยุทธ แก้วสัมฤทธิ ์

ตัง้ แต่
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

๑๖ ม.ค. ๒๔๗๙ - ๑๘ เม.ย. ๒๔๘๐
๑๘ เม.ย. ๒๔๘๑ - ๑๘ เม.ย. ๒๔๘๒
๑๘ เม.ย. ๒๔๘๒ - ๒ ก.ค. ๒๔๘๓
๒ ก.ค. ๒๔๘๓ - ๖ ก.ค. ๒๔๘๕
๖ ม.ค. ๒๔๘๕ - ๒๔ ต.ค. ๒๔๘๕
๑๘ พ.ย. ๒๔๘๕ - ๖ ก.ค. ๒๔๘๖
๒ ก.ค. ๒๔๘๖ - ๒๒ พ.ย. ๒๔๘๗
๑๙ ธ.ค. ๒๔๘๗ - ๗ ต.ค. ๒๔๘๙
๗ ต.ค. ๒๔๘๙ - ๗ ก.พ. ๒๔๙๒
๑๑ เม.ย. ๒๔๙๒ - ๑๑ พ.ย. ๒๔๙๒
๑๔ ม.ค. ๒๔๙๓ - ๗ ม.ค. ๒๔๙๕
๘ ม.ค. ๒๔๙๕ - ๘ มี.ค. ๒๔๙๘
๘ มี.ค. ๒๔๙๘ - ๒๔ เม.ย. ๒๔๙๙
๗ มิ.ย. ๒๔๙๙ - ๒๓ ก.ย. ๒๕๐๑
๑๕ ต.ค. ๒๕๐๑ - ๕ ต.ค. ๒๕๐๕
๕ ต.ค. ๒๕๐๕ - ๘ ม.ค. ๒๕๑๑
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บุรีรมั ย์ตาํ นํ้ากิ น
“บุรีรมั ย์ตาํ นํ้ากิ น” เป็ นคําพังเพยในอดีตทีแ่ สดงถึงภาวะการขาดแคลนนํ้ าในบริเวณพืน้ ที่
อันเป็ นเขตการปกครองของจังหวัดบุรรี มั ย์ในอดีต
และแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของชาวบุรรี มั ย์
สมัยก่อนทีน่ ําเอาความรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติมาแก้ไขปญั หาการขาดแคลนนํ้ า
กรรมวิธที ไ่ี ด้ช่อื ว่าเป็ นการตํานํ้ ากิน คือการขุดหลุมดินขนาดย่อมขึน้ ก่อน แล้วตักเอาโคลน
ตมในบ่อ สระ หรือบึง มาใส่หลุมทีข่ ดุ ไว้ และยํ่าด้วยเท้าจนเป็ นเลน
หรือนํามาใส่ครุไม้ไผ่ยาชัน แล้วตําด้วยไม้ให้โคลนเลนมีความหนาแน่ นสูงขึน้ ปล่อยทิง้ ไว้
ให้ตกตะกอน
นํ้าจากโคลนเลนจะปรากฏเป็ นนํ้ าใสอยูข่ า้ งบนตักไปใช้บริโภคได้
แก้ปญั หาการ
ขาดแคลนนํ้ าอันเป็ นปญั หาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงไปได้
“บุรีรมั ย์ตาํ นํ้ากิ น” เป็ นคําพังเพยทีอ่ ยูใ่ นความทรงจํา และความภาคภูมใิ จ ในอดีตของ
ชาวบุรรี มั ย์ ในฐานะทีเ่ ป็ นคําพังเพยทีแ่ สดงถึงความยากลําบากและทรหดอดทนของบรรพบุรษผูบ้ ุกเบิก
แผ่นดิน ให้ประโยชน์ตกทอดแก่ลกู หลาน เหลน ในปจั จุบนั และในฐานะทีส่ ามารถนํ าความรู้ เกีย่ วกับ
ธรรมชาติมาใช้ให้เป็ นประโยชน์แก้ปญั หาการขาดแคลนนํ้าได้อย่างเฉลียวฉลาด

๑๓
ปจั จุบนั ภาวะเรือ่ งนํ้ าของจังหวัดบุรรี มั ย์ได้เปลีย่ นแปลงไปมาก กรมชลประทานได้สร้างอ่าง
เก็บนํ้าขนาดต่างๆ เพิม่ ขึน้ และสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทก็ได้ปิดกัน้ ทํานบ เหมืองฝาย และ ขุดลอก
ห้วย หนอง คลอง บึง สร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก สร้างสระนํ้ามาตรฐานขึน้ เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้
ยังมีหน่ วยงานอื่นสร้างถังเก็บนํ้าฝน สระนํ้ า บ่อนํ้าตื้น บ่อบาดาล หอถังจ่ายนํ้ าโดยสร้างเพิม่ ขึน้ ทุกปี
ทําให้ความหมายและภาพพจน์ของคําพังเพยดังกล่าวได้หมดไปแล้วในปจั จุบนั

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรมั ย์. ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศริ ภิ ณ
ั ฑ์ออฟเซ็ท, ๒๕๒๖.

