
ประวติัศาสตรจ์งัหวดับุรีรมัย ์

 

คาํว่า บรีุรมัย ์ ซึง่แปลว่า เมอืงทีน่่าพอใจ มคีวามเป็นมายาวนานและมหีลกัฐานทีแ่ตก 

ต่างกนั จะขอนําตวัอยา่งหลกัฐานอา้งองิ ดงัน้ี 

๑.  ประกาศแต่งตัง้ขนุนางไทย ร.ศ. ๘๗ ปีที ่ ๑ รชักาลที ่ ๕ มคีวามว่า ให้พระสาํแดง-

ฤทธิณรงค ์เป็น  พระนครภกัดีศรีนัครา เป็นผูส้าํเรจ็ราชการเมอืงบุรรีมัย ์ขึน้เมอืงนครราชสมีา    ถอื

ศกัดนิา ๑,๐๐๐ ฯลฯ  ตัง้แต่ ณ วนั ๔ ฯ ๓ คํ่า ปีมะโรง สมัฤทธศิก ศกัราช ๑๒๓๐ เป็นวนัที ่๖๕ ใน   

รชักาลปจัจบุนั 

๒. จากประวตัจิงัหวดันครราชสมีา แต่งโดยสขุมุาลยเ์ทวี กล่าวว่า สมยั สมเดจ็         

พระนารายณ์มหาราช เมอืงนครราชสมีาปกครองเมอืงขึน้ ๕ เมอืง คอื นครจนัทึก ชยัภมิู พิมาย 

บรีุรมัย ์นางรอง 

๓. ประชุมพงศาวดารฉบบัความสาํคญั โดยหลวงวิจิตรวาทการ ฉ. ๓ กล่าววา่ บุรรีมัย ์ 

เดมิชื่อ โนนม่วง ตัง้สมยักรุงธนบุร ีพ.ศ. ๒๓๑๘  

ประวติัศาสตรจ์งัหวดับุรีรมัย ์ มคีวามแตกต่างจากประวตัศิาสตรจ์งัหวดัอื่น ตรงทีว่่า 

ประวตัศิาสตรจ์งัหวดัอื่นส่วนใหญ่จะเริม่ตน้ทีชุ่มชน ซึง่รวมตวักนัขึน้ในจดุใดจดุหน่ึง และจดุนัน้กพ็ฒันา

มาจนกลายเป็นจงัหวดั หรอืเมอืงนัน้ๆ แต่เมอืงบุรรีมัยจ์ดุเริม่ตน้และจุดทีเ่ป็นจงัหวดัคนละแห่งกนั 

ความสมัพนัธข์องทัง้สองจดุกไ็มไ่ดแ้น่นแฟ้นกนันกั ประวตัศิาสตรท์ีไ่ดม้าจงึมลีกัษณะทีเ่ด่น คอืเป็น

เรือ่งของชาวบุรรีมัย ์ไมใ่ช่เป็นเรือ่งของเจา้เมอืงบุรรีมัยเ์พยีงอยา่งเดยีว 

ดนิแดนอนัเป็นทีต่ ัง้จงัหวดับุรรีมัยป์จัจบุนั เป็นดนิแดนทีเ่คยรุง่เรอืงมาในอดตี มปีระชาชน

อาศยัอยูห่นาแน่นมาโดยตลอด จากหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

๑. จากการศกึษาสํารวจ  และศกึษาจากแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศของ รศ. ศรศีกัร      

วลัลโิภดม และ ผศ. ทวิา  ศุภจรรยา ปรากฏว่า มเีมอืงและชุมชนโบราณเฉพาะในเขตจงัหวดับุรรีมัย ์

เกนิกว่า ๑๓๐ แห่ง เมอืงและชุมชนเหล่านัน้จะมคีน้ํูา คนัดนิลอ้มรอบถงึ ๓ ชัน้ กม็ลีกัษณะของเมอืงเป็น

รปูทรงกลมเกอืบทัง้หมด จากการวเิคราะหใ์นชัน้ต้นเป็นเมอืงและชุมชนทีอ่ายอุยูใ่นสมยัทวารวดี16
๑
  ซึง่

จากขอ้สํารวจดงักล่าวในบรเิวณลาํน้ํามลูพบว่า ลาํน้ําน้ีเป็นลาํน้ําหลกัของบรเิวณ ไหลมาจากทางทาง

ตะวนัตกผา่นตอนใตข้องอําเภอพุทไธสง ไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้ ผ่านเขตอําเภอสตกึ จงัหวดับุรรีมัย ์

ไปยงัเขตอําเภอชุมพลบุร ี และอําเภอท่าตูม จงัหวดัสุรนิทร ์ตามลาํดบั ทางฝ ัง่ใตข้อง  แมน้ํ่ามลูในรศัม ี

๒ - ๑๗ กโิลเมตร จากฝ ัง่น้ํา ไดพ้บชุมชนเป็นระยะไป ซึง่ลว้นแต่ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีร่าบลุ่มทัง้สิน้ คอื 

บา้นปะเคยีบ  บา้นโนนสงู  บา้นแพ  บา้นดงเคง็  บา้นสระขีตุ่้น  บา้นเขวา้  บา้นกระเบือ้ง บา้นโคก

๑ ศรศีกัร  วลัลโีภดม , ชุมชนโบราณในเขตทุง่กุลารอ้งไห ้และบรุรีมัย ์ เอกสารหมายเลข ๖ หน้า ๕-๘ , จากเอกสาร

ประกอบการสมัมนาประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอสีานใต ้

              ๑ 

                                                        



 ๒ 

เมอืงไช บา้นเมอืงน้อย บา้นดงพลอง บา้นตะแบง บา้นโคกเมอืง บา้นทุ่งวงั และบา้นสําโรง  ชุมชน

โบราณทีก่ล่าวถงึน้ีอาจวเิคราะหต์ามรปูร่างลกัษณะและสภาพแวดลอ้ม คอื 

(๑) แบบทีเ่ป็นเนินดนิสงูจากระดบั ๕ เมตรขึน้ไป จากทีร่าบลุ่มในบรเิวณรอบๆ ไมม่คีูน้ํา

และคนัดนิลอ้มรอบ บางแห่งกเ็ป็นเนินเดีย่ว แต่บางแห่งกเ็ป็นสองสามเนินดนิต่อกนั ตามเนินดนิจะมี

เศษเครือ่งป ัน้ดนิเผา ทัง้ทีม่าจากหมอ้กระดกูและไมใ่ช่หมอ้กระดกูกระจดักระจายอยูเ่นินดนิ ทีเ่ป็น

แหล่งสาํคญัในแบบน้ีไดแ้ก่ บา้นกระเบือ้ง  ซึง่เป็นเนินดนิขนาดใหญ่ม ี ๓ เนินดนิตดิต่อกนั ในการตดั

ถนนผ่านหมู่บา้นรถแทรกเตอรไ์ดต้ดัชัน้ดนิของแหล่งชุมชนโบราณลกึไปอกีถงึ ๓ - ๔ เมตร เผยใหเ้หน็   

ชัน้ดนิทีม่กีารอยูส่บืเน่ืองกนัมาอย่างน้อย ๒-๓ ชัน้ ชัน้ตํ่าสุดสมัพนัธก์บัเครือ่งป ัน้ดนิเผาแบบหนาและ

หยาบ เปลอืกหอย และกระดกูสตัว ์ชัน้บนๆ ขึน้มาสมัพนัธก์บัเครือ่งป ัน้ดนิเผาชนิดบางมลีายเชอืกทาบ 

และบรรดาภาชนะบรรจกุระดกูคน ตามแบบต่างๆ นอกนัน้ยงัพบเศษขีโ้ลหะ ทีเ่หลอืจากการถลุงแลว้     

เนินดนิอกีแห่งหน่ึงคอื บา้นโคกสงู พบชัน้ดนิทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งน้อย ๒ - ๓ ชัน้ และพบเศษขีแ้รโ่ลหะ   

เช่นเดยีวกนักบัทีบ่า้นกระเบือ้ง 

(๒) แบบทีเ่ป็นเนินดนิทีค่น้ํูาลอ้มรอบ ไดแ้ก่ บา้นแพ บา้นโคกเมอืงไช บา้นเมอืงน้อย บา้น

ดงพลอง บา้นโคกเมอืง และบา้นทุ่งวงั ชุมชนโบราณเหล่าน้ีบางแห่งกม็คีูน้ําลอ้มรอบชัน้เดยีว แต่บาง

แห่งกม็คีน้ํูาลอ้มรอบตัง้แต่สองชัน้ขึน้ไป เช่น บา้นดงพลอง และบา้นโคกเมอืง แหล่งสาํคญัเหน็จะไดแ้ก่

บา้นดงพลอง ซึง่มลีกัษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มคีูน้ําลอ้มรอบสองชัน้ พบเครือ่งป ัน้ดนิเผาทีเ่ป็น

ภาชนะใส่กระดกูคนตายและเครือ่งป ัน้ดนิเผาเครอืบแบบลพบุร ี ซึง่เขา้ใจว่าคงแพร่มาจากเตาบา้นกรวด 

แสดงใหเ้หน็ว่าชุมชนน้ีคงมอียูเ่รือ่ยมาจนถงึสมยัลพบุร ี ราวพุทธศตวรรษที ่ ๑๖ - ๑๗ บา้นโคกเมอืงก็

เป็นอกีแห่งหน่ึงทีเ่ป็นชุมชนรปูกลม มคีูน้ําลอ้มรอบถงึ ๓ ชัน้ ภายในชุมชนพบเศษภาชนะดนิเผา 

พรอ้มบรรจกุระดกูและขีโ้ลหะทีถ่ลุงแลว้เป็นจาํนวนมาก ถดัมากเ็ป็นบา้นทุ่งวงั ซึง่เป็นเนินดนิ ๒ - ๓ 

เนินทีม่คีน้ํูาโอบรอบเขา้ไวด้ว้ยกนั พบเสมาหนิทรายแบบทวารวด ี และเนินดนิลูกหน่ึงทีใ่ชเ้ป็นแหล่ง

ถลุงโลหะโดยเฉพาะ นอกนัน้ยงัมผีูพ้บเทวรปูและเครือ่งป ัน้ดนิเผาแบบขอมซึง่เป็นของในครสิตศ์ตวรรษ

ที ่๑๐ - ๑๑ (พุทธศตวรรษที ่๑๖ - ๑๘) ลงมา 

(๓) แบบทีเ่ป็นเนินดนิ ๒ - ๓ เนิน มคีน้ํูาลอ้มรอบและมกีารสรา้งคนัดนิโอบรอบอกี      

ชัน้หน่ึงพบทีบ่า้นปะเคยีบเพยีงแห่งเดยีว แสดงใหเ้หน็ถงึววิฒันาการของผงัชุมชนตัง้แต่ระยะแรกทีม่ ี

เพยีง  เนินดนิเป็นทีอ่ยูอ่าศยั แลว้ต่อมากม็กีารขดุคน้ํูาลอ้มรอบ และในสมยัหลงัสุดกม็กีารสรา้งคคูนัดนิ

เป็นกําแพงเมอืงโอบรอบอกีชัน้หน่ึงเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ แต่น่าเสยีดายทีว่่าการสรา้งกําแพงดนิน้ีเสรจ็ 

เพยีงแค่ดา้นตะวนัตกดา้นใตถ้า้หากว่าทําเสรจ็แลว้ผงัของชุมชนแห่งน้ีจะเป็นลกัษณะเดยีวกนักบั      

ผงัเมอืงรอ้ยเอด็ และสุรนิทรท์เีดยีว ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ามกีารทีจ่ะปรบัปรงุใหชุ้มชนบา้นปะเคยีบเป็น

เมอืงขึน้ในสมยัลพบุร ี ราวครสิตศ์ตวรรษที ่ ๑๐-๑๑ (พุทธศตวรรษที ่ ๑๖-๑๘) นอกจากน้ีบรเิวณภายใน

ชุมชนบา้นปะเคยีบเองกแ็สดงใหเ้หน็ถงึววิฒันาการทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะผงัเมอืงทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้คอื

พบเนินดนิทีจ่ดัไวเ้ป็นบรเิวณศกัดิส์ทิธ ิ เป็นทีฝ่งัอฐัคินตาย ซึง่บรรจไุวใ้นหมอ้กระดกู ต่อมาบรเิวณน้ี      

ไดก้ลายเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนา มเีสมาหนิทีม่รีปูสลกัเป็นรปูสถูปและฐานกลบีบวั อนัเป็น

สญัลกัษณ์ในทางพุทธศาสนา ปกัอยูห่ลายหลกั รวมทัง้มชีิน้ส่วนของธรณปีระตูหนิทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า  

  



 ๓ 

เคยมกีารสรา้งอาคารในรปูของวหิารบนเนินน้ีดว้ย นอกจากน้ียงัพบเศษโลหะสมัรดิทีห่ล่อเป็นรปู       

วงแหวนและชิน้ส่วนของเทวรปูและขา้งในบรเิวณน้ีอกีดว้ย   อนัแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นชุมชนทีม่พีฒันาการ

มาถงึสมยัทวารวด ีและลพบุร ี

ทางฝ ัง่เหนือของลาํน้ํา ในรศัม ี ๒ - ๗ กโิลเมตร จากฝ ัง่น้ําสํารวจพบแหล่งโบราณคด ี

จาํนวน ๑๗ แห่ง คอื บา้นเมอืงไผ่ บา้นเมอืงบวั บา้นจาน บา้นขีเ้หลก็ บา้นน้ําอ้อมใหญ่ บา้นแสงสุข  

บา้นยะวกึ บา้นขีตุ่้น บา้นน้ําออ้ม บา้นกระเบือ้งใหญ่ บา้นกระเบือ้งน้อย บา้นหวันาดาํ บา้นสําโรง บา้น

ตกึชุม บา้นโนนยาว บา้นเขาโคง้ บา้นกระเบือ้ง แหล่งโบราณคดเีหล่าน้ีกม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบัทาง

ฝ ัง่ดา้นใตข้องแม่น้ํามลู คอื แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้ ๒ แบบ คอื แบบทีเ่ป็นเนินดนิโดยไมม่คีูน้ํา

ลอ้มรอบ และแบบทีม่คีน้ํูาลอ้มรอบ ในบรรดาแบบทีไ่มม่คีน้ํูาลอ้มรอบทีน่่าสนใจเหน็จะไดแ้ก่ บา้น

กระเบือ้งใหญ่ ตําบลยะวกึ เป็นเนินดนิขนาดใหญ่ทีม่คีวามสงูลาดขึน้ไปจากทางตะวนัตกไปทาง

ตะวนัออก แสดงถงึการทบัถมของแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัหลายยคุหลายสมยั ตอนปลายเนินทางดา้น

ตะวนัออก ซึง่เป็นตอนทีสู่งสุดนัน้ปจัจบุนัเป็นเขตวดัประจาํหมูบ่า้น ดเูหมอืนจะถูกจดัไวใ้หเ้ป็นแหล่ง

ศกัดิส์ทิธขิองชุมชนในสมยัโบราณ เพราะเป็นบรเิวณทีม่เีครือ่งป ัน้ดนิเผาทีใ่ชเ้ป็นหมอ้บรรจกุระดกูคน

ตายอยูห่นาแน่นกว่าทีอ่ื่นๆ เนินดนิอกีแห่งหน่ึงคอื ทีบ่า้นโนนยางรา้งอยูใ่นเขตตําบลบา้นกระเบือ้ง 

อําเภอชุมพลบุร ี เป็นเนินดนิทีต่ ัง้อยูต่ดิกบัลาํแมน้ํ่ามลู ปจัจุบนัลาํน้ําเปลีย่นทางเดนิเลยกดัเซาะเนินดนิ

แห่งน้ีพงัทลายลงน้ําไปครึง่เนิน เผยใหเ้หน็ถงึชัน้ดนิธรรมชาต ิ และชัน้ดนิทีอ่ยูอ่าศยัตัง้แต่ชัน้ล่างสุด

จนถงึชัน้บนสุดทีม่รีะดบัสงูถงึ ๔ เมตร เนินดนิแห่งน้ีทางคณะสาํรวจไดท้ําการขดุหลุมทดลองทําผงั

บรเิวณ นําเศษเครือ่งป ัน้ดนิเผามาวเิคราะห ์และส่งตวัอยา่งถ่านไปทําการกําหนดอายทุีส่ถาบนัพลงังาน

ปรมาณูแห่งชาต ิ  

ส่วนแหล่งโบราณคดแีบบทีม่คีน้ํูาลอ้มรอบนัน้ ในบรเิวณน้ีมทีัง้ขนาดเลก็และใหญ่ แหล่งที่

เป็นขนาดเลก็มลีกัษณะกลม และบางแห่งกม็คีน้ํูาลอ้มรอบ ๒ - ๓ ชัน้ เช่น บา้นน้ําอ้อมใหญ่ เป็นตน้ แต่

มกัเป็นเนินดนิตํ่าๆ มชีัน้ดนิทีม่เีศษเครือ่งป ัน้ดนิเผาไมล่กึ และไมม่คีวามหนาแน่น แสดงถงึการตัง้หลกั

แหล่งแต่เพยีงระยะเวลาหน่ึงแลว้รา้งไป ส่วนแหล่งขนาดใหญ่นัน้มกัมรีปูแบบไมส่มํ่าเสมอ เช่นทีบ่า้น 

ยะวกึ และบา้นตกึชุม เป็นตน้ แต่ละแห่งมคีน้ํูาลอ้มรอบขนาดใหญ่ทีส่าํคญัเหน็จะไดแ้ก่ บา้นยะวกึ  

เพราะภายในบรเิวณทีม่คีูน้ําลอ้มรอบนัน้ มอียูห่ลายเนินดนิทีอ่ยูอ่าศยั พบเศษเครือ่งป ัน้  ดนิเผาทีเ่ป็น

หมอ้บรรจกุระดกูและขีโ้ลหะทีเ่หลอืจากการถลุงกระจายไปทัว่ นอกคน้ํูาออกมากม็เีนินดนิทีบ่างเนิน 

เช่น บรเิวณทีว่ดัยะวกึ ตัง้อยูน่ัน้มลีกัษณะเหมาะทีเ่ป็นทัง้แหล่งฝงัอฐัคินตายและการถลุงโลหะ ทาง

คณะสาํรวจไดท้าํการขดุหลุมทดลองในบรเิวณน้ีเช่นกนั ห่างออกไปทางเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ 

มแีนวทางถนนทีเ่ป็นคนัดนิไปตดิต่อกบัแหล่งชุมชนโบราณทีบ่า้นน้ําออ้มใหญ่ และบา้นแสงสุข 

ยิง่กว่านัน้ยงัมแีนวทางไปตดิต่อกบัชุมชนโบราณอกีหลายแห่งในเขตลาํน้ําพลบัพลาทางเหนือจาก

รอ่งรอยคนัดนิทีส่มัพนัธก์บัแหล่งชุมชนอื่นในบรเิวณใกลเ้คยีงเช่นน้ี แสดงใหเ้หน็ว่าแหล่งโบราณทีบ่า้น

ยะวกึน้ีมลีกัษณะเป็นชุมชนใหญ่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของทอ้งถิน่กว็่าได ้

  



 ๔ 

๒. มกีารขดุพบพระพุทธรปูนาคปรก สมยัทวารวด ี ทีบ่า้นเมอืงฝ้าย ซึง่อยูใ่นเขตอําเภอ   

ลาํปลายมาศ และเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปว่า เป็นพระพุทธรปูนาคปรก สมยัทวารวดทีีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดเท่าที่

พบในประเทศไทย 

นอกจากนัน้ยงัพบพระพุทธรปูสมยัทวารวดอีกีหลายองค ์ ทีอ่ําเภอพุทไธสง ซึง่มอีายอุยูใ่น

พุทธศตวรรษที ่ ๑๓ – ๑๕ และพบใบเสมาทีบ่า้นปะเคยีบ อําเภอคเูมอืง อนัเป็นโบราณวตัถุสมยั    

ทวารวด ี ดงันัน้จงึทําใหส้นันิษฐานไดว้่า ดนิแดนจงัหวดับุรรีมัยป์จัจบุนัเคยเป็นทีต่ ัง้ชุมชนสมยัทวารวด ี      

อยา่งน้อยทีสุ่ดกใ็นสมยัพุทธศตวรรษที ่๑๓ 

๓. จากหลกัฐานทีป่รากฏในปจัจบุนัดา้นสถาปตัยกรรม และเครือ่งมอืเครือ่งใช ้ เช่น

ปราสาทหนิเขาพนมรุง้ ปราสาทเมอืงตํ่า และอื่นๆ อกีมาก เทวรปู พระพุทธรปู ซึง่มคีวามงดงามและมี

อยูเ่ป็นจาํนวนมากในเขตจงัหวดับุรรีมัยแ์ละใกลเ้คยีง นอกจากนัน้ยงัมเีครือ่งป ัน้ดนิเผาชนิดเผาแกรง่  มี

เตาเผาขนาดใหญ่ ซึง่นกัโบราณคดหีลายท่านกล่าวว่า ไมพ่บในทีอ่ื่นแมแ้ต่ในเขมรตํ่า (ประเทศกมัพูชา) 

ศลิปสถาปตัยกรรมเหล่าน้ีมอีายอุยูใ่นสมยัพระนคร 

๔. 
๒
จากการก่อสรา้งปราสาทหนิเขาพนมรุง้ ซึง่สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นเทวสถาน

ประกอบกจิทางศาสนา และเพื่อเป็นการเสรมิสรา้งบารมขีองกษตัรยิผ์ูม้อีํานาจ เขา้ใจว่าปราสาทหนิเขา

พนมรุง้สรา้งขึน้เพื่อใชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา ของ เมอืงใด เมอืงหน่ึงในละแวกใกลเ้คยีงกนัเพราะ

ห่างจากเขาลกูน้ีไปทางใต ้ประมาณ ๘ กโิลเมตร มเีมอืงโบราณเมอืงหน่ึงขนาดไม่ใหญ่โตนกัแต่มรีะบบ

การชลประทาน หรอือ่างเกบ็น้ําขนาดใหญ่พอทีจ่ะใชใ้นการอุปโภคบรโิภคของชุมชนเมอืงนัน้ไดต้ลอด

ทัง้ปี อ่างเกบ็น้ําน้ีบุผนงัทัง้ ๔ ดา้น ดว้ยศลิาแลง กําแพงเมอืงเป็นกําแพงดนิทีข่ดุจากครูอบเมอืงพนูให้

สงูขึน้ และปกัเสาระเนียดบนคนัดนินัน้ รอ่งรอยต่างๆ สาบสญูหมดแลว้ คงเหลอืเพยีงคนัดนิและกําแพง

ดนิบางตอนเท่านัน้ ทีก่ลางเมอืงมเีทวสถานขนาดใหญ่ สรา้งขึน้บนผงัทีง่ดงาม ตวัเทวสถานสรา้งขึน้

ดว้ยอฐิทัง้หลงั ส่วนระเบยีงและใดปรุะทัง้ ๔ เรยีงดว้ยหนิทราย การเรยีงอฐิก่อสรา้งในเทวสถานใช ้

กรรมวธิอียา่งดยีิง่จนสามารถทาํใหเ้น้ืออฐิแนบสนิทจนเกอืบจะเป็นเน้ือเดยีวกนัเหน็เป็นรอยเสน้เลก็ๆ 

ระหว่างอฐิแต่ละกอ้นเท่านัน้ อฐิเหล่าน้ีมสี่วนของการผสมดนิทีด่ ีจนสามารถนํามาฝนใหเ้รยีบในระหว่าง

การเรยีง และใชน้ํ้าทีล่ะลายออกมาจากอฐินัน้ปนดว้ยยางไมห้รอืน้ํากาวเป็นตวัเชื่อมอฐิเขา้ดว้ยกนั    

ทาํใหด้ไูมเ่หน็รอยเลื่อมต่อของอฐิ 

ตามลกัษณะของเทวสถานเมอืงโบราณแห่งน้ี เมือ่นําไปเทยีบกบัเทวสถาน ๒ - ๓ หลงั    

ทีก่่อสรา้งดว้ยอฐิบนยอดเขาพนมรุง้แลว้เหน็ว่าน่าจะสรา้งขึน้ในยคุสมยัไล่เลีย่กนั หรอื ยคุเดยีวกนัใน

ราวพุทธศตวรรษที ่๑๖ 

๕. จากศลิาจารกึ  ซึง่พบที ่ เขาพนมรุง้ ไดก้ลา่วถงึพระนามของกษตัรยิ ์ทีเ่ป็นผูอุ้ปถมัภใ์น

การสรา้งและดแูลรกัษาปราสาทพนมรุง้ เป็นคนละองคก์บักษตัรยิท์ีป่กครองนครวดั เช่น หริณัยะวร-

มนักษตีนิทราทติย ์  วเิรนทรวรมนั เป็นตน้ และระบุศกัราชเป็น พ.ศ. ๑๔๓๓ กม็ ี๑๕๓๒ กม็ ีซึง่แสดง

ใหเ้หน็ว่าจะตอ้งมกีษตัรยิท์ีม่อีํานาจปกครองในแถบน้ีเป็นอสิระ แต่ยอมรบัความเป็นผูนํ้าของพระนคร 

๒ ปฏพิฒัน์  พุ่มพงคแ์พทย ์, การศกึษาโบราณคดใีนบุรรีมัยแ์ละอสีานใต ้หน้า ๒-๓ , เอกสารประกอบการสมัมนา    

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอสีานใต ้หมายเลข ๑๐ 

  

                                                        



 ๕ 

 

จากหลกัฐานและเหตุผลขา้งตน้น้ี พอจะสรุปไดว้่าดนิแดนอนัเป็นทีต่ ัง้จงัหวดับุรรีมัย ์   

(เขตจงัหวดัไมใ่ช่ตวัจงัหวดั) ปจัจบุนัน้ีเคยเป็นทีต่ ัง้อาณาจกัรทีย่ ิง่ใหญ่มาตัง้แต่ สมยัทวารวดถีงึสมยั

ลพบุร ี มกีษตัรยิท์ีม่อีํานาจปกครองเป็นอสิระ มปีระชาชนอยูห่นาแน่น จนสามารถเกณฑแ์รงงาน

สรา้งศาสนสถานอนัยิง่ใหญ่อยา่งปราสาทเขาพนมรุง้ และแต่ละชุมชนจะตอ้งมปีระชากรหนาแน่น

พอทีจ่ะสรา้งคเูมอืงขนาดใหญ่ได ้เมอืงต่างๆ เหล่าน้ีคงรา้งไปตามธรรมชาต ิหรอืจากภยัต่างๆ เช่น ฝน

แลง้  โรคระบาด  สงคราม โจรผูร้า้ย เป็นตน้ ซึง่ปรากฏการณ์เช่นน้ีเกดิขึน้แมแ้ต่นครวดั นครธม ทีถู่ก

อาณาจกัรอยธุยารกุรานครอบครอง เมือ่ พ.ศ. ๑๘๙๕ และไดร้า้งอยูจ่นป่าไมใ้หญ่ปกคลุม ขนาดทีช่าว

ฝรัง่เศส เขา้ไปพบโดยบงัเอญิ และไมเ่ชื่อในสายตาตวัเองว่าจะพบสิง่ก่อสรา้งมหศัจรรย ์เช่นน้ี สอบถาม

ชาวบา้นกไ็ม่มใีครบอกไดว้่าเป็นอะไร สรา้งเมือ่ไร  หากไมไ่ดอ้าศยัศลิาจารกึกค็งไมม่ใีครทราบ

จนกระทัง่ปจัจบุนัน้ี  

อาจมปีระชาชนส่วนหน่ึงทีร่อดจากภยัมาได ้ เขา้หลบอยูใ่นป่าชายแดน จนทําใหท้าง     

กรงุศรอียธุยาเรยีกว่า เขมรปา่ดง 

ประวตัศิาสตรข์องทอ้งถิน่บุรรีมัยข์าดตอนอยูช่่วงหน่ึงคอื จากยคุโบราณมาจนถงึยุคสิน้สุด

การก่อสรา้งปราสาทหนิในทีต่่างๆ จากนัน้ประวตัศิาสตรบุ์รรีมัยเ์ริม่ชดัเจนขึน้อกีครัง้หน่ึงตอนปลาย

สมยัอยธุยา 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

 สมยัน้ีดนิแดนในแถบเมอืงบุรรีมัย ์ เมอืงพุทไธสง เมอืงตลุง (อ.ประโคนชยั ปจัจบุนั)   

เมอืงนางรอง ต่างกม็าขึน้กบักรงุศรอียธุยา  โดยขึน้กบัขา้หลวงใหญ่ทีน่ครราชสมีา ซึง่เป็นขา้หลวงต่าง

พระองคโ์ดยตัง้เมอืงตลุงเป็นหวัเมอืงชัน้จตัวา เมอืงนางรองเป็น หวัเมอืงชัน้เอก 

จากประวตัจิงัหวดันครราชสมีา รวบรวมโดยสุขุมาลยเ์ทวกีล่าวว่า ในรชัสมยัของสมเดจ็

พระนารายณ์มหาราชนัน้ พระองคไ์ดแ้ต่งตัง้ใหพ้ระยายมราช (สงัข)์ ครองเมอืงนครราชสมีา สมยันัน้

เมอืงนครราชสมีาเป็นเมอืงใหญ่ มเีมอืงขึน้ ๕ เมอืง คอื นครจนัทกึ ชยัภูม ิ พมิาย บุรรีมัย ์ นางรอง     

ต่อมาขยายเมอืงเพิม่เตมิอกี ๙ เมอืง คอื จตุัรสั เกษตรสมบูรณ์ ภเูขยีว ชนบท พุทไธสง ประโคนชยั     

รตันบุร ีและปกัธงชยั 

____________________________________________________________________ 
 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงกาํหนดอายดุงัน้ี 

  สมยัทวารวดี ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ 

  สมยัศรีวิชยั  ประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐ 

สมยัลพบรีุ  ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ 

  ศจ. หม่อมเจ้าสภุทัรดิศ  ดิศกลุ  ทรงกาํหนดอายดุงัน้ี 

   สมยัทวารวดี พทุธศตวรรษท่ี ๑๒ - ๑๖ 

   สมยัศรีวิชยั  พทุธศตวรรษท่ี ๑๓ - ๑๘ 

  



 ๖ 

   สมยัลพบรีุ  พทุธศตวรรษท่ี ๑๒ - ๑๘ 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

 ใน พ.ศ. ๒๓๒๐ กองทพักรงุธนบุรไีดย้กไปตเีมอืงบุรรีมัย ์ และจากจดหมายเหตุประชุม

พงศาวดาร ภาคที ่ ๗๐ กล่าวว่าใน พ.ศ. ๒๓๒๑ สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรโีปรดใหส้มเดจ็เจา้พระยา 

มหากษตัรยิศ์กึ เป็นแมท่พัทางบก นําทพัสมทบกบักําลงัเมอืงตะวนัออก    ใหเ้จา้พระยาสุรสหีพ์ษิณวา-

ธริาช เป็นแม่ทพัยกไปเกณฑเ์ขมรต่อเรอืรบ ยกขึน้ไปทางแม่น้ําโขง เพื่อตเีมอืงนครจาํปาศกัดิ ์ในการที่

สมเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึยกกองทพัมาน้ี ปรากฏประวตัเิมอืงบุรรีมัยว์่า ใน พ.ศ. ๒๓๒๑ พระยา

นางรองเป็นกบฎโดยคบคดิกบัเจา้โอ เจา้อนิ เจา้เมอืงนครจาํปาศกัดิ ์ สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรจีงึให้

เจา้พระยาจกัร ี (สมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช) มาปราบปรามเกลีย้กล่อมหวัเมอืงเหล่าน้ีให้

เป็นเมอืงขึน้ของนครราชสมีาตามเดมิ 

 แต่ตามจดหมายจากประชุมพงศาวดารภาคที ่ ๗ นัน้กล่าวว่า เจา้เมอืงนครจาํปาศกัดิค์ร ัง้

นัน้ชื่อ เจา้ไชยกุมารฯ พ่ายแพแ้ก่กองทพักรงุธนบุร ี จงึถูกคุมตวัไปยงักรงุธนบุร ี แต่ในทีสุ่ดไดร้บัการ

โปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปนครจาํปาศกัดิ ์ ในฐานะประเทศราชอกี ในการทีส่มเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ

เดนิทพัมาถงึจงัหวดับุรรีมัยเ์ดีย๋วน้ี หนงัสอือ่านเรือ่งจงัหวดับุรรีมัยต์พีมิพใ์นงานฉลอง ๒๕ พุทธ

ศตวรรษ กล่าวว่า พระองคไ์ดพ้บเมอืงรา้งอยูท่ีลุ่่มน้ําหว้ยจรเขม้าก มชียัภูมดิ ีแต่สถานทีเ่ดมิมไีขเ้จบ็ชุก

ชุม เขมรป่าดงไมก่ลา้เขา้มาอยูอ่าศยั แต่ตัง้บา้นอยูโ่ดยรอบ คอื บา้นโคกหวัชา้ง บา้นทะมาน16

๓
 (บรเิวณ

สนามบนิปจัจบุนั) จงึโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้เมอืงรา้งนัน้ทีข่า้งตน้แปะใหญ่ (ทีศ่าลเจา้พ่อหลกัเมอืงปจัจุบนั

น้ี) และโปรดเกลา้ฯ ใหบุ้ตรเจา้เมอืงพุทไธสง ซึง่ตดิตามมาพรอ้มดว้ยครอบครวัเป็นเจา้เมอืงแลว้

ชกัชวนใหช้าวเขมรปา่ดงน้ี มาตัง้หลกัแหล่งทาํเรอืกสวน ไร ่นา ในเมอืงรา้งจนเป็นปึกแผ่น เมอืงน้ีจงึใช้

นามว่า  เมอืงแปะ บุตรเจา้เมอืงพุทไธสงสมยัน้ี ต่อมาไดร้บับรรดาศกัดิเ์ป็นพระยานครภกัด ีเมือ่พระยา

นครภกัดวีายชนมล์ง บุตรชื่อนายหงส ์ เป็นเจา้เมอืงแทน ไดร้บับรรดาศกัดิเ์ป็นพระยานครภกัด ี เมือ่ 

พ.ศ. ๒๓๕๐  

นอกจากน้ีปรากฏจากพงศาวดารเมอืงสรุนิทรว์่า ในจลุศกัราช ๑๑๔๓ ปีฉล ู ตรศีก ตรงกบั 

พ.ศ. ๒๓๒๔ ทางฝา่ยเขมรเกดิจลาจลโดย เจา้ฟ้าทะละหะ (ม)ู กบัพระยาวบิลูราช (ชู) คดิกบฎจบั

สมเดจ็พระบรมราชาธริาช เจา้กรงุกมัพูชาไปถ่วงน้ําเสยี ยกนกัองคเ์องขึน้เป็นเจา้แลว้กลบัไปฝกัใฝท่าง

ญวน พระเจา้กรงุธนบุรโีปรดใหส้มเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ กบัเจา้พระยาสุรสหี ์ ยกกองทพัไป

ปราบปรามโดยเกณฑก์ําลงัทางขขุนัธ ์สุรนิทร ์สงัขะ แลว้ไปตเีมอืงประทายเพช็ร ประทายมาศ ประทาย

สมนัต ์กําแพงสวาย เสยีมราฐ แต่การยกทพัไปปราบปรามยงัมทินัราบคาบด ีขา้งฝา่ยใน    กรงุธนบุร ี

พระเจา้แผ่นดนิมสีตวิปิลาศ ทรงประพฤตกิารวปิรติต่างๆ  บา้นเมอืงกําลงัระสํ่าระสายสมเดจ็เจา้พระยา

มหากษตัรยิศ์กึ ทราบข่าวจาํเป็นตอ้งกลบัคนืสู่พระนคร บา้นเมอืงทีต่ไีดก้ก็วาดตอ้นและ  แตกตื่นอพยพ

มาบา้ง ทัง้พระสุรนิทรภ์กัดณีรงคจ์างวาง กไ็ดม้หีนงัสอืลงไปเกลีย้กล่อมญาตพิีน้่อง ปรายเขมร ทาง

๓ บรเิวณขา้งวดักลางบุรรีมัย ์

  

                                                        



 ๗ 

แขวงเมอืงเสยีมราฐ สะโตง กําแพงสวาย ประทายเพช็ร ใหข้ึน้มาทางบน ออกญาแอก กบันางรอง พา

บ่าวไพรไ่ปตัง้อยูท่ีน่างรอง ออกญาหงษ์ ไปตัง้อยูท่ีโ่คกเมอืงแปะ (ทีต่ ัง้จงัหวดับุรรีมัยป์จัจบุนั) 

 

สมยัรตันโกสินทร ์

 สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ เมอืงบุรรีมัยไ์ดม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ ของ

บา้นเมอืงน้อย 

ตามทีป่รากฏในบนัทกึภมูศิาสตร ์ จงัหวดับุรรีมัย ์ ทีน่ายสุข รวบรวมไวม้คีวามว่า พระนคร

ภกัด ี (หงส ์ ตน้ตระกูล หงษ์รจุโิก) บุตรพระยาดร (เอม) เจา้เมอืงพุทไธสมนั (ปณัเทยียมาล) ไดพ้า

ครอบครวัมาตัง้บา้นเรอืนอยู่ทีบ่า้นตะโก ต่อมาไดส้รา้งเป็นเมอืงขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๐ เรยีกว่า เมอืงแปะ 

เพราะมตีน้แปะอยูก่ลางเมอืง 

นอกจากน้ีบางประวตัยิงักล่าวว่าใน พ.ศ. ๒๓๗๐ เจา้อนุเวยีงจนัทน์เป็นกบฎ ไดใ้ห ้      

เจา้ราชวงศย์กกองทพัมากวาดตอ้นผูค้นและเสยยีงอาหารแถบเมอืงพุทไธสง เมอืงแปะ เมอืงนางรอง 

พระนครภกัด ี (หงษ์) นําราษฎรออกต่อสู ้ เมือ่สูไ้มไ่ดจ้งึหนีไปเมอืงพุทไธสมนั ทหารลาวตามไปทนัแลว้

จบัตวัไดท้ีช่่องเสมด็ (ช่องเขาทีจ่ะไปประเทศกมัพูชา) เมือ่ถูกจบัแลว้ ทหารลาวนําตวัพระยานครภกัด ี

(หงษ์) และครอบครวัทีจ่บัไดไ้ปใหเ้จา้ราชวงศ ์ แลว้ถูกควบคุมตวัไวท้ีทุ่่งเมอืงสุวรรณภมู ิ ในเขตจงัหวดั

รอ้ยเอด็ซึง่เจา้ราชวงศต์ัง้ทพัอยูท่ีน่ัน่ แต่พระยานครภกัด ี (หงส)์ และครอบครวัทีถู่กควบคุมตวัไดจ้บั

อาวุธต่อสูเ้พือ่หนี จงึถูกฆา่ตายหมด 

นอกจากน้ี  ในบางเล่มยงักล่าวถงึประวตัเิมอืงบุรรีมัย ์ทีแ่ตกต่างออกไปอกีดงัน้ีว่า 16

๔
บุรรีมัย์

มชีื่อว่าเมอืงจรเข ้ เดมิขอมดาํไดเ้ขา้ตัง้เป็นเมอืงเลก็ๆ ในลุ่มน้ําหว้ยจรเข ้ และใหช้ื่อเมอืงตามลุ่มน้ํานัน้ 

เพราะมจีรเขชุ้มมาก และไขป้า่มพีษิรนุแรง ขอมดําอยู่ไดไ้มน่านกท็ิง้รา้งไป ครัน้ขอมดาํสิน้อํานาจไทย

จงึเขา้มาตัง้ถิน่ฐาน ณ ลุ่มน้ําหว้ยจรเขน้ี้อกี ตอนแถบบา้นโคกหวัชา้ง และบา้นทะมาน จนถงึสมยั    

กรงุธนบุร ี เจา้เมอืงนางรอง และเจา้เมอืงจาํปาศกัดิแ์ขง็เมอืง พระเจา้ตากสนิโปรดใหเ้จา้พระยาจกัร ี  

ยกทพัออกไปปราบแลว้นําบุตรชายเจา้เมอืงผไทสมนั (พุทไธสง) มาดว้ย ผ่านมาทางลุ่มน้ําจรเข ้ เหน็  

ผูค้นตัง้บา้นเรอืนมาก และไดท้ราบว่าทีน่ัน่เป็นเมอืงรา้งของขอมดาํอยูก่่อนแลว้ ชื่อเมอืงจรเข ้ จงึไดต้ัง้

เมอืงขึน้ทีเ่มอืงรา้งนัน้ และใหช้ื่อว่า เมอืงแปะ ตามนามตน้ไมใ้หญ่ ครัน้กรงุรตันโกสนิทร ์ รชักาลที ่ ๕ 

โปรดใหเ้ปลีย่นชื่อใหมเ่ป็น บุรรีมัย ์
๕
ประวตัศิาสตรบ์างเล่มกเ็ล่ากนัว่า  ขอมไดค้รอบครองเมอืงบุรรีมัยแ์ละใชเ้ป็นศนูยก์ลางใน

การตดิต่อระหว่างกมัพชูา กบัหวัเมอืงขึน้ในภาคอสีานของไทย เช่น พมิาย สกลนคร มถีนนโบราณ

เหลอือยูส่ายหน่ึง เริม่จากบา้นละลมพะเนา (บา้นละลมทะนู ปจัจบุนั) ตําบลจนัดุม อําเภอประโคนชยั 

ขึน้ไปอําเภอพุทไธสง มหีลกัหนิปกัเป็นระยะๆ จนถงึเขาพนมรุง้ในสมยัทีไ่ทยเรอืงอํานาจไดแ้ผ่ขยาย

อาณาเขตมายงัเมอืงบุรรีมัย ์ แต่ไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดัว่าไดม้าครองเมอืงบุรรีมัย ์ ทางนครราชสมีา 

๔ สนิท  เงนิยวง "ของด ี๗๑ จงัหวดั" หน้า ๓๕-๔๖ 
๕ เอกสารเผยแพร่ในการสมัมนาการพฒันาการท่องเทีย่วภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขอนแก่น ๑๙-๒๒ กนัยายน ๒๕๒๑      

"อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว" หน้า ๖๖-๖๗ 

  

                                                        



 ๘ 

หรอืทางหลวงพระบาง ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เป็นเมอืงขึน้อยูก่บันครราชสมีา มี

ศูนยก์ลางการ  ปกครองอยู่ทีเ่มอืงนางรอง (ปจัจุบนั คอื อําเภอนางรอง) และมเีมอืงใกลเ้คยีงหลายหวั

เมอืง เช่น เมอืงพุทไธสมนั (ปจัจบุนั คอื อําเภอพุทไธสง) เมอืงตลุง (ปจัจบุนั คอื อําเภอประโคนชยั) ใน

สมยักรงุธนบุร ีประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๑ เจา้เมอืงนางรอง ไดแ้ขง็เมอืง เจา้พระยาจกัรไดย้กมาเกลีย้กล่อม

ใหเ้ป็นเมอืงขึน้ของนครราชสมีา ตามเดมิ เมือ่เสดจ็กลบัไดท้รงพบเมอืงรา้งซึง่มชียัภมูดิ ี จงึโปรดใหต้ัง้

เมอืงขึน้เรยีกว่า เมอืงแปะ ตามชื่อตน้แปะใหญ่ (ปจัจบุนับรเิวณศาลเจา้พ่อหลกัเมอืง) ทรงแต่งตัง้บุตร

เจา้เมอืงพุทไธ-สมนั คอื พระยาภกัด ีขึน้ครองเมอืง ครัน้ถงึ สมยัพระยานครภกัด ี(ทองด)ี เป็นเจา้เมอืง 

ทางราชการไดร้วมเมอืงนางรอง เมอืงพมิาย เมอืงพุทไธสง เมอืงรตันบุร ีเมอืงตลุง และเมอืงแปะ เขา้มา

เป็นเมอืงเดยีวกนั เรยีกว่า บรเิวณนางรอง และตวัศาลากลางอยู่ทีเ่มอืงปะ ต่อมาอาณาเขตนางรอง

เปลีย่นไป คอื เมอืงพมิายโอนไปขึน้อยูก่บันครราชสมีา เมอืงรตันบุรไีปขึน้อยูก่บัสุรนิทร ์    ซึง่บรเิวณ

นางรองกเ็ปลีย่นเป็นบุรรีมัย ์ ม ี พระรงัสรรคส์ารกิจ (เลื่อน) เป็นเจา้เมอืงคนแรก (พ.ศ. ๒๔๔๑ - 

๒๔๔๔) 

ตัง้แต่เมอืงแปะไดต้ัง้ขึน้มเีจา้เมอืงปกครองสบืต่อกนัมา คอื 

๑. พระยานครภกัดี (บตุรเจ้าเมืองผไทสมนั) 

๒. พระยานครภกัดี (หงษ์) 

๓. พระปลดั บตุรพระยานครภกัดี (หงษ์) เป็นผูร้ ัง้ตาํแหน่งชัว่คราว 

๔. พระพิพิธ (สาํแดง) ส่งมาจากนครราชสีมา 

๕. พระนครภกัดี (พระสาํแดง) จ.ศ. ๑๒๓๐ (พ.ศ. ๒๔๑๑) 

๖. พระแพ่ง (รัง้ตาํแหน่ง) ส่งมาจากนครราชสีมา 

๗. พระชมภ ู(รัง้ตาํแหน่ง) ส่งมาจากนครราชสีมา 

๘. พระนครภกัดี (ทองดี) บตุรพระปลดั 

 

ความเปล่ียนแปลงสมยัรชักาลท่ี ๕ - ปัจจบุนั 

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ มกีารประกาศเรยีกชื่อขา้หลวงกํากบัหวัเมอืงทัง้ ๔ ขึน้ โดยแยกเมอืง

บุรรีมัยไ์ปขึน้กบัลาวฝา่ยเหนือ และพ่วงเมอืงนางรองไปดว้ย ขณะทีเ่มอืงพุทไธสง และเมอืงตะลุง ยงัคง

สงักดัอยูก่บัเมอืงนครราชสมีา ตามเดมิ ดงัน้ี 

๑. หวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออก (จาํปาศกัดิ)์ มเีมอืงสงักดัเป็นเมอืงเอก ๑๑ เมอืง เมอืงขึน้ 

๒๑ เมอืง (โท ตร ีจตัวา) รวม ๓๒ เมอืง 

๒. หวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) มเีมอืงสงักดัเป็นเมอืงเอก ๑๒

เมอืง โท ตร ีจตัวา ๒๙ เมอืง รวม ๔๑ เมอืง 

๓. หวัเมอืงลาวฝา่ยเหนือ (หนองคาย) มเีมอืงสงักดัเป็นเมอืงเอก ๑๖ เมอืง คอื หนองคาย 

เชยีงขวาง บรคิณัทนิคม โพนพสิยั ชยับุร ีท่าอุเทน นครพนม สกลนคร มกุดาหาร กมทุาสยั หนองหาร 

บุรรีมัย ์ขอนแก่น คาํมวน คําเกดิ และหล่มสกั 

  



 ๙ 

บุรรีมัยม์เีมอืงสงักดั ๑ เมอืง คอื เมอืงนางรอง 

๔. หวัเมอืงลาวกลาง (นครราชสมีา) มหีวัเมอืงสงักดัเป็นเมอืงเอก ๓ เมอืง คอื 

นครราชสมีา ชนบท และภเูขยีว 

หวัเมอืง โท ตร ีจตัวา สงักดัทัง้หมด ๑๒ เมอืง 

เมอืงนครราชสมีา ม ี ๘ เมอืง คอื พมิาย รตันบุร ี นครจนัทกึ ปกัธงชยั พุทไธสง ตะลุง       

สงูเนิน และกระโทก 

เมอืงชนบท ม ี๔ เมอืง คอื ชยัภูม ิโนนลาว เกษตรสมบูรณ์ และจตุรสั 

 

ประกาศเปล่ียนช่ือมณฑล 
๕
เมือ่ ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) ตามทีม่พีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหเ้รยีกชื่อ 

มณฑลต่างๆ ตามพืน้ทีเ่ป็นมณฑลวา่ ลาวเฉียง ลาวพวน ลาวกาว และมณฑลเขมร นัน้ ใหก้ําหนด

พืน้ที ่และเปลีย่นชื่อ ดงัน้ี 

๑. เมอืงเชยีงใหม ่ ลาํพูน น่าน เถนิ แพร ่ และเมอืงขึน้ของเมอืงเหล่านัน้ ซึง่รวมเรยีกว่า 

มณฑลลาวเฉียง ต่อน้ีสบืไปใหเ้รยีกว่า มณฑลฝ่ายตะวนัตกเฉียงเหนือ 

๒. เมอืงหนองคาย หนองหาร ขอนแก่น ชนบท หล่มสกั กมทุาสยั สกลนคร ชยับุร ี      

โพนพสิยั ท่าอุเทน นครพนม มกุดาหาร รวม ๑๒ หวัเมอืง และเมอืงขึน้ของเมอืงเหล่าน้ี ซึง่เรยีกว่า 

ลาวพวน นัน้ ต่อน้ีสบืไปใหเ้รยีกว่า มณฑลฝา่ยเหนือ 

๓. เมอืงนครจาํปาศกัดิ ์ อุบลราชธานี ศรสีะเกษ และเมอืงอื่นๆ ซึง่รวมเรยีกว่า มณฑลลาว

กาว นัน้ ต่อน้ีสบืไปใหเ้รยีกว่า  มณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๔. เมอืงพระตะบอง เสยีมราฐ ศรโีสภณ พนมศก และเมอืงขึน้ของเมอืงเหล่าน้ี ซึง่รวม 

เรยีกว่า มณฑลเขมร นัน้ ต่อน้ีสบืไปใหเ้รยีกว่า มณฑลตะวนัออก 

๕. หวัเมอืงในมณฑลนครราชสมีา ซึง่แบ่งเป็น ๓ บรเิวณ คอื นครราชสมีา พมิาย ปกัธงชยั 

และนครจนัทกึ ซึง่รวมเรยีกว่า "บรเิวณนครราชสมีา" ต่อน้ีสบืไปใหร้วมเรยีกว่า "เมอืงนครราชสมีา" 

๖. เมอืงนางรอง บุรรีมัย ์ ประโคนชยั พุทไธสง และรตันบุร ี ซึง่รวมเรยีกว่า "บรเิวณ

นางรอง" นัน้ ต่อน้ีสบืไปใหร้วมเรยีกว่า "เมอืงนางรอง" ยกเป็นเมอืงจตัวา เมอืงหน่ึง 

๗. เมอืงชยัภูม ิภเูขยีว เกษตรสมบรูณ์ จตุรสั และบาํเหน็จณรงค ์ซึง่รวมเรยีกว่า "บรเิวณ

ชยัภูม"ิ นัน้ ต่อน้ีสบืไปใหร้วมเรยีกว่า "เมอืงชยัภมู"ิ ยกเป็นเมอืงจตัวา เมอืงหน่ึง 

 

เปล่ียนช่ือมณฑลครัง้ท่ี ๒ 

ในปี
๖
 ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย

ไดต้รากฎกระทรวง ซึง่มชีื่อว่า กฎขอ้บงัคบัเรือ่งเปลีย่นชื่อมณฑล ๔ มณฑล ดงัน้ี 

๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๖ ร.ศ. ๑๑๘ 
๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๗ ร.ศ. ๑๑๙ 

 

  

                                                        



 ๑๐ 

๑. มณฑลตะวนัออก ใหเ้รยีกว่า มณฑลบรูพา 

๒. มณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหเ้รยีกว่า มณฑลอสีาน 

๓. มณฑลฝา่ยเหนือ ใหเ้รยีกว่า มณฑลอุดร 

๔. มณฑลฝา่ยตะวนัตกเฉียงเหนือ ใหเ้รยีกว่า มณฑลพายพั 

ในปี ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ไดม้พีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหก้ระทรวงมหาดไทย

ปรบัปรงุหวัเมอืงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงัน้ี 

๑. มณฑลอสีาน ประกอบดว้ย ๔ บรเิวณ (มบีรเิวณอุบลราชธานี, ขขุนัธ,์ สุรนิทร ์ และ

รอ้ยเอด็) ๑๓ เมอืง และ๒๖ อําเภอ 

๒. มณฑลอุดร  ประกอบดว้ย ๕ บรเิวณ (มบีรเิวณหมากแขง้, ธาตุพนม, สกลนคร, ภาช ี

และน้ําเหอืง) ๕ เมอืง และ ๓๑ อําเภอ 

๓. มณฑลนครราชสมีา ประกอบดว้ยเมอืง ๓ เมอืง ๑๗ อําเภอ ดงัน้ี 

 ๓.๑ เมอืงนครราชสมีา มอีําเภอในปกครอง ๑๐ อําเภอ คอื  

  ๓.๑.๑ เมอืงนครราชสมีา 

  ๓.๑.๒ เมอืงพมิาย 

  ๓.๑.๓ นอก (บวัใหญ่) 

  ๓.๑.๔ สงูเนิน 

  ๓.๑.๕ กลาง (โนนสงู) 

  ๓.๑.๖ จนัทกึ (ปจัจบุนัเป็นตําบล ขึน้สคีิว้) 

  ๓.๑.๗ กระโทก (โชคชยั) 

  ๓.๑.๘ ปกัธงชยั 

  ๓.๑.๙ พนัชนะ (ด่านขนุทด)  

  ๓.๑.๑๐ สนัเทยีะ (โนนไทย) 

๓.๒ เมอืงบุรรีมัย ์มอีําเภอสงักดั ๔ อําเภอ คอื 

            ๓.๒.๑ พุทไธสง 

            ๓.๒.๒ รตันบุร ี(ปจัจบุนัสงักดัสุรนิทร)์ 

            ๓.๒.๓ นางรอง 

            ๓.๒.๔ ประโคนชยั 

๓.๓ เมอืงชยัภูม ิมอีําเภอสงักดั ๓ อําเภอ คอื 

           ๓.๓.๑ จตุรสั 

           ๓.๓.๒ เกษตรสมบูรณ์ 

           ๓.๓.๓ ภเูขยีว 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ มณฑลอสีานไดแ้บ่งออกเป็น ๒ มณฑล คอื มณฑลอุบลราชธานี 

และมณฑลรอ้ยเอด็ และภายหลงัมณฑลทัง้สองน้ีไดถู้กรวมเขา้กบั มณฑลนครราชสมีา 

มณฑลต่างๆ ไดถู้กประกาศยบุลงไปตามลาํดบั ดงัน้ี 

  



 ๑๑ 

๑.  มณฑลรอ้ยเอด็ และมณฑลอุบล ประกาศยุบไปเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๘ 

๒.  มณฑลนครราชสมีา และมณฑลอุดร ถูกยบุไปเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๖  

ต่อมาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมาเป็นระบอบประชาธปิไตย พ.ศ. ๒๔๗๖ 

ไดต้ราพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิาร

ส่วนภมูภิาคออกเป็นจงัหวดั และอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วยบรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวง

ประจาํจงัหวดั และกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร และยกเลกิ แบ่งเขตออกเป็นมณฑลเสยี ต่อมาไดม้กีาร

แกไ้ขปรบัปรงุพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี โดยแกไ้ขในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดั    

ดงัน้ี 

๑.  ใหจ้งัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล 

๒.  อํานาจบรหิารในจงัหวดั  ซึง่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล หรอืคณะกรมการจงัหวดั          

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาเป็นขึน้อยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓.  คณะกรมการจงัหวดั  เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดั        

ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

๔.  ในปี ๒๕๑๕      ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 

โดยประกาศคณะปฏวิตั ิ ฉบบัที ่ ๒๑๘  ลงวนัที ่ ๒๙  กนัยายน ๒๕๑๕   ไดจ้ดัระเบยีบบรหิารราชการ

ส่วนภมูภิาคเป็นจงัหวดั  และอําเภอ   ใหจ้งัหวดัเป็นทีร่วมทอ้งทีห่ลายๆ   อําเภอ มฐีานะเป็นนิตบุิคคล  

การตัง้ ยบุ และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิและใหม้คีณะกรมการจงัหวดั เป็นที่

ปรกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั ในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

 

ทาํเนียบรายช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งเจ้าเมือง   ข้าหลวงประจาํจงัหวดั                                            

และผูว่้าราชการ  จงัหวดับรีุรมัย ์

 

๑. พระยารงัสรรคส์ารกจิ (เลื่อน)   ตัง้แต่      ๒๐ ส.ค. ๒๔๔๑ - ๖ ม.ิย.๒๔๔๔  

๒. พระยาประเสรฐิสุนทราศรยั (กระจา่ง)     "          ๖ ม.ิย. ๒๔๔๔ - ๑ ต.ค. ๒๔๕๑ 

๓. พระยาสุนทรเทพกจิจารกัษ์     "          ๑ ต.ค. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๕ 

๔. พระยาราชเสนา        "                   ๒๔๕๕ - ๒๔๕๖ 

๕. หมอ่มเจา้นิสากร        "                   ๒๔๕๖ - ๒๔๖๐  

๖. หลวงรงัสรรคส์ารกจิ                       "                   ๒๔๖๐ - ๒๔๖๒  

๗. พระยานครภกัดศีรนีครนุรกัษ์          "                   ๒๔๖๓ - ๑ เม.ย. ๒๔๖๘ 

    (ม.ร.ว. ชุบ นพวงศ ์ณ อยธุยา) 

๘. พระยาสุรยิราชวราภยั             .  "        ๒๖ ม.ีค. ๒๔๖๘ - ๑ ม.ิย. ๒๔๗๑                                                 

๙. พระพทิกัษ์สมุทรเขต                        "       ๒๒ พ.ค. ๒๔๗๑ - ๒๒ ก.พ. ๒๔๗๖ 

๑๐. พ.ต.ท. พระกลา้กลางสมร                  "       ๒๒ ก.พ. ๒๔๗๖ - ๒๕ เม.ย. ๒๔๗๘ 

๑๑. พ.ต.ต. หลวงอสัวนิศริวิลิาส          "      ๒๕ เม.ย. ๒๔๗๘ - ๑๖ ม.ค. ๒๔๗๙ 

  



 ๑๒ 

๑๒. หลวงสฤษดิส์าราลกัษณ์               ตัง้แต่      ๑๖ ม.ค. ๒๔๗๙ - ๑๘ เม.ย. ๒๔๘๐ 

๑๓. หลวงบรรณสารประสทิธิ ์     "        ๑๘ เม.ย. ๒๔๘๑ - ๑๘ เม.ย. ๒๔๘๒ 

๑๔. พ.ต. ขนุทะยานราญรอน     "        ๑๘ เม.ย. ๒๔๘๒ - ๒ ก.ค. ๒๔๘๓ 

๑๕. ขนุพเิศษนครกจิ                     "           ๒ ก.ค. ๒๔๘๓ - ๖ ก.ค. ๒๔๘๕ 

๑๖. หลวงปราณีประชาชน                     "           ๖ ม.ค. ๒๔๘๕ - ๒๔ ต.ค. ๒๔๘๕ 

๑๗. ขนุไมตรปีระชารกัษ์      "         ๑๘ พ.ย. ๒๔๘๕ - ๖ ก.ค. ๒๔๘๖ 

๑๘. หลวงบรหิารชนบท      "           ๒ ก.ค. ๒๔๘๖ - ๒๒ พ.ย. ๒๔๘๗ 

๑๙. ขนุศุภกจิวเิลขการ      "         ๑๙ ธ.ค. ๒๔๘๗ - ๗ ต.ค. ๒๔๘๙ 

๒๐. นายสุทนิ   ววิฒันะ      "           ๗ ต.ค. ๒๔๘๙ - ๗ ก.พ. ๒๔๙๒ 

๒๑. ขนุอารยีร์าชการณัย ์      "         ๑๑ เม.ย. ๒๔๙๒ - ๑๑ พ.ย. ๒๔๙๒ 

๒๒. ขนุบุรราษฎรน์ราภยั      "          ๑๔ ม.ค. ๒๔๙๓ - ๗ ม.ค. ๒๔๙๕ 

๒๓. หลวงธุรนยัพนิิจ      "            ๘ ม.ค. ๒๔๙๕ - ๘ ม.ีค. ๒๔๙๘ 

๒๔. พ.อ. จาํรญู  จาํรญูรณสทิธิ ์     "           ๘ ม.ีค. ๒๔๙๘ - ๒๔ เม.ย. ๒๔๙๙ 

๒๕. นายช ู สุคนธมตั      "           ๗ ม.ิย. ๒๔๙๙ - ๒๓ ก.ย. ๒๕๐๑ 

๒๖. นายเอนก  พยคัฆนัตร     "          ๑๕ ต.ค. ๒๕๐๑ - ๕ ต.ค. ๒๕๐๕ 

๒๗. นายสมอาจ  กุยกานนท ์     "           ๕ ต.ค. ๒๕๐๕ - ๘ ม.ค. ๒๕๑๑ 

๒๘. นายสุรวุฒ ิ บุญญานุศาสน์     "           ๙ ม.ค. ๒๕๑๑ - ๑๗ พ.ค. ๒๕๑๖ 

๒๙. นายวุฒนินัท ์ พงศอ์ารยะ     "           ๑ ต.ค. ๒๕๑๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๙ 

๓๐. นายบาํรงุ  สุขบุษย      "           ๑ ต.ค. ๒๕๑๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๔ 

๓๑. นายยทุธ  แกว้สมัฤทธิ ์     "           ๑ ต.ค. ๒๕๒๔ - ปจัจบุนั 

 บรีุรมัยต์าํน้ํากิน 

 

“บรีุรมัยต์าํน้ํากิน” เป็นคําพงัเพยในอดตีทีแ่สดงถงึภาวะการขาดแคลนน้ําในบรเิวณพืน้ที่

อนัเป็นเขตการปกครองของจงัหวดับุรรีมัยใ์นอดตี และแสดงถงึความเฉลยีวฉลาดของชาวบุรรีมัย์

สมยัก่อนทีนํ่าเอาความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตมิาแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน้ํา  

กรรมวธิทีีไ่ดช้ื่อว่าเป็นการตําน้ํากนิ คอืการขุดหลุมดนิขนาดยอ่มขึน้ก่อน แลว้ตกัเอาโคลน

ตมในบ่อ สระ หรอืบงึ มาใส่หลุมทีข่ดุไว ้และยํ่าดว้ยเทา้จนเป็นเลน 

หรอืนํามาใส่ครไุมไ้ผ่ยาชนั แลว้ตําดว้ยไมใ้หโ้คลนเลนมคีวามหนาแน่นสงูขึน้ ปล่อยทิง้ไว้

ใหต้กตะกอน น้ําจากโคลนเลนจะปรากฏเป็นน้ําใสอยูข่า้งบนตกัไปใชบ้รโิภคได ้ แกป้ญัหาการ        

ขาดแคลนน้ําอนัเป็นปญัหาเฉพาะหน้าใหลุ้ล่วงไปได ้

“บรีุรมัยต์าํน้ํากิน” เป็นคําพงัเพยทีอ่ยูใ่นความทรงจาํ และความภาคภูมใิจ ในอดตีของ

ชาวบุรรีมัย ์ในฐานะทีเ่ป็นคําพงัเพยทีแ่สดงถงึความยากลาํบากและทรหดอดทนของบรรพบุรษผูบุ้กเบกิ

แผ่นดนิ ใหป้ระโยชน์ตกทอดแก่ลกูหลาน เหลน ในปจัจุบนั และในฐานะทีส่ามารถนําความรู ้   เกีย่วกบั

ธรรมชาตมิาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก้ปญัหาการขาดแคลนน้ําไดอ้ยา่งเฉลยีวฉลาด 

  



 ๑๓ 

ปจัจบุนัภาวะเรือ่งน้ําของจงัหวดับุรรีมัยไ์ดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก กรมชลประทานไดส้รา้งอ่าง

เกบ็น้ําขนาดต่างๆ เพิม่ขึน้ และสาํนกังานเร่งรดัพฒันาชนบทกไ็ดปิ้ดกัน้ทาํนบ เหมอืงฝาย และ ขดุลอก 

หว้ย หนอง คลอง บงึ สรา้งอ่างเกบ็น้ําขนาดเลก็ สรา้งสระน้ํามาตรฐานขึน้เป็นจาํนวนมาก    นอกจากน้ี

ยงัมหีน่วยงานอื่นสรา้งถงัเกบ็น้ําฝน สระน้ํา บ่อน้ําตื้น บ่อบาดาล หอถงัจา่ยน้ําโดยสรา้งเพิม่ขึน้ทุกปี  

ทาํใหค้วามหมายและภาพพจน์ของคาํพงัเพยดงักล่าวไดห้มดไปแลว้ในปจัจบุนั 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดับุรีรมัย.์ ขอนแก่น : โรงพมิพศ์ริภิณัฑอ์อฟเซท็, ๒๕๒๖. 
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