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 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพือ่ศกึษาประวตัศิาสตรก์ารขยายตวัของชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงบรุรีมัย ์ระหวา่งป ี

พ.ศ. 2468 – 2550 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของชุมชน โดยแบ่งช่วงระยะเวลาการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง คือ 

ช่วงที่ 1 ช่วงการตั้งเมืองบุรีรัมย์ พ.ศ. 2319 – 2476 ก่อนที่ทางรถไฟจะมาถึงเมืองบุรีรัมย์ ช่วงที่ 2 บุรีรัมย์ยุคมีทางรถไฟ 

พ.ศ. 2468 – 2510 และช่วงที่ 3 การขยายตัวรอบเมืองเก่า พ.ศ. 2511 – 2550 โดยศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล

เมืองบุรีรัมย์ รวมพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจาก

เอกสารชั้นต้น จากหอจดหมายเหตุ เอกสารชั้นรอง เอกสารงานเขียนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการบอกเล่าโดยวิธี

การสัมภาษณ์ผู้รู้ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีและอาศัยอยู่ในเมืองบุรีรัมย์มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จํานวน 31 คน โดยนําเสนอผล

การวิจัยตามแบบพรรณนาวิเคราะห์ผลจากการวิจัยพบว่า

 การขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์ ช่วงที่ 1 เริ่มขึ้นหลังจากที่มีการเข้ามาจัดระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2441 เมืองบุรีรัมย์มีการขยายตัวอยู่รอบๆ ศาลหลักเมือง บริเวณชุมชน

หลักเมือง กระจายไปตามแนวถนน จิระ และถนนสุนทรเทพ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายแรกของเมืองบุรีรัมย์ การขยาย

ตัวของเมืองบุรีรัมย์ในช่วงนี้เป็นไปอย่างช้าๆ ไปตามแหล่งท่ีตั้งของจวนผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์ วัดและสถานที่ราชการ 

ต่างๆ ซึง่อยูภ่ายในเมอืงเกา่ (บรเิวณภายในเขตคนูํา้คนัดนิ) อกีทัง้สมยันีย้งัมชีาวจนีเขา้มาตัง้ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั จนเกดิเปน็ยา่น

การคา้ของชาวจนีคร้ังแรกของเมอืงบรุรีมัยต์ลอดแนวถนนจริะ ทาํใหชุ้มชนได้ขยายออกไปตามแนวถนนจริะและสนุทรเทพ 

ตามแหล่งการคา้ของชาวจีนแต่กย็งัอยูภ่ายในบรเิวณคนูํา้คนัดิน ตอ่มามกีารอพยพเขา้มาของชาวเขมรกลุม่ใหม ่เมือ่ ป ีพ.ศ. 

2446 โดยมาอาศยัอยูน่อกเขตคนูํา้คนัดนิทางทศิตะวนัตกของชมุชนเดมิ กลายเปน็ชมุชนใหมเ่รยีกวา่ชมุชนบลุาํดวน ทาํให้

ชมุชนเมอืงบรุรีมัยซ์ึง่เคยหนาแน่นอยูบ่ริเวณภายในคูน้ําคันดนิจงึไดข้ยายออกไปด้านทิศตะวนัตกของเมอืงตามแนวถนนจิระ 

บทคัดย่อ
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 การขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์ช่วงที่ 2 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2468 - 2511 เป็นระยะที่มีการขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์

อย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมือง ซึ่งได้รับอิทธิพลการมาถึงของรถไฟ การขยายตัวครั้งนี้เป็นการขยาย

ตวัออกนอกบรเิวณเมอืงเกา่ (บรเิวณภายในคนูํา้คนัดนิ) ไปตามถนนสนุทรเทพ และถนนนวิาส ไปสูส่ถานรีถไฟ เพือ่รองรบั

การมาถึงของรถไฟ เกิดย่านการค้าแห่งใหม่ของชาวจีนบริเวณถนนนิวาส ถนนหลังสถานีรถไฟ และถนนหน้าสถานีรถไฟ 

ซึ่งการมาถึงของทางรถไฟเมื่อ ปี พ.ศ.2468 ทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมายวิถีชีวิตของคนบุรีรัมย์เริ่มเปลี่ยนไป

จากเศรษฐกจิพอยงัชพี มาเปน็เพื่อการคา้มากขึน้ มีสนิคา้และบริการตา่งๆ เขา้มา มอีาชพีใหม่ๆ  เกดิขึน้บรเิวณยา่นการคา้

ทั้งด้านหน้าและหลังสถานีรถไฟ ตามแนวถนนหน้าสถานีรถไฟและถนนหลังสถานีรถไฟ 

 การขยายตวัของเมอืงบรีุรมัย ์ชว่งที ่3 เกิดจากนโยบายการพัฒนาเมืองของผูน้าํท้องถ่ิน ท้ังการขยายเสน้ทางคมนาคม 

และการสง่เสริมดา้นการศึกษา ระหวา่ง ป ีพ.ศ.2511 – 2520 ช่วงนีเ้ป็นระยะท่ีมกีารขยายตวักลบัมาบรเิวณรอบๆ เมอืงเกา่

และขยายตัวเมืองออกไปทุกทิศทุกทาง โดยทิศเหนือบริเวณถนนธานี ถนนศรีเพชร และถนนสมรรถการ ด้านทิศตะวันตก

ไปตามถนนปลัดเมือง และถนนจิระ และ ต่อจากนั้นมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากปี พ.ศ. 2520 - 2550 

โดยขยายตัวไปทางทิศตะวันตกบริเวณถนนจิระ ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจากอิทธิพลของการย้ายสถานที่ราชการ สร้างสถานศึกษา 

หา้งสรรพสนิคา้ และธรุกจิบา้นจดัสรร จนกระทัง่เมอืงไดข้ยายตัวออกนอกเขตเทศบาลเมอืงบรุรีมัยไ์ปสูเ่ขตเทศบาลตาํบล

อสีาน ตามแนวถนนบุรรีมัย์ - นางรอง ซึง่เป็นผลใหส้งัคมของชุมชนเมอืงบุรรีมัยม์กีารเปลีย่นแปลงและขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง

คำาสำาคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัว, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, บริเวณภายในคูนํ้าคันดิน

ABSTRACT

 This research aimed at studying the history of community extension in Buriram municipality during 

BE 2468-2550 and the factors that impact the community extension. The times of the investigation was 

divided into 3 periods. That is, the first period : the establish of Buriram during BE 2319-2468, before 

railway arrival. The second period is railway arrival during BE 2468-2511 when the train was one of mass 

transportation and the third one is the community extended around the city during BE 2511-2550. The 

coverage of six kilometer square in Buriram municipality was investigated in the study. The present 

study used the historical approach in the investigation. That is, primary sources were from archives and 

secondary sources were from related literature and from oral history. The oral history was collected 

from 31 interviewees. The research is an analytical descriptive.

 The first period of community extension was initiated in the reign of King Rama 5, BE 2441, after

municipality was systematized. The community expansion was around city pillar, along Jira and 

Suntornthep road, which were the first main road for transportation of the city. In this period, the 

community was slowly extended, around governor house, temple, public offices where the ancient city 

lied in (within the city moat). At the same time, the Chinese had arrived to settle in this area. This led 

first China town in Buriram, along the Jira road. The community extended due to China downtown, also 
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along Sutornthep road but was within city moat. In BE 2446, there was new Khmer immigration settling 

down in where was out of city moat, the western of the existent city. This became new community 

called “Bu Lam Duan” and brought the city density of population spread out westward along Jira road.

The second period of community extension was about BE 2468-2511. In this period, the community rap-

idly extended. This expansion spread out original area of the (within city moat area), along Suntornthep

and Nivas Road, heading to train station. This led to new center of the city, which was impacted by 

railway arrival. Also, this impact brought new China town on Nivas Road and the road along in the front 

and the back of train station. Such circumstance happened because railway was to arrive. The incoming 

of the train in BE 2468 brought diversity of economic activities and changed the ways of people life. 

From subsistence to commercial economy, new occupation, goods, and service arose from railway 

arrival and it brought new commercial area in the front and the back of the train along the roads. 

 The third period of community extension arose from civil development policy proposed by local 

governor in BE 2511-2520. The policy included transportation routes expansion and education support. 

In this period, the community extension occurred around the old city all directions. In the northern part 

of the city, the community expanded along Thanee, Sirpetch, and Samathakan Road. In the western 

part of the city, it extended along Paladmuang and Jira Road. After that, the expansion went fast. In BE 

2520-2550, the community expansion stretched westward, along both sides of Jira Road. This extension 

KeyWords: The factors that impact the community extension , Municipal city Buriram , Within city 

moat area.
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 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง 

พ.ศ. 2468-2550 ซ่ึงนําเสนอในช่วงการขยายเส้นทางของทางรถไฟ มาถึงเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2468–2510 

ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี ้มจุีดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาประวติัศาสตรก์ารขยายตวัของชุมชนและปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อการขยายตวั

ของชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงบรุรีมัย ์ระหวา่งป ีพ.ศ. 2468-2550 ซึง่ทาํใหเ้หน็เรือ่งราวและการเปลีย่นแปลงของเมอืงบรุรีมัย์

เพ่ืออธิบายประวัติศาสตร์ของเมืองบุรีรัมย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

รวมพ้ืนที่ 6 ตารางกิโลเมตร การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลจาก

เอกสารชัน้ตน้ จากหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิเอกสารชัน้รอง เอกสารงานและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และจากการบอกเลา่โดย

วิธีการสมัภาษณผ์ูรู้ ้จาํนวน 31 คน เปน็ประวตัศิาสตรบ์อกเลา่และนาํเสนอผลการวจิยัตามแบบพรรณนาวเิคราะห ์ผลจาก

การวิจยัพบวา่การขยายตวัของเมอืงบุรรีมัย ์มสีาเหตแุละปจัจยัทีทํ่าใหเ้มอืงบรุรีมัยเ์กดิการขยายตวัแตกตา่งกันไปตามชว่ง

ของระยะเวลา ทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของเมืองบุรีรัมย์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ 

ซึ่งสามารถแบ่งช่วงการขยายเมืองออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกเริ่มจากการขยายตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการ

ปกครองเปน็ระบอบเทศาภบิาล ป ีพ.ศ. 2435–2467 ชว่งทีส่องการขยายตัวเมอืงเนือ่งจากการมาถงึของทางรถไฟ ป ีพ.ศ. 

2468-2510 และช่วงที่สามขยายตัวเมืองตามนโยบายของผู้นําท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2511–2550 

 เมืองบุรีรัมย์มีชื่อเดิมแรกก่อตั้งว่าเมือง “แปะ” มีพระยานครภักดีเป็นผู้ปกครองเมือง ซึ่งได้รวบรวมผู้คนซึ่งเป็นชาว

เขมรป่าดง เข้ามาอาศัยและทํามาหากินภายในเขตคูนํ้าคันดินมีศูนย์กลางของเมืองอยู่บริเวณรอบศาลหลักเมือง เมื่อแรก

ต้ังเมืองนั้นเมืองบุรีรัมย์อยู่ภายใต้การกํากับของเมืองนครราชสีมา มีรูปแบบการจัดการปกครองตนเองในระบบกินเมือง

สืบเชื้อสายต่อๆ กันมา เจ้าเมืองคนสุดท้ายก่อนเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นเทศาภิบาลคือ พระนครภักดี (ทองดี) 

บุตรพระปลัด (สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์. 2552 : 29) 

การขยายเมืองบุรีรัมย์สู่ชุมชนสถานีรถไฟ

 สาเหตุที่ทําให้ทางรถไฟมีความสําคัญต่อการขยายตัวของชุมชนเมืองบุรีรัมย์นั้นมีสาเหตุหลายประการ เนื่องจาก

เมืองบุรีรัมย์มีพื้นที่ทุรกันดารและเป็นเมืองเล็กๆ ที่ไม่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ เพราะไม่ใช่เส้นทางการ

คมนาคมหลักที่ติดต่อกับเมืองสําคัญและมณฑลต่างๆ ที่อยู่รอบๆ เส้นทางการคมนาคมสายสําคัญในอดีตไปยังพื้นที่ต่างๆ 

ไมผ่า่นเมอืงบรีุรัมย ์อีกท้ังพืน้ทีภ่าคอสีานการคมนาคมเป็นไปดว้ยความยากลําบากจงึเป็นสาเหตหุนึง่ทําใหเ้มอืงบุรรีมัยเ์ป็น

ชุมชนเล็กๆ ซึ่งกระจุกตัวอยู่แต่ในเขตคูน้ําคันดิน (เมืองเก่า) เท่านั้น จนกระทั่งเมื่อมีทางรถไฟขยายเข้ามาถึง เมืองบุรีรัมย์ 

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2498 เมืองบุรีรัมย์จึงเกิดการขยายตัว โดยการขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์ในช่วงนี้เป็นการขยาย

ตัวแบบหลายศูนย์กลาง ตามทฤษฎีของแมคเคนซี Mc Kenzie (วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์. 2531 : 19) มีศูนย์กลางแห่งใหม่

คือสถานีรถไฟ 

ชุมชนหลังสถานีรถไฟย่านสามสิบห้อง

 ก่อนที่ทางรถไฟจะมาถึงบุรีรัมย์ ได้มีหลวงนิวาส วัฒนกิจ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคหบดีเมืองบุรีรัมย์ คือ 

หลวงประสาท สุขวัฒน์ และขุนเพิ่ม พิริยะกุล สร้างห้องแถวให้เช่าบริเวณด้านหลังสถานีรถไฟ จํานวน 30 ห้อง และ

หลวงนวิาสวฒันกจิ ไดน้าํราษฎรชว่ยกนัสรา้งถนน เปน็ทางดนิเช่ือมตอ่กับถนนสนุทรเทพมายงัสถานรีถไฟ ปัจจุบันคอื ถนนนวิาส 

(นายปรีมล บูรณภวังค์. 2555 : สัมภาษณ์) ในครั้งนี้ทําให้ชาวจีนที่ทราบข่าวการสร้างทางรถไฟมาเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งแต่เดิม

บทนำา
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ประกอบอาชพีค้าขายบรเิวณรอบๆ หลกัเมอืง ได้ยา้ยรา้นคา้และทีอ่ยูอ่าศยัออกมานอกเขตคนูํา้คนัดินเพือ่รอการมาถึงของ

ทางรถไฟ การสร้างถนนนิวาสทําให้เมืองได้ขยายตัวออกมานอกเขตคูนํ้าคันดินทางทิศเหนือ ส่งผลให้มีพ่อค้า แม่ค้า และ

ราษฎรย้าย บ้านพักที่อยู่อาศัยและร้านค้ามาบริเวณหลังสถานีรถไฟมากข้ึน จนเกิดเป็นชุมชนใหม่ เรียกว่า ย่านสามสิบ

ห้อง ร้านค้าในสมัยนั้นได้แก่ ร้านแต้มุ้ยฮวด ของนายกิมเฉียขายของเบ็ดเตล็ด ร้านนางทองคํา ขายของชํา สินค้าเบ็ดเตล็ด 

หมอ้ และถา่น รา้นขายปุย๋และเมลด็พนัธพ์ชื ของครอบครวับรูณภวงัค ์รา้นตดัเยบ็เสือ้ผา้นายหมัน่ รา้นขายเสือ้ผา้เอีย่มคงุ 

ร้านคุงเฮงขายขนมปังขนมปีบ ร้านเซียมลิ้มขายขนม และยังมีร้านสัมพันธ์ขายหนังสือ ร้านมุ้ยก่ีขายขนมเบ็ดเตล็ด ร้าน

ของนายกิมชัง แซ่เต็ง ขายเสื้อผ้า ขายของเบ็ดเตล็ด ร้านร้อยปักเย็บเสื้อผ้า ร้านเจ๊กเทียมขายของเบ็ดเตล็ดเป็นร้านใหญ่ 

ขนาด 2 ห้อง สินค้าเบ็ดเตล็ดมีหลายประเภทเช่น สบู่ ด้าย เข็ม รองเท้า นํ้ามันก๊าด ปลาทู เสื้อผ้าสําเร็จรูปผ้าซิ่น ผ้าแพร 

สีย้อมผ้า ยารักษาโรค และอาหารแห้ง หมากพลู (นางทองมั่น ยงรัตนกิจ. 2555 : สัมภาษณ์) ร้านค้าเหล่านี้เป็นแหล่ง

กระจายสินค้าที่มากับรถไฟซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวเมืองบุรีรัมย์ ปัจจุบันห้องแถวย่าน 30 ห้อง

ยังคงเหลืออยู่ 2 ห้อง เป็นของหลวงนิวาสวัฒนกิจ และอีก 2 ห้องเป็นของขุนเพิ่ม พิริยะกุล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลังสถานี

รถไฟด้านทิศตะวันออกเยื้องกับวงเวียนหอนาฬิกา ส่วนห้องอื่นๆ นั้นได้เปลี่ยนมาเป็น อาคารพานิช และตึกแถวสําหรับ

อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

ตลาดโพธิ์ตลาดเก่าชาวบุรีรัมย์

 เมื่อทางรถไฟมาถึงบุรีรัมย์ทําให้การค้าบริเวณหลังสถานีรถไฟเพิ่มมากยิ่งขึ้น บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นลานโล่ง

ด้านหลังสถานีรถไฟมีต้นโพธิ์ใหญ่หนึ่งต้น บริเวณลานรอบต้นโพธิ์นี่เอง มีชาวบ้านในท้องถิ่นนําสินค้า มาวางขาย โดยชาว

บ้านได้ใช้เกวียนเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งของมาขายและจอดเกวียนไว้ใต้ต้นโพธิ์ เอาฟาง เอานํ้าให้วัวกินแล้วก็เดินซื้อของ

แลกเปลี่ยนสินค้าซ่ึงกันและกัน ทําให้ลานรอบต้นโพธิ์เต็มไปด้วยสินค้าและเกวียนของชาวบ้าน การแลกเปลี่ยน ค้าขาย

สินค้าในช่วงน้ัน ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางชาวจีนรายย่อย นําสินค้าเบ็ดเตล็ดมาขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตร

และของป่ากับชาวบ้าน สินค้าในสมัยนั้น เช่นข้าว ปอ นุ่น หวาย ครั่ง หนังวัว หนังควาย เป็ด ไก่ เป็นต้น จนกระทั่งเมื่อ

ปี พ.ศ. 2503 ได้มีการสร้างตลาดขึ้นเป็นอาคารถาวรเพื่อให้ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าได้ทําการค้าขายอย่างเป็นระบบ

และมีระเบียบมากขึ้น โดยนายยุค เจียรพันธ์ (นายตง แซ่อึ้ง พ่อค้าชาวจีน) ได้เช่าที่จากทางรถไฟโดยทําสัญญาไว้ 30 ปี 

(นางทฐินินัท ์รตันบรรณกจิ. 2555 : สมัภาษณ์) และต้ังชือ่ตลาดแหง่นีว้า่ตลาดโพธิ ์ตลาดโพธิม์ลีกัษณะโครงสรา้งเปน็หลงัคา

ทรงสูง เสาไม้ต้นสูงกว่า 30 เมตร เครื่องบนเป็นไม้ทั้งหมด หลังคามุงกระเบื้อง มีห้องแถวเป็นฝาไม้ประกอบทั้ง 2 ด้าน

ด้านละ 4 ห้อง โครงสร้างแข็งแรง ทันสมัย ถูกสุขอนามัยเป็นตลาดที่มีการค้ามากที่สุดในช่วงนั้น เป็นแหล่งรวมสินค้าจาก

ท้องถิ่น ส่งไปขายกรุงเทพและเป็นแหล่งส่งสินค้าจากกรุงเทพมายังเมืองบุรีรัมย์ เช่น เสื้อผ้าสําเร็จรูป เครื่องดื่ม สินค้า

เบ็ดเตล็ดเป็นจํานวนมาก ทําให้มีพ่อค้าแม่ค้ามารับ มาซ้ือสินค้าตลอดเวลา ผลจากการสร้างตลาดโพธ์ิข้ึนมานี้เองทําให้

ตลาดเดิมที่มีอยู่ในเขตเมืองเก่าซบเซาลง พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณถนนจิระ รอบศาลหลักเมือง จึงได้ย้ายบ้านเรือนและ

ร้านค้าของตนออกมาบริเวณหลังสถานีรถไฟมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามถนนนิวาสและถนนสุนทรเทพ 

 ในปี พ.ศ. 2508 ได้มีการพัฒนาพื้นที่หลังสถานีรถไฟ เพื่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ หันหลังชนกันกับอาคารเดิมซึ่ง

อาคารหลังนี้เป็นอาคารแฝดมีวัตถุประสงค์การสร้างเพื่อให้เป็นร้านค้า เท่านั้น จึงทําให้บริเวณนี้มีร้านค้าเกิดขึ้นหลายร้าน

เช่น ร้านอาหารชุมแพ อาหารตามสั่ง 4 ห้อง ร้านเฮงๆ ขายของชํา 2 ห้อง ร้านแสงดี ขายเสื้อผ้าสําเร็จรูป 3 ห้อง 

ร้านอาหารตามสั่ง ข้าวมันไก่ชุมชุมไทย 3 ห้อง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังดําเนินกิจการอยู่

 ป ีพ.ศ. 2510 นายยคุ เจยีรพนัธ ์ไดท้าํการถมสระนํา้ฝัง่ตะวนัตก หลงัสถานรีถไฟ และสรา้งเปน็อาคารพาณชิย ์3 ชัน้

2 แถว แถวละ 13 ห้อง เป็นอาคารแฝด หันหลังชนกันโดยมีวัตถุประสงค์การสร้างเพื่อเป็นอาคารพาณิชและโรงแรม 
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โดยเจ้าของโรงแรม คอื นายสุจินต์ ยงรตันกจิ (แซเ่อีย้) เปน็โรงแรมขนาด 20 หอ้งช่ือโรงแรมชัยเจรญิโฮเตล็ เปิดบรกิารแกผู่ค้น

ท่ีเดินทางมากับรถไฟเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังที่อื่นๆ หรือมาติดต่องานราชการก็มักแวะเวียนมาพักที่โรงแรมอยู่เสมอ 

เพราะมีความสะดวกสบาย รอบๆ โรงแรมก็มีร้านอาหาร ร้านหนังสือ และร้านขายของเบ็ดเตล็ด ค่าห้องพักช่วงนั้นราคา 

30 บาท ต่อคืน ซึ่งก็มีผู้คนเข้าพักเต็มเกือบทุกคืน นอกจากโรงแรมชัยเจริญโฮเต็ลแล้ว บริเวณถนนนิวาสหลังสถานีรถไฟ

ยังมีโรงแรมตั้งขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น โรงแรมนิวาส โรงแรมสมชัย โรงแรมโพธ์ิพัฒนา โรงแรมแกรนด์ ซ่ึงโรงแรมท้ังหมด

ตั้งอยู่บริเวณชุมชนหลังสถานีรถไฟ ตามแนวถนนนิวาส ทําให้ในช่วงเวลานี้พื้นที่หลังสถานีรถไฟคึกคักไปด้วยผู้คน ร้านค้า

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มากับผู้คนทั้งจากภายนอกและภายในเมืองบุรีรัมย์

ย่านการค้าของป่าหน้าสถานีรถไฟ

 หลังจากที่ทางรถไฟมาถึงเมืองบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2468 บริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟได้กลายเป็นย่านการค้าของป่า 

หนงัสตัว ์และสนิคา้พืน้เมือง โรงสแีละโรงเลือ่ย ซึง่แต่เดิมบรเิวณพ้ืนท่ีมีลกัษณะเป็นทุ่งนา ป่าโปรง่ มตีน้เตง็ ตน้รงั ข้ึนอยูม่าก

ไมค่่อยมผู้ีคนอยูอ่าศัยเน่ืองจากคนสว่นใหญอ่าศยัอยูบ่รเิวณภายในและรอบๆคนูํา้คนัดิน หลงัจากมีทางรถไฟมาถงึ ไดม้ชีาวจนี

กลุม่หน่ึง โดยการนาํของนายเซยี แซ่ตัง้ ไดย้า้ยออกมาจากบรเิวณคุม้หลกัเมอืงในเขตคนูํา้คนัดนิมาสรา้งหอ้งแถวเพือ่ทาํการคา้

โดยสร้างเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียว จํานวน 10 ห้อง การค้าและสินค้าส่วนใหญ่เป็นการรับซื้อของป่าและสินค้าพื้นเมืองจาก

ชาวบ้านส่งไปขายที่นครราชสีมาและกรุงเทพฯ โดยใช้รถไฟเป็นพาหนะในการขนส่ง ร้านค้าบริเวณนี้ได้แก่ ร้านตั้งกิมเช้ง 

ของนายเซียและนายฮุย แซ่ตั้ง นายหม้อขายของป่า นายตังกวยรับซื้อไหม นายซิวเย็บที่นอน ฟูกและซื้อไหม และโรงตีลูก

ชิน้ของนางทองใบ (นางสภุาพร พรานเนือ้. 2555: สมัภาษณ)์ การคา้บรเิวณหนา้สถานรีถไฟนัน้ชาวบา้นจะขนสนิคา้มากบั

เกวียนและจอดเกวยีนไว้บรเิวณลานหนา้สถานรีถไฟ แลว้นาํสนิคา้ซึง่เปน็ประเภทของปา่ เชน่ ครัง่ นุน่ ปอ หวาย หนงัสตัว ์

ไหม เป็ด ไก่ มาขายให้กับร้านค้า ทําให้บริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟมีการสร้างยุ้งฉาง โกดังที่เก็บสินค้า ตลอดแนวหน้า

สถานีรถไฟ ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เกิดไฟไหม้ห้องแถวทั้งหมดจึงทําให้ผู้ประกอบการค้าบริเวณหน้าสถานี กระจัดกระจาย

ร้านค้าออกจากบริเวณเดิม ส่วนหนึ่งได้ย้ายร้านรับซื้อของป่า ออกไปบริเวณถนนสายบุรีรัมย์ – พุทไธสง และสร้างอาคาร

พานิชย์แต่ยังมีบางร้านที่ยังคงทําการค้าอยู่สถานที่เดิม เช่น ร้านตั้งกิมเช้ง เป็นต้น

โรงสีโรงเลื่อยอาชีพใหม่บริเวณหน้าสถานีรถไฟ

 บรเิวณหนา้สถานรีถไฟ หลงัจากป ีพ.ศ. 2468 ถดัจากห้องแถวของตระกูลตัง้ ไปทางทิศตะวนัออก ประมาณ 100 เมตร

เป็นทีต่ัง้โรงสไีฟขนาดใหญข่องเมอืงบรุรีมัย ์คอืโรงสไีทยพนูผลของนายบญัชา วฒันวงศ์วสิทุธิ ์และโรงสศีรสีรุนิทรข์อง เสีย่แดง

และนางอําไพ ศรีสุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงสี ที่รับซื้อข้าวจากราษฎรเมืองบุรีรัมย์ส่งขายไปยังกรุงเทพโดยทางรถไฟ การที่มีโรง

สีไฟขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสถานีเพื่อรับซื้อข้าวจากชาวเมืองบุรีรัมย์นั้นทําให้วิถีการทํานาของคนบุรีรัมย์เปลี่ยนไป

จากการทํานาเพียงเพ่ือเป็นอาหารเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นการทํานาเพื่อการค้ามากข้ึน ดังคํากล่าวของ 

หลวงศกัดิร์ณการ ผูแ้ทนราษฎรจงัหวัดบรุรีมัยไ์ด้แสดงปาฐกถาเรือ่งสภาพบุรรีมัย์ ทางวทิยกุระจายเสยีงเกีย่วกับอาชีพของ

ราษฎรเมืองบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2477 ว่า “พลเมืองมีอาชีพในการทํานาเป็นส่วนใหญ่ การอาชีพอย่างอื่นๆ 

มีน้อย ราษฎรได้พยายามทําการก่นสร้างที่ว่างเปล่าให้เป็นเรือกสวนไร่นาอยู่เสมอทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 การขยายตัว

ของราษฎร จะทําการก่นสร้างได้น้อยลงเนื่องด้วยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ไม่มีนํ้าพอแก่การทํานา เพราะในจังหวัดนี้

การทํานาต้องอาศัยนํ้าฝนเป็นพื้น...ถึงแม้ราคาข้าวจะตกตํ่าราษฎรก็ได้พยายามทํานากันอย่างไม่ลดละ เพราะเป็นอาชีพ

สําคัญของเขา” (เทศบาลเมืองบุรีรัมย์. 2551 : 233) ต่อมา โรงสีทั้ง 2 แห่งได้ปิดตัวลงในช่วงปี พ.ศ.2534 เนื่องจากราคา

ข้าวตกต่ําและประสบปัญหาด้านการส่งออกปัจจุบันบริเวณท่ีตั้งโรงสีได้ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยโดยสร้างเป็นบ้าน
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จัดสรรในโครงการหมู่บ้านนีโอนคร 

 สว่นบริเวณดา้นหนา้สถานรีถไฟด้านทศิตะวนัตกเปน็ทีต่ัง้ของโรงเลือ่ย 3 โรง คอืโรงเลือ่ย ยิง่ศิร ิเป็นของนายลี ้แซเ่จง้

ติดกันคือ โรงเลื่อยศรีเมืองทองของนายเสงี่ยม วงศ์ทองศรี และโรงเลื่อยสว่างพานิชย์ของนายสุเทพ ชัชวาลวงศ์ 

(นายสุรินทร์ ชัชวาลวงศ์. 2555: สัมภาษณ์) โรงเลื่อยทั้ง 3 แห่งนําไม้มาจากบริเวณรอบเมืองบุรีรัมย์และอําเภอใกล้เคียง 

ไมส้ว่นใหญ่เปน็ไมย้าง (ยางนา) ไมเ้ตง็ ไมร้งั ไมม้ะคา่ และไมท้ีม่คีา่ทางเศรษฐกจิอืน่ๆ ไมท้ีนํ่ามาใชว้ธิกีารซือ้เปน็ตน้ จองไว้

แล้วให้คนไปตัดให้รถไปลากมาเป็นท่อนๆ เรียกว่าไม้ซุง โดยโรงเลื่อยจะมีลานพักไม้ซุงอยู่ด้านหลังแล้วทําการแปรรูปไม้ 

ส่งขายทั้งไม้ท่อน และไม้แปรรูปจนกระทั่ง เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2520 ไม้เริ่มลดน้อยลง หายากและราคาแพง จึงทําให้

โรงเลื่อยทั้ง 3 ได้ทยอยปิดกิจการลง โรงเลื่อยที่ปิดเป็นโรงสุดท้ายสุดท้ายคือโรงเลื่อยสว่างพานิชปิดกิจการเมื่อ ปี พ.ศ. 

2530 ปัจจุบันบริเวณโรงเลื่อยได้เปลี่ยนสภาพเป็นอาคารพานิชให้เช่า 

 การเกิดห้องแถวค้าของป่า โรงสี และโรงเลื่อยหน้าสถานีรถไฟนั้น ทําให้มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณหน้าสถานี

รถไฟมากขึ้น และเกิดอาชีพใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการบริการ เช่น อาชีพกรรมกรแบกหาม (จับกัง) ช่างตัดผม 

ช่างซ่อมเครื่องจักร ช่างเลื่อยไม้ (นายบุญพา พลสารัมย์. 2555: สัมภาษณ์) อาชีพของผู้ใช้แรงงานบริเวณด้านหน้าสถานี

รถไฟจนกลายเป็นชุมชนใหม่ เรียกว่าคุ้มฝั่งธน ปัจจุบันบริเวณห้องแถวหน้าสถานีรถไฟและลานจอดเกวียน บริเวณโรงสี 

และโรงเลื่อยได้เปลี่ยนสภาพเป็นอาคารพานิช และหอพัก รู้จักกันในชื่อชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

แผนที่แสดงการขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์ออกมาบริเวณทางรถไฟ
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  เหน็ไดว้า่เมอืงบรุรีมัยใ์นชว่งพ.ศ. 2468–2510 นัน้ ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การขยายตวัของเมอืงบรีุรมัยน์ัน้มปีจัจยัภายนอกเขา้
มากระตุน้ใหเ้กดิการขยายตัวของเมือง คือ การขยายเสน้ทางมาถึงของทางรถไฟ ซ่ึงมอีทิธิพลในการกระตุน้การเปลีย่นแปลง
วิถีการดําเนินชีวิต และเศรษฐกิจของชาวเมืองบุรีรัมย์ เช่น ด้านการประกอบอาชีพจากเดิม เคยทําการเกษตรกรรม
พอเล้ียงชพีเปน็พ้ืนฐานกเ็ริม่มกีารเปลีย่นแปลงมาเปน็เพือ่การคา้มากขึน้ มอีาชพีใหม่ๆ  เกดิขึน้ อกีทัง้สนิคา้และการบรกิาร
ทีห่ลากหลายขึน้ สง่ผลใหช้าวเมอืงบรุรีมัยซ์ึง่เดมิเคยอาศยัอยูใ่นบรเิวณคนูํา้คนัดนิ บรเิวณเมอืงเกา่ ไดข้ยายบา้นเรอืนออก
ไปยงับริเวณสถานีรถไฟ ดงันัน้นบัไดว้า่ การรถไฟไดเ้ปน็ตัวกระตุน้ทําให้เมืองบรีุรมัยข์ยายตวัและเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็
ในช่วงเวลาดังกล่าว
 สรุป การมาถึงของทางรถไฟ ใน ปี พ.ศ. 2468 นั้น ทําให้เมืองบุรีรัมย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและ
ขยายตวัของชมุชน จากชมุชนเดิมบรเิวณเมอืงเกา่ ภายในเขตคนูํา้คนัดนิ มายงับรเิวณสถานรีถไฟอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในชว่ง
แรกนั้นได้เกิดชุมชนใหม่หลังสถานีรถไฟเรียกว่าย่านสามสิบห้อง ซ่ึงเป็นชุมชนการค้าของชาวจีน อีกท้ังยังมีการตัดถนน
นิวาส เชื่อมกับถนนสุนทรเทพ เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อเมืองเก่าภายในคูเมืองและชุมชนสถานีรถไฟทําให้เกิดย่านการค้า
และท่ีอยูอ่าศยัตามแนวถนนทัง้สองสาย ต่อมาได้มีแหลง่การค้าหลงัสถานีรถไฟแหง่ใหม่เรยีกวา่ตลาดโพธิซ่ึ์งเป็นตลาดการค้า
ที่คึกคักทําหน้าที่ เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่มากับทางรถไฟ และสินค้าพื้นเมืองของราษฎรเมืองบุรีรัมย์ ส่วนบริเวณถนน
หน้าสถานีรถไฟ มีแหล่งการค้าประเภทของป่า โรงสี โรงเลื่อย ทําให้เมืองบุรีรัมย์ช่วงที่ทางรถไฟขยายเข้ามาถึงนั้นมีความ
เจริญและเกิดขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วไปตามถนนนิวาสด้านหลังสถานีรถไฟ และถนนหน้าสถานีรถไฟจนเกิดเป็น
ชุมชนใหม่บริเวณรอบๆ สถานีรถไฟ การขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์ในช่วงนี้จัดเป็นการขยายตัวแบบหลายศูนย์กลาง ตาม
ทฤษฎีของ แมคเคนซี Mc Kenzie (วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์. 2531 : 16) โดยมีศูนย์กลางแห่งใหม่คือชุมชนบริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟ ซึ่งเป็นผลมาจากการมาถึงของทางรถไฟนั่นเอง

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยครั้งต่อไปคือ
 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบุคคลสําคัญและสายตระกูลของเจ้าเมืองบุรีรัมย์ในอดีต
 2. ควรมีการวิจัยสืบสานตํานานเมืองบุรีรัมย์ ผ่านวิถีชีวิตของชาวบ้านบุรีรัมย์
 3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองบุรีรัมย์


