
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
“….ตัง้แต่เมอืงฉะเชงิเทรา ตัง้ปากน้ําเจา้โลแ้ลว้ยกมาตัง้แปดริว้ แลว้ยกไปตัง้โสธร….” 

เป็นประโยคทีไ่ดจ้ากจารกึในแผ่นเงนิ  เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๘ และถูกคน้พบเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๕ ปจัจบุนั    

เงนิแผ่นน้ีเจา้อาวาสวดัพยคัฆาอนิทาราม (วดัเจดยี)์ เกบ็รกัษาไว ้คาํว่า “แปดริว้” ปรากฏเป็นหลกัฐาน

ในขอ้เขยีนบรรยายภาพประวตัวิดัสมัปทวน ความว่า “….บางช่องป ัน้เป็นภาพของจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

สมยั ๖๐ ปี สมยั ๑๐๐ ปี ทีล่่วงมาแลว้ใหผู้ท้ ีย่งัไมท่ราบจะไดท้ราบว่า จงัหวดัฉะเชงิเทราซึง่เดมิ เรยีก

เมอืงแปดริว้นัน้  สมยันัน้ๆ มสีภาพเป็นอย่างไร….”  และ พ.ศ. ๒๕๓๐ ความว่า “….เปลีย่นจากเซาที่

แปลว่า ความเงยีบ ยงัมอีกีคาํหน่ึงทีเ่รยีกว่า บางปลาสรอ้ยรอ้ยริว้ บางปลาสรอ้ยกค็อื ชลบุร ี รอ้ยริว้ก็

คอื แปดริว้ หรอืฉะเชงิเทราน้ีเอง…. ” 

เมอืงแปดริว้อยูท่ีไ่หน ถา้แปดริว้กบัรอ้ยริว้ คอืเมอืงเดยีวกนัดว้ยอทิธพิลของภาษาจนี

เพีย้นเป็นคําไทย และถา้เป็นเช่นนัน้ เมอืงฉะเชงิเทราเป็นเมอืงโบราณเพราะหลกัฐานทางโบราณคดทีี่

ขดุพบขึน้ภายหลงัลว้นอยูใ่นบรเิวณใกลเ้มอืงฉะเชงิเทราทัง้สิน้ ดงันัน้ชุมชนโบราณของฉะเชงิเทราก็

ควรเป็นเมอืงรอ้ยริว้ทีค่ลอ้งจองกบับางปลาสรอ้ยนัน่เอง 

ถงึอยา่งไรชื่อเมอืงแปดริว้ กจ็ดัอยูใ่นประเภทตํานานหรอืมนิีทานชาวบา้นทีเ่ลยีบชาย    

ฝ ัง่ทะเล ยงัมมีากกว่าน้ี ถา้หากนกัโบราณคดแีละนกัประวตัศิาสตรจ์ะไมห่ลงลมืดนิแดนน้ีไปเสยี  เพราะ

หลกัฐานทีเ่กี่ยวกบัมนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตรย์งัมอีกีมาก… "อยา่งน้อยกเ็ป็นดนิแดนปากทางเขา้ 

และฐานเศรษฐกจิทางทะเลของทีร่าบสงูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในเมอืงไทยและทีร่าบตํ่าในเขมร…"  

ทัง้หมดน้ีคงพอจะเป็นพลงัใหน้กัคดิ  นกัเขยีน สามารถนําไปศกึษาขอ้มลูเพือ่สนับสนุน

ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ใหม้คีวามกา้วหน้าและสมบรูณ์ขึน้ 

พงศาวดารกบัประวตัเิมอืงฉะเชงิเทรานัน้ ปรากฏหลกัฐานว่า สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช

ไดย้กทพัไปกวาดตอ้นครวัไทยกลบัคนืมา  หลงัจากทีพ่ระยาละแวกไดฉ้วยโอกาสขณะทีไ่ทยตดิ

สงครามพม่า  เขมรเขา้มากวาดครวัไทย แถบจงัหวดัจนัทบรู ระยอง ฉะเชงิเทรา  และชาวนาเรงิ 

(นครนายก) ในการศกึษาครัง้น้ี ชาวฉะเชงิเทราไดม้สี่วนช่วยราชการสงครามไดร้บัความชอบซึง่เป็น

เกยีรตมิาแต่ครัง้นัน้ เจา้เมอืงซึง่เคยมบีรรดาศกัดิเ์พยีง "พระวเิศษ" กไ็ดเ้ลื่อนขึน้เป็น "พระยาวเิศษ"  

ตัง้แต่นัน้มา 

ล่วงเขา้สมยัอยธุยาตอนปลาย กรมหมื่นเทพพพิธิไดร้วบรวมกองทพัชาวเมอืงแถบ   

ตะวนัออกพรอ้มดว้ยชาวเมอืงฉะเชงิเทราเขา้รว่มในกองทพันัน้  เพื่อเขา้ไปช่วยแกไ้ขอยธุยาทีก่ําลงั

เขา้ตาจนในขณะนัน้ แต่กองทพัไปเสยีทพีมา่ทีป่ากน้ําโยธกาเสยีก่อน 

เมือ่อยธุยาคบัขนัถงึขนาดจะแกไ้ขไมไ่ดแ้ลว้ พระยาตากไดคุ้มพลประมาณหน่ึงพนัเศษ 

ตลุยทหารพมา่มาขา้มฟากทีป่ากน้ําเจา้โล ้ อําเภอบางคลา้ แลว้เดนิทพัมุง่ไปตัง้ตวัทีจ่นัทบุร ี ใชเ้วลา

บาํรงุฝึกปรอืกองทพัเป็นเวลา ๗ เดอืนเตม็ แลว้จงึนําทพัขบัไล่พม่าพน้จากดนิแดนไทย ในครัง้นัน้คน

ฉะเชงิเทรากไ็ดเ้ขา้รว่มไปกบักองทพักูช้าตอิยา่งสมภาคภมู ิ และถอืเป็นเกยีรตยิศของชาวเมอืง

ฉะเชงิเทราทีม่เีลอืดของความเป็นผูเ้สยีสละและรกัชาตอิยา่งแทจ้รงิตลอดมานัน้ดว้ย 



 ๒ 

เขา้สมยัรตันโกสนิทร ์ เมอืงฉะเชงิเทราไดอ้ยูใ่นสายตาชาวตะวนัตกแลว้ เพราะจากบนัทกึ

ของบาทหลวงฝรัง่เศสกล่าวว่า "…..จงัหวดัแปดริว้ (ตน้ฉบบัเขยีน          ) และบางปลาสรอ้ย ๓๐๐ 

คน….." (หมายถงึมคีรสิตศ์าสนิกชน) การบนัทกึของฝรัง่น้ีอยูใ่นปี พ.ศ. ๒๓๗๓ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าชาว

ต่างประเทศกใ็หค้วามสาํคญัต่อดนิแดนแถบน้ีเป็นอยา่งมาก ยิง่อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเดนิทางของฝรัง่

กา้วหน้าและทนัสมยั กย็ิง่เป็นแรงกระตุน้ใหม้กีารสํารวจบรเิวณลุ่มแมน้ํ่าบางปะกงน้ีอยา่งกวา้งขวาง

อยา่งแน่นอนเพยีงแต่เรายงัไมพ่บหลกัฐานทีเ่ขาเขยีนไวอ้ยา่งละเอยีดในตอนน้ีเท่านัน้ และคาดว่าต่อไป

เมือ่พบคงจะทราบของแปลกๆ ใหม่ๆ  เพิม่ขึน้อกีเป็นแน่ 

ต่อมาไทยเกดิบาดหมางกบัญวน สูร้บกนัในสมยัสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๓ 

และภายหลงัญวนไดไ้ดต้กไปเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสจงึทาํใหไ้ทยเลง็เหน็ถงึภยัทีจ่ะมาจากเรอื   

ต่างชาต ิพระองคจ์งึรบัสัง่ใหส้รา้งป้อมขึน้ทีเ่มอืงฉะเชงิเทราพรอ้มกบัเมอืงอื่นๆ อกีหลายเมอืงในปี พ.ศ. 

๒๓๗๗ เมอืงฉะเชงิเทราจงึปรากฏหลกัฐานเป็นเมอืงคลา้ยเมอืงสมยัใหมค่อืมป้ีอมป้องกนัแบบเมอืง

สมยัใหมเ่พื่อทานแรงจากการยงิของปืนเรอืศตัรทูีม่าทางเรอื ขอ้น้ีนบัเป็นส่วนสําคญัยิง่ทีค่วรจะเลง็เหน็

ถงึอดตีของกําแพงเมอืงทีย่งัอนุรกัษ์ไวเ้พื่อการศกึษาเป็นอยา่งด ี ป้อมเมอืงหรอืกําแพงเมอืงฉะเชงิเทรา

สรา้งขึน้พรอ้มกบัวดัปิตุลาธริาชรงัสฤษฎซ์ึง่ถอืเป็นวดัหลวงในสมยันัน้ เพื่อประกอบพธิกีารต่างๆ ต่อมา

ในปี พ.ศ. ๒๓๙๐ เกดิจลาจล "อัง้ยี"่ พวกน้ีเป็นคนจนีทีอ่พยพเขา้มารบัจา้งทาํไร ่ และเป็นกรรมกรใน

งานอื่นๆ เกดิมคีวามกําเรบิยดึเมอืง และฆา่เจา้เมอืงฉะเชงิเทราในครัง้นัน้คอื พระยาวเิศษฤาชยั (บวั)  

มผีลใหบ้า้นเมอืงฉะเชงิเทรารว่งโรยไประยะหน่ึง 

พอเขา้สู่ยคุการล่าอาณานิคมอยา่งจงใจของชาตมิหาอํานาจ เมอืงฉะเชงิเทราจงึไดร้บัการ

ปรบัปรงุใหท้นัสมยั เพื่อเป็นฐานปฏบิตักิารต่อสูใ้นดา้นทศิตะวนัออกอกีครัง้หน่ึง 

เริม่ตัง้แต่การสรา้งทางรถไฟมาถงึแปดริว้ และสรา้งทีว่่าการมณฑลปราจนีไวใ้นยา่น

เดยีวกนั คอืรมิฝ ัง่แม่น้ําบางปะกง (ปจัจบุนัคอืศาลากลางไฟไหม ้ สรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙) สรา้ง

กําลงัทหารกองพล ๙ ขึน้ทีต่าํบลโสธร (ค่ายศรโีสธรปจัจบุนั) สรา้งโรงเรยีนตวัอยา่งมณฑลปราจนี             

"ฉะเชงิเทรารงัสฤษฎิ"์ (ปจัจบุนัคอืโรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ)์ การทีต่อ้งเรง่ดาํเนินการสรา้ง

บา้นเมอืงใหท้นัสมยักเ็พื่อเป็นขวญัและกําลงัใจแก่ประชาชนทีก่ําลงัไมแ่น่ใจในอธปิไตยของชาต ิ เพราะ

ชาตมิหาอํานาจใชน้โยบายสทิธสิภาพนอกอาณาเขตคอื คนในบงัคบัของสถานกงสุลไปขึน้ศาลกงสุล

สาํหรบัคนต่างดา้วโดยเฉพาะ ชาวจนีต่างกส็นใจทีจ่ะไปเป็นคนในบงัคบัของต่างชาต ิ และพรอ้มกบัเมือ่

มขีา่วเรือ่งการเสยีดนิแดนใหก้บัชาตมิหาอํานาจบ่อยๆ ดว้ย จงึทําใหร้ฐับาลตอ้งเรง่แกไ้ขสถานการณ์

บา้นเมอืงใหป้ระชาชนเกดิความเลื่อมใสต่อการปกครองของรฐับาลไทยและเมอืงฉะเชงิเทราน้ี กไ็ดเ้ป็น

ตวัอยา่งใหม้ณฑลอื่นๆ มาดแูบบอยา่งการปกครองทีก่า้วหน้าและมัน่คงในครัง้น้ีดว้ย จงึนับเป็น

ประวตัศิาสตรท์ี ่สมควรแก่การบนัทกึใหเ้ยาวชนชาวฉะเชงิเทราไดภ้าคภูมใิจโดยถว้นหน้าดว้ย  

อกีเรือ่งหน่ึงทีค่วรจะไดใ้หท้ราบโดยทัว่กนัคอื ดนิแดนเมอืงฉะเชงิเทราน้ีมปีระชาชนที่

รวมกนัอยูห่ลายเชือ้ชาตหิลายวฒันธรรม แต่ทางราชการกไ็ดด้ําเนินการปกครองทีก่่อใหเ้กดิความ

กลมกลนืไดอ้ยา่งราบรื่นกล่าวคอื แต่งตัง้ปลดัเขมรขึน้อกีตําแหน่งหน่ึง เรยีกว่า "พระกมัพุชภกัด"ี เพื่อ

ช่วยทางราชการปกครองคนไทยวฒันธรรมเขมร หรอืตัง้ปลดัจนีขึน้มาช่วยปกครองคนจนีทีเ่ขา้มาทํามา



 ๓ 

หากนิทีฉ่ะเชงิเทรามากขึน้ในขณะนัน้ และเรยีกตําแหน่งปลดัจนีว่า "หลวงวสิุทธจินีชาต"ิ และถา้เป็น

ระดบั  นายอําเภอกต็ัง้เป็น "หมืน่วจิารณกฤตจนี" เป็นต้น 

สรปุว่า เมอืงฉะเชงิเทราไดค้งความสาํคญัของชาตบิา้นเมอืงมาแต่โบราณกาล เมือ่เขา้สู่ยคุ

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ การปกครองในระบบเทศาภบิาลทีเ่ริม่มาเมือ่ 

พ.ศ. ๒๔๓๖ กย็ตุลิง เริม่ใช ้พ.ร.บ. ว่าดว้ยระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๔๗๖

และรฐับาลกก็ระจายอํานาจมายงัส่วนภูมภิาค ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จงัหวดัฉะเชงิเทราไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น

สถานทีต่ ัง้ภาคมเีขตรบัผดิชอบ ๘ จงัหวดั ซึง่เป็นการตัง้ภาคครัง้สุดทา้ยแลว้กย็กเลกิไป 

ในปจัจบุนั ฉะเชงิเทราม ี ๘ อําเภอ ๑ กิง่ ไดแ้ก่ อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา อําเภอบางคลา้ 

อําเภอบางน้ําเปรีย้ว อําเภอบางปะกง อําเภอบา้นโพธิ ์ อําเภอพนมสารคราม อําเภอสนามชยัเขต 

อําเภอแปลงยาว และกิง่อําเภอราชสาสน์ 

มอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ๑ แห่ง เทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา เทศบาลตําบลบางคลา้ 

สุขาภบิาล ๑๕ แห่ง และสภาตําบล ๘๙ ตําบล สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ๔ คน  

มกีองพล ร.๑๑ ตัง้ขึน้เมือ่ ๒๙ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ทีต่ําบลบางตนีเป็ด อ. เมอืง       จ. 

ฉะเชงิเทรา ถอืเป็นประวตัศิาสตรด์า้นการทหาร ซึง่ในสมยัการล่าอาณานิคม รฐับาลกไ็ดเ้คยขยายกําลงั

ทหารระดบักองพลมาตัง้ไวค้รัง้หน่ึงแลว้คอื กองพล ๙ ทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ครัง้หน่ึง มาปจัจุบนัสถาน-

การณ์ทางชายแดนตะวนัออกส่อไปในทางไมป่ลอดภยั รฐับาลจงึเตรยีมการไวโ้ดยไมป่ระมาทซึง่นบัว่า

เป็นขวญัและกําลงัใจกบัลกูแปดริว้อกีส่วนหน่ึงดว้ย 

การศกึษาของจงัหวดันัน้นบัวา่เคยไดร้บัการเหลยีวแลอยา่งจรงิจงัมาตัง้แต่สมยัปรบัตวั

เผชญิกบัการล่าอาณานิคมแลว้ ซึง่นบัว่าเป็นความโชคดทีีค่นเมอืงน้ีสามารถรบัรูแ้นวความคดิเหน็

ใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งสะดวกโดยไมรู่ส้กึขดักบัระเบยีบชวีติของตน เมือ่สิน้สงครามโลกครัง้ที ่ ๒ แลว้ ทาง  

องคก์ารยเูนสโก กย็งัใชเ้มอืงฉะเชงิเทราเป็นศูนยท์ดลองการศกึษา ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึง่ปจัจบุนั

สถานทีน้ี่ไดเ้ป็นสํานกังานการศกึษาเขต ๑๒ ตัง้อยูท่ีถ่นนมรพุงษ์ บรเิวณรมิน้ําหน้าวดัปิตุลาธริาช

รงัสฤษฎิ ์  นอกจากนัน้แลว้ยงัมสีถาบนัชัน้สงูทีม่รีากฐานจากการทดลองปรบัปรงุการศกึษาในครัง้นัน้ 

ช่วยสรา้งคนแปดริว้ใหม้คีุณภาพพรอ้มกนัอกีหลายโรงเรยีนหลายวทิยาลยั 

ฐานเศรษฐกจิของจงัหวดันับเป็นอู่ขา้วอู่น้ําทีส่มบรูณ์ยิง่แห่งหน่ึงของประเทศไทยทเีดยีว 

เพราะทัง้เรอืกสวนไร่นา การปศุสตัว ์เจรญิรดุหน้าไปกว่าแหล่งอื่นเป็นอนัมาก 

 

_______________________________ 
ทีม่า : อ.สนุทร คยันนัทน์. หนังสือท่ีระลึกเปิดศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระภมิูพลมหาราช. ชลบุร ี

: กมลศลิป์การพมิพ,์ ๒๕๓๑. 

 

 

 


