ประวัติศาสตร์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
“….ตัง้ แต่เมืองฉะเชิงเทรา ตัง้ ปากนํ้าเจ้าโล้แล้วยกมาตัง้ แปดริว้ แล้วยกไปตัง้ โสธร….”
เป็ นประโยคทีไ่ ด้จากจารึกในแผ่นเงิน เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๘ และถูกค้นพบเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๕ ปจั จุบนั
เงินแผ่นนี้เจ้าอาวาสวัดพยัคฆาอินทาราม (วัดเจดีย)์ เก็บรักษาไว้ คําว่า “แปดริว้ ” ปรากฏเป็ นหลักฐาน
ั ้ นภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในข้อเขียนบรรยายภาพประวัตวิ ดั สัมปทวน ความว่า “….บางช่องปนเป็
สมัย ๖๐ ปี สมัย ๑๐๐ ปี ทีล่ ่วงมาแล้วให้ผทู้ ย่ี งั ไม่ทราบจะได้ทราบว่า จังหวัดฉะเชิงเทราซึง่ เดิม เรียก
เมืองแปดริว้ นัน้ สมัยนัน้ ๆ มีสภาพเป็ นอย่างไร….” และ พ.ศ. ๒๕๓๐ ความว่า “….เปลีย่ นจากเซาที่
แปลว่า ความเงียบ ยังมีอกี คําหนึ่งทีเ่ รียกว่า บางปลาสร้อยร้อยริว้ บางปลาสร้อยก็คอื ชลบุร ี ร้อยริว้ ก็
คือ แปดริว้ หรือฉะเชิงเทรานี้เอง…. ”
เมืองแปดริว้ อยูท่ ไ่ี หน ถ้าแปดริว้ กับร้อยริว้ คือเมืองเดียวกันด้วยอิทธิพลของภาษาจีน
เพีย้ นเป็ นคําไทย และถ้าเป็ นเช่นนัน้ เมืองฉะเชิงเทราเป็ นเมืองโบราณเพราะหลักฐานทางโบราณคดีท่ี
ขุดพบขึน้ ภายหลังล้วนอยูใ่ นบริเวณใกล้เมืองฉะเชิงเทราทัง้ สิน้
ดังนัน้ ชุมชนโบราณของฉะเชิงเทราก็
ควรเป็ นเมืองร้อยริว้ ทีค่ ล้องจองกับบางปลาสร้อยนัน่ เอง
ถึงอย่างไรชื่อเมืองแปดริว้
ก็จดั อยูใ่ นประเภทตํานานหรือมีนิทานชาวบ้านทีเ่ ลียบชาย
ั่
ฝงทะเล
ยังมีมากกว่านี้ ถ้าหากนักโบราณคดีและนักประวัตศิ าสตร์จะไม่หลงลืมดินแดนนี้ไปเสีย เพราะ
หลักฐานทีเ่ กี่ยวกับมนุ ษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ยงั มีอกี มาก… "อย่างน้อยก็เป็ นดินแดนปากทางเข้า
และฐานเศรษฐกิจทางทะเลของทีร่ าบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเมืองไทยและทีร่ าบตํ่าในเขมร…"
ทัง้ หมดนี้คงพอจะเป็ นพลังให้นกั คิด นักเขียน สามารถนําไปศึกษาข้อมูลเพือ่ สนับสนุ น
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ให้มคี วามก้าวหน้าและสมบูรณ์ขน้ึ
พงศาวดารกับประวัตเิ มืองฉะเชิงเทรานัน้ ปรากฏหลักฐานว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ได้ยกทัพไปกวาดต้อนครัวไทยกลับคืนมา
หลังจากทีพ่ ระยาละแวกได้ฉวยโอกาสขณะทีไ่ ทยติด
สงครามพม่า เขมรเข้ามากวาดครัวไทย แถบจังหวัดจันทบูร ระยอง ฉะเชิงเทรา และชาวนาเริง
(นครนายก) ในการศึกษาครัง้ นี้ ชาวฉะเชิงเทราได้มสี ่วนช่วยราชการสงครามได้รบั ความชอบซึง่ เป็ น
เกียรติมาแต่ครัง้ นัน้ เจ้าเมืองซึง่ เคยมีบรรดาศักดิ ์เพียง "พระวิเศษ" ก็ได้เลื่อนขึน้ เป็ น "พระยาวิเศษ"
ตัง้ แต่นนั ้ มา
ล่วงเข้าสมัยอยุธยาตอนปลาย
กรมหมื่นเทพพิพธิ ได้รวบรวมกองทัพชาวเมืองแถบ
ตะวันออกพร้อมด้วยชาวเมืองฉะเชิงเทราเข้าร่วมในกองทัพนัน้
เพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขอยุธยาทีก่ ําลัง
เข้าตาจนในขณะนัน้ แต่กองทัพไปเสียทีพม่าทีป่ ากนํ้ าโยธกาเสียก่อน
เมือ่ อยุธยาคับขันถึงขนาดจะแก้ไขไม่ได้แล้ว พระยาตากได้คุมพลประมาณหนึ่งพันเศษ
ตลุยทหารพม่ามาข้ามฟากทีป่ ากนํ้าเจ้าโล้ อําเภอบางคล้า แล้วเดินทัพมุง่ ไปตัง้ ตัวทีจ่ นั ทบุร ี ใช้เวลา
บํารุงฝึกปรือกองทัพเป็ นเวลา ๗ เดือนเต็ม แล้วจึงนําทัพขับไล่พม่าพ้นจากดินแดนไทย ในครัง้ นัน้ คน
ฉะเชิงเทราก็ได้เข้าร่วมไปกับกองทัพกูช้ าติอย่างสมภาคภูม ิ
และถือเป็ นเกียรติยศของชาวเมือง
ฉะเชิงเทราทีม่ เี ลือดของความเป็ นผูเ้ สียสละและรักชาติอย่างแท้จริงตลอดมานัน้ ด้วย
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เข้าสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองฉะเชิงเทราได้อยูใ่ นสายตาชาวตะวันตกแล้ว เพราะจากบันทึก
ของบาทหลวงฝรังเศสกล่
่
าวว่า "…..จังหวัดแปดริว้ (ต้นฉบับเขียน
) และบางปลาสร้อย ๓๐๐
คน….." (หมายถึงมีคริสต์ศาสนิกชน) การบันทึกของฝรังนี
่ ้อยูใ่ นปี พ.ศ. ๒๓๗๓ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าชาว
ต่างประเทศก็ให้ความสําคัญต่อดินแดนแถบนี้เป็ นอย่างมาก
ยิง่ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการเดินทางของฝรัง่
ก้าวหน้าและทันสมัย ก็ยงิ่ เป็ นแรงกระตุน้ ให้มกี ารสํารวจบริเวณลุ่มแม่น้ําบางปะกงนี้อย่างกว้างขวาง
อย่างแน่ นอนเพียงแต่เรายังไม่พบหลักฐานทีเ่ ขาเขียนไว้อย่างละเอียดในตอนนี้เท่านัน้ และคาดว่าต่อไป
เมือ่ พบคงจะทราบของแปลกๆ ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ อีกเป็ นแน่
ต่อมาไทยเกิดบาดหมางกับญวน สูร้ บกันในสมัยสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓
และภายหลังญวนได้ได้ตกไปเป็ นอาณานิคมของฝรังเศสจึ
่
งทําให้ไทยเล็งเห็นถึงภัยทีจ่ ะมาจากเรือ
ต่างชาติ พระองค์จงึ รับสังให้
่ สร้างป้อมขึน้ ทีเ่ มืองฉะเชิงเทราพร้อมกับเมืองอื่นๆ อีกหลายเมืองในปี พ.ศ.
๒๓๗๗ เมืองฉะเชิงเทราจึงปรากฏหลักฐานเป็ นเมืองคล้ายเมืองสมัยใหม่คอื มีป้อมป้องกันแบบเมือง
สมัยใหม่เพื่อทานแรงจากการยิงของปื นเรือศัตรูทม่ี าทางเรือ ข้อนี้นบั เป็ นส่วนสําคัญยิง่ ทีค่ วรจะเล็งเห็น
ถึงอดีตของกําแพงเมืองทีย่ งั อนุ รกั ษ์ไว้เพื่อการศึกษาเป็ นอย่างดี ป้อมเมืองหรือกําแพงเมืองฉะเชิงเทรา
สร้างขึน้ พร้อมกับวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ซง่ึ ถือเป็ นวัดหลวงในสมัยนัน้ เพื่อประกอบพิธกี ารต่างๆ ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๓๙๐ เกิดจลาจล "อัง้ ยี"่ พวกนี้เป็ นคนจีนทีอ่ พยพเข้ามารับจ้างทําไร่ และเป็ นกรรมกรใน
งานอื่นๆ เกิดมีความกําเริบยึดเมือง และฆ่าเจ้าเมืองฉะเชิงเทราในครัง้ นัน้ คือ พระยาวิเศษฤาชัย (บัว)
มีผลให้บา้ นเมืองฉะเชิงเทราร่วงโรยไประยะหนึ่ง
พอเข้าสู่ยคุ การล่าอาณานิคมอย่างจงใจของชาติมหาอํานาจ เมืองฉะเชิงเทราจึงได้รบั การ
ปรับปรุงให้ทนั สมัย เพื่อเป็ นฐานปฏิบตั กิ ารต่อสูใ้ นด้านทิศตะวันออกอีกครัง้ หนึ่ง
เริม่ ตัง้ แต่การสร้างทางรถไฟมาถึงแปดริว้
และสร้างทีว่ ่าการมณฑลปราจีนไว้ในย่าน
ั ่ น้ําบางปะกง (ปจั จุบนั คือศาลากลางไฟไหม้ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๔๙) สร้าง
เดียวกัน คือริมฝงแม่
กําลังทหารกองพล ๙ ขึน้ ทีต่ าํ บลโสธร (ค่ายศรีโสธรปจั จุบนั ) สร้างโรงเรียนตัวอย่างมณฑลปราจีน
"ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ ์" (ปจั จุบนั คือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์) การทีต่ อ้ งเร่งดําเนินการสร้าง
บ้านเมืองให้ทนั สมัยก็เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจแก่ประชาชนทีก่ ําลังไม่แน่ ใจในอธิปไตยของชาติ เพราะ
ชาติมหาอํานาจใช้นโยบายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือ คนในบังคับของสถานกงสุลไปขึน้ ศาลกงสุล
สําหรับคนต่างด้าวโดยเฉพาะ ชาวจีนต่างก็สนใจทีจ่ ะไปเป็ นคนในบังคับของต่างชาติ และพร้อมกับเมือ่
มีขา่ วเรือ่ งการเสียดินแดนให้กบั ชาติมหาอํานาจบ่อยๆ ด้วย จึงทําให้รฐั บาลต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
บ้านเมืองให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสต่อการปกครองของรัฐบาลไทยและเมืองฉะเชิงเทรานี้ ก็ได้เป็ น
ตัวอย่างให้มณฑลอื่นๆ มาดูแบบอย่างการปกครองทีก่ า้ วหน้าและมันคงในครั
่
ง้ นี้ดว้ ย จึงนับเป็ น
ประวัตศิ าสตร์ท่ี สมควรแก่การบันทึกให้เยาวชนชาวฉะเชิงเทราได้ภาคภูมใิ จโดยถ้วนหน้าด้วย
อีกเรือ่ งหนึ่งทีค่ วรจะได้ให้ทราบโดยทัวกั
่ นคือ
ดินแดนเมืองฉะเชิงเทรานี้มปี ระชาชนที่
รวมกันอยูห่ ลายเชือ้ ชาติหลายวัฒนธรรม
แต่ทางราชการก็ได้ดําเนินการปกครองทีก่ ่อให้เกิดความ
กลมกลืนได้อย่างราบรื่นกล่าวคือ แต่งตัง้ ปลัดเขมรขึน้ อีกตําแหน่ งหนึ่ง เรียกว่า "พระกัมพุชภักดี" เพื่อ
ช่วยทางราชการปกครองคนไทยวัฒนธรรมเขมร หรือตัง้ ปลัดจีนขึน้ มาช่วยปกครองคนจีนทีเ่ ข้ามาทํามา
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หากินทีฉ่ ะเชิงเทรามากขึน้ ในขณะนัน้ และเรียกตําแหน่ งปลัดจีนว่า "หลวงวิสุทธิจนี ชาติ" และถ้าเป็ น
ระดับ นายอําเภอก็ตงั ้ เป็ น "หมืน่ วิจารณกฤตจีน" เป็ นต้น
สรุปว่า เมืองฉะเชิงเทราได้คงความสําคัญของชาติบา้ นเมืองมาแต่โบราณกาล เมือ่ เข้าสู่ยคุ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ การปกครองในระบบเทศาภิบาลทีเ่ ริม่ มาเมือ่
พ.ศ. ๒๔๓๖ ก็ยตุ ลิ ง เริม่ ใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๖
และรัฐบาลก็กระจายอํานาจมายังส่วนภูมภิ าค ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จังหวัดฉะเชิงเทราได้รบั เลือกให้เป็น
สถานทีต่ งั ้ ภาคมีเขตรับผิดชอบ ๘ จังหวัด ซึง่ เป็ นการตัง้ ภาคครัง้ สุดท้ายแล้วก็ยกเลิกไป
ในปจั จุบนั ฉะเชิงเทรามี ๘ อําเภอ ๑ กิง่ ได้แก่ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า
อําเภอบางนํ้าเปรีย้ ว อําเภอบางปะกง อําเภอบ้านโพธิ ์ อําเภอพนมสารคราม อําเภอสนามชัยเขต
อําเภอแปลงยาว และกิง่ อําเภอราชสาส์น
มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลบางคล้า
สุขาภิบาล ๑๕ แห่ง และสภาตําบล ๘๙ ตําบล สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ๔ คน
มีกองพล ร.๑๑ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ทีต่ ําบลบางตีนเป็ ด อ. เมือง
จ.
ฉะเชิงเทรา ถือเป็ นประวัตศิ าสตร์ดา้ นการทหาร ซึง่ ในสมัยการล่าอาณานิคม รัฐบาลก็ได้เคยขยายกําลัง
ทหารระดับกองพลมาตัง้ ไว้ครัง้ หนึ่งแล้วคือ กองพล ๙ ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วครัง้ หนึ่ง มาปจั จุบนั สถานการณ์ทางชายแดนตะวันออกส่อไปในทางไม่ปลอดภัย รัฐบาลจึงเตรียมการไว้โดยไม่ประมาทซึง่ นับว่า
เป็ นขวัญและกําลังใจกับลูกแปดริว้ อีกส่วนหนึ่งด้วย
การศึกษาของจังหวัดนัน้ นับว่าเคยได้รบั การเหลียวแลอย่างจริงจังมาตัง้ แต่สมัยปรับตัว
เผชิญกับการล่าอาณานิคมแล้ว
ซึง่ นับว่าเป็ นความโชคดีทค่ี นเมืองนี้สามารถรับรูแ้ นวความคิดเห็น
ใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกโดยไม่รสู้ กึ ขัดกับระเบียบชีวติ ของตน เมือ่ สิน้ สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ แล้ว ทาง
องค์การยูเนสโก ก็ยงั ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็ นศูนย์ทดลองการศึกษา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึง่ ปจั จุบนั
สถานทีน่ ้ีได้เป็ นสํานักงานการศึกษาเขต ๑๒ ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนมรุพงษ์ บริเวณริมนํ้าหน้าวัดปิตุลาธิราช
รังสฤษฎิ ์ นอกจากนัน้ แล้วยังมีสถาบันชัน้ สูงทีม่ รี ากฐานจากการทดลองปรับปรุงการศึกษาในครัง้ นัน้
ช่วยสร้างคนแปดริว้ ให้มคี ุณภาพพร้อมกันอีกหลายโรงเรียนหลายวิทยาลัย
ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดนับเป็นอู่ขา้ วอู่น้ํ าทีส่ มบูรณ์ยงิ่ แห่งหนึ่งของประเทศไทยทีเดียว
เพราะทัง้ เรือกสวนไร่นา การปศุสตั ว์ เจริญรุดหน้าไปกว่าแหล่งอื่นเป็ นอันมาก
_______________________________
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