ประวัติศาสตร์จงั หวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วแม้ว่าจะเป็ นจังหวัดตัง้ ใหม่เมือ่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ แต่ในเขตพืน้ ทีข่ อง
จังหวัดสระแก้ว มีรอ่ งรอยทางประวัตศิ าสตร์ทบ่ี ่งบอกความเป็ นมาของท้องถิน่ ตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่
๑๑ โดยเฉพาะแถบอรัญประเทศ ตาพระยา กิง่ อําเภอโคกสูง อาณาเขตดังกล่าวได้พบจารึกสัมพันธ์
กับกษัตริยอ์ งค์สาํ คัญในสมัยของเจนละคือพระเจ้าจิตรเสน (มเหนทรวรมัน) และพระเจ้าอีสานวรมัน
(ผูเ้ ป็ นบุตรมเหนทรวรมัน) บรรดาจารึกทีเ่ ป็ นโบราณวัตถุ ได้แก่
๑. จารึกช่องสระแจง
ทีอ่ ําเภอตาพระยา
มีอายุระหว่าง พ.ศ. ๑๑๕๙-๑๑๗๘
๒. จารึกเขาน้อย
ทีอ่ ําเภออรัญประเทศ มีอายุใน พ.ศ. ๑๑๘๐
๓. จารึกเขารัง
ทีอ่ ําเภออรัญประเทศ มีอายุใน พ.ศ. ๑๑๘๒
และ ๔. จารึกทีบ่ า้ นกุดแต้ทอ่ี ําเภออรัญประเทศ ก็มอี ายุไล่เลีย่ กับจารึกทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
อนึ่ง โบราณวัตถุสถาน เช่น ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ซึง่ มีลกั ษณะทางสถาปตั ยกรรมแบบ
สมโบร์ไพรคุด และไพรกะเมง จึงทําให้เป็ นทีเ่ ข้าใจได้ว่าในช่วงทรศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ "ชาวกัมพู" ได้
ขยายตัวจากอีสานประเทศทางใต้ และรับวัฒนธรรมความเจริญจากชุมชนทางใต้เปิดตัวออกสู่อารยธรรมอินเดีย แบบฮินดู ใช้ภาษาสันสกฤต และนับถือพระวิษณุ (ภาษาแขกฮินดู เป็ นภาษาทีส่ บื เนื่อง
จากภาษาสันสกฤต เริม่ มีภาษานี้ประมาณ พ.ศ. ๑-๑๐๐ ใช้มาประมาณ ๒๐๐ ปี ก็แปลงเป็ นภาษา
"บาลี")
ในสมัยของเจนละบก เจนละนํ้า ซึง่ มีความเจริญเติบโตระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ ก็ได้
เกิดอาณาจักรหนึ่งขึน้ มาควบคู่กบั เจนละนํ้า คือ อาณาจักรทวารวดี วัฒนธรรมทางทวารวดีได้ขยาย
ออกไปยังภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรูปแบบของศิลป ในด้านแถบตะวันออกวัฒนธรรมทวารวดีได้
ขยายผ่านเมืองดงละคร จังหวัดนครนายก เมืองพระรถ (พนัสนิคม) จังหวัดชลบุร ี เมืองศรีมโหสถ (โคก
ปีบและศรีมหาโพธิ ์) จังหวัดปราจีนบุร ี และมุง่ เข้าสู่อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สังคมของทวารวดีม ี
ความหลากหลายทัง้ ในด้านประชากรเพราะมีประชากรเป็ นชนชาติผสม ประกอบด้วย มอญ ไต สยาม
เป็ นหลัก นอกเหนือจากจีน อินเดีย มีอาชีพพืน้ ฐานทางเกษตรกรรม ใช้ววั ไถนา และมีพุทธศาสนา ที่
เป็ นพลังในการทะลุทะลวงความหลากหลายทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้
ในห้วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ อยูใ่ นห้วงทีม่ กี ารผสมกลมกลืนระหว่างอาณาจักรเจนละนํ้ากับ
ทวารวดีในเขตพืน้ ทีข่ องจังหวัดสระแก้ว ก็ได้พบแหล่งชุมชนโบราณ ดังนี้
๑. อําเภออรัญประเทศ ได้พบคูคนั ดินล้อมรอบ ๖ แห่ง ทีต่ ําบลท่าข้าม เมืองไผ่ หันทราย
๒. อําเภอตาพระยา ได้พบคูคนั ดินล้อมรอบ ๓ แห่ง ทีต่ ําบลตาพระยา และปราสาทเขาโล้น
๓. กิง่ อําเภอโคกสูง ได้พบคูคนั ดิน ๑ แห่ง และปราสาทสด๊กก๊อกธม
๔. อําเภอเมืองสระแก้ว ได้พบสระนํ้ า และคูคนั ดิน ๔ แห่งทีต่ ําบลท่าเกษม
๕. อําเภอวัฒนานคร ได้พบสระนํ้ าคูคนั ดิน ๓ แห่ง ทีต่ าํ บลท่าเกวียน
แหล่งชุมชนดังกล่าว ตามประวัตศิ าสตร์ราชวงศ์ถงั ของจีนระบุวา่ ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒
เจนละได้แตกออกเป็ น ๒ ส่วน คือ เจนละบก และเจนละนํ้า พืน้ ทีส่ าํ คัญของเจนละนํ้ าได้กลายเป็ น
ศูนย์กลางของอาณาจักรขอมเมืองนคร (นครวัด นครธม) ในเขมรคํ่า และสามารถติดต่อกับเมืองต่างๆ

๒
ทางช่องเขาพนมดงเร็ก และบริเวณสระนํ้า บาราย ทีเ่ กิดขึน้ ตามเขตอําเภอของจังหวัดสระแก้ว ดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว

สรุป

พืน้ ทีเ่ ป็ นจังหวัดสระแก้วในปจั จุบนั ถ้าศึกษาจากตํานานพืน้ เมือง ศิลาจารึก จดหมายเหตุ
ของจีน (พุทธศตวรรษที่ ๘ ตรงกับสมัยสามก๊ก) ว่าดินแดนแถบนี้ในช่วงแรกๆ จะอยูใ่ ต้อทิ ธิพลทาง
การเมืองของรัฐฟูนาน เมือ่ งรัฐฟูนานสลายไป ก็กลายเป็ นอาณาจักรเจนละ เจนละบก เจนละนํ้า และ
อาณาจักรของชาวกัมพูชา แคว้นต่างๆ อาณาจักรทวารวดี ขยายอิทธิพลเข้ามาโดยเฉพาะพุทธศาสนา
ซึง่ ได้นําอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมแบบมอญเข้ามา ซึง่ สํานักพิมพ์เมืองโบราณสรุปว่า "ทวาร
วดีกค็ อื รากฐานของการเป็ นสยามประเทศนัน่ เอง"
ชื่อจังหวัดสระแก้ว มีท่ มี าจากชื่อสระนํ้ าโบราณในพืน้ ทีอ่ ําเภอสระแก้ว ซึง่ มีอยู่ ๒ สระ ใน
สมัยกรุงธนบุร ี ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๓ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมือ่ ครัง้ ทรง
เป็ นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ เป็ นแม่ทพั ยกไปตีประเทศกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพ ที่
บริเวณสระแก้วทัง้ สองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยนํ้าจากสระใช้สอย ได้ขนานนามสระทัง้ สองว่า "สระแก้ว
สระขวัญ" และได้นํานํ้ าจากสระทัง้ สองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธถี อื นํ้าพิพฒ
ั น์สตั ยา โดยถือว่าเป็ นนํ้ าบ
ริสุทธ์
สระแก้วเดิมมีฐานะเป็ นตําบล
ซึง่ สมัยก่อนราชการได้ตงั ้ เป็ นด่านสําหรับตรวจคนและ
สินค้าเข้า-ออก มีขา้ ราชการตําแหน่ งนายกองทําหน้าทีเ่ ป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ทางราชการ
จึงได้ยกฐานะขึน้ เป็ นกิง่ อําเภอ ชื่อว่า "กิง่ อําเภอสระแก้ว" ขึน้ อยูใ่ นการปกครองของอําเภอกบินทร์บุร ี
โดยใช้ช่อื สระนํ้ าเป็ นชื่อกิง่ อําเภอมาจนถึงปจั จุบนั ต่อมาเมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ซึง่ ได้มพี ระ
ราช-กฤษฎีกายกฐานะขึน้ เป็ นอําเภอชื่อว่า "อําเภอสระแก้ว" ขึน้ อยูใ่ นการปกครองของจังหวัดปราจีนบุร ี
และต่อมาเมือ่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ได้มพี ระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ จังหวัดสระแก้วขึน้ ประกาศในราชกิจจา
นุ เบก-ษาฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ เป็ นผลให้จงั หวัดสระแก้วได้
เปิดทําการในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยเป็นจังหวัดที่ ๗๔ ของประเทศ

ทีม่ า : สํานักงานจังหวัดสระแก้ว

