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จงัหวดัฉะเชิงเทราหรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ "แปดร้ิว" เคยเป็นเมืองหน่ึงท่ี

อยูใ่นอาํนาจการปกครองของขอมมาก่อนในสมยัอิทธิพลของ อาณาจกัรลพบุรี (ขอม) เมืองฉะเชิงเทราตั้งอยูส่องฝ่ังแม่นํ้าบางปะกง 

เป็นไปไดว้า่ชาวเมืองสมยัโบราณอาจจะเรียกช่ือแม่นํ้าบางปะกงวา่ คลองลึกหรือคลองใหญ่ ตามลกัษณะท่ีมองเห็นแต่ดว้ยอิทธิพลเขมร

จึงไดเ้รียกช่ือแม่นํ้า เป็นภาษาเขมรวา่ "สตึงเตรง หรือ ฉทรึงเทรา" ซ่ึงแปลวา่ คลองลึก นัน่เอง คร้ันเรียกกนัไปนาน ๆ เสียงเลยเพ้ียน

กลายเป็น "ฉะเชิงเทรา" แต่กมี็ความเห็นอ่ืนท่ีแตกต่างออกไปวา่ช่ือ "ฉะเชิงเทรา" น่าจะเพี้ยนมาจาก "แสงเชรา" หรือ "แซงเซา" 

หรือ "แสงเซา" อนัเป็นช่ือเมืองท่ีสมเดจ็พระบรมราชาธิราช เสดจ็ไปตีไดต้ามท่ีพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐกล่าวไว ้มากกวา่ 
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ส่วนความเป็นมาของช่ือ "แปดร้ิว" กมี็เล่าขานกนัมาหลายกระแส บา้งกว็า่ท่ีไดช่ื้อวา่เมืองแปดร้ิว กเ็พราะขนาดอนัใหญ่โตของ

ปลาช่อนท่ีชุกชุมเม่ือนาํมาแล่ จะตอ้งแล่ถึงแปดร้ิว หรือไม่กว็า่มาจากนิทานพ้ืนบา้นเร่ือง  "พระรถเมรี" เล่าวา่ยกัษฆ่์านางสิบสองแลว้

ชาํแหละศพออกเป็นช้ิน ๆ รวมแปดร้ิว ท้ิงลอยไปตามลาํนํ้าท่าลาดสาํหรับขอ้สันนิษฐานการตั้งเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏคร้ังแรกในสมยั

กรุงศรีอยธุยา ในฐานะหวัเมืองชั้นในหรือเมืองจตัวา  ในแผน่ดินของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.๑๙๙๑-๒๐๓๑) แต่สาํหรับ

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ปรากฏชดัเจนในสมยัพระนเรศวรมหาราชท่ีใช ้เมืองฉะเชิงเทราเป็นท่ีรวบรวมไพร่พล  เม่ือ        พ.ศ.  

๒๑๓๖ ดว้ยชยัภูมิของเมืองท่ีเหมาะแก่การทาํสงครามกองโจร ทาํใหฉ้ะเชิงเทราเป็นเมืองหนา้ด่านท่ีใชป้้องกนัศตัรู ปกป้องเมืองหลวง 

จวบจนสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.๒๔๗๕ และในปี พ.ศ.๒๔๗๖ มีการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภมิูภาค คาํ

วา่เมืองเปล่ียนเป็นจงัหวดั มีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูค้รองเมือง หลงัจากนั้นในปี     พ.ศ. ๒๔๙๕ ซ่ึงเป็นปีท่ีมีการตั้งภาคคร้ังสุดทา้ย

ของไทย ฉะเชิงเทราไดรั้บเลือกเป็นสถานท่ีภาคมีเขตความรับผิดชอบ ๘ จงัหวดั  ซ่ึงนบัเป็นบทบาทท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์การ

ปกครองของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

“ฉะเชิงเทรา” กบั “แปดร้ิว” 

“ฉะเชิงเทรา” กบั “แปดร้ิว” คือสองช่ือท่ีเรียกขานเมืองน้ี “ฉะเชิงเทรา” เป็นช่ือท่ี 

ใชใ้นทางราชการ ส่วน “แปดร้ิว” เป็นภาษาทอ้งถ่ินท่ีชาวบา้นใชเ้รียกกนัมาชา้นาน ซ่ึงทั้งสองช่ือต่างกมี็

เร่ืองเล่าขานถึงความเป็นมาอยา่งหลากหลายและมีสีสันช่ือ “ฉะเชิงเทรา” 

มีตน้เคา้น่ึงมาจากหนงัสือชุมนุมพระนิพนธ์ภาคปกิณกะ ภาค 1 ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั ซ่ึงมีความพาดพิงถึงเมืองฉะเชิงเทราวา่ “...ช่ือบา้นเมืองเหล่าน้ีเป็นช่ือไทยบา้ง ช่ือเขมรบา้ง 

เป็นสองช่ือทั้งไทยทั้งเขมรบา้ง อยา่งเมืองฉะเชิงเทราเป็นช่ือเขมร แปดร้ิวเป็นช่ือไทย...” นกั

ประวติัศาสตร์และนกัโบราณคดีบางท่านจึงมีความเห็นวา่ “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพ้ียนมาจากคาํเขมรวา่ “สตึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา”      

ซ่ึงแปลวา่ “คลองลึก” ความเห็นน้ีคงอาศยัเหตุผลทางภมิูศาสตร์ดว้ย เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยูส่องฝ่ังแม่นํ้า    บางปะกง เม่ือคร้ังท่ี

ขอมยงัมีอาํนาจปกครองแผน่ดินไทยอยูน่ั้น เมืองน้ีเป็นเมืองหน่ึงท่ีอยูใ่นอาํนาจการปกครอง   ขิงขอมมาก่อน เป็นไปไดว้า่ชาวเมืองใน

สมยัโบราณอาจจะเรียกแม่นํ้าบางปะกงวา่ “คลองลึก” หรือคลองใหญ่ ตามลกัษณะท่ีมองเห็น และดว้ยอิทธิพลเขมรจึงไดเรียกช่ือแม่นํ้า

เป็นภาษาเขมรวา่ “สตรึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา” คร้ังเรียกกนัไปนานๆ เสียงกเ็พ้ียนกลายเป็น “ฉะเชิงเทรา” เมืองท่ีอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้าก็

พลอยไดช่ื้อวา่“ฉะเชิงเทรา”ไปดว้ย 

                    อยา่งไร กต็าม คนจาํนวนมากมกัมีความเห็นต่างอกไปวา่ ช่ือ “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพี้ยนจาก “แสงเชรา” หรือ     “แซงเซา” 

หรือ “แสงเซา” อนัเป็นช่ือเมืองท่ีสมเดจ็พระบรมราชาธิราชเสดจ็ไปตีได ้ตามท่ีพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐกล่าวไวม้ากกวา่ เพราะ

การออกเสียงใกลเ้คียงกนัมาก ยิง่เม่ือประกอบความคิดท่ีวา่ เมืองตั้งข้ึนในตอนตน้กรุงศรีอยธุยา อนัเป็นเวลาท่ีช่ือเสียงเรียงนามต่างๆ 

น่าจะเป็นคาํไทยหมดแลว้ โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบัเมืองอ่ืน ๆ      ท่ีเกิดข้ึนในเวลาใกลเ้คียงกนั อยา่งนนทบุรี นครไชยศรีและสาครบุรี ซ่ึง

ลว้นแต่มีเช้ือสายไทยอิทธิพลอินเดีย         ยิง่ทาํใหน่้าเช่ือวา่เมืองน้ีไม่ใช่คาํเขมร   หากแต่เป็นคาํไทยท่ีเพ้ียนมาขากช่ือเมืองในพงศาวดาร

น่ีเอง  

ส่วนความเป็นมาของช่ือ “แปดร้ิว” กมี็ตาํนานเล่าขานกนัมาหลายกระแสไม่แพก้นั บา้งกว็า่เมืองน้ีแต่ไหนแต่ไรมาเป็นเมืองอู่

ขา้วอู่นํ้ า ในลาํนํ้าอุดมสมบูรณ์ดว้นสัตวน์ํ้านานาชนิด โดยเฉพาะปลาช่อนซ่ึงเป็นปลานํ้าจืดรสดีนั้นมีชุกชุมและขนาดใหญ่กวา่ในทอ้ง 

ถ่ินอ่ืนๆ จนเม่ือนาํมาแล่เน้ือทาํปลาตากแหง้ จะแล่เพียงส่ีร้ิวหรือหา้ร้ิวตามปกติไม่ได ้ตอ้งแล่ออกถึง “แปดร้ิว” เมืองน้ีจึงไดช่ื้อวา่    
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วา่ “แปดร้ิว” 

 

พืน้ทีแ่ละแผ่นดิน 

 

  ฉะเชิงเทรา มีเน้ือท่ีกวา่ 5,000 ตารางกิโลเมตรหรือกวา่ 3 ลา้นไร่ 

กวา้งใหญ่กวา่เมืองอ่ืนใดในแผน่ดินภาคตะวนัออกของไทยนอกจากจนัทบุรี อาณาเขตของจงัหวดัแผไ่ปจนจรดนครนายกและ

ปราจีนยรีุทางทิศเหนือ ชลบุรีและจนัทบุรีทางทิศใต ้ปราจีนบุรีทางทิศตะวนัออก แลกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ

ปทุมธานีทางทิศตะวนัตกพ้ืนท่ีทัว่ไปของฉะเชิงเทราเป็นท่ีราบลุ่ม เวน้แต่เพียงบางส่วนท่ีเป็นท่ีราบลกูฟกู ท่ีดอนและภเูขา

เต้ียๆ พ้ืนท่ีราบนั้นสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู ส่วนบริเวณเทือกเขาปกคลุมดว้ยป่าไมอ้นัอุดมไปดว้ยไมมี้ค่าและสัตวป่์า

หายาก ทั้งยงัเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธาร แม่นํ้าบางปะกง เส้นเลือดใหญ่ของฉะเชิงเทรากถื็อกาํเนิดจากเทือกเขาเหล่าน้ี แลว้ไหลลง

สู่เบ้ืองล่างเพื่อหล่อเล้ียงใหค้วามสมบูรณ์กบัผนืดินก่อนลงสู่     ทะเลท่ีอ่าวไทย 

สายนํ้าบางปะกงอนัคดเค้ียวแบ่งพ้ืนดินออกเป็นสองส่วน ฟากหน่ึงคือความเป็นเมืองอนัทนัสมยั อาคาร บา้นเรือนและโรงงานกาํลงัผดุ

ข้ึนตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่วนอีกฟากหน่ึงเขียวชอุ่มไปดว้ยป่าและพ้ืนท่ีเกษตรอนัดารดาษดว้ยนากุง้ 

สวนผลไมแ้ละนาขา้วออกรวงสีทองอร่าม ตลอดสองฝ่ังนํ้า ป่าจากอนัเป็นพืชดั้งเดิมคู่ลาํนํ้าบางปะกงยงัคงหนาทึบ ใบสีเขียวเขม้เอนลู่

ไหวไปมาเสียดสีกนัยามตอ้งสายลม 
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ฉะเชิงเทราเป็นเมืองใกลท้ะเล มีส่วนท่ีติดกบัชายฝ่ังยาวถึง 12 กิโลเมตรท่ีอาํเภอบางปะกง ตลอด 

แนวชายฝ่ังคือป่าชายเลนท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ พ้ืนท่ีติดทะเลทาํใหเ้มืองน้ีไดรั้บอิทธิพลจากลมบกและลมทะเลอยา่งเตม็ท่ี และดว้ยลม

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและตะวนัตกเฉียงใต ้ฉะเชิงเทราจึงชุ่มช้ืนดว้ยฝนท่ีตกตอ้งตามฤดูกาล อนันาํพาพืชพรรณธญัญาหารใหผ้ลิ

ดอกออกผลสะพร่ังตลอดปี 

 

ฉะชิงเทราในอดีต 

 

เมือง ฉะเชิงเทราถือกาํเนิดข้ึนเม่ือใด ไม่มีผูย้นืยนัไดแ้น่ชดั แต่จากท่ีตั้งของเมือง นกั

โบราณคดีสันนิษฐานวา่ริมฝ่ังแม่นํ้าบางปะกงแห่งน้ี เม่ือหลายพนัปีก่อน น่าจะเป็นแหล่งอารยะธรรมสาํคญัแห่งหน่ึงเช่นเดียวกบัท่ีราบ

ลุ่มแม่นํ้าอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแหล่งพกัพิงอาศยัของผูค้นมาแต่โบราณ และเม่ือมีการขดุคน้พบโครงกระดูกและเคร่ืองประดบัมีค่าอายกุวา่ 5,000 

ปี ณ แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเช่ือวา่อยูใ่นเขตการปกครองของเมืองฉะเชิงเทรามาก่อน จึงเกิดเป็น

หลกัฐานวา่ ผูท่ี้เคยอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ีในคร้ังนั้น น่าจะเป็นมนุษยโ์บราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์ทั้งหลายกน่็าจะตั้งรกรากอยู ่ใกลเ้คียง

กนัตามชายฝ่ังทะเลแถบน้ี จึงมีความเป็นไปไดว้า่ เจา้ของอารยะธรรมท่ีโคกพนมดีอาจจะเป็นบรรพชนของผูส้ร้างอารยะธรรมยคุ 

สาํริด อนัเล่ืองช่ือท่ีบา้นเชียง จงัหวดัอุดรธานีกไ็ด ้

เม่ือล่วงเขา้สู่สมยัประวติัศาสตร์    แหล่งอารยะธรรมลุ่มแม่นํ้าบางปะกงดูจะมีหลดัฐานชดัเจนข้ึน แต่บา้น 

เมืองในยคุตน้พุทธกาลน้ีกย็งัมิไดร้วมเป็นลกัษณะ “อาณาจกัร” ท่ีมีราชธานี ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงเป็นศนูยก์ลางการกครอง คงเป็นเพียงการ

รวมกลุ่มข้ึนเป็น “แควน้” หรือ “นครรัฐ” เลก็ๆ กระนั้น บทบาทสาํคญัทางเศรษฐกิจกไ็ดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ หากพิจารณาจากสภาพภมิูศาสตร์ 

ชุมชนศูนยก์ลางของอารยะธรรมกลุ่มแม่นํ้าบางปะกงนั้น น่าจะเป็นทางออกสู่ทะเลซ่ึงสามารถติดต่อซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้และ 

วฒันธรรมกบัดินแดนโพน้ทะเล และในขณะเดียวกนั กส็ามารถนาํพาสินคา้และวฒันธรรมเหล่านั้นไปยงัดินแดนภายในแผน่ดินใหญ่ 

ซ่ึงอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและท่ีราบตํ่าในกมัพชูา อนัถือไดว้า่เป็นบ่อเกิดแห่งอารยะธรรมสมยัโบราณของ

ภมิูภาคเอเชียตะวนัออก เฉียงใตไ้ดอ้ยา่งสะดวก หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีคน้พบไดใ้นบริเวณนั้น ไม่วา่จะเป็นสถาปัตยกรรมหรือ

ประติมากรรม ลว้นแสดงวา่ชุมชนแห่งน้ีมีอายตุ่อเน่ืองยนืยาวหลายพนัปี และมีมนุษยอ์าศยัสืบเน่ืองมาไม่ขาดสายตั้งแต่ยคุบรรพกาล 

               อยา่งไรกต็าม ช่ือ “ฉะเชิงเทรา” ไดม้าปรากฏอยา่งเป็นเร่ืองเป็นราวคร้ังแรกในสมยักรุงศรีอยธุยา             ในแผน่ดินของ

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนารถ (พ.ศ. 1991-2031) ฉะเชิงเทราไดรั้บบทบาทสาํคญัในการปกครอง   ในฐานะหวัเมืองชั้นในหรือเมือง

จตัวาท่ีอยูใ่กลร้าชธานีของประเทศ เช่นเดียวกบัราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม นครไชยศรี นครสวรรค ์ชยันาท สุพรรณบุรี 

สมุทรสาคร ชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก 



 

       

ข้อมลูพืน้ฐาน ๘ ประการ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา ข้อมลูจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 

       

ข้อมลูจงัหวดัฉะเชิงเทรา ข้อมลูพืน้ฐาน ๘ ประการ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา

การใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ย “ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2476”  อาํนาจปกครองจึงเร่ิมกระจายสู่ส่วนภมิูภาค 

คาํวา่ “เมือง” ไดเ้ปล่ียนเป็น “จงัหวดั” มี “ผูว้า่ราชการจงัหวดั” เป็นผูดู้แลกิจการของเมือง มีการเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ

การปกครองประเทศ และในปี พ.ศ. 2495 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีการตั้งภาคคร้ังสุดทา้ยของไทย ฉะเชิงเทรากไ็ดรั้บเลือกเป็นสถานท่ีตั้งภาค มีเขต

ความรับผดิชอบ 8 จงัหวดั นบัเป็นอีกบทบาทหน่ึงท่ีสาํคญัในประวติัศาสตร์ของเมืองน้ี 

 

 

 

 

 
ตราประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

เป็นรูปโบสถว์ดัโสธรวรารามวรวหิาร ความหมายคือ เป็นจุดศนูยร์วมของประชาชนชาวจงัหวดัฉะเชิงเทราใหเ้ป็นหน่ึง

เดียวกนั 

 

 
 

ธงประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ความหมาย : สีแดงเลอืดนก คือความเสียสละ ความสามคัคี จากการต่อสู้และไดม้าซ่ึงชยัชนะของ

พระนเรศวรมหาราชในสมยักรุงศรีอยธุยา และพระเจา้ตากสินมหาราชต่อสู้ชนะขา้ศึกทั้งทางบกและทางนํ้า  สีเหลอืงหมายถึงสีประจาํ

รัชกาลในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี9 ศาลากลางนํ้า หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มช้ืน ความร่มเยน็ และองคห์ลวง

พอ่พระพทุธโสธรท่ีล่องมาทางแม่นํ้าบางปะกง 

สัญลักษณ์และคาํขวัญจังหวัสัญลักษณ์และคาํขวัญจังหวัสัญลักษณ์และคาํขวัญจังหวัดดด



 

       

ข้อมลูจงัหวดัฉะเชิงเทรา ข้อมลูพืน้ฐาน ๘ ประการ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา

 

ต้นไม้ประจําจังหวดัคอื  ต้นนนทรีป่า 

 

 
พนัธ์ุไมป้ระจาํจงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

ช่ือพนัธ์ุไม ้ นนทรีป่า 

ช่ือสามญั Copper pod 

ช่ือวทิยาศาสตร์ Peltophorum dasyrachis Kurz, ex Baker 

วงศ ์ LEGUMINOSAE 

กวา่เซก (เขมร-กาญจนบุรี), คางรุ้ง คางฮ่ง (พิษณุโลก), จ๊าขาม ชา้ขม (ลาว), ตาเซก  ช่ืออ่ืน 

(เขมร-บุรีรัมย)์, นนทรีป่า (ภาคกลาง), ราง (ส่วย-สุรินทร์), ร้าง อะราง อะลา้ง  

(นครราชสีมา), อินทรี (จนัทบุรี) 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางสูง 15 – 30 เมตร เรือนยอดเป็นรูปพุม่กลมทึบ เปลือกตน้สีทอง ลกัษณะทัว่ไป 

หรือสีเทาอมนํ้าตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบยอ่ยรูปขอบขนานปลายใบ 

และโคนใบมน ออกเป็นคู่ตรงขา้มกนั ออกดอกเป็นช่อตามปลายก่ิงหรือง่ามใบ สีเหลืองสด  

กลีบดอกมีลกัษณะยน่ ออกดอกพร้อมกบัใบอ่อนช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝัก 

แบนรูปหอก 

ขยายพนัธ์ุ โดยการเพาะเมลด็ 

สภาพท่ีเหมาะสม เจริญเติบโตไดดี้ในดินทุกชนิด กลางแจง้ 

ถ่ินกาํเนิด ป่าดงดิบแลง้ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และตามป่าโปร่งภาคเหนือของประเทศไทย 

 



 

       

ข้อมลูจงัหวดัฉะเชิงเทรา ข้อมลูพืน้ฐาน ๘ ประการ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา

 

ดอกไม้ประจําจังหวดั คอื ดอกนนทรี 

 

 
 

ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั ฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก 

ช่ือสามญั Yellow Flamboyant 

ช่ือวทิยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne 

วงศ ์ LEGUMINOSAE 

กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทัว่ไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน) ช่ืออ่ืน 

เป็นไมย้นืตน้ทรงพุม่สูงไดถึ้ง 25 เมตร ก่ึงผลดัใบ เรือนยอดรูปร่ม แผก่วา้ง ใบเป็นใบ ลกัษณะทัว่ไป 

ประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ท่ีปลายก่ิง สีเหลือง  

มีกล่ินหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแลง้ ช่วง เดือนมีนาคม-มิถุนายน 

การขยายพนัธ์ุ โดยการเพาะเมลด็ 

สภาพท่ีเหมาะสม ดินทัว่ไป ชอบแสงแดดจดั 

ถ่ินกาํเนิด เอเชียเขตร้อน 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

ข้อมลูจงัหวดัฉะเชิงเทรา ข้อมลูพืน้ฐาน ๘ ประการ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา

คาํขวญัจังหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

  

 

แม่นํา้บางปะกงแหล่งชีวติ 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

“เป็นเมืองน่าอยูคู่่เมืองหลวง   เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวฒันธรรม  ศนูยก์ลางการเกษตรปลอดภยั  และแหล่งผลิต
อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก” 

พระศักดิ์สิทธ์ิหลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทร 

ปราชญ์ภาษาไทย 

อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์ 

วสัิยทศัน์จังหวัดและพนัธวสัิยทศัน์จังหวัดและพนัธ

ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์และ
 

 

 

 

 

  

ประเดน็ยทุธศาสตร์  (Strategic  Issues)  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  มี  5   ประเดน็ 

1. วางผงัเมืองและพฒันาระบบ Logistics รองรับการขยายตวัของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ  
อยา่งมีศกัยภาพ 

2.  ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรม 

3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมสนบัสนุนการผลิต 

และการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน 

4.  ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปปลอดภยัสู่ตลาดโลก และส่งเสริม สนบัสนุนการผลิต 

สินคา้อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก 

5.  ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนพฒันาทุนทางสังคมบนพ้ืนฐานระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือการพฒันาอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื 
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1. ภาคเกษตรและภาคผลิตไดรั้บการปรับเปล่ียนและพฒันาอยา่งเป็นระบบ มีแบบแผนสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของ

ประเทศ เป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน และรองรับการเป็นครัวอาหารปลอดภยัของประเทศ 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสามารถลดตน้ทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

3. ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมมีความร่วมมือในการพิทกัษแ์ละปกป้องส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ขดัแยง้กบัความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 

4. แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสภาพแวดลอ้มสะอด สวยงาน สะดวก และปลอดภยั สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยีย่มชมมากข้ึน 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีการร่วมรักษา อนุรักษอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประโยชน์อยา่งเหมาะสม ก่อใหเ้กิด

ความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

6. สังคมเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่น 

7. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงาม ไดรั้บการฟ้ืนฟแูละอนุรักษเ์พ่ิมข้ึน 

8. การบริหารจดัการภาครัฐเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินงานแบบธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

ที่ตัง้และอาณาเขตจังหวัดที่ตัง้และอาณาเขตจังหวัด

เป้าประสงค์ 

จงัหวดั ฉะเชิงเทรา ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศ ประมาณเส้นรุ้งท่ี 13 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศาตะวนัออก 

มีเน้ือท่ีประมาณ 5,370.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3,344,375 ไร่ อยูห่่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวนัออกประมาณ  75  กิโลเมตร 

ตามทางหลวงรถยนตห์มายเลข  304  และประมาณ  100  กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข  3  หรือประมาณ  90  กิโลเมตร ตามทาง

หลวงรถยนตห์มายเลข 34  แยกเขา้หมายเลข 314 และประมาณ  61  กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดั

ใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ             ติดต่อกบั  จงัหวดันครนายก และจงัหวดัปราจีนบุรี 

ทิศใต ้                ติดต่อกบั  จงัหวดัชลบุรี อ่าวไทย และจงัหวดัจนัทบุรี 

ทิศตะวนัออก        ติดต่อกบั  จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัสระแกว้ 

ทิศตะวนัตก          ติดต่อกบั  จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



 

       

ข้อมลูจงัหวดัฉะเชิงเทรา ข้อมลูพืน้ฐาน ๘ ประการ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา

 

  

 

 

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา  แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น  11 อาํเภอ  93 ตาํบล  892  หมู่บา้น    การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประกอบดว้ย   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เทศบาลเมือง  23  แห่ง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  85  แห่ง   

 

     อาํเภอทั้ง 11 ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ไดแ้ก่  อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อาํเภอคลองเข่ือน  อาํเภอท่าตะเกียบ  อาํเภอบางนํ้า

เปร้ียว  อาํเภอบางคลา้  อาํเภอบางปะกง  อาํเภอแปลงยาว  อาํเภอพนมสารคราม   อาํเภอราชสาส์น  อาํเภอสนามชยัเขต  และอาํเภอบา้น

โพธ์ิ 

 

 

 

 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

สภาพ ภมิูศาสตร์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นท่ีราบลุ่มมีดอนเป็นบางส่วน โดยเฉพาะในเขตอาํเภอสนามชยัเขต และอาํเภอท่า

ตะเกียบ ส่วนใหญ่ลกัษณะเป็นดอน ประกอบดว้ย ภเูขาเต้ียๆ หลายลกู ป่าไมข้ึ้นปกคลุมทึบ เตม็ไปดว้ยสัตวป่์านานาชนิด ไมมี้ค่าอุดม

สมบูรณ์ บางส่วนของพื้นท่ีสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง 20 เมตร แต่บางส่วนอยูต่ ํ่ากวา่ระดบันํ้าทะเล  ลกัษณะดิน ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มี

ความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาํนาในบริเวณพ้ืนท่ีดา้นตะวนัตกของจงัหวดั สาํหรับบริเวณสองฝ่ังแม่นํ้าบางปะกงในอาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา และอาํเภอบางคลา้ เหมาะแก่การปลูกผลไมแ้ละไมย้นืตน้ ส่วนพ้ืนท่ีตอนกลางและบางส่วนทางตะวนัออกของจงัหวดั 

เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ สาํหรับพ้ืนท่ีดา้นตะวนัออกของจงัหวดัเป็นดินภเูขาไม่เหมาะสมในการเกษตรกรรม และเป็นพ้ืนท่ีป่าไมส่้วน

ใหญ่ 

 

ลกัษณะภูมิอากาศทัว่ไป 

จงัหวดั ฉะเชิงเทรา มีภมิูอากาศมรสุมร้อนช้ืนแถวศนูยสู์ตร คือ มีอากาศค่อนขา้งร้อน โดยไดรั้บมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(ฤดูหนาว) ช่วยเดือนพฤศจิกายน ถึงกมุภาพนัธ์ 

 

ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งสภาพการพฒันาตามกายภาพของพ้ืนท่ี ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

พืน้ทีส่่วนที่ 1 เป็นพ้ืนท่ีทางทิศตะวนัตกและทิศใตข้องจงัหวดั ติดต่อกบักรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดั

ชลบุรี มีสภาพเป็นท่ีลุ่ม ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บา้นโพธ์ิ และอาํเภอบางนํ้าเปร้ียว ดา้นทิศตะวนัตก  ไดรั้บการ

เจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังตะวนัออก พ้ืนท่ีส่วนน้ีมีแนวโนม้จะกลายเป็นยา่น

เขตการปกครองจังหวัดเขตการปกครองจังหวัด

สภาพทางกายภาพ  สภาพทางกายภาพ



 

       

ข้อมลูพืน้ฐาน ๘ ประการ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา ข้อมลูจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

พืน้ทีส่่วนที่ 2 เป็นพ้ืนท่ี ฝ่ังแม่นํ้าบางปะกง (พ้ืนท่ีตอนกลางของจงัหวดั) อยูใ่นเขตพื้นท่ีอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา   บางส่วนของ

อาํเภอบางคลา้  อาํเภอคลองเข่ือน อาํเภอบา้นโพธ์ิซีกตะวนัออก  อาํเภอบางนํ้าเปร้ียว    ซีกตะวนัออก  อาํเภอพนมสารคาม  อาํเภอราช

สาส์น  อาํเภอแปลงยาว  อาํเภอสนามชยัเขต  (บางส่วน)  ส่วนใหญ่ทาํการเกษตรกรรม  ปลกูขา้ว ผลไม ้เล้ียงสัตว ์และพืชไร่ ขณะน้ีมี

เข่ือนทดนํ้าบางปะกงในทอ้งท่ีอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซ่ึงไดส้ร้างแลว้เสร็จในตน้ปี 2543 ความจุตน้ทุน 30 ลา้นลกูบาศกเ์มตร สาํหรับ

อาํเภอแปลงยาวจะเป็นเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

 

พืน้ทีส่่วนที่ 3 เป็น ท่ีราบสลบัภูเขา มีป่าไม ้เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าและแหล่ง ตน้นํ้า ลาํธาร ในปัจจุบนัป่าสงวนแห่งชาติ แคว

ระบม - สียดั  เน้ือท่ี 746,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.3 ก่อสร้างพฒันาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ อ่างเกบ็นํ้าคลองสียดั ความจุ 325 ลา้น

ลกูบาศกเ์มตร ซ่ึงแลว้เสร็จตน้ปี 2543 เป็นแหล่งนํ้าตน้ทุนในการพฒันาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และกิจการประปา

ของชุมชน 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ป่าไม้  เป็น  ป่าไมธ้รรมชาติ และเป็นป่าเศรษฐกิจของเอกชน จาํนวน 1,517,062,500  ไร่ 

 

การใช้พืน้ทีข่องจังหวัด 

พ้ืนท่ี ราบและพื้นท่ีลุ่ม ส่วนใหญ่ทางทิศตะวนัตกของจงัหวดับริเวณพ้ืนท่ีลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้าบางปะกงใน     เขตทอ้งท่ีอาํเภอเมือง

ฯ อาํเภอบา้นโพธ์ิ อาํเภอบางปะกง อาํเภอคลองเข่ือน อาํเภอบางนํ้าเปร้ียว อาํเภอ                   บางคลา้  อาํเภอราชสาส์น  อาํเภอแปลงยาว 

และพื้นท่ีบางส่วนของอาํเภอพนมสารคาม มีพ้ืนท่ีประมาณ       1,250,000 ไร่ ซ่ึงประมาณร้อยละ 35 อยูใ่นเขตชลประทาน ส่วนใหญ่อยู่

ในส่ีอาํเภอแรก บริเวณน้ีมีการใชดิ้นทางกสิกรรมมานานและขยายตวัเตม็ท่ี โอกาสจะขยายพ้ืนท่ีมีนอ้ย 

- พ้ืนท่ีดอนลกูคล่ืน ดอนลาด ในเขตทอ้งท่ีอาํเภอพนมสารคาม อาํเภอแปลงยาว และพ้ืนท่ีบางส่วนของอาํเภอสนามชยั เขต

ความสูงพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 4 - 20 เมตร ท่ีดินบริเวณน้ีไม่เหมาะสมแก่การทาํนาเท่าท่ีควร ส่วนมากจึงใชท่ี้ดินทาํไร่มนัสาํปะหลงั ออ้ย และ

เล้ียงสัตว ์

- พ้ืนท่ีภเูขาและเขาสูงดา้นตะวนัออกของจงัหวดั ความสูงเฉล่ีย 100 เมตร ข้ึนไปอยูใ่นเขตทอ้งท่ีอาํเภอสนามชยัเขต อาํเภอท่า

ตะเกียบและพ้ืนท่ีบางส่วนท่ีเป็นภเูขาของอาํเภอพนมสารคาม และอาํเภอแปลงยาวบางส่วน ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ  1,784,750  ไร่ 

  

การแบ่งพืน้ทีป่่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ  

จงัหวดั ฉะเชิงเทรามีพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 3,228,603.49 ไร่  และเป็นอาณาเขตป่าทั้งส้ิน 536,181.97  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.61 ของพื้นท่ี

จงัหวดัซ่ึงจาํแนกเป็นพ้ืนท่ีป่าบก 528,160.10  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.36  ป่าชายเลน 8,021 ไร่   คิดเป็นร้อยละ 0.25 อาํเภอท่ีมีพ้ืนท่ีป่ามาก



 

       

ข้อมลูพืน้ฐาน ๘ ประการ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา ข้อมลูจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตารางที ่1 แสดงจาํนวนพ้ืนท่ีป่าไม ้ และพื้นท่ีอ่ืนๆ  แยกรายอาํเภอของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  พ.ศ. 2547 

 อาํเภอ ป่าบก (ไร่) ป่าชายเลน (ไร่) นากุ้ง (ไร่) แหล่งนํา้ (ไร่) พืน้ทีอ่ืน่ๆ (ไร่) รวม (ไร่) 

บางปะกง - 6,393.93 21,503.87 4,080.70 128,216.17 160,194.68 

บา้นโพธ์ิ - 1,598.40 36,971.80 4,243.74 89,210.75 132,024.70 

เมือง - 29.58 16,623.62 3,094.49 220,935.27 240,682.92 

บางนํ้าเปร้ียว - - - 587.31 309,902.87 310,490.18 

บางคลา้ - - 10,378.31 2,172.25 134,698.29 147,248.85 

คลองเข่ือน - - 4,496.15 1,663.43 60,820.63 66,980.21 

ราชสาส์น - - 628.76 - 89,850.91 90,479.68 

แปลงยาว 2,130.64 - 2,716.83 792.72 199,300.11 204,940.30 

พนมสารคาม 7,941.49 - 78.69 2,417.03 309,094.88 319,532.09 

สนามชยัเขต 108,580.57 - - 6,751.50 551,569.15 666,901.22 

ท่าตะเกียบ 409,507.40 - - 22,301.70 457,319.57 889,128.67 

รวม 528,160.10 8,021.87 93,398.03 48,104.87 2,550,918.62 3,228,603.49 

  

สาํหรับใน ปี พ.ศ. 2548  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียมท่ีบนัทึกค่า

ระหวา่งเดือน  มกราคม  2548 - เมษายน 2548  โดยแปลตีความเป็นภาพรวมทั้งจงัหวดั           ไม่มีขอ้มูลแยกเป็นอาํเภอ ปรากฏวา่ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรามีพ้ืนท่ีป่าบก 523,078  ไร่ พ้ืนท่ีป่าชายเลน  7,953 ไร่     รวม 531,031 ไร่  คิดเป็น 16.45%  ของพื้นท่ีจงัหวดั  พ้ืนท่ีป่า

ไมท่ี้สาํคญั ของจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่ารอยต่อ 5 จงัหวดัพ้ืนท่ี ป่าไมส้าํคญัของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพ้ืนท่ีป่า

สงวนแห่งชาติและป่ารอยต่อ             5 จงัหวดั มีป่าสงวนแห่งชาติ     1 แห่ง  คือป่าแควระบม - สียดั ประกาศ เม่ือปี พ.ศ. 2512 มีพ้ืนท่ี 

1,753,125 ไร่ ต่อมามีการนาํพ้ืนท่ีไปปฏิรูปท่ีดินเป็น สปก.  และบางส่วนนาํไปประกาศเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขา            อ่างฤๅ

ไน  ปัจจุบนัเหลือพ้ืนท่ีซ่ึงระบุวา่เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย  จาํนวน  854,612.90 ไร่  แต่จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม

คาดวา่พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม - สียดั มีสภาพป่าไมป้กคลุมจะเหลืออยูไ่ม่เกิน 200,000ไร่ เน่ืองจากถูกบุกรุกจบัจองเป็น

พ้ืนท่ีทาํการเกษตรไปเป็นจาํนวนมาก มีสวนรุกขชาติ คือ สวนรุกขชาติสมเดจ็พระป่ินเกลา้ (ศนูยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้น) มีเขต

รักษาพนัธ์สัตวป่์า 1 แห่ง คือ เขตอนุรักษส์ัตวป่์าเขาอ่างฤๅไน เป็นป่าลุ่มตํ่าผืนสุดทา้ยของภาคตะวนัออก 

 

 

 



 

       

ข้อมลูพืน้ฐาน ๘ ประการ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา ข้อมลูจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตารางที ่2  การจาํแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแควระบม – สียดั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ลาํดบัที ่ การใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ เนือ้ที่  (ไร่) หมายเหตุ 

1. กาํหนดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตาม

กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 409  (พ.ศ. 2512) 

1,753,125   

2. เพิกถอนให ้ สปก.  ตามกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 

986  (พ.ศ. 2525) 

236,018.75   

3. มอบพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมให ้สปก. ตามมติ  ครม.

4  พ.ค. 36 

491,752.50 Zone A 79,840 ไร่ มอบ 30 มี.ค. 36 

Zone E 411,912.5 ไร่  มอบ 1 มีนาคม  37 

4. กนัพ้ืนท่ีป่าสงวนออกจากเขตปฏิรูปท่ีดินตามบนัทึก

ขอ้ตกลง  เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน  2538  ระหวา่งกรม

ป่าไมก้บั สปก. จาํนวน 170 แปลง 

223,611.11 คร้ังท่ี 1 กนัคืนกรมป่าไม ้ 117  แปลง เน้ือท่ี 

214,692 -1-28.76 ไร่  คร้ังท่ี 2  กนัคืนกรมป่า

ไม ้ 53 แปลง 8,918 - 3-17.22 ไร่ 

5. กาํหนดเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤาไนตาม

พระราชกฤษฎีกา  เล่มท่ี  118  ตอนท่ี  75 ก  ลงวนัท่ี 

5 กนัยายน 2544 

394,352 พ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤาไนทั้งหมด 

674,352 ไร่ 

6. คงเหลือพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติแควระบม - สี

ยดั  ตามกฎหมาย 

854,612.90   

7. หน่วยงานราชการ และประชาชนขอใชป้ระโยชน์ใน

พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  และไดรั้บอนุญาต  แลว้

จาํนวน 83  ราย 

51,090-0 

-67.74 

-ส่วนราชการ  วดั  โรงเรียน 

72 ราย  เน้ือท่ี 41,732-0-45.74 ไร่ 

- ภาคเอกชน 11 ราย พ้ืนท่ี9,355-0-22 ไร่ 

 

ป่าตะวันออกหรือป่าเขตรอยต่อ 5 จังหวัด (รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ป่า ตะวนัออกหรือป่าเขตรอยต่อ  5  จงัหวดั ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีรอยต่อของจงัหวดัชลบุรี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จงัหวดั

ระยอง  จงัหวดัจนัทบุรี  และจงัหวดัสระแกว้เดิมมีพ้ืนท่ี  ถึงประมาณ 5,000,000  ไร่  ตั้งแต่  พ.ศ. 2510 ป่าตะวนัออกไดถ้กูบุกรุก 

เน่ืองจากเกิดสงครามเวยีดนาม  มีการตดัถนนสายสระแกว้ - จนัทบุรี  จึงทาํใหมี้การบุกรุกแผว้ถางป่าและเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่

หลายแห่ง  ต่อมาใน พ.ศ. 2513  รัฐบาลใหส้ัมปทานทาํไมใ้นพ้ืนท่ีแก่บริษทั ทาํไม ้8  บริษทั เป็นเวลา 30  ปี  ซ่ึงเป็นสาเหตุใหญ่ท่ีทาํให้

ป่าตะวนัออกไดถ้กูทาํลายมากยิง่ข้ึน      ใน พ.ศ. 2525  ไดมี้การกาํหนดใหพ้ื้นท่ีบริเวณป่ารอยต่อ 5 จงัหวดั เป็นป่าปิดแต่กไ็ม่สามารถท่ี

จะยบัย ั้งการบุกรุกป่าของราษฎรได ้ ดงันั้นใน พ.ศ. 2535  และ พ.ศ. 2544 จึงไดมี้การออกพระราชกฤษฎีกาใหผ้นวกพื้นท่ีป่ารอยต่อ       

5 จงัหวดั เขา้เป็นส่วนหน่ึงของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤาไน  รวมแลว้มีเน้ือท่ี 674,352 ไร่ ในพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีความหลากหลายทาง
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สภาพทางเศรษฐกจิ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรามีพ้ืนฐานดา้นการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อเล้ียงประชากรในภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 

ประชาชนร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรมท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในจงัหวดั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,856 ลา้น

บาทต่อปี ผลผลิตท่ีสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่จงัหวดัในดา้นพืช  ไดแ้ก่ ขา้ว                มนัสาํปะหลงั  ออ้ยโรงงาน มะพร้าว มะม่วง และหมาก 

เป็นตน้ ดา้นปศุสัตว ์ไดแ้ก่  ไข่ไก่ และสุกร ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตมากท่ีสุดของประเทศ  ไก่เน้ือ เป็ด และโคเน้ือ  ดา้นประมง มีการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า อาทิเช่น กุง้กลุาดาํ ปลานํ้าจืด ปลานํ้ากร่อย และกิจการประมงทะเล  สาํหรับในดา้นอุตสาหกรรมนบัวา่ศกัยภาพ

ค่อนขา้งสูง มีนกัลงทุนใหค้วามสนใจลงทุนมาก มีการเคล่ือนยา้ยฐานการผลิตจากกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คียงมาลงทุนตั้ง

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปัจจุบนัมีโรงงานอุตสาหกรรม 1,555 โรงงาน ปริมาณเงินลงทุน 377,145.81 ลา้นบาท 

จาํนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 136,645 คน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อิเลคทรอนิกส์  ช้ินส่วนรถยนตแ์ละประกอบรถยนต ์พลาสติก และผลิตภณัฑจ์ากไม ้ฯลฯ โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอบางปะ

กง อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอพนมสาคาม อาํเภอบา้นโพธ์ิ อาํเภอบางนํ้าเปร้ียว และอาํเภอแปลงยาว ตามลาํดบั มีนิคมอุตสาหกรรม 2 

แห่ง 

สาํหรับการ ท่องเท่ียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความโดดเด่นเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงศิลป ศาสนา และวฒันธรรมใน

ระดบัประเทศและนานาชาติ  ไดแ้ก่ องคห์ลวงพอ่พทุธโสธร จงัหวดัฉะเชิงเทรามีผูม้าเยีย่มเยอืนทั้งส้ิน 155,869 คน คิดเป็นร้อยละ 

98.62 หรือ 153,719 คน เป็นผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย ส่วนผูเ้ยีย่มเยอืนอีกร้อยละ 1.38 หรือ 2,150 คน เป็นผูเ้ยีย่มเยอืนชาวต่างประเทศ 

ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวต่อคนต่อวนั เป็นเงิน 1,157.59 บาท ทาํใหเ้กิดรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว เป็นเงิน 24.988 ลา้น

บาท สาํหรับนกัทศันาจรมีทั้งส้ิน 136,420 คน คิดเป็นร้อยละ 88.97 มีค่าใชจ่้ายต่อคนต่อวนัเป็นเงิน 710.85 บาท  ทาํใหมี้รายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียวของนกัทศันาจรเป็นเงิน 96.974 ลา้นบาท รวมรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 121.962 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีมา

จากหมวดซ้ือสินคา้/ของท่ีระลึก รองลงมาเป็นหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 36.86 และ 30.75 ตามลาํดบั 

ด้านการจ้างงาน : ทีม่าสํานักงานประกนัสังคม 

ภาวการณ์ จา้งงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2551 และเร่ิมทยอยลดลงตั้งแต่ ตุลาคม-ธนัวาคม 2551 แต่เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปี 2550 กย็งัเพ่ิมข้ึน 1,667 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.99 (ธนัวาคม 2550=168,302  คน ธนัวาคม 2551 = 169,969 คน)  อตัราค่า จา้งขั้นตํ่า

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 31 ธนัวาคม 2551 เท่ากบั 173 บาท สูงกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 13 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.51  ภาวการณ์

คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ขอ้มูล ณ 30 กนัยายน 2553) 

ดา้นรายได ้จงัหวดัฉะเชิงเทราจดัเกบ็รายไดจ้าํนวนทั้งส้ิน  1,214.141  ลา้นบาท สูงกวา่ปีก่อน 760.881 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 167.87 เน่ืองจากสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีและด่านศุลกากร จดัเกบ็รายไดสู้งกวา่ช่วงเดือนเดียวกนัของปีก่อน 353.892 และ 408.210 

สภาพทางด้านเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 
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ดา้นรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากคลงัจงัหวดัทั้งส้ิน 8,656.789  ลา้นบาท (รายจ่ายจริงปี

ปัจจุบนั 8,144.14 ลา้นบาท และรายจ่ายปีก่อน 542.649 ลา้นบาท) สูงกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 990.779 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.67  

สาเหตุท่ี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมียอดการเบิกจ่ายตํ่ากวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2551 มีการกนัเงินไวเ้บิก

เหล่ือมปี ตํ่ากวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550         จาํนวน 267.679 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ารเบิกจ่ายงบลงทุนรายการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีตํ่า

กวา่ปีท่ีแลว้              จาํนวน 240.583 ลา้นบาท 

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมและรายได ้  ดา้น ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในปี 2552 ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 286,271 

บาทต่อคนต่อปี เป็นอนัดบั 3 ของภาคตะวนัออก และอนัดบั 7 ของประเทศ โดยทั้งจงัหวดัมีผลิตภณัฑม์วลรวม(GPP) เท่ากบั 203,709 

ลา้นบาท รายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 74.0 คิดเป็นมูลค่า 150,667 ลา้นบาท สาขาอ่ืน ๆ ร้อยละ 10.6 คิดเป็น

มูลค่า 20,931 ลา้นบาท สาขาการเกษตร ร้อยละ 6.30 คิดเป็นมูลค่า 12,856 ลา้นบาท สาขาการคา้ส่งและคา้ปลีก ร้อยละ 6.10 คิดเป็น

มูลค่า 12,462 ลา้นบาท สาขาการขนส่ง การเกบ็รักษาสินคา้และการคมนาคม ร้อยละ 3.30 คิดเป็นมูลค่า 6,793 ลา้นบาท 

 

 

การคมนาคม  การคมนาคม

 

การคมนาคม    หมายถึงการเดินทางไปมาติดต่อทั้งการส่ือสาร และการขนส่งสินคา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราสามารถแบ่งการ

คมนาคมออกเป็น  การคมนาคมทางบก เป็นการเดินทางไปมาติดต่อคา้ขายโดยใชถ้นนเป็นเส้นทางการคมนาคมและใชย้านพาหนะ 

รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถบรรทุก รถไฟ ในการเดินทางติดต่อ ในจงัหวดัฉะเชิงเทราสามารถเดินทางติดต่อทางบกได ้2 ทางคือ  

 

 
ภาพเส้นทางรถยนตใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ทางรถยนต ์  เป็นการเดินทางติดต่อกนัโดยทัว่ไป มีรถโดยสารประจาํทางวิ่งระหวา่งอาํเภอต่างๆ และจงัหวดัใกลเ้คียง มายงั

สถานีขนส่งฉะเชิงเทรา โดยใชเ้ส้นทางหลกั  คือ  ทางหลวงสาย 304 หรือสายสุวนิทวงศ ์    ใชใ้นการเดินทางติดต่อกบัอาํเภอบางคลา้ 

อาํเภอพนมสารคาม และยงัสามารถเดินทางต่อไปยงัอาํเภอสนามชยัเขต อาํเภอท่าตะเกียบ และใชติ้ดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงไดแ้ก่จงัหวดั

ปราจีนบุรี จงัหวดัสระแกว้  ทางหลวงสาย 314 สายฉะเชิงเทรา บางปะกง ใชใ้นการเดินทางติดต่อกบัอาํเภอบา้นโพธ์ิ อาํเภอบางปะกง 

และสามารถเดินทางต่อไปจงัหวดัชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  ทางหลวงสาย 315 สายฉะเชิงเทรา พนสันิคม ใชใ้นการ

เดินทางติดต่อกบัอาํเภอบา้นโพธ์ิ และเดินทางติดต่อกบัจงัหวดัชลบุรี  ทางหลวงสาย 331 แยกหนองปลาตะเพียน สัตหีบ   ใชใ้นการ

เดินทางติดต่อกบัอาํเภอแปลงยาว และสามารถเดินทางไปสัตหีบ และจงัหวดัระยองได ้ ทางสายฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปร้ียว องครั์กษ ์ใช้

ในการเดินทางติดต่อกบัอาํเภอบางนํ้าเปร้ียว และเดินทางต่อไปก่ิงอาํเภอคลองเข่ือน และเดินทางต่อไปจงัหวดันครนายก จงัหวดั

ปราจีนบุรี  

 

 
(ภาพสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนเล่มท่ี 4, 2529 : 164) 

ทางรถไฟ จงัหวดัฉะเชิงเทรามีชุมทางรถไฟถึง 2 แห่ง คือท่ีชุมทางรถไฟฉะเชิงเทราและชุมทางรถไฟคลอง 19  ดงันั้นการ

เดินทางโดยรถไฟจึงนิยมกนัมากในจงัหวดัซ่ึงสามารถเดินทางไดด้งัน้ี  จากชุมทางฉะเชิงเทรา - อรัญประเทศ สามารถเดินทางไป อาํเภ

บางนํ้าเปร้ียว และเดินทางต่อไปยงัจงัหวดัปราจีนบุรี  

 

 

 


