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                      ข้อมูลจงัหวัดฉะเชิงเทราข้อมูลจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทราหรือที่นิยมเรียกกันว่า "แปดริ้ว" เคยเป็นเมืองหน่ึงที่อยู่ในอ านาจการปกครองของขอมมาก่อนในสมัยอิทธิพล

ของ อาณาจักรลพบุรี (ขอม) เมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ าบางปะกง เป็นไปได้ว่าชาวเมืองสมัยโบราณอาจจะเรียกชื่อแม่น้ าบางปะกง

ว่า คลองลึกหรือคลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็นแต่ด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้เรียกชื่อแม่น้ า เป็นภาษาเขมรว่า "สตึงเตรง หรือ ฉทรึงเทรา" 

ซ่ึงแปลว่า คลองลึก น่ันเอง ครั้นเรียกกันไปนาน ๆ เสียงเลยเพี้ยนกลายเป็น "ฉะเชิงเทรา" แต่ก็มีความเห็นอ่ืนที่แตกต่างออกไปว่าชื่อ 

"ฉะเชิงเทรา" น่าจะเพี้ยนมาจาก "แสงเชรา" หรือ "แซงเซา" หรือ "แสงเซา" อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราช เสด็จไปตีได้ตามที่

พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้  มากกว่า 

ส่วนความเป็นมาของชื่อ "แปดริ้ว" ก็มีเล่าขานกันมาหลายกระแส บ้างก็ว่าที่ได้ชื่อว่าเมืองแปดริ้ว ก็เพราะขนาดอันใหญ่โตของ

ปลาช่อนที่ชุกชุมเม่ือน ามาแล่ จะต้องแล่ถึงแปดริ้ว หรือไม่ก็ว่ามาจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง  "พระรถเมรี" เลา่ว่ายักษ์ฆ่านางสิบสองแล้ว

ช าแหละศพออกเป็นชิ้น ๆ รวมแปดริ้ว ทิ้งลอยไปตามล าน้ าท่าลาดส าหรับข้อสันนิษฐานการตั้งเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏครั้งแรกในสมัยกรุง

ศรีอยุธยา ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวา   ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.๑๙๙๑-๒๐๓๑) แต่ส าหรับหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ ปรากฏชัดเจนในสมัยพระนเรศวรมหาราชที่ใช้ เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่รวบรวมไพร่พล   เม่ือ        พ.ศ.  ๒๑๓๖ ด้วยชัยภูมิ

ของเมืองที่เหมาะแก่การท าสงครามกองโจร ท าให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองหน้าด่านที่ใช้ปูองกันศัตรู ปกปูองเมืองหลวง จวบจนสู่การปกครอง

ระบบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.๒๔๗๕ และในปี พ.ศ.๒๔๗๖ มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ค าว่าเมืองเปลี่ยนเป็นจังหวัด 

มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ครองเมือง หลังจากน้ันในปี     พ.ศ. ๒๔๙๕ ซ่ึงเป็นปีที่มีการตั้งภาคครั้งสุดท้ายของไทย ฉะเชิงเทราได้รับเลือก

เป็นสถานที่ภาคมีเขตความรับผิดชอบ ๘ จังหวัด  ซ่ึงนับเป็นบทบาทที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์การปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

“ฉะเชิงเทรา” กับ “แปดริ้ว” 

“ฉะเชิงเทรา” กับ “แปดริ้ว” คือสองชื่อที่เรียกขานเมืองน้ี “ฉะเชิงเทรา” เป็นชื่อที่ 

ใช้ในทางราชการ ส่วน “แปดริ้ว” เป็นภาษาท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้เรียกกันมาช้านาน ซ่ึงทั้งสองชื่อต่างก็มี

เรื่องเล่าขานถึงความเป็นมาอย่างหลากหลายและมีสีสันชื่อ “ฉะเชิงเทรา” 

มีต้นเค้าน่ึงมาจากหนังสือชุมนุมพระนิพนธ์ภาคปกิณกะ ภาค 1 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ซ่ึงมีความพาดพิงถึงเมืองฉะเชิงเทราว่า “...ชื่อบ้านเมืองเหล่าน้ีเป็นชื่อไทยบ้าง ชื่อเขมรบ้าง เป็นสองชื่อทั้ง

ไทยทั้งเขมรบ้าง อย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมร แปดริ้วเป็นชื่อไทย ...” นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านจึงมีความเห็นว่า 

“ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพี้ยนมาจากค าเขมรว่า “สตึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา”      ซ่ึงแปลว่า “คลองลึก” ความเห็นน้ีคงอาศัยเหตุผลทาง

ภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ า     บางปะกง เม่ือครั้งที่ขอมยังมีอ านาจปกครองแผ่นดินไทยอยู่น้ัน เมืองน้ีเป็น

ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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เมืองหน่ึงที่อยู่ในอ านาจการปกครอง    ขิงขอมมาก่อน เป็นไปได้ว่าชาวเมือง ในสมัยโบราณอาจจะเรียกแม่น้ าบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือ

คลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็น และด้วยอิทธิพลเขมรจึงไดเรียกชื่อแม่น้ าเป็นภาษาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา” ครั้งเรียก

กันไปนานๆ เสียงก็เพี้ยนกลายเป็น “ฉะเชิงเทรา” เมืองที่อยู่บนฝั่งแม่น้ าก็พลอยได้ชื่ อว่า“ฉะเชิงเทรา”ไปด้วย 

                    อย่างไร ก็ตาม คนจ านวนมากมักมีความเห็นต่างอกไปว่า ชื่อ “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพี้ยนจาก “แสงเชรา” หรือ     “แซง

เซา” หรือ “แสงเซา” อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จไปตีได้ ตามที่พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไ ว้มากกว่า 

เพราะการออกเสียงใกล้เคียงกันมาก ยิ่งเม่ือประกอบความคิดที่ว่า เมืองตั้งขึ้นในตอนต้นกรุงศรีอยุธยา อันเป็นเวลาที่ชื่อเสียงเรียงน าม

ต่างๆ น่าจะเป็นค าไทยหมดแล้ว โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับเมืองอ่ืน  ๆ      ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน อย่างนนทบุรี นครไชยศรีแ ละสาคร

บุรี ซ่ึงล้วนแต่มีเชื้อสายไทยอิทธิพลอินเดีย         ยิ่งท าให้น่าเชื่อว่าเมืองน้ีไม่ใช่ค าเขมร   หากแต่เป็นค าไทยที่เพี้ยนมาขากชื่อเมืองใน

พงศาวดารน่ีเอง  

ส่วนความเป็นมาของชื่อ “แปดริ้ว” ก็มีต านานเล่าขานกันมาหลายกระแสไม่แพ้กัน บ้างก็ว่าเมืองน้ีแต่ไหนแต่ไ รมาเป็นเมืองอู่ข้าว

อู่น้ า ในล าน้ าอุดมสมบูรณ์ด้วนสัตว์น้ านานาชนิด โดยเฉพาะปลาช่อนซ่ึงเป็นปลาน้ าจืดรสดีน้ันมีชุกชุมและขนาดใหญ่กว่าในท้อง ถิ่นอ่ืนๆ  

จนเม่ือน ามาแล่เน้ือท าปลาตากแห้ง จะแล่เพียงสี่ริ้วหรือห้าริ้วตามปกติไม่ได้ ต้องแล่ออกถึง “แปดริ้ว” เมืองน้ีจึงได้ชื่อว่า    “แปดริ้ว” ตาม

ขนาดใหญ่โตของปลาช่อนซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมือง  นอกจากเรื่องปากท้องซ่ึงเป็นเรื่องใหญ่และมีอิทธิพลต่อความคิดของชาว 

บ้านอย่างมากแล้ว นิทานพื้นบ้านซ่ึงมีเน้ือเรื่องค่อนข้างผาดโผนก็มีส่วนสร้างความเชื่อถือใน เรื่องชื่อเมืองได้เหมื อนกัน คนในท้องถิ่นพนม

สารคามเล่าถึงเรื่อง “พระรถ-เมรี” ซ่ึงเป็นนิทานเรื่องหน่ึงในปัญญาสชาดกว่า ยักษ์ได้ฆ่านางสิบสองแล้วลากศพไปยังท่าน้ า ในบริเวณที่

เป็นคลอง“ท่าลาด” แล้วช าแหละศพออกเป็นริ้วๆ รวมแปดริ้ว แล้วทิ้งลอยไปตามล าน้ าท่าลาด ริ้วเน้ือริ้วหนังของนางสิบสอง ลอยมาออก

ยังแม่น้ าบางปะกง ไปจนถึงฉะเชิงเทรา เมืองน้ีจึงได้ชื่อ  

ว่า “แปดริ้ว” 

       พื้นที่และแผ่นดิน 

 

         ฉะเชิงเทรา มีเน้ือที่กว่า 5,000 ตารางกิโลเมตรหรือกว่า 3 ล้านไร่ กว้างใหญ่กว่า

เมืองอ่ืนใดในแผ่นดินภาคตะวันออกของไทยนอกจากจันทบุรี อาณาเขตของจังหวั ดแผ่ไป

จนจรดนครนายกและปราจีนยุรีทางทิศเหนือ ชลบุรีและจันทบุรีทางทิศใต้ ปราจีนบุรีทาง

ทิศตะวันออก แลกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปทุมธานีทางทิศตะวันตกพื้นที่

ทั่วไปของฉะเชิงเทราเป็นที่ราบลุ่ม เว้นแต่เพียงบางส่วนที่เป็นที่ราบลูกฟูก ที่ดอนและ

ภูเขาเตี้ยๆ พื้นที่ราบน้ันสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนบริเวณเทือกเขาปกคลุมด้วย

ปุาไม้อันอุดมไปด้วยไม้มีค่าและสัตว์ปุาหายาก ทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร แม่น้ าบางปะ

กง เส้นเลือดใหญ่ของฉะเชิงเทราก็ถือก าเนิดจากเทือกเขาเหล่าน้ี แล้วไหลลงสู่เบื้องล่างเพื่อ  

หล่อเลี้ยงให้ความสมบูรณ์กับผืนดินก่อนลงสู่     ทะเลที่อ่าวไทย  สายน้ าบางปะกงอันคดเคี้ยวแบ่งพื้นดินออกเป็นสองส่วน ฟากหน่ึงคือ

ความเป็นเมืองอันทันสมัย อาคาร บ้านเรือนและโรงงานก าลังผุดขึ้นตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่วนอีกฟากหน่ึง

เขียวชอุ่มไปด้วยปุาและพื้นที่เกษตรอันดารดาษด้วยนากุ้ง สวนผลไม้และนาข้าวออกรวงสีทองอร่าม ตลอดสองฝั่งน้ า ปุาจากอันเป็นพืช

ดั้งเดิมคู่ล าน้ าบางปะกงยังคงหนาทึบ ใบสีเขียวเข้มเอนลู่ไหวไปมาเสียดสีกันยามต้องสายลม  
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ฉะเชิงเทราเป็นเมืองใกล้ทะเล มีส่วนที่ติดกับชายฝั่งยาวถึง 12 กิโลเมตรที่อ าเภอบางปะกง ตลอด  

แนวชายฝั่งคือปุาชายเลนที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ พื้นที่ติดทะเลท าให้เมืองน้ีได้รับอิทธิพลจากลมบกและลมทะเลอย่างเต็มที่ และด้วยลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ฉะเชิงเทราจึงชุ่มชื้นด้วยฝนที่ตกต้องตามฤดูกาล อันน าพาพืชพรรณธัญญาหารให้ผลิดอก

ออกผลสะพรั่งตลอดปี 

     ฉะชิงเทราในอดีต 

  

       เมืองฉะเชิงเทราถือก าเนิดขึ้นเม่ือใด ไม่มีผู้ยืนยันได้แน่ชัด แต่จากที่ตั้งของเมือง นัก

โบราณคดีสันนิษฐานว่าริมฝั่งแม่น้ าบางปะกงแห่งน้ี เม่ือหลายพันปีก่อน น่าจะเป็นแหล่ง

อารยะธรรมส าคัญแห่งหน่ึงเช่นเดียวกับที่ราบลุ่มแม่น้ าอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแหล่งพักพิงอาศัยของ

ผู้คนมาแต่โบราณ และเม่ือมีการขุดค้นพบโครงกระดูกและเครื่องประดับมีค่าอายุกว่า 

5,000 ปี ณ แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเชื่อว่าอยู่ในเขต

การปกครองของเมืองฉะเชิงเทรามาก่อน จึงเกิดเป็นหลักฐานว่า ผู้ที่เคยอาศัย อยู่ในบริเวณ

น้ีในครั้งน้ัน น่าจะเป็นมนุษย์โบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั้งหลายก็น่าจะตั้งรกรากอยู่ ใกล้เคียงกันตามชายฝั่งทะเลแถบน้ี จึงมีคว าม

เป็นไปได้ว่า เจ้าของอารยะธรรมที่โคกพนมดีอาจจะเป็นบรรพชนของผู้สร้างอารยะธรรมยุคส าริด อันเลื่องชื่อที่ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 

เม่ือล่วงเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์    แหล่งอารยะธรรมลุ่มแม่น้ าบางปะกงดูจะมีหลัดฐานชัดเจนขึ้น  แต่บ้านเมืองในยุคต้นพุทธกาล  

น้ีก็ยังมิได้รวมเป็นลักษณะ “อาณาจักร” ที่มีราชธานี ณ ที่ใดที่หน่ึงเป็นศูนย์กลางการกครอง คงเป็นเพียงการรวมกลุ่มขึ้นเป็น “แคว้น” 

หรือ “นครรัฐ” เล็กๆ กระน้ัน บทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว หากพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ ชุมชนศูนย์กลางของอารยะ

ธรรมกลุ่มแม่น้ าบางปะกงน้ัน น่าจะเป็นทางออกสู่ทะเลซ่ึงสามารถติดต่อซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและ วัฒนธรรมกับดินแดนโพ้นทะเล 

และในขณะเดียวกัน ก็สามารถน าพาสินค้าและวัฒนธรรมเหล่าน้ันไปยังดินแดนภายในแผ่นดินใหญ่ ซ่ึงอยู่บริเวณที่ราบสูงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและที่ราบต่ าในกัมพูชา อันถือได้ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งอารยะธรรมสมัยโบราณของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ได้

อย่างสะดวก หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบได้ ในบริเวณน้ัน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือประติมากรรม ล้วนแสดงว่าชุมชนแห่งน้ีมีอายุ

ต่อเน่ืองยืนยาวหลายพันปี และมีมนุษย์อาศัยสืบเน่ืองมาไม่ขาดสายตั้งแต่ยุคบรรพกาล 

               อย่างไรก็ตาม ชื่อ “ฉะเชิงเทรา” ได้มาปรากฏอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในแผ่นดินของสมเด็จพระ

บรมไตรโลกนารถ (พ.ศ. 1991-2031) ฉะเชิงเทราได้รับบทบาทส าคัญในการปกครอง   ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาที่อยู่ใกล้ราช

ธานีของประเทศ เช่นเดียวกับราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม นครไชยศรี นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี 

ปราจีนบุรี และนครนายก   ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา บทบาทของ “เมือง” แห่งน้ีในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์

สุขของพี่น้องชาวไทยเริ่มเห็นชัดเจนเป็น  รูปธรรมครั้งแรกด้วยเหตุที่ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเขมรแต่ไหน       แต่ไรมา เขมรมักถือ

โอกาสซ้ าเติมไทยโดยยกทัพมากวาดต้อนผู้คนอยู่เนืองๆ ในเวลาที่ไทยเพลี่ยงพล้ าในการศึกกับพม่า ในปี พ .ศ. 2126 สมเด็จพระนเรศวน

มหาราชจึงได้ทรงเกณฑ์ผู้คนนับหม่ืน เสด็จกรีธาทัพไปตีเมืองละแวกเพื่อแก้แค้นเขมร การศึกครั้งน้ันเป็นครั้งใหญ่ที่มีการวางแผนรบอย่ าง

รอบครอบ และฉะเชิงเทราได้กลายเป็นขุมก าลังและแหล่งเสบียงส าคัญที่มีหน้าที่แจกจ่ายเสบียงให้แก่กองทัพหลวง  ไม่ถึงสองร้อยปีให้หลัง 

ฉะเชิงเทราที่มีบทบาททางการเมืองอย่างส าคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกครั้ง หน่ึง ในปี พ .ศ. 2310 ซ่ึงเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาแตกพ่าย

แก่พม่า พระยาก าแพงเพชรผู้ซ่ึงในภายหลังได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราชได้ชุมนุมพลพันเศษ เดินทัพจากกรุงศรี

อยุธยาที่ล่มแล้ว หมายจะไปซ่องสุมก าลังที่เมืองจันทบุรีเพื่อกอบกู้ชาติไทย ทัพไทยถูกทหารพม่าติดตามมาดักที่บริเวณปากน้ าเจ้าโล้ซ่ึ งเป็น
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ที่ตั้งเมือง ฉะเชิงเทราในขณะน้ันจึงเกิดปะทะกันขึ้นแต่ด้วยชัยภูมิของเมืองอันเหมาะแก่ การท าสงครามกองโจรพระยาก าแพงเพชรจึง

สามารถตีทัพพม่าแตกพ่ายไปและเดินทางต่อ ไปได้จนถึงที่หมาย และภายหลังจากที่ฝึกปรือทหารจนมีก าลังกล้าแข็งแล้วก็ได้น าก าลังโดย

ใช้ ฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางหน่ึงในการเดินทัพเข้าโจมตีพม่าที่เมืองธนบุรี แล้วขึ้นไปตีค่ายโพธ์ิสามต้นซ่ึงเป็นค่ายใหญ่ของพม่าที่อยุธยา ท า

การกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยได้เป็นผลส าเร็จ 

                        โฉมหน้าใหม่ของเมืองน้ีเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ โดนเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลของ พระบาทสมเด็จ

พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะเป็นเวลาที่ฉะเชิงเทราได้รับบทบาทในฐานะ “เมืองหน้าด่าน” ที่ส าคัญแห่งหน่ึงของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เม่ือญวนเกิดฮึกเหิม หมายจะแย่งชิงอ านาจในการปกครองเขมรและสถาปนากษัตริย์เขมรจากไทย จนเกิดเหตุลุกลามกลายเป็นสงคราม 

“อานามสยามยุทธ” ระหว่างไทยกับญวนด าเนินไปได้ราว 1 ปี คือในปี พ.ศ. 2377 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้

ย้ายที่ว่าการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมซ่ึงตั้งอยู่ที่ปากน้ าเจ้าโล้ มาสร้างก าแพงเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา ชิดกับ ล าน้ าบาง

ปะกง ซ่ึงเป็นเสมือนก าแพงธรรมชาติที่ปูองกันศัตรูได้อย่างดี หมายให้ช่วยรักษาเมืองหลวงให้พ้นภัยจากข้าศึก ก าแพงน้ีนอกจากจะเป็น

ปราการในการปกปูองเมืองหลวงแล้ว ยังกลายเป็นศูนย์กลางอ านาจรัฐแห่งใหม่และเป็นเครื่องแสดงอาณาเขตของเมือง ด้วย ต่อมาเม่ือเกิด

การสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ภายในก าแพง ความเป็น “เมือง” ที่มีอาณาเขตแน่นอนของฉะเชิงเทราจึงได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ 

                         “สมัยใหม่” ของฉะเชิงเทราเริ่มต้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่ง ราชวงศ์จักรี เม่ือไทยได้

เปิดรับอารยะธรรมตะวันตกและเริ่มผันชีวิตความเป็นอยู่รับ สถานการณ์โลก มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนานัปการเพื่อให้

นานาชาติเห็นว่า ไทยเป็นประเทศที่มีอารยะธรรมประเทศหน่ึง เม่ือลุถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อิทธิพลของ

มหาอ านาจตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ยิ่งกว้างขวาง กิจการภายในของไทยถูกคุกคามและแทรกแซง เป็นอีกครั้งหน่ึงที่ไทยพบกับ

ภัยทางการเมืองในรูปแบบใหม่ที่รุนแรงด้วย พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไทยได้หันมาใช้นโยบาย 

“การเมือง” น าหน้า “การทหาร” และในขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาบ้านเมื องให้ทันสมัย ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน น า

การปกครองระบบ “เทศาภิบาล” มาใช้โดยรวบรวมเมืองต่างๆ ขึ้นเป็น “มณฑล” โดยยึดเอาล าน้ าเป็นหลัก ฉะเชิงเทราก็ได้ร่วมมีบทบาท

ในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าครั้งยิ่งใหญ่น้ีด้วย โดยให้รวมเข้าเป็นหน่ึงในมณฑลปราจีนในปี พ .ศ. 2435 ร่วมกับเมืองปราจีนบุรี นครนายก 

พนมสารคาม มีล าน้ าบางปะกงเป็นล าน้ าสายหลักและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นครั้งแรก และเม่ือมีการขยายอาณาเขต

โดยรวมเอาเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมืองบางละมุงเพิ่มเข้าไปด้วย ฉะเชิงเทราจึงกลายเป็นที่ว่าการมณฑล แห่งน้ีตั้งแต่น้ันมา 

“มณฑลปราจีน” ในครั้งน้ันคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติในยุคของการล่า อาณานิคมอย่างแท้จริง ฉะเชิงเทราซ่ึงเป็นที่ว่า

การมณฑล ก็ได้กลายเป็นต้นฉบับของการปกครองที่ก้าวหน้าและม่ันคง ให้มณฑลอ่ืนๆ ได้ถือเป็นแบบอย่างจวบจนย่างเข้าสู่ร ะบอบ

ประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 เม่ือการปกครองระบบ “เทศาภิบาล” ยุติลงและเริ่มมี  การใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย “ระเบียบราชการ

บริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476”  อ านาจปกครองจึงเริ่มกระจายสู่ส่วนภูมิภาค ค าว่า “เมือง” ได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัด” มี “ผู้ว่า

ราชการจังหวัด” เป็นผู้ดูแลกิจการของเมือง มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศ และในปี พ .ศ. 2495 ซ่ึงเป็น

ปีที่มีการตั้งภาคครั้งสุดท้ายของไทย ฉะเชิงเทราก็ได้รับเลือกเป็นสถานที่ตั้งภาค มีเขตความรับผิดชอบ 8 จังหวัด นับเป็นอีกบทบาทหน่ึงที่

ส าคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองน้ี 
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ตราประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เป็นรูปโบสถ์วัดโสธรวรารามวรวิหาร ความหมายคือ เป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นหน่ึงเดียวกัน  

 

 
ธงประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ธงประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา ความหมาย : สีแดงเลือดนก คือความเสียสละ ความสามัคคี จากการต่อสู้และได้มาซ่ึงชัยชนะของพระ

นเรศวรมหาราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าตากสินมหาราชต่อสู้ชนะข้าศึกทั้งทางบกและทางน้ า   สีเหลืองหมายถึงสีประจ ารัชกาล

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ศาลากลางน้ า หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มชื้น ควา มร่มเย็น และองค์หลวงพ่อพระ

พุทธโสธรที่ล่องมาทางแม่น้ าบางปะกง  

 

 

 

 

 

สัญลักษณแ์ละค าขวัญจังหวัดสัญลักษณแ์ละค าขวัญจังหวัดสัญลักษณแ์ละค าขวัญจังหวัด

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา   
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ต้นไม้ประจ าจังหวัดคือ  ต้นนนทรีป่า 

 

 
พันธ์ุไม้ประจ าจังหวัด ฉะเชิงเทรา 

ชื่อพันธ์ุไม้ นนทรีปุา 

ชื่อสามัญ Copper pod 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum dasyrachis Kurz, ex Baker 

วงศ์ LEGUMINOSAE 

ชื่ออ่ืน กว่าเซก (เขมร-กาญจนบุรี), คางรุ้ง คางฮ่ง (พิษณุโลก), จ๊าขาม ช้าขม (ลาว), ตาเซก  

(เขมร-บุรีรัมย์), นนทรีปุา (ภาคกลาง), ราง (ส่วย-สุรินทร์), ร้าง อะราง อะล้าง  

(นครราชสีมา), อินทรี (จันทบุรี) 

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 15 – 30 เมตร เรือนยอดเป็นรูปพุ่มกลมทึบ เปลือกต้นสีทอง 

หรือสีเทาอมน้ าตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  ใบย่อยรูปขอบขนานปลายใบ  

และโคนใบมน ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน  ออกดอกเป็นช่อตามปลายก่ิงหรือง่ามใบ สีเหลืองสด  

กลีบดอกมีลักษณะย่น  ออกดอกพร้อมกับใบอ่อนช่วงเดือนมกราคม- มีนาคม ผลเป็นฝัก 

แบนรูปหอก 

ขยายพันธ์ุ โดยการเพาะเมล็ด 

สภาพที่เหมาะสม เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด กลางแจ้ง  

ถิ่นก าเนิด ปุาดงดิบแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และตามปุาโปร่งภาคเหนือของประเทศไทย 

 

 

 



 

       

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด คือ ดอกนนทรี 

 

 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด  ฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก 

ชื่อสามัญ Yellow Flamboyant 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne 

วงศ์ LEGUMINOSAE 

ชื่ออ่ืน กระถินปุา กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน) 

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร ก่ึงผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบ 

ประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายก่ิง สีเหลือง   

มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม- มิถุนายน 

การขยายพันธ์ุ โดยการเพาะเมล็ด 

สภาพที่เหมาะสม ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด 

ถิ่นก าเนิด เอเชียเขตร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ยุทธศาสตร์ 

 

ค าขวัญจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

“เป็นเมืองน่าอยู่คู่เมืองหลวง    เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  ศูนย์กลางการเกษตรปลอดภัย   และแหล่งผลิต
อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก” 
 

 

 

 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic  Issues)  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มี  5   ประเด็น 

1. วางผังเมืองและพัฒนาระบบ Logistics รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างมีศักยภาพ 
2.  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  

3.  เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน  

4.  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปปลอดภัยสู่ตลาดโลก และส่งเสริม  สนับสนุนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสู่

ตลาดโลก 

5.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาทุนทางสังคมบนพื้นฐานระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

และยั่งยืน 

 

 

 

  

 

แม่น้ าบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทร 

ปราชญ์ภาษาไทย 

อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์ 

วิสัยทัศน์จังหวัดและพันธกิจวิสัยทัศน์จังหวัดและพันธกิจ  

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์  



 

       

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

  

1. ภาคเกษตรและภาคผลิตได้รับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศ เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน และรองรับการเป็นครัวอาหารปลอดภั ยของประเทศ 

2. โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสามารถลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมมีความร่วมมือในการพิทักษ์และปกปูองสิ่งแวดล้อม โดยไม่ขัดแย้งกับความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 

4. แหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพแวดล้อมสะอด สวยงาน สะดวก แ ละปลอดภัย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากขึ้น 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการร่วมรักษา อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความ

สมดุลต่อระบบนิเวศ 

6. สังคมเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่น 

7. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์เพิ่มขึ้น 

8. การบริหารจัดการภาครัฐเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงานแบบธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ประมาณเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก 

มีเน้ือที่ประมาณ 5,370.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3,344,375 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออก

ประมาณ  75  กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข  304  และประมาณ  100  กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข  3  หรือ

ประมาณ  90  กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข 34  แยกเข้าหมายเลข 314 และประมาณ  61  กิโลเมตร ตามทางรถไฟสาย

ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศใต้                 ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

ที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดฉะเชิงเทราที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เป้าประสงค์ 



 

       

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  

 

 

 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา  แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น   11 อ าเภอ  93 ต าบล  892  หมู่บ้าน    การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบด้วย   องค์การบริหารส่วนจังหวัด    เทศบาลเมือง  23  แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล  85  แห่ง   

 

     อ าเภอทั้ง 11 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้แก่  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อ าเภอคลองเขื่อน  อ าเภอท่าตะเกียบ  อ าเภอบางน้ า

เปรี้ยว  อ าเภอบางคล้า  อ าเภอบางปะกง  อ าเภอแปลงยาว  อ าเภอพนมสารคราม   อ าเภอราชสาส์น  อ าเภอสนามชัยเขต  และอ าเภอ

บ้านโพธ์ิ 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพ ภูมิศาสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ราบลุ่มมีดอนเป็นบางส่วน โดยเฉพาะในเขตอ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่า

ตะเกียบ ส่วนใหญ่ลักษณะเป็นดอน ประกอบด้วย ภูเขาเตี้ยๆ หลายลูก ปุาไม้ขึ้นปกคลุมทึบ เต็มไปด้วยสัตว์ปุานานาชนิด ไม้มีค่าอุดม

สมบูรณ์ บางส่วนของพื้นที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 20 เมตร แต่บางส่วนอยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล   ลักษณะดิน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี

ความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท านาในบริเวณพื้นที่ด้านตะวั นตกของจังหวัด ส าหรับบริเวณสองฝั่งแม่น้ าบางปะกงในอ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา และอ าเภอบางคล้า เหมาะแก่การปลูกผลไม้และไม้ยืนต้น ส่วนพื้นที่ตอนกลางและบางส่วนทางตะวันออกของจังหวัด เหมาะ

แก่การปลูกพืชไร่ ส าหรับพื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นดินภูเขาไม่เหมาะสมในการเกษ ตรกรรม และเป็นพื้นที่ปุาไม้ส่วนใหญ่  

 

ลักษณะภูมิอากาศท่ัวไป 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา มีภูมิอากาศมรสุมร้อนชื้นแถวศูนย์สูตร คือ มีอากาศค่อนข้างร้อน โดยได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดู

หนาว) ช่วยเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์  

 

ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี  

จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งสภาพการพัฒนาตามกายภาพของพื้นที่ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

พื้นท่ีส่วนท่ี 1 เป็นพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของจังหวัด ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัด

ชลบุรี มีสภาพเป็นที่ลุ่ม ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้านโพธ์ิ  และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ด้านทิศตะวันตก   ได้รับการ

เจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก พื้นที่ส่วนน้ีมีแนวโน้มจะกลายเป็นย่านอุตสาหกรรม 

ชุมชนเมือง การบริการและที่อยู่อาศัย และอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ  จะเป็นตัวเร่งขยายความเจริญเติบโตของบ้านเมืองฉะเชิงเทรา 

 

เขตกเขตการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทราารปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา  

สภาพทางกายภาพสภาพทางกายภาพ  



 

       

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พื้นท่ีส่วนท่ี 2 เป็นพื้นที่ ฝั่งแม่น้ าบางปะกง (พื้นที่ตอนกลางของจังหวัด ) อยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา   บางส่วนของ

อ าเภอบางคล้า  อ าเภอคลองเขื่อน อ าเภอบ้านโพธ์ิซีกตะวันออก   อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว    ซีกตะวันออก  อ าเภอพนมสารคาม  อ าเภอราช

สาส์น  อ าเภอแปลงยาว  อ าเภอสนามชัยเขต   (บางส่วน)  ส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรม  ปลูกข้าว ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และพืชไร่ ขณะน้ีมี

เขื่อนทดน้ าบางปะกงในท้องที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซ่ึงได้สร้างแล้วเสร็จในต้นปี 2543 ความจุต้นทุน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับ

อ าเภอแปลงยาวจะเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม  

 

พื้นท่ีส่วนท่ี 3 เป็น ที่ราบสลับภูเขา มีปุาไม้ เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาและแหล่ง ต้นน้ า ล าธาร ในปัจจุบันปุาสงวนแห่งชาติ แคว

ระบม - สียัด  เน้ือที่ 746,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.3 ก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่าง เก็บน้ าคลองสียัด ความจุ 325 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงแล้วเสร็จต้นปี 2543 เป็นแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และกิจการประปาของ

ชุมชน 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ป่าไม้  เป็น  ปุาไม้ธรรมชาติ และเป็นปุาเศรษฐกิจของเอกชน จ านวน 1,517,062,500  ไร่ 

 

การใช้พื้นท่ีของจังหวัด 

พื้นที่ ราบและพื้นที่ลุ่ม ส่วนใหญ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดบริเวณพื้นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ าบางปะกงใน     เขตท้องที่อ าเภอเมืองฯ  

อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ าเภอบางปะกง อ าเภอคลองเขื่อน อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอ   บางคล้า  อ าเภอราชสาส์น  อ าเภอแปลงยาว และพื้นที่

บางส่วนของอ าเภอพนมสารคาม มีพื้นที่ประมาณ       1,250,000 ไร่ ซ่ึงประมาณร้อยละ 35 อยู่ในเขตชลประทาน ส่วนใหญ่อยู่ในสี่

อ าเภอแรก บริเวณน้ีมีการใช้ดินทางกสิกรรมมานานและขยายตัวเต็มที่ โอกาสจะขยายพื้นที่มีน้อย 

- พื้นที่ดอนลูกคลื่น ดอนลาด ในเขตท้องที่อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอแปลงยาว และพื้นที่บางส่วนของอ าเภอสนามชัย เขต

ความสูงพื้นที่โดยเฉลี่ย 4 - 20 เมตร ที่ดินบริเวณน้ีไม่เหมาะสมแก่การท านาเท่าที่ควร ส่วนมากจึงใช้ที่ดินท าไร่มันส าปะหลัง อ้อย และ

เลี้ยงสัตว์ 

- พื้นที่ภูเขาและเขาสูงด้านตะวันออกของจังหวัด ความสูงเฉลี่ย 100 เมตร ขึ้นไปอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอท่า

ตะเกียบและพื้นที่บางส่วนที่เป็นภูเขาของอ าเภอพนมสารคาม และอ าเภอแปลงยาวบางส่วน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ   1,784,750  ไร่ 

  

การแบ่งพื้นท่ีป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ  

จังหวัด ฉะเชิงเทรามีพื้นที่ทั้งสิ้น 3,228,603.49 ไร่  และเป็นอาณาเขตปุาทั้งสิ้น 536,181.97  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.61 ของ

พื้นที่จังหวัดซ่ึงจ าแนกเป็นพื้นที่ปุาบก 528,160.10  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.36  ปุาชายเลน 8,021 ไร่   คิดเป็นร้อยละ 0.25 อ าเภอที่มี

พื้นที่ปุามากที่สุด  ได้แก่  อ าเภอท่าตะเกียบ  จ านวน 409,507.40 ไร่  รองลงมา     ได้แก่ สนามชัยเขต จ านวน 108,580.57 ไร่  ส าหรับ

พื้นที่ปุาชายเลนจะมีอยู่ในพื้นที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ บางปะกง     บ้านโพธ์ิ   และอ าเภอเมือง 

 

 

 



 

       

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนพื้นที่ปุาไม้   และพื้นที่อ่ืนๆ  แยกรายอ าเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ. 2547 

อ าเภอ ป่าบก (ไร)่ ป่าชายเลน (ไร)่ นากุ้ง (ไร)่ แหล่งน้ า (ไร)่ พื้นที่อื่นๆ (ไร)่ รวม (ไร)่ 

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

บ้านโพธ์ิ - 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 

บางน้ าเปรี้ยว - - - 587.31 309,902.87 310,490.18 

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

คลองเขื่อน - - 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 

สนามชัยเขต 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 

  

ส าหรับใน ปี พ.ศ. 2548  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกค่า

ระหว่างเดือน  มกราคม  2548 - เมษายน 2548  โดยแปลตีความเป็นภาพรวมทั้งจังหวัด           ไม่มีข้อมูลแยกเป็นอ าเภอ ปรากฏว่า 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ปุาบก 523,078  ไร่ พื้นที่ปุาชายเลน  7,953 ไร่     รวม 531,031 ไร่  คิดเป็น 16.45%  ของพื้นที่จังหวัด  พื้นที่

ปุาไม้ที่ส าคัญ ของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นปุาสงวนแห่งชาติและปุารอยต่อ  5 จังหวัดพื้นที่ ปุาไม้ส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ปุา

สงวนแห่งชาติและปุารอยต่อ             5 จังหวัด มีปุาสงวนแห่งชาติ     1 แห่ง  คือปุาแควระบม - สียัด ประกาศ เม่ือปี พ.ศ. 2512 มี

พื้นที่ 1,753,125 ไร่ ต่อมามีการน าพื้นที่ไปปฏิรูปที่ดินเป็น สปก .  และบางส่วนน าไปประกาศเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปุาเขา             

อ่างฤๅไน  ปัจจุบันเหลือพื้นที่ซ่ึงระบุว่าเป็นพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย   จ านวน  854,612.90 ไร่  แต่จากการแปลภาพถ่าย

ดาวเทียมคาดว่าพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาแควระบม -  สียัด มีสภาพปุาไม้ปกคลุมจะเหลืออยู่ไม่เกิน 200,000ไร่ เน่ืองจากถูกบุกรุกจับจอง

เป็นพื้นที่ท าการเกษตรไปเป็นจ านวนมาก มีสวนรุกขชาติ คือ สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ) มีเขต

รักษาพันธ์สัตว์ปุา 1 แห่ง คือ เขตอนุรักษ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤๅไน เป็นปุาลุ่มต่ าผืนสุดท้ายของภาคตะวันออก  

 

 

 

 

 

 



 

       

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ตารางที่ 2  การจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ  ปุาแควระบม – สียัด  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่ การใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที ่ (ไร)่ หมายเหตุ 

1. ก าหนดเป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 

409  (พ.ศ. 2512) 

1,753,125   

2. เพิกถอนให้  สปก.  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 986  (พ.ศ. 

2525) 

236,018.75   

3. มอบพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมให้ 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. กันพื้นที่ปุาสงวนออกจากเขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึก

ข้อตกลง  เม่ือวันที่ 14 กันยายน  2538  ระหว่างกรมปุาไม้

กับ สปก. จ านวน 170 แปลง 

223,611.11 ครั้งที่ 1 กันคืนกรมปุาไม้  117  แปลง เน้ือที่ 

214,692 -1-28.76 ไร่  ครั้งที่ 2  กันคืนกรม

ปุาไม้  53 แปลง 8,918 - 3-17.22 ไร่ 

5. ก าหนดเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปุาเขาอ่างฤาไนตามพระราช

กฤษฎีกา  เล่มที่  118  ตอนที่  75 ก  ลงวันที่ 5 กันยายน 

2544 

394,352 พื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน

ทั้งหมด 674,352 ไร่ 

6. คงเหลือพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติแควระบม - สียัด  ตาม

กฎหมาย 

854,612.90   

7. หน่วยงานราชการ และประชาชนขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุา

สงวนแห่งชาติ  และได้รับอนุญาต  แล้วจ านวน 83  ราย 

51,090-0 - 67.74 -ส่วนราชการ  วัด  โรงเรียน 

72 ราย  เน้ือที่ 41,732-0-45.74 ไร่ 

- ภาคเอกชน 11 ราย พื้นที่9,355-0-22 ไร่ 

 

ป่าตะวันออกหรือป่าเขตรอยต่อ 5 จังหวัด (รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ปุา ตะวันออกหรือปุาเขตรอยต่อ  5  จังหวัด ครอบคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่อของจังหวัดชลบุรี   จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัด

ระยอง  จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดสระแก้วเดิมมีพื้นที่  ถึงประมาณ 5,000,000  ไร่  ตั้งแต่  พ.ศ. 2510 ปุาตะวันออกได้ถูกบุกรุก 

เน่ืองจากเกิดสงครามเวียดนาม   มีการตัดถนนสายสระแก้ว - จันทบุรี  จึงท าให้มีการบุกรุกแผ้วถางปุาและเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่หลาย

แห่ง  ต่อมาใน พ.ศ. 2513  รัฐบาลให้สัมปทานท าไม้ในพื้นที่แก่บริษัท ท าไม้ 8  บริษัท เป็นเวลา 30  ปี  ซ่ึงเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท าให้ปุา

ตะวันออกได้ถูกท าลายมากยิ่งขึ้น      ใน พ.ศ. 2525  ได้มีการก าหนดให้พื้นที่บริเวณปุารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นปุาปิดแต่ก็ไม่สามารถที่จะ

ยับยั้งการบุกรุกปุาของราษฎรได้   ดังน้ันใน พ.ศ. 2535  และ พ.ศ. 2544 จึงได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาให้ผนวกพื้นที่ปุารอยต่อ       5 

จังหวัด เข้าเป็นส่วนหน่ึงของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน   รวมแล้วมีเน้ือที่ 674,352 ไร่ ในพื้นที่แห่งน้ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ

ค่อนข้างสูง  เช่น  พบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่น้อยกว่า 64 ชนิด นกไม่น้อยกว่า     300 ชนิด  สัตว์เลื้อยคลานไม่น้อยกว่า 53 

ชนิด  สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกไม่น้อยกว่า 20 ชนิด  ปลาน้ าจืดไม่น้อยกว่า 23 ชนิด  และผีเสื้อ ไม่น้อยกว่า 92 ชนิด 



 

       

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นฐานด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรในภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประชาชน

ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัด คิดเป็นมูลค่าประม าณ 12,856 ล้านบาทต่อปี 

ผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดในด้านพืช   ได้แก่ ข้าว                มันส าปะหลัง  อ้อยโรงงาน มะพร้าว มะม่วง และหมาก เป็นต้น 

ด้านปศุสัตว์ ได้แก่  ไข่ไก่ และสุกร ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตมากที่สุดของประเทศ   ไก่เน้ือ เป็ด และโคเน้ือ  ด้านประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

อาทิเช่น กุ้งกุลาด า ปลาน้ าจืด ปลาน้ ากร่อย และกิจการประมงทะเล   ส าหรับในด้านอุตสาหกรรมนับว่าศักยภาพค่อนข้างสูง มีนักลงทุนให้

ความสนใจลงทุนมาก มีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรร มในเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม 1,555 โรงงาน ปริมาณเงินลงทุน 377,145.81 ล้านบาท จ านวนแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม 136,645 คน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟูา และอิเลคทรอนิกส์   ชิ้นส่วนรถยนต์

และประกอบรถยนต์ พลาสติก และผลิตภัณฑ์จากไม้ ฯลฯ โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบางปะกง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอ

พนมสาคาม อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และอ าเภอแปลงยาว ตามล าดับ มีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง 

ส าหรับการ ท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความโดดเด่นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ย วเชิงศิลป ศาสนา และวัฒนธรรมใน

ระดับประเทศและนานาชาติ  ได้แก่ องค์หลวงพ่อพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งสิ้น 155,869 คน คิดเป็นร้อยละ 98.62 

หรือ 153,719 คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนผู้เยี่ยมเยือนอีกร้อยละ 1.38 หรือ 2,150 คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย

ของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวัน เป็นเงิน 1,157.59 บาท ท าให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นเงิน 24.988 ล้านบาท 

ส าหรับนักทัศนาจรมีทั้งสิ้น 136,420 คน คิดเป็นร้อยละ 88.97 มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันเป็นเงิน 710.85 บาท  ท าให้มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวของนักทัศนาจรเป็นเงิน 96.974 ล้านบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยว 121.962 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการท่องเที่ยว

ที่มาจากหมวดซ้ือสินค้า/ของที่ระลึก รองลงมาเป็นหมวดอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 36.86 และ 30.75 ตามล าดับ 

ด้านการจ้างงาน : ท่ีมาส านักงานประกันสังคม  

ภาวการณ์ จ้างงานในช่วงเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2551 และเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่ ตุลาคม-ธันวาคม 2551 แต่เม่ือ

เปรียบเทียบกับปี 2550 ก็ยังเพิ่มขึ้น 1,667 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.99 (ธันวาคม 2550=168,302  คน ธันวาคม 2551 = 169,969 คน)  

อัตราค่า จ้างขั้นต่ าของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 173 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 13 บาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 7.51  ภาวการณ์คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2553) 

ด้านรายได้ จังหวัดฉะเชิงเทราจัดเก็บรายได้จ านวนทั้งสิ้น   1,214.141  ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 760.881 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 167.87 เน่ืองจากส านักงานสรรพากรพื้นที่และด่านศุลกากร จัดเก็บรายได้สูงกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน 353.892 และ 408.210 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ81.56 และ 100.00 ตามล าดับ โดยส านักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บรายได้สูงขึ้น 353.892 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 81.56 และด่านศุลกากรจัดเก็บรายได้สูงขึ้น 408.210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 

ด้านรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากคลังจังหวัดทั้งสิ้น 8,656.789  ล้านบาท (รายจ่ายจริงปี

ปัจจุบัน 8,144.14 ล้านบาท และรายจ่ายปีก่อน 542.649 ล้านบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 990.779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

5.67  สาเหตุที่ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมียอดการเบิกจ่ายต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2551 มีการกันเงิน

สภาพทางด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  

 



 

       

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไว้เบิกเหลื่อมปี ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550         จ านวน 267.679 ล้านบาท ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนรายการกันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีต่ ากว่าปีที่แล้ว  จ านวน 240.583 ล้านบาท 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้   ด้าน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2552 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 286,271 

บาทต่อคนต่อปี เป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออก และอันดับ 7 ของประเทศ โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) เท่ากับ 203,709 

ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 74.0 คิดเป็นมูลค่า 150,667 ล้านบาท สาขาอ่ืน ๆ ร้อยละ 10.6 คิดเป็น

มูลค่า 20,931 ล้านบาท สาขาการเกษตร ร้อยละ 6.30 คิดเป็นมูลค่า 12,856 ล้านบาท สาขาการค้าส่งและค้าปลีก ร้อยละ 6.10 คิดเป็น

มูลค่า 12,462 ล้านบาท สาขาการขนส่ง การเก็บรักษาสินค้าและการคมนาคม ร้อยละ 3.30 คิดเป็นมูลค่า 6,793 ล้านบาท 

 

การคมนาคมการคมนาคม  

การคมนาคม    หมายถึงการเดินทางไปมาติดต่อทั้งการสื่อสาร และการขนส่งสินค้า  จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถแบ่งการคมนาคม

ออกเป็น  การคมนาคมทางบก เป็นการเดินทางไปมาติดต่อค้าขายโดยใช้ถนนเป็นเส้นทางการคมนาคมและใช้ยานพาหนะ  รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถไฟ ในการเดินทางติดต่อ ในจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเดินทางติดต่อทางบกได้ 2 ทางคือ  

 

 
ภาพเส้นทางรถยนต์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ทางรถยนต์   เป็นการเดินทางติดต่อกันโดยทั่วไป  มีรถโดยสารประจ าทางว่ิงระหว่างอ าเภอต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง  มายัง

สถานีขนส่งฉะเชิงเทรา โดยใช้เส้นทางหลัก  คือ  ทางหลวงสาย 304 หรือสายสุวินทวงศ์     ใช้ในการเดินทางติดต่อกับอ าเภอบางคล้า 

อ าเภอพนมสารคาม และยังสามารถเดินทางต่อไปยังอ าเภอสนามชัยเขต  อ าเภอท่าตะเกียบ และใช้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้แก่จังหวัด

ปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว  ทางหลวงสาย 314 สายฉะเชิงเทรา บางปะกง ใช้ในการเดินทางติดต่อกับอ าเภอบ้านโพธ์ิ  อ าเภอบางปะกง 

และสามารถเดินทางต่อไปจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร  ทางหลวงสาย 315 สายฉะเชิงเทรา พนัสนิคม ใช้ในการเดินทาง

ติดต่อกับอ าเภอบ้านโพธ์ิ และเดินทางติดต่อกับจังหวัดชลบุรี  ทางหลวงสาย 331 แยกหนองปลาตะเพียน สัตหีบ   ใช้ในการเดินทางติดต่อ

กับอ าเภอแปลงยาว และสามารถเดินทางไปสัตหีบ และจังหวัดระยองได้  ทางสายฉะเชิงเทรา บางน้ าเปรี้ยว องค์รักษ์  ใช้ในการเดินทาง

ติดต่อกับอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และเดินทางต่อไปก่ิงอ าเภอคลองเขื่อน  และเดินทางต่อไปจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี   

 



 

       

ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
(ภาพสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่มที่ 4, 2529 : 164) 

ทางรถไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรามีชุมทางรถไฟถึง 2 แห่ง คือที่ชุมทางรถไฟฉะเชิงเทราและชุมทางรถไฟคลอง 19  ดังน้ันการ

เดินทางโดยรถไฟจึงนิยมกันมากในจังหวัดซ่ึงสามารถเดินทางได้ดังน้ี   จากชุมทางฉะเชิงเทรา - อรัญประเทศ สามารถเดินทางไป อ าเภบาง

น้ าเปรี้ยว และเดินทางต่อไปยังจังหวัดปราจีนบุรี  

 

 

 


