
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัอ่างทอง 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

อ่างทองเป็นทีร่าบลุ่มมแีม่น้ําไหลผ่านถงึ ๒ สาย คอื แมน้ํ่าเจา้พระยาและแม่น้ําน้อย เป็น

ทีอุ่ดมสมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู ผูค้นจงึนิยมเขา้อยูอ่าศยัทาํมาหากนิ ในสมยัโบราณก่อนกรุงศร-ี

อยธุยานบัแต่สมยัทวารวดเีป็นตน้มา เขา้ใจว่ามคีนอาศยัอยูใ่นทอ้งทีข่องอ่างทองแลว้และสรา้งเป็น

เมอืงขึน้ดว้ยแต่คงจะไมใ่ช่เมอืงใหญ่โตหรอืเมอืงสาํคญันกักไ็ด ้ หลกัฐานทีเ่หลอืใหเ้หน็ในปจัจบุนัทีส่่อ

แสดงว่าทอ้งทีข่องอ่างทองเคยเป็นเมอืงโบราณในสมยัทวารวาดกีค็อืคเูมอืงทีม่ลีาํคูลอ้มรอบทีบ่า้นคู

เมอืง ตําบลหว้ยไผ่ อําเภอแสวงหา ในปจัจบุนัอยู่ห่างจากทีว่่าการอําเภอไปทางเหนือประมาณ ๔ 

กโิลเมตร คเูมอืงทีบ่า้นคเูมอืงซึง่ นายบาส เชอลเีย นักโบราณคดชีาวฝรัง่เศส พรอ้มดว้ยเจา้หน้าทีก่รม

ศลิปากรไดส้าํรวจพบและสนันิษฐานว่าเป็นเมอืงโบราณสมยัทวารวด ี ล่วงมาในสมยักรงุสุโขทยักเ็ขา้ใจ

ว่ามคีนอาศยัอยูม่ากเช่นกนั หลกัฐานทีน่่าจะยนืยนัไดก้ค็อืวดัรา้งทีม่อียู่มากมายในทอ้งทีข่องอ่างทอง มี

หลายวดัแสดงว่าเป็นวดัทีส่รา้งขึน้ในสมยัสุโขทยัและจากการสงัเกตลกัษณะของพระพุทธรปูสําคญั ๆ 

หลายองคพ์บว่ามลีกัษณะการสรา้งแบบสุโขทยัดว้ย เช่น พระพุทธไสยาสน์วดัขุนอนิทประมลู อําเภอ

โพธิท์อง พระพุทธไสยาสน์วดัปา่โมก อําเภอปา่โมก เป็นตน้ นอกจากการสรา้งวดัและศลิปะการสรา้ง

พระพุทธรปูแลว้     ลาํน้ําโบราณซึง่ปจัจุบนัไดต้ืน้เขนิกลายเป็นลําคลอง ลาํหว้ย หลายแห่ง โดยมวีดัรา้ง

ตัง้อยูร่มิน้ําเก่าน้ีมากมาย กส็นันิษฐานว่าจะตอ้งมมีาเก่าแก่ถงึสมยัสุโขทยัอย่างแน่นอน ส่วนเรือ่งราว

เหตุการณ์สาํคญันัน้ไม่มหีลกัฐานทีป่รากฏชดั 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

เน่ืองจากอ่างทองเป็นเขตตดิต่อกบักรงุศรอียธุยา จงึมเีรือ่งราวทีก่ล่าวถงึทอ้งทีใ่นอ่างทอง

หลายตอนดว้ยกนั แต่สมยัอยธุยาตอนตน้นัน้ยงัไมป่รากฏชื่อเมอืงน้ี เขา้ใจว่าจะเป็นเพยีงชายเขตแขวง

พระนครเท่านัน้ แมก้ระทัง่แผ่นดนิสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ กย็งัไมป่รากฏว่ามชีื่อเมอืงในทอ้งทีข่อง

อ่างทองเลย หนงัสอืพระราชพงศาวดารกล่าวไวว้่า เมือ่คราวพม่ายกทพัมาประชดิพระนครในสมยัสมเดจ็

พระมหาจกัรพรรดนิัน้ ไดม้กีารเกณฑท์พัเพื่อรกัษาพระนครจากเมอืงใกลเ้คยีง โดยกล่าวชื่อเมอืง

ใกลเ้คยีงพระนครหลายเมอืง  เช่น เมอืงสงิหบุ์ร ี เมอืงพรหมบุร ี เมอืงอนิทรบุ์ร ี เมอืงสุพรรณบุร ี เมอืง

ชยันาท เมอืงลพบุร ี เมอืงนครนายก เป็นตน้ ไมเ่คยกล่าวถงึเมอืงอ่างทองหรอืชื่อเมอืงวเิศษชยัชาญอนั

เป็นชื่อเก่าของเมอืงอ่างทองเลย เพยีงแต่กล่าวไวต้อนทีพ่มา่ยกทพัเขา้มาว่า “…พม่ากย็กตามเขา้มาทาง       

ลาํ สามโก ้ป่าโมก ขา้มแม่น้ําเจา้พระยาแถวบางโผงเผง เขา้มาชานพระนครทางทุ่งลุมพลขีา้งดา้นเหนือ” 

ลาํสามโก้ปจัจบุนัเป็นชื่อตําบลอยูใ่นอําเภอสามโก ้ป่าโมกกเ็ป็นชื่อตําบลอยูใ่นอําเภอปา่โมกเช่นกนั ส่วน

บางโผงเผงนัน้อยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอป่าโมก พระราชพงศาวดารมไิดก้ล่าวว่าตําบลทัง้สามขึน้กบัเมอืงใด 



 ๒ 

สนันิษฐานว่าแต่ก่อนอาจจะรวมอยูใ่นแขวงพระนครหลวง ยงัไมย่กฐานะเป็นเมอืง เพราะอยูใ่กลพ้ระนคร

หลวงมาก 

ราว พ.ศ. ๒๑๒๒ ในแผ่นดนิพระมหาธรรมราชา ทอ้งทีข่องอ่างทองกถ็ูกกล่าวไวใ้น

พงศาวดารอกีตอนหน่ึงว่า “ในปีนัน้เกดิกบฏญาณพเิชยีรเป็นจลาจลในจงัหวดัแขวงหลวง และญาณ

พเิชยีรนัน้เรยีนคณุโกหก กระทําการอมัพปิรติสาํแดงแก่ชาวชนบทประเทศนัน้ และซ่องสุมเอาเป็นพวก

ไดม้าก ญาณพเิชยีรกซ่็องคนในตําบลบา้นยีล่น้ ขนุศรมีงคลแขวงส่งข่าวกบฏนัน้เขา้มาถวายถงึสมเดจ็

พระบรมบพติร พระพุทธเจา้หลวง กม็พีระราชโองการ ตรสัใชเ้จา้พระยาจกัรใีหย้กพลทหารออกไปจบั

ญาณพเิชยีรซึง่เป็นกบฏ เจา้พระยาจกัรแีละขุนหมื่นทัง้หลายยกออกไปตัง้ทพัในตําบลบา้นมหาดไทย” 

ตําบลทีถู่กกล่าวถงึม ี ๒ ตําบลคอื ตําบลบา้นยีล่น้ ปจัจบุนัเป็นตําบลยีล่น้ ขึน้กบัอําเภอวเิศษชยัชาญ 

และตําบลบา้นมหาดไทยปจัจบุนัเป็นตําบลมหาดไทย ขึน้กบัอําเภอเมอืงอ่างทอง มเีขตตดิต่อกบัอําเภอ

วเิศษชยัชาญ ซึง่สมยันัน้กย็งัไมไ่ดก้ล่าวอา้งว่าเป็นแขวงเมอืงใด เป็นแต่กล่าวว่า “…ญาณพเิชยีรเป็น

จลาจลในจงัหวดัแขวงหลวง…”  จงึสนันิษฐานว่าทอ้งทีอ่่างทองในขณะนัน้คงจะเป็นอาณาเขตทีข่ ึน้กบั

พระนครหลวง 

ต่อมาราว พ.ศ. ๒๑๒๗ ในแผ่นดนิสมเดจ็พระมหาธรรมราชาเช่นกนั พระราชพงศาวดาร

ไดก้ล่าวถงึชื่อเมอืงวเิศษชยัชาญเป็นครัง้แรก เมือ่ครัง้ทีส่มเดจ็พระนเรศวรกบัสมเดจ็พระเอกาทศรถ

เสดจ็ยกกองทพัไปรบกบัพระยาพะสมิทีเ่มอืงสุพรรณ ซึง่มขีอ้ความตอนหน่ึงปรากฏดงัน้ี “…ครัน้ถงึ

เดอืนยี ่ขึน้ ๒ คํ่า สมเดจ็พระนเรศวรกบัสมเดจ็พระเอกาทศรถกเ็สดจ็โดยกระบวนเรอืจากกรงุศรอียธุยา

ไปทาํพธิเีหยยีบชงิชยัภมู ิ ฟนัไมข้่มนามทีต่ําบลลุมพล ี แลว้เสดจ็ไปประทบัทีแ่ขวงเมอืงวเิศษชยัชาญอนั

เป็นทีป่ระชุมพล…” เมอืงวเิศษชยัชาญกค็อืเมอืงอ่างทองเก่านัน้เอง ส่วนจะยกฐานะขึน้เป็นเมอืงวเิศษ

ชยัชาญเมือ่ใดไม่ปรากฏหลกัฐานในพระราชพงศาวดาร เขา้ใจว่าจะตอ้งเป็นช่วงเวลาระยะ พ.ศ. ๒๑๒๒-

๒๑๒๗ (น่าจะเป็นปี พ.ศ. ๒๑๒๗ หลงัจากทีส่มเดจ็พระนเรศวรกลบัจากประกาศอสิรภาพแลว้ พระมหา

ธรรมราชามอบหมายการป้องกนัพระนครใหส้มเดจ็พระนเรศวร และยงัไดอ้พยพครวัเรอืนจากเมอืง

พษิณุโลกเขา้มาในพระนคร และไดต้ัง้เมอืงวเิศษชยัชาญขึน้เพื่อเป็นจดุรวมกําลงัเสบยีงอาหาร และเป็น

เมอืงหน้าด่านของพระนคร) 

นบัแต่เริม่ปรากฏชื่อเมอืงวเิศษชยัชาญในพระราชพงศาวดารแต่นัน้เป็นตน้มา เมอืงวเิศษ

ชยัชาญและทอ้งทีอ่่างทองทีข่ ึน้กบัแขวงวเิศษชยัชาญในสมยันัน้ กถ็ูกกล่าวในพระราชพงศาวดาร

บ่อยครัง้ เช่น ป่าโมก ชะไว สระเกษ บางแกว้ เอกราช ฯลฯ ซึง่จะกล่าวโดยลาํดบัไปดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๑๒๗ ซึง่เป็นปีเดยีวกนักบัคราวทีร่บกบัพระยาพะสมิทีเ่มอืงสุพรรณบุรนีัน้ สมเดจ็

พระนเรศวรทรงทราบว่ากองทพัพระเจา้เชยีงใหม่ยกลงมากเ็สดจ็ยกกองทพัหลวงไปกบัสมเดจ็พระเอกา-

ทศรถ ไปตัง้ทพัหลวงอยูท่ีบ่า้นชะไว แขวงเมอืงวเิศษชยัชาญ ปจัจบุนับา้นชะไวเป็นตําบลชะไว ขึน้กบั

อําเภอไชโย 

พ.ศ. ๒๑๒๘ พระเจา้เชยีงใหมย่กกองทพัมาแกแ้คน้ ยกทพัมาตัง้อยูท่ีบ่า้นสระเกษใน

แขวงเมอืงวเิศษชยัชาญ สมเดจ็พระนเรศวรกบัพระเอกาทศรถยกทพัไปถงึตําบลปา่โมก กพ็บกบักองทพั

พมา่ซึง่ลงมาเทีย่วรงัแกราษฎรทางเมอืงวเิศษชยัชาญ จงึไดเ้ขา้โจมตจีนทพัพม่าล่าถอยไป พระเจา้



 ๓ 

เชยีงใหม่จงึจดักองทพัยกลงมาอกี สมเดจ็พระนเรศวรจงึดํารสัสัง่ใหพ้ระราชมนูคุมกองทพัขึน้ไป

ลาดตระเวนดกู่อน กองทพัพระราชมนูไปปะทะกบัพมา่ทีบ่า้นบางแกว้ สมเดจ็พระนเรศวรเสดจ็ขึน้ไปถงึ

บา้นแห จงึมดีํารสัใหข้า้หลวงขึน้ไปสัง่พระราชมนูใหท้าํเป็นล่าทพักลบัถอยลงมา แลว้พระองคก์บัพระ

อนุชากร็กุไล่ตทีพัพมา่แตกพ่ายทัง้ทพัหน้าและทพัหลวง จนถงึค่ายทีต่ ัง้ทพัของพระเจา้เชยีงใหมท่ีบ่า้น

สระเกษ ทพัของพระเจา้เชยีงใหม่จงึแตกกระจดักระจายไป ปจัจบุนัน้ีบา้นสระเกษ เปลีย่นเป็นตําบลไชย

ภมู ิขึน้อยูก่บัอําเภอไชโย สาํหรบับา้นบางแกว้และบา้นแห กเ็ป็นตําบลในอําเภอเมอืงอ่างทอง 

พ.ศ. ๒๑๓๐ ทอ้งทีอ่ําเภอปา่โมกกเ็ป็นสนามรบในคราวทีพ่ระเจา้กรงุหงสาวดลีอ้มกรงุศรี

อยธุยา คราวน้ีทพัไทยเอาปืนใหญ่ลงในเรอืสาํเภาขึน้ไประดมยงิค่ายหลวงพระเจา้หงสาวด ีพระเจา้หง  -

สาวดทีนอยูไ่มไ่ดก้ต็อ้งรบีถอยทพัหลวงกลบัขึน้ไปตัง้อยูท่ีป่่าโมก สมเดจ็พระนเรศวรกบัสมเดจ็พระเอ- 

กาทศรถเสดจ็โดยขบวนทพัเรอื ตตีามกองทพัหลวงของพระเจา้หงสาวดไีปจนถงึป่าโมกจนพมา่เลกิทพั

กลบัไป 

พ.ศ. ๒๑๓๕ คราวสมเดจ็พระนเรศวรกระทาํยทุธหตัถกีบัพระมหาอุปราชา สมเดจ็พระ

นเรศวรกบัสมเดจ็พระเอกาทศรถเสดจ็ยกทพัจากกรงุศรอยธุยาไปตัง้อยูท่ีทุ่่งปา่โมก แลว้เสดจ็ไปเมอืง

สุพรรณบุรผี่านบา้นสามโก ้ ไปกระทํายุทธหตัถกีบัพระมหาอุปราชา ทีต่ําบลกะพงัตร ุ จงัหวดัสุพรรณบุร ี

จนมชียัชนะในครัง้นัน้ 

พ.ศ. ๒๑๔๗ สมเดจ็พระนเรศวรและสมเดจ็พระเอกาทศรถเสดจ็ยกทพัไปตเีมอืงองัวะ ก็

เสดจ็พกัพลทีป่่าโมกอกี ตามพระราชพงศาวดารตอนหน่ึงว่า “…กม็พีระราชโองการตรสัใหแ้ต่งตําหนกั

ในตําบลปา่โมก ครัน้เสรจ็กเ็สดจ็ดว้ยพระชลวมิานโดยทางชลมารค เสดจ็เขา้พกัพลในตําหนกัป่าโมกนัน้ 

พระบาทสมเดจ็พระบรมบพติรพระพุทธเจา้อยูห่วัทัง้สองพระองคก์เ็สดจ็กลบัพยุหยาตรา จากตําบล    

ปา่โมกเสดจ็โดยชลมารคขึน้เหยยีบชยัภูมใินตําบลเอกราช ใหข้นุแผนสะทา้นฟนัไมข้ม่นามโดยการพธิี

พชิยัสงคราม…” (ปจัจบุนัน้ีตําบลเอกราชเป็นตําบลหน่ึงขึน้กบัอําเภอป่าโมก และมเีขตตดิต่อกบัตําบล

ปา่โมก) สาํหรบัการสงครามครัง้น้ีเป็นครัง้หลงัสุดของสมเดจ็พระนเรศวร เพราะพระองคไ์ดส้วรรคตเสยี

ทีเ่มอืงหาง หรอืเมอืงหา้งหลวง ยงัมทินัเสดจ็ถงึเมอืงองัวะ สมเดจ็พระเอกาทศรถไดเ้ชญิพระบรมศพ

กลบัคนืมายงัพระนครศรอียุธยา 

ในสมยัแผ่นดนิสมเดจ็พระสรรเพชญท์ี ่๘ (พระเจา้เสอื) พระเจา้เสอืไดเ้สดจ็ปลอมพระองค์

ไปกบัมหาดเลก็เทีย่วในงานฉลองพระอาราม และไดท้รงชกมวยกบันกัมวยไดช้ยัชนะถงึ ๒ คน ทีท่ีเ่สดจ็

ไปคอืบา้นประจนัตชนบทแขวงเมอืงวเิศษชยัชาญ ดงัขอ้ความในพระราชพงศาวดารตอนหน่ึงว่า        

“…ขณะนัน้ขา้ราชการผูม้ชีื่อคนหน่ึงกราบทลูพระกรณุาว่า ขา้พระพุทธเจา้ไดท้ราบเกลา้ว่า ณ บา้น

ประจนัตชนบท แขวงเมอืงวเิศษชยัชาญ เพลาพรุง่น้ีชาวบา้นจะทาํการฉลองพระอาราม มมีหรสพงาน

ใหญ่…” และอกีตอนหน่ึงว่า “…ครัง้รุง่ขึน้จงึเสดจ็พระชลพาหนะแวดลอ้มไปดว้ยขา้ทลูละอองธุลพีระบาท

ทัง้ปวงไปตามลาํดบัชลมารค ถงึตําบลบา้นตลาดกรวดจงึหยดุประทบัเรอืพระทีน่ัง่เสดจ็ขึน้บกในทีน่ัน้…” 

ปจัจบุนัตําบลบา้นตลาดกรวดกค็อื ตําบลตลาดกรวด อําเภอเมอืงอ่างทอง ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าเจา้พระยา ส่วน

บา้นประจนัตชนบท แขวงเมอืงวเิศษชยัชาญนัน้ กค็อืหมูบ่า้นชนบททีอ่ยูน่อกพระนครหลวงนัน่เอง มี



 ๔ 

ผูใ้หค้วามเหน็ว่าวดัทีเ่ป็นพระอารามซึง่มกีารมหรสพในสมยันัน้อาจจะเป็นวดัโพธิถ์นน หรอืวดัถนนกไ็ด ้

ซึง่ปจัจบุนัน้ีเป็นวดัรา้งอยูใ่นตําบลตลาดกรวดนัน่เอง 

ในแผ่นดนิของสมเดจ็พระสรรเพชญท์ี ่๙ (พระเจา้ทา้ยสระ) ปี พ.ศ. ๒๒๖๙ พระเจา้   ทา้ย

สระไดเ้สดจ็ไปควบคุมการชะลอพระพุทธไสยาสน์ ณ วดัปา่โมก ตําบลปา่โมก เพราะเหตุว่าน้ํากดัเซาะ

ตลิง่พงัเขา้ไปถงึพระวหิาร ถา้ไมย่า้ยทีแ่ลว้อาจพงัลงน้ํากไ็ด ้ เมือ่ชะลอพระพทุธไสยาสน์เสรจ็แลว้ พระ

เจา้ทา้ยสระไดท้รงสรา้งพระวหิาร  อุโบสถ พระเจดยี ์หอไตร โดยปฏสิงัขรณ์พรอ้มกบัสรา้งขึน้ใหมด่ว้ย 

ในแผ่นดนิของสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ ๓ (พระเจา้บรมโกศ) ก่อนทีพ่ระเจา้บรมโกศ

จะไดค้รองราชสมบตันิัน้ พระเจา้ทา้ยสระไดม้อบราชสมบตัใิหแ้ก่เจา้ฟ้าอภยั พระเจา้บรมโกศไมเ่ตม็

พระทยัใหร้าชสมบตัแิก่เจา้ฟ้าอภยั เมือ่พระเจา้ทา้ยสระสวรรคต พระเจา้บรมโกศกบัเจา้ฟ้าอภยัจงึรบกนั

กลางพระนคร เจา้ฟ้าอภยัแพจ้งึหนีไปกบัเจา้ฟ้าปรเมศร ์ โดยลงเรอืพระทีน่ัง่ไปทางปา่โมก ครัน้ถงึบา้น

เลน จงึเสดจ็ขึน้เรอืหนีไปทางบกจนถงึบา้นเอกราช ผลสุดทา้ยถูกจบัทีบ่า้นเอกราชและถูกประหารชวีติ

ทัง้ ๒ พระองค ์ และขณะทีเ่สวยราชสมบตัอิยูใ่นเวลาต่อมายงัไดเ้คยเสดจ็ไปฉลองวดัปา่โมก และขึน้ไป

นมสัการพระพุทธไสยาสน์ พระนอนจกัรสหี ์ จงัหวดัสงิหบุ์ร ี และวดัขนุอนิทประมลู ซึง่ปจัจุบนัอยูใ่น

อําเภอโพธิท์อง จงัหวดัอ่างทองดว้ย 

ต่อมาราว พ.ศ. ๒๒๘๗ สมเดจ็พระเจา้บรมโกศไดม้พีระราชดํารสัใหนิ้มนตพ์ระอาจารย์

วดัพนัทาบ แขวงเมอืงวเิศษชยัชาญ ใหเ้ขา้นัง่สมาธช่ิวยหา้มฝนตก สาํหรบัวดัพนัทาบนัน้ในปจัจบุนัน้ียงั

สาํรวจไมพ่บว่าอยู ่ณ ทีใ่ด ไดด้จูากรายชื่อวดัในหนงัสอืแถลงการณ์คณะสงฆเ์ล่มที ่๒๒ ภาคพเิศษกไ็มม่ี

ชื่อวดัน้ี และดจูากบญัชวีดัรา้งในจงัหวดัอ่างทองจากหนงัสอืทาํเนียบวดัในราชอาณาจกัรไทยฉบบั

กรมการศาสนา พ.ศ. ๒๔๘๖ กไ็มม่ชีื่อวดัน้ีเช่นกนั อาจจะตกสาํรวจหรอือาจจะเปลีย่นชื่อวดัเสยีแลว้กไ็ด ้

ในแผ่นดนิพระทีน่ัง่สุรยิามรนิทร ์ เจา้ฟ้าอุทุมพร หรอื กรมขนุพรพนิิต หรอืเรยีกกนัอกี

อยา่งหน่ึงว่าขนุหลวงหาวดั ซึง่เป็นพระอนุชาของสมเดจ็พระทีน่ัง่สุรยิามรนิทร ์ไดเ้สดจ็ออกทรงผนวช ณ 

วดัโพธิท์อง ตําบลคาํหยาด และทรงสรา้งตกึประทบัรอ้นเรยีกว่า ตกึคาํหยาดขึน้ดว้ย ปจัจบุนัวดัโพธิท์อง

และตกึคาํหยาด กย็งัมอียูใ่นทอ้งทีต่ําบลคาํหยาด อําเภอโพธิท์อง 

และในแผ่นดนิของสมเดจ็พระทีน่ัง่สุรยิามรนิทรน้ี์เอง กรงุศรอียธุยากเ็สยีแก่พม่า ก่อนทีจ่ะ

เสยีกรงุแก่พม่านัน้ พม่าไดย้กทพัมาตัง้ค่าย ณ แขวงเมอืงวเิศษชยัชาญดว้ย ซํ้าพมา่ยงัเทีย่วคน้ทรพัย์

จบัผูค้นของเมอืงวเิศษชยัชาญอกี และตอนนัน้เองทีเ่กดิมวีรีบุรษุทีเ่ป็นคนในทอ้งทีข่องอ่างทองหลายคน 

เช่น นายแท่น นายโชต ิ นายอนิ นายเมอืง ทัง้ ๔ คนน้ีเป็นชาวบา้นสบีวัทอง (ในพระราชพงศาวดาร

กล่าวว่าบา้นสบีวัทองนัน้ขึน้กบัแขวงเมอืงสงิห ์ แต่ปจัจบุนัน้ี บา้นสทีองเป็นตําบลหน่ึงขึน้กบัอําเภอ

แสวงหา จงัหวดัอ่างทอง) และมนีายดอก ชาวบา้นกลบั นายทองแกว้ ชาวบา้นโพธทิะเล ทัง้สองคนเป็น

ชาวเมอืงวเิศษชยัชาญไดร้ว่มกบัชายฉกรรจก์ว่า ๔๐๐ คน ตัง้คา่ยบางระจนัขึน้เพื่อต่อสูพ้มา่ และมี

หวัหน้าอกี ๕ คน คอื ขนุสรรค ์ พนัเรอืง นายทองเหมน็ นายจนัทรห์นวดเขีย้ว และนายทองแสงใหญ่ 

โดยมพีระอาจารยธ์รรมโชตมิาอยูเ่ป็นกําลงัใจและใหก้ารคุม้ครองดว้ย การต่อสูก้บัพมา่ในครัง้นัน้ไดต่้อสู้

กนัถงึ    ๘ ครัง้ เน่ืองจากกําลงัของทางฝ่ายไทยน้อยกว่า ค่ายบางระจนัจงึแตก และสนามรบทีต่่อสูก้นั

ส่วนใหญ่กค็อืทอ้งทีอ่ําเภอแสวงหาในปจัจบุนันัน่เอง วรีกรรมของคนไทย ครัง้น้ีเป็นทีเ่ลื่องลอืและเป็นสิง่



 ๕ 

เตอืนใจคนรุน่หลงัอยูเ่สมอว่าคนไทยนัน้กลา้หาญเดด็เดีย่ว เมือ่ถงึคราวคบัขนัไมเ่อาตวัรอด ยอมสละแม้

ชวีติเพื่อชาตพิล ีดงันัน้ชื่อเสยีงและเกยีรตคิุณของบุคคลดงักล่าวจงึไดถู้กจดจาํและกล่าวขวญักนัอยูเ่สมอ 

และคนรุน่หลงัไดส้รา้งอนุสาวรยีผ์ูก้ลา้หาญดงักล่าวเป็นสิง่เตอืนใจไวใ้นค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบุ์ร ี

และอนุสาวรยีน์ายดอก นายทองแกว้ วรีชนของเมอืงวเิศษชยัชาญไวท้ีห่น้าโรงเรยีนวดัวเิศษชยัชาญ 

อําเภอวเิศษชยัชาญในปจัจุบนั 

สมยักรงุธนบรีุ 

เขา้ใจว่าในตอนปลายสมยักรงุธนบุรน้ีีเอง ทีไ่ดม้กีารยา้ยเมอืงวเิศษชยัชาญมาตัง้ใหมท่ี่

ตําบลบา้นแห ตรงวดัไชยสงคราม (วดักะเชา) ฝ ัง่ตะวนัตกของแมน้ํ่าเจา้พระยา ซึง่อยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอ

เมอืงในปจัจบุนัน้ีและการยา้ยเมอืงครัง้นัน้กเ็ปลีย่นชื่อจากเมอืงวเิศษชยัชาญมาตัง้ชื่อใหมว่่า “เมอืง

อ่างทอง” สาเหตุทีย่า้ยเขา้ใจว่าเมอืงวเิศษชยัชาญเดมินัน้ตัง้อยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าน้อย ในขณะนัน้แม่น้ําน้อยคง

ตืน้เขนิ ฤดแูลง้เรอืเดนิไมไ่ด ้จงึยา้ยมาตัง้ทีร่มิฝ ัง่แม่น้ําเจา้พระยา 

อยา่งไรกต็าม หลกัฐานในพระราชพงศาวดารกไ็มไ่ดก้ล่าวไวเ้ลยว่า การยา้ยเมอืงวเิศษ 

ชยัชาญมาตัง้ใหมแ่ละเปลีย่นชื่อใหมน่ัน้เมือ่ใดตอนไหน แต่ในสมยักรงุธนบุรน้ีีกม็ขีอ้ความเกีย่วกบัเมอืง

วศิษชยัชาญอยูต่อนหน่ึงในราว พ.ศ. ๒๓๑๗ เมือ่คราวรบพมา่ทีบ่างแกว้ เมอืงราชบุร ี คอื ก่อนสิน้     

รชัสมยัพระเจา้กรงุธนบุร ี ๘ ปี พระยาอนิทรวชิติ เจา้เมอืงวเิศษชยัชาญ ไดคุ้มกองทพัไปช่วยพระยา   

ยมราชรบกบัพม่าทีแ่ขวงเมอืงราชบุร ี มผีูใ้หค้วามเหน็ว่าการยา้ยเมอืงครัง้นัน้น่าจะเกีย่วขอ้งดว้ยใน

ระหว่างระยะเวลาทีก่ล่าวนัน้ และเพื่อความสะดวกสบายในการส่งกําลงัรบจากพระนครขึน้ไปยงัเมอืง

ฝา่ยเหนือการใชเ้รอืลาํเลยีงทางแมน้ํ่าน้อยอาจขลุกขลกัในฤดแูลง้ความสะดวกสูท้างแมน้ํ่าเจา้พระยา

ไมไ่ด ้ จงึไดย้า้ยเมอืงเสยี แต่ถา้หากไมใ่ช่ยา้ยตอนปลายสมยักรงุธนบุรกีค็งจะยา้ยตอนตน้สมยักรงุรตัน-

โกสนิทร ์ คอืช่วงระยะเวลาจาก พ.ศ. ๒๓๑๗ (ซึง่ไดก้ล่าวถงึเมอืงวเิศษชยัชาญเป็นครัง้สุดทา้ยในพระ

ราชพงศาวดาร) จนถงึ พ.ศ. ๒๓๕๖ ในสมยัรชักาลที ่ ๒ แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ เพราะตอนน้ีพระราช

พงศาวดารไดก้ล่าวถงึการทําทาํนบกัน้น้ําทีเ่มอืงอ่างทอง (เป็นการกล่าวชื่อเมอืงอ่างทองครัง้แรก

ในตอนน้ี) และกย็งัมผีูรู้ส้นันิษฐานกนัอกีว่า การยา้ยเมอืงนัน้อาจจะยา้ยคราวเดยีวกบัเมอืงสงิหบุ์รกีไ็ด ้

สาํหรบัการตัง้ชื่อใหมว่่า “เมอืงอ่างทอง” โดยเปลีย่นชื่อจากเมอืงวเิศษชยัชาญนัน้ พระยา

โบราณราชธานินทร ์ (พร  เตชะคุปต)์ สมหุเทศาภบิาลมณฑลอยธุยา ไดใ้หค้าํอธบิายเกีย่วกบัชื่อเมอืง 

ไวว้่า 

“ขอ้ทีจ่งัหวดัน้ีเดมิชื่อเมอืงอ่างทองนัน้ เหน็ดว้ยเกลา้ฯ ว่าน่าจะมาจากชื่อบางทองคาํดว้ยมี

คาํโคลงนิราศตอนน้ีว่า 

ลุถงึบางน้ําชื่อ  คาํทอง 

น้ําปว่นบงึเป็นฟอง   กว่างกวา้ง 

แลลาญราํจวนสยอง   พงึพศิ 

เรง่รบีพายพลกวา้ง   แมน้ํ่า ฟองสนิธุ ์

(นิราศน้ีแต่งตัง้แต่ครัง้กรงุเก่าวา่ดว้ยตามเสดจ็พระราชดําเนินเมอืงนครสวรรค)์ 



 ๖ 

อน่ึง ทางทีแ่ยกแมน้ํ่าสายหลงัศาลากลางนัน้ ราษฎรกย็งัเรยีกว่าปากแม่น้ําประคาํทอง 

ส่วนในเขา้ไปเรยีกแมน้ํ่าสายทองจนทุกวนัน้ี แต่ว่าน้ําตื้นเขนิใชก้ารไมไ่ดแ้ลว้” 

อกีกระแสหน่ึง ตามคําบอกเล่าของผูรู้บ้างท่านเล่าว่า ทีต่ ัง้ชื่อว่าเมอืงอ่างทองนัน้ เพราะ

เป็นเมอืงอยูใ่นทีลุ่่ม เป็นอู่ขา้วอู่น้ํา สมยัโบราณถอืกนัว่าดนิแดนใดกด็ ี ถา้อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพชืพรรณ

ธญัญาหารกเ็ปรยีบเหมอืนขุมทรพัย ์ ถอืกนัว่าเป็นเมอืงเงนิเมอืงทอง ดงันัน้ชื่อจงัหวดัอ่างทองกค็อือ่างที่

เตม็ไปดว้ยทองนัน่เอง นบัว่ามเีหตุมผีลน่าฟงัอยู ่

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ในสมยัน้ีมเีรือ่งเกีย่วขอ้งกบัเมอืงอ่างทองหลายตอนดว้ยกนักล่าวคอื 

ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๖ โปรดเกลา้ฯ ให้

เจา้พระยายมราช เป็นแม่กองเกณฑค์นเมอืงนครราชสมีา ตลอดจนเมอืงเวยีงจนัทน์ และหวัเมอืงฝา่ย

ตะวนัออกนอกเหนือนครราชสมีาออกไป เขา้มาระดมกนัทาํทํานบกัน้ลาํน้ําทีเ่มอืงอ่างทองเพื่อจะให้

สายน้ําไหลเขา้ทางคลองบางแกว้ซึง่ตืน้เขนิขึน้ ใหก้ลบัใชเ้รอืเดนิไดต้ลอดปีดงัแต่ก่อน แต่ทาํนบตอ้ง

พงัทลายลงเพราะทานกําลงัน้ําไมไ่หว เมือ่ทาํไมส่ําเรจ็จงึไดย้า้ยตวัเมอืงอกีครัง้หน่ึงจากตําบลบา้นแห ที่

วดัไชยมงคล ไปตัง้ทีต่ําบลบางแกว้ ใตป้ากคลองบางแกว้ฝ ัง่แมน้ํ่าเจา้พระยาจนถงึทุกวนัน้ี คลองบาง

แกว้ทีก่ล่าวถงึน้ีเป็นคลองทีแ่ยกจากแม่น้ําเจา้พระยา อยูเ่หนือศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง ประมาณ ๑ 

กโิลเมตรเศษ กล่าวกนัว่าเดมิเป็นแม่น้ําเจา้พระยา เมื่อขดุคลองหน้าเมอืงอ่างทองทีก่ลายเป็นแม่น้ําใน

ขณะน้ีขึน้ในรชักาลสมยัสมเดจ็พระเจา้ทา้ยสระไปบรรจบลาํแม่น้ําน้อยทางทศิตะวนัออกของวดัปา่โมก 

อําเภอปา่โมก เน่ืองจากป้องกนัน้ําเซาะองคพ์ระพุทธไสยาสน์ วดัปา่โมกเป็นมลูเดมิแลว้ แมน้ํ่า

เจา้พระยาตอนน้ีตืน้เขนิกลายสภาพเป็นคลองบางแกว้ไป  

เรือ่งปิดลาํน้ําและคลองบางแกว้น้ี มปีรากฏในหนงัสอืพระราชพงศาวดาร รชักาลที ่ ๒ 

พระนิพนธข์องสมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ15

๑
 พระองคท่์านทรงอธบิายไวด้งัน้ี 

“เน้ือความทีก่ล่าวในพระราชพงศาวดารตรงน้ีผูท้ีไ่มไ่ดท้ราบเรือ่งทางน้ําในประเทศน้ีแต่

โบราณมา แมจ้ะไปดทูีค่ลองบางแกว้ในเวลาน้ีน่าจะประหลาดใจว่า ทาํไมจงึเกณฑค์นเขา้มาทาํทํานบปิด

ลาํแมน้ํ่าเจา้พระยาในครัง้นัน้ อนัความจรงิทีเ่ป็นมาแต่เดมินัน้ ลาํแม่น้ําเจา้พระยาไมไ่ดล้งมาทางหน้า

เมอืงอ่างทองทุกวนัน้ี ลาํน้ําเขา้ทางบางแกว้ มาทางคลองเมอืงกรงุเก่าลงมาทางวดัพุทไธสวรรยม์าออก

ตรงป้อมเพชร แม่น้ําตอนใตค้ลองบางแกว้เดมิเป็นคลองขดุมาต่อลาํแมน้ํ่าน้อย แต่สายน้ํามาเดนิเสยีทาง

คลองขดุน้ี กดัแผ่นดนิกวา้งลกึออกไปเป็นลาํแม่น้ํา ทางบางแกว้จงึตืน้เขนิขึน้ทุกท ี จนใชเ้รอืไมไ่ดใ้นฤดู

แลง้ดว้ย เหตุน้ีจงึไปทาํนบปิดทางใหม่ซึง่น้ํากดัประสงคจ์ะใหส้ายน้ํากลบัไปเดนิทางบางแกว้ซึง่เป็นลํา

แมน้ํ่าเดมิ แต่ทาํนบทีท่าํเมือ่ปีระกา เบญจศกนัน้ทานน้ําไมอ่ยู ่ ถงึฤดน้ํูาเหนือหลากทาํนบกพ็งัไมไ่ด้

ประโยชน์ดงัคาด สายน้ําลาํแมน้ํ่าเจา้พระยาจงึลงทางเมอืงอ่างทองมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี” 

๑ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๒ ฉบบัพมิพใ์นงาน

ฌาปนกจิศพ  หม่อมแกว้  ทนิกร และนายฤทธสิาํแดง (เปลีย่น  ฐติะรตั) ๓๑ มกราคม ๒๔๙๘, หน้า ๒๐๙-๒๑๐ 

                                            



 ๗ 

เฉพาะทีต่ําบลบางแกว้ตอนเหนือศาลากลางจงัหวดัขึน้ไปเลก็น้อยตรงทีท่ําทํานบนัน้ยงัมี

หมูบ่า้น ๆ หน่ึงเรยีกว่า “บา้นรอ” จนทุกวนัน้ี ผูรู้ก้ล่าวกนัว่าน้ําเบญจสุทธคงคาในแมน้ํ่าสาํคญัทัง้ ๕ ใน

ราชอาณาจกัรไทย ซึง่แต่งเป็นน้ําสรงพระมรธุาภเิษกสมเดจ็พระมหากษตัรยิาธริาชเป็นพระราชประเพณี

มาแต่โบราณนัน้ น้ําในแมน้ํ่าเจา้พระยาซึง่ตกัที ่“ตําบลบางแกว้” กเ็ป็นน้ําเบญจสุทธคงคาในแมน้ํ่าสาํคญั

ทัง้ ๕ ในราชอาณาจกัรไทยดว้ยแห่งหน่ึง 

ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั สมเดจ็พระพุฒาจารย ์ (โต  พรหมรงัส)ี 

แห่งวดัระฆงัโฆสติาราม กรุงเทพมหานคร กไ็ดส้รา้งพระโตขึน้ทีว่ดัไชโยวรวหิาร อําเภอไชโย และไดร้บั

การปฏสิงัขรณ์ในเวลาต่อมา พระทีส่รา้งนัน้มชีื่อเสยีงมากเรยีกว่า หลวงพอ่โต หรอืพระมหาพทุธพมิพ ์

ในรชักาลสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคม์พีระราชอธัยาศยัโปรดฯ ในการเสดจ็

ประพาส และไดเ้คบเสดจ็เมอืงอ่างทองและทอ้งทีข่องอ่างทองหลายแห่ง ดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๒๑ เมือ่คราวเสดจ็ประพาสมณฑลอยธุยา ไดเ้สดจ็วดัไชโย อําเภอไชโย วดัขนุ- 

อนิทประมลู อําเภอโพธิท์อง และวดัปา่โมก อําเภอป่าโมก 

พ.ศ. ๒๔๔๔ คราวเสดจ็เลยีบมณฑลฝา่ยเหนือ ไดเ้สดจ็เมอืงอ่างทอง ซึง่มขีอ้ความตาม

พระราชหตัถเลขาตอนหน่ึงว่า “…จนถงึพรหมแดนเมอืงอ่างทอง พระวเิศษชยัชาญ ผูว้่าราชการเมอืง นํา

ดอกไมธ้ปูเทยีนมาตอ้นรบั เปลีย่นลงเรอืมาดว้ยจนถงึพลบัพลาเหนือเมอืงเลีย้วหน่ึงประมาณบ่าย ๔ โมง 

ไดข้ึน้ไปยงัโรงพธิซีึง่มพีระสงฆ ์ ขา้ราชการ และราษฎรคอยพรอ้มอยูใ่นทีน่ัน้ ผูว้่าราชการเมอืงอ่านคาํ

ตอ้นรบัฉนัไดม้อบพระแสงราชาวุธเสรจ็แลว้…” วนัรุง่ขึน้เสดจ็ถงึวดัไชโย และต่อไปยงัเมอืงสงิหบุ์ร ีตอน

เสดจ็กลบักผ็่านเมอืงอ่างทองไดม้นสัการพระพุทธไสยาสน์วดัปา่โมกดว้ย 

พ.ศ. ๒๔๔๙ ในการเสดจ็ประพาสตน้ครัง้ที ่๒ ไดน้มสัการพระพุทธไสยาสน์วดัป่าโมก รุง่

ขึน้เสดจ็เมอืงอ่างทอง และเสดจ็ต่อไปถงึวดัไชโยในวนัเดยีวกนั 

พ.ศ. ๒๔๕๑ คราวเสดจ็ประพาสลาํน้ํามะขามเฒา่ ไดเ้สดจ็ไปอําเภอวเิศษชยัชาญ ตกึคาํ

หยาดและวดัขุนอนิทประมลูดว้ย 

ในสมยัรชักาลที ่ ๖ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๙ ไดเ้สดจ็ประพาสลาํแม่น้ําน้อยและลาํแม่น้ําใหญ่ 

คราวน้ีพระองคผ์่านปลายเขตอําเภอปา่โมก ประทบัรอ้นทีว่ดัท่าสุวรรณ (วดัวเิศษชยัชาญในปจัจบุนั) ซึง่

อยูใ่ตท้ีว่่าการอําเภอวเิศษชยัชาญเดมิแลว้เสรจ็ขึน้ไปประทบัแรมทีพ่ลบัพลาหน้าวดัเกาะ หน้าทีว่่าการ

อําเภอโพธิท์อง (เดมิ) รุง่ขึน้ เสดจ็ประพาสบา้นโพธิท์อง แลว้เสดจ็กลบัประทบัแรมพลบัพลาหน้าวดัเกาะ

อกีจากนัน้ไดเ้สดจ็ต่อไปยงัสงิหบุ์รแีละชยันาท เทีย่วกลบัไดเ้สดจ็ลอ่งทางแม่น้ําเจา้พระยาทรงประทบั

รอ้นวดัไชโยแลว้เสดจ็มาประทบัแรมพลบัพลาหน้าศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง 

สาํหรบัการจดัระเบยีบการปกครองนัน้ ในราว พ.ศ. ๒๔๓๙ ตรงกบัรชัสมยัของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดม้กีารจดัระเบยีบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภบิาล เมอืง

อ่างทองไดข้ึน้อยูใ่นปกครองของขา้หลวงเทศาภบิาลอยธุยา ซึง่มเีมอืงต่าง ๆ ขึน้อยูก่บัมณฑลอยธุยาถงึ 

๘ เมอืงดว้ยกนั ขณะนัน้เมอืงอ่างทองแบ่งการปกครองเป็นอําเภอม ี ๔ อําเภอดว้ยกนัคอื อําเภอเมอืง 

อําเภอไชโย อําเภอไผ่จาํศลี และอําเภอโพธิท์อง (ส่วนอําเภอป่าโมกนัน้ ยงัไม่จดัเป็นอําเภอแต่รวมอยู่

กบัอําเภอเมอืงอ่างทอง และอําเภอไผ่จาํศลีนัน้กค็อือําเภอวเิศษชยัชาญนัน่เอง) ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้



 ๘ 

ตัง้อําเภอปา่โมกขึน้โดยแยกไปจากอําเภอเมอืงอ่างทอง และปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ไดเ้ปลีย่นชื่ออําเภอไผ่จาํศลี 

เป็นอําเภอวเิศษชยัชาญ ตามชื่อแขวงเมอืงวเิศษชยัชาญเดมิ 

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดม้กีารยบุเลกิมณฑล เมอืงอ่างทองกเ็ปลีย่นเป็นจงัหวดัอ่างทอง ไม่

ขึน้กบัมณฑลอยธุยาอกีต่อไป 

พ.ศ. ๒๔๙๑ ประกาศตัง้กิง่อําเภอแสวงหา และยกฐานะเป็นอําเภอแสวงหา เมือ่ปี พ.ศ. 

๒๔๙๙ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกาศตัง้กิง่อําเภอสามโก ้ และยกฐานะเป็นอําเภอสามโก ้ เมือ่ปี พ.ศ. 

๒๕๐๘ 

ดงันัน้จงัหวดัอ่างทองจงึมอีําเภอ ๗ อําเภอตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นตน้มาถงึปจัจบุนั 

หวน พนิธุพนัธุ ์ ไดเ้ขยีนไวใ้นหนงัสอือ่างทองของเราตอนหน่ึงว่า “เป็นทีน่่าสงัเกตอยา่ง

หน่ึงกค็อืว่า ชื่อหมูบ่า้น ตาํบล อําเภอ และรวมไปถงึวดัในจงัหวดัอ่างทองปจัจบุนัน้ี หลายชื่อมคีําว่า 

“ชยั” หรอื “ไชย” อยูด่ว้ย กแ็สดงว่าทอ้งทีน่ัน้ ๆ จะต้องมคีวามหมายเกีย่วกบัชยัชนะจากการสงคราม

อยา่งแน่นอนเพราะทอ้งทีข่องอ่างทองเคยเป็นสนามรบในสมยักรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีบ่อยครัง้ทีสุ่ด ผู้

ทีต่ ัง้ชื่อขึน้มาจะตอ้งเอาความหมายจากชยัชนะอย่างไม่มปีญัหา ชื่อทีม่คีําวา่ “ชยั” หรอื “ไชย” อยูด่ว้ย

นัน้ เป็นอําเภออยู ่ ๒ ชื่อ คอื อําเภอไชโย และอําเภอวเิศษชยัชาญ เป็นตําบล ๓ ชื่อ คอื ตําบลไชโย 

ตําบลไชยภูม ิและตําบลชยัฤทธิ ์ซึง่ทัง้ ๓ ตําบลน้ีอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอไชโยทัง้สิน้ และยงัมวีดัอยูอ่กี ๓ วดั 

คอื วดัไชยสงคราม วดัไชยมงคล วดัสนามชยั ทัง้ ๓ วดัน้ีอยูใ่กล ้ ๆ กนั ซึง่ขึน้กบัอําเภอเมอืงอ่างทอง 

นอกจากน้ียงัมตีําบลหน่ึงชื่อตําบลตรณีรงค ์ขึน้กบัอําเภอไชโยมคีวามหมายเกี่ยวกบัสงครามเช่นกนั” 

นอกจากน้ีแลว้ ชื่อตําบล หมูบ่า้น ในจงัหวดัอ่างทอง ยงัไปปรากฏอยูใ่นหนงัสอืวรรณคดมีี

ชื่อของเมอืงไทยเล่มหน่ึง นัน้คอื เสภาขุนชา้งขนุแผน ซึง่แต่งขึน้ในสมยัรชักาลที ่๒ และรชักาลที ่๓ แห่ง

กรงุรตันโกสนิทร ์ในตอนที ่๔๓ ของบทเสภาซึง่ตอนทา้ยสุดกล่าวถงึจระเขเ้ถรกวาด ตามตํานานเสภาว่า

เป็นบทแต่งแทรกในรชักาลที ่ ๓ ผูแ้ต่งคอืครแูจง้ไดแ้ต่งเกีย่วกบัเรือ่งเถรกวาดคดิจะแกแ้คน้พลายชุมพล 

ทีก่รงุศรอียธุยา จงึไดแ้ปลงรา่งเป็นแรง้บนิจากเชยีงใหมม่าถงึอ่างทองแลว้แปลงร่างเป็นจระเขเ้ทีย่วจบั

คนตามตําบลหมูบ่า้นต่าง ๆ ในทอ้งทีไ่ชโย อ่างทอง และปา่โมก ดงับทเสภา ดงัน้ี 

“โผลงตรงลงเหนือเมอืงอ่างทอง 

พอเยือ้งคลองบางแมวเป็นแนวปา่ 

แรง้หายกลายรปูเป็นหลวงตา 

ลงนัง่น่ิงภาวนารอ้ยแปดท ี

เสกไมเ้ทา้ต่อหางทีก่ลางตวั 

แลว้เอาบาตรสวมหวัเขา้เรว็รี ่

เผ่นโผนโจนผางกลางนท ี

กก็ลายเป็นกุมภลีม์หมึา 

เขีย้วขาวยาวออกนอกปากโงง้ 

ฟาดโผงรอ้งเพยีงเสยีงฟ้าผ่า 



 ๙ 

โตใหญ่ตวัยาวสกัเกา้วา 

ขึน้วิง่รา่หลงัน้ําดว้ยลาํพอง 

ท่านผูฟ้งัถว้นหน้าอย่าสงสยั 

เดมิจะไดต้ัง้ยา่นเป็นบา้นช่อง 

เพราะเถรกวาดแปลงกายรา้ยคะนอง 

จงึเรยีกบา้นจระเขร้อ้งแต่นัน้มา 

เดีย๋วน้ีมหีลกัแหล่งแขวงอ่างทอง 

บา้นช่องปึกแผน่ยงัแน่นหนา 

ตัง้นามตามนิทานเพราะขรวัตา 

จงึไดป้รากฏตําบลจนทุกวนั” 

ในปจัจบุนับา้นจระเขร้อ้งเป็นตําบลจรเขร้อ้ง ขึน้กบัอําเภอไชโยและเป็นตําบลทีต่ ัง้ทีว่่า

การอําเภอไชโยดว้ย 

อกีตอนหน่ึงของเสภามวี่า 

“พน้บา้นตลาดกรวดรวดเรว็มา 

ควายชา้งขวางหน้าเขา้ไมไ่ด ้

ฟาดฟนักดัตายก่ายกนัไป 

เลยไล่ลอ่งน้ํารํ่าลงมา 

ครูห่น่ึงถงึหน้าเมอืงอ่างทอง 

โบกหางครางรอ้งคะนองร่า 

พอชาวบา้นลงตะพานมาลา้งปลา 

เขา้คาบครา่ลงน้ําแลว้ดาํทวน” 

บา้นตลาดกรวดนัน้ปจัจบุนัเป็นตําบลตลาดกรวดขึน้อยูก่บัอําเภอเมอืงอ่างทองอกีตอน

หน่ึงของเสภากล่าวว่า 

“ถงึบา้นแหแรร่อ้งกอ้งกระหมึ 

รางควานพมึพดูกนัสนัน่อือ้ 

ครัน้มาถงึหวัย่านบา้นสะตอื 

กม็ดุน้ําดาํทื่ออยูใ่ตน้ํ้า” 

ในปจัจบุนัน้ี บา้นแหเป็นตําบลบา้นแห อยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอเมอืงอ่างทอง และบา้นสะตอื

เป็นหมู่บา้นในอําเภอเมอืงอ่างทอง เสภาตอนต่อมากก็ล่าวถงึทอ้งทีข่องอ่างทองอกี เช่น 

“ เทีย่วท่องล่องโรม่าโพธสิระ 

ปะหลวงตาบณิฑบาตฟาดดงัผงึ 

ขบกดัสะบดัเถรขึน้เลนตงึ 



 ๑๐ 

บนตลิง่วิง่องึทัง้หญงิชาย 

เรอืแพใหญ่น้อยถอยเขา้คลอง 

ไมอ่าจล่องลอยน้ําระสํ่าระสาย 

พ่วงกนัพนัพวัดว้ยกลวัตาย 

จระเขร้า้ยถงึย่านบา้นระกํา” 

ปจัจบุนับา้นโพธสิระคอืตําบลโพสะ อยูใ่นเขตอําเภอเมอืงอ่างทอง ส่วนบา้นระกําเป็น

หมูบ่า้นอยูใ่นอําเภอป่าโมก 

อกีตอนหน่ึงของเสภากล่าวว่า 

“มาถงึบางเทวาทา้ยปา่โมก 

จระเขโ้บกหางหนัเขา้แฝงฝ ัง่ 

ทีน่ัน่น้ําลกึนักตระพกัพงั 

เขา้เฟือยฟงัแยบคายอยู่ทา้ยวดั” 

วดัทีก่ล่าวถงึเขา้ใจว่าจะเป็นวดัปา่โมก ซึง่ตัง้อยูร่มิน้ําเจา้พระยา หน้าวดัน้ําลกึและตลิง่พงั

อยูเ่สมอ เพราะน้ําไหลพุ่งเขา้หาตลิง่อยูต่ลอดเวลา 

สนันิษฐานว่าผูแ้ต่งเสภาขนุชา้งขุนแผนตอนน้ีคงจะคุน้เคยกบัสภาพเมอืงอ่างทอง อาจจะ

เป็นคนแถบน้ีหรอืเคยเดนิทางผ่านบ่อย ๆ กเ็ป็นได ้

ไดก้ล่าวแลว้ว่า เน่ืองจากอ่างทองเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่กลพ้ระนครหลวงในสมยักรงุศรอียธุยา 

จงึมเีรือ่งราวทีเ่กี่ยวพนัอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะการศกึษาสงครามป้องกนัพระนคร พระเจา้แผ่นดนิของ

ไทยหลายพระองคไ์ดเ้คยเสดจ็อ่างทองเพื่อทรงประกอบพระราชภารกจิต่าง ๆ แมว้่าปจัจุบนัจะไดย้า้ย

ราชธานีไปอยู่ทีก่รงุเทพมหานครแลว้กต็าม จงัหวดัอ่างทองกย็งัถอืว่าเป็นจงัหวดัทีอ่ยูไ่กลจากเมอืงหลวง

นกั พระมหากษตัรยิไ์ทยหลายพระองคใ์นราชวงศจ์กัรกีไ็ดเ้คยเสดจ็อ่างทองเช่นกนั โดยเฉพาะ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลปจัจุบนั พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ และสมเดจ็พระเจา้ลกู

เธอทุกพระองคไ์ดเ้สดจ็เยีย่มเยยีนราษฎรในเขตจงัหวดัอ่างทอง และเสดจ็พระราชดําเนินมาทรงประกอบ

พระราชภารกจิ ทัง้ทางราชการและส่วนพระองคใ์นวาระต่าง ๆ บ่อยครัง้ อาท ิ เสดจ็พระราชดําเนินมา

ถวายผา้พระกฐนิเป็นการส่วนพระองคท์ีว่ดัศลีขนัธาราม อําเภอโพธิท์อง วดัเขยีน อําเภอวเิศษชยัชาญ 

วดัขนุอนิทประมลู อําเภอโพธิท์อง เสดจ็นมสัการหลวงพ่อโต วดัไชโยวรวหิาร อําเภอไชโย เสดจ็เยีย่ม

สถานทีเ่ลีย้งเดก็กําพรา้วดัสระแกว้ อําเภอปา่โมก ฯลฯ เป็นเหตุใหข้า้ราชการ พ่อคา้ ประชา-ชนใน

จงัหวดัอ่างทองปลาบปลืม้ใจและซาบซึง้ในพระมหากรุณาธคิุณเป็นลน้พน้ 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

ระบบการปกครองส่วนภูมภิาคของเมอืงไทยก่อนหน้าทีจ่ะววิฒันาการในรปูของจงัหวดั 

อําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น ไดม้กีารเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคมาหลาย

ยคุหลายสมยัหลายขัน้ตอนดว้ยกนั นบัตัง้แต่สมยัสุโขทยัซึง่จดัระเบยีบการปกครองหวัเมอืงทัง้หลาย

ออกเป็นเมอืงราชธานี เมอืงลกูหลวง (หรอืเมอืงหน้าด่านรอบราชธานีทัง้ ๔ ดา้น) เมอืงพระยามหานคร 



 ๑๑ 

(หวัเมอืงชัน้นอก) และเมอืงประเทศราช โดยเมอืงแต่ละประเภทจะมลีกัษณะความสมัพนัธแ์ละระดบั

ความใกลช้ดิกบัเมอืงแมห่รอืราชธานีมากน้อยลดหลัน่กนัไปตามระยะทางจากเมอืงหลวง ตลอดจนความ

คลา้ยคลงึทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งในกรณีของเมอืงประเทศราชเป็นตน้ ครัน้ถงึตน้สมยักรงุศร ี

อยธุยาเป็นราชธานีในสมยัพระเจา้อู่ทอง กย็งัมไิดท้รงเปลีย่นแปลงระเบยีบการปกครองหวัเมอืงต่าง ๆ  

เท่าใดนกั การปกครองอาณาเขตกใ็ชท้าํนองเดยีวกนักบัครัง้สมยักรงุสุโขทยั โดยแบ่งเป็นราชธานีมเีมอืง

หน้าด่านชัน้ในสําหรบัป้องกนัราชธานีทัง้ ๔ ทศิ เรยีกว่า เมอืงป้อมปราการ นอกจากนัน้กเ็ป็นหวัเมอืง

ชัน้ใน เมอืงพระยามหานคร และเมอืงประเทศราช เช่นเดยีวกบัสมยักรงุสุโขทยั การจดัระเบยีบการ   

ปกครองหวัเมอืงของกรงุศรอียธุยาเป็นดงัทีก่ล่าวมาน้ีจนกระทัง่ถงึปี พ.ศ. ๑๙๙๑ ซึง่เป็นปีทีส่มเดจ็พระ

บรมไตรโลกนาถขึน้ครองราชย ์จงึไดม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขปรบัปรงุหลายประการดว้ยกนั 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองทีส่าํคญัในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ คอื การแยก

การทหาร และการพลเรอืนออกจากกนั ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า “ทรงตัง้ตําแหน่งเสนาบดเีอา

ทหารเป็นกลาโหม เอาพลเรอืนเป็นสมหุนายก” งานจตุสดมภ ์ คอื เวยีง วงั คลงั นา ซึง่ถอืว่าเป็นงาน

ฝา่ยพลเรอืน มสีมหุนายกเป็นผูร้บัผดิชอบเหนือจตุสดมภอ์กีชัน้หน่ึง เทยีบไดก้บัอคัรมหาเสนาบด ี ส่วน

การงานทีเ่กี่ยวกบัการทหารหรอืการป้องกนัประเทศ เช่น กรมมา้ กรมชา้ง และกรมทหารราบกม็สีมุหก

ลาโหมเป็นผูร้บัผดิชอบ การจดัระเบยีบการปกครองหวัเมอืงในสมยัน้ี มลีกัษณะของการรวมอํานาจเขา้สู่

ศูนยก์ลาง คอื ราชธานีเพิม่มากขึน้ โดยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถไดท้รงวางหลกัการปกครองหวัเมอืง

ใหเ้ป็นแบบเดยีวกนักบัราชธานี คอื ทรงใหใ้ชว้ธิกีารปกครองฝา่ยพลเรอืนทีเ่รยีกว่า จตุสดมภ ์ ตามหวั

เมอืงดว้ย ส่วนฝา่ยทหารนัน้ มอีํานาจครอบคลุมกจิการทหารทัว่ราชอาณาจกัรอยูแ่ลว้ ในดา้นการ

ปรบัปรงุหวัเมอืงทีอ่ยู่รายรอบ อนัไดแ้ก่ บรรดาหวัเมอืงชัน้ในแต่เดมิ นอกจากนัน้ไปกเ็ป็นเมอืงพระยาม

หานคร ซึง่กําหนดเป็นเมอืงชัน้เอก โท ตร ีโดยลาํดบักนัตามความสําคญัของเมอืง ผู ้   ปกครองเมอืงจะ

ไดร้บัการแต่งตัง้จากพระมหากษตัรยิต์ามแต่จะทรงเหน็สมควร ส่วนเมอืงประเทศราชนัน้ยงัคงใหเ้จา้นาย

ชนชาตนิัน้ปกครองตามจารตีประเพณ ี กรงุศรอียธุยามไิดค้วบคุมการบรหิารโดยตรง เป็นแต่ว่าตอ้งส่ง

เครือ่งราชบรรณาการ และถา้ผูใ้ดจะเป็นเจา้เมอืงจะตอ้งทลูขอใหพ้ระมหากษตัรยิแ์ห่งกรงุศรอียธุยาทรง

แต่งตัง้ 

การจดัระเบยีบการปกครองราชธานีและหวัเมอืงในรชัสมยัของสมเดจ็พระบรมไตร

โลกนาถน้ี เป็นหลกัในการปกครองประเทศสบืต่อมาตลอดสมยักรงุศรอียธุยา มกีารเปลีย่นแปลงเพยีง

เลก็น้อยในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ซึง่ไดท้รงแบ่งหวัเมอืงออกเป็น ๒ ภาค คอื หวัเมอืงทาง

ภาคเหนือ มอบใหส้มหุนายกว่าการทัง้ฝา่ยทหารและพลเรอืน ส่วนหวัเมอืงทางภาคใตม้อบใหส้มหุกลา-

โหมดแูลทัง้ฝา่ยทหารและฝ่ายพลเรอืนเช่นกนั เวน้แต่หวัเมอืงทีอ่ยูต่ามปากอ่าวมอบใหอ้ยูใ่นหน้าทีข่อง

กรมคลงั เพราะเกีย่วกบัการคา้ขายต่างประเทศ 

วธิจีดัการปกครองส่วนภูมภิาคปลายสมยักรงุศรอียธุยาไดใ้ชก้นัต่อมาในสมยักรงุธนบุร ี

(พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕) และสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถงึรชักาลพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้ฯ โดยไมม่อีะไรเปลีย่นแปลงในส่วนทีส่าํคญัแต่อยา่งใด เวน้แต่ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ฯ ไดท้รงแบ่งหวัเมอืงเสยีใหเ้ป็น ๓ ประเภท คอื หวัเมอืงชัน้ใน หวัเมอืง



 ๑๒ 

ชัน้กลาง และหวัเมอืงชัน้นอก ตามระยะทางใกลไ้กลจากกรงุเทพฯ หวัเมอืงแต่ละประเภทในแต่ละภาค

ยงัคงอยูใ่นความควบคุมดแูลของสมหุนายก  สมหุกลาโหม และเสนาบดคีลงัเช่นเดมิ 

การปฏิรปูการจดัระเบียบการปกครองในสมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็พระลจอมเกล้าฯ 

ในสมยัรชักาลที ่ ๕ น้ี ประเทศไทยมกีารตดิต่อกบัชาวต่างประเทศมากยิง่ขึน้ วฒันธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณขีองชาวต่างประเทศทางตะวนัตกกําลงัหลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทย และ

อทิธพิลในการแสวงหาเมอืงขึน้ของชาตติะวนัตกกก็ําลงัแพรม่าถงึชาวเอเซยี โดยเฉพาะอยา่งยิง่องักฤษ

และฝรัง่เศส ซึง่ไดข้ยายอํานาจคกุคามเอกราชและบูรณภาพแห่งดนิแดนของประเทศไทยอย่างรุนแรง 

เหตุการณ์ในระยะนัน้เป็นพลงัผลกัดนัใหเ้กดิความคดิทีจ่ะแกไ้ขปรบัปรงุการปกครองประเทศเพือ่ใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพในการบรหิารงานหวัเมอืงและสรา้งความมัน่คงใหก้บัประเทศชาตใิหเ้พยีงพอทีจ่ะตา้นทาน

การคุกคามของมหาอํานาจชาตติะวนัตกได ้ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ฯ จงึทรงเริม่ปรบัปรงุระบบ

การปกครองประเทศใหท้นัสมยั พระองคท์รงดํารวิ่า “ จะน่ิงอยูโ่ดดเดีย่วเช่นทีเ่ป็นมาแลว้แต่โบราณหา

ไดไ้มเ่พราะเป็นสมยัของโลกทีก่ําลงัเปลีย่นแปลงเขา้ยคุใหม ่ จะตอ้งเผชญิกบัชาวต่างประเทศทีเ่ขาเจรญิ

แลว้ทีอ่าณานิคมอยูใ่กลช้ดิตดิกบัประเทศไทย และเขากําลงัแสดงและจดัการปกครองอาณานิคมใหเ้จรญิ

ยิง่ ๆ ขึน้ ฉะนัน้ประเทศไทยจะตอ้งเรง่รบีลงมอืจดัการทะนุบาํรงุบา้นเมอืงใหเ้จรญิทดัเทยีมกบักาลสมยั 

จงึจะรกัษาเอกราชไวไ้ด”้ โดยเหตุน้ีต่อมาจงึมพีระบรมราชโองการยกเลกิระเบยีบการปกครองแต่เดมิ 

และประกาศตัง้กระทรวงแบบใหมข่ึน้ ๑๒ กระทรวง เมือ่วนัที ่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยจดัสรร

อํานาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละกระทรวงใหเ้ป็นสดัส่วน อาทเิช่น กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตราธกิาร กระทรวงการคลงั กระทรวง

ยตุธิรรม เป็นตน้ บรรดาหวัเมอืงทีแ่บ่งเป็นฝา่ยเหนือ ฝา่ยใต ้กใ็หอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาตราพระราชสหีข์อง

กระทรวงมหาดไทยทัง้หมด ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวนัที ่ ๒๒ ธนัวาคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. 

๒๔๓๗) 

เมือ่งานปกครองหวัเมอืงทีเ่คยแยกไปอยูใ่นอํานาจของกระทรวงกลาโหมกด็ ีกระทรวงการ

ต่างประเทศหรอืกรมท่ากด็ ี ไปขึน้อยูก่บักระทรวงมหาดไทยเพยีงกระทรวงเดยีว กระทรวงมหาดไทยจงึ

มฐีานะเป็นศูนยก์ลางบญัชกีารงานปฏริปูการปกครองใหท้นัสมยัไปโดยปรยิาย สมเดจ็ฯ กรมพระยา

ดาํรงราชานุภาพ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยครัง้แรกทีเ่สดจ็ไปตรวจราชการหวัเมอืงไดท้รงพบ

ขอ้ขดัขอ้งหลายประการในการปกครองหวัเมอืง ประการแรก คอื มหีวัเมอืงมากเกนิไป แมแ้ต่หวัเมอืง

ชัน้ในกห็ลายสบิเมอืง ทางคมนาคมกบักรงุเทพฯ จะไปถงึกล็่าชา้ เช่นจะไปเมอืงพษิณุโลกตอ้งเดนิทาง

ไปกว่า ๑๐ วนัจงึจะถงึ หวัเมอืงกอ็ยูห่ลายทศิทาง จะจดัการอนัใดกพ็น้วสิยัทีเ่สนาบดจีะออกไปจดัหร◌ือ

ตรวจการไดเ้อง ไดแ้ต่มหีอ้งตราสัง่ขอ้บงัคบัและแบบแผนส่งออกไปในแผ่นกระดาษใหเ้จา้เมอืงจดัการ 

เจา้เมอืงกม็หีลายสบิคนดว้ยกนัจะเขา้ใจคําสัง่ต่างกนัอย่างไร และใครจะทําการซึง่สัง่ไปนัน้อย่างไรกย็าก

ทีจ่ะรู ้ ในทีสุ่ดพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ฯ กบัสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ จงึทรงดาํริ

จดัตัง้ระเบยีบการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลขึน้ 



 ๑๓ 

การจดัระเบยีบการปกครองหวัเมอืงแบบมณฑลเทศาภบิาลน้ีเป็นการจดัตัง้หน่วย      

ราชบรหิารส่วนภมูภิาค ซึง่มสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยอย่าง

แทจ้รงิ เพื่อความเขา้ใจในเรื่องน้ี จงึขอนําคาํจาํกดัความของ “เทศาภบิาล” ซึง่พระยาราชเสนา (ศริ ิเทพ

หสัดนิ ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทย มากล่าวไว ้ณ ทีน้ี่ 

“…การเทศาภบิาล คอื การปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหม้หีน่วยบรหิารราชการอนั

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และเป็นที่

ไวว้างใจของรฐับาลของพระองค ์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลซึง่ประจาํอยูแ่ต่เฉพาะในราชธานีนัน้ ออกไป

ดาํเนินการในส่วนภูมภิาคของประเทศ ซึง่อยูห่่างไกลจากรฐับาล ซึง่อยูใ่นราชธานีใหไ้ดใ้กลช้ดิกบัอาณา

ประชากรเพื่อใหเ้ขาไดร้บัความร่มเยน็เป็นสุขและเกดิความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนั

เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตฯิ จงึแบ่งเขตการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นชัน้อนัดบักนัดงัน้ีคอื 

ส่วนใหญ่เป็นมณฑล รองถดัลงไปเป็นเมอืง คอื จงัหวดั รองไปอกีเป็นอําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น จดัแบ่ง

หน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงานใหส้อดคลอ้งกบัทํานองการของกระทรวง ทบวง กรม ในราชธานี 

และจดัสรรขา้ราชการทีม่คีวามรูส้ตปิญัญาความประพฤตดิใีหไ้ปประจาํทาํงานตามตําแหน่งหน้าที ่ มใิหม้ี

การก้าวก่ายสบัสนกนัดงัทีเ่ป็นมาแต่ก่อน…" 

การปกครองหวัเมอืงในสมยัก่อนใชร้ะบบเทศาภบิาลนัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของทอ้งถิน่ หวัเมอืง หรอืประเทศราช ยิง่ไกลจาก

กรงุเทพฯ เท่าใด กย็ิง่มอีสิระมากขึน้เท่านัน้ หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวั-

เมอืงใกล ้ๆ สว่นหวัเมอืงอื่นทีไ่กลออกไปมกัจะมเีจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืง และมอีํานาจอย่าง

กวา้งขวาง สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจงึทรงพยายามทีจ่ะจดัใหอ้ํานาจการปกครองเขา้มา

รวมอยูย่งัจดุเดยีวกนั โดยจดัตัง้ระบบเทศาภบิาลซึง่เป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการไปบรหิาร

ราชการในทอ้งทีต่่าง ๆ  แทนทีส่่วนภมูภิาคจะจดัการปกครองกนัเองเช่นแต่ก่อน อนัเป็นระบบกนิเมอืง 

ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองทีร่วมอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลางและ

รดิรอนอํานาจเจา้เมอืงตามระบบเดมิลงอย่างสิน้เชงิ  และเพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุม

หวั-เมอืงใหใ้กลช้ดิยิง่ขึน้ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่องเสนาบด ี จงึไดร้วมหวัเมอืงเขา้เป็น

แบบมณฑล ๆ ละ ๕ เมอืงหรอื ๖ เมอืง ในขนาดทอ้งทีท่ีผู่บ้งัคบับญัชาการมณฑลอาจจะจดัการและ

ตรวจตราไดเ้องตลอดอาณาเขตเรยีกว่า “มณฑลเทศาภบิาล” มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบั

บญัชา  หวัเมอืงทัง้ปวงในเขตมณฑลของตน 

การจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลน้ีรฐับาลมไิดด้ําเนินการในทเีดยีวทัง้ประเทศ แต่ไดจ้ดัตัง้เป็น

ระยะ ๆ ไป โดยเริม่ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ภายหลงัการปฏริปูการบรหิารส่วนกลาง ทัง้น้ีถอืลาํน้ําซึง่เป็น

ทางคมนาคมหลกัในสมยันัน้เป็นเครือ่งกําหนดเขตมณฑล มณฑลเทศาภบิาลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในคราวแรกม ี๓ 

มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนี และมณฑลนครราชสมีา ต่อมาเมือ่มกีารโอนหวัเมอืง      

ทัง้หมดซึง่เคยอยูใ่นกระทรวงกลาโหมมาขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวั

เมอืงฝา่ยใตจ้ดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑลหน่ึง จากนัน้มาในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ถงึ ๒๔๕๘ กไ็ดม้กีาร

จดัตัง้ยบุเลกิและเปลีย่นเขตการปกครองมณฑลเทศาภบิาลอยูต่ลอดเวลาตามความเหมาะสม 



 ๑๔ 

จงัหวดัอ่างทองนัน้ถูกรวมอยูใ่นมณฑลเทศาภบิาลกรุงเก่าซึง่จดัขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ 

โดยรวมกรงุศรอียธุยา เมอืงอ่างทอง ลพบุร ีสระบุร ีสงิหบุ์ร ีพรหมบุร ีและอนิทบุรเีขา้ดว้ยกนั โดยมพีระ

เจา้น้องยาเธอ กรมขนุมรุพงศศ์ริพิฒัน์ (พระองคเ์จา้วฒันานุวงศ ์ ตน้ราชสกุล วฒันวงศ)์ ทรงเป็น

ขา้หลวงเทศาภบิาลคนแรกของมณฑลน้ี ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลอยธุยาและยบุเลกิไปภายหลงัการ

เปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

การจดัรปูการปกครองของมณฑลเทศาภิบาล 

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ว่ามณฑลเทศาภบิาลมลีกัษณะเป็นหน่วยราชการบรหิารส่วนภมูภิาคที่

ใหญ่ทีสุ่ด โดยมอีาณาเขตรวมหลาย ๆ  เมอืงเขา้ดว้ยกนัมากบา้งน้อยบา้งตามความเหมาะสม ในมณฑล

เทศาภบิาลแต่ละมณฑลมขีา้ราชการคณะหน่ึงประกอบดว้ยขา้หลวงเทศาภบิาล ขา้หลวงมหาดไทย 

ขา้หลวงยตุธิรรม ขา้หลวงคลงั เลขานุการขา้หลวงเทศาภบิาล และแพทยป์ระจาํมณฑล ขา้ราชการ

บรหิารมณฑลจาํนวนน้ีเรยีกว่า “กองมณฑล” เจา้หน้าที ่ ๖ ตําแหน่งดงักล่าวน้ีเป็นเจา้หน้าทีท่ี่

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัใหม้ขีึน้สําหรบับรหิารงานมณฑล ๆ ละ ๑ กอง เป็นขา้ราชการทีส่งักดั

กระทรวงมหาดไทยทัง้สิน้ กระทรวงคลงัขา้ราชการในตําแหน่งยตุธิรรมและการคลงัของมณฑล จงึ

เปลีย่นไปสงักดักระทรวง ทบวง กรมตามสายงานของตน 

ขา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูร้บัผดิชอบปกครองมณฑลมอีํานาจสงูสุดในมณฑลเหนือ    

ขา้ราชการพนกังานทัง้ปวง มฐีานะเป็นขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระเจา้อยูห่วั ซึง่ไดท้รง

มอบความไวว้างพระราชหฤทยัโดยคดัเลอืกจากขุนนางผูใ้หญ่ทัง้ฝา่ยทหารและพลเรอืน ออกไปปฏบิตัิ

ราชการมณฑลละ ๑ คน หน่วยปกครองมณฑลเทศาภบิาลน้ีทําหน้าทีเ่สมอืนสื่อกลางเชื่อมโยงรฐับาล

กลางกบัหน่วยราชการส่วนภมูภิาคหน่วยอื่น ๆ เขา้ดว้ยกนั ขา้หลวงมณฑลเทศาภบิาลมอีํานาจทีใ่ช้

ดุลพนิิจวนิิจฉยัสัง่การไดเ้อง ยกเวน้เรือ่งสาํคญัซึง่จะตอ้งขอความเหน็มายงักระทรวงมหาดไทยเท่านัน้ 

เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยเป็นอนัมาก มณฑลเทศาภบิาลนบัว่าเป็น

วธิกีาร    ปกครองทีท่าํใหร้ฐับาลสามารถดงึเอาหวัเมอืงต่าง ๆ เขา้มาอยูภ่ายใตอ้ํานาจของสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัได ้ อยา่งแทจ้รงิผูว้่าราชการเมอืงของแต่ละเมอืงในมณฑลตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของ

ขา้หลวงเทศาภบิาลอกีชัน้หน่ึง โดยมไิดข้ึน้ตรงต่อเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยโดยตรง ต่อมา

กระทรวงมหาดไทยยงัไดเ้พิม่ตําแหน่งขา้ราชการมณฑลขึน้อกี เพื่อแบ่งเบาภาระขา้หลวงเทศาภบิาล

เช่น ตําแหน่งปลดัมณฑล มอีํานาจหน้าทีร่องจากขา้หลวงเทศาภบิาล เสมยีนตรามณฑลเป็นเจา้

พนกังานการเงนิรกัษาพสัดุและดแูลรกัษาการปฏบิตัริาชการมณฑล และมหาดเลก็รายงานมหีน้าทีอ่อก

ตรวจราชการตามเมอืงและอําเภอต่าง ๆ ตลอดมณฑล เป็นตน้  

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

ววิฒันาการของการจดัระเบยีบการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลไดร้บัการปรบัปรุง

เปลีย่นแปลงในส่วนปลกียอ่ยเป็นครัง้คราวอาทเิช่น ขา้หลวงเทศาภบิาล บางครัง้กเ็รยีกว่า สมหุ-



 ๑๕ 

เทศาภบิาล มณฑลบางแห่งกถ็ูกยบุเลกิ บางแห่งกถ็ูกจดัตัง้เป็นเขตการปกครองพเิศษ เช่น มณฑล

กรงุเทพฯ มณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ และมณฑลนครศรธีรรมราช ซึง่รวมบรเิวณ ๗ หวัเมอืงอสิลาม

ปกัษ์ใตเ้ขา้ไว ้ ฯลฯ ต่อมาในสมยัรชักาลที ่ ๖ กไ็ดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบักาลสมยัและความ

จาํเป็นในทางปกครองหลายประการดว้ยกนั อาทเิช่น การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัลิกัษณะปกครอง

ทอ้งที ่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แทนพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ ร.ศ. ๑๑๖ และมกีารรวมมณฑลหลาย

มณฑลเขา้เป็นภาค และมอุีปราชเป็นหวัเมอืงปกครองภาค ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ทาํใหภ้าคเป็นหน่วยการ  

ปกครองใหญ่เหนือมณฑลขึน้ไปอกี ตลอดจนใหเ้ปลีย่นชือ่ทีใ่ชเ้รยีกหน่วยการปกครองระดบัตํ่าจาก

มณฑล จาก “เมอืง” เป็น "จงัหวดั” โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที ่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๕๙ 

วนัที ่๒๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๔๗๕ “คณะราษฎร”์ ประกอบดว้ย ทหาร ตํารวจ และพลเรอืน

ทาํการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบราชาธปิไตยหรอืสมบูรณาญาสทิธริาชมาเป็นระบอบ

ประชาธปิไตย โดยมพีระมหากษตัรยิอ์ยูภ่ายใตร้ฐัธรรมนูญ จากผลของการเปลีย่นแปลงการปกครองครัง้

น้ีทาํใหม้กีารเปลีย่นแปลงการจดัระเบยีบการปกครองหรอืการบรหิารราชการส่วนภูมภิาคใหม ่ โดยมกีาร

ตราพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึง่แบ่งหน่วย

การปกครองส่วนภูมภิาคเป็น จงัหวดั และอําเภอ โดยมไิดบ้ญัญตัใิหม้มีณฑล ตามนยัดงักล่าวจงึเท่ากบั

เป็นการยกเลกิมณฑลไปโดยปรยิาย แต่ไดจ้ดัแบ่ง “ภาค” ขึน้ใหมแ่ละใหม้ขีา้หลวงตรวจการสําหรบัทํา

หน้าทีต่รวจ ควบคุม แนะนํา ชีแ้จง ขอ้ราชการแก่หน่วยราชการส่วนภมูภิาคเท่านัน้ โดยมไิดม้หีน้าที่

บรหิารราชการทัว่ไปเหมอืนอยา่งมณฑลเทศาภบิาล ดงันัน้จงัหวดักบัส่วนกลางจงึสามารถตดิต่อกนัได้

โดยตรงมติอ้งผ่านภาคแต่อยา่งใด 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลกไ็ดป้ระกาศพระราชบญัญตับิรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 

๒๔๙๕ ยกเลกิพระราชบญัญตัเิดมิ ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เสยี และจดัระเบยีบการปกครองส่วนภมูภิาคเป็น

ภาค จงัหวดัและอําเภอ โดยใหม้ผีูว้่าราชการภาคคนหน่ึงเป็นหวัหน้าปกครองบงัคบับญัชาราชการ

บรหิารส่วนภูมภิาคภายในเขต มอีํานาจหน้าทีค่ลา้ยคลงึสมหุเทศาภบิาลในสมยัก่อน ครัน้ต่อมากไ็ดม้ี

การยกเลกิภาคอกีโดยสิน้เชงิตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๔๙๙ เหลอืแต่

เพยีงหน่วยการปกครองจงัหวดั และอําเภอ ตามเดมิ 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 

๒๔๙๙ ไดใ้ชม้าอกีเป็นเวลานาน จนกระทัง่ถูกยกเลกิโดยประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่ ๒๑๘ ลงวนัที ่ ๒๙ 

กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึง่ใหเ้ริม่ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๑๕๑๕ เป็นตน้ไป ประกาศคณะ

ปฏวิตัฉิบบัที ่๒๑๘ จงึเป็นกฎหมายในการจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคมาจนถงึทุกวนัน้ี 

พจิารณาตามประกาศคณะปฏวิตั ิ ฉบบัที ่ ๒๑๘ ประกอบกบัพระราชบญัญตัลิกัษณะ    

ปกครองทอ้งที ่พ.ศ. ๑๔๕๗ แลว้ หน่วยการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคของไทยจะแบ่งออกได ้ดงัน้ี 

๑. จงัหวดั 

๒. อําเภอ (และกิง่อําเภอ) 

๓. ตําบล 



 ๑๖ 

๔. หมูบ่า้น 

จงัหวดัเป็นหน่วยราชการบรหิารส่วนภมูภิาคทีใ่หญ่ทีสุ่ด แต่ละจงัหวดัแบ่งเขตการ      

ปกครองหรอืการบรหิารราชการออกเป็นอําเภอ อําเภอแบ่งออกเป็นกิง่อําเภอถ้ามคีวามจาํเป็นในการ  

ปกครองแต่ตามปกตอิําเภอแบ่งออกเป็นตําบลเลยทเีดยีว และตําบลแบ่งออกเป็นหมูบ่า้นซึง่เป็นหน่วย

การปกครองทีเ่ลก็ทีสุ่ดในราชการบรหิารส่วนภมูภิาค 

จงัหวดัตัง้โดยพระราชบญัญตัซิึง่เป็นกฎหมายทีต่อ้งผ่านความเหน็ชอบของรฐัสภา ในการ

บรหิารราชการของจงัหวดัหน่ึง ๆ นัน้ มผีูว้่าราชการจงัหวดัซึง่เป็นขา้ราชการสงักดักระทรวงมหาดไทย

คนหน่ึงเป็นผูร้บันโยบายและคาํสัง่จากนายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหน้ารฐับาล คณะรฐัมนตร ี กระทรวง 

ทบวง กรม มาปฏบิตักิารใหเ้หมาะสมกบัทอ้งทีแ่ละประชาชน และเป็นหวัหน้าบงัคบับญัชาบรรดา      

ขา้ราชการฝา่ยบรหิารส่วนภูมภิาคในเขตจงัหวดั และรบัผดิชอบในราชการจงัหวดัและอําเภอ ผูว้่าราช-

การจงัหวดัมรีองผูว้่าราชการจงัหวดั และปลดัจงัหวดัเป็นผูช่้วยปฏบิตัริาชการ และมคีณะกรมการจงัหวดั 

ซึง่ประกอบดว้ยหวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดัจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทาํหน้าทีเ่ป็นที่

ปรกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

อําเภอจดัตัง้โดยพระราชกฤษฎกีา ในอําเภอหน่ึงใหม้นีายอําเภอเป็นหวัหน้าปกครอง

บงัคบับญัชา มปีลดัอําเภอ และหวัหน้าส่วนราชการซึง่กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ส่งมาประจาํ ทํา

หน้าทีเ่ป็นผูช่้วยเหลอืนายอําเภอในการปฏบิตัริาชการแผ่นดนิ ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่ ๒๑๘ มไิด้

กําหนดใหห้วัหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ซึง่ประจาํอยูใ่นอําเภอเป็นกรมการอําเภอเหมอืนในระดบัจงัหวดั 

ดงันัน้นายอําเภอจงึมอีสิระในการทีจ่ะใชดุ้ลพนิิจตดัสนิปญัหาเรือ่งราวต่าง ๆ แต่ขณะเดยีวกนักจ็ะตอ้ง

รบัผดิชอบในผลดผีลเสยีอนัเกดิจาการกระทําของตนเป็นเงาตามตวัดว้ย 

จงัหวดัอ่างทอง ซึง่เดมิเป็นเมอืงอ่างทองอยูใ่นมณฑลเทศาภบิาลกรงุเก่า และต่อมา

ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลอยธุยา ไดถู้กเปลีย่นชื่อเรยีกเป็นทางการจากเมอืงอ่างทองมาเป็นจงัหวดั

อ่างทอง โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวนัที ่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ในสมยัรชักาลที ่ ๖ 

ปจัจบุนัน้ีแบ่งเขตการปกครองเป็น ๗ อําเภอดว้ยกนั คอื อําเภอเมอืงอ่างทอง อําเภอวเิศษชยัชาญ 

อําเภอปา่โมก อําเภอโพธิท์อง อําเภอไชโย อําเภอสามโก ้และอําเภอแสวงหา 

 

 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัอ่างทอง. สระบุร ี: อมรนิทรก์ารพมิพ,์ ๒๔๒๗. 
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