ประวัติศาสตร์จงั หวัดอ่างทอง
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
อ่างทองเป็ นทีร่ าบลุ่มมีแม่น้ํ าไหลผ่านถึง ๒ สาย คือ แม่น้ํ าเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อย เป็ น
ทีอ่ ุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ผูค้ นจึงนิยมเข้าอยูอ่ าศัยทํามาหากิน ในสมัยโบราณก่อนกรุงศรีอยุธยานับแต่สมัยทวารวดีเป็ นต้นมา
เข้าใจว่ามีคนอาศัยอยูใ่ นท้องทีข่ องอ่างทองแล้วและสร้างเป็ น
เมืองขึน้ ด้วยแต่คงจะไม่ใช่เมืองใหญ่โตหรือเมืองสําคัญนักก็ได้ หลักฐานทีเ่ หลือให้เห็นในปจั จุบนั ทีส่ ่อ
แสดงว่าท้องทีข่ องอ่างทองเคยเป็ นเมืองโบราณในสมัยทวารวาดีกค็ อื คูเมืองทีม่ ลี าํ คูลอ้ มรอบทีบ่ า้ นคู
เมือง ตําบลห้วยไผ่ อําเภอแสวงหา ในปจั จุบนั อยู่ห่างจากทีว่ ่าการอําเภอไปทางเหนือประมาณ ๔
กิโลเมตร คูเมืองทีบ่ า้ นคูเมืองซึง่ นายบาส เชอลีเย นักโบราณคดีชาวฝรังเศส
่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีก่ รม
ศิลปากรได้สาํ รวจพบและสันนิษฐานว่าเป็ นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ล่วงมาในสมัยกรุงสุโขทัยก็เข้าใจ
ว่ามีคนอาศัยอยูม่ ากเช่นกัน หลักฐานทีน่ ่ าจะยืนยันได้กค็ อื วัดร้างทีม่ อี ยู่มากมายในท้องทีข่ องอ่างทอง มี
หลายวัดแสดงว่าเป็ นวัดทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยสุโขทัยและจากการสังเกตลักษณะของพระพุทธรูปสําคัญ ๆ
หลายองค์พบว่ามีลกั ษณะการสร้างแบบสุโขทัยด้วย เช่น พระพุทธไสยาสน์วดั ขุนอินทประมูล อําเภอ
โพธิ ์ทอง พระพุทธไสยาสน์วดั ปา่ โมก อําเภอปา่ โมก เป็ นต้น นอกจากการสร้างวัดและศิลปะการสร้าง
พระพุทธรูปแล้ว ลํานํ้ าโบราณซึง่ ปจั จุบนั ได้ตน้ื เขินกลายเป็นลําคลอง ลําห้วย หลายแห่ง โดยมีวดั ร้าง
ตัง้ อยูร่ มิ นํ้ าเก่านี้มากมาย ก็สนั นิษฐานว่าจะต้องมีมาเก่าแก่ถงึ สมัยสุโขทัยอย่างแน่ นอน ส่วนเรือ่ งราว
เหตุการณ์สาํ คัญนัน้ ไม่มหี ลักฐานทีป่ รากฏชัด

สมัยกรุงศรีอยุธยา
เนื่องจากอ่างทองเป็ นเขตติดต่อกับกรุงศรีอยุธยา จึงมีเรือ่ งราวทีก่ ล่าวถึงท้องทีใ่ นอ่างทอง
หลายตอนด้วยกัน แต่สมัยอยุธยาตอนต้นนัน้ ยังไม่ปรากฏชื่อเมืองนี้ เข้าใจว่าจะเป็ นเพียงชายเขตแขวง
พระนครเท่านัน้ แม้กระทังแผ่
่ นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ก็ยงั ไม่ปรากฏว่ามีช่อื เมืองในท้องทีข่ อง
อ่างทองเลย หนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ว่า เมือ่ คราวพม่ายกทัพมาประชิดพระนครในสมัยสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดินนั ้
ได้มกี ารเกณฑ์ทพั เพื่อรักษาพระนครจากเมืองใกล้เคียง โดยกล่าวชื่อเมือง
ใกล้เคียงพระนครหลายเมือง เช่น เมืองสิงห์บุร ี เมืองพรหมบุร ี เมืองอินทร์บุร ี เมืองสุพรรณบุร ี เมือง
ชัยนาท เมืองลพบุร ี เมืองนครนายก เป็ นต้น ไม่เคยกล่าวถึงเมืองอ่างทองหรือชื่อเมืองวิเศษชัยชาญอัน
เป็ นชื่อเก่าของเมืองอ่างทองเลย เพียงแต่กล่าวไว้ตอนทีพ่ ม่ายกทัพเข้ามาว่า “…พม่าก็ยกตามเข้ามาทาง
ลํา สามโก้ ป่าโมก ข้ามแม่น้ํ าเจ้าพระยาแถวบางโผงเผง เข้ามาชานพระนครทางทุ่งลุมพลีขา้ งด้านเหนือ”
ลําสามโก้ปจั จุบนั เป็ นชื่อตําบลอยูใ่ นอําเภอสามโก้ ป่าโมกก็เป็ นชื่อตําบลอยูใ่ นอําเภอปา่ โมกเช่นกัน ส่วน
บางโผงเผงนัน้ อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอป่าโมก พระราชพงศาวดารมิได้กล่าวว่าตําบลทัง้ สามขึน้ กับเมืองใด

๒
สันนิษฐานว่าแต่ก่อนอาจจะรวมอยูใ่ นแขวงพระนครหลวง ยังไม่ยกฐานะเป็ นเมือง เพราะอยูใ่ กล้พระนคร
หลวงมาก
ราว พ.ศ. ๒๑๒๒ ในแผ่นดินพระมหาธรรมราชา ท้องทีข่ องอ่างทองก็ถูกกล่าวไว้ใน
พงศาวดารอีกตอนหนึ่งว่า “ในปีนนั ้ เกิดกบฏญาณพิเชียรเป็ นจลาจลในจังหวัดแขวงหลวง และญาณ
พิเชียรนัน้ เรียนคุณโกหก กระทําการอัมพิปริตสําแดงแก่ชาวชนบทประเทศนัน้ และซ่องสุมเอาเป็ นพวก
ได้มาก ญาณพิเชียรก็ซ่องคนในตําบลบ้านยีล่ น้ ขุนศรีมงคลแขวงส่งข่าวกบฏนัน้ เข้ามาถวายถึงสมเด็จ
พระบรมบพิตร พระพุทธเจ้าหลวง ก็มพี ระราชโองการ ตรัสใช้เจ้าพระยาจักรีให้ยกพลทหารออกไปจับ
ญาณพิเชียรซึง่ เป็ นกบฏ เจ้าพระยาจักรีและขุนหมื่นทัง้ หลายยกออกไปตัง้ ทัพในตําบลบ้านมหาดไทย”
ตําบลทีถ่ ูกกล่าวถึงมี ๒ ตําบลคือ ตําบลบ้านยีล่ น้ ปจั จุบนั เป็ นตําบลยีล่ น้ ขึน้ กับอําเภอวิเศษชัยชาญ
และตําบลบ้านมหาดไทยปจั จุบนั เป็ นตําบลมหาดไทย ขึน้ กับอําเภอเมืองอ่างทอง มีเขตติดต่อกับอําเภอ
วิเศษชัยชาญ ซึง่ สมัยนัน้ ก็ยงั ไม่ได้กล่าวอ้างว่าเป็ นแขวงเมืองใด เป็นแต่กล่าวว่า “…ญาณพิเชียรเป็ น
จลาจลในจังหวัดแขวงหลวง…” จึงสันนิษฐานว่าท้องทีอ่ ่างทองในขณะนัน้ คงจะเป็นอาณาเขตทีข่ น้ึ กับ
พระนครหลวง
ต่อมาราว พ.ศ. ๒๑๒๗ ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาเช่นกัน พระราชพงศาวดาร
ได้กล่าวถึงชื่อเมืองวิเศษชัยชาญเป็ นครัง้ แรก
เมือ่ ครัง้ ทีส่ มเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถ
เสด็จยกกองทัพไปรบกับพระยาพะสิมทีเ่ มืองสุพรรณ ซึง่ มีขอ้ ความตอนหนึ่งปรากฏดังนี้ “…ครัน้ ถึง
เดือนยี่ ขึน้ ๒ คํ่า สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถก็เสด็จโดยกระบวนเรือจากกรุงศรีอยุธยา
ไปทําพิธเี หยียบชิงชัยภูม ิ ฟนั ไม้ข่มนามทีต่ ําบลลุมพลี แล้วเสด็จไปประทับทีแ่ ขวงเมืองวิเศษชัยชาญอัน
เป็ นทีป่ ระชุมพล…” เมืองวิเศษชัยชาญก็คอื เมืองอ่างทองเก่านัน้ เอง ส่วนจะยกฐานะขึน้ เป็ นเมืองวิเศษ
ชัยชาญเมือ่ ใดไม่ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดาร เข้าใจว่าจะต้องเป็ นช่วงเวลาระยะ พ.ศ. ๒๑๒๒๒๑๒๗ (น่ าจะเป็ นปี พ.ศ. ๒๑๒๗ หลังจากทีส่ มเด็จพระนเรศวรกลับจากประกาศอิสรภาพแล้ว พระมหา
ธรรมราชามอบหมายการป้องกันพระนครให้สมเด็จพระนเรศวร
และยังได้อพยพครัวเรือนจากเมือง
พิษณุโลกเข้ามาในพระนคร และได้ตงั ้ เมืองวิเศษชัยชาญขึน้ เพื่อเป็ นจุดรวมกําลังเสบียงอาหาร และเป็น
เมืองหน้าด่านของพระนคร)
นับแต่เริม่ ปรากฏชื่อเมืองวิเศษชัยชาญในพระราชพงศาวดารแต่นนั ้ เป็ นต้นมา เมืองวิเศษ
ชัยชาญและท้องทีอ่ ่างทองทีข่ น้ึ กับแขวงวิเศษชัยชาญในสมัยนัน้
ก็ถูกกล่าวในพระราชพงศาวดาร
บ่อยครัง้ เช่น ป่าโมก ชะไว สระเกษ บางแก้ว เอกราช ฯลฯ ซึง่ จะกล่าวโดยลําดับไปดังนี้
พ.ศ. ๒๑๒๗ ซึง่ เป็ นปีเดียวกันกับคราวทีร่ บกับพระยาพะสิมทีเ่ มืองสุพรรณบุรนี นั ้ สมเด็จ
พระนเรศวรทรงทราบว่ากองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกลงมาก็เสด็จยกกองทัพหลวงไปกับสมเด็จพระเอกาทศรถ ไปตัง้ ทัพหลวงอยูท่ บ่ี า้ นชะไว แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ปจั จุบนั บ้านชะไวเป็ นตําบลชะไว ขึน้ กับ
อําเภอไชโย
พ.ศ. ๒๑๒๘ พระเจ้าเชียงใหม่ยกกองทัพมาแก้แค้น ยกทัพมาตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นสระเกษใน
แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ สมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถยกทัพไปถึงตําบลปา่ โมก ก็พบกับกองทัพ
พม่าซึง่ ลงมาเทีย่ วรังแกราษฎรทางเมืองวิเศษชัยชาญ จึงได้เข้าโจมตีจนทัพพม่าล่าถอยไป พระเจ้า

๓
เชียงใหม่จงึ จัดกองทัพยกลงมาอีก
สมเด็จพระนเรศวรจึงดํารัสสังให้
่ พระราชมนูคุมกองทัพขึน้ ไป
ลาดตระเวนดูก่อน กองทัพพระราชมนูไปปะทะกับพม่าทีบ่ า้ นบางแก้ว สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึน้ ไปถึง
บ้านแห จึงมีดํารัสให้ขา้ หลวงขึน้ ไปสังพระราชมนู
่
ให้ทาํ เป็ นล่าทัพกลับถอยลงมา แล้วพระองค์กบั พระ
อนุ ชาก็รกุ ไล่ตที พั พม่าแตกพ่ายทัง้ ทัพหน้าและทัพหลวง จนถึงค่ายทีต่ งั ้ ทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ทบ่ี า้ น
สระเกษ ทัพของพระเจ้าเชียงใหม่จงึ แตกกระจัดกระจายไป ปจั จุบนั นี้บา้ นสระเกษ เปลีย่ นเป็ นตําบลไชย
ภูม ิ ขึน้ อยูก่ บั อําเภอไชโย สําหรับบ้านบางแก้วและบ้านแห ก็เป็ นตําบลในอําเภอเมืองอ่างทอง
พ.ศ. ๒๑๓๐ ท้องทีอ่ ําเภอปา่ โมกก็เป็ นสนามรบในคราวทีพ่ ระเจ้ากรุงหงสาวดีลอ้ มกรุงศรี
อยุธยา คราวนี้ทพั ไทยเอาปื นใหญ่ลงในเรือสําเภาขึน้ ไประดมยิงค่ายหลวงพระเจ้าหงสาวดี พระเจ้าหง สาวดีทนอยูไ่ ม่ได้กต็ อ้ งรีบถอยทัพหลวงกลับขึน้ ไปตัง้ อยูท่ ป่ี ่าโมก สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จโดยขบวนทัพเรือ ตีตามกองทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดีไปจนถึงป่าโมกจนพม่าเลิกทัพ
กลับไป
พ.ศ. ๒๑๓๕ คราวสมเด็จพระนเรศวรกระทํายุทธหัตถีกบั พระมหาอุปราชา สมเด็จพระ
นเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จยกทัพจากกรุงศรอยุธยาไปตัง้ อยูท่ ท่ี ุ่งปา่ โมก แล้วเสด็จไปเมือง
สุพรรณบุรผี ่านบ้านสามโก้ ไปกระทํายุทธหัตถีกบั พระมหาอุปราชา ทีต่ ําบลกะพังตรุ จังหวัดสุพรรณบุร ี
จนมีชยั ชนะในครัง้ นัน้
พ.ศ. ๒๑๔๗ สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะ ก็
เสด็จพักพลทีป่ ่าโมกอีก ตามพระราชพงศาวดารตอนหนึ่งว่า “…ก็มพี ระราชโองการตรัสให้แต่งตําหนัก
ในตําบลปา่ โมก ครัน้ เสร็จก็เสด็จด้วยพระชลวิมานโดยทางชลมารค เสด็จเข้าพักพลในตําหนักป่าโมกนัน้
พระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ทัง้ สองพระองค์กเ็ สด็จกลับพยุหยาตรา
จากตําบล
ปา่ โมกเสด็จโดยชลมารคขึน้ เหยียบชัยภูมใิ นตําบลเอกราช ให้ขนุ แผนสะท้านฟนั ไม้ขม่ นามโดยการพิธ ี
พิชยั สงคราม…” (ปจั จุบนั นี้ตําบลเอกราชเป็ นตําบลหนึ่งขึน้ กับอําเภอป่าโมก และมีเขตติดต่อกับตําบล
ปา่ โมก) สําหรับการสงครามครัง้ นี้เป็ นครัง้ หลังสุดของสมเด็จพระนเรศวร เพราะพระองค์ได้สวรรคตเสีย
ทีเ่ มืองหาง หรือเมืองห้างหลวง ยังมิทนั เสด็จถึงเมืองอังวะ สมเด็จพระเอกาทศรถได้เชิญพระบรมศพ
กลับคืนมายังพระนครศรีอยุธยา
ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญ์ท่ี ๘ (พระเจ้าเสือ) พระเจ้าเสือได้เสด็จปลอมพระองค์
ไปกับมหาดเล็กเทีย่ วในงานฉลองพระอาราม และได้ทรงชกมวยกับนักมวยได้ชยั ชนะถึง ๒ คน ทีท่ เ่ี สด็จ
ไปคือบ้านประจันตชนบทแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
ดังข้อความในพระราชพงศาวดารตอนหนึ่งว่า
“…ขณะนัน้ ข้าราชการผูม้ ชี ่อื คนหนึ่งกราบทูลพระกรุณาว่า ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบเกล้าว่า ณ บ้าน
ประจันตชนบท แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เพลาพรุง่ นี้ชาวบ้านจะทําการฉลองพระอาราม มีมหรสพงาน
ใหญ่…” และอีกตอนหนึ่งว่า “…ครัง้ รุง่ ขึน้ จึงเสด็จพระชลพาหนะแวดล้อมไปด้วยข้าทูลละอองธุลพี ระบาท
ทัง้ ปวงไปตามลําดับชลมารค ถึงตําบลบ้านตลาดกรวดจึงหยุดประทับเรือพระทีน่ งเสด็
ั ่ จขึน้ บกในทีน่ นั ้ …”
ปจั จุบนั ตําบลบ้านตลาดกรวดก็คอื ตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอ่างทอง ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ํ าเจ้าพระยา ส่วน
บ้านประจันตชนบท แขวงเมืองวิเศษชัยชาญนัน้ ก็คอื หมูบ่ า้ นชนบททีอ่ ยูน่ อกพระนครหลวงนันเอง
่
มี

๔
ผูใ้ ห้ความเห็นว่าวัดทีเ่ ป็ นพระอารามซึง่ มีการมหรสพในสมัยนัน้ อาจจะเป็ นวัดโพธิ ์ถนน หรือวัดถนนก็ได้
ซึง่ ปจั จุบนั นี้เป็ นวัดร้างอยูใ่ นตําบลตลาดกรวดนันเอง
่
ในแผ่นดินของสมเด็จพระสรรเพชญ์ท่ี ๙ (พระเจ้าท้ายสระ) ปี พ.ศ. ๒๒๖๙ พระเจ้า ท้าย
สระได้เสด็จไปควบคุมการชะลอพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดปา่ โมก ตําบลปา่ โมก เพราะเหตุว่านํ้ ากัดเซาะ
ตลิง่ พังเข้าไปถึงพระวิหาร ถ้าไม่ยา้ ยทีแ่ ล้วอาจพังลงนํ้ าก็ได้ เมือ่ ชะลอพระพุทธไสยาสน์เสร็จแล้ว พระ
เจ้าท้ายสระได้ทรงสร้างพระวิหาร อุโบสถ พระเจดีย์ หอไตร โดยปฏิสงั ขรณ์พร้อมกับสร้างขึน้ ใหม่ดว้ ย
ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (พระเจ้าบรมโกศ) ก่อนทีพ่ ระเจ้าบรมโกศ
จะได้ครองราชสมบัตนิ นั ้ พระเจ้าท้ายสระได้มอบราชสมบัตใิ ห้แก่เจ้าฟ้าอภัย พระเจ้าบรมโกศไม่เต็ม
พระทัยให้ราชสมบัตแิ ก่เจ้าฟ้าอภัย เมือ่ พระเจ้าท้ายสระสวรรคต พระเจ้าบรมโกศกับเจ้าฟ้าอภัยจึงรบกัน
กลางพระนคร เจ้าฟ้าอภัยแพ้จงึ หนีไปกับเจ้าฟ้าปรเมศร์ โดยลงเรือพระทีน่ งไปทางป
ั่
า่ โมก ครัน้ ถึงบ้าน
เลน จึงเสด็จขึน้ เรือหนีไปทางบกจนถึงบ้านเอกราช ผลสุดท้ายถูกจับทีบ่ า้ นเอกราชและถูกประหารชีวติ
ทัง้ ๒ พระองค์ และขณะทีเ่ สวยราชสมบัตอิ ยูใ่ นเวลาต่อมายังได้เคยเสด็จไปฉลองวัดปา่ โมก และขึน้ ไป
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ พระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุร ี และวัดขุนอินทประมูล ซึง่ ปจั จุบนั อยูใ่ น
อําเภอโพธิ ์ทอง จังหวัดอ่างทองด้วย
ต่อมาราว พ.ศ. ๒๒๘๗ สมเด็จพระเจ้าบรมโกศได้มพี ระราชดํารัสให้นิมนต์พระอาจารย์
วัดพันทาบ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ให้เข้านังสมาธิ
่
ช่วยห้ามฝนตก สําหรับวัดพันทาบนัน้ ในปจั จุบนั นี้ยงั
สํารวจไม่พบว่าอยู่ ณ ทีใ่ ด ได้ดจู ากรายชื่อวัดในหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์เล่มที่ ๒๒ ภาคพิเศษก็ไม่ม ี
ชื่อวัดนี้
และดูจากบัญชีวดั ร้างในจังหวัดอ่างทองจากหนังสือทําเนียบวัดในราชอาณาจักรไทยฉบับ
กรมการศาสนา พ.ศ. ๒๔๘๖ ก็ไม่มชี ่อื วัดนี้เช่นกัน อาจจะตกสํารวจหรืออาจจะเปลีย่ นชื่อวัดเสียแล้วก็ได้
ในแผ่นดินพระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์ เจ้าฟ้าอุทุมพร หรือ กรมขุนพรพินิต หรือเรียกกันอีก
อย่างหนึ่งว่าขุนหลวงหาวัด ซึง่ เป็ นพระอนุ ชาของสมเด็จพระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์ ได้เสด็จออกทรงผนวช ณ
วัดโพธิ ์ทอง ตําบลคําหยาด และทรงสร้างตึกประทับร้อนเรียกว่า ตึกคําหยาดขึน้ ด้วย ปจั จุบนั วัดโพธิ ์ทอง
และตึกคําหยาด ก็ยงั มีอยูใ่ นท้องทีต่ ําบลคําหยาด อําเภอโพธิ ์ทอง
และในแผ่นดินของสมเด็จพระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์น้เี อง กรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พม่า ก่อนทีจ่ ะ
เสียกรุงแก่พม่านัน้ พม่าได้ยกทัพมาตัง้ ค่าย ณ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญด้วย ซํ้าพม่ายังเทีย่ วค้นทรัพย์
จับผูค้ นของเมืองวิเศษชัยชาญอีก และตอนนัน้ เองทีเ่ กิดมีวรี บุรษุ ทีเ่ ป็นคนในท้องทีข่ องอ่างทองหลายคน
เช่น นายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง ทัง้ ๔ คนนี้เป็ นชาวบ้านสีบวั ทอง (ในพระราชพงศาวดาร
กล่าวว่าบ้านสีบวั ทองนัน้ ขึน้ กับแขวงเมืองสิงห์ แต่ปจั จุบนั นี้ บ้านสีทองเป็ นตําบลหนึ่งขึน้ กับอําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง) และมีนายดอก ชาวบ้านกลับ นายทองแก้ว ชาวบ้านโพธิทะเล ทัง้ สองคนเป็ น
ชาวเมืองวิเศษชัยชาญได้รว่ มกับชายฉกรรจ์กว่า ๔๐๐ คน ตัง้ ค่ายบางระจันขึน้ เพื่อต่อสูพ้ ม่า และมี
หัวหน้าอีก ๕ คน คือ ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองเหม็น นายจันทร์หนวดเขีย้ ว และนายทองแสงใหญ่
โดยมีพระอาจารย์ธรรมโชติมาอยูเ่ ป็ นกําลังใจและให้การคุม้ ครองด้วย การต่อสูก้ บั พม่าในครัง้ นัน้ ได้ต่อสู้
กันถึง ๘ ครัง้ เนื่องจากกําลังของทางฝ่ายไทยน้อยกว่า ค่ายบางระจันจึงแตก และสนามรบทีต่ ่อสูก้ นั
ส่วนใหญ่กค็ อื ท้องทีอ่ ําเภอแสวงหาในปจั จุบนั นัน่ เอง วีรกรรมของคนไทย ครัง้ นี้เป็ นทีเ่ ลื่องลือและเป็ นสิง่

๕
เตือนใจคนรุน่ หลังอยูเ่ สมอว่าคนไทยนัน้ กล้าหาญเด็ดเดีย่ ว เมือ่ ถึงคราวคับขันไม่เอาตัวรอด ยอมสละแม้
ชีวติ เพื่อชาติพลี ดังนัน้ ชื่อเสียงและเกียรติคุณของบุคคลดังกล่าวจึงได้ถูกจดจําและกล่าวขวัญกันอยูเ่ สมอ
และคนรุน่ หลังได้สร้างอนุ สาวรียผ์ กู้ ล้าหาญดังกล่าวเป็ นสิง่ เตือนใจไว้ในค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี
และอนุ สาวรียน์ ายดอก นายทองแก้ว วีรชนของเมืองวิเศษชัยชาญไว้ทห่ี น้าโรงเรียนวัดวิเศษชัยชาญ
อําเภอวิเศษชัยชาญในปจั จุบนั

สมัยกรุงธนบุรี
เข้าใจว่าในตอนปลายสมัยกรุงธนบุรนี ้เี อง ทีไ่ ด้มกี ารย้ายเมืองวิเศษชัยชาญมาตัง้ ใหม่ท่ี
ั ่ นตกของแม่น้ํ าเจ้าพระยา ซึง่ อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอ
ตําบลบ้านแห ตรงวัดไชยสงคราม (วัดกะเชา) ฝงตะวั
เมืองในปจั จุบนั นี้และการย้ายเมืองครัง้ นัน้ ก็เปลีย่ นชื่อจากเมืองวิเศษชัยชาญมาตัง้ ชื่อใหม่ว่า
“เมือง
ั ่ น้ํ าน้อย ในขณะนัน้ แม่น้ําน้อยคง
อ่างทอง” สาเหตุทย่ี า้ ยเข้าใจว่าเมืองวิเศษชัยชาญเดิมนัน้ ตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
ั ่ น้ําเจ้าพระยา
ตืน้ เขิน ฤดูแล้งเรือเดินไม่ได้ จึงย้ายมาตัง้ ทีร่ มิ ฝงแม่
อย่างไรก็ตาม หลักฐานในพระราชพงศาวดารก็ไม่ได้กล่าวไว้เลยว่า การย้ายเมืองวิเศษ
ชัยชาญมาตัง้ ใหม่และเปลีย่ นชื่อใหม่นนั ้ เมือ่ ใดตอนไหน แต่ในสมัยกรุงธนบุรนี ้กี ม็ ขี อ้ ความเกีย่ วกับเมือง
วิศษชัยชาญอยูต่ อนหนึ่งในราว พ.ศ. ๒๓๑๗ เมือ่ คราวรบพม่าทีบ่ างแก้ว เมืองราชบุร ี คือ ก่อนสิน้
รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุร ี ๘ ปี พระยาอินทรวิชติ เจ้าเมืองวิเศษชัยชาญ ได้คุมกองทัพไปช่วยพระยา
ยมราชรบกับพม่าทีแ่ ขวงเมืองราชบุร ี
มีผใู้ ห้ความเห็นว่าการย้ายเมืองครัง้ นัน้ น่ าจะเกีย่ วข้องด้วยใน
ระหว่างระยะเวลาทีก่ ล่าวนัน้
และเพื่อความสะดวกสบายในการส่งกําลังรบจากพระนครขึน้ ไปยังเมือง
ฝา่ ยเหนือการใช้เรือลําเลียงทางแม่น้ํ าน้อยอาจขลุกขลักในฤดูแล้งความสะดวกสูท้ างแม่น้ําเจ้าพระยา
ไม่ได้ จึงได้ยา้ ยเมืองเสีย แต่ถา้ หากไม่ใช่ยา้ ยตอนปลายสมัยกรุงธนบุรกี ค็ งจะย้ายตอนต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คือช่วงระยะเวลาจาก พ.ศ. ๒๓๑๗ (ซึง่ ได้กล่าวถึงเมืองวิเศษชัยชาญเป็ นครัง้ สุดท้ายในพระ
ราชพงศาวดาร) จนถึง พ.ศ. ๒๓๕๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะตอนนี้พระราช
พงศาวดารได้กล่าวถึงการทําทํานบกัน้ นํ้ าทีเ่ มืองอ่างทอง
(เป็ นการกล่าวชื่อเมืองอ่างทองครัง้ แรก
ในตอนนี้) และก็ยงั มีผูร้ สู้ นั นิษฐานกันอีกว่า การย้ายเมืองนัน้ อาจจะย้ายคราวเดียวกับเมืองสิงห์บุรกี ไ็ ด้
สําหรับการตัง้ ชื่อใหม่ว่า “เมืองอ่างทอง” โดยเปลีย่ นชื่อจากเมืองวิเศษชัยชาญนัน้ พระยา
โบราณราชธานินทร์ (พร เตชะคุปต์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา ได้ให้คาํ อธิบายเกีย่ วกับชื่อเมือง
ไว้ว่า
“ข้อทีจ่ งั หวัดนี้เดิมชื่อเมืองอ่างทองนัน้ เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าน่าจะมาจากชื่อบางทองคําด้วยมี
คําโคลงนิราศตอนนี้ว่า
ลุถงึ บางนํ้าชื่อ
คําทอง
นํ้าปว่ นบึงเป็ นฟอง
กว่างกว้าง
แลลาญรําจวนสยอง
พึงพิศ
เร่งรีบพายพลกว้าง
แม่น้ํ า ฟองสินธุ์
(นิราศนี้แต่งตัง้ แต่ครัง้ กรุงเก่าว่าด้วยตามเสด็จพระราชดําเนินเมืองนครสวรรค์)

๖
อนึ่ง ทางทีแ่ ยกแม่น้ํ าสายหลังศาลากลางนัน้ ราษฎรก็ยงั เรียกว่าปากแม่น้ําประคําทอง
ส่วนในเข้าไปเรียกแม่น้ํ าสายทองจนทุกวันนี้ แต่ว่านํ้าตื้นเขินใช้การไม่ได้แล้ว”
อีกกระแสหนึ่ง ตามคําบอกเล่าของผูร้ บู้ างท่านเล่าว่า ทีต่ งั ้ ชื่อว่าเมืองอ่างทองนัน้ เพราะ
เป็ นเมืองอยูใ่ นทีล่ ุ่ม เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ํา สมัยโบราณถือกันว่าดินแดนใดก็ด ี ถ้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณ
ธัญญาหารก็เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ ถือกันว่าเป็ นเมืองเงินเมืองทอง ดังนัน้ ชื่อจังหวัดอ่างทองก็คอื อ่างที่
เต็มไปด้วยทองนัน่ เอง นับว่ามีเหตุมผี ลน่ าฟงั อยู่

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ในสมัยนี้มเี รือ่ งเกีย่ วข้องกับเมืองอ่างทองหลายตอนด้วยกันกล่าวคือ
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๖ โปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าพระยายมราช เป็ นแม่กองเกณฑ์คนเมืองนครราชสีมา ตลอดจนเมืองเวียงจันทน์ และหัวเมืองฝา่ ย
ตะวันออกนอกเหนือนครราชสีมาออกไป
เข้ามาระดมกันทําทํานบกัน้ ลํานํ้าทีเ่ มืองอ่างทองเพื่อจะให้
สายนํ้ าไหลเข้าทางคลองบางแก้วซึง่ ตืน้ เขินขึน้ ให้กลับใช้เรือเดินได้ตลอดปีดงั แต่ก่อน แต่ทาํ นบต้อง
พังทลายลงเพราะทานกําลังนํ้าไม่ไหว เมือ่ ทําไม่สําเร็จจึงได้ยา้ ยตัวเมืองอีกครัง้ หนึ่งจากตําบลบ้านแห ที่
ั ่ น้ําเจ้าพระยาจนถึงทุกวันนี้ คลองบาง
วัดไชยมงคล ไปตัง้ ทีต่ ําบลบางแก้ว ใต้ปากคลองบางแก้วฝงแม่
แก้วทีก่ ล่าวถึงนี้เป็ นคลองทีแ่ ยกจากแม่น้ําเจ้าพระยา อยูเ่ หนือศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ประมาณ ๑
กิโลเมตรเศษ กล่าวกันว่าเดิมเป็ นแม่น้ําเจ้าพระยา เมื่อขุดคลองหน้าเมืองอ่างทองทีก่ ลายเป็ นแม่น้ําใน
ขณะนี้ขน้ึ ในรัชกาลสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระไปบรรจบลําแม่น้ําน้อยทางทิศตะวันออกของวัดปา่ โมก
อําเภอปา่ โมก เนื่องจากป้องกันนํ้ าเซาะองค์พระพุทธไสยาสน์ วัดปา่ โมกเป็ นมูลเดิมแล้ว แม่น้ํา
เจ้าพระยาตอนนี้ตน้ื เขินกลายสภาพเป็ นคลองบางแก้วไป
เรือ่ งปิดลํานํ้ าและคลองบางแก้วนี้ มีปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๒
พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ๑ พระองค์ท่านทรงอธิบายไว้ดงั นี้
“เนื้อความทีก่ ล่าวในพระราชพงศาวดารตรงนี้ผทู้ ไ่ี ม่ได้ทราบเรือ่ งทางนํ้ าในประเทศนี้แต่
โบราณมา แม้จะไปดูทค่ี ลองบางแก้วในเวลานี้น่าจะประหลาดใจว่า ทําไมจึงเกณฑ์คนเข้ามาทําทํานบปิด
ลําแม่น้ําเจ้าพระยาในครัง้ นัน้ อันความจริงทีเ่ ป็ นมาแต่เดิมนัน้ ลําแม่น้ําเจ้าพระยาไม่ได้ลงมาทางหน้า
เมืองอ่างทองทุกวันนี้ ลํานํ้ าเข้าทางบางแก้ว มาทางคลองเมืองกรุงเก่าลงมาทางวัดพุทไธสวรรย์มาออก
ตรงป้อมเพชร แม่น้ําตอนใต้คลองบางแก้วเดิมเป็ นคลองขุดมาต่อลําแม่น้ํ าน้อย แต่สายนํ้ ามาเดินเสียทาง
คลองขุดนี้ กัดแผ่นดินกว้างลึกออกไปเป็ นลําแม่น้ํา ทางบางแก้วจึงตืน้ เขินขึน้ ทุกที จนใช้เรือไม่ได้ในฤดู
แล้งด้วย เหตุน้จี งึ ไปทํานบปิดทางใหม่ซง่ึ นํ้ ากัดประสงค์จะให้สายนํ้ ากลับไปเดินทางบางแก้วซึง่ เป็ นลํา
แม่น้ํ าเดิม แต่ทาํ นบทีท่ าํ เมือ่ ปีระกา เบญจศกนัน้ ทานนํ้าไม่อยู่ ถึงฤดูน้ํ าเหนือหลากทํานบก็พงั ไม่ได้
ประโยชน์ดงั คาด สายนํ้ าลําแม่น้ํ าเจ้าพระยาจึงลงทางเมืองอ่างทองมาจนตราบเท่าทุกวันนี้”
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๑

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๒ ฉบับพิมพ์ในงาน
ฌาปนกิจศพ หม่อมแก้ว ทินกร และนายฤทธิสาํ แดง (เปลีย่ น ฐิตะรัต) ๓๑ มกราคม ๒๔๙๘, หน้า ๒๐๙-๒๑๐

๗
เฉพาะทีต่ ําบลบางแก้วตอนเหนือศาลากลางจังหวัดขึน้ ไปเล็กน้อยตรงทีท่ ําทํานบนัน้ ยังมี
หมูบ่ า้ น ๆ หนึ่งเรียกว่า “บ้านรอ” จนทุกวันนี้ ผูร้ กู้ ล่าวกันว่านํ้ าเบญจสุทธคงคาในแม่น้ํ าสําคัญทัง้ ๕ ใน
ราชอาณาจักรไทย ซึง่ แต่งเป็ นนํ้ าสรงพระมรุธาภิเษกสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเป็ นพระราชประเพณี
มาแต่โบราณนัน้ นํ้ าในแม่น้ํ าเจ้าพระยาซึง่ ตักที่ “ตําบลบางแก้ว” ก็เป็ นนํ้าเบญจสุทธคงคาในแม่น้ํ าสําคัญ
ทัง้ ๕ ในราชอาณาจักรไทยด้วยแห่งหนึ่ง
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ก็ได้สร้างพระโตขึน้ ทีว่ ดั ไชโยวรวิหาร อําเภอไชโย และได้รบั
การปฏิสงั ขรณ์ในเวลาต่อมา พระทีส่ ร้างนัน้ มีช่อื เสียงมากเรียกว่า หลวงพ่อโต หรือพระมหาพุทธพิมพ์
ในรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระองค์มพี ระราชอัธยาศัยโปรดฯ ในการเสด็จ
ประพาส และได้เคบเสด็จเมืองอ่างทองและท้องทีข่ องอ่างทองหลายแห่ง ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๒๑ เมือ่ คราวเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา ได้เสด็จวัดไชโย อําเภอไชโย วัดขุนอินทประมูล อําเภอโพธิ ์ทอง และวัดปา่ โมก อําเภอป่าโมก
พ.ศ. ๒๔๔๔ คราวเสด็จเลียบมณฑลฝา่ ยเหนือ ได้เสด็จเมืองอ่างทอง ซึง่ มีขอ้ ความตาม
พระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งว่า “…จนถึงพรหมแดนเมืองอ่างทอง พระวิเศษชัยชาญ ผูว้ ่าราชการเมือง นํา
ดอกไม้ธปู เทียนมาต้อนรับ เปลีย่ นลงเรือมาด้วยจนถึงพลับพลาเหนือเมืองเลีย้ วหนึ่งประมาณบ่าย ๔ โมง
ได้ขน้ึ ไปยังโรงพิธซี ง่ึ มีพระสงฆ์ ข้าราชการ และราษฎรคอยพร้อมอยูใ่ นทีน่ นั ้ ผูว้ ่าราชการเมืองอ่านคํา
ต้อนรับฉันได้มอบพระแสงราชาวุธเสร็จแล้ว…” วันรุง่ ขึน้ เสด็จถึงวัดไชโย และต่อไปยังเมืองสิงห์บุร ี ตอน
เสด็จกลับก็ผ่านเมืองอ่างทองได้มนัสการพระพุทธไสยาสน์วดั ปา่ โมกด้วย
พ.ศ. ๒๔๔๙ ในการเสด็จประพาสต้นครัง้ ที่ ๒ ได้นมัสการพระพุทธไสยาสน์วดั ป่าโมก รุง่
ขึน้ เสด็จเมืองอ่างทอง และเสด็จต่อไปถึงวัดไชโยในวันเดียวกัน
พ.ศ. ๒๔๕๑ คราวเสด็จประพาสลํานํ้ามะขามเฒ่า ได้เสด็จไปอําเภอวิเศษชัยชาญ ตึกคํา
หยาดและวัดขุนอินทประมูลด้วย
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้เสด็จประพาสลําแม่น้ําน้อยและลําแม่น้ําใหญ่
คราวนี้พระองค์ผ่านปลายเขตอําเภอปา่ โมก ประทับร้อนทีว่ ดั ท่าสุวรรณ (วัดวิเศษชัยชาญในปจั จุบนั ) ซึง่
อยูใ่ ต้ทว่ี ่าการอําเภอวิเศษชัยชาญเดิมแล้วเสร็จขึน้ ไปประทับแรมทีพ่ ลับพลาหน้าวัดเกาะ หน้าทีว่ ่าการ
อําเภอโพธิ ์ทอง (เดิม) รุง่ ขึน้ เสด็จประพาสบ้านโพธิ ์ทอง แล้วเสด็จกลับประทับแรมพลับพลาหน้าวัดเกาะ
อีกจากนัน้ ได้เสด็จต่อไปยังสิงห์บุรแี ละชัยนาท เทีย่ วกลับได้เสด็จล่องทางแม่น้ําเจ้าพระยาทรงประทับ
ร้อนวัดไชโยแล้วเสด็จมาประทับแรมพลับพลาหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
สําหรับการจัดระเบียบการปกครองนัน้ ในราว พ.ศ. ๒๔๓๙ ตรงกับรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มกี ารจัดระเบียบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล เมือง
อ่างทองได้ขน้ึ อยูใ่ นปกครองของข้าหลวงเทศาภิบาลอยุธยา ซึง่ มีเมืองต่าง ๆ ขึน้ อยูก่ บั มณฑลอยุธยาถึง
๘ เมืองด้วยกัน ขณะนัน้ เมืองอ่างทองแบ่งการปกครองเป็ นอําเภอมี ๔ อําเภอด้วยกันคือ อําเภอเมือง
อําเภอไชโย อําเภอไผ่จาํ ศีล และอําเภอโพธิ ์ทอง (ส่วนอําเภอป่าโมกนัน้ ยังไม่จดั เป็ นอําเภอแต่รวมอยู่
กับอําเภอเมืองอ่างทอง และอําเภอไผ่จาํ ศีลนัน้ ก็คอื อําเภอวิเศษชัยชาญนันเอง)
่
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้

๘
ตัง้ อําเภอปา่ โมกขึน้ โดยแยกไปจากอําเภอเมืองอ่างทอง และปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้เปลีย่ นชื่ออําเภอไผ่จาํ ศีล
เป็นอําเภอวิเศษชัยชาญ ตามชื่อแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเดิม
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มกี ารยุบเลิกมณฑล เมืองอ่างทองก็เปลีย่ นเป็ นจังหวัดอ่างทอง ไม่
ขึน้ กับมณฑลอยุธยาอีกต่อไป
พ.ศ. ๒๔๙๑ ประกาศตัง้ กิง่ อําเภอแสวงหา และยกฐานะเป็ นอําเภอแสวงหา เมือ่ ปี พ.ศ.
๒๔๙๙
พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกาศตัง้ กิง่ อําเภอสามโก้ และยกฐานะเป็นอําเภอสามโก้ เมือ่ ปี พ.ศ.
๒๕๐๘
ดังนัน้ จังหวัดอ่างทองจึงมีอําเภอ ๗ อําเภอตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็ นต้นมาถึงปจั จุบนั
หวน พินธุพนั ธุ์ ได้เขียนไว้ในหนังสืออ่างทองของเราตอนหนึ่งว่า “เป็ นทีน่ ่ าสังเกตอย่าง
หนึ่งก็คอื ว่า ชื่อหมูบ่ า้ น ตําบล อําเภอ และรวมไปถึงวัดในจังหวัดอ่างทองปจั จุบนั นี้ หลายชื่อมีคําว่า
“ชัย” หรือ “ไชย” อยูด่ ว้ ย ก็แสดงว่าท้องทีน่ นั ้ ๆ จะต้องมีความหมายเกีย่ วกับชัยชนะจากการสงคราม
อย่างแน่ นอนเพราะท้องทีข่ องอ่างทองเคยเป็ นสนามรบในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีบ่อยครัง้ ทีส่ ุด ผู้
ทีต่ งั ้ ชื่อขึน้ มาจะต้องเอาความหมายจากชัยชนะอย่างไม่มปี ญั หา ชื่อทีม่ คี ําว่า “ชัย” หรือ “ไชย” อยูด่ ว้ ย
นัน้ เป็ นอําเภออยู่ ๒ ชื่อ คือ อําเภอไชโย และอําเภอวิเศษชัยชาญ เป็ นตําบล ๓ ชื่อ คือ ตําบลไชโย
ตําบลไชยภูม ิ และตําบลชัยฤทธิ ์ ซึง่ ทัง้ ๓ ตําบลนี้อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอไชโยทัง้ สิน้ และยังมีวดั อยูอ่ กี ๓ วัด
คือ วัดไชยสงคราม วัดไชยมงคล วัดสนามชัย ทัง้ ๓ วัดนี้อยูใ่ กล้ ๆ กัน ซึง่ ขึน้ กับอําเภอเมืองอ่างทอง
นอกจากนี้ยงั มีตําบลหนึ่งชื่อตําบลตรีณรงค์ ขึน้ กับอําเภอไชโยมีความหมายเกี่ยวกับสงครามเช่นกัน”
นอกจากนี้แล้ว ชื่อตําบล หมูบ่ า้ น ในจังหวัดอ่างทอง ยังไปปรากฏอยูใ่ นหนังสือวรรณคดีม ี
ชื่อของเมืองไทยเล่มหนึ่ง นัน้ คือ เสภาขุนช้างขุนแผน ซึง่ แต่งขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ในตอนที่ ๔๓ ของบทเสภาซึง่ ตอนท้ายสุดกล่าวถึงจระเข้เถรกวาด ตามตํานานเสภาว่า
เป็ นบทแต่งแทรกในรัชกาลที่ ๓ ผูแ้ ต่งคือครูแจ้งได้แต่งเกีย่ วกับเรือ่ งเถรกวาดคิดจะแก้แค้นพลายชุมพล
ทีก่ รุงศรีอยุธยา จึงได้แปลงร่างเป็ นแร้งบินจากเชียงใหม่มาถึงอ่างทองแล้วแปลงร่างเป็นจระเข้เทีย่ วจับ
คนตามตําบลหมูบ่ า้ นต่าง ๆ ในท้องทีไ่ ชโย อ่างทอง และปา่ โมก ดังบทเสภา ดังนี้
“โผลงตรงลงเหนือเมืองอ่างทอง
พอเยือ้ งคลองบางแมวเป็ นแนวปา่
แร้งหายกลายรูปเป็ นหลวงตา
ลงนังนิ
่ ่งภาวนาร้อยแปดที
เสกไม้เท้าต่อหางทีก่ ลางตัว
แล้วเอาบาตรสวมหัวเข้าเร็วรี่
เผ่นโผนโจนผางกลางนที
ก็กลายเป็ นกุมภีลม์ หึมา
เขีย้ วขาวยาวออกนอกปากโง้ง
ฟาดโผงร้องเพียงเสียงฟ้าผ่า

๙
โตใหญ่ตวั ยาวสักเก้าวา
ขึน้ วิง่ ร่าหลังนํ้าด้วยลําพอง
ท่านผูฟ้ งั ถ้วนหน้าอย่าสงสัย
เดิมจะได้ตงั ้ ย่านเป็ นบ้านช่อง
เพราะเถรกวาดแปลงกายร้ายคะนอง
จึงเรียกบ้านจระเข้รอ้ งแต่นัน้ มา
เดีย๋ วนี้มหี ลักแหล่งแขวงอ่างทอง
บ้านช่องปึกแผ่นยังแน่ นหนา
ตัง้ นามตามนิทานเพราะขรัวตา
จึงได้ปรากฏตําบลจนทุกวัน”
ในปจั จุบนั บ้านจระเข้รอ้ งเป็ นตําบลจรเข้รอ้ ง
การอําเภอไชโยด้วย

ขึน้ กับอําเภอไชโยและเป็ นตําบลทีต่ งั ้ ทีว่ ่า

อีกตอนหนึ่งของเสภามีว่า
“พ้นบ้านตลาดกรวดรวดเร็วมา
ควายช้างขวางหน้าเข้าไม่ได้
ฟาดฟนั กัดตายก่ายกันไป
เลยไล่ลอ่ งนํ้ารํ่าลงมา
ครูห่ นึ่งถึงหน้าเมืองอ่างทอง
โบกหางครางร้องคะนองร่า
พอชาวบ้านลงตะพานมาล้างปลา
เข้าคาบคร่าลงนํ้าแล้วดําทวน”
บ้านตลาดกรวดนัน้ ปจั จุบนั เป็ นตําบลตลาดกรวดขึน้ อยูก่ บั อําเภอเมืองอ่างทองอีกตอน
หนึ่งของเสภากล่าวว่า
“ถึงบ้านแหแร่รอ้ งก้องกระหึม
รางควานพึมพูดกันสนัน่ อือ้
ครัน้ มาถึงหัวย่านบ้านสะตือ
ก็มดุ นํ้ าดําทื่ออยูใ่ ต้น้ํา”
ในปจั จุบนั นี้ บ้านแหเป็ นตําบลบ้านแห อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอเมืองอ่างทอง และบ้านสะตือ
เป็ นหมู่บา้ นในอําเภอเมืองอ่างทอง เสภาตอนต่อมาก็กล่าวถึงท้องทีข่ องอ่างทองอีก เช่น
“ เทีย่ วท่องล่องโร่มาโพธิสระ
ปะหลวงตาบิณฑบาตฟาดดังผึง
ขบกัดสะบัดเถรขึน้ เลนตึง

๑๐
บนตลิง่ วิง่ อึงทัง้ หญิงชาย
เรือแพใหญ่น้อยถอยเข้าคลอง
ไม่อาจล่องลอยนํ้ าระสํ่าระสาย
พ่วงกันพันพัวด้วยกลัวตาย
จระเข้รา้ ยถึงย่านบ้านระกํา”
ปจั จุบนั บ้านโพธิสระคือตําบลโพสะ อยูใ่ นเขตอําเภอเมืองอ่างทอง ส่วนบ้านระกําเป็ น
หมูบ่ า้ นอยูใ่ นอําเภอป่าโมก
อีกตอนหนึ่งของเสภากล่าวว่า
“มาถึงบางเทวาท้ายปา่ โมก
จระเข้โบกหางหันเข้าแฝงฝงั ่
ทีน่ นนํ
ั ่ ้ าลึกนักตระพักพัง
เข้าเฟือยฟงั แยบคายอยู่ทา้ ยวัด”
วัดทีก่ ล่าวถึงเข้าใจว่าจะเป็ นวัดปา่ โมก ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ นํ้ าเจ้าพระยา หน้าวัดนํ้าลึกและตลิง่ พัง
อยูเ่ สมอ เพราะนํ้ าไหลพุ่งเข้าหาตลิง่ อยูต่ ลอดเวลา
สันนิษฐานว่าผูแ้ ต่งเสภาขุนช้างขุนแผนตอนนี้คงจะคุน้ เคยกับสภาพเมืองอ่างทอง อาจจะ
เป็ นคนแถบนี้หรือเคยเดินทางผ่านบ่อย ๆ ก็เป็ นได้
ได้กล่าวแล้วว่า เนื่องจากอ่างทองเป็ นเมืองทีอ่ ยูใ่ กล้พระนครหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา
จึงมีเรือ่ งราวทีเ่ กี่ยวพันอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะการศึกษาสงครามป้องกันพระนคร พระเจ้าแผ่นดินของ
ไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จอ่างทองเพื่อทรงประกอบพระราชภารกิจต่าง ๆ แม้ว่าปจั จุบนั จะได้ยา้ ย
ราชธานีไปอยู่ทก่ี รุงเทพมหานครแล้วก็ตาม จังหวัดอ่างทองก็ยงั ถือว่าเป็ นจังหวัดทีอ่ ยูไ่ กลจากเมืองหลวง
นัก
พระมหากษัตริยไ์ ทยหลายพระองค์ในราชวงศ์จกั รีกไ็ ด้เคยเสด็จอ่างทองเช่นกัน
โดยเฉพาะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปจั จุบนั พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอทุกพระองค์ได้เสด็จเยีย่ มเยียนราษฎรในเขตจังหวัดอ่างทอง และเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบ
พระราชภารกิจ ทัง้ ทางราชการและส่วนพระองค์ในวาระต่าง ๆ บ่อยครัง้ อาทิ เสด็จพระราชดําเนินมา
ถวายผ้าพระกฐินเป็ นการส่วนพระองค์ทว่ี ดั ศีลขันธาราม อําเภอโพธิ ์ทอง วัดเขียน อําเภอวิเศษชัยชาญ
วัดขุนอินทประมูล อําเภอโพธิ ์ทอง เสด็จนมัสการหลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหาร อําเภอไชโย เสด็จเยีย่ ม
สถานทีเ่ ลีย้ งเด็กกําพร้าวัดสระแก้ว อําเภอปา่ โมก ฯลฯ เป็ นเหตุให้ขา้ ราชการ พ่อค้า ประชา-ชนใน
จังหวัดอ่างทองปลาบปลืม้ ใจและซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคุณเป็ นล้นพ้น

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
ระบบการปกครองส่วนภูมภิ าคของเมืองไทยก่อนหน้าทีจ่ ะวิวฒ
ั นาการในรูปของจังหวัด
อําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคมาหลาย
ยุคหลายสมัยหลายขัน้ ตอนด้วยกัน นับตัง้ แต่สมัยสุโขทัยซึง่ จัดระเบียบการปกครองหัวเมืองทัง้ หลาย
ออกเป็ นเมืองราชธานี เมืองลูกหลวง (หรือเมืองหน้าด่านรอบราชธานีทงั ้ ๔ ด้าน) เมืองพระยามหานคร

๑๑
(หัวเมืองชัน้ นอก) และเมืองประเทศราช โดยเมืองแต่ละประเภทจะมีลกั ษณะความสัมพันธ์และระดับ
ความใกล้ชดิ กับเมืองแม่หรือราชธานีมากน้อยลดหลันกั
่ นไปตามระยะทางจากเมืองหลวง ตลอดจนความ
คล้ายคลึงทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างในกรณีของเมืองประเทศราชเป็ นต้น
ครัน้ ถึงต้นสมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานีในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ก็ยงั มิได้ทรงเปลีย่ นแปลงระเบียบการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ
เท่าใดนัก การปกครองอาณาเขตก็ใช้ทาํ นองเดียวกันกับครัง้ สมัยกรุงสุโขทัย โดยแบ่งเป็นราชธานีมเี มือง
หน้าด่านชัน้ ในสําหรับป้องกันราชธานีทงั ้ ๔ ทิศ เรียกว่า เมืองป้อมปราการ นอกจากนัน้ ก็เป็ นหัวเมือง
ชัน้ ใน เมืองพระยามหานคร และเมืองประเทศราช เช่นเดียวกับสมัยกรุงสุโขทัย การจัดระเบียบการ
ปกครองหัวเมืองของกรุงศรีอยุธยาเป็ นดังทีก่ ล่าวมานี้จนกระทังถึ
่ งปี พ.ศ. ๑๙๙๑ ซึง่ เป็ นปีทส่ี มเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถขึน้ ครองราชย์ จึงได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขปรับปรุงหลายประการด้วยกัน
การปรับปรุงระเบียบการปกครองทีส่ าํ คัญในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คือ การแยก
การทหาร และการพลเรือนออกจากกัน ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า “ทรงตัง้ ตําแหน่ งเสนาบดีเอา
ทหารเป็ นกลาโหม เอาพลเรือนเป็ นสมุหนายก” งานจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา ซึง่ ถือว่าเป็ นงาน
ฝา่ ยพลเรือน มีสมุหนายกเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเหนือจตุสดมภ์อกี ชัน้ หนึ่ง เทียบได้กบั อัครมหาเสนาบดี ส่วน
การงานทีเ่ กี่ยวกับการทหารหรือการป้องกันประเทศ เช่น กรมม้า กรมช้าง และกรมทหารราบก็มสี มุหก
ลาโหมเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ การจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองในสมัยนี้ มีลกั ษณะของการรวมอํานาจเข้าสู่
ศูนย์กลาง คือ ราชธานีเพิม่ มากขึน้ โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงวางหลักการปกครองหัวเมือง
ให้เป็ นแบบเดียวกันกับราชธานี คือ ทรงให้ใช้วธิ กี ารปกครองฝา่ ยพลเรือนทีเ่ รียกว่า จตุสดมภ์ ตามหัว
เมืองด้วย ส่วนฝา่ ยทหารนัน้ มีอํานาจครอบคลุมกิจการทหารทัวราชอาณาจั
่
กรอยูแ่ ล้ว ในด้านการ
ปรับปรุงหัวเมืองทีอ่ ยู่รายรอบ อันได้แก่ บรรดาหัวเมืองชัน้ ในแต่เดิม นอกจากนัน้ ไปก็เป็ นเมืองพระยาม
หานคร ซึง่ กําหนดเป็ นเมืองชัน้ เอก โท ตรี โดยลําดับกันตามความสําคัญของเมือง ผู้ ปกครองเมืองจะ
ได้รบั การแต่งตัง้ จากพระมหากษัตริยต์ ามแต่จะทรงเห็นสมควร ส่วนเมืองประเทศราชนัน้ ยังคงให้เจ้านาย
ชนชาตินนั ้ ปกครองตามจารีตประเพณี กรุงศรีอยุธยามิได้ควบคุมการบริหารโดยตรง เป็ นแต่ว่าต้องส่ง
เครือ่ งราชบรรณาการ และถ้าผูใ้ ดจะเป็ นเจ้าเมืองจะต้องทูลขอให้พระมหากษัตริยแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยาทรง
แต่งตัง้
การจัดระเบียบการปกครองราชธานีและหัวเมืองในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถนี้ เป็ นหลักในการปกครองประเทศสืบต่อมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการเปลีย่ นแปลงเพียง
เล็กน้อยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึง่ ได้ทรงแบ่งหัวเมืองออกเป็ น ๒ ภาค คือ หัวเมืองทาง
ภาคเหนือ มอบให้สมุหนายกว่าการทัง้ ฝา่ ยทหารและพลเรือน ส่วนหัวเมืองทางภาคใต้มอบให้สมุหกลาโหมดูแลทัง้ ฝา่ ยทหารและฝ่ายพลเรือนเช่นกัน เว้นแต่หวั เมืองทีอ่ ยูต่ ามปากอ่าวมอบให้อยูใ่ นหน้าทีข่ อง
กรมคลัง เพราะเกีย่ วกับการค้าขายต่างประเทศ
วิธจี ดั การปกครองส่วนภูมภิ าคปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ใช้กนั ต่อมาในสมัยกรุงธนบุร ี
(พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕) และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯ โดยไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงในส่วนทีส่ าํ คัญแต่อย่างใด เว้นแต่ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ทรงแบ่งหัวเมืองเสียให้เป็ น ๓ ประเภท คือ หัวเมืองชัน้ ใน หัวเมือง

๑๒
ชัน้ กลาง และหัวเมืองชัน้ นอก ตามระยะทางใกล้ไกลจากกรุงเทพฯ หัวเมืองแต่ละประเภทในแต่ละภาค
ยังคงอยูใ่ นความควบคุมดูแลของสมุหนายก สมุหกลาโหม และเสนาบดีคลังเช่นเดิม

การปฏิ รปู การจัดระเบียบการปกครองในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระลจอมเกล้าฯ
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้ ประเทศไทยมีการติดต่อกับชาวต่างประเทศมากยิง่ ขึน้ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวต่างประเทศทางตะวันตกกําลังหลังไหลเข้
่
าสู่ประเทศไทย
และ
อิทธิพลในการแสวงหาเมืองขึน้ ของชาติตะวันตกก็กําลังแพร่มาถึงชาวเอเซีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อังกฤษ
และฝรังเศส
่
ซึง่ ได้ขยายอํานาจคุกคามเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยอย่างรุนแรง
เหตุการณ์ในระยะนัน้ เป็ นพลังผลักดันให้เกิดความคิดทีจ่ ะแก้ไขปรับปรุงการปกครองประเทศเพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานหัวเมืองและสร้างความมันคงให้
่
กบั ประเทศชาติให้เพียงพอทีจ่ ะต้านทาน
การคุกคามของมหาอํานาจชาติตะวันตกได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ จึงทรงเริม่ ปรับปรุงระบบ
การปกครองประเทศให้ทนั สมัย พระองค์ทรงดําริว่า “ จะนิ่งอยูโ่ ดดเดีย่ วเช่นทีเ่ ป็ นมาแล้วแต่โบราณหา
ได้ไม่เพราะเป็ นสมัยของโลกทีก่ ําลังเปลีย่ นแปลงเข้ายุคใหม่ จะต้องเผชิญกับชาวต่างประเทศทีเ่ ขาเจริญ
แล้วทีอ่ าณานิคมอยูใ่ กล้ชดิ ติดกับประเทศไทย และเขากําลังแสดงและจัดการปกครองอาณานิคมให้เจริญ
ยิง่ ๆ ขึน้ ฉะนัน้ ประเทศไทยจะต้องเร่งรีบลงมือจัดการทะนุ บาํ รุงบ้านเมืองให้เจริญทัดเทียมกับกาลสมัย
จึงจะรักษาเอกราชไว้ได้” โดยเหตุน้ตี ่อมาจึงมีพระบรมราชโองการยกเลิกระเบียบการปกครองแต่เดิม
และประกาศตัง้ กระทรวงแบบใหม่ขน้ึ ๑๒ กระทรวง เมือ่ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยจัดสรร
อํานาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงให้เป็ นสัดส่วน อาทิเช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวง
ยุตธิ รรม เป็ นต้น บรรดาหัวเมืองทีแ่ บ่งเป็ นฝา่ ยเหนือ ฝา่ ยใต้ ก็ให้อยูใ่ นบังคับบัญชาตราพระราชสีหข์ อง
กระทรวงมหาดไทยทัง้ หมด ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ.
๒๔๓๗)
เมือ่ งานปกครองหัวเมืองทีเ่ คยแยกไปอยูใ่ นอํานาจของกระทรวงกลาโหมก็ด ี กระทรวงการ
ต่างประเทศหรือกรมท่าก็ด ี ไปขึน้ อยูก่ บั กระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว กระทรวงมหาดไทยจึง
มีฐานะเป็ นศูนย์กลางบัญชีการงานปฏิรปู การปกครองให้ทนั สมัยไปโดยปริยาย สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุ ภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยครัง้ แรกทีเ่ สด็จไปตรวจราชการหัวเมืองได้ทรงพบ
ข้อขัดข้องหลายประการในการปกครองหัวเมือง ประการแรก คือ มีหวั เมืองมากเกินไป แม้แต่หวั เมือง
ชัน้ ในก็หลายสิบเมือง ทางคมนาคมกับกรุงเทพฯ จะไปถึงก็ล่าช้า เช่นจะไปเมืองพิษณุโลกต้องเดินทาง
ไปกว่า ๑๐ วันจึงจะถึง หัวเมืองก็อยูห่ ลายทิศทาง จะจัดการอันใดก็พน้ วิสยั ทีเ่ สนาบดีจะออกไปจัดหร◌ือ
ตรวจการได้เอง ได้แต่มหี อ้ งตราสังข้
่ อบังคับและแบบแผนส่งออกไปในแผ่นกระดาษให้เจ้าเมืองจัดการ
เจ้าเมืองก็มหี ลายสิบคนด้วยกันจะเข้าใจคําสังต่
่ างกันอย่างไร และใครจะทําการซึง่ สังไปนั
่ น้ อย่างไรก็ยาก
ทีจ่ ะรู้ ในทีส่ ุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ กับสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ จึงทรงดําริ
จัดตัง้ ระเบียบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึน้

๑๓
การจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองแบบมณฑลเทศาภิบาลนี้เป็ นการจัดตัง้ หน่ วย
ราชบริหารส่วนภูมภิ าค
ซึง่ มีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนประจําท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยอย่าง
แท้จริง เพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้ จึงขอนํ าคําจํากัดความของ “เทศาภิบาล” ซึง่ พระยาราชเสนา (ศิร ิ เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย มากล่าวไว้ ณ ทีน่ ้ี
“…การเทศาภิบาล คือ การปกครองโดยลักษณะทีจ่ ดั ให้มหี น่ วยบริหารราชการอัน
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเป็ นที่
ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลซึง่ ประจําอยูแ่ ต่เฉพาะในราชธานีนนั ้ ออกไป
ดําเนินการในส่วนภูมภิ าคของประเทศ ซึง่ อยูห่ ่างไกลจากรัฐบาล ซึง่ อยูใ่ นราชธานีให้ได้ใกล้ชดิ กับอาณา
ประชากรเพื่อให้เขาได้รบั ความร่มเย็นเป็ นสุขและเกิดความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอัน
เป็ นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติฯ จึงแบ่งเขตการปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ อันดับกันดังนี้คอื
ส่วนใหญ่เป็ นมณฑล รองถัดลงไปเป็ นเมือง คือ จังหวัด รองไปอีกเป็ นอําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น จัดแบ่ง
หน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนกงานให้สอดคล้องกับทํานองการของกระทรวง ทบวง กรม ในราชธานี
และจัดสรรข้าราชการทีม่ คี วามรูส้ ติปญั ญาความประพฤติดใี ห้ไปประจําทํางานตามตําแหน่ งหน้าที่ มิให้ม ี
การก้าวก่ายสับสนกันดังทีเ่ ป็ นมาแต่ก่อน…"
การปกครองหัวเมืองในสมัยก่อนใช้ระบบเทศาภิบาลนัน้
อํานาจปกครองบังคับบัญชามี
ความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่ หัวเมือง หรือประเทศราช ยิง่ ไกลจาก
กรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยงิ่ มีอสิ ระมากขึน้ เท่านัน้ หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองใกล้ ๆ ส่วนหัวเมืองอื่นทีไ่ กลออกไปมักจะมีเจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมือง และมีอํานาจอย่าง
กว้างขวาง สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพจึงทรงพยายามทีจ่ ะจัดให้อํานาจการปกครองเข้ามา
รวมอยูย่ งั จุดเดียวกัน โดยจัดตัง้ ระบบเทศาภิบาลซึง่ เป็ นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการไปบริหาร
ราชการในท้องทีต่ ่าง ๆ แทนทีส่ ่วนภูมภิ าคจะจัดการปกครองกันเองเช่นแต่ก่อน อันเป็นระบบกินเมือง
ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครองทีร่ วมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางและ
ริดรอนอํานาจเจ้าเมืองตามระบบเดิมลงอย่างสิน้ เชิง และเพื่อเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุม
หัว-เมืองให้ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ ตลอดจนเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่ องเสนาบดี จึงได้รวมหัวเมืองเข้าเป็ น
แบบมณฑล ๆ ละ ๕ เมืองหรือ ๖ เมือง ในขนาดท้องทีท่ ผ่ี บู้ งั คับบัญชาการมณฑลอาจจะจัดการและ
ตรวจตราได้เองตลอดอาณาเขตเรียกว่า “มณฑลเทศาภิบาล” มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับ
บัญชา หัวเมืองทัง้ ปวงในเขตมณฑลของตน
การจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลนี้รฐั บาลมิได้ดําเนินการในทีเดียวทัง้ ประเทศ แต่ได้จดั ตัง้ เป็ น
ระยะ ๆ ไป โดยเริม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ภายหลังการปฏิรปู การบริหารส่วนกลาง ทัง้ นี้ถอื ลํานํ้ าซึง่ เป็ น
ทางคมนาคมหลักในสมัยนัน้ เป็ นเครือ่ งกําหนดเขตมณฑล มณฑลเทศาภิบาลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในคราวแรกมี ๓
มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีน และมณฑลนครราชสีมา ต่อมาเมือ่ มีการโอนหัวเมือง
ทัง้ หมดซึง่ เคยอยูใ่ นกระทรวงกลาโหมมาขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้ว จึงได้รวมหัว
เมืองฝา่ ยใต้จดั เป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑลหนึ่ง จากนัน้ มาในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ถึง ๒๔๕๘ ก็ได้มกี าร
จัดตัง้ ยุบเลิกและเปลีย่ นเขตการปกครองมณฑลเทศาภิบาลอยูต่ ลอดเวลาตามความเหมาะสม

๑๔
จังหวัดอ่างทองนัน้ ถูกรวมอยูใ่ นมณฑลเทศาภิบาลกรุงเก่าซึง่ จัดขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘
โดยรวมกรุงศรีอยุธยา เมืองอ่างทอง ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี พรหมบุร ี และอินทบุรเี ข้าด้วยกัน โดยมีพระ
เจ้าน้องยาเธอ กรมขุนมรุพงศ์ศริ พิ ฒ
ั น์ (พระองค์เจ้าวัฒนานุ วงศ์ ต้นราชสกุล วัฒนวงศ์) ทรงเป็ น
ข้าหลวงเทศาภิบาลคนแรกของมณฑลนี้ ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลอยุธยาและยุบเลิกไปภายหลังการ
เปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕

การจัดรูปการปกครองของมณฑลเทศาภิ บาล
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่ามณฑลเทศาภิบาลมีลกั ษณะเป็ นหน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าคที่
ใหญ่ทส่ี ุด โดยมีอาณาเขตรวมหลาย ๆ เมืองเข้าด้วยกันมากบ้างน้อยบ้างตามความเหมาะสม ในมณฑล
เทศาภิบาลแต่ละมณฑลมีขา้ ราชการคณะหนึ่งประกอบด้วยข้าหลวงเทศาภิบาล
ข้าหลวงมหาดไทย
ข้าหลวงยุตธิ รรม ข้าหลวงคลัง เลขานุ การข้าหลวงเทศาภิบาล และแพทย์ประจํามณฑล ข้าราชการ
บริหารมณฑลจํานวนนี้เรียกว่า “กองมณฑล” เจ้าหน้าที่ ๖ ตําแหน่ งดังกล่าวนี้เป็ นเจ้าหน้าทีท่ ่ี
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ให้มขี น้ึ สําหรับบริหารงานมณฑล ๆ ละ ๑ กอง เป็ นข้าราชการทีส่ งั กัด
กระทรวงมหาดไทยทัง้ สิน้
กระทรวงคลังข้าราชการในตําแหน่งยุตธิ รรมและการคลังของมณฑล จึง
เปลีย่ นไปสังกัดกระทรวง ทบวง กรมตามสายงานของตน
ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็ นผูร้ บั ผิดชอบปกครองมณฑลมีอํานาจสูงสุดในมณฑลเหนือ
ข้าราชการพนักงานทัง้ ปวง มีฐานะเป็ นข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ได้ทรง
มอบความไว้วางพระราชหฤทัยโดยคัดเลือกจากขุนนางผูใ้ หญ่ทงั ้ ฝา่ ยทหารและพลเรือน ออกไปปฏิบตั ิ
ราชการมณฑลละ ๑ คน หน่ วยปกครองมณฑลเทศาภิบาลนี้ทําหน้าทีเ่ สมือนสื่อกลางเชื่อมโยงรัฐบาล
กลางกับหน่ วยราชการส่วนภูมภิ าคหน่ วยอื่น ๆ เข้าด้วยกัน ข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลมีอํานาจทีใ่ ช้
ดุลพินิจวินิจฉัยสังการได้
่
เอง ยกเว้นเรือ่ งสําคัญซึง่ จะต้องขอความเห็นมายังกระทรวงมหาดไทยเท่านัน้
เป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็ นอันมาก
มณฑลเทศาภิบาลนับว่าเป็ น
วิธกี าร ปกครองทีท่ าํ ให้รฐั บาลสามารถดึงเอาหัวเมืองต่าง ๆ เข้ามาอยูภ่ ายใต้อํานาจของสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ได้
อย่างแท้จริงผูว้ ่าราชการเมืองของแต่ละเมืองในมณฑลต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับบัญชาของ
ข้าหลวงเทศาภิบาลอีกชัน้ หนึ่ง
โดยมิได้ขน้ึ ตรงต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยโดยตรง
ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยยังได้เพิม่ ตําแหน่ งข้าราชการมณฑลขึน้ อีก เพื่อแบ่งเบาภาระข้าหลวงเทศาภิบาล
เช่น ตําแหน่ งปลัดมณฑล มีอํานาจหน้าทีร่ องจากข้าหลวงเทศาภิบาล เสมียนตรามณฑลเป็ นเจ้า
พนักงานการเงินรักษาพัสดุและดูแลรักษาการปฏิบตั ริ าชการมณฑล และมหาดเล็กรายงานมีหน้าทีอ่ อก
ตรวจราชการตามเมืองและอําเภอต่าง ๆ ตลอดมณฑล เป็ นต้น

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
วิวฒ
ั นาการของการจัดระเบียบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้รบั การปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงในส่วนปลีกย่อยเป็ นครัง้ คราวอาทิเช่น ข้าหลวงเทศาภิบาล บางครัง้ ก็เรียกว่า สมุห-

๑๕
เทศาภิบาล มณฑลบางแห่งก็ถูกยุบเลิก บางแห่งก็ถูกจัดตัง้ เป็ นเขตการปกครองพิเศษ เช่น มณฑล
กรุงเทพฯ มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ และมณฑลนครศรีธรรมราช ซึง่ รวมบริเวณ ๗ หัวเมืองอิสลาม
ปกั ษ์ใต้เข้าไว้ ฯลฯ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ก็ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับกาลสมัยและความ
จําเป็ นในทางปกครองหลายประการด้วยกัน อาทิเช่น การประกาศใช้พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แทนพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ และมีการรวมมณฑลหลาย
มณฑลเข้าเป็ นภาค และมีอุปราชเป็ นหัวเมืองปกครองภาค ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ทําให้ภาคเป็ นหน่ วยการ
ปกครองใหญ่เหนือมณฑลขึน้ ไปอีก
ตลอดจนให้เปลีย่ นชือ่ ทีใ่ ช้เรียกหน่ วยการปกครองระดับตํ่าจาก
มณฑล จาก “เมือง” เป็ น "จังหวัด” โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๕๙
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ “คณะราษฎร์” ประกอบด้วย ทหาร ตํารวจ และพลเรือน
ทําการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยอ์ ยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ จากผลของการเปลีย่ นแปลงการปกครองครัง้
นี้ทาํ ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงการจัดระเบียบการปกครองหรือการบริหารราชการส่วนภูมภิ าคใหม่ โดยมีการ
ตราพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึง่ แบ่งหน่ วย
การปกครองส่วนภูมภิ าคเป็ น จังหวัด และอําเภอ โดยมิได้บญ
ั ญัตใิ ห้มมี ณฑล ตามนัยดังกล่าวจึงเท่ากับ
เป็ นการยกเลิกมณฑลไปโดยปริยาย แต่ได้จดั แบ่ง “ภาค” ขึน้ ใหม่และให้มขี า้ หลวงตรวจการสําหรับทํา
หน้าทีต่ รวจ ควบคุม แนะนํา ชีแ้ จง ข้อราชการแก่หน่ วยราชการส่วนภูมภิ าคเท่านัน้ โดยมิได้มหี น้าที่
บริหารราชการทัวไปเหมื
่
อนอย่างมณฑลเทศาภิบาล ดังนัน้ จังหวัดกับส่วนกลางจึงสามารถติดต่อกันได้
โดยตรงมิตอ้ งผ่านภาคแต่อย่างใด
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลก็ได้ประกาศพระราชบัญญัตบิ ริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๔๙๕ ยกเลิกพระราชบัญญัตเิ ดิม ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เสีย และจัดระเบียบการปกครองส่วนภูมภิ าคเป็ น
ภาค จังหวัดและอําเภอ โดยให้มผี วู้ ่าราชการภาคคนหนึ่งเป็ นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาราชการ
บริหารส่วนภูมภิ าคภายในเขต มีอํานาจหน้าทีค่ ล้ายคลึงสมุหเทศาภิบาลในสมัยก่อน ครัน้ ต่อมาก็ได้ม ี
การยกเลิกภาคอีกโดยสิน้ เชิงตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๙ เหลือแต่
เพียงหน่ วยการปกครองจังหวัด และอําเภอ ตามเดิม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.
๒๔๙๙ ได้ใช้มาอีกเป็ นเวลานาน จนกระทังถู
่ กยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึง่ ให้เริม่ ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๑๕๑๕ เป็ นต้นไป ประกาศคณะ
ปฏิวตั ฉิ บับที่ ๒๑๘ จึงเป็ นกฎหมายในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคมาจนถึงทุกวันนี้
พิจารณาตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ประกอบกับพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๑๔๕๗ แล้ว หน่ วยการบริหารราชการส่วนภูมภิ าคของไทยจะแบ่งออกได้ ดังนี้
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ (และกิง่ อําเภอ)
๓. ตําบล

๑๖
๔. หมูบ่ า้ น
จังหวัดเป็ นหน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าคทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
แต่ละจังหวัดแบ่งเขตการ
ปกครองหรือการบริหารราชการออกเป็ นอําเภอ อําเภอแบ่งออกเป็ นกิง่ อําเภอถ้ามีความจําเป็ นในการ
ปกครองแต่ตามปกติอําเภอแบ่งออกเป็ นตําบลเลยทีเดียว และตําบลแบ่งออกเป็ นหมูบ่ า้ นซึง่ เป็ นหน่ วย
การปกครองทีเ่ ล็กทีส่ ุดในราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
จังหวัดตัง้ โดยพระราชบัญญัตซิ ง่ึ เป็ นกฎหมายทีต่ อ้ งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ในการ
บริหารราชการของจังหวัดหนึ่ง ๆ นัน้ มีผวู้ ่าราชการจังหวัดซึง่ เป็ นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
คนหนึ่งเป็ นผูร้ บั นโยบายและคําสังจากนายกรั
่
ฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง
ทบวง กรม มาปฏิบตั กิ ารให้เหมาะสมกับท้องทีแ่ ละประชาชน และเป็ นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดา
ข้าราชการฝา่ ยบริหารส่วนภูมภิ าคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีรองผูว้ ่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัดเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ริ าชการ และมีคณะกรมการจังหวัด
ซึง่ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทําหน้าทีเ่ ป็ นที่
ปรึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
อําเภอจัดตัง้ โดยพระราชกฤษฎีกา
ในอําเภอหนึ่งให้มนี ายอําเภอเป็ นหัวหน้าปกครอง
บังคับบัญชา มีปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการซึง่ กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ส่งมาประจํา ทํา
หน้าทีเ่ ป็ นผูช้ ่วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบตั ริ าชการแผ่นดิน ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๒๑๘ มิได้
กําหนดให้หวั หน้าส่วนราชการต่าง ๆ ซึง่ ประจําอยูใ่ นอําเภอเป็ นกรมการอําเภอเหมือนในระดับจังหวัด
ดังนัน้ นายอําเภอจึงมีอสิ ระในการทีจ่ ะใช้ดุลพินิจตัดสินปญั หาเรือ่ งราวต่าง ๆ แต่ขณะเดียวกันก็จะต้อง
รับผิดชอบในผลดีผลเสียอันเกิดจาการกระทําของตนเป็ นเงาตามตัวด้วย
จังหวัดอ่างทอง ซึง่ เดิมเป็ นเมืองอ่างทองอยูใ่ นมณฑลเทศาภิบาลกรุงเก่า และต่อมา
ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลอยุธยา ได้ถูกเปลีย่ นชื่อเรียกเป็ นทางการจากเมืองอ่างทองมาเป็ นจังหวัด
อ่างทอง โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๖
ปจั จุบนั นี้แบ่งเขตการปกครองเป็ น ๗ อําเภอด้วยกัน คือ อําเภอเมืองอ่างทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ
อําเภอปา่ โมก อําเภอโพธิ ์ทอง อําเภอไชโย อําเภอสามโก้ และอําเภอแสวงหา
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