ข้อมูลทั่วไป
ตราประจาจังหวัดอ่างทอง คือ รูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว
รูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว หมายถึง จังหวัดอ่างทองเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่ง
รับน้้าภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปอ่างสีทอง ซึ่งหมายถึงความอุดม
สมบูรณ์ของจังหวัด และในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว ซึ่งหมายถึงการท้านา อาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี้

คาขวัญประจาจังหวัดอ่างทอง

พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง
โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานท้ากลอง เมืองสองพระนอน
ต้นไม้ประจาจังหวัด
มะพลับ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros malabarica
(Desr.) Kostel) เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเดี่ยวที่อยู่ใน
วงศ์ Ebenaceae ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับต้นตะโก ต้นมะพลับ
นั้นมีดอกขนาดเล็กและก็มีผลที่ค่อนข้างกลมแต่ถ้าสุกแล้ว
สามารถกินได้มีรสชาติอร่อย ต้นมะพลับ นอกจากมีผลที่กิน
ได้แล้วยังมีคุณค่าในทางสมุนไพรสูงมากด้วย
มะพลับเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทย ก้าหนด
ปลูกไว้ทางทิศใต้เชื่อกันว่าการปลูกต้นมะพลับในบริเวณบ้าน
จะท้าให้ร่้ารวยยิ่งขึ้น

แผนที่จังหวัดอ่างทอง

1. สภาพทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งและอาณาเขต :
จังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศา 35 ลิปดา 12 พิลิปดา
เหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บาง
ปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามแม่น้าเจ้าพระยาถึงตลาด ท่าเตียน
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออก
ถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 605,232.5 ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้
+ ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอค่ายบางระจัน อ้าเภอ
พรหมบุรี และอ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
+ ทิศใต้ ติดต่อกับอ้าเภอผักไห่และอ้าเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
+ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอบางปะหัน อ้าเภอ
มหาราช และอ้าเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
+ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี
อ้าเภอศรีประจันต์ อ้าเภอสามชุก และอ้าเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ภูมิประเทศ :

จังหวัด อ่างทอง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ดินเป็นดิน
เหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ท้าไร่ ท้านาและท้าสวน และมีแม่น้าสายส้าคัญไหลผ่าน
2 สาย คือแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย แม่น้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้าสายแขนงที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งไหลผ่านอ้าเภอไชโย อ้าเภอเมืองอ่างทอง อ้าเภอป่าโมก
รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 40 กิโลเมตร
ภูมิอากาศ :

ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในโซนร้อนและชุ่มชื้น เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยได้รับอิทธิพลจาก
ลม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท้าให้อากาศหนาวเย็น และแห้งแล้ง
ในช่วงนี้ และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ท้าให้มีเมฆ
มากและฝนตกชุกในช่วงนี้

2. การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่งภายในพื้นที่จังหวัดอ่างทองสามารถเดินทางได้ทั้งทางบก
และทางน้้า โดยใช้แม่น้า
เจ้าพระยาและแม่น้าน้อยเป็นเส้นทางเดินเรือ ประชาชนส่วนมากนิยมเดินทางและขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์
ซึ่งการคมนาคมขนส่งแบ่งออกได้ ดังนี้
2.1
การคมนาคมขนส่งจากตัวจังหวัดไปยังอ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์
โดยสารประจ้าทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล
2.2 การคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดต่าง ๆ สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์โดยสารประจ้าทาง
และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะสายกรุงเทพฯ-อ่างทอง สามารถเดินทางได้สะดวกถึง 3 เส้นทาง ดังนี้
- เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางสายพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 32 จากกรุงเทพฯ แยกเข้าเส้นทางสาย
เอเชีย ผ่านอ้าเภอบางปะอิน- พระนครศรีอยุธยา- อ้าเภอบางปะหัน- อ่างทอง รวมระยะทาง105 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางตัดใหม่ ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า –ตลิ่งชัน เข้าเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 340 ผ่านจังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี-อ่างทอง รวมระยะทาง
ประมาณ 150 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 3 ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ผ่านปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3111 ผ่านอ้าเภอบางไทร-อ้าเภอเสนา-พระนครศรีอยุธยา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 3263 และต่อเข้า
ทางหลวงหมายเลข 309 เข้าอ้าเภอป่าโมก-อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา
(ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543
การเดินรถโดยสารประจาทางกรุงเทพฯ- อ่างทอง
- สายที่ 15 กรุงเทพฯ–อ่างทอง ระยะทาง 108 กิโลเมตร เป็นรถตู้ของบริษัทขนส่ง จ้ากัด
จ้านวน 46 เที่ยว/วัน (เที่ยวไป - เที่ยวกลับ)
- สายที่ 902 กรุงเทพฯ–อ่างทอง ระยะทาง 106 กิโลเมตร เป็นรถตู้ของบริษัทขนส่ง จ้ากัด
จ้านวน 34 เที่ยว/วัน (เที่ยวไป-เที่ยวกลับ)
(ที่มา : ส้านักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง)

3. การปกครอง
การปกครอง : แบ่งออกเป็น 7 อ้าเภอ 73 ต้าบล 513 หมู่บ้าน 32 ชุมชน
อ้าเภอเมืองอ่างทอง 14 ต้าบล 81 หมูบ้าน 22 ชุมชน
อ้าเภอไชโย
9 ต้าบล 51 หมูบ้าน
อ้าเภอป่าโมก 8 ต้าบล 47 หมูบ้าน 10 ชุมชน
อ้าเภอโพธิ์ทอง
15 ต้าบล 110 หมูบ้าน
อ้าเภอแสวงหา
7 ต้าบล 61 หมูบ้าน
อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 15 ต้าบล 126 หมูบ้าน
อ้าเภอสามโก้ 5 ต้าบล 37 หมูบ้าน

4. การศึกษา
ปี 2556 จังหวัดอ่างทองมีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล อาชีวศึกษา และถึงระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย (วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย/สถาบัน) รวมทั้งสิ้น 194 แห่ง จ้านวนครู และบุคลากรการศึกษา
2,642 คน จ้านวนนักเรียน/นักศึกษา 42,842 คน คิดเป็นอัตราส่วน ครู 1 คน ต่อนักเรียน 17 คน
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 2556
หน่วยงาน
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง สถาบันการ พลศึกษา
รวม

นักเรียน(คน)
26,099

ห้องเรียน
ครูและบุคลากร
อัตราส่วนครู
(ห้อง) ทางการศึกษา (คน) ต่อนักเรียน (คน)
1,569
1,774
1 : 15

12,556

340

558

1 : 23

4,187

170

310

1 : 14

42,842

2,079

2,642

1 : 17

ที่มา : ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และสถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง)

5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
5.1 การศาสนา
จังหวัดอ่างทอง มีประชากรนับถือศาสนาต่างๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ จ้านวน
280,255 คน
ศาสนาคริสต์ จ้านวน 192 คน ศาสนาอิสลาม จ้านวน 3386 คน ศาสนสถาน ศาสนาพุทธ ประกอบด้วย
วัดจ้านวน 217 วัด วัดพระอารามหลวง จ้านวน 3 วัด ที่พักสงฆ์ จ้านวน 3 แห่ง ศาสนาคริสต์นิกายคาทอริกค์
โบสถ์ จ้านวน 1 แห่ง นิกายโปรแตสแตนท์ มีคริสตจักร จ้านวน 1 แห่ง ศาสนาอิสลาม มัสยิด จ้านวน 3 แห่ง
(ที่มา: ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง )

5.2 วัฒนธรรมและประเพณี
เนื่องจากประชากรส่วนมากในจังหวัดอ่างทองนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น จึงถือได้ว่าจังหวัด
อ่างทองเป็นเมืองพระ ประเพณีที่คนในท้องถิ่นได้ปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาจึงเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธเพื่อ
การสร้างสมบุญกุศล และยังมีการประสมประสานกันระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งความ
เชื่อถือดั้งเดิมอย่างกลมกลืน จ้าแนกได้ดังนี้
1. ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและการท้ามาหาเลี้ยงชีพ เช่น ประเพณีเนื่องจากการเกิด การ
ตาย และการท้าไร่ท้านา
2. ประเพณีที่มีลักษณะยกย่องเชิดชูบุคคลหรือสิ่งที่เคารพสักการะ เช่น ประเพณี ไหว้ครู
3. ประเพณีที่เน้นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความร่วมมือร่วมใจให้อภัย และ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ลงแขกก่อสร้างบ้าน
4. ประเพณีที่เกี่ยวกับความรื่นเริง เช่น การละเล่นมหรสพสมโภชเฉลิมฉลอง
5. ประเพณีส่วนบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ประเพณีการคลอด การอยู่ไฟ การท้าขวัญ
6. ประเพณีส้าคัญ 3 วัน เมื่อเด็กทารกคลอดออกมาอายุได้ 3 วัน จะมีพิธีท้าขวัญ
7. ประเพณีไว้จุกและไว้แกละ
8. ประเพณีโกนจุก
9. ประเพณีบวชเณรและบวชพระ
10. ประเพณีแต่งงาน การท้าศพ
11. ประเพณีแข่งเรือยาว

6. ด้านการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน
ได้แก่ วัดไชโยวรวิหาร วัดโพธิ์ทองและตึกค้าหยาด
พระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล วัดป่าโมกวรวิหาร วัดสระแก้ว วัดอ้อย อนุสรณ์นายดอก นายทองแก้ว
วัดท่าสุทธาวาส วัดอ่างทองวรวิหาร วัดม่วง วัดเขียน วัดสี่ร้อย และ วัดโพธิ์หอม
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ได้แก่ สวนนกธรรมชาติ ค้างคาวแม่ไก่ วัดจันทราราม วังปลาวัดข่อย
วังปลาวัดต้นสน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม
ได้แก่ หมู่บ้านท้ากลอง บ้านเอกราช หมู่บ้านจัก
สานหวายและไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า หมู่บ้านจักสานอ้าเภอโพธิ์ทอง เครื่องหนัง บ้านทรงไทยจ้าลอง ผ้าทอบางเสด็จ
ตุ๊กตาชาววัง วัดท่าสุทธาวาส จักสานผักตบชวา ต้าบลคลองวัว และต้าบลไชยภูมิ

