ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี
สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมื องหนึ่ งสั นนิ ษฐานว่าเป็ นเมื องเก่ าแก่ก่ อนสุ โ ขทัย สร้ างขึ้นราว พ.ศ. 1650
โดยพระเจ้าไกรสร ราชโอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ซึ่งครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) ได้สร้างขึ้น
ครั้งเมื่อเสด็จพาไพร่พลมาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิ ด าซึ่งเข้าใจว่าคงจะมาพักขึ้นบก ณ ที่เป็นที่ตั้ง
เมืองสิงห์เดิม คือ ตั้งอยู่ล้าน้้าจักรสีห์ ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในปัจจุบันใกล้วัดหน้าพระธาตุ
มีเมืองเก่า เรียกว่า "บ้านหน้าพระลาน" เพื่อที่พระองค์จะเดินทางลงเรือที่วัดปากน้้า แม่น้าลพบุรี ต่อมาได้ย้ายเมือง
ไปตั้ง ทางแม่น้า น้อ ย ต้า บลโพสัง โฆ ใต้วัด สิง ห์ ปัจ จุบัน อยู่ใ นท้อ งที่อ้า เภอค่า ยบางระจัน ครั้น พ.ศ. 2310
เมื่อเสียกรุง ศรีอ ยุธ ยาให้แ ก่พ ม่า แล้ว จึง ย้า ยเมือ งสิง ห์ม าตั้ง ทางแม่น้า เจ้า พระยา ริม ปากคลองนกกระทุง
ต้าบลบางมอญ (ปัจจุบั น คือ ต้าบลต้น โพธิ์ จังหวัดสิงห์ บุรี) การย้ายครั้งนี้น่าจะเป็นสมัยเดียวกับการตั้งเมือง
อ่างทองในสมัยธนบุรี ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ. 2473 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองระบอบมณฑลเทศาภิบาล จึงได้จัดตั้งกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา) ขึ้นประกอบด้วย
เมือง 8 เมื อ ง คื อ กรุ ง เก่ า พระพุ ท ธบาท พรหมบุ รี ลพบุ รี สระบุ รี สิ ง ห์ บุ รี อ่ า งทอง และ อิ น ทร์ บุ รี
ใน พ.ศ. 2439-2440 ได้มีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรีลงให้เป็นอ้าเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี และย้ายไปตั้งที่
ต้าบลบางพุทรา อันเป็นที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันเนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกว่าเดิม เพราะพื้นที่เป็นเนินสูง น้้าท่วมไม่ถึง

ขนาดที่ตั้ง
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478 ตารางกิโลเมตร
หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดอ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดอ้าเภอบ้านหมี่ และอ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดอ้าเภอไชโย อ้าเภอโพธิ์ทอง และอ้าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดอ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะทางธรณี
1. ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถม
ของตะกอนบริเวณแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่การท้ากสิกรรม
พื้นที่กว่าร้อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง มีความลาดเอียงของพื้นที่น้อยมากจึงเกิดเป็นหนองบึงขนาดต่างๆ
ทั่วไป พื้นที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร จากระดับน้้าทะเลดังนั้นในฤดูน้าหลากจึงมักมีน้าท่วมขังเป็น
เวลานาน ๆ พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้างราบพื้นดินเป็นลูกคลื่นลอน
ลาดอันเกิดจากการกัดเซาะของน้้าบนผิวดิน จนเกิดเป็นร่องกว้างทั่วไป
2. ลักษณะทางธรณี
สัณฐานของพื้นที่แบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ
1. พื้นที่ ที่เป็นคันดินตามธรรมชาติ อยู่ตามสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย และร่อง
น้้าเก่า มี ลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ กว้างไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร มีความยาวขนานตามแนวล้าน้้า มี
ระดับค่อนข้างสูงกว่าที่ราบข้างเดียว ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและเป็นแหล่งชุมชน
ใหญ่ๆ เช่น อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี อ้าเภออินทร์บุรี อ้าเภอพรหมบุรี และอ้าเภอท่าช้าง
2. พื้นที่ ที่เป็นที่ราบลุ่ม น้้าท่วมถึงอยู่ใกล้แม่น้า หลังคันดินธรรมชาติ เกิดจากการเอ่อล้น
ของน้้า จึงมี แบนราบเรียบกว้างขวาง มีระดับค่อนข้างต่้า มักมีน้าท่วมในฤดูน้าหลาก ใช้เป็นพื้นที่
ท้าการเกษตรจ้าพวกนาข้าว
3. พื้นที่เป็นลอนลาด อยู่ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณอ้าเภอค่ายบางระจัน และบางส่วน
ของอ้าเภอ บางระจัน มีลักษณะเป็นลูกระนาด หรือลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากน้้าผิวพื้นพัดพามา
กัดเซาะจนเป็นร่องกว้าง มีระดับค่อนข้างสูง น้้าท่วมไม่ถึง ใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรจ้าพวกพืช
ไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น

4. พื้นที่เป็นหนองบึง อยู่ทางตอนกลางของพื้นที่ใกล้แม่น้าล้าคลองและที่ราบลุ่ม น้้าท่วม
ถึง มี ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มต่้า มีน้าขังอยู่ตลอดเวลาที่มีระดับต่้ามาก น้้าจากบริเวณข้างเคียงจึง
ไหลมารวมกัน มีลักษณะสัณฐานกลมมน ในบริเวณที่มีระดับน้้าขังค่อนข้างตื้น มักใช้ท้านาน้้าลึก
ส่วนที่มีน้าขังมาก ๆ มักปล่อยให้ว่างเปล่า
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปคล้ายกับจังหวัดอื่นในภาคกลาง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
- ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
- ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม
การปกครองและประชากร
แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อ้าเภอ 43 ต้าบล 364 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ดังนี้
1) อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี มี 8 ต้าบล 58 หมู่บ้าน 14 ชุมชน
2) อ้าเภออินทร์บุรี มี 10 ต้าบล 105 หมู่บ้าน
3) อ้าเภอพรหมบุรี มี 7 ต้าบล 42 หมู่บ้าน
4) อ้าเภอบางระจัน มี 8 ต้าบล 77 หมู่บ้าน
5) อ้าเภอท่าช้าง มี 4 ต้าบล 23 หมู่บ้าน
6) อ้าเภอค่ายบางระจัน มี 6 ต้าบล 59 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง จ้านวน 2 แห่ง
เทศบาลต้าบล จ้านวน 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 33 แห่ง

