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เรื่อง ประวัติอําเภอคลองลาน

รายละเอียด

               อาํเภอคลองลาน เดมิเป็นตาํบลหน่ึงของอาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร มชีื่อวา " ตาํบลโปงน้ํารอน " ในปี 2

519 แยกตําบล ออกเป็นตําบลคลองน้ําไหล ในปี 2520 แยกตําบลออกเป็นตําบลคลองลานพัฒนา ในปี 2521 ยก

ฐานะขึ้นเป็น " กิ่งอําเภอคลองลาน " เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2529 ไดรับการยกฐานะเป็น " อําเภอคลองลาน"

               จากการสืบคน หลายรอยปีที่ผานมามีชนกลุมหน่ึงเป็นชาวไทยภูเขา โดยเฉพาะชาวปะกาเกอะญอ

อพยพมาจากประเทศพมาและทางตอนใตของจีน เขาไปตัง้ถิ่นฐานทํามาหากินในบริเวณปาลานตนน้ําตกคลองลา
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น ซึ่งมีตนลานขึ้นอยูเป็นจํานวนมาก ตอมาทางราชการไดอพยพชาวเขาคนกลุมลงมาจากตนน้ําดวยเหตุผลสําคัญ

ทางความมัน่คงของชาติ ชาวไทยภูเขาโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยง ไดใชตนลาน ซึ่งมีอยูจํานวนมากมามุงหลังคาบา

น ทําฝาบาน จึงเป็นที่มาของชื่อบานคลองลาน และไดมาเป็นชื่ออําเภอคลองลานในปัจจุบัน

อําเภอคลองลานแบงเขตการปกครองเป็น 4 ตําบล ไดแก

                              ตําบลคลองลานพัฒนา

                              ตําบลคลองน้ําไหล

                              ตําบลโปงน้ํารอน

                              ตําบลสักงาม

คลองลานเมืองคนงาม

               ที่คลองลานมีคนหลากหลายเผาพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีชาวไทยภูเขา จํานวน 6 เผา คือ มง เยา มู

เซอ ลีซอ กะเหรี่ยง และลัวะ และชาวอิสาน คนพื้นถิ่นที่อากาศดี ทําใหสตรี ที่อําเภอคลองลาน งดงาม ดวยผิวพร

รณ หน าตา และวัฒนธรรมประเพณี เป็นสตรีชนเผาที่ ที่นาสนใจและงดงามมากที่สุดแหงหน่ึงในประเทศไทย

น้ําตกสวย

               อาํเภอคลองลาน มีน้ําตกที่งดงามหลายแหลง อาทิน้ําตกคลองลาน น้ําตกคลองน้ําไหล น้ําตกเพชรจะขอ

น้ําตกวุงกะสัง แตละน้ําตก งดงามหลากหลาย ไมแพน้ําตกใดในประเทศไทย ทําใหอําเภอคลองลานจึงมีผูมา

เยี่ยมชม จํานวนมากในแตละปี ทามกลางทามกลางธรรมชาติที่งดงาม อากาศเย็นสบาย สายน้ํา ลําธาร ภูเขา ปา

ไม และสายหมอก เป็นเสนหที่นาชมอยางยิ่งที่อําเภอคลองลาน

เต็มไปดวยไมสัก

               อาํเภอคลองลานเป็นเขตปาเขามีอทุยานแหงชาติหลายแหง จงึเตม็ไปดวยไมสกัจาํนวนมาก ทีมีขนาด

ใหญหลายคนโอบ เพราะเป็นเขตหวงหามมีอุทยานแหงชาติหลายแหง อาทิ อุทยานแหงชาติคลองลาน กําแพงเพ

ชร อุทยานแหงชาติคลองลาน เป็นอุทยานแหงชาติในจังหวัดกําแพงเพชร มีพื้นที่มากกวา 187,500 ไร ครอบ

คลุม 3 ตําบล

อุทยานแหงชาติคลองวังเจา คลุมตําบลโปงน้ํารอน และตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลานพัฒนาอุทยานแหง

ชาติคลองวังเจา มีพื้นที่ครอบคลุมทัง้ทองที่อําเภอคลองลาน อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

               อทุยานแหงชาติแมวงก ครอบคลมุ พื้นที่อาํเภอคลองลาน อาํเภอปางศลิาทอง มีพื้นที่ครอบคลมุ อาํเภอ

แมวงก และกิ่งอําเภอแมเปิน จังหวัดนครสวรรค พื้นที่สวนใหญเป็นแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร ตามเทือกเขาสูงชัน

กอกําเนิดเป็นน้ําตกที่สวยงาม 4-5 แหง ทัง้เป็นตนกําเนิดของลําน้ําแมวงกที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค
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นอกจากน้ียังมีแกงหินทําใหเกิดน้ําตกเล็กๆ ตามแกงหินน้ี ตลอดจนมีหน าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเน้ือที่

ประมาณ 558,750 ไร หรือ 894 ตารางกิโลเมตร

อนุรักษวัฒนธรรมมากมี

               อําเภอคลองลาน มีชนเผาไทยภูเขาจํานวนถึง ๖ เผา มีชาวอีสานมากมาย ทําใหอําเภอคลองลานจึงมี

วัฒนธรรมที่หลากหลาย สมควรที่จะไดรับการอนุรักษเป็นอยางยิ่ง อาทิประเพณี การแตงงาน การตาย ตลอดจน

การนับถือผี และที่งดงามและมีความสุขคือ ประเพณีปีใหมของชาวไทยภูเขาแตละเผา นาศึกษาและนาชมมาก

ของดีเครื่องเงิน

               อาํเภอคลองลานมีศนูยสงเสรมิหตัถกรรมเครื่องเงนิชาวเขา จ.กาํแพงเพชร ตัง้อยูที่หมู 9 บานคลองเตย

เสนทางคลองลาน - อุมผาง กม.ที่ 42 ศูนยน้ีจะจําหนายเครื่องเงินฝีมือชาวเขาเผาเยา เชน สรอยคอ ตางหู สรอย

ขอมือ กําไล แหวน หากสนใจจะชมวิธีการทําและซื้อเป็นของฝาก สามารถเลือกชมและซื้อไดที่ ศูนยสงเสริมหัตถ

กรรมฯ นอกจากนัน้ ในหมูบาน ชาวเยา ยังมีการทําเครื่องเงินแทบทุกบาน ฝีมือประณีตและงดงามเป็นอยางยิ่ง

สมควรไดเก็บเป็นของที่ระลึกและเครื่องประดับ

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในอําเภอคลองลาน

               1. อุทยานแหงชาติคลองลาน มีเน้ือที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,500 ไร อยูในทองที่

ตําบลคลองลานพัฒนา ตําบลคลองน้ําไหล และตําบลโปงน้ํารอน มีสภาพปาเป็นป าดงดิบเกือบทัง้หมด และเป็น

ผืนป าที่อุดมสมบูรณ มีสัตวป าอาศัยอยู เชน กระทิง เสือ เลียงผา เมน เกง กวาง และหมูป า เป็นแหลงกําเนิด

ของน้ําตกที่สวยงาม อาทิ น้ําตกคลองลาน น้ําตกคลองน้ําไหล ตาดทะเล ตาดวุงกระสังข ตาดลูกไข หาชมไดยาก

ในที่เดียวกัน

               2. น้ําตกคลองลาน สายธารที่ยิ่งใหญ อยูในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน หมู 18 ตําบลคลองลาน

พัฒนา น้ําตกคลองลาน เป็นน้ําตกที่ไดชื่อวาสวยงามที่สุดในจังหวัดกําแพงเพชร เกิดจากยอดขุนเขาคลองลาน

ซึ่งดานบนยอดน้ําตกเป็นที่ราบกวางใหญ มีน้ําจากลําหวยไหลลงมาสูแองน้ํา กลางหุบเขา เป็นวังน้ําลึก และมี

ลําน้ํายาว 2 กิโลเมตร แลวไหลผานหน าผาลงมาเป็นน้ําตกคลองลาน เป็นน้ําตกสูงประมาณ 100 เมตร กวาง 40

เมตร จึงทําใหน้ําตกคลองลาน เป็นน้ําตกสายใหญงามตระการ เป็นที่ตื่นตาของผูมาเยือนจากทัว่ทุกสารทิศที่พา

กันหลัง่ไหลเขามาเที่ยวชม และเติมความสุขใหกับชีวิตกับที่น้ําตกคลองลานสายธารที่ยิ่งใหญตระการตา สุดพร

รณนา

               3. น้ําตกคลองน้ําไหล หรือน้ําตกปางควาย หมู 16 ต.คลองน้ําไหล สูง 9 ชัน้ แตละชัน้มีแองน้ําและ

ความสูงแตกตางกัน มีลานหินกวางเป็นสีนิลวาววับ ชัน้ที่3 เหมาะสําหรับการเลนน้ําตก ธรรมชาติงดงาม มีที่พัก

มากมาย กลมกลืนกับธรรมชาติไดอยางนาสนใจ
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               4.แกงเกาะรอย เกิดจากคลองสวนหมากเป็นลําธารสลับดวยแกงหิน และหาดทรายขาวสะอาด อยู

ทามกลางทิวทัศนแหงขุนเขาสลับซับซอน ประกอบดวยแกงหินตะป ุมตะป่ํานับรอยพันกอนเรียงรายเป็นลาน

กวาง มีธารน้ําไหลตลอดปี งามมาก ลําธารสามารถลงเลนน้ําไดอยางปลอดภัย

               5.ชองเย็น เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน-อุมผาง สูง 1,340 เมตร จากระดับน้ําทะเล มีสายลม พัด

ผานและหมอกปกคลุมอยูเสมอ อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และเป็นที่ดูพระอาทิตยตกไดอยางสวยงามอีกจุด

หน่ึง อุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ปีตํ่ากวา 20 องศาเซลเซียล เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็นชองเขาที่มีสายลมพัดผานตลอดเวลา

จึงถูกขนานนามวา “ชองเย็น” เย็นสมนามจริงๆไมวาเวลาใด เย็นเสมอ

               อาํเภอคลองลาน จงึเป็นอาํเภอที่นาอยูและนาทองเทีย่วมาก มีความงดงามทางธรรมชาติอยางครบถวน

ถามีโอกาสมาทองเที่ยวอยาลืม อําเภอคลองลานดินแดนแหง

เมืองคนงาม น้ําตกสวย เต็มไปดวยไมสัก อนุรักษวัฒนธรรมมากมี ของดีเครื่องเงิน

คําสําคัญ : คลองลาน

ที่มา : สันติ อภัยราช. (2559). สารคดีโทรทัศน วัฒนธรรม จังหวัดกําแพงเพชร : ตอน อําเภอคลอง

ลาน. กําแพงเพชร: ม.ป.พ.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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