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เรื่อง ประวัติอําเภอปางศิลาทอง

รายละเอียด

               อาํเภอปางศลิาทอง จงัหวดักาํแพงเพชร เป็นอาํเภอสาํคญัอาํเภอหน่ึงของจงัหวดักาํแพงเพชร ในจาํนวน

อําเภอทัง้หมด ๑๑ อําเภอ อําเภอปางศิลาทอง มีธรรมชาติที่งดงาม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชาชนมีความ

รักและความสามัคคี มีความเป็นอยูอยางเรียบงาย รักสงบ อาชีพสําคัญคืออาชีพทางการเกษตร 

               อาํเภอปางศลิาทองเกดิขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2536 แบงเขตทอง

ที่อําเภอคลองขลุง ตัง้เป็นกิ่งอําเภอปางศิลาทอง มีเขตการปกครองรวม 3 ตําบล คือ ต.โพธิ ์ทอง ต.หินดาต ต.
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ปางตาไว ตอมามีพระราชกฤษฏีกายกฐานะเป็น อําเภอปางศิลาทอง มีผลบังคับใชตัง้แตวันที่ 11 ตุลาคม 2540

เป็นอําเภอปางศิลาทอง ไดอยางภูมิใจ ของชาวกําแพงเพชร

               อาํเภอปางศลิาทอง เป็นการนําชื่อของตาํบลทัง้ 3 ตาํบล คอื ต.ปางตาไว (ปาง) , ต.หนิดาต (ศลิา) , ต.

โพธิ ์ทอง (ทอง) มารวมเป็นชื่ออําเภอ ปางศิลาทอง

                              ปาง มาจาก ปางตาไว หรือตําบลปางตาไว

                              ศิลา แปลวา หิน หรือตําบลหินดาต

                              ทอง มาจาก โพธิ ์ทอง หรือตําบลโพธิ ์ทอง

               อาํเภอปางศลิาทอง ขนานนามไดอยางเหมาะสม มีทีม่าของชื่ออาํเภอไดอยางชดัเจนและลงตวั ทาํใหทกุ

ตําบลในอําเภอปางศิลาทองมีความภาคภูมิใจในการเป็นสวนหน่ึงของชื่อ ปางศิลาทอง

อําเภอปางศิลาทองตัง้อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดกําแพงเพชร มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครอง

ขางเคียง ดังน้ี

                              ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคลองลาน อําเภอเมืองกําแพงเพชร และอําเภอคลองขลุง

                              ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอขาณุวรลักษบุรี

                              ทิศใต ติดตอกับอําเภอแมวงก (จังหวัดนครสวรรค)

                              ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภออุมผาง (จังหวัดตาก)

               คําวาปางตาไว มาจากคําบอกเลาวาที่มาของชื่อตําบลวา คํา แตเดิมมีชาวนาคนหน่ึงไดมาตัดไมยาง

ชาวนาคนน้ีมีชื่อวา“ตาไว” เขาไดสรางที่พักแรมอยูในป า ซึ่ง เรียกวา“ปาง”ชาวบานที่ผานมา ผานไปไดพบเห็น

จึงเรียกชื่อบริเวณน้ีวา “ปางตาไว” แลวตอมามีประชาชนอพยพจากทองถิ่นอื่นมาอาศัยอยูมีจํานวนมากขึ้นจึงตัง้

เป็นหมูบานและใหชื่อ “บานปางตาไว”

ปางตาไวเลื่องลือแมวงกงาม 

                อทุยานแหงชาติแมวงก มีพื้นที่ จาํนวน ๒๗๙,๗๐๐ไร หรอืประมาณ ๔๔๗.๕๒ ตารางกโิลเมตร และอยูใน

เขตพื้นที่อําเภอแมวงก อําเภอแมเปิน จังหวัดนครสวรรค มีเน้ือที่ประมาณ ๒๗๙,๐๕๐ ไร หรือประมาณ ๔๔๖.๔๘

ตารางกิโลเมตร รวมเน้ือที่ทัง้หมด ของอุทยานแหงชาติแมวงก จํานวน ๘๙๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

๕๕๘,๗๕๐ ไร อยูหางจากจังหวัดกําแพงเพชร ประมาณ ๗๗ กิโลเมตร อุทยานแหงชาติแมวงก มีอาณาเขตติดตอ

ดังน้ี ทิศเหนือ ติดตอกับ อุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ทิศใต ติดตอกับ เขตรักษาพันธุสัตวป า

หวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานคลองปลาสรอย หมูที่ 7 ตําบลปางตาไว ทิศตะวันตก

ติดตอกับ เขตรักษาพันธุสัตวป าอุมผาง จังหวัดตากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซอนเรียงรายกันอยู

ตามเทือกเขาถนนธงชัยลดหลัน่ลงมาจนถึงพื้นราบ ประมาณ 40-50 ลูก ยอดที่สูงที่สุดคือ “ยอดเขาโมโกจู” สูง

จากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,964 เมตร เป็นแหลงตนน้ําลําธารตนกําเนิดของลําน้ําแมวงก สวนพื้นที่ราบมีไม
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มาก สวนใหญอยูบริเวณริมแมน้ําที่ตําบลปางตาไว คุณครูลําพึง กิ่งนอก คุณครูกศน.ตําบลปางตาไว พาคณะของ

เราไปชม วัดไพรสวรรค วัดที่มีการออกแบบ สถาปัตยกรรมที่ไมเหมือนที่ใดในประเทศไทย ทานพระใบฎีกาสม

เกียรติ ฉัตรปัญโญ ทานเจาอาวาส และเจาคณะตําบลปางตาไวอีกตําแหนง นําชมวัดไพรสวรรคอยางละเอียด

งดงามนาชม เหมือนสวรรคบนดินเลยทีเดียว 

หินดาตกระเดื่องนามหมูบานเดน 

                สมเดจ็พระนางเจาสิริกติติพ์ระบรมราชนีินาถโปรด ใหแมทพัภาคที่ 3 ผูวาราชการจงัหวดักาํแพงเพชร

และปาไมจังหวัดกําแพงเพชร จัดหาพื้นที่ทํากินใหแกชาวบานเขาแมพืช และบานแปลงสี่ โดยจัดที่ทํากินให

ครอบครัวละ 5 ไร และใหมีการพัฒนาคุณถาพชีวิตความเป็นอยูของชาวไทยภูเขา ตลอดจนสงเสริมใหบริเวณ

พื้นที่ดังกลาวเป็นสถานที่ทองเที่ยว จะทําใหขายสินคาของที่ระลึกได”จากพระราชเสาวนียดังกลาว ไดกอใหเกิด

โครงการ “บานเล็กในป าใหญ” ณ พื้นที่บานอุดมทรัพย หมูที่ 8 ตําบลหินดาต กิ่งอําเภอปางศิลาทอง จังหวัด

กําแพงเพชร มีเน้ือที่ประมาณ 210 ไร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทํากิน ทําไรเลื่อนลอย

ไดมีที่ดินทํากินเป็นหลักแหลง สงเสริมใหราษฎรไดประกอบอาชีพที่ถนัด พรอมกับชวยฟ้ืนฟูสภาพปาซึ่งเป็น

แหลงตนน้ําลําธาร และสงเสริมใหหมูบานเป็นแหลงทองเที่ยวตอไป 

               คุณครลําพึง กิ่งนอก นําเราไปพบ ชาวเขาเผาเมีย้น (เยา) ไดเขามาอยูที่ บานเล็กในป าใหญ ตัง้แตปี

๒๕๓๘ เคยเขาเฝ าสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติพ์ระบรมราชินีนาถ ๔ ครัง้ นางแสงระวี คุงแกวเจริญ หรือนางมวง

เสี่ยว แซเติ่น ไดเลาใหคณะทํางานฟัง และนําชาวเยา มาปักผาใหชม ที่ลานหมูบาน ทานเลาวา ผาที่ปักทัง้หมด พ

ระราชินีจะรับซื้อไวทัง้หมด โดยจะสงคนมารับผาไปและนําเงินมาใหในราวอีก สามสี่เดือนตอมาชาวเมีย้นทุกคน

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระราชินีของเขาตลอดมา นอกจากนัน้ชาวเขายังมีผลผลิต ในโครงการหลวง

อีกหลายอยางอาทิ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และปลูกองุนพันธุตางประเทศ ในโรงเรือนที่งดงาม และมัน่คง

นําโดยนายวุนชิง ฟ ุงวิเศษ ชาวเขาเผาเมีย้น

โพธิ์ทองพืชพันธุงามนามรมเย็น

               ตําบลโพธิ ์ทอง แตเดิมขึ้นอยูกับการปกครองของตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง ราว ๆ ประมาณพ.ศ.

2520 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยไดประกาศแบงเขตตําบลในอําเภอเป็น ตําบลโพธิ ์ทอง เมื่อวันที่ 31

พฤษภาคม พ.ศ 2536 ไดมีโอกาสไดไปแวะชม ที่บานไผยาวสามัคคี ตําบลโพธิ ์ทอง ไดพบกับอดีตผูใหญบาน นาย

จําปี มหานนท ประธานสภาเกษตรกรที่บานของทาน มีการจัดทําการเกษตรอยางครบวงจร สามารถพึ่งพาตนเอง

ไดอยางดี และมีความสุขที่ไดทํางาน เป นเกษตรกร สมกับคําขวัญที่วา โพธิท์องพันธุพืชงามนามรมเย็น อยางแท

จริง 

รวมกันเป็นปางศิลาทองของกําแพง
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               อําเภอปางศิลาทอง เป็นอําเภอที่มีประชาชนหลากหลายเผาพันธุอาศัยอยูมีวัฒนธรรมประเพณีที่ไม

ซํ้าใคร มีทัง้ไทยกลาง ไทยอิสาน ไทยเหนือ และไทยภูเขา ตางอยูดวยกันอยางมีความสุข มีความสามัคคี ไมมี

ความขัดแยงกัน นับวาอําเภอปางศิลาทอง เป็นอําเภอที่นาอยูมากที่สุดอีกอําเภอหน่ึงของจังหวัดกําแพงเพชร

และในประเทศไทย

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

               วดัปาธรรมธารา (เขาน้ําอนุ) ตัง้อยูหมูที่ ๔ บานเขาน้ําอนุ ต.หนิดาต อ.ปางศลิาทอง จ.กาํแพงเพชร กอ

ตัง้เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ โดยชาวบานเขาน้ําอุน ไดแก พอใหญแทน และนายคําพลอย รวมกันถวายที่ดินคนละ ๖ ไร

นางน อย ถวายที่ดิน ๑ ไร รวมถวายที่ดินทัง้หมด ๑๓ ไร แดทานหลวงพอสมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

หมูบานเขาน้ําอุนน้ีมีครัวเรือนประมาณ ๒๕๘ ครัวเรือน ประชากรจํานวน ๑,๒๗๖ คน 

สภาพและตําแหนงที่ตัง้

               วดัปาธรรมธารา ตัง้อยูบรเิวณเทอืกเขาน้ําอนุ หางจากโรงพยาบาลปางศลิาทองประมาณ 500 เมตร อยู

หางจากโครงการบานเล็กในป าใหญ 2 กิโลเมตรและอยูหางจากตัวอําเภอปางศิลาทองประมาณ 7 กิโลเมตร อยู

ติดถนนสาย คลองลาน – ลาดยาว วัดตัง้อยูในบริเวณเทือกเขาน้ําอุน ในอดีตเคยเป็นเทือกเขาที่มีความอุดม

สมบูรณแหงหน่ึง แตเน่ืองจากไดถูกชาวบานและนายทุนบุกรุกแผวถาง จนกลายสภาพเป็นภูเขาหัวโลนโลงเตียน

และเกิดไฟไหมป าขึ้นทุกปี จนกระทัง่บริเวณเทือกเขาไดรับการฟ้ืนฟูอีกครัง้หน่ึงจากโครงการอันเน่ืองมาจากพระ

ราชดําริของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถชื่อวา " โครงการบานเล็กในป าใหญ " และจากการชวยกัน

อนุรักษและฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่ป า ซึ่งนําโดยทานพระครูธรรมธรวิชัย อภิฐาโน (พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจาร

ย) ภายหลังจากที่ทานไดเดินทางมาดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดป าธรรมธาราทานไดพัฒนาวัดป าธรรมธารา อยาง

กาวไกลและมัน่คง งดงามเป็นระเบียบเรียบรอยหาวัดใด ในประเทศไทยเทียบเทาไดยาก ทานไดกรุณานําชม

อาคารอเนกประสงคลักษณะขิงพิพิธภัณฑทัง้หาชัน้ มีวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่ทรงคุณคาอยางมากมาย อาทิ พ

ระพุทธรูปที่สลักดวยหิน ดวยหยก ปางตางๆ ขนาดมหึมา จํานวนมาก เกจิอาจารยพระสงฆที่ทรงสมณศักดิ ์ใน

ประเทศไทยครบทุกรูป อยางมีระเบียบ เรียบรอยสะอาดตา นาสนใจอยางยิ่งบรรยากาศ บนอาคารอเนกประสงค

จัดกิจกรรมไดทุกอยางแมแตการประชุมและสัมมนา ที่พัก พระสงฆทรงสมณศักดิ ์ เมื่อขึ้นไปบนดาดฟ าแตละชัน้

ลวนมีทิวทัศนที่งดงามเป็นธรรมชาติอยางที่สุด หาวัดป าหรือวัดในเมืองใดๆ เทียบชัน้ไดยากจริงๆ

               ทีม่าของบอน้ําอนุ  ในอดตีจากคาํบอกเลาของชาวบานในยคุแรก ๆ ที่ไดมีการยายถิน่ฐานมาอยูบรเิวณน้ี

เลาวา “เดิมบริเวณแหงน้ีเป็นป ารกทึบ และไดมีชาวบานเขาไปหาของป าและทําไรในบริเวณนัน้แลวพบแหลง

น้ําธรรมชาติซึ่งมีขนาดความกวางเทากับรอยเทาชาง 2 รอย อยูบริเวณใกลเคียงกัน บอที่ 1 คือ บอน้ําเย็น บอที่

2 คือ บอน้ํารอน ซึ่งชาวบานไดทดลองนําไขไปตมในบอน้ํารอนพบวาไขสุก ขณะนัน้ชาวบานเชื่อกันวา เป็น

บอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ใชรักษาโรคได นอกจากน้ี ชาวบานยังเลาอีกวาไดพบแสงประหลาดไมทราบวามาจากที่ใด แตมัก
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จะปรากฎอยูบริเวณบอน้ํานัน้ จนกลาวขานกันวา “บริเวณน้ีมีเหล็กไหล” จนกระทัง่มีชาวบานกลุมหน่ึงพากันมา

คนหาเหล็กไหล แตไมสามารถคนหาได ตอมามีพระภิกษุซึ่งนับวาเป็นเจาอาวาสรูปแรกของวัดพรอมดวยชาวบาน

มีความคิดวาจะขยายบอน้ําเพื่อบูรณะและใชประโยชนจากบอน้ํารอน แตมีเหตุการณประหลาดจนในที่สุดก็ไม

สามารถขุดขยายไดจึงลมเลิกโครงการน้ีไปจากเหตุการณน้ีทําใหบอน้ํารอนและบอน้ําเย็นรวมเป็นบอเดียวกันซึ่ง

ตอมาชาวบานเรียกวา “บอน้ําอุน”

               ในปัจจบุนั ไดมีชาวบานใชประโยชนจากบอน้ําอนุ โดยตอทอ พีวีซี ไปใชในการอปุโภคบรโิภคหลายรอย

หลังคาเรือน คาดไมถึงวาน้ําจากบอเล็ก ๆ ในเทือกเขาน้ําอุนแหงน้ี จะสามารถหลอเลีย้งชาวบานเขาน้ําอุนได

เกือบทัง้หมูบาน พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย ไดกรุณานําชมบอน้ําอุนดวยตัวทานเอง นับวาทานมีความ

กรุณากับรายการโทรทัศนวัฒนธรรมของเราอยางที่สุด เรากราบลาทานมาเพื่อที่จะไดศึกษา แงมุมตางๆ ของปาง

ศิลาทองที่ซอนอยู

               ถาทานมาที่จงัหวดักาํแพงเพชร เชญิแวะชม อาํเภอปางศลิาทอง ชมวฒันธรรมประเพณี ชมธรรมชาติที่

งดงาม ชมวัดที่หลากหลายแบบ ชมวัฒนธรรมและประเพณีชาวเขา ชมบานเล็กในป าใหญ ชมผาปักที่ฝีมือหาตัว

จับยาก และเชิญเที่ยวชม อําเภอปางศิลาทอง ของกําแพงเพชร สมดังคําขวัญ ปางตาไวเลื่องลือแมวงกงาม หินดา

ตกระเดื่องนามหมูบานเดน โพธิท์องพืชพันธุงามนามรมเย็น รวมกันเป็นปางศิลาทองของกําแพง

คําสําคัญ : ปางศิลาทอง

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

ทอง. กําแพงเพชร: ม.ป.พ.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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