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เรื่อง ประวัติอําเภอบึงสามัคคี

รายละเอียด

               เดิมเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๖๐ เป็นทองที่ตําบลระหานขึ้นการปกครองกับ  อําเภอคลองขลุง จังหวัด

กําแพงเพชร ประกอบดวย ๕ หมูบานคือบานโพธิ ์เอน บานระหาน บานหนองบัว  บานคอปลอง และบานสามขา

ราษฎรประกอบอาชีพทํานาและหาของป า เชนทําน้ํามันยาง ตอมาประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๐ มีราษฎรจากอําเภอลาด

ยาว จังหวัดนครสวรรค ประมาณ ๓๐ ครอบครัวไดอพยพมาอาศัยอยูบานชายเคือง และปี พ.ศ.๒๔๗๕ มีราษฎร

จากจังหวัดนครปฐม อพยพมาอยูที่บานทุงสนุนอีกกลุมหน่ึงปีพ.ศ.๒๔๗๕ไดมีการแยกการปกครองจากอําเภอ
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คลองขลุงยกฐานะเป็นกิ่งอําเภอแสนตอ(อําเภอขาณุวรลักษบุรีในปัจจุบันทําใหตําบลระหานเปลี่ยนมาขึ้นการปก

ครอง กับอําเภอขาณุวรลักษบุรี ประมาณปี พ.ศ.๒๔๘๕ มีราษฎรจากอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรคอพยพ

มาตัง้ถิ่นฐานอยูที่บานโนนพลวงอีกกลุมหน่ึง ราษฎรเหลาน้ีไดบุกเบิกถางพงเขาจับจองที่ดินประกอบอาชีพทํานา

ทําไร ตองตอสูกับสัตวราย โรคภัยไขเจ็บ และโจรผูราย ดวยความทรหดอดทน แมจะตองประสบกับภยันตราย

ตางๆ แตราษฎรดังกลาวตางก็รวมกันพัฒนาบานเมืองใหมีความเจริญกาวหน ามาตามลําดับ ดวยเหตุที่พื้นที่มี

บริเวณกวางขวางอาศัยการเขาจับจองบุกรางถางพง ทําใหราษฎรจาก ภาคอีสานเชน จังหวัดรอยเอ็ด มหาสาร

คาม สุรินทร ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน และ ภาคกลาง เชน สุพรรณบุรี อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท

นครปฐม และจังหวัดขางเคียง เชน พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี เขามาจับจองที่ดินและจัดตัง้ขึ้นเป็นหมูบาน

ทําใหตําบลระหานมีหมูบานถึง ๒๑ หมูบาน จึงไดแยกการปกครองออกเป็นอีกตําบลหน่ึงคือตําบลวังชะโอน เมื่อ

พ.ศ.๒๕๑๕ ตอมาไดมีการแยกตําบลวังชะโอน ซึ่งขณะนัน้มี ๑๙ หมูบาน เป็นตําบลบึงสามัคคี เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘

ดวยความสามัคคีของราษฎร ผสมผสาน ความสามารถและภูมิปัญญาของผูนําและเจาหน าที่บานเมืองจึงไดรวม

ตําบลระหานวังชะโอน และบึงสามัคคี ยกฐานะเป็นกิ่งอําเภอบึงสามัคคี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่

๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๗ โดยใชชื่อวา "กิ่งอําเภอบึงสามัคคี" เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยแยกการปกครองจาก

อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร แลวตอมาแยกตําบลระหานออกเป็นตําบลเทพนิมิตและตอมาไดมีพระ

ราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อําเภอบึงสามัคคี  ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีผลบังคับในวันที่ ๘ กัน

ยายน ปีเดียวกัน ดังนัน้ อําเภอบึงสามัคคีจึงมี ๔ ตําบลคือ ตําบลวังชะโอน ตําบลระหาน ตําบลบึงสามัคคี และ

ตําบลเทพนิมิต

ที่ตัง้และอาณาเขต 

               อาํเภอบงึสามคัคี ตัง้อยูทางทศิตะวนัออกเฉียงใตของจงัหวดั มีอาณาเขตตดิตอกบัเขตการปกครองขาง

เคียงดังน้ี 

                              ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอทรายทองวัฒนา และ อําเภอไทรงาม

                              ทศิตะวนัออก ตดิตอกบั อาํเภอสามงาม อาํเภอโพธิ ์ประทบัชาง และอาํเภอบงึนาราง (จงัหวดั

พิจิตร) 

                              ทิศใต ติดตอกับ อําเภอบรรพตพิสัย (จังหวัดนครสวรรค) และ อําเภอขาณุวรลักษบุรี

                              ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอคลองขลุง และ อําเภอทรายทองวัฒนา

ดินดํา น้ําดี 

               อําเภอบึงสามัคคี มีแหลงน้ํา และดินที่อุดมสมบูรณมาก จะปลูกพืชพันธุชนิดใดก็ไดผลอยางดีเยี่ยมมี

ผูคนอพยพเขามาอยูอาศัยทําการเกษตรจํานวนมาก กอนออกเดินทางไปสํารวจบันทึกสารคดีโทรทัศน ไดพบ
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นางสาวรัศมี ศรีภิบาล ผอ.กศน.อําเภอบึงสามัคคี และนายสมควร พันผา ครูอาสา กศน.อําเภอบึงสามัคคี ทาน

นําไปสวนเกษตรที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตร ที่ สวนเพียงรดา ที่ยืนยันวา อําเภอบึงสามัคคี

ดินดํา น้ําดี อยางแทจริง ไดพบกับเจาของสวน นางสมปอง ตันเจริญ และบุตรชาย คือ นายภานุลักษณ ตันเจริญ

และเด็กหญิงเพียงรดา ตันเจริญ ธิดาของนายภานุลักษณ ตันเจริญ ใชชื่อลูกสาวเป็นชื่อสวน สวนเพียงรดา อยูที่

หมูที่ ๑ บานดงเย็น ตําบลระหาน ไดจัดสรรที่ดิน ปลูกสม มะมวง มะละกอ นับรอยไร โดยขุดคลองสงน้ําถึงที่ทุก

แปลง ทําเป็นรองน้ํา นําเรือเขาไปรดน้ํา ฉีดยา ฉีดป ุย ไดอยางลงตัว มีผลผลิต จํานวนมาก ทัง้ขายผลผลิต และ

ขายกิ่งตอน มีรายไดปีละนับลานบาท จึงยืนยันยันไดวา ดินดํา น้ําดี อยางไมตองสงสัย

สามัคคี ทั่วเขต 

               อาํเภอบงึสามคัคี จดังาน บญุผะเหวด ไดยิง่ใหญ มีประชาชนเขารวมงานหลาย หมื่นคน โดยจดัที่ วดัทงุ

สนุนรัตนาราม นับตัง้แต พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรฺู เป็นเจาอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นตนมา ทานไดพัฒนา

วัดและพัฒนาคนไปพรอมๆกัน ถึงพื้นที่แหงน้ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผาพันธุ และทัศนคติที่อาจจะเห็น

ตางกันบาง แตทานก็ไดใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศิลปวัฒนธรรมพื้นบานมาเป็นตัวสื่อกลางเชื่อมความ

หลากหลายทางเชื้อชาติ เผาพันธุ ใหรวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันไดอยางนาอัศจรรย โดยจะเห็นไดจากเวลาที่วัด

ทุงสนุนรัตนารามจัดงานประเพณีบุญตางๆไมวาจะเป็นประเพณีไทยหรือประเพณีอีสาน ตางก็ไดรับความสนใจ

จากประชาชนเขารวมงานเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งทางวัดไดจัดเป็นประจําทุก

ปีในชวงเดือน กุมภาพันธ นัน้ มีประชาชนเขารวมงานหลายหมื่นคน จนอาจกลาวไดวาเป็นงานบุญผะเหวดแหง

เดียวของภาคเหนือตอนลางที่มีประชาชนเขารวมงานมากที่สุด และจัดยิ่งใหญที่สุดในภูมิภาคน้ีเลยทีเดียว ทัง้น้ี

เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณีของชาวลุมแมน้ําโขง (ลาวครัง่ ลาวเวียง ลาวอีสาน) ที่อพยพมาอยูที่น่ีใหคงอยูไม

สูญหายไปตามกาลเวลาและระยะหางจากรากเหงาบรรพบุรุษของตน จึงยืนยันไดตามคําขวัญที่ กลาววา สามัคคี

ทัว่เขต

การเกษตร กาวหนา

               ที่สวนเกษตรพอเพยีงของ นายเฉลิม พีรี เดมิประกอบอาชพีทาํไรออย และ ปลกูขาวโพดฝักออน เพื่อสง

โรงงานแตตอมาไดปรับเปลี่ยนระบบการผลิต โดยแบงพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง มาปลูกสมโอ ทาน ได

ทํากิจกรรมพืชเชิงเดี่ยวพบวา มีภาระหน้ีสินอยูตลอดเวลา เพราะตอง จัดซื้อปัจจัยการผลิต ไดแก ป ุยเคมี และ

ยาเคมีมาใชในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง อีกทัง้ไมสามารถที่จะควบคุมการใชจายของครอบครัว

ได ทานไดทราบถึงแนวทางการปรับปรุงบํารุงดินในสภาพปาที่เสื่อมโทรม พรอมมีการอนุรักษดินและน้ํา จึงเกิด

จุดเปลี่ยนที่เกิดแรงจูงใจใหอยากปรับปรุงกิจกรรมของตนเอง ใหมาอนุรักษดินและน้ํา ในขณะเดียวกัน ก็ได

น อมนําเอา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ ๙ มาปรับวิธีคิด 
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นายเฉลิม พีรี ทําเองซึ่งตอยอดจากการเขาอบรมกับ กศน. รวมทัง้เลีย้งไก เป็ด เลีย้งหมูหลุม จากนัน้ก็มีการ

ผลิตน้ําสมควันไมและการผลิตน้ําหมักจากพืชสมุนไพรที่หาไดในทองถิ่น มาใชทดแทนการใชสารเคมี นอกจาก

นัน้ยังไดปรับสวนสม เป็นการปลูกไมยืนตนแบบผสมผสาน รมเย็น ใหเป็นธรรมชาติ

               นายเฉลิม เป็นบคุคลที่มีความรู ดานการเกษตรอยางแทจรงิ พรอมเป็นคนที่ปฏบิตัิจรงิเป็นคนที่เรยีนรู

อยูตลอดเวลา อีกทัง้ยังไดปรับปรุงพื้นที่รอบๆที่อยูอาศัย และปรับปรุงสวนสมโอใหเป็นฐานการเรียนรูหลายฐาน

ปัจจุบันไดเปิดเป็นศูนยการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอยางในชุมชน และมีผูสนใจมาขอศึกษา และ

มาศึกษาดูงานอยางตอเน่ืองในปีหน่ึงไมน อยกวาพันคน

               นอกจากนัน้ยงัมีหนวยงาน องคกรทัง้ภาครฐัและเอกชน ไดมาประสานงานแหงความรวมมอื เพื่อพฒันา

กิจกรรมของลุงเฉลิม เป็นศูนยการเรียนรูตามแนว คือ การขยายพันธุพืชแบบควบแนน ที่เปรียบเหมือนงานวิจัย

ที่นาทึ่งคือใชยอดของตนไม เพราะไมจําเป็นตองเป็นกิ่งแก แบบที่ใชปักชํากันทัว่ไป ตัดดวยกรรไกรหรือ มีดคมๆ

ใหรอยตัดเป็นแนวเฉียงนํามาปักชําในดินที่เตรียมไว คือดินที่ขุดลึกลงไปจากหน าดิน ไมใชหน าดินหรือดินผสม

ป ุยใดๆนําดินที่ไดมาพรมน้ําใหพอชุม นําดินมาใสภาชนะที่เราจะใชชํายอดไม ใหสามารถมองเห็นไดวารากจาก

ยอดตนไม อากาศที่ปิดและไอน้ําจะทําใหกิ่งชํามีน้ําตลอด และไอน้ําจะเรงตาใหออกใบใหมขึ้นมา เรงใหใบเปิด

เพื่อรับแสง จะสงผลใหเกิดการสังเคราะหเป็นอาหาร เรงใหกิ่งเกิดราก ทิง้ไวประมาณ ๑๕ วัน จะเกิดรากงอกออก

มาใหเห็น ตามแบบนักวิจัยชาวบานหรือปราชญชาวบาน พืชที่ใชวิธีน้ีมีหลายอยางดวยกันที่ลุงเฉลิมไดทดลอง

ทําแลว ไดแก มะนาว มะกรูด ชมพู สะเดา มะเดื่อ หมอนบราชิล ทับทิม แคนา แคปา มะกอก มะไฟ ตะขบปา

แมงลักผักแพว ผักขม เป็นตน สามารถขยายพันธุไดครัง้ละมากๆตามที่ตองการ พืชไมกลายพันธุ และมีความ

แข็งแรงกวาการตอนกิ่งหรือปักชําแบบธรรมดา คือสิ่งที่ลุงเฉลิม ที่เริ่มตนจากพื้นที่ที่มีอยูเล็กผืนหน่ึงกลายเป็น

แหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ทําใหการเกษตรกาวหน า อยางแทจริง

ชาวประชารวมใจ

               ที่ศนูยเรยีนรูการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคาเกษตร(ศภก.)อาํเภอบงึสามคัคี จงัหวดักาํแพงเพชร 

โดยมีผูนํา ในการนําเดินการโดย นายอําพร ป อมทอง ผูใหญบาน และนางสุนีย ป อมทอง ภรรยา เป็นผูนํา พลิ

กจากนา ๘๐ไร มาสรางศูนยเรียนรู ในเน้ือที่ ๖ไร และขยายขึ้นเรื่อยๆ แบงฐานการเรียนรูออกเป็น แปดสถานี คือ

               สถานีที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 

               สถานีที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน 

               สถานีที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยน้ําวา 

               สถานีที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลีย้งสัตว 

               สถานีที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผัก

               สถานีที่ ๖ การจัดการดิน ป ุย และการใชน้ําอยารูคุณคา 
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 19:05:06 หน า 5

               สถานีที่ ๗ การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ (เชื้อจุลินทรีย) 

               สถานีที่ ๘ เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ/ไรนาสวนผสม

               ประชาชนใหความรวมมอื รวมใจมาเรยีนรูและสาธติ ตามฐานทัง้แปด สมกบัคาํขวญัที่วา  ชาวประชารา

มใจ อยางแทจริง

คําสําคัญ : บึงสามัคคี

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

คี. กําแพงเพชร: ม.ป.พ.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-12

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=12&code_db=610001&code_type=10

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=12&code_db=610001&code_type=10

