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เรื่อง ประวัติอําเภอทรายทองวัฒนา

รายละเอียด

               บานทงุทราย อาํเภอทรายทองวฒันา มีตาํนานอนัมหศัจรรยและเหลอืเชื่อ ชาวบานเรยีกกนัวา ทงุขอม

เมืองลับแลแหงทรายทองวัฒนา องคประกอบของทุงขอม ประกอบดวยสระ สี่เหลี่ยม ประตูทางเขาทุงขอม ชาว

บานที่อพยพมาจากจังหวัดอางทอง ชัยนาทและภาคอีสานเขามาตัง้รกรากตัง้แตปีพุทธศักราช 2490 เชื่อวาเป็น

สระโบราณที่หลอเลีย้งทุงขอม ใหวัฒนาถาวรขึ้นมาเป็นหมูบานขนาดใหญ ในสมัยสมัยโบราณ มีผูเห็นลําแสง

ประหลาดแสงนวลสวางจากสระสี่เหลี่ยม ลอยไปสูบริเวณสระคลาซึ่งปัจจุบันคือวัดใหมทรายทองพัฒนา หรือวัด
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สระคลาวนารามในอดีต

นายวัง พิลึก อดีตผูชวยผูใหญบานทุงทราย เคยเลาใหฟังวา ไดอพยพเขามาอยูในบริเวณทุงขอม ไดขุดพบถวย

ชาม พระเครื่อง พระบูชา ของใชของคนโบราณ อาวุธ เชน ดาบ กระบี่ งาว จํานวนมาก มีเครื่องบดยา พิมพพระ

วัตถุโบราณจะอยูลึกประมาณ 1 เมตร ลักษณะการขุดพบเป็นลักษณะของกรุ พระโดยทัว่ไป ที่เรียกกันวา เมือง

ลับแล บริเวณสระสี่เหลียมและทุงขอม ประชาชนอพยพพากันมาหักรางถางพง ในชวงวันโกนและวันพระสิ่งที่

พวกทานเหลานัน้พบเห็นและเลาเป็นเสียงเดียวกันคือ คือความมหัศจรรย ที่ไดยินเสียงตําน้ําพริก ที่แววมาตาม

สายลม กลิ่นหอมของอาหาร ไดยินเสียงเครื่องดนตรี วงมโหรี สิ่งเหลาน้ีไมมีใครยืนยันไดวา มันคืออะไร แตทุก

คนเชื่อกันวา เป็นวิถีชีวิตของชาวลับแล ซึ่งอาจอยูอีกมิติหน่ึงเขากําลังประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของ

เขา

               บริเวณสระสี่เหลี่ยมและทุงขอมในอดีตเต็ม ไปดวยสภาพปาที่อุดมสมบูรณ สัตวนานาชนิด เชน เสือ

ชาง เกง กวาง พออาทิตยลับขอบฟ า ก็ไมมีใครกลาลงจากบาน ทุกครัง้ที่ไปขุดแตงพื้นที่บริเวณทุงขอมและสระสี่

เหลี่ยม เพื่อทํากิน จะพบของโบราณเสมอ ชาวบานเชื่อกันวาดินแดนแหงน้ี มีชุมชนโบราณอาศัยอยู มีอารยธรรม

ที่รุงเรือง มีการสืบทอดวัฒนธรรมมาหลายชัว่คน เรียกดินแดนแหงน้ีกันวาทุงขอม ซึ่งเชื่อกันวาเป็นที่อยูอาศัย

ของขอมโบราณ

               อาํเภอทรายทองวฒันา สนันิษฐานวาจะเป็นเมอืงโบราณยคุขอมเรอืงอาํนาจ อกีเมอืงหน่ึงในประเทศไทย

อําเภอทรายทองวัฒนาแบงเขตการปกครองยอยออกเป็น 3 ตําบล คือ

               1. ทุงทราย

               2. ทุงทอง

               3. ถาวรวัฒนา

               อําเภอทรายทองวัฒนาตัง้อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขาง

เคียง ดังน้ี

                              • ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอไทรงาม

                              • ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบึงสามัคคี

                              • ทิศใต ติดตอกับอําเภอบึงสามัคคีและอําเภอคลองขลุง

                              • ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอคลองขลุง

คําขวัญประจําอําเภอทรายทองวัฒนา

               ศกัดิส์ทิธิ ์หลวงพอแสวง แหลงปลกูออยโรงงาน สวยตระการดอกกระพี้จัน่ ลอืลัน่การเปาแกว ยดึแนว

เศรษฐกิจ พอเพียง
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ศักดิ์สิทธิ์ หลวงพอแสวง

               พระครูวชิรคุณากร (แสวง ฉนฺทโก) วัดวังน้ําแดง ต.ทุงทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร เป็น

พระเกจิอาจารยที่มีชือเสียงมาก ในเรื่องการสรางพระเครื่องและเหรียญ ใครไดครอบครอง จะเกิดสิริมงคลตางๆ

แหลงปลูกออยโรงงาน

               ออยโรงงาน ออยเป็นพชืเศรษฐกจิที่สาํคญัของประเทศไทย ซึ่งนํามาใชเป็นวตัถดุบิในการผลติน้ําตาล

ทรายอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไมตํ่ ้ากวา 1 แสนลานบาท มีการจางงวน ใน

ชนบทไมตํ่ ้ากวา 600,000 คน ในแตละปีประเทศไทยสงน้ําตาลไปจํ้าหนายในตลาดโลกปีละกวา 3 ลานตน

นํารายไดเขาประเทศประมาณ 2 – 3 แสนลานบสท จัดเป็นประเทศที่สงออกน้ําตาลทรายเป็นอันดับ ๓ ของโลก

รองจากประเทศบราซิล

               จงัหวดักาํแพงเพชรเป็นจงัหวดัหน่ึงซึ่งเป็นแหลงผลติออยและน้ําตาลที่สาํคญั มีพื้นที่ปลกูประมาณ 4.5

แสนไร ผลผลิตเฉลี่ย 10 ตันตอไร (สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร) ตนทุนการผลิตเฉลี่ยในออยปลูกใหม

10,000 บาท/ไร และตนทุนการผลิตเฉลี่ยในออยตอ 8,000 บาท/ไร มีโรงงานผลิตน้ําตาลทราย จํานวน 3 โรง

พื้นที่ปลูกสวนใหญรอยละ 90 อยูในเขตอาศัยน้ําฝน จึงมีผลทําใหประสิทธิภาพการผลิตคอนขํ้างตํ่ ้าและเป็น

สําเหตุสําคัญที่ทําใหตนทุนการผลิตออยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้ น อัตราการถือครองที่ดินของเกษตรกร รอยละ 50

เป็นเกษตรกรรายใหญ (พื้นที่ถือครอง 1,600 – 2,000 ไร) รอยละ 30 เป็นเกษตรกรขนาดกลาง (พื้นที่ถือครอง

200 - 500 ไร) รอยละ 20 เป็นเกษตรกรขนาดเล็ก (มีพื้นที่ถือครอง 50 – 200 ไร)

การผลิตปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ พื้นที่เพาะปลูกออยมี ๓๖๑,๓๑๐ ไร มีผลผลิตเฉลี่ยพื้นที่เก็บเกี่ยว ๑๑,๓๙๐ กก./ไร

อําเภอที่มีผลผลิตเฉลี่ยตอไร สูง ๓ ลําดับแรก ไดแก อําเภอทรายทองวัฒนา คือ ๑๔,๔๙๙ กก./ไร รองลงมา คือ

อําเภอบึงสามัคคี และอําเภอคลองขลุง อําเภอที่มีผลผลิตเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยไดแก อําเภอเมือง-กําแพงเพชร

ขาณุวรลักษบุรี พรานกระตาย ลานกระบือ และโกสัมพีนคร

สวยตระการดอกกระพี ้จั่น

               กระพี้จัน่ เป็นไมตนผลดัใบ สงูไดถงึ 20 เมตร เปลอืกมีสีเทาตามกิง่มีรอยแผลทัว่ไป ใบเป็นใบประกอบ

แบบขนนก ออกเวียนสลับแบบหางๆ ใบยอย 13-21 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน ปลายสอบทู โคนมน หรือสอบ เบีย้ว

เสนใบเห็นไมชัด ดอกมีสีขาวปนมวง ออกตามกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบแบบดอกถัว่ เกสรเพศผู 10 อัน ผลเป็นฝักแบ

น โคนแคบกวาปลาย เปลือกเกลี้ยง หนาคลายแผนหนัง ขอบเป็นสัน เมล็ดสีน้ําตาลดํา มี 1-4 เมล็ด เดิมมี

จํานวนมากในอําเภอทรายทองวัฒนา มีดอกที่สวยดกและงดงามมาก สมเป็นตนไมประจําอําเภอทายทองวัฒนา

ลือลั่นการเป าแกว

               การเปาแกวที่อําเภอทรายทองวัฒนา เริ่มจากนายณรงค แสงอะโน ราษฎรบานโนนจัน่ไดไปทํางานที่
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กรุงเทพฯและไดศึกษาหนังสือเกี่ยวกับวิธีการเปาแกวที่ไดมาจากญาติที่ทํางานอยูสถาบันวิจัยแหงชาติ แผนกแกว

เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร จากนัน้จึงไดทําการทดลองทํา ดัดแปลง โดยเปาเป็นรูปสัตวตางๆ เมื่อมีความ

ชํานาญ จึงไดเปิดรานเพื่อผลิตและจําหนายอยูที่กรุงเทพฯ แตยังไมเป็นที่นิยมมากนัก

               ตอมาเมื่อสมรสแลวจึงพาครอบครัวกลับมาอยูที่บานโนนจัน่ หมูที่ 1 ตําบลทุงทอง อําเภอทรายทอง

วัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร และไดชักชวนชาวบานในหมูบานมาฝึกหัดเปาแกว และทําการสอนใหแกชาวบานที่

สนใจ โดยไมคิดคาฝึกสอนแตประการใด เมื่อชาวบานที่เรียนเกิดทักษะ ความชํานาญ ก็ซื้อวัสดุอุปกรณที่มีความ

จําเป็น ไปทําการเปาแกวที่บานของตนเองจากนัน้ก็ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานตางๆ และทางกลุมจด

ทะเบียนเมื่อ ปี 2541 ทําชื่อเสียงและรายไดมาสูกําแพงเพชร และอําเภอทรายทองวัฒนา อยางมากมาย

ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง

               เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ หรือประเทศ ในการผลิตสินคาและ

บริการเพื่อเลีย้งสังคมนัน้ ๆ โดยรูจักการพึ่งพาตนเองเป็นสําคัญ และไมพึ่งพาปัจจัยการผลิตอื่น ที่ตนเองไมได

เป็นเจาของทีอําเภอทรายทองวัฒนา ดําเนินการตามเศรษฐกิจพอเพียงหลายประการ อาทิ

               การทาํปลาราสตูรดัง้เดมิของชาวบานบงึสาํราญน อย หมูที่ 8 ตาํบลถาวรวฒันา อาํเภอทรายทองวฒันา

จังหวัดกําแพงเพชร โดยการนําของผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ส.อบต. ผูนําสตรี ผูนํา อช. รวมกลุมสมาชิก

ลงมือทํากัน เป าหมายปีน้ี ๓,๙๐๐ กก. ใชโอง ๓๐ ลูก นายฉัตรธร พรดอนกอ ประธานกลุมทําปลาราบานบึง

สําราญน อย กลาววาปลาราที่รวมกลุมกันทําขึ้นมาน้ีเป็นปลาราที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยแนนอน เพราะชาว

บานทุกคนในน้ีกินเองดวย ถึงแมจะขายทุกทานที่ซื้อไปก็ไดกินของดีเหมือนกับพวกเรา ตอไปชาวบานก็จะมีการ

เลีย้งปลาไวขายใหกับกลุมทําปลารา ผูสูงอายุก็จะมีกิจกรรม จักสานชะลอมไวหุมหิว้ไหหรือโหลใสปลารา ทําเป็น

ของฝาก ถึงแมจะเหน่ือยและยากในการเริ่มตน แตมีความมัน่ใจวาจะตองสําเร็จและพัฒนาใหมีชื่อเสียงเป็น

OTOP ตัวใหมของอําเภอทรายทองวัฒนา ทําใหประชาชนมีทางเลือก มีรายได มีความเป็นอยูที่ดีขึ้น เป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่แทจริง เพราะเป็นอาหารประจําครอบครัวเกือบทุกบานกินปลารา ราคาที่ตัง้ไวตามเกรด

และชนิดของปลา คละทัว่ไป กก.ละ ๙๐ บาท คัดพิเศษ กก.ละ ๑๒๐ บาท ปลาชอนลวน กก.ละ ๑๔๐ บาท"

ประธานกลุมเลาถึงในอนาคตวาจะแปรรูปปลาราเป็นอาหาร ผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ พัฒนาสถานที่ผลิต บรรจุ

ภัณฑ การตลาด การประชาสัมพันธ ทุกชองทาง อีกทัง้ไดมุงเนนการน อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาพัฒนาใหเป็นรูปธรรม ปัจจุบันไดรับความอนุเคราะหจาก นายเพิ่ม ชมเส็ง ใหใชบริเวณหลังบานเป็นสถานที่ผลิ

ต

การผลิตผาไหมทอมือ

               บานหนองนกชุม หมูที่ ๒ ตําบลทุงทราย อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร มีคนจากภาค
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-18 16:30:49 หน า 5

อีสานอพยพมาตัง้ถิ่นฐานที่อยูในหมูบาน และไดนําภูมิปัญญาเรื่องการทอผามาทอใชกันเองภายในหมูบานหนอง

นกชุมหรือบางครัง้ก็มอบเป็นของฝากใหญาติที่เยี่ยมเยือน ตอมาสํานักงานพัฒนา-ชุมชนอําเภอทรายทองวัฒนา

ไดเขาไปสงเสริมใหมีการจัดตัง้กลุมทอผาขึ้น โดยจัดตัง้ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กลุมผาไหมทอมือประดิษฐ

สมาชิกเริ่มแรก จํานวน ๒๕ คน ปัจจุบันมีสมาชิก จํานวน 30 คน เงินทุนจํานวน 30,000 บาท ดําเนินกิจการได

อยางนาสนใจ

               การผลิต ป ุยอินทรียอัดเม็ดบานบึงสําราญน อย สรางรายได ลดรายจาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่

บานบึงสําราญน อย หมูที่ 8 ตําบลถาวรวัฒนา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร มีการผลิตป ุยอินทรีย

ของชาวบานบึงสําราญน อย โดยการนําของ นายนันทิพัฒน ภิรมกิจ ประธานกลุมทําป ุยอินทรีย ซึ่งไดรับงบ

ประมาณมาตรการสงเสริมความเป็นอยูระดับตําบล (มสต.) ดวย

               สําหรับอัตราการผลิต วันละ 25 - 30 กระสอบๆ ละ 20 กก.ๆ 10 บาท ปีที่ผานมาผลิตได 50 ตัน

(2,500 กระสอบ) ปีน้ีผลิตตามที่สัง่จองคาดวาจะสูงกวาปีที่ผานมา เพราะผูใชเชื่อมัน่ในคุณภาพและเริ่มเป็นที่รูจัก

มากขึ้น จําหนายในหมูบาน 80% นอกหมูบานรอย 20% โดยใชป ุยคอกเป็นหลัก ทําใหมีคุณภาพมากคุณคาดวย

ธาตุอาหารสําหรับพืชทุกชนิด บํารุงหน าดินไมเป็นดาน ใสมะนาวใหดอกติดผลดี

               ในอนาคต จะปรับปรุงตอเติมสถานที่ผลิตใหไดมาตรฐานและมีเครื่องมือในการผลิตใหไดปริมาณมาก

เพียงพอแกความตองการ สถานที่เก็บ สถานที่จําหนาย บรรจุภัณฑ และการประชาสัมพันธ โดยไดรับความ

อนุเคราะหจาก นายนันทิพัฒน ภิรมกิจ เสียสละใหใชพื้นที่โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ถือเป็นอีกหน่ึงตัวอยางโครง

การ "ประชารัฐ" ของอําเภอทรายทองวัฒนา ภายใตการบริหารของ เรืออากาศตรี อดุลย พรหมวาทย นายอําเภอ

ทรายทองวัฒนา ที่มองเห็นความกาวหน า ไปสูความมัง่คัง่ มัน่คง ยัง่ยืน แนนอน

               อาํเภอทรายทองวฒันา มีคาํขวญัใหมที่บอกเอกลกัษณ อตัตลกัษณ และภมูปัิญญาของอาํเภอไดอยาง

ชัดเจนและเหมาะสมดังคําวา “ศักดิส์ิทธิ ์หลวงพอแสวง แหลงปลูกออยโรงงาน สวยตระการดอกกระพี้จัน่ ลือลัน่

การเปาแกว ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

คําสําคัญ : อําเภอทรายทองวัฒนา

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

ทองวัฒนา. กําแพงเพชร: ม.ป.พ.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=4&code_db=610001&code_type=08
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