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เรื่อง ประวัติอําเภอพรานกระตาย

รายละเอียด

               พรานกระตายเป็นอาํเภอที่ตัง้อยูทางเหนือของจงัหวดั มีฐานะเป็นอาํเภอมาตัง้แตสมยัรชักาลที่ 5 แหง

กรุงรัตนโกสินทรโดยไดรับจัดตัง้ขึ้นเป็นอําเภอเมื่อปี 2438 เป็นสวนหน่ึงในการปกครองของจังหวัดกําแพงเพชร

มีมณฑลนครเป็นหนวยปกครองสวนภูมิภาคอีกชัน้หน่ึง ชื่ออําเภอ “พรานกระตาย” มีประวัติความเป็นมาเป็น

ตํานานเลาขนานกันมาหลายชัว่คนดังน้ี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1420 เมืองพรานกระตายเป็นสวนหน่ึงของเมืองบาง

พานมี มหาพุทธสาครเป็นกษตัริย ตัวเมืองตัง้อยูหางจากอําเภอปัจจุบันทางทิศใตประมาณ 15 กิโลเมตร เมือง
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บางพานนัน้เจริญรุงเรืองมา เพราะตัง้อยูในที่ราบลําน้ําใหญไหลผานจากกําแพงเพชรไปสูที่จังหวัดสุโขทัย จึงเป็น

เสนทางคมนาคมเมืองใหญและเป็นแหลงน้ีอันอุดมสมบูรณ บานเรือนเรียงขนานแนนสองฝ่ังคลอง ปัจจุบันมีเมือง

เกาแกทรุดโทรมอยูในป ารกเป็นคันเมือง คูเมือง (วัดเกาหลายแหง) หมูบานในอดีตยังเป็นหมูบานในปัจจุบันอยู

บาง เชน วัดโคก บานวังไมพาน และบานจําปีจําปา เป็นตน สัญลักษณแหงความเจริญสูงสุดก็คือการสรางรอย

พระพุทธบาทจําลองสัมฤทธิ์ไวที่ เขานางทอง บนเขานางทองใกลเมืองบางพาน ชื่อ “นางทอง” เป็นชื่อของมเหสี

พระรวง มีถนนจากสุโขทัยผานอําเภอพรานกระตายไปถึงจังหวัดกําแพงเพชร เรียกวา “ถนนพระรวง”

               กลาวกนัวาในปี พ.ศ. 1800 เศษ พระรวงครองสุโขทยั ทรงมนีโยบายที่จะขยายอาณาเขตใหกวางขวาง

และมัน่คง จึงดําริที่จะสรางเมืองหน าดานขึ้นทุกทีซึ่งไดรับสัง่ใหนายพรานผูชํานาญเดินป าออกสํารวจเสนทางและ

ชัยภูมิที่มีลักษณะดี กลุมนายพรานจึงไดกระจายกันออกสํารวจเสนทางตาง ๆ จนกระทัง่มาถึงบริเวณแหงน้ีไดพบ

กระตายป าขนสีเหลืองเปลงปลัง่ดวยทองสวยงามมาก นายพรานจึงกราบถวายบังคมทูลขอราชานุญาตจาก

พระรวงเจาเสด็จไปติดตามจับกระตายขนสีทองตัวน้ีมาถวายเป็นราชบรรณาการถวายแดพระมเหสีพระรวง นาย

พรานจึงกลับไปติดตามกระตายป าตัวสําคัญ ณ บริเวณที่เดิมที่พบกระตายไดใชความพยายามดักจับหลายครัง้ แต

กระตายตัวนัน้สามารถหลบหนีไปไดทุกครัง้ นายพรานมีความมุมานะที่จะจับใหไดจึงไปชวนเพื่อนฝูงนายพราน

ดวยกันมาชวยกันจับ แตยังไมไดจึงอพยพลูกหลานพี่น อง และกลุมเพื่อนฝูงตาง มาสรางบานถาวรขึ้นเพื่อผลที่จะ

จับกระตายขนสีทองใหได กระตายก็หลบหนีเขาไปในถํ้าซึ่งหน าถํ้ามีขนาดเล็กนายพรานเขาไปไมไดแมพยายาม

หาทางเขาเทาไรก็ไมพบจึงไดตัง้หมูบานขึ้นหน าถํ้าเพื่อเฝ าคอยจับกระตายขนสีทอง ตัง้แตบัดนัน้เป็นตนมา ซึ่ง

ตอมาหมูบานไดขยายตัวเป็นชุมชนขนาดใหญจึงไดเรียกชุมชนนัน้วา “บานพรานกระตาย” และเป็นชื่ออําเภอ

พรานกระตาย ในสมัยตอมา

               ในปัจจบุนัถํ้าที่กระตายขนสีทองหนีเขาไปซึ่งชาวบานเรยีกวา “ถํ้ากระตายทอง”ไดรบัการบรูณะใหมเพื่อ

ทําใหเป็นสัญลักษณประจําทองถิ่นและประชาชนก็เห็นความสําคัญของสถานที่น้ีจําไดชวยกันดูแลรักษาตกแตง

บริเวณใหสะอาดมีอนุสาวรียของนายพรานที่มาลากระตาย มีอาคาร เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์และสําคัญสําหรับ

หมูบานสมกับเป็นสวนหน่ึงของอําเภอพรานกระตาย กระตายทองจึงเป็นตํานานที่ประชาชนเลาขานกันตอๆ มา

และกลายเป็นอําเภอพรานกระตายในที่สุด ในปัจจุบัน

               รัชกาลที่ 6 เมื่อครัง้ยังดํารงพระอิสริยยศเป็น สยามมงกุฎราชกุมาร ในรัชกาลที่ 5 ไดเสด็จ เมือง

พรานกระตายเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2450 ไดกลาวถึงเมืองพรานกระตายวา

ถึงบานพรานกระตายจวนเที่ยง ที่บานพรานกระตายน้ี มีบานเรือนหนาแนน ทุก ๆ บานมีรัว้กัน้เป็นอาณาเขต

สังเกต วาบานชองดี สะอาดเรียบรอย เป็นระเบียบ จึงเขาใจวาราษฎร ตามแถบน้ีอยูจะบริบูรณ ... สังเกตกิริยา

มารยาทเรียบรอย ซึ่งทําใหเขาใจวาที่น่ีจะเป็นเมืองอยางโบราณกาล

               อําเภอพรานกระตาย แบงเขตการปกครอง เป็น 10 ตําบล , 129 หมูบาน ประกอบดวยตําบล พราน
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กระตาย , หนองหัววัว , ทาไม , วังควง , วังตะแบก , เขาคีริส , คุยบานโอง , คลองพิไกร , ถํ้ากระตายทอง ,

หวยยัง้

               อําเภอพรานกระตายมีเอกลักษณที่สําคัญหลายประการ เชน เอกลักษณภาษาถิ่น

               อําเภอพรานกระตายมีเอกลักษณสําคัญ คือภาษาถิ่นที่มีลักษณะพิเศษ สืบทอดมาแตสมัยสุโขทัย เป็น

อําเภอเดียวที่มีภาษาพูดและมีสําเนียงที่มีเสนหไมเหมือนกับแหงใดในประเทศไทยดังตัวอยาง (สัมภาษณชาว

พรานกระตายแทๆ)

หินออนเมืองพาน

               แหลงหนิออนที่สาํคญัในจงัหวดักาํแพงเพชร อยูที่อาํเภอพรานกระตาย บรเิวณทวิเขา สวางอารมณ เขา

เขียว และเขาโทน ในทางธรณีวิทยา จัดวาหินออนที่เขาสวางอารมณ มีอายุประมาณ 300 – 400 ลานปี เป็น

หินปูนที่ตกผลึกใหมอาจเรียกวา หินออนในแงการคา เขาสวางอารมณ ตัง้อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของ

ตลาดพรานกระตาย ลักษณะเป็นภูเขายอดแหลม มีผาชันเชนเชนเดียวกับหินปูนทัว่ไป ประกอบดวยหินปูน

ตกผลึกใหม โดยทัว่ไปมีชัน้หนาสีขาว สีเทาออน สีเทาแกปานกลาง ชัน้หินทัง้หมดหนาประมาณ 150 เมตร ใน

ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทําเหมืองหินออน ในจังหวัดกําแพงเพชร โดยการใหสัมปทาน การ

ทําเหมืองหินออน ในเขตเขาโทน อันเป็นภูเขาลูกหน่ึง ในทิวเขาสวาง ใหประทาน บัตร ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2524

หินออนที่เขาโทนมีคุณสมบัติเดน คือผิวเป็นมัน มีสีเทาและขาว อมชมพู

การผลิตหินออนที่อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร จึงเป็นอาชีพเดนที่สุดอาชีพหน่ึงของจังหวัดกําแพง

เพชร ที่นํารายไดมาสูจังหวัด จํานวนมากหินออนของพรานกระตาย มีมาตรฐานการผลิต ที่พัฒนาแลว ทัดเทียม

หรือบางอยางอาจลํ้าหน าตางชาติ ผลิตภัณฑหินออนที่มีชื่อเสียงของอําเภอพรานกระตาย จัดเป็นสินคาของชุมชน

อาทิ ชางแกะสลัก โคมไฟ ที่ทับกระดาษ บาตรพระ แจกัน ศาลเจา นาฬิกาตัง้โตะ โตะ เกาอี้ จานแกว ถังแชไวน

และของแตงบานจํานวนมาก มีความละเอียดออนที่สวยงาม ทําชื่อเสียงและรายไดมาสูจังหวัดกําแพงเพชร

จํานวนมาก

ตํานานถํา้กระตายทอง

               ตัง้อยูหมูที่ 6 ตาํบลถํ้ากระตายทอง อาํเภอพรานกระตาย ทางแยกตดิถนนกาํแพงเพชร – สุโขทยั เป็น

ถานที่มีความสําคัญ และเป็นเอกลักษณของชาวอําเภอพรานกระตาย ทุกๆปีจะมีการจัดงานฉลองรื่นเริงที่ศาลเจา

พอถํ้ากระตายทองน้ี เพื่อเป็นที่สักการะและรําลึกถึงบรรพบุรุษของชาวอําเภอพรานกระตาย มีประวัติเลาวา มี

นายพรานเดินทางมาสํารวจเสนทางเพื่อไปสรางเมืองหน าดานของกรุงสุโขทัย วันหน่ึงขณะที่กําลังพักแรม นาย

พรานไดพบกระตายขนสีทองสวยงามมากบริเวณหน าถํ้าแหงหน่ึงและไดหายเขาไปในถํ้า ตอมานายพรานจึงกราบ

บังคมทูลพระรวงใหรับทราบและรับอาสาจะจับกระตายตัวดังกลาวและไดใชความพยายามที่จะจับตัง้หลายครัง้
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แตไมประสบผลสําเร็จจึงไดสรางบานถาวรขึ้นบริเวณหน าถํ้าเพื่อรอจับกระตาย หลายปีตอมาจึงมีผูอพยพมาอยู

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมูบาน ชาวบานจึงพรอมใจกันตัง้ชื่อหมูบานวา "บานพรานกระตาย" ปัจจุบันสถานที่

บริเวณศาลเจาพอถํ้ากระตายทอง ถูกบูรณะและตกแตงใหเป็นสถานที่สวนยอมแลดูสวยงาม และมีการสรางรูป

ป้ันนายพราน ซึงเป็นตัวแทน เจาพอถํ้ากระตายทองใหชาวอําเภอพรานกระตายไดสักการะบูชา

เห็ดโคนดองรสดี

               พรานกระตายเป็นแหลงเห็ดโคนที่รสดีมากๆ เป็นเห็ดโคนมี รสหวาน กรอบ ไมเหนียว ขนาดไมใหญ

มาก ขึ้นทัว่ไป ในปาที่พรานกระตาย มีราคาคอนขางสูง สามารถสงออกไปขายตางจังหวัดได มีมากจนตอง

นํามาดอง ถนอมอาหาร เป็นเห็ดโคนดองที่รสชาติอรอย ที่สามารถรับประทานไดทัง้ปี

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญคือ

               เมืองบางพาน อยูที่บานวังพาน ตําบลเขาคีริส อําเภอพรานกระตาย เป็นชุมชนโบราณที่ตัง้อยูบนเสน

ทางถนนพระรวง ที่จะไปยังสุโขทัย มีลักษณะเมืองคอนขางกลม มีคูน้ําและคันดินลอมรอบสามชัน้ ภายในเมือง

พบซากโบราณสถานขนาดเล็ก มีสภาพเป็นกองศิลาแลง ดานตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองมี เขานางทอง บน

ยอดเขามีโบราณและฐานพระเจดียทรงดอกบัวตูม ภายในเมืองพานแมวาจะพบซากโบราณสถานขนาดเล็ก เมื่อ

เปรียบเทียบกับขนาดของผังเมือง แตความสําคัญของชุมชนแหงน้ีคือ เป็นเมืองที่อยูบนเสนทางคมนาคม ที่

ติดตอกับกรุงสุโขทัย และเมืองอื่นไดสะดวก เป็นเมืองที่ตัง้อยูทามกลางที่ราบลุมซึ่งเพาะปลูกไดดี เคยเป็นที่

ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ที่พญาลิไท นํามาประดิษฐานไว

               • อําเภอพานกระตาย ยังมีวัดที่เกาแก และทรงคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและ โบราณคดี

จํานวนมาก อาทิวัด

               • วัดไตรภูมิ ตําบลถํ้ากระตายทอง

               • วัดอินทาราม ตําบลทาไม

               • วัดกุฏิการาม ตําบลพรานกระตาย

               อาํเภอพรานกระตาย เป็นอาํเภอที่เกาแก และมีประชาชน ที่อยูมาตัง้แตสมยัโบราณ มีภาษา วฒันธรรม

และเอกลักษณเป็นของตนเอง นับวาเป็นอําเภอที่ทรงคุณคาที่นาศึกษาที่สุดอําเภอหน่ึงในจังหวัดกําแพงเพชร

คําสําคัญ : พรานกระตาย

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

กระตาย. กําแพงเพชร: ม.ป.พ.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 14:59:52 หน า 5

วันที่ : 2018-02-12

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=9&code_db=610001&code_type=07
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