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เรื่อง ประวัติอําเภอขาณุวรลักษบุรี

รายละเอียด

                เมอืงแสนตอเป็นชื่อเดมิของ อาํเภอขาณวุรลกัษบรุี ตัง้อยูบรเิวณทางใตลมุแมน้ําปิง เป็นชมุชนโบราณ

เรียกวา เมืองแสนตอ สันนิษฐานวาเป็นเมืองโบราณรุนเดียวกับเมืองเทพนคร เมืองไตรตรึงษ เมืองพาน เมือง

คณฑี เมืองนครชุม เมืองซากังราว มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานในสมัยสมเด็จพระมหาจักพรรดิ ์แหงกรุงศรี

อยุธยา มีบันทึกในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ วาพ.ศ. 2102 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จมาคลองชาง ณ

เมืองแสนตอ ซึ่งขึ้นกับเมืองกําแพงเพชร ไดชาง 40 เชือก

                ชมุชนเกาแกของอาํเภอขาณวุรลกัษบรุี คอืชมุชนเขากะลอน บรเิวณบานปาพุทรา เป็นชมุชนในยคุหนิ

ใหมมีอายุประมาณ 5,000 – 10,000 ปี จากการสํารวจของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปีพุทธศักราช 2530 พบ

โบราณวัตถุเป็นจํานวนมาก อาทิ ขวานหินขัด หัวธนู กําไล ลูกปัด เศษภาชนะดินเผา จากหลักฐานดังกลาวยืนยัน

ไดวาชุมชนเมืองแสนตอเป็นเมืองเกาแกกอนประวัติศาสตรของจังหวัดกําแพงเพชร

แตเดิมอําเภอขาณุวรลักษบุรี มีฐานะเป็นกิ่งอําเภอ แยกจากอําเภอคลองขลุง มีชื่อวา "กิ่งอําเภอแสนตอ" ที่วาการ

กิ่งอําเภอแสนตอเดิมตัง้อยูบริเวณริมแมน้ําปิง (หน าโรงเรียนวัดน อยวรลักษณในปัจจุบัน)เน่ืองจากถูกน้ํากัดเซาะ

จึงยายมาตัง้ในสถานที่ปัจจุบันน้ี

                เมอืงแสนตอ ” เป็นเมอืงโบราณหลายรอยปี ตอมาลดฐานะมาเป็นตาํบล แสนตอ เมื่อมีการตัง้กิง่อาํเภอ

ทางราชการก็นําชื่อมาตัง้เป็น “ กิ่งอําเภอแสนตอ ที่เรียกวาเมืองแสนตอเพราะ มีตอจํานวนมากในแมน้ําปิงชวงน้ี

สันนิษฐานวาอาจจะเป็นรอ ที่เมืองแสนตอ ทําดักเรือของพมาเมื่อไปตีกรุงศรีอยุธยา หรือ บางทานวา มีการตัดไม

มาก เมื่อตลิ่งพังตอเหลานัน้ไดตกลงไปในน้ําทําใหลําน้ําปิงชวงแสนตอ มีตอมากมาย จึงเรียกวาเมืองแสนตอ

                กระทรวงมหาดไทยไดเสนอ ใหตัง้ชื่อใหมวา “กิง่อาํเภอขาณุบุรี ” ซึ่งแปลไดความวา เมอืงแสนตอ คง

เดิม แตปรากฏวา เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดประกาศตัง้เป็นกิ่งอําเภอ ในปี พ.ศ. 2483 ไดเพิ่มคําวา “ วรลักษณ

” ตอทายดวย จึงมีชื่อวา “ กิ่งอําเภอขาณุวรลักษณบุรี ” คําวา ” ขาณุวรลักษณบุรี ” นัน้ประกอบดวยคําวา ขาณุ

แปลวา ตอ คําวา วร เป็นชื่อขุนวรลักษณ เจาเมืองแสนตอในอดีต คําวา ลักษณ แปลวา หมื่นแสน คําวา บุรี แปล

วาเมือง เมื่อมารวมกันก็ยังมีความหมายเชนเดิม และในปี พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศยกฐานะ

เป็นอําเภอ และไดพิจารณาตัดพยัญชนะตัว “ ณ ” ออกไป จึงมีชื่อวา “ อําเภอขาณุวรลักษบุรี มาจนถึงทุกวันน้ี

                อาํเภอขาณวุรลกัษบรุี แบงเขตการปกครองออกเป็น 5 ตาํบล 29 หมูบาน คอื ตาํบลแสนตอ ตาํบลยาง

สูง ตําบลระหาน ตําบลสลกบาตร และตําบลบอถํ้า ตอมาภายหลังไดเปลื่ยนชื่อเป็น "กิ่งอําเภอขาณุบุรี" และ "กิ่ง

อําเภอขาณุวรลักษณบุรี" ตามลําดับ และไดประกาศตัง้เป็น "อําเภอขาณุวรลักษบุรี" เมื่อ พ.ศ.2490 นับวามี
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ประวัติความเป็นมาที่นาสนใจยิ่งนัก

เมืองตอเป็นแสน

                อาํเภอขาณุ มีตออยูในแมน้ําปิงจาํนวนมาก ดงัในบทพระราชนิพนธประพาสตนของพระพทุธเจาหลวง

รัชกาลที่ ๕ เมืองคราวเสด็จผาน เมืองขาณุเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงบันทึกไววา

ตําบลที่เรียกวาแสนตอ จนเป็นชื่อเมืองขาณุน้ี มีตอมากจริงเรือไดโดนครัง้หน่ึง เพราะเหตุที่เป็นที่ตลิ่งพังมาก

ในปัจจุบันในฤดูน้ําแลง เราไมเห็นตอไมที่ตําบลแสนตอโพลมาอีก เพราะ ตอไมไดเปลี่ยนแปลงมีราคามากขึ้น ผู

คน ตางเก็บเอาไปจําหนายหรือนําไปประดับบานเรือน จีงมองไมเห็นตอ เหลือเพียงชื่อวา เมืองแสนตอเป็น

อนุสรณเทานัน้

ดินแดนประพาสตน

                ในเดอืนสงิหาคม ปีพระพทุธศกัราช ๒๔๔๙ พระพทุธเจาหลวงไดเสดจ็ประพาสตนหวัเมอืงเหนือ เพื่อได

ทรงทอดพระเนตร ความเป็นอยูของอาณาประชาราษฎรดวยพระเนตรของพระองค พระบารมีปกเกลาชาวแสน

ตอ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๔๙ พระองคทรงบันทึกจดหมายเหตุไววา จนเวลายํ่าคํ่าขึ้นที่หาดบานแสนตอ เดิน

ขามไปวัดสวางอารมณ ตําบลที่เรียกวาแสนตอ จนเป็นชื่อเมืองขาณุ น้ีมีตอมากจริง เรือไดโดนครัง้หน่ึง เพราะ

เหตุที่เป็นตลิ่งพังมาก เดินตามถนนฝ่ังตะวันตก แวะเก็บอะไรตออะไรบาง มาจนถึงวัดซึ่งเป็นวัดสรางใหม เรียก

วาวัดหัวเมือง ตอแตวัดนัน้มาถึงที่วาการเมือง ซึ่งยังเป็นหลังคามุงแฝกอยูทัง้นัน้ ที่จอดเรืออยูเหนือที่วาการนิด

หน่ึง

พระองคทรงประทับแรม ณ ที่ น้ี หน่ึงราตรี ชาวแสนตอ มีความภาคภูมิใจมากวา ครัง้หน่ึงพระมหากษตัริยผูยิ่ง

ใหญ ไดเสด็จพระราชดําเนินจากวัดสวางอารมณถึงที่วาการเมืองแสนตอ ชาวแสนตอยังประทับใจอยูมิรูลืม

ถิ่นคนผมแดง

                พระพทุธเจาหลวง ที่บนัทกึเรื่องของคนผมแดงไววาวนัที่ ๑๙ วนัน้ีตื่นสายไป แลวพระวเิชยีรพาคนผม

แดงมาใหดู อันลักษณะผมแดงนัน้เป็นผมมา แดงอยางออนหรือเหลืองแก ผมที่แดงน้ีมาขางพันธุพอ ถาผูหญิงไป

ไดผัวผมดํา ลูกออกมาก็ผมดําไปดวย ผมแดงนัน้เปลี่ยน ๓ อยาง แรกแดงครัน้อายุมากเขาก็ดําหมน ลงแกก็เลย

ขาวทีเดียว บอกพืชพันธุวา ทราบวาตัวมาแตเวียงจันทน แตมากอนอนุเป็นขบถ จะไดตัง้อยูนานเทาไรไมทราบ

พูดเป็นไทยประพฤติอาการกิริยาก็เป็นไทย เฉพาะมีมากอยูที่เมืองขาณุ ที่กําแพงเพชรน้ีมี แตกระเส็นกระสาย

คนผมแดงในปัจจุบันยังมีอยูหลายครอบครัว พวกเขามีความสุขและไดรับความชื่นชมและยอมรับในทุกฝ าย

ทําใหคนผมแดงภูมิใจในชาติกําเนิดของพวกเขามาก
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แหลงอารยธรรมโบราณ

                เมื่อประมาณ หมื่นปี ที่ผานมา มีขนุเขา เหยยีดยาว สามลกูตอกนั ใกลลาํน้ําปิง อนัอดุมสมบรูณไปดวย

น้ําทา ขาวปลา สัตวป า นานาชนิด มนุษยยุคหิน ของกําแพงเพชร ไดอาศัยอยูในถํ้าและเพิงผา เขาการอง ซึ่ง

เรียกขานกันตอมาวาเขากะลอน ปัจจุบัน อยูที่บานหาดชะอม ตําบลปาพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด

กําแพงเพชร จากการคนพบขวานหินขัด ขนาดตางๆ รวมที่ยังทําไมสําเร็จหลายรอยอัน หัวธนูหิน กําไลหิน ที่ติด

อยูกับกระดูกทอนแขน สันนิษฐานวา นาจะมีประชากรยุคหินกําแพงเพชร อาศัยอยูในถํ้าเขาการอง หลายครอบ

ครัว

                ปัจจุบันเขากะลอน ยังถูกทิง้ราง ยังไมไดมีการคนควาและศึกษาอยางจริงจัง นาเสียดายวาหลักฐาน

สําคัญตางๆ จะมลายไปสิน้ เมืองแสนตอ เป็นเมืองที่นามาเยือนอีกเมืองหน่ึง เดินทางทองเที่ยวตามคําขวัญ

ประจําอําเภอ ก็คุมแลว เมืองตอเป็นแสน ดินแดนประพาสตน ถิ่นคนผมแดง แหลงอารยธรรมโบราณ

คําสําคัญ : ขาณุวรลักษบุรี

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

ขาณุวรลักษบุรี. กําแพงเพชร: ม.ป.พ.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=3&code_db=610001&code_type=06
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