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เรื่อง ประวัติอําเภอไทรงาม

รายละเอียด

               อําเภอไทรงาม เป็นอําเภอสําคัญอําเภอหน่ึงในจังหวัดกําแพงเพชรเป็นอําเภอที่อุดมสมบูรณมากโดย

เฉพาะอยางยิ่งเรื่องการเกษตร มีทุงนาที่งดงามมีผลผลิตเป็นที่นาพอใจ และมีแหลงธรรมรุง คือมีวัดป าไทรงาม

เป็นศูนยกลางแหงธรรมะของจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม แบงเป็น ๗ ตําบล คือ

               1. ไทรงาม (Sai Ngam)

               2. หนองคลา (Nong Khla)

               3. หนองทอง (Nong Thong)

               4. หนองไมกอง (Nong Mai Kong)

               5. มหาชัย (Maha Chai)

               6. พานทอง (Phan Thong)

               7. หนองแมแตง (Nong Mae Taeng)

               อําเภอไทรงามตัง้อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดกําแพงเพชร มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครอง

ขางเคียง ดังน้ี

                              ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอลานกระบือ

                              ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอวชิรบารมีและอําเภอสามงาม (จังหวัดพิจิตร)

                              ทิศใต ติดตอกับอําเภอบึงสามัคคีและอําเภอทรายทองวัฒนา

                              ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองกําแพงเพชร

               มีพื้นที่ 448.9 ตร.กม. ประชากร 51,087 คน (พ.ศ. 2557) ความหนาแนน 113.80 คน/ตร.กม.

               อาํเภอไทรงาม แตเดมิเป็นเขตปาเตรยีมสงวน ตัง้อยูในเขตตาํบลหนองคลา อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร ใน

ปี พ.ศ.2501 มีราษฎรกลุมหน่ึงจากบานทุงทราย และชาวนครสวรรค ประมาณ 12 ครอบครัว ซึ่งลวนเป็น

ญาติโยมของหลวงป ูอินทร จันทูปโม ไดสํารวจสภาพพื้นที่พบวาเป็นที่ราบกวางใหญ มีคลองธรรมชาติ เหมาะแก

การตัง้หลักแหลงและประกอบอาชีพ จึงอพยพเขามาอยูในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ หมู ๕ ต.ไทรงาม ในปีตอมาเกิด

น้ําทวมจึงอพยพไปอยูที่บานหนองทราย หรือบานไทรงามใต หมู 7 ต.ไทรงาม

               ในปัจจบุนั มีเรื่องเลากนัเป็นตาํนาน ตอกนัมาวาคนืหน่ึงมีปรากฏการณที่มหศัจรรยเกดิขึ้นในเวลาพลบ

คํ่า คือเกิดดวงประทีปดวงใหญลอยลงมากลางหนองทราย ซึ่งมีตนไทรใหญขึ้นอยูตรงกลางเป็นภาพที่งดงามมาก

จึงไดเรียกชื่อหมูบาน น้ีใหมวา "บานไทรงาม" โดยมีเหตุผลวาหากใชชื่อหนองทรายตามที่เรียกกันมา ฟังดูเป็นที่
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ลุมไมเป็นมงคลและยังคลายกับบานทุงทราย ซึ่งมีจํานวนครอบครัวสวนหน่ึงอพยพมา นอกจากน้ียังไดรวมกัน

สรางสํานักสงฆใหหลวงป ูอินทร พระสงฆผูซึ่งไดรับการเคารพนับถือวาเป็นเหมือนรมโพธิ ์ รมไทรของชาวบาน

เรียกวา "วัดไทรงาม" ปัจจุบันคือวัดไทรงามใต ไมนานนักมีจํานวนผูอพยพครอบครัวมาอยูอีก 23 ครอบครัวและ

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระทัง่ชุมชนหนาแนนขึ้น ในปี พ.ศ.2505 -2506 แกนนําที่เป็นผูสํารวจพื้นที่ในคราวแรกไดยาย

มาตัง้ถิ่นฐานบานเรือนใน พื้นที่บริเวณไทรงามเหนือ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อพยพมาอยูในครัง้แรก และเป็นพื้นที่เขต

เทศบาลในปัจจุบัน

               ปัจจบุนั อาํเภอไทรงามตัง้อยูทางทศิตะวนัออกและหางจากที่ตัง้ศาลากลางจงัหวดั กาํแพงเพชรประมาณ

45 กิโลเมตร โดยมีถนนทางหลวงแผนดินกําแพงเพชร - พิจิตร ตัดผาน ลักษณะทัว่ไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุมดิน

เป็นดินปนทราย ไมอุมน้ํา ไมมีภูเขาไมมีแมน้ําไหลผาน แตเดิมพื้นที่อาณาบริเวณน้ีเป็นเขตปาเตรียมการสงวน

ตามมติคณะรัฐมนตรี ไดมีการจัดตัง้เป็นกิ่งอําเภอไทรงาม เมื่อปี พ.ศ.2518 และไดรับยกฐานเป็นอําเภอไทรงาม

เมื่อปี พ.ศ.2522 ตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร โดยกรมปาไมไดออกกฎกระทรวง กําหนดให

พื้นที่สวนใหญของอําเภอไทรงามเป็นเขต "ปาสงวนแหงชาติหนองคลา - ดงฉัตร"

               จากคําขวัญประจําอําเภอไทรงามที่วา ไทรงาม เมืองคนแกรง แหลงธรรมรุง ทุงรวงทอง คลองใตดิน

ถิ่นไทรงาม มีความหมาย ที่นาสนใจดังตอไปน้ี

เมืองคนแกรง

               นาจะหมายถงึ ชาวไทรงาม ที่อพยพเขาอยูสถานที่น้ี ตองผจญภยัตองภยัธรรมชาติ ทัง้น้ําทวม และฝน

แลง จนตองอพยพผูคน ออกจากหมูบาน ไปสรางหมูบานใหม ทําใหคนไทรงามในยุคแรกๆ เป็นคนที่ สูชีวิต จน

ประสบความสําเร็จ ในการสรางบานเรือนใหมจนกลายเป็นอําเภอไทรงามในปัจจุบัน

แหลงธรรมรุง

               อาํเภอไทรงามมีวดัปาไทรงามเป็นแหลงธรรมะที่สาํคญัแหงหน่ึงในจงัหวดักาํแพงเพชร ปัจจบุนัอยูความ

ปกครองดูแลของ พระครูโสภณวชิรกิจ หรือพระสงา อุฏฐาโน โดยมีกํานันวิชัย ครองสมบัติ กํานันตําบลไทรงาม

ทําหน าที่สนับสนุนในกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา อยูในความรวมมือของทุกองคกรทัง้ภาครัฐและเอกชน วัดป า

ไทรงามตัง้ขึ้นจากการดําริของหลวงป ูอินทร ไดปรารภที่สรางวัดและสํานักปฏิบัติธรรมขึ้นแตทานมรณภาพไปกอ

น ตอมาจึงเปิดเป็นสํานักสงฆอินทราราม โดยมีหลวงพอจันทร อินทวีโร (พระครูบรรพตวรกิจ) และในวันที่ 28

มีนาคม 2533 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศรับรองสํานักสงฆอินทราราม เป็นวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย ชื่อวัด

ไทรงาม โดยมีพระสงา อุฎฐาโน (พระครูโสภณวชิรกิจ) เป็นเจาอาวาสรูปแรก

               "วัดไทรงาม" หรือในนามที่ประชาชนเรียกขานกันโดยทัว่ไปวา "วัดป าไทรงาม" เป็นวัดสาขาที่ ๖๘

ของวัดหนองปาพง ตัง้อยูที่บานไทรงาม หมู ๔ ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการได
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ประกาศยกยองเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ใหวัดป าไทรงามเป็นศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวง

ศึกษาธิการ ประจํา จ.กําแพงเพชร เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖

รอบ

               วัดป าไทรงามมีลักษณะพิเศษ คือเป็นสถานที่ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ขาราชการ ผูนําทองถิ่น

ตลอดจนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชน ในปีหน่ึงจํานวนมากและไดผลอยางดียิ่งทุกครัง้ ทําใหวัดป าไทร

งาม มีผูเขารับการอบรมอยางตอเน่ืองและยาวนาน จนกระทัง่ตัง้อาคารสําหรับทําบุญและอบรมคุณธรรมขนาด

ใหญ จุคนไดนับพันคนแตกระนัน้ก็ยังไมพอกับความตองการของผูเขารับการอบรม ในศาลา มีพระประธานขนาด

ใหญ โดยจําลองมาจากประเทศอินเดีย พุทธลักษณะงดงามยิ่งแปลกตากวาทุกวัด รอบวัดมีลักษณะเป็นวัดป าที่

กําลังพัฒนาใหเป็นป าทามกลางทองนา รอบๆศาลาอเนกประสงค มีสระบัวลอมรอบ สะพานไม เราขามไปชมพระ

อุโบสถที่กําลังกอสราง ที่แปลกกวาอุโบสถโดยทัว่ไปคือมีสองชัน้ ชัน้ลางจะใชสําหรับนัง่วิปัสสนากรรมฐาน ภาพ

จิตรกรรมฝาผนังที่สอนใหคนเกรงกลัวบาป ทามกลางสังคมที่สับสนเป็นการฝากระแสแหงการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม ไปอยางกลาหาญ ชัน้ลางดานหลังพระอุโบสถ เป็นศูนยสงเสริมวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน ที่ตัง้ใจจะ

ทําใหผูเขาชมไดรําลึกถึง ความตอเน่ืองระหวางสมัย ระหวางชีวิตที่มีคุณคาอยางมิขาดสายใย ชัน้บนเป็นพระอุโบ

สถ ที่เนนการใชประโยชนในสังคม มากกวาการยึดรูปแบบโดยทัว่ไปนับวาผูออกแบบมีความคิดกาวหน ามีวิสัย

ทัศนที่นายกยองชมเชยยิ่งนัก

วัดป าไทรงาม หรือวัดไทรงาม เป็นอีกวัดหน่ึงที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิตในสังคมและมี คุณคาตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย อยางตอเน่ือง มิไดใชวัตถุนิยมนําหน าจิตนิยม แตสามารถผสมกลมกลืนระหวางวัตถุนิยมและ

จิตนิยมไดอยางเหมาะสมและลงตัว

ทุงรวงทอง

               อาํเภอไทรงาม มีแปลงนาที่งดงามมาก มีการปลกูขาวจาํนวนมาก เมื่อเวลาขาวในทงุนาสกุแก เหมาะ

แกการเก็บเกี่ยว จะเหลืองสวย เป็นสีทอง งดงามทัง้อําเภอไทรงาม จึงไดคําขวัญอีกวรรคหน่ึงวา ทุงรวงทอง

คลองใตดิน

               พื้นที่อาํเภอไทรงาม ทัง้อาํเภอเป็นทีร่าบลมุ มีน้ําใตดนิตื้นอยูทกุหนทกุแหง ไมวาเจาะหรอืขดุไปที่ใดจะ

พบน้ําใตดินจํานวนมาก สูบไมมีวันหมดสามารถ ทํานาไดปีละสามครัง้ โดยไมตองรอน้ําฝน ชาวบานจึงเปรียบ

เทียบวาเหมือนมีคลองอยูใตดิน จึงกลายมาเป็นคําขวัญวรรคสําคัญอีกวรรคของอําเภอไทรงามวา คลองใตดิน

ถิ่นไทรงาม

               ที่ตวัอาํเภอไทรงามโดยเฉพาะอยางยิง่ทางเขาที่วาการอาํเภอไทรงาม มีการปลกูตนไทรไวมากมาย ปลกู

ไวตัง้แต ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ อายุเกือบสี่สิบปี สูงใหญเป็นทิวแถว งดงาม รมเย็น เป็นสัญลักษณที่สําคัญ ของ

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 09:46:42 หน า 4

อําเภอไทรงาม สวนตนไทรงามเกาแก ที่เป็นที่มาของคําขวัญประจําอําเภอ ไดตายไปแลว ตนไทรเหลาน้ี จึงเป็น

ที่มาของคําขวัญวรรคสําคัญอีกวรรคหน่ึงของอําเภอไทรงามวา ถิ่นไทรงาม

อําเภอไทรงามจึงมีลักษณะเดน ๕ ประการตามคําขวัญ ที่แสนเหมาะสม คือ ไทรงาม เมืองคนแกรง แหลงธรรม

รุง ทุงรวงทอง คลองใตดิน ถิ่นไทรงาม

คําสําคัญ : ไทรงาม

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

กําแพงเพชร: ม.ป.พ.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=5&code_db=610001&code_type=04
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