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เรื่อง ประวัติอําเภอลานกระบือ

รายละเอียด

               อาํเภอลานกระบอืมชีื่อเรยีกตัง้แตสมยัโบราณวา "บานลานควาย" เน่ืองจากสมยักอนบรเิวณน้ีเป็นพื้นที่

ป าดงดิบมีสัตวป ามากมาย โดยเฉพาะ "ควายปา" มีเป็นจํานวนมาก ฝูงใหญ ชอบนอนและกินดินโปง ซึ่งเป็นดินที่

มีความเค็มตามธรรมชาติและมีอยูเป็นบริเวณกวาง สัตวป านานาชนิดตางก็ชอบกินดินโปงทัง้สิน้ ณ บริเวณที่ดิน

โปงน้ี ปัจจุบันเป็นที่ตัง้ของวัดแกวสุริยฉาย กลางอําเภอลานกระบือ เมื่อมีผูคนอพยพเขามาอยูในบริเวณน้ีมาก

ขึ้น จึงไดมีการยกฐานะเป็นตําบล และ เปลี่ยนชื่อเป็นตําบล "ลานกระบือ" อยูในเขตการปกครองของอําเภอ

พรานกระตาย จนเมื่อปี พ.ศ.2520 จึงไดมีการจัดตัง้เป็น "กิ่งอําเภอลานกระบือ" และยกฐานเป็น "อําเภอลาน

กระบือ" ตัง้แตปี พ.ศ.2527 เป็นตนมา เหตุที่เปลี่ยนชื่อเป็นลานกระบือเพราะ ราชการเห็นวาคําวาควายไมเหมาะ

สม และมีชาวอิสานอพยพเขามาอยูมาก เรียกลานควายเป็นภาษาอิสาน ฟังดูไมเหมาะสม จึงเปลี่ยนมาเป็นลาน

กระบือในที่สุด

               เดมิอาํเภอลานกระบอื มี 3 ตาํบล ไดแก ตาํบลลานกระบอื ตาํบลหนองหลวง และตาํบลชองลม ปัจจบุนั

มี 7 ตําบล โดยเพิ่มตําบล โนนพลวง ตําบลจันทิมา ตําบล บึงทับแรด และตําบลประชาสุขสันต ( ดงอีบุก) เมื่อ

ราว พ.ศ. 2504 – 2505 นายธวัช แผความดี นายอําเภอพรานกระตาย ไดสํารวจ เสนทาง พรานกระตาย ลาน

กระบือ จากทางเดิมซึ่งเป็นทางเกวียน ทําเป็นถนนอยางถาวรทําให การคมนาคม จากอําเภอพรานกระตาย มา

ตําบลลานกระบือสะดวกขึ้น จนแยกมาเป็นกิ่งอําเภอลานกระบือ และอําเภอลานกระบือในที่สุด

คําขวัญอําเภอลานกระบือ

               แหลงน้ํามนัสิริกติิ ์ ผลติกาซธรรมชาติ  พทุธศาสตรลอืเลื่อง  เมอืงแหงคณุธรรม  เลศิลํ้าความสะอาด

แหลงน้ํามันสิริกิติ์

               แหลงน้ํามนัสิริกติิ ์ไดรบัการคนพบเมื่อเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2524 โดยบรษิทัเชลลเอก็ซพลอเรชัน่ แอนด

โปรดักชัน่ จํากัด หรือ ไทยเชลล โดยมีการพบน้ํามันปริมาณมากพอในเชิงพาณิชยที่หลุมสํารวจ “ลานกระบือ เอ

01” ในอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และเริ่มผลิตน้ํามันเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2525 นับเป็นครัง้แรก

ในประวัติศาสตรประเทศไทยที่มีการผลิตน้ํามันเพื่อใชในการพาณิชย จนถึงปัจจุบันแหลงน้ํามันสิริกิติย์ังคงเป็น

แหลงน้ํามันบนบกที่ใหญที่สุดในประเทศ

               วนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2526 สมเดจ็พระนางเจาสิริกติิฯ์ พระบรมราชชินีนาถ ไดทรงกรณุาโปรดเกลาฯ

เสด็จดําเนินทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลยิ่ง ใหแกแหลงน้ํามันแหงน้ีวา “แหลง
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น้ํามันสิริกิติ”์

               ในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2528 บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. ได

เขามาเป็นผูรวมทุนในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่สัมปทานเอส 1 โดยที่ ปตท.สผ. ถือหุน 25% และ

ไทยเชลล ถือหุน 75% ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ปตท.สผ. ไดซื้อหุนทัง้หมดของไทยเชลล ทําใหปตท.สผ.

เป็นเจาของสัมปทานเอส 1 ทัง้หมด และกลายเป็นผูดําเนินการ “แหลงน้ํามันสิริกิติ”์

ผลิตกาซธรรมชาติ

               แหลงน้ํามนัสิริกติิ ์นอกจากผลติน้ํามนัดบิไดแลว ยงัสามารถผลติกาซธรรมชาติ ไดถงึวนัละ 40-50 ลาน

ลูกบาศกฟุตตอวัน และสามารถผลิตกาซหุงตม ( แอล พี จี) ไดถึง 280 – 300 ตันตอวัน ชวยประหยัดการนําเขา

ไดจํานวนมาก

พุทธศาสตรลือเลื่อง

               อาํเภอลานกระบอื มีพระเถระผใูหญที่ทรงพทุธคณุและวทิยาคณุ เป็นที่เลื่องลอืไป ทัว่ประเทศ คอืหลวง

พอขํา แหงวัดโพธิ ์เตีย้ และหลวงพอกลับ แหงวัดแกวสุริยฉาย คําสอนและความกรุณาที่มีตอประชาชนยังตรึงใจ

และเป็นที่เลาขานกันมาจนทุกวันน้ี มีวัดปลักไมดํา และวัดแกวสุริยฉาย เป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาว

อําเภอลานกระบือ

เมืองแหงคุณธรรมคุณธรรม

               หมายถงึ อาํเภอลานกระบอืเป็นเมอืงคนดี ถอืหลกัของความดี ความงาม ความถกูตอง ซึ่งจะแสดงออก

มาโดยการกระทํา ทางกาย วาจาและจิตใจของแตละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจําใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิด

เป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชนตอตนเองผูอื่นและสังคม อันไดแก ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สา

มัคคี มีน้ําใจ เป็นเอกลักษณสําคัญของชาวลานกระบือ

เลิศลํา้ความสะอาด

               อาํเภอลานกระบอื เป็นอาํเภอที่รกัษาความสะอาดไดอยางดียิง่ ในทกุหนทกุแหงของอาํเภอลานกระบอื

จนกลายมาเป็นคําขวัญวรรคสุดทายของอําเภอ

อําเภอลานกระบือ มีคําขวัญที่ฉายภาพ อําเภอไดอยางเหมาะสมและเดนชัด ทําใหการศึกษาเรื่องราว ของอําเภอ

ลานกระบือ งายและชัดเจน มากยิ่งขึ้น กลายเป็น เป็นเอกลักษณ และอัตตลักษณ ของชาวลานกระบือ อยาง

เหมาะสมที่สุด

               อําเภอลานกระบือ ตัง้อยู ถนนสายกําแพงเพชร - พิษณุโลก มีพื้นที่ 359 ตารางกิโลเมตร  โดยมี

อาณาเขตดังน้ี
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                              ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอคิรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

                              ทิศใต ติดตอกับ อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร

                              ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

                              ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร

ลักษณะภูมิประเทศ

               พื้นที่เป็นที่ราบ เหมาะสาํหรบัทาํการเกษตร ดนิรวนปนทราย มีพื้นที่ปาเหลอือยูเลก็น อย ไมมีภูเขา และ

แมน้ําไหลผาน ไดใชน้ําจากคลองทอทองแดงเป็นหลัก เพื่อหลอเลีย้งการเกษตร ทรัพยากรที่สําคัญ คือแหลง

น้ํามันดิบ และกาซธรรมชาติ ซึ่งบริษทั ไทยเชลล เอกพลอเรชัน่แอนดโปรดักชัน่ ไดรับสัปทานตัง้แตปีพ.ศ. 2524

ปัจจุบัน บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตเลียมจํากัด ไดซื้อหุน ทัง้หมดของบริษทัไทยเชลล ฯและรับโอนสิทธิ ์

พันธะ และหน าที่ ที่มีอยูในสัมปทานทัง้หมด เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ซึ่งหมายถึงประชาชนชาวไทย

เป็นเจาของแหลงน้ํามันสิริกิติอ์ยางสมบูรณดวยความภูมิใจ

               ความเป็นมาของวัดแกวสุริยฉาย

               พระครูรตันวชิโรภาส เจาอาวาสวดัแกวสุริยฉาย และเจาคณะตาํบลลานกระบอื ซึ่งเมตตาตอสงัคมและ

ประชาชนที่มาพบยิ่งนัก ทานเลาประวัติวัดแกวสุริยฉายวา ไดสรางราวพุทธศักราช 2400 ในสมัยรัชกาลที่4 แหง

กรุงรัตนโกสินทร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ผูที่ยกที่ดินใหสรางวัดคือ นายแกว และนางฉาย ประชาชนจึงรวม

กันสรางวัดขึ้น ณ ที่ดินแหงน้ีและขนานนามวัดแหงน้ีวาวัดแกวสุริยฉาย

เจาอธิการยี้ เมตติโก ซึ่งเป็นนามสามัญของทาน ไดเลาถึง หลวงพอขํา หลวงพอกลับ ซึ่งมีรูปหลอของทานทัง้

สอง อยูในศาลา กลางวัด วาทานทัง้สองเป็นพระอาจารยของ เจาอธิการยี้ และไดรับการถายถอดวิทยาคุณ จาก

พระอาจารยของทาน คือหลวงพอขํา เป็นอาจารยของหลวงพอกลับ หลวงพอกลับเป็นอาจารยของหลวงพอไสว

(พระครูวินิจวชิรคุณ) หลวงพอไสวเป็นอาจารยของเจาอธิการยี้ ทานเป็นพระสงฆที่ทรงวิทยาคุณทางคาถาอาคม

ยิ่ง เป็นที่พึ่งหลักทัง้ทางธรรมะ และทางโลก นับวานายกยองสรรเสริญยิ่ง

               ชมพระเจดยีโบราณ สององค ซึ่งเป็นที่เกบ็อฐัิของเจาอาวาสและผูที่มีพระคณุตอวดั นําไปชมพระอุโบสถ

ซึ่งเป็นโบสถสมัยโบราณที่ถมดินขึ้นมาสูงมากทําให อาคาร พระอุโบสถและพระวิหารเสียรูปทรงไปบาง... ใน

โบสถมีพระพุทธรูปขนาดใหญ เป็นพระประธาน เมื่อสังเกตโดยละเอียด พบวา ไดนําปูนไปฉาบพระองคไว จึงอาจ

สันนิษฐานไดวามี พระที่เป็นโลหะชนิดใดชนิดหน่ึงที่มีคุณคามาก ที่พระวิหารอยูหลังพระอุโบสถ เป็นวิหารเกา ที่

ไดรับการบูรณะเปลี่ยนรูปทรงไปบางแตก็ยังดูงดงามตามแบบสถาปัตยกรรม กําแพงเพชร ในสมัย รัตนโกสินทร

วัดโพธิ ์เตีย้ (วัดปลักไมดํา) อยูที่บานปลักไมดํา ม.3 ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ เป็นวัดโบราณวัดหน่ึง

เดิมชาวบานเรียกกันวา “ วัดงิว้งาม ” มีหลวงพอกลายเป็นเจาอาวาส หลังจากที่ทานมรณภาพแลว หลวงพอขํา

ไดเป็นเจาอาวาสรูปตอมาและเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดงิว้งาม เป็นวัดโพธิ ์เตีย้ ตามสัญลักษณของตนโพธิ ์ที่มีลักษณะ
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เตีย้แคระ ซึ่งปัจจุบันตนโพธิ ์น้ีไดตายแลว ดานหลังพระเจดีย เป็นพระอุโบสถ อายุราว 150 ปี สรางในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาอยูหัวรัชกาลที่ 4 เป็นอุโบสถขนาดยอม เรียกกันโดยทัว่ไปวาโบสถมหาอุตม คือมี

ทางเขาดานหน าทางเดียวไมมีทางออก เหมาะสําหรับปลุกเสก เครื่องราง ของขลังหรือแมแตบวชพระ สภาพคอน

ขางทรุดโทรมตามอายุขัยนาเสียดายอยางยิ่ง

               ศาลาคลองพาน เป็นศาลาไมสกั สถาปัตยกรรมแบบโบราณ สรางในสมยัราชกาลที่ 5 สรางโดยหมอยา

ชื่อหมอจล สุขมี รักษาโรคใหชาวบานทัง้ใกลไกล เป็นที่นับถือของชาวบาน ในอดีตศาลาน้ีสําคัญมาก ทุกเดือน 11

ของทุกปีจะมีมหรสพฉลอง บริเวณขางศาลามีตนโพธิ ์ 2 ตน แตรวมเป็นตนเดียว เป็นตนโพธิ ์ที่หมอจล ออ

ฐิษฐานกับภริยาวา ถาเป็นเน้ือคูกันใหตนโพธิ ์รวมเป็นตนเดียวกันนับวาเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเป็น

ตํานานที่สําคัญของชาวอําเภอลานกระบือ

               อาํเภอลานกระบอื เป็นอาํเภอที่เป็นฐานเศรษฐกจิที่สาํคญัของจงัหวดักาํแพงเพชร และประเทศไทย คน

ทัว่โลกรุจักอําเภอลานกระบือ ในฐานะที่มีบอน้ํามันที่สําคัญในประเทศไทย จึงกลายมาเป็นคําขวัญวรรคสําคัญ

ของอําเภอลานกระบือที่วา แหลงน้ํามันสิริกิติ ์ผลิตกาซธรรมชาติ พุทธศาสตรลือเลื่อง เมืองแหงคุณธรรม เลิศ

ลํ้าความสะอาด

คําสําคัญ : ลานกระบือ

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

กระบือ. กําแพงเพชร: ม.ป.พ.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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