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เรื่อง ประวัติอําเภอคลองขลุง

รายละเอียด

               อาํเภอคลองขลงุ เป็นอาํเภอที่อดุมสมบรูณมาก เพราะมีคลองขลงุไหลผาน บรรจบกบัแมน้ําปิงที่ตาํบล

คลองขลุง ....เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2464 เรียกอําเภอน้ีวา อําเภอขาณุ ตอมาไดเปลี่ยนอําเภอเป็นคลองขลุง"

เน่ืองจากบริเวณที่ตัง้ของที่วาการอําเภอมีลําน้ําคลองขลุงไหลผาน ในปี พ.ศ.2482 กระทรวงมหาดไทยได

ประกาศจัดตัง้กิ่งอําเภอแสนตอแยกจาก อําเภอคลองขลุง ประกอบดวยตําบลแสนตอ ตําบลยางสูง ตําบลระหาน

ตําบลสลกบาตร และตําบลบอถํ้า และในปีพ.ศ. 2490 กิ่งอําเภอแสนตอไดรับการยกฐานะเป็นอําเภอ โดยเปลี่ยน

ชื่อใหมวาอําเภอขาณุวรลักษบุรี

               กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกฐานะพื้นที่ของอาํเภอคลองขลงุจดัตัง้เป็นอาํเภอเพิม่ขึ้นอกี 2 อาํเภอ

คือ อําเภอทุงทราย จัดตัง้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 มีเขตการปกครอง 3 ตําบล 30 หมูบาน ประกอบดวยตําบล

ทุงทราย ตําบลทุงทอง และตําบลถาวรวัฒนา ในปีตอมาจัดตัง้ อําเภอปางศิลาทองเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536

มีเขตการปกครอง 3 ตําบล 27 หมูบาน ประกอบดวยตําบลโพธิ ์ทอง ตําบลหินดาต และตําบลปางตาไว

               อําเภอคลองขลุง ตัง้อยูทางตอนกลางของจังหวัด อาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง ดังน้ี

                              ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอเมืองกําแพงเพชร

                              ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอทรายทองวัฒนา และ อําเภอบึงสามัคคี

                              ทิศใต ติดตอกับ อําเภอขาณุวรลักษบุรี และ อําเภอปางศิลาทอง

                              ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอเมืองกําแพงเพชร

               เหตุที่เรียกวาอําเภอคลองขลุงเพราะสันนิษฐานวามีที่ มา สามทางคือ

               ๑. น้ําจากคลองวงัไทร ไหลมาบรรจบกบัแมน้ําปิงที่ ตาํบลคลองขลงุเรยีกกนัวาบานคลองคลงุ บานทอง

คลุง บานทองคุง กลายมาเป็นคลองขลุงในที่สุด

               ๒. บริเวณลําน้ําคลอง บานคลองขลุง เดิมมีการเลีย้งชางกันจํานวนมาก ชางมาเลนน้ําในลําคลอง จึง

เรียกกันกวาคลองชางโขลง คลองโขลง และเป็นคลองขลุง

               ๓. ในลาํน้ําคลองขลงุ มีจระเข ชนิดหน่ึงจาํนวนมาก ชาวบานเรยีกวาตะโขง เรยีกตลองน้ีกนัวา คลอง

ตะโขง คลองโขง และกลายเป็นคลองขลุงในปัจจุบัน

               อาํเภอคลองขลงุแบงเขตการปกครองยอย 10 ตาํบล ประกอบดวย ตาํบลคลองขลงุ ตาํบลวงัไทร ตาํบล

วังแขม ตําบลวังบัว ตําบลหัวถนน ตําบลคลองสมบูรณ ตําบลทามะเขือ ตําบลทาพุทรา ตําบลวังยางและตําบลแม
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ดินแดนหลวงพอปลอดภัย

               หลวงพอปลอดภยั "  พระเกจิที่โดงดงัทีส่ดุของกาํแพงเพชร พระวบิลูวชริธรรม หลวงพอสวาง อุตตโร

(สวาง เจริญศรี) หลวงพอปลอดภัย ณ วัดคฤหบดีสงฆ ( วัดทาพุทรา) หลวงพอสวาง เป็นบุตรของขุนเจริญสวัสดิ ์

(เจริญ เจริญศรี) กํานันตําบลทางิว้ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค กับคุณแมหอม เจริญศรี เกิดเมื่อวันที่ 17

มิถุนายน 2426 ตรงกับขึ้น 12 คํ่า เดือน 7 ปีมะแม เป็นบุตรคนสุดทายที่เป็นชายสวนคนกอนๆ ลวนเป็นหญิง

 ทานเป็นพระเกจิที่โดงดังที่สุดของกําแพงเพชร ทานเป็นพระเกจิอาจารยรุนราวคราวเดียวกับ #หลวงพอทบ วัด

ชนแดน จ.เพชรบูรณ #หลวงป ูโตะ วัดประดูฉิมพลี ทานเกิด 17 มิถุนายน 2426 ตรงกับขึ้น 12 คํ่า เดือน 7 ปี

มะแม มรณภาพ 1 กุมภาพันธ 2520 รวมสิริอายุ94 ปี 7 เดือน 25 วัน 74 พรรษา

               หลวงพอปลอดภัย ทานไดสรางเหรียญปลอดภัยไวหลายรุน แตละรุนทรงอิทธิปาฏิหาริย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งแคลวคลาด กลาวกันวา ถามีหลวงพอปลอดภัยไวกับตัว จะไมมีวันตายโหง มีอภินิหารมากมาย จนได

นามวาหลวงพอปลอดภัย เป็นที่ปรารถนาของผูคนอยางมาก ที่อยากจะเป็นเจาของเหรียญปลอดภัย จนมาเป็น

คําขวัญวรรคที่หน่ึงของอําเภอคลองขลุง วาดินแดนหลวงพอปลอดภัย

ผลไมรสดี

               คลองขลุงมีผลไมหลากหลายชนิด อาทิ กลวยไข ผลไมประจําจังหวัดกําแพงเพชร จะเริ่มออกสูตลาด

ตัง้แตเดือนกรกฏาคม และจะออกสูตลาดมากที่สุด ในชวงเดือน กันยายน - ตุลาคม การซื้อขาย จะใชหนวย "ตัง้

" เป็นเกณฑ กลวยไข ๑ ตัง้ หมายถึง กลวยไขหวีที่มีผลสมบูรณ ๖ หวี ในแตละเครือ แหลงเพาะปลูกกลวยไขที่

สําคัญในจังหวัดกําแพงเพชร คือ อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอไทรงาม อําเภอคลองขลุง และอําเภอ พราน

กระตาย อําเภออื่นๆ ตลาดบริโภคภายในประเทศแลว กลวยไขยังเป็นสินคาออก ทางเกษตรอีกดวยตลาดกลวย

ไข ในตางประเทศที่สําคัญ คือ ตลาดฮองกง สิงคโปร ญี่ป ุน เดนมารก บัตตาเรีย และแคนนาดา นอกจากน้ีที่

อําเภอคลองขลุงจะมีผลไดประจําฤดูจํานวนมาก อาทิฝรัง่ไรเมล็ด(พันธุ เพชรกําแพง) กระทอน ชมพู มะปราง

ละมุดน้ําผึ้ง พุทรา ขนุน มะพราว มะไฟ มะมวงเขียวใหญ สมเขียวหวาน สมโอ สมโชกุน

               ถาจะรบัประทานมะปราง ในเดอืนมีนาคม ถงึพฤษภาคม บนถนนพหลโยธนิ ชวง “คลองขลงุ-กาํแพงเพ

ชร” ระหวางกม.317-320 ชาวบานเอามะยง-มะปราง ตัง้ขายขางทาง หลายสิบราน รสชาติอรอยมากราคาไมสูง

นํารายไดมาสูชาวคลองขลุง จํานวนมาก

               กระทอน เป็นผลไมที่มีมาก ในอาํเภอคลองขลงุ ในฤดูจะวางขายอยูขางถนนพหลโยธนิเชนเดยีวกบัมะ

ปราง เป็นจัดเป็นไมผลรับประทานที่รับประทานไดทัง้เปลือกผลที่ใหรสเปรีย้วอมหวาน และเน้ือผลที่ใหรสหวาน

ซึ่งนิยมทัง้รับประทานผลสด ทําอาหาร นํามาแปรรูปเป็นผลไมดองหรือของหวาน ราคาดี คูกับอําเภอคลองขลุงมา

ตลอด

               มะมวง อกีหลากหลายพนัธุ วางเรยีงรายตลอดเสนทางคลองขลงุ กาํแพงเพชร มีมะมวงและผลไมอื่นๆ
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ตามฤดูกาล ทําใหกําแพงเพชร มีคําขวัญวรรคทึ่ ๒วา ผลไมรสดี

มีชื่อไมดอกไมประดับ

               คลองขลงุมีไมดอกไมประดบัจาํนวนมาก อาทิ ฟารมกลวยไม หมู 6 บานแหลมยาง ตาํบลวงับวั อาํเภอ

คลองขลุง ผลิตและจําหนายกลวยไมตัดออก กลวยไมหายาก เป็นแหลงผลิตกลวยไมที่ใหญที่สุดในภาคเหนือ

ตอนลาง

               สวนกลวยไมรกัษพร1-2 สวนกลวยไมภสันันท และสวนกลวยไมชยัพงศรตันา โดยเนนผลติกลวยไม

ประเภทรองเทานารี และเป็นศูนย รวมพันธุกลวยไมกวา 50 สายพันธุ มีกลวยไมจําหนายตลอดทัง้ปีเป็นแหลง

สงกลวยไมออกตางประเทศอีกแหลงหน่ึงนํารายไดเขาประเทศไดไมน อย

               หมูบานไมดอกไมประดับ หมู 5 บานวังน้ําแดง ตําบลทามะเขือ และหมู 2 ตําบลวังยาง อําเภอคลอง

ขลุง ผลิตและจําหนายกลวยไมดอกไมประดับประเภทสนทุกชนิด จัง๋ อินทผาลัม มะนาวโห พญาสัตบรรณ ชา

ทอง ปาลมทุกชนิด โมก ปีบ บานบุรีมวง และกลวยไมป า เป็นแหลงตนไมแบบขุดลอมทุกชนิด นาจะใหญที่สุด

ในภาคเหนือ มีทุกขนาด เป็นแหลงใหญตลอดแนวถนนวังแดงเลยทีเดียว

วัดสําคัญในอําเภอคลองขลุง

               วัดศรีภิรมย เป็นวัดเกาแก มีอุโบสถหลังเกาที่งดงามมากอยูในตัวอําเภอคลองขลุง

               วดัจนัทาราม ตาํบลวงัแขม หลวงพอศรีมงคลที่ศกัดิ ์สทิธิ ์. และมีวหิารหลวงพอศรีมงคลที่อายุรอยกวาปี

และโบสถที่วัดอัมพาพนาราม ที่ตําบลวังไทร คลองขลุง งดงามนาไปชมอยางยิ่ง

แมน้ําปิง ในชวงอําเภอคลองขลุงกวางใหญไพศาลและงดงามมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญของอําเภอคลอง

ขลุง ขามฝากมาฝ่ังตําบลทามะเขือจนหมดสิน้ แตโชคดีที่ยังมีสะพานเชื่อมตัวอําเภอคลองขลุงกับตําบลทามะเขือ

จึงทําใหติดตอกันอยางงายดาย

               โรงงานอตุสาหกรรมที่สาํคญัของอาํเภอคลองขลงุคอื บรษิทั เบยีรไทย (1991) จาํกดั สาขากาํแพงเพชร

               เสนหของอาํเภอคลองขลงุ จงัหวดักาํแพงเพชร ยงัฝังแนนกบัคาํขวญัประจาํอาํเภอคลองขลงุ ที่วา ดนิ

แดนหลวงพอปลอดภัย ผลไมรสดี มีชื่อไมดอกไมประดับ .....อยูเสมอมานานแสนนาน

คําสําคัญ : คลองขลุง

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

ขลุง. กําแพงเพชร: ม.ป.พ.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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