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เรื่อง ประวัติอําเภอโกสัมพีนคร

รายละเอียด

ตํานานเมืองโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร

       โกสมัพีเป็นเมอืงเกาแกยคุหนิตอยคุโลหะ เมื่อประมาณปีพระพทุธศกัราช 1002 ปี จงึพระยากาฬวรรณดศิราช

บุตรของพระยากากะพัตรไดเสวยราชสมบัติเมืองตักกะสิลามหานคร(สันนิษฐานวาคือเมืองตาก) จึงใหพราหมณ

ทัง้หลายยกพลลงไปสรางเมืองละโวได 19 ปี เมื่อพระพุทธศักราชลวงได 1011 พรรษา แลวพระยากาฬวรรณ

ดิศราช ใหพระยาทัง้หลายไปตัง้เมืองอยูทุกแหง แลขุนนางขึ้นไปถึงเมืองทวารบุรี เมืองสันตนาหะ แลเมืองอเส
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เมืองโกสัมพี แลวมานมัสการที่พระพุทธเจาตัง้บาตรตําบลบานแมซองแมว 

       จากพงศาวดารเหนือ และประวัติเมืองตาก ทําใหเราสามารถประมวลไดวา เมืองโกสัมพีนคร นาจะสรางราว

พ.ศ.1011 โดยพระยากาฬวรรณดิศ เจาเมืองตาก ไดสรางเมืองตางๆ ขึ้นสี่เมือง มีนครโกสัมพีดวย หลังจากนัน้

ไดทิง้เมืองตากใหราง และเสด็จไปสรางเมืองละโว และครองละโว พระราชธิดาคือนางจามเทวี ไดเสด็จตาม

ลําน้ําปิง และทําสงครามกับ เจาชายแหงโกสัมพี เป็นศึกแหงความรัก และเจาชายโกสัมพี สิน้พระชนมทีตําบลวัง

เจา แขวงเมืองตาก พระนางจามเทวี ไดบูรณะ เมืองตากขึ้นใหมเมื่อเสร็จแลวจึงเสด็จไปครอง เมืองหริภุญชัย

(ลําพูน) ในกาลนัน้                

       ปัจจุบันโกสัมพี" เป็นชื่อของตําบลๆหน่ึงใน 3 ตําบล ที่รวมตัวกันจัดตัง้เป็นกิ่งอําเภอโกสัมพีนคร สภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบลไดลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันทใหใชชื่อ "อําเภอโกสัมพีนคร" เพื่อเป็นสิริมงคลใน

วโรกาสที่ไดรับการจัดตัง้ในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตัง้แตวันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และ

ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อําเภอโกสัมพีนคร ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับ

ตัง้แตวันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน อําเภอโกสัมพี แบงเป็น สามตําบล คือ

ตําบลโกสัมพี ตําบลเพชรชมพู ตําบลลานดอกไมตก

       อําเภอโกสัมพีนครตัง้อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขาง

เคียง ดังน้ี                 

              • ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอวังเจา อําเภอเมืองตาก (จังหวัดตาก) และอําเภอพรานกระตาย

              • ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเมืองกําแพงเพชร

              • ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมืองกําแพงเพชรและอําเภอคลองลาน

              • ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอพบพระและอําเภอวังเจา (จังหวัดตาก)

คําขวัญประจําอําเภอคือ

       ปาสวยน้ําใส            กลวยไขแสนหวาน 

       แมปิงไหลผาน         อุทยานคลองวังเจา 

       ชาวเขามากมี          โบราณคดีลือเลื่อง

       เมืองแหงสาวงาม      นามโกสัมพีนคร

       คณะบนัทกึสารคดีโทรทศันวฒันธรรมชดุ โกสมัพีนคร ของเรา ไดรบัการตอนรบัจาก ครูพรพรรณ บญุโท ครู

อาสาสมัคร กศน.อําเภอโกสัมพี คุณจันทรธวัชย ยาดี พัฒนากรประจําตําบลโกสัมพี คุณสุวพัทร พันธสมพงศ
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ประธานกลุมสตรีโกสัมพี คุณบรรจบ สืบมี ผูใหญบานหมู 3 คลองเมือง และคุณวันวิสา เหมือยฝน สาวงามตําบล

โกสัมพี ไดนําเราไปชมสถานที่ตางๆ ตามคําขวัญอําเภอโกสัมพี สถานที่แรกคือ คําขวัญวรรคแรกคือ 

ป าสวย น้ําใส

        ที่อาํเภอโกสมัพี มีเกาะเสอื และในเกาะเสอื มีป ายางขนาดใหญนับรอยตน มีสายน้ําปิงที่งดงาม ไหลผานทัง้

สองดานของเกาะเสือนับวาเป็นจุดที่งดงามที่สุดอีกจุดหน่ึงในกําแพงเพชร เกาะเสือ ตัง้อยูที่บานเกาะตําแย-เกาะ

เสือ หมูที่ 5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร อยูหางจากถนนพหลโยธินเพียง 200 เมตรเทานัน้ ติดกับจ.ตาก มีเรื่องเลา

เกี่ยวกับเกาะเสือวา เดิมเกาะน้ี มีเสือมาอาศัยอยู บางทานวาเป็นชุมโจร การเดินทางตองอาศัยเรือเป็นยานพาห

นะ ปัจจุบันมีการสรางกระเชาเพื่อขามไปยังเกาะ เกาะเสือมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก ปัจจุบันมีการพัฒนาเกาะ

เสือ ใหเป็นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ของจังหวัดกําแพงเพชร เกาะเสือมีอายุ ยืนยาวมาไมน อยกวา

300-400 ปี จากสภาพโดยทัว่ไปพบตนยางขนาดใหญมากเกือบ 200 ตน ซึ่งเดิมมีมากกวา 400 กวาตน องคการ

บริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีโครงการกอสรางกระเชาไฟฟ าขามลําน้ําปิงมูลคา 36 ลานบาท ขาม

ลําน้ําปิงแหงที่ 2 ของไทย ระยะทางขามแมน้ําปิง 300 เมตร จํานวน 32 กระเชา 64 ที่นัง่ พรอมอาคารควบคุม

โดยองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) กําแพงเพชร มีการปรับปรุงในสวนของภูมิทัศนตางๆ รองรับกิจกรรมอัน

หลากหลาย ทัง้ดานที่พักแบบรีสอรท หรือกางเต็นท การลองแกง พายเรือ การนําเรือหาปลาของชาวบานมาให

บรกิารนักทองเทีย่วกวา 30 ลาํ การพฒันาแหลงทองเทีย่วบนเกาะเสอืที่มีตนไมขนาดใหญ ตนยาง อายุกวารอยปี

จํานวนหลายตน เป็นที่อาศัยของฝูงนกกะลิง เป็นสถานที่ ป าสวยน้ําใจอยางนายลในเมืองกําแพงเพชร

กลวยไขแสนหวาน 

        ที่ตาํบลโกสมัพี มีแหลงปลกูกลวยไขที่มากที่สดุ แหงหน่ึงในจงัหวดักาํแพงเพชร จนมีคาํขวญัวรรคที่ 2 ของ

โกสัมพีนครวา กลวยไขแสนหวาน มีผลผลิตที่มี รสชาติที่หอมหวานมาก เป็นแหลงปลูกที่สําคัญของประเทศไทย

เลยทีเดียว เราไปพบกับเจาของสวนกลวยไขคือนางสํารวย อินทรเจริญ ทานปลูกกลวยไขไวหลายสิบไร มีรายได

จากสวนกลวยไขที่สามารถเลีย้งครอบครัวไดอยางสบาย ไดลองชิมกลวยไขที่สวนแหงน้ี มีรสหวานสมกับคําขวัญ

ที่วา กลวยไข แสนหวานจริงๆ

แมปิงไหลผาน 

        อาํเภอโกสมัพีนคร เป็นอาํเภอสาํคญัที่แมน้ําปิงไหลผาน ทัง้ตวัเมอืงโบราณและตวัเมอืงใหม เป็นระยะทางที่

ยาวมากที่สุดอําเภอหน่ึงในภาคเหรือ แมน้ําปิง งดงาม บางตอน เห็นทรายขาว เป็นลําน้ําที่ อุดมสมบูรณมาก นับ

วางดงามที่สุด แหงหน่ึง ตามที่แมน้ําปิงผานอําเภอตางๆ 

อุทยานคลองวังเจา
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        ที่อทุยานแหงชาติคลองวงัเจา ไดพบกบั คณุสมชาย วเิชยีรกลัยารตัน หวัหน าอทุยานคลองวงัเวา ทานไดพา

คณะไปชม สถานที่นาสนใจ หลายแหง อาทิ น้ําตกคลองวังเจา หางจากที่ทําการ 1.5 กิโลเมตร สูง 20 เมตร

น้ําตกคลองสมอกลวย มี 4 ชัน้ หางจากที่ทําการ 1.5 กิโลเมตร มีน้ําไหลตลอดปีจุดชมวิวผาตัง้ หางจากที่ทําการ

3 กิโลเมตร อยูริมทางที่จะไปหมูบานโละโคะ ชมพระอาทิตยลับทิวเขาได โปงแกสธรรมชาติ มี 2 แหง คือทางไป

น้ําตกคลองโปง และน้ําตกเตาดํา ประมาณ 1,500 เมตร น้ําตกคลองโปง มี 4 ชัน้ เป็นน้ําตกหินชนวน สูง 100

เมตรนับวาที่อุทยานแหงชาติคลองวังเจา เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่นามาพักผอนที่สุดอีกแหงหน่ึง มีบานพักที่

งดงามทามกลางธรรมชาติอีกหลายหลัง เชิญชวนทุกทานมาพักผอนกันที่อุทยานแหงชาติคลองวังเจาทานจะมี

ความสุขที่สุด

ชาวเขามากมี 

        อาํเภอโกสมัพี มีชาวไทยภเูขาหลายเผาพนัธุ และมีเป็นจาํนวนมาก ที่บานโละโคะ ทางขึ้นลงคอนขางลาํบาก

ในฤดูฝน บานโละโคะหมูที่ 10 ตําบล โกสัมพี อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เป็นหมูบานชาวเขา ตัง้

หมูบานเมื่อปี พ.ศ. 2348 ตัง้อยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติวังเจา ตัง้อยูบนพื้นที่สูง สูงจากระดับน้ําทะเล 500 เมตร

ประชากรชาวเขา ประกอบดวย ชาวเขาเผากะเหรี่ยงและมง ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู จํานวน 93 หลังคาเรือน

103 ครอบครัว 616 คน มีอาชีพการเกษตร นับถือศาสนาพุทธ และคริสตเป็นบางสวน สภาพทัว่ไปทางภูมิศาสตร

สภาพทัว่ไปเป็นภูเขาที่ไมสูงชันเทาไหร แตธรรมชาติและความบริสุทธิ ์ของป าเขาผูคนถาทานไดเยือนสักครัง้

ทานจะตองกลับมาอีกอยางแนนอน

โบราณคดีลือเลื่อง 

         เมอืงโกสมัพี สนันิษฐานวา เป็นเมอืงกอนประวตัิศาสตร เราไดสาํรวจพบ ขวานหนิ ในยคุหนิ กลางเมอืงโก

สัมพีจํานวนมาก และอาจเจริญกาวหน าขึ้นมาเป็น เมืองโกสัมพี ในยุคทวาราวดี และกลายเป็นเมืองราง ในราว

พุทธศักราช 1800 และรางมานาน กวา 700 ปี เมือไปสํารวจ จึงไมพบสิ่งกอสรางใดๆ เลย นอกจากกองอิฐกอง

แลง แรตระกรัน จํานวนมากเทานัน้ สิ่งที่นาแปลกอีกอยางหน่ึงในนครโกสัมพี คือศาลทาวเวสสุวรรณ คุณบรรจบ

สืบมี ผูใหญบาน บานคลองเมือง พาเราชมรายละเอียดของเมืองโกสัมพี ทานสันนิษฐานวาศาลทาวเวสสุวรรณอาจ

จะเป็นหลักเมืองของเมืองโกสัมพี ในสมัยโบราณ ปัจจุบัน ยังมีผุคนกราบไหวมิไดขาด เมืองเป็นรูปวงรี คลายกับ

เมืองไตรตรึงษ มีคันดิน และคูเมือง โดยรอบยังมีหลักฐานใหเห็นรอบเมือง ลักษณะเมืองตัง้อยูบนเนินเขา ริม

น้ําปิงมี คลองเมือง เป็นคูเมืองดานเหนือ นับวานครโกสัมพี มีชัยภูมิที่เหมาะในการรักษาเมืองจากผูรุกราน และ

ขาศึกมิอาจเขามาใกลได มีหน าผาที่สูงชัน มีน้ําเขาไปเลีย้งเมืองตลอดทัง้ปี 

เมืองแหงสาวงาม 

          โกสัมพี เป็นเมืองที่มีสาวงามที่สุด แหงหน่ึงในเมืองกําแพงเพชร จนมีคําขวัญประจําอําเภอวา เมืองแหง
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 12:00:55 หน า 5

สาวงาม คณะเราไดพบกับ คุณวันวิสา เหมือยฝน สาวงามแหงโกสัมพี เธอบอกวาเธอภูมิใจที่ไดเกิดเป็นสาวโก

สัมพีนคร จะงามเพียงใด เชิญทานรวมทัศนาและชื่นชม

นามโกสัมพีนคร

          อาํเภอโกสมัพีนคร จงึเป็นเมอืงมหาเสนหอกีเมอืงหน่ึงของกาํแพงเพชร และของประเทศไทยเชญิชวนทกุ

ทานเลือกชมเลือกทองเที่ยว ชาวโกสัมพีทุกคน ยินดีตอนรับทุกทานใหไดรับความสะดวกสบายและนําชมสถานที่

ตางๆ ตามคําขวัญของโกสัมพีนครที่วา ป าสวยน้ําใส กลวยไขแสนหวาน แมปิงไหลผาน อุทยานคลองวังเจา ชาว

เขามากมี โบราณคดีลือเลื่อง เมืองแหงสาวงาม นามโกสัมพีนคร

คําสําคัญ : โกสัมพีนคร

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

นคร. กําแพงเพชร: ม.ป.พ.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-08

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1&code_db=610001&code_type=02
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