คาขวัญ ประจาจังหวัด
ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
คาขวัญเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
ทิวทัศน์ สวย รวยป่ าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้ งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุ ดยอดผ้ าไหม พระใหญ่ ทวารวดี
จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูบ่ นสันขอบที่ราบสูงอีสาน ซึ่ งมีพ้นื ที่ติดต่อกับภาคกลางและภาคเหนือ เป็ น
ดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวแสนงาม และสายน้ าตกชุ่มฉ่ ายามหน้าฝน เป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ป่ามากที่สุด
จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน มีเทือกเขาที่สาคัญได้แก่ ภูพงั เหย ภูแลนคา ภูพญาฝ่ อ อันเป็ นต้นกาเนิดแม่น้ าชี
ด้านประวัติศาสตร์ ชัยภูมิมีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม จนถึงอิทธิพลลาว
ล้านช้าง มีการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในหลายพื้นที่ของจังหวัด ต่อมาปรากฏชื่อเป็ นเมือง
หน้าด่านในสมัยกรุ งศรี อยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายหลังจึงร้างไป และมาปรากฏชื่ออีก
ครั้งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยมีชาวเวียงจันทน์เข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง มีผนู ้ าชื่อ แล ซึ่งต่อมาได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ
ชัยภูมิอยูห่ ่างจากกรุ งเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
การปกครองเป็ น 15 อาเภอ 1 กิ่งอาเภอ คือ อาเภอเมืองชัยภูมิ อาเภอบ้านเขว้า อาเภอคอนสวรรค์ อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ อาเภอหนองบัวแดง อาเภอจัตุรัส อาเภอภูเขียว อาเภอบาเหน็จณรงค์ อาเภอบ้านแท่น อาเภอ
แก้งคร้อ อาเภอคอนสาร อาเภอเทพสถิต อาเภอหนองบัวระเหว อาเภอภักดีชุมพล อาเภอเนินสง่า และกิ่ง
อาเภอซับใหญ่
ประวัติความเป็ นมาของอาเภอเกษตรสมบูรณ์
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็ นอาเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิในจานวน 16 อาเภอ ตั้งอยูท่ างทิศเหนือของ
จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2037 ชัยภูมิ – แก้งคร้อ – ภูเขียว – เกษตร
สมบูรณ์ ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที หรื ออีกเส้นทาง
หนึ่งได้ตามทางหลวงแผ่นสาย 2037 ชัยภูมิ – หนองบัวแดง – เกษตรสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 84
กิโลเมตร หรื อประมาณ 1 ชัว่ โมงเศษ ทางรถยนต์ ห่างจาก กรุ งเทพมหานคร 432 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จด อ.คอนสาร อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันออก จด อ.ภูเขียว อ. แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ทิศใต้ จด อ.

เมือง อ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และเทือกเขาภูแลนคา ทิศตะวันตก จด อ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
และเทือกเขาภูเขียว
อาเภอเกษตรสมบูรณ์เป็ นชุมชนเก่าแก่ มีประวัติการตั้งถิ่นฐานยาวนาน มีโบราณสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
และเก่าแก่ มีพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มีทรัพยากรป่ าไม้ ภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีบคุ คลสาคัญที่ชาว
เกษตรฯเคารพเทิดทูน รวมถึงมีวฒั นธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ สิ่งเหล่านี้เป็ นสิ่งที่สร้างความรู ้สึก
ภาคภูมิใจแก่ชาวเกษตรสมบูรณ์ตลอดมา จากหลักฐานที่พบบนหลักศิลาจารึ กทีม่ ีการค้นพบ จานวน 2 หลัก
(ปั จจุบนั หลักศิลาจารึ กได้เก็บรักษาไว้ที่พพิ ธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติจงั หวัดนครราชสีมา) และได้รับการพิสูจน์
โดยกรมศิลปากรแล้ว พบว่าหมู่บา้ น/ชุมชนหลายแห่งในพื้นที่อาเภอเกษตรสมบูรณ์ในปั จจุบนั เป็ นพื้นที่ที่มี
การตั้งหลักแหล่งมาแต่โบราณ จากการสืบค้นพบว่า มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีหรื อเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 1800 และในต้นสมัยรัตนโกสินทร์ บริ เวณนี้ถูกเรี ยกขานว่า "เมืองยาง" มีผคู ้ นอยูอ่ าศัยตั้งหลัก
แหล่ง มีวฒั นธรรมพื้นบ้านและมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองสืบต่อมาจนถึงปั จจุบนั ในสมัยต้นกรุ ง
รัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดฯ ให้หลวงไกรสิง
หนาท มาตั้งเมืองหน้าด่านที่เมืองยาง ขึ้นตรงต่อกรุ งเทพมหานคร ต่อมาหลวงไกรสิงหนาทได้รับพระพระ
มหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็ นพระไกรสิงหนาทเป็ นเจ้าเมืองคนแรก เจ้าเมืองท่านนี้ไม่มีบุตร เมื่อเข้าสู่
วัยชรา ได้ต้งั นายฦาชา เป็ นบุตรบุญธรรม และได้เป็ นเจ้าเมืองสืบต่อมา เมืองนี้ได้เจริ ญขึ้นโดยลาดับ มีการ
สร้างวัดวาอารามเพิม่ ขึ้นหลายแห่ง มีการค้นพบซากปรักหักพังของพระธาตุเจดีย ์ 3 องค์ ตั้งอยูท่ างด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอ เรี ยกว่า "ธาตุท่าเลิง" ปั จจุบนั เป็ นเขตธรณี สงฆ์ ในสมัยโบรณ บริ เวณเมืองยาง
หรื ออาเภอเกษตรสมบูรณ์ในปั จจุบนั เคยเป็ นชุมชนทางผ่านอีกเส้นทางหนึ่งที่ติดต่อระหว่าง
กรุ งเทพมหานครกับกรุ งเวียงจันทน์ ขบวนส่งส่วยหรื อกองทัพมักพักค้างแรมบริ เวณนี้ มีหลักฐานร่ องรอย
การตั้งทัพหรื อการหยุดพักปรากฏบริ เวณที่ชาวบ้านเรี ยก "ท่าหลวง" ในปั จจุบนั ในปี พ.ศ. 2452 พระยาจ่า
แสง ได้มาตรวจราชการที่เมืองผักปั งหรื อเมืองภูเขียว เห็นว่าเมืองภูเขียวกับเมืองยางตั้งอยูไ่ ม่ไกลกันมากนัก
จึงได้ยบุ เมืองยางไปขึ้นการปกครองกับเมืองภูเขียว ต่อมาได้จดั ตั้งเป็ น "กิ่งอาเภอบ้านยาง" มีขนุ ราษฎร์(กอง
บุนนาค)เป็ นปลัดอาเภอหัวหน้ากิ่งคนแรก ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ นอาเภอเมื่อ 1 มีนาคม 2481 ชื่อ "อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์" มีขนุ นิกรนันทกิจ(อ๊าต วัฒนสุข)เป็ นนายอาเภอคนแรก

ประวัติพระไกรสิ งหนาท
ในสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ ราว ร.ศ.28 (พ.ศ. 2352) ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย เมืองเกษตรสมบูรณ์มีเจ้าเมืองปกครองชื่อว่า “หลวงไกรสิงหนาท” เมืองนี้ข้ นึ ตรงต่อกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ไม่ข้ นึ ต่อเมืองชัยภูมิ หรื อเมืองโคราช
การส่งส่วยเครื่ องราชบรรณาการนั้น หลวงไกรสิงหนาทจัดส่งเป็ น 2 ทาง คือส่งส่วยผ้าขาวไปยัง
เวียงจันทน์ ส่งดอกไม้ธูปเทียนเงินทอง ไปยังพระเจ้ากรุ งสยาม (กรุ งเทพฯ) ด้วยสาเหตุที่มีการส่งส่วยผ้าขาว
ไปยังลาวเวียงจันทน์น้ ีเอง เจ้าเมืองและราษฎรในถิ่นนี้จึงได้ถูกเรี ยกว่า “ส่วยผ้าขาวลาวเวียงจันทน์” ติดปาก
มาจนเท่าทุกวันนี้ จึงเป็ นข้ออ้างอิง เป็ นหลักฐานไว้วา่ “หลวงไกรสิงหนาท” เป็ นคนที่มาจากลาวเวียงจันทน์
คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าต่อกันมาว่า ท่านเป็ นลูกเจ้าเวียงจันทน์ เข้ามาในประเทศพร้อมกับเจ้าพระยาแลอดีตเจ้า
เมืองชัยภูมิ
หลวงไกรสิงหนาท เป็ นผูม้ ีวาสนา ไม่มีเจ้าเมืองใดมารบกวนได้ ท่านได้มารวบรวมผูค้ นในท้องถิ่น
เป็ นปึ กแผ่น ปกครองบ้านเมืองไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความร่ มเย็นเป็ นสุข มีความดีความชอบเป็ นผู ้
จงรักภักดีต่อเจ้ากรุ งสยามมาก จึงได้รับการยกย่องได้เลื่อนขั้นบรรดาศักดิ์จากหลวงไกรสิงหนาท เป็ น “พระ
ไกรสิงหนาท” จามลาดับ
พระไกรสิ งหนาท คนที่ 1 ไม่มีบุตร - ธิดา ที่จะสื บตระกูลต่อไป ได้พจิ ารณาตนเองแล้วว่าอายุมาก
หากล้มตายไป เกรงจะเกิดความวุน่ วายแย่งชิงอานาจกันเป็ นใหญ่ได้พจิ ารณาเห็นว่า “นายฤๅชา” ผูเ้ ป็ น
หลานชาย ซึ่งรับราชการในตาแหน่งผูช้ ่วยตนเองอยูแ่ ล้ว ประกอบเห็นว่าเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เป็ นที่ไว้วางใจได้ อยากจะมอบตาแหน่งให้หลานชาย จึงได้ทาใบบอก (รายงาน) ไปยังกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ขอแต่งตั้งให้นายฤๅชา เป็ นเจ้าเมืองแทน ให้มีบรรดาศักดิ์ เป็ นหลวงไกรสิงหนาท โดยอ้าง
เหตุผลดังกล่าว
สมเด็จพระเจ้ากรุ งสยามทรงเห็นชอบด้วย จึงแต่งตั้งให้นายฤๅชา เป็ นเจ้าเมืองเกษตรสมบูรณ์ ให้มี
บรรดาศักดิ์เป็ น “หลวงไกรสิงหนาท” ต่อมาหลายปี ได้ทาความดีความชอบ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเข้มแข็ง
ซื่อสัตย์สุจริ ต จึงได้เลื่อนบรรดาศักด์เป็ นพระไกรสิงหนาท
พระไกรสิ งหนาท คนที่ 2 (นายฤๅชา) มีบุตรชาย 3 คน คือ คนที่ 1 ชื่อท้าวบุญมา คนที่ 2 ชื่อท้าวบุญ
คง คนที่ 3 ชื่อท้าวบุญจัน
ในสมัยนั้นเมืองเกษตรสมบูรณ์ ตั้งอยูท่ ี่บา้ นเมืองเก่า (ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตอาเภอเกษตรสมบูรณ์)ต่อมามี
พลเมืองเพิม่ มากขึ้น เห็นว่าบ้านเมืองเก่าคับแคบและอยูห่ ่างลาน้ าพรม จึงได้ยา้ ยเมืองมาตั้งที่บา้ นกุดเงือก
(กุดเกวียนที่ต้งั ถังน้ าประปาของอาเภอเกษตรสมบูรณ์ปัจจุบนั ) คือบ้านยางขณะนี้

ต่อมาพระไกรสิงหนาท (นายฤๅชา) จับช้างเผือกได้หนึ่งเชือก แต่คนในท้องถิ่นขณะนั้นไม่รู้จกั
ช้างเผือกคิดว่าเป็ นช้างธรรมดา แต่มีสีประหลาดกว่าช้างทั้งหลาย เขตจับช้างได้น้ ีเป็ นพื้นที่ราบอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทุกอย่าง มีบึงหนองมากพอสมควร ต่อมาประชาชนเห็นว่าเป็ นพื้นที่ดีเหมาะแก่การทาไร่ ทานาดี จึง
ชวนกันไปตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นเขตบริ เวณป่ าที่จบั ช้างได้น้ นั จึงได้ชื่อบ้านที่ไปอยูใ่ หม่วา่ “บ้านสีประหลาด”
(ปั จจุบนั อยูใ่ นท้องที่อาเภอภูเขียว)
เมื่อจับช้างเผือกได้แล้ว พระไกรสิงหนาท ได้นาไปถวายพระเจ้ากรุ งสยาม ต่อมาพระไกรสิงหนาทแก่
ชราลงอยากจะมอบการปกครองและตาแหน่งเจ้าเมืองให้แก่บุตรของตน จึงได้ทาใบบอก(รายงาน) ไปยัง
สมเด็จพระเจ้ากรุ งรัตนโกสินทร์ ขอแต่งตั้งให้ทา้ วบุญมา บุตรคนที่ 1 เป็ นเจ้าเมืองแทน พระเจ้ากรุ งรัตนโกสิ
นทรื ได้มีใบแต่งตั้งท้าวบุญมา เป็ นเจ้าเมืองแทนบิดา และได้บรรดาศักดิ์เป็ นหลวงไกรสิงหนาท ส่วนบิดาได้
เลื่อนบรรดาศักดิ์จากพระไกรสิงหนาท เป็ น “พระยาภักดีฦาชัยจางวาง”
เมื่อ ร.ศ.115 (พ.ศ. 2439) หลวงไกรสิงหนาท (บุญมา) ซึ่งอยูใ่ นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) หลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็ นเจ้าเมืองแล้วได้ยา้ ยเมืองจากบ้านกุดเงือก
(บ้านยาง) ไปตั้งเมืองอยูท่ ี่บา้ นโนนเสลา (ปั จจุบนั อยูใ่ นท้องที่อาเภอภูเขียว) เพราะเห็นว่าเป็ นที่เหมาะสมอยู่
กึ่งกลางพอดี เหมาะแก่การปกครองท้องที่และการเก็บส่วยภาษีของราษฎร เพราะอาณาเขตในเมืองเกษตร
สมบูรณ์กว้างใหญ่มาก (เขตอาเภอแก้งคร้อ อาเภอบ้านแท่น อาเภอภูเขียว อาเภอคอนสาร อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ อาเภอหนองบัวแดง และอาเภอภักดีชุมพล ทั้ง 7 อาเภอนี้ อยูใ่ นเขตเมืองเกษตรสมบูรณ์สมัยนั้น)
สมัยที่หลวงไกรสิงหนาทเป็ นเจ้าเมืองนี้ ท่านไม่ได้เก็บส่วยภาษีจากราษฎรโดยตรง เพราะเห็นว่า
ราษฎร อดๆ อยากๆ แต่เจ้สเมืองได้มอบให้กรมการเมืองนาราษฎรไปขุดร่ อนเอาทองคาที่พดื เขาพระยาฝ่ อ
(ในเขตท้องที่ตาบลนางแดด อาเภอหนองบัวแดงในปั จจุบนั ) บ่อทองบ่อนั้นเรี ยกว่าบ่อโขโหล หรื อบ่อขี้โหล
ซึ่งอยูใ่ กล้ๆ กับถ้าบัวแดง ปั จจุบนั ยังมีร่องรอยในการขุดอยู่ แต่ได้ถูกน้ ากัดเซาะกลายเป็ นลาห้วยไปแล้ว เมื่อ
ได้ทองคามาแล้ว หลวงไกรสิงหนาทจึงได้เจ้าหน้าที่หลอมทองคานั้นเป็ นแท่งๆ ส่งถวายแก่เจ้ากรุ งสยามเป็ น
เครื่ องราชบรรณาการทุกปี
ด้วยความดีความชอบ จึงได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์ เป็ น “พระไกรสิ งหนาท” คนที่ 3 พร้อมได้ยา้ ยเมือง
จากบ้านโนนเสลาไปตั้งที่บา้ นลาดสามหมื่น (ปั จจุบนั ชื่อว่าบ้านลาด อยูใ่ นเขตพื้นที่ตาบลบ้านแก้ง อาเภอภู
เขียว) แล้วทาให้ทอ้ งที่หนองบัวแดงและตาบลนางแดด (เขตอาเภอหนองบัวแดงปั จจุบนั ) ห่างไกลยากแก่
การติดต่อราชการ พระไกรสิงหนาทจึงได้ยา้ ยเมืองกลับมาอยูบ่ า้ นยาง (ที่ต้งั อาเภอเกษตรสมบูรณ์ปัจจุบนั )
ตามเดิม ได้ให้กรมการเมืองปลูกสร้างจวนอย่างใหญ่โต ยาวประมาณ 3 เส้นปลูกต้นตาลไว้เป็ นแถวสาหรับ
ผูกช้าง มีการสร้างกาแพงเมืองโดยเอาท่อนไม้ซุงตัดเป็ นท่อนๆ ฝังเป็ นพืดล้อมรอบจวนของเจ้าเมือง
ต่อมาพระไกรสิงหนาท ได้พจิ ารณาเห็นว่าท้องที่ตาบลหนองบัวแดงและตาบลนางแดด ยังห่างไกล
ยากแก่การติดต่อราชการจึงได้ทาใบบอก(รายงาน) ไปยังกรุ งรัตนโกสินทร์ ขอแต่งตั้งให้พระชุมพลภักดี

ปกครองท้องที่ตาบลหนองบัวแดงและตาบลนางแดดซึ่งเป็ น่วนหนึ่งของเมืองเกษตรสมบูรณ์ สถานที่ทางาน
อยูด่ อนกาแพงคือทางทิศเหนือของบ้านเหมือดแอ่ (บ้านหนองบัวแดง) และบ้านโนนงิ้วดอนกาแพงขณะนี้ยงั
มีซากกาแพงอยูก่ ลางทุ่งนา เรี ยกว่าตาบลคูเมือง ต่อมาประมาณ ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ทางราชการได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมืองชั้นนอกใหม่ให้เป็ นมณฑล จังหวัด อาเภอ ทางราชการได้แต่งตั้งให้ร้อยโท
ขุนแผ้ว พลภักดี(โต๊ะ) มากากับราชการเมืองภูเขียว เป็ นข้อสันนิษฐานว่าภูเขียวคงจะเป็ นเมืองแยกออกมาอีก
ในลักษณะการปกครองใหม่ในปี นั้นเอง ขุนแผ้ว พลภักดี ต้องการความดีความชอบได้ฟ้องร้องกล่าวหาพระ
ไกรสิงหนาท ในข้อหาซ่องสุมผูค้ นคิดการกบฏ โดยรายงานไปยังมณฑลนครราชสีมาและกรุ งรัตนโกสินทร์
เจ้าเมืองนครราชสีมาได้ส่งทหารโดยปลอมตัวเป็ นโจรมาปล้นจวนของพระไกรสิงหนาท เพือ่ จับตัวไป เมื่อ
ค้นจวนไม่พบสืบทราบว่าพระไกรสิงหนาทนาองค์กฐินไปทอดที่วดั บ้านแท่น (อาเภอบ้านแท่นในปั จจุบนั )
โจรที่ปลอมมานั้นก็ถือโอกาสปล้นเอาเงินทองของใช้ที่มีค่าไป และจุดไฟเผาจวนไม้หมดสิ้น แล้วตามไปจับ
ตัวพระไกรสิงหนาทที่บา้ นแท่น พระไกรสิงหนาทยอมให้จบั ตัวแต่โดยดี เพราะตนไม่มีความผิดอันใด พระ
ไกรสิงหนาทถูกควบคุมขังอยูท่ ี่มณฑลนครราชสีมา เพือ่ ต่อสูค้ ดี ผลคดีถึงที่สุด การกล่าวหาไม่มีมูลความ
จริ งความจริ งเป็ นการกลัน่ แกล้งของขุนแผ้ว พลภักดี ศาลมณฑลนครราชสีมายกฟ้องแล้วปล่อยตัวไป
พระไกรสิงหนาท ได้เดินทางเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุ งรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) เพือ่ รายงานให้ทราบ แต่แล้วก็เกิดเป็ นโรคท้องร่ วงอย่างรุ นแรงโดยกะทันหันได้ถึงแก่
อสัญกรรมที่กรุ งรัตนโกสินทร์ โดยที่บุตรภริ ยา ลูกหลานไม่มีโอกาสได้รับรู ้เห็นขณะป่ วย ไม่สามารถนาศพ
คืนมาบ้านได้ เพราะการคมนาคมไม่สะดวกอย่างปั จจุบนั ด้วยเหตุน้ ีคนส่วนมากได้พากันเข้าใจว่าหาย
สาบสูญไปตั้งแต่ถูกจับไป
พระไกรสิงหนาท ท่านผูน้ ้ ีเป็ นผูม้ ีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้ากรุ งรัตนโกสินทร์มาก เป็ นเจ้า
เมืองที่ปกครองประชาชนด้วยความร่ มเย็นเป็ นสุ ข ตามประวัติของท่านที่กล่าวมานี้ เป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นว่า
ท่านเป็ นคนซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย ์ สนใจในพระพุทธศาสนา
เมื่อการปกครองเปลี่ยนแปลงหัวเมืองชั้นนอกมาเป็ นมณฑลจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บา้ นในเขต
ท้องที่เมืองเกษตรสมบูรณ์ยบุ เป็ นอาเภอ ชื่อว่าอาเภอผักปั ง (อาเภอภูเขียว) เมืองเกษตรสมบูรณ์เดิมเป็ นกิ่ง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ ต่อมาเปลี่ยนเป็ นกิ่งอาเภอบ้านยาง และกิ่งอาเภอบ้านยางได้ยกฐานะเป็ นอาเภอเกษตร
สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2481

ที่ต้งั และอาณาเขต

อาเภอเกษตรสมบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอข้างเคียง ดังนี้





ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอคอนสาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอภูเขียวและอาเภอเมืองชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอเมืองชัยภูมิและอาเภอหนองบัวแดง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอหนองบัวแดง

ขนาดพื้นที่
1,283.568 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 802,230 ไร่
สภาพภูมปิ ระเทศ
ตอนกลางของพืน้ ที่อาเภอ เป็ นที่ราบลุ่ม สลับเนินมีลาน้ าสายสาคัญได้แก่ "ลาน้ าพรม" ไหลผ่าน ลา
น้ าสายนี้ถือเป็ นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชาวชัยภูมิตอนบนเกือบทุกอาเภอ และเป็ นลาน้ าสาขาของน้ าพอง พื้นที่
เป็ นดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การปลูกข้าว ตอนเหนือของพื้นทีอ่ าเภอเป็ นที่ราบสลับเนิน เหมาะแก่การ
ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ ทิศใต้และทิศตะวันตก เป็ นพื้นที่ป่าไม้และภูเขา มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน โดยเฉพาะ
ด้านทิศตะวันตก มีเทือกเขาภูเขียวซึ่งเป็ นพื้นที่ป่าไม้ที่เป็ นแหล่งต้นน้ าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย ปั จจุบนั ได้รับการประกาศเป็ นพื้นที่ชุ่มน้ านานาชาติ(International Wetland)ตามสนธิสญ
ั ญาแรมซาร์
สภาพภูมิประเทศเป็ นพื้นที่ภูเขาสูงชันสลับเทือกเขา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ "ภูคิ้ง" เป็ นยอดเขาที่
สูงที่สุด มีความสูงประมาณ 1,300 เมตรจากระดับน้ าทะเล พื้นที่เหล่านี้เป็ นที่ต้งั ของเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภู
เขียว(ทุ่งกะมัง) สาหรับด้านทิศใต้เป็ นเขตภูเขาภูแลนคา มียอด "ภูเกษตร" เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด โดยมีความ
สูงประมาณ 996 เมตรจากระดับน้ าทะเล และบางส่วนเป็ นที่ต้งั ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน สภาพดิน ส่วน
ใหญ่เป็ นดินร่ วนปนทราย สภาพดินทิศตะวันออกจะเป็ นดินปนกรวดและดินลูกรัง คุณภาพดินไม่สูด้ ีนกั
ยกเว้นบริ เวณที่ราบลุ่มตอนกลางและบริ เวณใกล้ลาน้ าพรม
การแบ่ งเขตการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
อาเภอเกษตรสมบูรณ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 11 ตาบล 144 หมู่บา้ น ได้แก่
1. บ้านยาง (Ban Yang) 7. สระโพนทอง (Sa Phon Thong)
2. บ้านหัน (Ban Han)

8. หนองข่า

(Nong Kha)

3. บ้านเดื่อ (Ban Duea)

9. หนองโพนงาม (Nong Phon Ngam)

4. บ้านเป้า (Ban Pao)

10. บ้านบัว

(Ban Bua)

5. กุดเลาะ

(Kut Lo)

11. โนนทอง

(Non Thong)

6. โนนกอก (Non Kok)
การปกครองส่ วนท้ องถิน่
ท้องที่อาเภอเกษตรสมบูรณ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่















เทศบาลตาบลเกษตรสมบูรณ์ ครอบคลุมพืน้ ที่บางส่วนของตาบลบ้านยาง
เทศบาลตาบลบ้ านเป้ า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลบ้านเป้า
เทศบาลตาบลบ้ านเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านเดื่อทั้งตาบล
องค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านยาง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านยาง (นอกเขตเทศบาลตาบลเกษตร
สมบูรณ์)
องค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านหัน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านหันทั้งตาบล
องค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านเป้า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านเป้า (นอกเขตเทศบาลตาบลบ้านเป้า)
องค์การบริหารส่ วนตาบลกุดเลาะ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลกุดเลาะทั้งตาบล
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก ครอบคลุมพืน้ ที่ตาบลโนนกอกทั้งตาบล
องค์การบริหารส่ วนตาบลสระโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลสระโพนทองทั้งตาบล
องค์การบริหารส่ วนตาบลหนองข่ า ครอบคลุมพืน้ ที่ตาบลหนองข่าทั้งตาบล
องค์การบริหารส่ วนตาบลหนองโพนงาม ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหนองโพนงามทั้งตาบล
องค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านบัว ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านบัวทั้งตาบล
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนทอง ครอบคลุมพืน้ ที่ตาบลโนนทองทั้งตาบล

คาขวัญอาเภอเกษตรสมบูรณ์

ดินแดนป่ าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้
งามแท้แลคิ้งไกล น้ าพรมไหล่ผา่ น
สงกรานต์ภูกมุ้ ข้าว นมัสการพระเจ้าองค์ต้อื
ลือพระไกรสิงหนาท พระธาตุกุดจอก
นามบ่งบอกคือเกษตรสมบูรณ์

