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ค าขวัญเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูม ิ
ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม 
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวด ี

 
จงัหวดัชยัภูมิ ตั้งอยูบ่นสนัขอบที่ราบสูงอีสาน ซ่ึงมีพื้นที่ติดต่อกบัภาคกลางและภาคเหนือ เป็น

ดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวแสนงาม และสายน ้ าตกชุ่มฉ ่ายามหนา้ฝน เป็นจงัหวดัที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุด
จงัหวดัหน่ึงในภาคอีสาน มีเทือกเขาที่ส าคญัไดแ้ก่ ภูพงัเหย ภูแลนคา ภูพญาฝ่อ อนัเป็นตน้ก าเนิดแม่น ้ าชี 
ดา้นประวตัิศาสตร์ ชยัภูมิมีอารยธรรมซอ้นทบักนัหลายสมยั ตั้งแต่สมยัทวารวดี สมยัขอม จนถึงอิทธิพลลาว
ลา้นชา้ง มีการคน้พบโบราณสถานโบราณวตัถุมากมายในหลายพื้นที่ของจงัหวดั ต่อมาปรากฏช่ือเป็นเมือง
หนา้ด่านในสมยักรุงศรีอยธุยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายหลงัจึงร้างไป และมาปรากฏช่ืออีก
คร้ังในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ โดยมีชาวเวียงจนัทน์เขา้มาสร้างบา้นแปงเมือง มีผูน้ าช่ือ แล ซ่ึงต่อมาไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นเจา้เมืองคนแรกของชยัภูมิ 

ชยัภูมิอยูห่่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
การปกครองเป็น 15 อ าเภอ 1 ก่ิงอ าเภอ คือ อ าเภอเมืองชยัภูมิ อ าเภอบา้นเขวา้ อ าเภอคอนสวรรค ์อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ อ าเภอหนองบวัแดง อ าเภอจตุัรัส อ าเภอภูเขียว อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์อ าเภอบา้นแท่น อ าเภอ
แกง้คร้อ อ าเภอคอนสาร อ าเภอเทพสถิต อ าเภอหนองบวัระเหว อ าเภอภกัดีชุมพล อ าเภอเนินสง่า และก่ิง
อ าเภอซบัใหญ่ 
 

ประวัติความเป็นมาของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัชยัภูมิในจ านวน 16 อ าเภอ ตั้งอยูท่างทิศเหนือของ

จงัหวดัชยัภูมิ ห่างจากตวัจงัหวดัตามทางหลวงแผน่ดินสาย 2037 ชยัภูมิ – แกง้คร้อ – ภูเขียว – เกษตร

สมบูรณ์ ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางโดยรถยนตป์ระมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที หรืออีกเสน้ทาง

หน่ึงไดต้ามทางหลวงแผน่สาย 2037 ชยัภูมิ – หนองบวัแดง – เกษตรสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 84 

กิโลเมตร หรือประมาณ 1 ชัว่โมงเศษ ทางรถยนต ์ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 432 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ จด อ.คอนสาร อ.ภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ ทิศตะวนัออก จด อ.ภูเขียว อ. แกง้คร้อ จ.ชยัภูมิ ทิศใต ้จด อ.

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4


เมือง อ.หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ และเทือกเขาภูแลนคา ทิศตะวนัตก จด อ.หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ 

และเทือกเขาภูเขียว 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์เป็นชุมชนเก่าแก่ มีประวติัการตั้งถ่ินฐานยาวนาน มีโบราณสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ

และเก่าแก่ มีพระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองที่ศกัด์ิสิทธ์ิ มีทรัพยากรป่าไม ้ภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีบคุคลส าคญัที่ชาว

เกษตรฯเคารพเทิดทูน รวมถึงมีวฒันธรรมประเพณีที่เป็นเอกลกัษณ์ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่สร้างความรู้สึก

ภาคภูมิใจแก่ชาวเกษตรสมบูรณ์ตลอดมา จากหลกัฐานที่พบบนหลกัศิลาจารึกทีมี่การคน้พบ จ านวน 2 หลกั 

(ปัจจุบนัหลกัศิลาจารึกไดเ้ก็บรักษาไวท้ี่พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติจงัหวดันครราชสีมา) และไดรั้บการพสูิจน์

โดยกรมศิลปากรแลว้ พบวา่หมู่บา้น/ชุมชนหลายแห่งในพื้นที่อ  าเภอเกษตรสมบูรณ์ในปัจจุบนั เป็นพื้นที่ที่มี

การตั้งหลกัแหล่งมาแต่โบราณ จากการสืบคน้พบวา่ มีการตั้งถ่ินฐานมาตั้งแต่สมยัทวาราวดีหรือเม่ือ

ประมาณ พ.ศ. 1800 และในตน้สมยัรัตนโกสินทร์ บริเวณน้ีถูกเรียกขานวา่ "เมืองยาง" มีผูค้นอยูอ่าศยัตั้งหลกั

แหล่ง มีวฒันธรรมพื้นบา้นและมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั ในสมยัตน้กรุง

รัตนโกสินทร์ สมยัรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดโ้ปรดฯ ให้หลวงไกรสิง

หนาท มาตั้งเมืองหนา้ด่านที่เมืองยาง ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร ต่อมาหลวงไกรสิงหนาทไดรั้บพระพระ

มหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นพระไกรสิงหนาทเป็นเจา้เมืองคนแรก เจา้เมืองท่านน้ีไม่มีบุตร เม่ือเขา้สู่

วยัชรา ไดต้ั้งนายฦาชา เป็นบุตรบุญธรรม และไดเ้ป็นเจา้เมืองสืบต่อมา เมืองน้ีไดเ้จริญขึ้นโดยล าดบั มีการ

สร้างวดัวาอารามเพิม่ขึ้นหลายแห่ง มีการคน้พบซากปรักหกัพงัของพระธาตุเจดีย ์3 องค ์ตั้งอยูท่างดา้นทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือของอ าเภอ เรียกวา่ "ธาตุท่าเลิง" ปัจจุบนัเป็นเขตธรณีสงฆ ์ในสมยัโบรณ บริเวณเมืองยาง

หรืออ าเภอเกษตรสมบูรณ์ในปัจจุบนั เคยเป็นชุมชนทางผา่นอีกเสน้ทางหน่ึงที่ติดต่อระหวา่ง

กรุงเทพมหานครกบักรุงเวียงจนัทน์ ขบวนส่งส่วยหรือกองทพัมกัพกัคา้งแรมบริเวณน้ี มีหลกัฐานร่องรอย

การตั้งทพัหรือการหยดุพกัปรากฏบริเวณที่ชาวบา้นเรียก "ท่าหลวง" ในปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2452 พระยาจ่า

แสง ไดม้าตรวจราชการที่เมืองผกัปังหรือเมืองภูเขียว เห็นวา่เมืองภูเขียวกบัเมืองยางตั้งอยูไ่ม่ไกลกนัมากนกั 

จึงไดย้บุเมืองยางไปขึ้นการปกครองกบัเมืองภูเขยีว ต่อมาไดจ้ดัตั้งเป็น "ก่ิงอ าเภอบา้นยาง" มีขนุราษฎร์(กอง 

บุนนาค)เป็นปลดัอ าเภอหวัหนา้ก่ิงคนแรก ไดรั้บการยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอเม่ือ 1 มีนาคม 2481 ช่ือ "อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์" มีขนุนิกรนนัทกิจ(อ๊าต วฒันสุข)เป็นนายอ าเภอคนแรก 

 

 



ประวัติพระไกรสิงหนาท 

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ราว ร.ศ.28 (พ.ศ. 2352) ในแผน่ดินของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้
นภาลยั เมืองเกษตรสมบูรณ์มีเจา้เมืองปกครองช่ือวา่ “หลวงไกรสิงหนาท” เมืองน้ีขึ้นตรงต่อกรุง
รัตนโกสินทร์ ไม่ขึ้นต่อเมืองชยัภูมิ หรือเมืองโคราช 

การส่งส่วยเคร่ืองราชบรรณาการนั้น หลวงไกรสิงหนาทจดัส่งเป็น 2 ทาง คือส่งส่วยผา้ขาวไปยงั
เวยีงจนัทน์ ส่งดอกไมธู้ปเทียนเงินทอง ไปยงัพระเจา้กรุงสยาม (กรุงเทพฯ) ดว้ยสาเหตุที่มีการส่งส่วยผา้ขาว
ไปยงัลาวเวยีงจนัทน์น้ีเอง เจา้เมืองและราษฎรในถ่ินน้ีจึงไดถู้กเรียกวา่ “ส่วยผา้ขาวลาวเวยีงจนัทน์” ติดปาก
มาจนเท่าทุกวนัน้ี จึงเป็นขอ้อา้งอิง เป็นหลกัฐานไวว้า่ “หลวงไกรสิงหนาท” เป็นคนที่มาจากลาวเวยีงจนัทน์ 
คนเฒ่าคนแก่ไดเ้ล่าต่อกนัมาวา่ ท่านเป็นลูกเจา้เวียงจนัทน์ เขา้มาในประเทศพร้อมกบัเจา้พระยาแลอดีตเจา้
เมืองชยัภูมิ 

หลวงไกรสิงหนาท เป็นผูมี้วาสนา ไม่มีเจา้เมืองใดมารบกวนได ้ท่านไดม้ารวบรวมผูค้นในทอ้งถ่ิน
เป็นปึกแผน่ ปกครองบา้นเมืองไพร่ฟ้าขา้แผน่ดินดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข มีความดีความชอบเป็นผู ้
จงรักภกัดีต่อเจา้กรุงสยามมาก จึงไดรั้บการยกยอ่งไดเ้ล่ือนขั้นบรรดาศกัด์ิจากหลวงไกรสิงหนาท เป็น “พระ
ไกรสิงหนาท” จามล าดบั 

พระไกรสิงหนาท คนที่ 1 ไม่มีบุตร - ธิดา ที่จะสืบตระกูลต่อไป ไดพ้จิารณาตนเองแลว้วา่อายมุาก
หากลม้ตายไป เกรงจะเกิดความวุน่วายแยง่ชิงอ านาจกนัเป็นใหญ่ไดพ้จิารณาเห็นวา่ “นายฤๅชา” ผูเ้ป็น
หลานชาย ซ่ึงรับราชการในต าแหน่งผูช่้วยตนเองอยูแ่ลว้ ประกอบเห็นวา่เป็นผูท้ี่มีความสามารถ มีคุณสมบติั
เหมาะสม เป็นที่ไวว้างใจได ้อยากจะมอบต าแหน่งใหห้ลานชาย จึงไดท้  าใบบอก (รายงาน) ไปยงักรุง
รัตนโกสินทร์ ขอแต่งตั้งใหน้ายฤๅชา เป็นเจา้เมืองแทน ใหมี้บรรดาศกัด์ิ เป็นหลวงไกรสิงหนาท โดยอา้ง
เหตุผลดงักล่าว 

สมเด็จพระเจา้กรุงสยามทรงเห็นชอบดว้ย จึงแต่งตั้งใหน้ายฤๅชา เป็นเจา้เมืองเกษตรสมบูรณ์ ใหมี้
บรรดาศกัด์ิเป็น “หลวงไกรสิงหนาท” ต่อมาหลายปี ไดท้  าความดีความชอบ ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความเขม้แขง็ 
ซ่ือสตัยสุ์จริต จึงไดเ้ล่ือนบรรดาศกัดเ์ป็นพระไกรสิงหนาท 

พระไกรสิงหนาท คนที่ 2 (นายฤๅชา) มีบุตรชาย 3 คน คือ คนที่ 1 ช่ือทา้วบุญมา คนที่ 2 ช่ือทา้วบุญ
คง คนที่ 3 ช่ือทา้วบุญจนั 

ในสมยันั้นเมืองเกษตรสมบูรณ์ ตั้งอยูท่ี่บา้นเมืองเก่า (ปัจจุบนัอยูใ่นเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์)ต่อมามี
พลเมืองเพิม่มากขึ้น เห็นวา่บา้นเมืองเก่าคบัแคบและอยูห่่างล าน ้ าพรม จึงไดย้า้ยเมืองมาตั้งที่บา้นกุดเงือก 
(กุดเกวยีนที่ตั้งถงัน ้ าประปาของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ปัจจุบนั) คือบา้นยางขณะน้ี 



ต่อมาพระไกรสิงหนาท (นายฤๅชา) จบัชา้งเผอืกไดห้น่ึงเชือก แต่คนในทอ้งถ่ินขณะนั้นไม่รู้จกั
ชา้งเผอืกคิดวา่เป็นชา้งธรรมดา แต่มีสีประหลาดกวา่ชา้งทั้งหลาย เขตจบัชา้งไดน้ี้เป็นพื้นที่ราบอุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยทุกอยา่ง มีบึงหนองมากพอสมควร ต่อมาประชาชนเห็นวา่เป็นพื้นที่ดีเหมาะแก่การท าไร่ ท  านาดี จึง
ชวนกนัไปตั้งถ่ินฐานอยูใ่นเขตบริเวณป่าที่จบัชา้งไดน้ั้น จึงไดช่ื้อบา้นที่ไปอยูใ่หม่วา่ “บา้นสีประหลาด” 
(ปัจจุบนัอยูใ่นทอ้งที่อ  าเภอภูเขียว) 

เม่ือจบัชา้งเผอืกไดแ้ลว้ พระไกรสิงหนาท ไดน้ าไปถวายพระเจา้กรุงสยาม ต่อมาพระไกรสิงหนาทแก่
ชราลงอยากจะมอบการปกครองและต าแหน่งเจา้เมืองใหแ้ก่บุตรของตน จึงไดท้  าใบบอก(รายงาน) ไปยงั
สมเด็จพระเจา้กรุงรัตนโกสินทร์ ขอแต่งตั้งใหท้า้วบุญมา บุตรคนที่ 1 เป็นเจา้เมืองแทน พระเจา้กรุงรัตนโกสิ
นทรืไดมี้ใบแต่งตั้งทา้วบุญมา เป็นเจา้เมืองแทนบิดา และไดบ้รรดาศกัด์ิเป็นหลวงไกรสิงหนาท ส่วนบิดาได้
เล่ือนบรรดาศกัด์ิจากพระไกรสิงหนาท เป็น “พระยาภกัดีฦาชยัจางวาง” 

เม่ือ ร.ศ.115 (พ.ศ. 2439) หลวงไกรสิงหนาท (บุญมา) ซ่ึงอยูใ่นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที่ 5) หลงัจากไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้เมืองแลว้ไดย้า้ยเมืองจากบา้นกุดเงือก 
(บา้นยาง) ไปตั้งเมืองอยูท่ี่บา้นโนนเสลา (ปัจจุบนัอยูใ่นทอ้งที่อ  าเภอภูเขียว) เพราะเห็นวา่เป็นที่เหมาะสมอยู่
ก่ึงกลางพอดี เหมาะแก่การปกครองทอ้งที่และการเก็บส่วยภาษีของราษฎร เพราะอาณาเขตในเมืองเกษตร
สมบูรณ์กวา้งใหญ่มาก (เขตอ าเภอแกง้คร้อ อ าเภอบา้นแท่น อ าเภอภูเขียว อ าเภอคอนสาร อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ อ าเภอหนองบวัแดง และอ าเภอภกัดีชุมพล ทั้ง 7 อ าเภอน้ี อยูใ่นเขตเมืองเกษตรสมบูรณ์สมยันั้น) 

สมยัที่หลวงไกรสิงหนาทเป็นเจา้เมืองน้ี ท่านไม่ไดเ้ก็บส่วยภาษีจากราษฎรโดยตรง เพราะเห็นวา่
ราษฎร อดๆ อยากๆ แต่เจส้เมืองไดม้อบใหก้รมการเมืองน าราษฎรไปขดุร่อนเอาทองค าที่พดืเขาพระยาฝ่อ
(ในเขตทอ้งที่ต  าบลนางแดด อ าเภอหนองบวัแดงในปัจจุบนั) บ่อทองบ่อนั้นเรียกวา่บ่อโขโหล หรือบ่อขี้โหล 
ซ่ึงอยูใ่กล้ๆ  กบัถา้บวัแดง ปัจจุบนัยงัมีร่องรอยในการขดุอยู ่แต่ไดถู้กน ้ ากดัเซาะกลายเป็นล าหว้ยไปแลว้ เม่ือ
ไดท้องค ามาแลว้ หลวงไกรสิงหนาทจึงไดเ้จา้หน้าที่หลอมทองค านั้นเป็นแท่งๆ ส่งถวายแก่เจา้กรุงสยามเป็น
เคร่ืองราชบรรณาการทุกปี 

ดว้ยความดีความชอบ จึงไดรั้บเล่ือนบรรดาศกัด์ิ เป็น “พระไกรสิงหนาท” คนที่ 3 พร้อมไดย้า้ยเมือง
จากบา้นโนนเสลาไปตั้งที่บา้นลาดสามหม่ืน (ปัจจุบนัช่ือวา่บา้นลาด อยูใ่นเขตพื้นที่ต  าบลบา้นแกง้ อ าเภอภู
เขียว) แลว้ท าใหท้อ้งที่หนองบวัแดงและต าบลนางแดด (เขตอ าเภอหนองบวัแดงปัจจุบนั) ห่างไกลยากแก่
การติดต่อราชการ พระไกรสิงหนาทจึงไดย้า้ยเมืองกลบัมาอยูบ่า้นยาง (ที่ต ั้งอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ปัจจุบนั) 
ตามเดิม ไดใ้หก้รมการเมืองปลูกสร้างจวนอยา่งใหญ่โต ยาวประมาณ 3 เสน้ปลูกตน้ตาลไวเ้ป็นแถวส าหรับ
ผกูชา้ง มีการสร้างก าแพงเมืองโดยเอาท่อนไมซุ้งตดัเป็นท่อนๆ ฝังเป็นพดืลอ้มรอบจวนของเจา้เมือง 

ต่อมาพระไกรสิงหนาท ไดพ้จิารณาเห็นวา่ทอ้งที่ต  าบลหนองบวัแดงและต าบลนางแดด ยงัห่างไกล
ยากแก่การติดต่อราชการจึงไดท้  าใบบอก(รายงาน) ไปยงักรุงรัตนโกสินทร์ ขอแต่งตั้งใหพ้ระชุมพลภกัดี 



ปกครองทอ้งที่ต  าบลหนองบวัแดงและต าบลนางแดดซ่ึงเป็น่วนหน่ึงของเมืองเกษตรสมบูรณ์ สถานที่ท  างาน
อยูด่อนก าแพงคือทางทิศเหนือของบา้นเหมือดแอ่ (บา้นหนองบวัแดง) และบา้นโนนง้ิวดอนก าแพงขณะน้ียงั
มีซากก าแพงอยูก่ลางทุ่งนา เรียกวา่ต  าบลคูเมือง ต่อมาประมาณ ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441) ทางราชการได้
เปล่ียนแปลงการปกครองหวัเมืองชั้นนอกใหม่ใหเ้ป็นมณฑล จงัหวดั อ าเภอ ทางราชการไดแ้ต่งตั้งใหร้้อยโท
ขนุแผว้ พลภกัดี(โตะ๊) มาก ากบัราชการเมืองภูเขียว เป็นขอ้สนันิษฐานวา่ภูเขียวคงจะเป็นเมืองแยกออกมาอีก
ในลกัษณะการปกครองใหม่ในปีนั้นเอง ขนุแผว้ พลภกัดี ตอ้งการความดีความชอบไดฟ้้องร้องกล่าวหาพระ
ไกรสิงหนาท ในขอ้หาซ่องสุมผูค้นคิดการกบฏ โดยรายงานไปยงัมณฑลนครราชสีมาและกรุงรัตนโกสินทร์ 
เจา้เมืองนครราชสีมาไดส่้งทหารโดยปลอมตวัเป็นโจรมาปลน้จวนของพระไกรสิงหนาท เพือ่จบัตวัไป เม่ือ
คน้จวนไม่พบสืบทราบวา่พระไกรสิงหนาทน าองคก์ฐินไปทอดที่วดับา้นแท่น (อ าเภอบา้นแท่นในปัจจุบนั) 
โจรที่ปลอมมานั้นก็ถือโอกาสปลน้เอาเงินทองของใชท้ี่มีค่าไป และจุดไฟเผาจวนไมห้มดส้ิน แลว้ตามไปจบั
ตวัพระไกรสิงหนาทที่บา้นแท่น พระไกรสิงหนาทยอมใหจ้บัตวัแต่โดยดี เพราะตนไม่มีความผดิอนัใด พระ
ไกรสิงหนาทถูกควบคุมขงัอยูท่ี่มณฑลนครราชสีมา เพือ่ต่อสูค้ดี ผลคดีถึงที่สุด การกล่าวหาไม่มีมูลความ
จริงความจริงเป็นการกลัน่แกลง้ของขนุแผว้ พลภกัดี ศาลมณฑลนครราชสีมายกฟ้องแลว้ปล่อยตวัไป 

พระไกรสิงหนาท ไดเ้ดินทางเขา้เฝ้าพระเจา้กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (รัชกาลที่ 5) เพือ่รายงานใหท้ราบ แต่แลว้ก็เกิดเป็นโรคทอ้งร่วงอยา่งรุนแรงโดยกะทนัหนัไดถึ้งแก่
อสญักรรมที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยที่บุตรภริยา ลูกหลานไม่มีโอกาสไดรั้บรู้เห็นขณะป่วย ไม่สามารถน าศพ
คืนมาบา้นได ้เพราะการคมนาคมไม่สะดวกอยา่งปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ีคนส่วนมากไดพ้ากนัเขา้ใจวา่หาย
สาบสูญไปตั้งแต่ถูกจบัไป 

พระไกรสิงหนาท ท่านผูน้ี้เป็นผูมี้ความจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระเจา้กรุงรัตนโกสินทร์มาก เป็นเจา้
เมืองที่ปกครองประชาชนดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ตามประวติัของท่านที่กล่าวมาน้ี เป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นวา่ 
ท่านเป็นคนซ่ือสตัย ์จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์สนใจในพระพทุธศาสนา 

เม่ือการปกครองเปล่ียนแปลงหวัเมืองชั้นนอกมาเป็นมณฑลจงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บา้นในเขต
ทอ้งที่เมืองเกษตรสมบูรณ์ยบุเป็นอ าเภอ ช่ือวา่อ าเภอผกัปัง (อ าเภอภูเขียว) เมืองเกษตรสมบูรณ์เดิมเป็นก่ิง
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ต่อมาเปล่ียนเป็นก่ิงอ าเภอบา้นยาง และก่ิงอ าเภอบา้นยางไดย้กฐานะเป็นอ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2481 

 

 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 



อ าเภอเกษตรสมบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอขา้งเคียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอคอนสาร 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกบัอ าเภอภูเขียวและอ าเภอเมืองชยัภูมิ 

 ทิศใต้ ติดต่อกบัอ าเภอเมืองชยัภูมิและอ าเภอหนองบวัแดง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกบัอ าเภอหนองบวัแดง 

ขนาดพื้นที ่

1,283.568 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 802,230 ไร่ 

สภาพภูมปิระเทศ 

ตอนกลางของพื้นที่อ  าเภอ เป็นที่ราบลุ่ม สลบัเนินมีล าน ้าสายส าคญัไดแ้ก่ "ล าน ้าพรม" ไหลผา่น ล า
น ้ าสายน้ีถือเป็นเสน้เลือดหล่อเล้ียงชาวชยัภูมิตอนบนเกือบทุกอ าเภอ และเป็นล าน ้ าสาขาของน ้ าพอง พื้นที่
เป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การปลูกขา้ว ตอนเหนือของพื้นทีอ่  าเภอเป็นที่ราบสลบัเนิน เหมาะแก่การ
ปลูกพชืไร่และเล้ียงสตัว ์ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก เป็นพื้นที่ป่าไมแ้ละภูเขา มีภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น โดยเฉพาะ
ดา้นทิศตะวนัตก มีเทือกเขาภูเขียวซ่ึงเป็นพื้นที่ป่าไมท้ี่เป็นแหล่งตน้น ้ าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ
ไทย ปัจจุบนัไดรั้บการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน ้ านานาชาติ(International Wetland)ตามสนธิสญัญาแรมซาร์ 
สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชนัสลบัเทือกเขา มีป่าไมท้ี่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ "ภูคิ้ง" เป็นยอดเขาที่
สูงที่สุด มีความสูงประมาณ 1,300 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล พื้นที่เหล่าน้ีเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าภู
เขียว(ทุ่งกะมงั) ส าหรับดา้นทิศใตเ้ป็นเขตภูเขาภูแลนคา มียอด "ภูเกษตร" เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด โดยมีความ
สูงประมาณ 996 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล และบางส่วนเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติตาดโตน สภาพดิน ส่วน
ใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สภาพดินทิศตะวนัออกจะเป็นดินปนกรวดและดินลูกรัง คุณภาพดินไม่สูดี้นกั 
ยกเวน้บริเวณที่ราบลุ่มตอนกลางและบริเวณใกลล้ าน ้ าพรม 

การแบ่งเขตการปกครอง 

การปกครองส่วนภูมิภาค 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์แบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 11 ต าบล 144 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

1. บา้นยาง 
  

(Ban Yang) 
      

7. สระโพนทอง 
  

(Sa Phon Thong) 
 

2. บา้นหนั 
  

(Ban Han) 
      

8. หนองข่า 
  

(Nong Kha) 
 

3. บา้นเด่ือ 
  

(Ban Duea) 
      

9. หนองโพนงาม 
  

(Nong Phon Ngam) 
 

4. บา้นเป้า 
  

(Ban Pao) 
      

10. บา้นบวั 
  

(Ban Bua) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


5. กุดเลาะ 
  

(Kut Lo) 
      

11. โนนทอง 
  

(Non Thong) 
 

6. โนนกอก 
  

(Non Kok) 
            

การปกครองส่วนท้องถิน่ 

ทอ้งที่อ  าเภอเกษตรสมบูรณ์ประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 13 แห่ง ไดแ้ก่ 

 เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลบา้นยาง 

 เทศบาลต าบลบ้านเป้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลบา้นเป้า 

 เทศบาลต าบลบ้านเด่ือ ครอบคลุมพื้นที่ต  าบลบา้นเด่ือทั้งต  าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ครอบคลุมพื้นที่ต  าบลบา้นยาง (นอกเขตเทศบาลต าบลเกษตร
สมบูรณ์) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ครอบคลุมพื้นที่ต  าบลบา้นหนัทั้งต  าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ครอบคลุมพื้นที่ต  าบลบา้นเป้า (นอกเขตเทศบาลต าบลบา้นเป้า) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกดุเลาะ ครอบคลุมพื้นที่ต  าบลกุดเลาะทั้งต  าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ครอบคลุมพืน้ที่ต  าบลโนนกอกทั้งต  าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ต  าบลสระโพนทองทั้งต  าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า ครอบคลุมพืน้ที่ต  าบลหนองข่าทั้งต  าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม ครอบคลุมพื้นที่ต  าบลหนองโพนงามทั้งต  าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว ครอบคลุมพื้นที่ต  าบลบา้นบวัทั้งต  าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ครอบคลุมพืน้ที่ต  าบลโนนทองทั้งต  าบล 

 

ค าขวัญอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

 

ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบา้นแต ้
งามแทแ้ลคิ้งไกล น ้ าพรมไหล่ผา่น 

สงกรานตภู์กุม้ขา้ว นมสัการพระเจา้องคต้ื์อ 
ลือพระไกรสิงหนาท พระธาตุกุดจอก 

นามบ่งบอกคือเกษตรสมบูรณ์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1

