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ร่าง 

 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ 

และ 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์* 

……………………… 

        ศิริรัตน์ ขานทอง** 

      ละเอียด ศิลาน้อย*** 

                                                                (ตอนที่ 1) 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ จะก าหนดช่วงระยะของแผนเป็น

เวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2567 ซึ่งในการจัดท าแผนฯ จะเริ่มต้นจากการศึกษาสภาพของพ้ืนที่โดยภาพรวม
ทั้งประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ที่พัก สินค้าพ้ืนเมือง      
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการขนส่ง โดยจะน าเสนอไปตามล าดับดังนี้ 
 
ประวัติความเป็นมา 
 กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่า
เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจาก
ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ าปาว เรียกว่า “บ้านแก่งส าโรง” แล้วได้น า
เครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งส าโรงขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ าด า”  
 

*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

***อาจารย์ ดร. คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ซึ่งเป็นเมืองที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ด า” “สินธุ์” แปลว่า “น้ า” 
กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ าด า” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น 



          2 

“พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์, 2561: ออนไลน์) 

สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป 

                จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
6,946.746 ตร.กม. หรือ ประมาณ 4,341,716 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.5 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทิศ
เหนือติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี โดยมีล าน้ าปาวและห้วยล าพันชาดเป็นแนวกั้นแบ่งเขต ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร 
โดยมีสันปันน้ าของเทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขต ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม โดยมีล าน้ าชีเป็น
เส้นแบ่งเขตและบางส่วนติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น  (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์, 2561: ออนไลน์) 

สถานทีท่่องเที่ยวที่ส าคัญ 

1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นแหล่งให้ข้อมูลและความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านของกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของกาฬสินธุ์อย่างเช่น ผ้าแพรวา กะเตาะหรือ
เครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน 

2. พิพิธภัณฑ์สิรินธร อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ เกี่ยวกับธรณีวิทยา
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดโลก และวิวัฒนาการของสัตว์โลกดึกด าบรรพ์เช่น ไดโนเสาร์ มนุษย์ยุคหิน
เป็นต้น 

3. เมืองฟ้าแดดสงยาง จากหลักฐานโบราณคดีที่ค้นพบท าให้ทราบว่ามีการอยู่อาศัยภายในเมืองมาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

4. พระธาตุยาคู เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง 

5. วัดโพธิ์ชัยเสมาราม ชาวบ้านได้น าใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่ขุดพบมารวบรวมไว้ที่นี่เป็นจ านวนมาก 

6. วัดศรีบุญเรือง เป็นวัดเก่าแก่ซ่ึงมีเสมาจ าหลักเมืองฟ้าแดดสงยางจ านวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ 

7. ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทยหนองห้าง ชาวบ้านบ้านหนองห้างมีการรวมกลุ่มกันทอผ้า และจักสานไม้ไผ่ 

8. วัดกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ด าหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ที่พระแท่นมีรอยจารึกเป็น
ภาษาไทยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าคูนาขาม 

9. วัดสักกะวัน ตั้งอยู่ที่เชิงภูกุ้มข้าว เป็นสถานที่ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์จ านวนมาก 

10. วนอุทยานภูแฝก สถานที่พบรอยเท้าไดโนเสาร์ ประเภทเทอร์โรพอด 7 รอย 



          3 

11. น้ าตกผานางคอย เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ไหลมาจากเทือกเขาภูพาน แต่ละชั้นมีความสวยงามมาก 

12. กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เป็นแหล่งทอผ้าแพรวาที่สวยงาม 

13. หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ ไทยโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวผู้ ไทย  เชิญชวน
นักท่องเที่ยวให้ลองสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน รับประทานอาหารพ้ืนบ้านแบบพาแลง ชมการแสดงศิลปะ
พ้ืนบ้าน สาธิตการทอผ้าและการหัตถกรรม 

14. เขื่อนล าปาว เป็นเขื่อนดินที่สร้างข้ึนเพ่ือบรรเทาอุทกภัยและเพ่ือการเกษตร มีชายหาดเป็นจุดส าหรับ
การพักผ่อนหย่อนใจ 

15. สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าล าปาวหรือสวนสะออน อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว 

16. น้ าตกตาดยาวและน้ าตกตาดสูง เป็นน้ าตกที่เป็นลานหินกว้างลาดเอียงตามธรรมชาติ ชาวบ้านเรียก
อีกชื่อหนึ่งว่า "น้ าตกสไลเดอร์" 

17. พระพุทธไสยาสน์ถ้ าภูค่าว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูค่าว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปไสยาสน์
ตะแคงซ้าย 

18. พุทธสถานภูสิงห์ อยู่บนยอดเขาภูสิงห์เป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ มีจุดชมวิว 
และเป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

19. น้ าตกผาเสวย ตั้งอยู่บนเหวลึก หน้าผาสูงชัน บนหน้าผาเสวยสามารถชมทัศนียภาพและเป็นที่พักผ่อน
ได้เป็นอย่างด ี

20. น้ าตกตาดทอง มีโขดหินเรียงราย เป็นน้ าตกที่สวยงามอีกแห่ง  

(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์), (สุวัฒน์ อัศวชัยชาญ. บรรณาธิการ. 2555) 

 

กิจกรรมท่องเที่ยว 

ชมแหล่งขุดค้นโครงกระดูกไดโนเสาร์ ซากปลาน้ าจืดโบราณที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือแหล่ง
รอยเท้าไดโนเสาร์ที่วนอุทยานภูแฝก หรือซากเมืองโบราณที่ฟ้าแดดสงยาง ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ กาฬสินธุ์ก็
มีแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นน้ าตก หรือพักผ่อนหย่อนใจที่เขื่อนล าปาว หากอยากสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน การ
บายศรีสู่ขวัญ พิธีลงข่วง กินอาหารพ้ืนบ้าน ก็ต้องไปพักโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง  เป็นต้น      
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์) 

ที่พัก 
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จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ ทั้งในตัวเมืองและอ าเภอต่าง ๆ นอกจากนี้
กาฬสินธุ์ยังมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งที่มีบริการบ้านพัก จุดกางเต็นท์ และเต็นท์ให้เช่า ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบและต้องการใกล้ชิดธรรมชาติเป็นพิเศษ รวมทั้งผู้ที่นิยมการพักผ่อนในบรรยากาศแบบแค้มปิ้งด้วย เช่น สถานี
ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าล าปาว (สวนสะออน) (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์) 

สินค้าพื้นเมือง 

สินค้าพ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ไหมแพรวา ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด เนื้อทุบ และเครื่องดนตรีอีสาน เช่น โปงลาง 
โหวด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์) 

สภาพเศรษฐกิจ  

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย กุ้งก้ามกราม ยางพารา เป็นต้น  
(วิกิพีเดีย, 2561: ออนไลน์) 

สังคม  

จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอยางตลาด อ าเภอ
กมลาไสย อ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอสมเด็จ อ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอท่าคันโท อ าเภอเขาวง อ าเภอห้วยเม็ก อ าเภอ
ค าม่วง อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอนามน อ าเภอห้วยผึ้ง อ าเภอร่องค า อ าเภอสามชัย อ าเภอนาคู อ าเภอดอนจาน
และอ าเภอฆ้องชัย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์) 

 

 

การขนส่ง 

 จังหวัดกาฬสินธุ์ใช้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก ทางหลวงแผ่นดินที่ส าคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214, และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
227 ไม่มีรถไฟแล่นไปถึงกาฬสินธุ์ ต้องเดินทางไปลงที่สถานีรถไฟขอนแก่น แล้วต่อรถประจ าทางเข้ากาฬสินธุ์อีก 
75 กิโลเมตร และการเดินทางโดนเครื่องบิน ไม่มีเทีย่วบินตรงบินสู่กาฬสินธุ์ แต่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเครื่องไปลง
ได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วต่อรถโดยสายประจ าทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร  (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์)  

 

บรรณนานุกรม 
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