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นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เป น จั ง หวั ด หนึ่ ง ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีประเพณี ศิลป
วัฒนธรรม และวิถกี ารดํารงชีวติ อยูก บั ธรรมชาติ
ทีง่ ดงาม มีเอกลักษณ อัตลักษณ ที่โดดเดนแตกตางกับจังหวัดอ�น ผูค นสวนมาก
ประกอบดวยชาวไทยเชื้อสายลาว พูดภาษาอีสาน และชาวผู ไทยสวนใหญ
อาศัยอยูติดกับเทือกเขาภูพาน ผูคนมีอัธยาศัยดี มีจิตใจเอื้อเฟอเผ�อแผ เปน
กัลยาณมิตรกับทุกคน และเปนเจาบานที่ดี ในการตอนรับนักทองเที่ยว ประกอบ
กั บจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ มี แ หลงทองเที่ยวทางอารยธรรมและ แหล งท อ งเที่ ย ว
ทางธรรมชาติจาํ นวนมาก พรอมทัง้ มีรา นอาหาร โรงแรมทีพ่ กั ที่ ไดมาตรฐาน ราคา
ไมแพงสินคาพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ กระจายกันอยู
ในอําเภอตาง ๆ ซึ่งไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ สามารถรองรับนักทองเที่ยว
ทั้งไดทุกระดับ ไมวาทานจะเดินทางมาเปนหมูคณะหรือสวนตัว แบบครอบครัว
จึงขอเชิญชวนทุกทานไดเดินทางมาสัมผัสแหลงอารยธรรม วัฒนธรรมผู ไทยชาว
กาฬสินธุ ไดตลอดทั้งป
หวังวาหนังสือเลมนี้ จะเปนจุดเริ่มตนที่ทานจะไดรูจักและไดสัมผัสกับ
จังหวัดกาฬสินธุอยางแทจริง ในนามขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
ขอตอนรับทุกทานดวยไมตรีจติ และมิตรภาพในทุกโอกาสทีม่ าเยือนจังหวัดกาฬสินธุ
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วงเวียนโปงลาง

ขอมูลทั่วไปจังหวัดกาฬสินธุ
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จังหวัดกาฬสินธุ เปนหนึง่ ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเมืองสําคัญ
ทางประวัตศิ าสตรมาตัง้ แตสมัยโบราณกาล โดยมีความเจริญทางดานอารยธรรม
อันเกาแก เดิมทีเปนถิน่ ทีอ่ ยูข องชนชาติละวา ตอมาไดมกี ารอพยพผูค นจากดินแดน
ฝงซายแมน้ําโขงมาตั้งบานเรือนบริเวณแกงสําโรงและลําน้ําปาว นอกจากนั้น
กาฬสินธุยังเปนแหลงขุดคนซากไดโนเสารที่มีช�อเสียง มีพิพิธภัณฑและ ศูนยวิจัย
เกีย่ วกับไดโนเสารทสี่ มบูรณแบบและใหญทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทัง้
ยังมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย รวมทั้งงานหัตถกรรมพื้นบานตางๆ

Information Kalasin
Kalasin, One of the provinces in the Northeast. A historic city since
ancient times. The civilization of ancient civilizations. Originally belonging
of the Lawa people. Later, the migration of people from the land of the
left bank of the Mekong River and settled at Kaeng Samrong Lamnampao
and kalasin is home to the famous dinosaur excavation. Dinosaur
Museum and Research Center on perfect, and the largest in Southeast Asia.
It also has many natural attractions.
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จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 6,946.746 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
ประมาณ 4.3 ลานไร ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะภูมปิ ระเทศตอนบน เปนภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน สวนตอนกลาง
เปนเนินเขาสลับปาโปรง
จากหลักฐานทางโบราณคดีบงบอกวา เดิมทีกาฬสินธุเปนที่อยูอาศัยของ
เผาละวา ซึ่งมีความเจริญทางดานอารยธรรมมากวา 1,600 ป ครั้นเม�อถึงสมัย
กรุงธนบุรี ประมาณ พ.ศ. 2310 พระเจาศิริบุญสารไดยกกองทัพเขาตีเมือง
เวียงจันทน และสถาปนาตนขึ้นเปนพระเจาอยูหัว จนลวงมาป พ.ศ. 2320
ทาวโสมพะมิตร ขุนนางแหงราชสํานักเวียงจันทน ไดอพยพไพรพลหนีความ
ขัดแยงกับพระเจาศิรบิ ญ
ุ สาร ขามแมนาํ้ โขงมาตัง้ บานเรือนบริเวณลุม น้าํ ก่าํ แถบบาน
พรรณา (ปจจุบนั อยูในเขตจังหวัดสกลนคร) ตอมา พระเจาศิรบิ ญ
ุ สารไดยกทัพติดตาม
มา ทาวโสมพะมิตรจึงอพยพหนีตอ จนทายสุดมาพบทําเลที่เหมาะสม คือ บริเวณ
ลําน้ําปาว บานแกงสําโรง สาเหตุเพราะน้ําในลําปาวนั้นใสสะอาดเสียจนมองเห็น
ดินตมเบื้องลาง ดินตมที่มีสีดําสนิทจนแลดูเหมือนน้ํามีสีดํา แสดงถึงความอุดม
สมบูรณของแผนดิน ทาวโสมพะมิตรจึงไดลงหลักปกฐาน จัดตั้งศาลเจาพอ
หลักเมืองขึ้น และไดนําเคร�องบรรณาการเขาถวายแสดงความสวามิภักดิ์ตอ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จนกระทัง่ ไดรบั พระกรุณาโปรด
เกลาฯ ยกฐานะบานแกงสําโรงขึน้ เปนเมือง และพระราชทานนามวาเมืองกาฬสินธุ
ซึ่งแปลวาเมืองน้ําดํา ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
ใหทาวโสมพะมิตรเปนพระยาชัยสุนทร ครองเมืองกาฬสินธุเปนคนแรก
อาณาเขต ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก
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ติดตอกับ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร
ติดตอกับ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร
ติดตอกับ จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม
ติดตอกับ จังหวัดมหาสารคาม ขอนแกน
และอุดรธานี

ขอมูลทั่วไปจังหวัดกาฬสินธุ

Size and location

Kalasin has an area of 6946.746 square kilometers, or about
4.3 million rais located in the middle of the Northeast.
Topography upper The mountains along the Phu Phan mountains.
The central mountains are sparse.
Archaeological evidence indicates that. Kala was originally inhabited
by the Lawa tribes. The progress of civilization more than 1,600
years to the time when Lord Rama about 2310 Mr. KC has raised
an army to attack Vientiane. And establish himself as the King until
after the year 2320, Dame Somphamit. Duchy Court of Vientiane were
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evacuated troops fled the conflict with God, Mr. KC. Skip to populate
the watershed, vividly describing the house (currently in Sakon Nakhon),
later Lord, Mr. KC troops followed. Thao Somphamit migrated to escape.
Until the very end to find a suitable location is in the river now. Ban
Kaeng Samrong Because the water is crystal clear that his trumpeted
vessels visible beneath the soil. The soil is black and looks like water
is black. Represents the fertility of the land. Somphamit Dame has
settled down. Established by EMAIL And brought the tribute he
offered to show allegiance to King Rama skyline. Until receive
graciously. Ban Kaeng Samrong raised in the city. And King called
Kalasin This means that the city of Black Water Has been graciously
pleased to appoint the crown prince Tao Somphamit is Chaisuntornyotin.
Be the First ruler of Kalasin
Nortward
Eastward
Southward
Westward
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it is adjacent to Udonthani and Sakonakhon.
it is adjacent to Sakon Nakhon, Mukdahan.
it is adjacent to Roiet and Mahasakham.
it is adjacent to Khon Kaen Mahasakham
and Udon Thani.
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จังหวัดกาฬสินธุแบงการปกครองออกเปน 18 อําเภอ 135 ตําบล 1584
หมูบาน ประกอบดวย อําเภอเมืองกาฬสินธุ อําเภอยางตลาด อําเภอกมลาไสย
อําเภอสหัสขันธ อําเภอสมเด็จ อําเภอกุฉินารายณ อําเภอทาคันโท อําเภอเขาวง
อําเภอหวยเม็ก อําเภอคํามวง อําเภอหนองกุงศรี อําเภอนามน อําเภอหวยผึ้ง
อําเภอรองคํา อําเภอสามชัย อําเภอนาคู อําเภอดอนจาน และอําเภอฆองชัย
จํานวนประชากร 984,030* คน ชาย 490,074 คน หญิง 493,956 คน และ
มีการปกครองสวนทองถิ่น โดยแบงเปน องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 67 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 81 แหง

ขอมูลทั่วไปจังหวัดกาฬสินธุ
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Administration and
Population
Kalasin is administratively divided into 18 District 135 Subdistrict
1584 villages are Muang Kalasin, Kamalasai, Yang talat, Don chan,
Khongchai, Sahatsakhan, Rong Kham, Somdet, Namon, Huai Mek,
Huai Phueng, Nong krung si, Kuchinarai, Khom muong, Samchai,
Nakhu Thakhantho and Kao wong population 984,030 people, 490,074
males and 493,956 females, and the local government is divided into
the organization. Municipal Provincial Administration 1, 2 and 67 of
the Municipal Subdistrict of 81
ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
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เปนรูปบึงใหญ ตฤณชาติและเมฆพยับฝน หมายถึง สัญลักษณของ
ความชุมช�น และความอุดมสมบูรณของภูมิภาค ทิวเขาตรงสุดขอบฟา
คือแนวกั้นเขตแดนกับจังหวัดใกลเคียง น้ําในบึงมีสีดําเพ�อใหตรงกับช�อ
กาฬสินธุ

Provincial emblem

It’s big pond Tinnachati and cloud Piabn stands of moisture. And
fertility of the region Mountain on the horizon is the boundary of this
area. Water in the lake is black to match
the name Kalasin.

8
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ตนมะหาด เปนไมพระราชทานปลูก
เพ�อเปนมงคลประจําจังหวัดกาฬสินธุมีช�อ
วิทยาศาสตรวา “ARTOCARPUS LAKOOCHA ROXB” อยู ในวงศ MORACEAE
เปนตนไมสงู 15 - 25 เมตร ใบเดีย่ วออกเรียง
สลับ รูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนเกือบ
มน ใบมีขนสากมือทั้งสองดาน ใบดก ดอก
ออกเปนชอรวมทรงเกือบกลมตามซอกใบ
และปลายกิ่งดอกเปนสีเหลือง ออกดอก
เดือนกุมภาพันธ ผล กลม ผิวขรุขระ สีเขียว
เม�อสุกจะเปนสีเหลือง ผลโตเต็มที่เกือบเทา
ผลสมเขียวหวาน เนื้อดานในของผลเปน
สี โอโรส มีรสเปรี้ยวปนหวานเล็กนอย สามารถรับประทานได มี 4 - 5 เมล็ด
ออกผลประมาณเดือนมีนาคม ผลแกเดือนพฤษภาคม เนื้อไม หยาบและแข็งมาก
นิยมใชกอสราง ทําเคร�องดนตรี เปลือกทําเชือกได ราก ใหสีเหลืองใชยอมผา
สรรพคุณทางยา แกนมะหาด ตมน้าํ ด�มเปนยาละลายเลือด แกลม แกกษัย แกทอ งผูก
ราก ตมน้ําด�มแก ไขและขับพยาธิ

ขอมูลทั่วไปจังหวัดกาฬสินธุ
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Provincial tree

Mahad wood graciously planted to be favorable for Kalasin scientific
name is “ARTOCARPUS LAKOOCHA ROXB” in the family MORACEAE
a tree height of 15 - 25 m single and alternate, oblong, pointed at the
base nearly rounded leaves are hairy. both the leaves and flowers into
a bouquet as a nearly spherical tip and axillary flowers are yellow.
Flowering February, rounded, rough green to yellow when ripe. The
nearly full-grown citrus fruit. The inner flesh of the fruit is Old Rose.
It’s sweet, and slightly sour. It can be eaten with 4-5 seeds out of
the month of March. The result may very rough and hard wood. Used
Equipment instruments The root bark rope to yellow dye Mahad
medicinal drugs to dissolve blood boil drinking water as the wind, the
wellness constipation roots. Boil water fever and high blood pressure.
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ดอกพะยอม ช�อวิทยาศาสตร Shorearoxburghii G. Don วงศ DIPTEROCARPACEAE
ช�อสามัญ Shorea white Meranti พะยอม
เปนพรรณไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง
ประมาณ 15–20 เมตร ทรงพุมกลม ผิวเปลือก
สีนา้ํ หรือเทา เนือ้ ไมมสี เี หลืองแข็งลําตนแตกเปน
รองตามยาวมีสะเก็ดหนา ใบเปนรูปมนรี ปลาย
ใบแหลม โคนใบสอบมนขอบใบเรียบ ดานหลังใบ
มีเสนใบชัด ดอกออกเปนชอ ใหญสวนยอดของ
ตนดอกมีกลีบ 3 กลีบ โคนกลีบดอกติดกับกาน
ดอกมีลักษณะกลม กลีบดอกเรียบโคงเล็กนอย
มีสีเหลืองออน กลิ่นหอม

Provincial ﬂower

Sal flower Scientific name is Shorea roxburghii G.Don Wong
DIPTEROCARPACEAE Shorea white Meranti, Sal is a medium to large tree
species, canopy height of 15-20 meters, rounded surface water or
gray bark. Wood is solid yellow with thick flakes. The leaves are oval, pointed
at the base, smooth, rounded edges. Rear leaf blades sharp. A bouquet
of flowers The major part of the flower petals, three petals, flower petals on the flower stalks are round. Smooth, slightly curved petals are
pale yellow, and fragrant.
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ขอมูลทั่วไปจังหวัดกาฬสินธุ

The Slogan of Kalasin

“Black Buddha circulate. Fa Daet Song Yang Ancient City-Excellent
Pong Xylophon Phuthai tribe,s Culture, Phraewa Silk Shawl,
Phasawoei Phu Phan Cliff, Lampao Main Stream, millions - years
Dinosaur certainly in Thai poetic style saying.
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ขอมูลการเดินทาง

¢ŒÍÁÙÅ
â´ÂÃ¶ä¿

à´Ô¹·Ò§

ไมมีเสนทางรถไฟแลนไปถึงจังหวัดกาฬสินธุ ตองเดินทางไปลงที่สถานีรถไฟ
ขอนแกน และตอดวยรถประจําทาง สายขอนแกน-กาฬสินธุ สายขอนแกน-มุกดาหาร
โดยสายรถบัสปรับอากาศและรถตูรับจาง ใหบริการเดินรถประจําทุกวัน

By train

No railway arrived kalasin. Have to go down the
Konkan Railway Station. The bus and food -.
Line Kaen - m division. By bus and van hire. Daily bus service

â´ÂÃ¶Â¹µ

ออกจากกรุงเทพฯ – สระบุรี – นครราชสีมา (เสนทางหลวงหมายเลข 2
ถนนมิตรภาพ) – อ.บานไผ จ.ขอนแกน เลี้ยวขวา – ไป อ.บรบือ ทางหลวง
23 - สารคาม เลีย้ วซายเขาทางหลวง 209 – อ.ยางตลาด – อ.เมืองกาฬสินธุ ระยะ
ทางรวมประมาณ 519 กิโลเมตร รถโดยสารประจําทางออกจากสถานีขนสงหมอชิต
2 ทุกวัน สอบถามรายละเอียดการเดินรถ ไดที่ บขส. โทร 1490 www.transport.co.th

By car

From Bangkok - Saraburi - Nakhon Ratchasima (Highway No. 2,
Concord) - The. Phai, Khon Kaen. Turn right - go. Borabue Highway
23 - turn left onto Highway 209 SARAKHAM - The. Talat, Muang Kalasin.
The total distance is 519 kilometers by bus from Bus Terminal 2 every
inquiry will be shown at Bks. Call 1490 WWW.TRANSPORT.CO.TH
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ขอมูลการเดินทาง

â´Âà¤Ã×èÍ§ºÔ¹
เน�องจากจังหวัดกาฬสินธุ ไมมสี นามบิน ผูท เี่ ดินทางมาโดยเคร�องบินจะตองมา
ลงที่สนามบินจังหวัดรอยเอ็ด และคอยเดินทางตอโดยรถยนต ไปจังหวัดกาฬสินธุ
ระยะทาง 50 กิโลเมตร หรือเดินทางโดยเคร�องบินมาลงทีส่ นามบินจังหวัดขอนแกน
และเดินทางตอดวยรถยนตถึงจังหวัดกาฬสินธุ ระยะทาง 75 กิโลเมตร
สอบถามตารางการบินไดที่ www.siambookingcenter.com หรือ
โทร 02-733-0683, 085-515-4949

By aircraft
Because Kalasin has no airport who arrive by plane at the airport
must go to Roi Et. And then travel by car to Kalasin province is
about 50 kilometers, or you can take to Khon Kaen Airport. And travel
by car to Kalasin from Khon Khan or www.siambookingcenter.com
Call 02-733-0683, 085-515-4949
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ในตัวเมืองกาฬสินธุ มีรถโดยสารประจําทางไปยังอําเภอตาง ๆ ไดอยางสะดวก
นักทองเที่ยวสามารถเลือกใชบริการยานพาหนะไดหลายรูปแบบ เชน รถบัส
รถสองแถว ราคากําหนดไวมาตรฐาน หรือเดินทางใกล ๆ ในตัวเมือง เลือกใช
รถสามลอสะกายแล็ป จะเหมา หรือตกลงราคากันกอนออกเดินทาง ซึง่ รถโดยสาร
ทุกสาย สวนใหญจะรวมกันอยูท สี่ ถานีขนสงกาฬสินธุ โทร 043511298 ,043-813451 ,
043-812191,043-811070

Within Kalasin

In downtown There are buses to various districts Easily Visitors
can take many forms, such as vehicle service, bus minibus to limit
the standard price. Located near downtown Savannah Pedicab used
to take for granted or agreement Skylab price before departure. Which
all passenger car Most of the stations are combined transport, Kalasin,
call 043511298, 043-813451, 043-812191,043-811070
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Distance from district to district in Kalasin.
อําเภอกมลาไสย
อําเภอยางตลาด
อําเภอดอนจาน
อําเภอฆองชัย
อําเภอสหัสขันธ
อําเภอรองคํา
อําเภอสมเด็จ
อําเภอนามน
อําเภอหวยเม็ก
อําเภอหวยผึ้ง
อําเภอหนองกุงศรี
อําเภอกุฉินารายณ
อําเภอคํามวง
อําเภอสามชัย
อําเภอนาคู
อําเภอทาคันโท
อําเภอเขาวง

Kamalasai
Yang talat
Don chan
Khongchai
Sahatsakhan
Rong Kham
Somdet
Namon
Huai Mek
Huai Phueng
Nong krung si
Kuchinarai
Khom muong
Samchai
Nakhu
Thakhantho
Kao wong

12 กม.km
16 กม. km
27 กม. km
32 กม. km
39 กม. km
39 กม. km
40 กม. km
42 กม. km
48 กม. km
60 กม. km
62 กม. km
79 กม. km
81 กม. km
85 กม. km
88 กม. km
99 กม. km
103 กม. km
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ขอมูลการเดินทาง

ระยะทางจากอําเภอเมืองกาฬสินธุ ไปยังอําเภอตางๆ

19

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ
The major attractions

อำเภอเมืองกาฬสินธุ

Tourism Amphoe Muang

อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร (เจาโสมพะมิตร)
เปนอนุสาวรียข องเจาเมืองกาฬสินธุค นแรก หลอดวยสัมฤทธิข์ นาดเทาคนจริง
ยืนบนแทน มือขวาถือกาน้าํ มือซายถือดาบอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ ไดสละทรัพย
กอสรางอนุสาวรีย เพ�อเปนการแสดงกตเวทิตาคุณตอผู ใหกําเนิดเมืองกาฬสินธุ

The Monument of Phraya Chaisuntornyotin

(Chao Somphamit).
A monument of the first ruler of Kalasin. Cast bronze Statue of
a person standing on a platform holding a teapot. Absolute left-handed
sword Kala is a monumental construction taking agents. To express
your gratitude to those who gave birth to Kalasin.

20
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พิพิธภัณฑของดีจังหวัดกาฬสินธุ

ศาลากลางจังหวัด (อาคารเดิม) จัดตัง้ เปนศูนย
สาธิตอาชีพหัตถกรรมจังหวัดกาฬสินธุ ประกอบ
ดวยหองจัดแสดงนิทรรศการตาง เชน หองประวัติ
ของจังหวัดกาฬสินธุ หองวิถชี วี ติ ชาวผู ไทยในอดีต
ที่มีหัตถกรรมพื้นบานตาง ๆ จัดแสดงไวหองเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
หองวิถีชีวิตการทํานาชาวนากาฬสินธุ หองโชว
แพรวา หองจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร และ
หองจําหน�ายผาไหม สินคาของที่ระลึกตาง ๆ ของ
จังหวัด

Museum of the Kalasin

Town Hall (original building) was established as a Handicraft center
in kalasin. Include exhibits about in the history of kalasin A culture of
Thailand in the past. With various crafts on display in the room under
Her Majesty the Queen. A life of farming in Kalasin. Kenneth Off Hall
of agricultural products And Silk Souvenirs of the province.
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สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

ศาลหลักเมือง

เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คูเมืองกาฬสินธุ มี ใบเสมาหินแกะสลักสวยงามใหชม
จากประวัตกิ ารสรางเมืองระบุวา มีหลักเมืองโบราณเปนหลักไมประดู กวาง 8 นิว้
หนา 7 นิ้ว สูง 36 นิ้ว รายรอบมีกอนหิน 12 กอนลงยันตตรีนิสิงเห (มนตคาถา
อยางหนึง่ ทีแ่ พรหลายในพมาและเขมร) ปกอยู ตอมา พ.ศ.2479 มีการบูรณะนําโดย
เจาคุณพรหมคุณธราจารยกาฬสินธุบ ริหารสังฆปราโมกข เจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ
เน�องจากหลักเมืองเดิมผุเหลือเพียงคืบไมเปนที่น�าเคารพเล�อมใส โดยรวบรวม
เงินบริจาคและขอความรวมมือจากพีน่ อ งชาวกาฬสินธุ และแหแหนใบเสมาโบราณ
มาจากเมืองฟาแดดสงยางเพ�อปกคูกับหลักเมืองเดิม

Pillar

Kala is a sacred city. A beautifully carved stone parapet to watch.
History, stating that the city There is an ancient town core wood
7 inches wide and 8 inches high, 36 inches around the 12 blocks into
a stone talisman all that’s new (one spell widespread in Myanmar and
Cambodia), embroidered in later 2479. you have restored the lead by
Khun Phrom Buri Mithra Professor of Religious Liberty Prasad primate.
Kalasin Because the main decay only creep is respected theologian.
By collecting donations and support from the people of Kalasin.
Ancient battlements and manifestation of Fa Daet Song Yang to stick
with the old town.
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หอเจาบาน

หอเจาบานเปนที่สถิตของมะเหสักข และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ไดเริ่มสรางมา
แตเม�อใดไมปรากฏชัดเจนแตมีมาพรอมกับการสรางเมืองกาฬสินธุ นับตั้งแตป
พ.ศ.2324 ครัง้ เม�อทาวโสมพะมิตร ไดอพยพไพรบา นพลเมืองมาจาก นครเวียงจันทน
มาตัง้ บานเรือนเปนเมืองบริเวณสงเปลือยเรียกวา บานแกงสําโรง หรือบานทาแกง
สําโรง จึงไดจัดสรางเมืองพรอมหอเจาบานขึ้นตามความเช�อของคนในสมัยนั้น
ซึ่งหอเจาบานมักจะสรางไว ในบริเวณที่เปนดอนปา ที่มีตนไม ใหญรมครึ้ม หนาทึบ
เปนบริเวณที่สงัดวิเวกเรียกวา ดอนปูตาซึ่งจะเปนการสรางในลักษณะเปนบาน
ไมหลังเล็ก ๆ เปนที่สถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพ�อกราบไหวบูชาตาม
ความเช�อที่สืบทอดกันมา

Hall of host

Hor chao ban is makesak live Hor chao ban. And the Holy Spirit
But when I started to clear, but are accompanied by the creation of
Kalasin since the year 2324 when Thao Somphamit. Private home
population has migrated from Vientiane. And settled in a town called
Songplueai. Ban Kaeng Samrong Ban Kaeng Samrong. It has built up
along the tower host the faith of the people in those days. The host
usually hall built in the vicinity of the upland forest. A thick shady
trees in the quiet solitude. Don ancestors, which would create in
a small wooden house, a habitation of God the Holy Spirit. To worship
according to their faith heritage.
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วัดกลาง

เปนพระอารามหลวง ที่ประดิษฐานพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวง
พอองคดํา-ซุมเย็น) พระพุทธรูปคูบาน คูเมืองจังหวัดกาฬสินธุ หลอดวยคําแดง
(ตัมพะโลหะ) ราวจุลศักราช 172 เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หนาตักกวาง 41
เซนติเมตร ความสูงจากฐานถึงยอดพระเมาลี 75 เซนติเมตร พุทธลักษณะเปน
งานชางที่เกาแกมาก ใตฐานพระพุทธรูปมีอักษรจารึก (อักษรธรรม) กลาวถึง
ประวัติศาสตรและตํานานการสรางโดยเจาครูนาขาม (กิว) เปนประธานในการ
หลอพระพุทธรูปองคนี้ขึ้น

Watkhang

The temple Bronze Buddha Nirarokhantalai. (Buddha Black - coldtraps)
Buddha pagoda. Partner in Kalasin Cast in the red (Tum Pa metal)
around a statue of Buddha Hulsakrach 172 width 41 cm height from
the base to the top of the statue is 75 cm Buddha nature is a mammoth task very old. The Buddha statue with inscription (fair value)
discusses the history and myths created by the teacher in Kham (skill)
presided over the casting of the statue up.
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วัดเหนือหรือวัดศรีบุญเรือง

เปนวัดเกาแกสรางขึน้ ในชวงเวลาเดียวกับวัดกลาง ภายในวัดมีใบเสมาโบราณ
จากเมืองฟาแดดสงยาง

Watnea or Watsiboonruang
Temple is the oldest temple built during
it’s time. The temple is an ancient
battlements of Fa Daet Song Yang.
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วัดใตโพธิ์ค้ำ

เปนวัดเกาแกสรางในชวงเวลาเดียวกับวัดกลางและวัดเหนือ เปนลักษณะ
การตั้งวัดขึ้นในชุมชนสมัยโบราณซึ่งมีการแบงพื้นที่ ในชุมชนเปน บานเหนือ
บานกลาง และบานใต แตละบานก็จะมีวัดประจําหมูบาน ภายในวัดมี โบสถเกาแก
ที่ยังใชเปนที่ประกอบสังฆกรรม ทั้งมีศิลปะตกแตงอันสวยงามและพื้นที่บริเวณ
หนาจัว่ ดานนอกของผนังสิมดานตะวันออกเขียนฮูปแตม หรือจิตรกรรมเร�องพุทธ
ประวัติตอนมารผจญ

Wat tai Phokhum

The old temple built during the
Middle Temple and North Temple.
The nature of the measure in our
ancient nation, which has a large
community center is home to over
house and home, each home would
be the village temple. The temple is
the oldest church still in use as the
assembled ranks. The decor is beautiful

26

à·ÕèÂÇ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø

TOUR KALASIN

ตั้งอยูตําบลภูปอ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ หางจากจังหวัดกาฬสินธุ
ไปทางทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร
ไปทางอําเภอสมเด็จหรืออําเภอสหัสขันธ
เปนทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ
ปางไสยาสน ฝ มื อ ช า งจากสมั ย
ทวาราวดีจําหลักบน หนาผา 2 องค
เป น ที่ เ คารพบู ช าของชาวจั ง หวั ด
กาฬสิ น ธุ แ ละใกล เ คี ย ง องค แ รก
ประดิษฐานอยูบ นเชิงเขาทางขึน้ องคทสี่ อง ประดิษฐานอยูบ นภูปอนอก จากภูปอ
จะเปนทีป่ ระดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสนอนั ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ลว ยังเปนสถานทีม่ ี
ทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแกการพักผอนหยอนใจอยางยิ่ง

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

พุทธสถานภูปอ

Phu Pho Budishsm

Located in Tambon Phu Pho
District Kalasin Away from Kalasin
Province to the north about 28 miles
to the Somdet or Sahatsakhan. Inventions of Ancient Buddha is reclining.
Craftsmanship of Dvaravati Buddha
carved on cliff 2 is the worship of
Kalasin and nearby. The first temple
on the hill up the second statue on the outside Phu. From Phu is
a statue of a reclining Buddha sacred. A place of spectacular natural
beauty especially suitable for recreation.
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วัดประสิทธิ์ไชยาราม

เปนวัดเกาแกสรางขึ้นตั้งแต พ.ศ.2388 หรือชวงรัชกาลที่ 3 ภายในวัดมีสิม
แบบพืน้ บานอีสานโบราณ เปนวัดสังกัดคณะสงฆมหานิกาย พบหลักฐานทีจ่ ารึกไว
ในแผนศิลาหลังโบสถเกาเปนภาษาไทยลาวโบราณวา สรางเม�อ จุลศักราช 1207
ตรงกับ พ.ศ.2388 โดย เมืองแสง และปุตตะ ปุตตา ยาคูพฒ
ุ ทา ชามณี และตาแสง
ซึ่งเปนประชาชนที่ยายถิ่นฐานจากฝงลาวในสมัยที่ยังไมไดแยกประเทศ มาอยู
ที่บานหนองสอ บานมวงเฒา ยกขึ้นเปนวัดตามพระราชบัญญัติเถรสมาคมเม�อ
พ.ศ.2480

Wat Prasitchai Yaram

The old temple built since 2388 or during the
three days of the Temple, the folk music of the
ancient East. The temple is under the ecclesiastical
Mahanikaya Evidence is written in the old stone
church was built on the ancient Berber languages, Thailand, Laos, in
1207 with BE 2388 by the City of Light and Putta Position Yakubu
developed eyes and light eyes, a jewel tea for residents to relocate.
from Laos in the past that have yet to isolate the country. Ban Nong
Yai old to raise as measured by the 2480 Synod on.
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วงเวียนโปงลาง

à·ÕèÂÇ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø
TOUR KALASIN

29

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

วงเวียนโปงลาง

วงเวียนโปงลาง ตัง้ ตระหงานเปนสัญลักษณเมืองกําเนิดโปงลาง เคร�องดนตรี
โดยศิลปนแหงชาติ นายเปลือ้ ง ฉายรัศมี ผูป ระดิษฐขนึ้ จากเกราะหรือกะลอสมัย
โบราณ นํามาประยุกตทําเปนไม 13 ทอน ทําจากไมมะหาด เรียงรอยเปนเคร�องตี
ปจจุบันโปงลางแพรหลายไปทั่วประเทศ รวมถึงตางประเทศที่คนไทยไปอาศัยอยู
และนําไปเผยแพร วงเวียนโปงลางสรางขึน้ เพ�อเปนทีร่ ะลึกเม�อครัง้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงดนตรีโปงลาง เพลงลายเตยโขง และ
ลายลมพัดพราว ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เม�อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2533

Circle Pong Lang

Circle Dance Stands as the symbol of origin Dance Instruments
plot of the radiant strip Mr.Pueng Sayratsame creator of ancient armor
or assembly hall. Be applied to wooden 13 piece wooden Mahad. Sort
of a hit Dance is widespread throughout the country Thailand, including foreign ones, to live and to be published. Circle Dance created a
memorial on time. HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s. CSR The
music coming This song Mekong Text As the wind blows and stripes
Beach Kalasin College of Dramatic Arts on February 26, 2533.
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กุดน้ํากิน เปนบึงน้ําขนาดใหญ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดพัฒนาใหเปน
สวนสาธารณะสําหรับพักผอนหยอนใจ
ออกกําลังกาย และนันทนาการตางๆ
โดยบริเวณโดยรอบของกุดน้ํากินจะมี
ทางสําหรับวิ่งหรือเดินออกกําลังกาย
ผืนดินที่ย�นเขาไปจนเกือบคลายเกาะ จะสรางอาคารสําหรับเปนฟตเนส บริเวณ
ลานตรงกลางใชสําหรับซอมลีลาศ, เตนแอโรบิค, รํากระบอง ฯลฯ สวนศาลาดาน
หลังไวสําหรับประกอบพิธีตางๆ

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

สวนสาธารณะกุดน้ำกิน

Park Kudnumkin

Kudncmkin park is for recreation, fitness and recreation services.
The area around the drinking water will have songs for running or
walking workout. Land that extends into almost on the island. Share the
gym This central area is used for training, dancing, aerobics, dance club,
etc.
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อำเภอกมลาไสย

Tourism Amphoe Kamalasai

พระธาตุยาคู
พระธาตุยาคู เดิมเรียกวา “พระธาตุใหญ” เปนพระสถูปสมัยทวารวดีราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13-15 เจดีย ไดเกาทรุดโทรมปรักหักพังไปตามกาลเวลาเพราะขาด
การทะนุบาํ รุง ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดสรางเจดียท รงแปดเหลีย่ มกออิฐถือปูน
ซอนทับฐานเดิม และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ไดมีการสรางตอเติมสวนยอดให
สูงขึน้ อีก จนกระทัง่ ถึง พ.ศ. 2510-2522 กรมศิลปากรไดทาํ การขุดแตงและบูรณะ
เจดียองคนี้ รวมทั้งไดจดทะเบียนเปนโบราณสถาน มีหลักฐานวาแตละสวนของ
พระธาตุถกู สรางขึน้ ใน 3 สมัย โดยสวนฐานรูปสีเ่ หลีย่ มยอมุมสรางในสมัยทวารวดี
ถัดขึ้นมาเปนสวนฐานทรงแปดเหลี่ยมสรางในสมัยอยุธยา สวนองคระฆังและ
สวนยอดสรางตอเติมในสมัยรัตนโกสินทร รอบๆ องคพระธาตุพบใบเสมาแกะ
สลักภาพนูนต่ําเร�องพุทธประวัติ ในเดือนพฤษภาคมของทุกป ชาวบานจะจัดใหมี
งานประเพณีบุญบั้งไฟเพ�อเปนการขอฝนและนําความรมเย็นมาสูหมูบาน
พระธาตุยาคู มีจุดเดนคือเปนพระธาตุเจดียขนาดใหญที่สุดในบริเวณเมือง
ฟาแดดสงยาง กอดวยอิฐดิน ฐานเปนรูป 8 เหลีย่ ม ยอมุมไมสบิ สอง ขนาดกวาง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร สรางซอนกันในลักษณะเปนจตุรมุข มีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ ความสูง
วัดจากฐานถึงยอด 8 เมตร
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จากตัวจังหวัดกาฬสินธุ ไปตามเสนทางหลวงสาย 214 (กาฬสินธุ-รอยเอ็ด)
ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร หรือจากตัวอําเภอกมลาไสยไปตามถนนหนา
โรงเรียนกมลาไสยระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงแยกบานเสมา เลี้ยวขวา
เขาถนนลูกรัง 400 เมตร

Phatad Yaku

Yakubu relics originally called “relics”, the great doors of the
pagoda. Century 13-15 pagoda was old, dilapidated ruins over time
due to lack of maintenance. Later in the Ayutthaya has built an
octagonal tower. Superimposed over the original brick base. And in the
Rattanakosin era has been built upon the top of a rise again until the
year 2510-2522 Fine Arts Department excavated and restored pagoda.
Including a visit to the historic There is evidence that each of the
elements were created in 3 days by the base rectangular recess built in
Dvaravati. Next up is an octagonal base built in the Ayutthaya period.
The bell and the construction and renovations in the period surrounding
the relics found battlements carved in low relief the Buddha.
In May of each year Residents to organize a traditional rocket
to rain and bring happiness to the village.
Phatad Yaku feature is the largest in the city of Fa Daet
Song Yang. Clay brick base is a square recess twelve
size 8 wide and 10 meters long, 10 meters is nested in
a cruciform. The stairs in 4 different height measured from
the base to the top 8 meters.

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

การเดินทาง

Travel

From Kalasin Along highways 214 (Kalasin-Et)
distance of19 kilometers from the school down the
street Kalasin Kalasin distance of about 6 kilometers
to the junction boundary. Turn right on the
dirt road for 400 meters.
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วัดโพธิ์ชัยเสมารามหรือวัดบานกอม
ตั้งอยูบานเสมา ตําบลหนองแปน ตรงขามกับทาง

เขาเมืองฟาแดดสงยาง อยู ในอาณาเขตเมืองฟาแดด
สงยาง ไมไกลจากพระธาตุยาคู เปนวัดเกาโบราณที่
ชาวบานไดนําใบเสมาหินที่ขุดพบมารวบรวมไวจํานวน
มาก มี ใบเสมาหินขนาดใหญสมัยทวาราวดีที่ปกอยูเปน
แนวกําแพง ทําดวยศิลาแลง กวาง 1 ศอก หนา 8 นิ้ว
รวม 29 แผน และทําดวยศิลาแลง จําหลักฐานเปน
เทวดาผูชาย 1 หลัก ผูหญิงยืนเคียงกัน 1 หลัก กวาง 1 ศอกคืบ ยาว 3 ศอก
หนา 8 นิ้ว 1 แผนใบเสมาจําหลักเปนภาพตาง ๆ สวนมากสลักเปนภาพเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา ที่อาจถือเปนเอกลักษณของอีสาน

Wat Pho Chaisemaram

Located in Ban Sema parapet opposite

the entrance to the city of Fa Daet Song Yang.
Territory in Fa Daet Song Yang. Not far from
Ayacucho relics An ancient temple that has
led parapet stones were excavated collection
number. A large stone parapet Dvaravati embroidered
on a vertical wall. Made of laterite cubits wide and
1 inch thick 8 includes 29 sheets and is made with laterite. Angel
was the first major evidence that a woman stood 1 cubit long and
3 feet wide main 1 1 8 inch thick parapet panels etch a very different
picture engraved on Buddhism. Could be considered as a unique forum.
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โนนสาวเอ

ตัง้ อยูท บี่ ริเวณทุง นา ตําบลหนองแปน
อําเภอกมลาไสย โนนสาวเอมีลักษณะเปน
เนินดินกวางใหญมีคุณคาทางโบราณคดี
ซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณเมื อ งฟ า แดดสู ง ยาง
บริเวณลอมรอบเปนทุง นาช�อวา “ทุง ฟาแดด”
บนเนินสาวเอนี้ มีสถูปเจดียแ ละมีพระพุทธ
รูปประดิษฐานอยู สวนการเขาถึงนั้นหาง
จากเมื อ งกาฬสิ น ธุ ตามถนนหมายเลข
214 ประมาณ 13 กิโลเมตร แยกขวาตอ
ไปยังบริเวณเมืองฟาแดดสูงยางระยะทาง
6 กิโลเมตร

Non Sao Ae

Located at Tambon Nong Pan field Kamalasai Non Sao Ae is
a vast, valuable archaeological mound. It is located in the sunny sky
high tires. Surrounding a field called “Tung fa dat” on the girls this EA.
A pagoda and Buddha is enshrined. Features and is a large mound in the
center of the field. The access is from Kalasin. Follow route 214 about
13 kilometers, turn right on to the sunny sky high tire is 6 kilometers.
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อำเภอกุฉินารายณ

Tourism Amphoe Kuchinarai

แหล
ง
ซาก
ดึกดําบรรพปลา

ภูน้ําจั้น

ตั้งอยูที่ภูน้ําจั้น ตําบลเหลาใหญ ใกลวัดพระพุทธบุตร
พบในชัน้ หินทราย มีอายุตงั้ แตปลายยุคจูแรสสิก ถึงตน
ยุคครีเทเชียส ราว 130 ลานป มาแลว ซากดึกดําบรรพ
ปลาที่พบมีขากรรไกร ซึ่งตางจากปลาโดยทั่วไป คือ
ขากรรไกรสั้นตองดูดอาหารที่อยู ใกลๆ ปากเทานั้น
นอกจากนี้ ยังมีเกล็ดแข็งเปนเงาวาวเพ�อชวยพยุงลําตัว เน�องจาก ยังไมมกี ารพัฒนา
กระดูกสันหลังเทาที่ควร จากการศึกษา พบวา เปนซากดึกดําบรรพปลาชนิดใหม
ของโลก ใหชอว
� า เลป โดเทสพุทธบุตรเอนซิส (Lepidotes buddhabutensis)
จัดอยูในวงศ Semionotidae แหลงซากดึกดําบรรพปลาแหงนีม้ ซี ากปลาเลปโดเทส
ที่สมบูรณมากกวา 100 ตัว ถือไดวา เปนแหลงซากดึกดําบรรพปลาเลปโดเทสที่
ใหญทสี่ ดุ ในทวีปเอเชีย สันนิษฐานวา บริเวณนีเ้ คยเปนแองน้าํ จืดขนาดใหญมากอน

The fossil fish Phu Namchan

Located in Phu Nam Chan. The Big Bang Son Buddhist Temple
Found in sandstone Age from Late Jurassic Classic. By the early
Cretaceous, about 130 million years ago a fossilized fish found in the jaw.
Unlike fish in general. Jaws short to absorb food near the mouth
are also soluble solid finish to help support the body are not yet
developed spine as expected, the study found that a fossil species
of new world called Lego. Tow synthase Buddhism Energy Systems
(Lepidotes buddhabutensis) held in the family Semionotidae of fossil
fish is a dead fish Lake torpedo test complete over 100 is considered
a fossil fish Lake torpedo synthase at large. in Asia, most assumed that
this area was once a large freshwater swamp before.
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บอน้ำซับ

มะพราวนรเกเปนบริเวณทีม่ นี า้ํ ไหลออกมาจากซอกหิน ซึง่ น้าํ ที่ ไหลออกมาไม
เคยแหง จะมีปริมาณในการไหลนอยลงบางในฤดูรอน คนในชุมชนเรียกวาน้ําซับ
ตามความเช�อของคนในพื้นที่วาสามารถรักษาโรคไดดวย

pond

The coconut is equal to the area with water flowing out of the rocks.
The water never runs dry, the amount of flow into it in the summer.
People in the community called permeating the faith of people in the
area that can cure it.
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วนอุทยานภูผาวัว

วนอุทยานภูผาวัว อยูในทองที่ บานนาไคร บานโคกโกง ตําบลกุดหวา อําเภอ
กุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ อยู ในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงดานแย มีเนื้อ
ทีป่ ระมาณ 4,000 ไร กรมปาไมไดประกาศจัดตัง้ เปนวนอุทยาน เม�อวันที่ 20 กุมภาพันธ
พ.ศ.2539 ประกอบดวย

Forest Phuphavua

Rocky Mountain bull located in Ban Khok Kong Krai Thong Kut
Kuchinarai. Kalasin In the National Forest forest Bad Side. With an
area of approximately 4,000 Rais (approximate 1600 ares) of forest has
been declared a national park on February 20, 2539 contain.

น้ำตกเจ็ดสี
(Seven Colors Waterfall)

น้าํ ตกเจ็ดสี อยูบ ริเวณลําหวยชาง ทองที่
บานขุมขีย้ าง ต.กุดหวา มีโขดหินนอยใหญวาง
เรียงตัวสลับทับซอนกันตามแนวทางไหลของ
น้ําตามลําหวย มีน้ําไหลเกือบตลอดป รอบๆ
น้ําตกเปนปาเบญจพรรณ การเดินทาง ใชเสน
ทางเดียวกับน้ําตกตาดสูงและตาดยาว แต
น้าํ ตกเจ็ดสีจะอยูล กึ เขาไปอีก (กรุณาสอบถาม
ขอมูลกับเจาหนาที่วนอุทยานอีกครั้งหนึ่ง)
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Seven Falls

elephants Creek area Local treasure house of rubber. Stub Kinks
Are the rocky arranged alternately stacked along the flow of the creek.
The water flows all year round The forest around the falls to travel
the same path length Tat and The Seven colors Falls are deep into it.
(Please check with park officials again).

น้ำตกตาดยาว
(Tat Yao Falls Waterfall)

น้าํ ตกตาดยาว อยูบ ริเวณหวยแดง ในเขตบานโคกโกง ตําบลกุดหวา หางจาก
น้ําตกตาดสูงประมาณ 100 เมตร เปนน้ําตกชั้นเดียวลาดยาวไปตามแนวหวย
ลักษณะเดน คือ มีลานหินขนาดกวางลาดเอียงตามธรรมชาติ เปนพื้นเรียบกวาง
ใหญ มีน้ําไหลลาดตามแนวของแผนดินลักษณะเหมือน สไลเดอร ชาวบานเรียก
อีกช�อหนึ่งวา น้ําตกสไลเดอร น้ําจะไหลแรงมากในฤดูฝน และ น้ําตกตาดยาวนี้
จะไหลไปรวมกันกับน้ําตกตาดสูงในที่สุด มีบรรยากาศตามธรรมชาติที่เย็นสดช�น
นําความประทับใจใหแกผูมาทองเที่ยวอยางยิ่ง เหมาะเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ และศึกษาคนควาธรรมชาติชีวิตของสัตว รวมทั้งพืชในระบบนิเวศวิทยา
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Tat Yao Falls

Long live the Red Creek
waterfall. In Ban Khok Kong Wan
Kut from the waterfall about 100 meters high waterfall along the creek just
Lat. Features a wide rocky slope naturally.
A large flatbed Water flows along the slope
of the
land looks like a waterslide locals call it another name. The waterfall
waterslide The water flow in the wet season and this term will flow to
the Tat Tat in combination with images. The atmosphere naturallycool.
Convey the impression to the traveler that. Ecotourism isan ideal
source Study nature and animal life. The plants in the ecosystem

น้ำตกตาดสูง
(Tat Song Waterfall)

อยูใ นเขตบานโคกโกง ตําบลกุดหวา เดินทางตามเสนทาง 2030 กุฉนิ ารายณ – คําชะอี
และแยกไปทางขวามือที่บานโคกโกง เปนระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยอยูหาง
จากภูผาวัวประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณน้ําตกตาดสูง จะเปนธารหิน น้ําไหล
ลดหลั่นกันไป เปนน้ําตกชั้นเดียวลาดยาวไปตามแนวหวย มี โขดหินขนาดตางๆ
สลับทับซอนตามแนวทางไหลของน้ําตก รอบๆ น้ําตกมีพันธุ ไมหลายชนิดขึ้นอยู
มีน้ําไหลเกือบตลอดปและจะไหลแรงในฤดูฝน
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รถยนต เดินทางจากอําเภอเมืองกาฬสินธุ ไปตามเสนทางกาฬสินธุ- สกลนคร
ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ถึงสีแ่ ยกอําเภอสมเด็จเลีย้ วขวาระยะทาง ประมาณ
38 กิโลเมตร ถึงสี่แยกอําเภอกุฉินารายณ แลวไปตามเสนทางจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบานนาไคร เลี้ยวซายเขาวนอุทยานภูผาวัว ประมาณ
2.5 กิโลเมตร

Tat song Falls

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

การเดินทาง :

Is in Ban Khok Kong Kut Wa traveling along Route 2030 Kuchinarai - Bo
and split to the right hand of Ban Khok Kong is 6 kilometers away
from the rocks sill about 4 kilometers in the Tat, will be a soothing
stone. water descending Yao is the only waterfall along the creek.
Interspersed with rocks of various sizes overlap along the waterfall.
Around the waterfall has several vegetation types. The water flows all
year round and will flow in the rainy season.

Travel :

Car trip from Muang Thong
Thani along the route - Sakon.
Approximately 42 kilometers to the
intersection, turn right Somdet
distance of about 38 kilometers to the
intersection Kuchinarai. Then follow
the directions province about 15
kilometers to Ban Na Krai. Turn left
on Rocky Mountain bull about 2.5
kilometers.
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อางเก็บน้ำหวยจุมจัง

อางเก็บน้าํ หวยจุมจังเปนแหลงน้าํ ธรรมชาติและแหลงน้าํ ทีส่ รางขึน้ ในหมูบ า น
และเปนธรรมชาติที่สวยงามมาก มองเห็นภูเขาลอมรอบอาง
การเดินทาง : จากอําเภอกุฉินารายณเดินทางมาถนนสมเด็จ-มุกดาหาร
ประมาณ 8 กิโลเมตร เลี้ยวซายขางองคการบริหารสวนตําบลกุดหวา เขาไปอีก
ประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะเจออางเก็บนําหวยจุมจังที่สวยงามเปนธรรมชาติ

The reservoir’s capacity Joom Jung

Reservoir capacity, it is a natural water source and water source
built in the village. Very beautiful and natural Overlooking the mountains surrounding the basin

Travel
Road trip Kuchinarai King - Mukdahan, about 8 kilometers, turn
left outside the organization, management and Sugar Bang Wa. For
approximately 2 km you will come across the creek reservoir capacity,
so beautiful and natural.
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บานโคกโกง หรือ หมูบ า นพัฒนา
วัฒนธรรมผูไทยบานโคกโกง เปน
หมูบานวัฒนธรรมทองเที่ยวของชาว
ผู้ ไ ทย ซึ่ ง อยู่ ที่ อํ า เภอกุ ฉิ น ารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ นอกจากนัน้ หมูบ า น
แหงนี้ยังไดรับรางวัลชนะเลิศหมูบาน
วัฒนธรรมดีเดนแบบ HOMESTAY
อีกดวย
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บานโคกโกง ถือวาเปนหมูบานที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและ
วิถชี วี ติ ของเผาผูไ ทยดัง้ เดิมไว ทัง้ ในเรือ่ งการดำรงชีวติ การแตงกาย ภาษาถิน่
ตลอดจนการสืบสานเอกลักษณและวัฒนธรรมใหกับเยาวชนรุนหลัง
สำหรับนักทองเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวชมหมูบานวัฒนธรรมแหงนี้ สามารถ
เดินทางไปสัมผัสถึงวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของชาวภูไทไดโดยพักไดทโี่ ฮมสเตย

สนใจขอมูลเพิ่มเติมติดตอไดที่
ที่อยู :

บานโคกโกง หมู 5 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ
จ.กาฬสินธุ 46110
โทรศัพท : 081 964 7772 , 0 4382 1318
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Ban Khok Kong is a village that still

retains the customs and lifestyle of the original tribes of Thailand.
In terms of livelihood costumes dialects, as well as identity and cultural
heritage to the younger generations.
For tourists interested to visit this village culture. Able to experience the lifestyle and culture of the Phu Tai has allowed a home stay.

For more information contact:
Location
Phone

: Moo 5, Ban Khok Kong. Kud Wa. Kuchinarai,
Kalasin 46110
: 081 964 3772 0 4382 1318.
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ปาธรรมชาติภูเขาโหลย
พื้นที่ปาธรรมชาติภูเขาโหลย,ชมทิวเขาภูโหลย
มีอา งหินน้าํ เล็ก ๆ เปนดานหินตนขอยและรองน้าํ ไหล
ในฤดูฝน ชาวบานมักขึน้ ไปเก็บหน�อไมรวกเสร็จก็พกั
อาบน้ํา ทานอาหารและลงเลนตรงน้ํา ลงเลนน้ําให
นั่งแลวร�นลงไปที่ต่ํากวา ทีนาอางหิน

Forest Phu Louy.
A final area of natural forest, mountains,
hills, mountain views and has a final small
rock water rock frontman Koi and gutter in
the rain. Traditionally, bamboo canes to store
finished shower room. Dine and play straight
into the water. To swim and to ride smoothly
down to the lower field stone sink.

พระเจดียประทุมทอง
พระเจดียประทุมทองสูง 39 เมตร กําลัง
ก อ สร า งบนดอยภู ถ้ํ า พระและชมทิ ว เขาที่
สวยงามมากในฤดู ฝ น นมั ส การพระพุ ท ธ
ไสยาสยองค ใหญ, สถานปฏิบัติธรรมหนาผา
ภูถ้ําพระ, เดือนมกราคม กุมภาพันธของทุกป
มีงานปริวาสกรรม

Pagoda Pratumtong
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Pratumtong 39 meter high pagoda
was constructed on Doi Tham and
watch the most beautiful mountain in
the rainy season. Reclining Buddha in
the Great Bay, Field, Cliff Tham, JanuaryFebruary every year. Have Baby Girl

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

ลานหินปุมภูผาผึ้ง

อีกหนึง่ สถานทีท่ อ งเทีย่ วทีม่ ชี อเสี
� ยง ซึง่ ตัง้ อยูในเขตพืน้ ทีข่ องตําบลหนองหาง
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ โดยลานหินปุมแหงนี้ถือวาเปนแหลงศึกษา
คนควาทางธรณีวิทยา ที่มีความโดดเดนที่มีแคไมกี่แหงในประเทศไทย
ภูผาผึง้ เปนภูเขาขนาดเล็ก ตัง้ อยูท างทิศตะวันออก ของบานหนองหาง เปน
เขตรอยตอกับบานวังมน ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉนิ ารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ซึง่ เปน
มรดกทางธรรมชาติอนั ล้าํ คาของตําบลหนองหาง มีสตั วปา และพันธุ ไมนานาชนิด

Camp rock button Phu PaPuang

Another famous sight. It is located in the district of Nong
Department. Kuchinarai Kalasin The rock is considered as the study of
geology. The dominant with just a few in the thailand.
The Camp is a small hill
Located east Department of
Nong Is the boundary of the
Village of Wa Kut Kuchinarai.
Kalasin This is a precious
natural heritage Nong Department of wildlife and vegetation
species.
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นอกจากนีแ้ ลวยังเปนทีต่ งั้ ของ
มรดกที่ธรรมชาติสรางสรรค ไดแก
สะพานหิน ซึง่ มีลกั ษณะเปนสะพาน
ที่ ใช สํ า หรั บ เดิ นข ามไปมาสํา หรับ
พรานที่เดินปา และมีรูปลักษณ ที่
สวยงาม นักเดินปาและนักทองเทีย่ ว
นิยมถายภาพไวเปนที่ระลึก
In addition, there is the
legacy of a creative nature,
which is a stone bridge crossing
a bridge used for hunter hiking.
And has stunning photography,
hiking and tourists and
souvenirs.

ถ้ำฝามือแดง

Cave Pha mua Dang
ขอมูลโดย

: องคการบริหารสวนตําบลหนองหาง
หมู 2 ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ 46110
โทรศัพท 0 43851915
Information by : Nong Hang Subdistrict Administrative Organization,
Nong hangKuchinarai. Kalasin 46110
Phone: 0 4385 1915
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อําเภอเขาวง
TOURISM AMPHOE KAOWONG
น้ําตกตาดทอง

น้ําตกตาดทอง บานโพนสวาง ต.กุดสิมคุมใหม อ.เขาวง เปนน้ําตก
ขนาดใหญอยูต ดิ ทางหลวง ชวงฤดูฝนจะมีนา้ํ มาก ผูค นนิยมมาเทีย่ วกันโดยเฉพาะ
วั น หยุ ด สิ่ ง น� า สนใจ อยู ใ นลํ า ห ว ยดาน ซึ่ ง ต น น้ํ า อยู ใ นเทื อ กเขาภู พ านเขต
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร น้ําตกมีขนาดไมใหญนัก สูงประมาณ 5 ม. สายน้ําไหล
ผานโขดหินในลําธารและมีแองน้ําใหลงเลนเปนชวงๆ ทั้งดานบนและดานลาง
ของน้ําตก บรรยากาศรมร�น
การเดินทาง :
รถยนตสวนตัว จาก อ.เขาวง ใชทางหลวงหมายเลข 2291 ไปทาง อ.นาคู
ประมาณ 2 กม. พบสามแยกใหเลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 2287 ผานบาน
โพนนาดีไปประมาณ 4.5 กม. น้ําตกอยูทางขวามือ
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รถประจําทาง ขึ้นรถสายกาฬสินธุ-เขาวง ลงที่ตลาดสด อ.เขาวง แลวตอรถ
สองแถวสายบัวขาว-เขาวง-แกงนาง
รถรับจาง เหมารถสามลอรับจางในตัว อ.เขาวง

Water fall Tat Tong

Tat Tong’s scarce light. Kut for the new method. Wong is a
large waterfall next to highway. During the rainy season the water. A
popular spot for tourists, especially holiday.
Things to Do Dan in creek The watershed is located in the
Phu Phan district. Luang district. Mukdahan not large waterfall with a
height of about 5 m. River flowing over rocks in streams and puddles
to play occasionally. Both the top and bottom of the falls. atmosphere
Travel:

From private cars. Band, take Highway No. 2291 to the North.
Wong about 2 km. Found intersection, turn right onto Highway 2287
over scarce paid to about 4.5 km. Waterfall on the right.
Bang Bus Line buses - Wong down at the wet market. Band on a
minibus Nest - Wong - Whitewater her.
Car contract hire in the tricycle. Wong.

อุโมงคผันน้ําลําพะยังภูมิพัฒน
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โครงการชลประทานในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มีอยูมากมายหลายโครงการ แตโครงการที่มีความโดดเดนกวาโครงการอ�น ๆ คือ
ทําการเจาะภูเขา เพ�อสรางอุโมงคผันน้ําขามจังหวัด
อุโมงคผันน้ําลําพะยังภูมิพัฒน ตั้งอยูที่ตําบลสงเปลือยอําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ เปนโครงการชลประทานในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ซึ่งไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาดําเนิน
การพัฒนาลุมน้ําลําพะยังตอนบน เม�อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2535 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ใหกอสราง
อางเก็บน้าํ ลําพะยังตอนบน เพ�อชวยเหลือราษฎร
ให มี น้ํ า ใช ทํ า การเกษตรและอุ ป โภคบริ โ ภค
ตลอดป พร อ มทั้ ง พิ จ ารณาผั น น้ํ า จาก
ลําหวยยาง ลงมาเพิ่มเติมใหกับอางเก็บน้ํา
ลําพะยังตอนบน อันเน�องมาจากพระราชดําริ
เพ�อสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหมในเขตตําบล
คุม เกาและตําบลสงเปลือยกรมชลประทาน
ไดสนองพระราชดําริโดยกอสรางอางเก็บน้าํ
หวยไผ จังหวัดมุกดาหาร เพ�อผันน้าํ นํามาเติม
พืน้ ทีร่ บั ประโยชนของอางเก็บน้าํ ลําพะยังตอนบน
ผานอุโมงคผนั น้าํ ความยาว 710 เมตร เสนผาศูนยกลาง
3 เมตร ซึ่งทําการกอสรางโดยเจาะทะลุภูเขาจากจังหวัด
มุกดาหารขามไปยังจังหวัดกาฬสินธุ และจัดทําระบบสงน้ําไปยังพื้นที่การเกษตร
จนแลวเสร็จในป 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระราชทานช�ออุโมงคผนั น้าํ
ทีผ่ นั จากอางเก็บน้าํ หวยไผมาใหพนื้ ทีก่ ารเกษตรของโครงการพัฒนาลุม น้าํ ลําพะยัง
ตอนบนอันเน�องมาจากพระราชดําริวา “ลําพะยังภูมิพัฒน”
อุโมงคผันน้ําลําพะยังภูมิพัฒน มีลักษณะการทํางานที่ผันน้ําสวนเกิน
จากอางเก็บน้ําหวยไผมายังถังพักน้ําเพ�อปรับความดัน และสงตอไปยังพื้นที่
ทางการเกษตร
ปจจุบนั อุโมงคผนั น้าํ ลําพะยังภูมพิ ฒ
ั น ทําใหพนื้ ทีท่ เี่ คยแหงแลงสามารถ
ทําการเพาะปลูกไดตลอดทัง้ ป ซึง่ เม�อรวมพืน้ ทีก่ ารเกษตรที่ ไดรบั น้าํ จากอางเก็บน้าํ
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ลําพะยังตอนบนอันเน�องมาจากพระราชดําริ และอุโมงคผันน้ําลําพะยังภูมิพัฒน
แลว จะมีพื้นที่การเกษตรที่ ไดรับน้ํามากถึง 16,600 ไร

Diversion tunnels Lumphayung Poomipat.
Irrigation projects on the initiative of His Majesty the King has
been many projects. The project is superior to the other is to create a
diversion tunnels drilled mountains across the province.
Diversion tunnels Lumphayung Poomipat. Located in Tambon Khao Wong Songplueai province. Irrigation is the initiative of His
Majesty the King has to consider the development of irrigation in the upper
basin Pontong on 25 November
2535 and on 16 November 2538
for the construction of reservoirs Pontong upper. To help
people The water is used for
agriculture and consumption
throughout the year. And
the diversion of water from
the creek tires. Down more to
the upper reservoir Pontong. Due
to the initiative New Theory to support
the district and parish good old Songplueai. Royal Irrigation Department to meet The construction of reservoirs Huaiphai Mukdahan The
diversion of water to fill the reservoir Lumphayung benefit of everyone.
Water diversion tunnel 710 meters long, 3 meters in diameter, which
was constructed by drilling through the mountains of the province to
province. And provide water supply to the rural areas was completed
in 2553 His Majesty’s name, diversion tunnels, the diversion of Huai
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Phai to agricultural areas of the Basin Development Lumphayung upper
stemming from the initiative. “ Lumphayung Poomipat ”.
Diversion tunnels Lumphayung Poomipat. A behavior that
bamboos diversion of excess water from the reservoir to the water
tank and pressure. And forwarded to the agricultural area.
The current diversion tunnels Lumphayung Poomipat. Make
possible the cultivation area had been dry all year round. The total
agricultural area receives water from the upper reservoir Lumphayung
due to the initiative. And diversion tunnels Lumphayung Poomipat ago.
The farmland has been a lot of water to 16,600 rais.

อําเภอคํามวง
TOURISM AMPHOE KHAMMUONG
ศูนยสง เสริมศิลปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน
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อ ยู ที่ ตํ า บ ล โ พ น
อ.คํ า ม ว ง (ห า งจากจั ง หวั ด
ประมาณ 85 กม.) ศูนยวฒ
ั นธรรม
ผู ไทย ผาไหมแพรวา เปนแหลง
ที่ แ สดงถึ ง ภาพความเป น อยู
ในชีวิตประจําวันของชาวผู ไทย
มีบา นเรือนไทย 4 หลัง ประกอบดวย
อาคารวิ จิ ต รแพรวา ศาลา
เฉลิมพระเกียรติ อาคารโปงลาง
และงานการแสดงพืน้ บานอ�นๆ ของจังหวัด รวมถึงศูนยพพิ ธิ ภัณฑผู ไทย พรอมกับ
หาซื้อผาไหมแพรวาและสินคาของที่ระลึกตางจากแหลงผลิตในราคาทองถิ่น

Support Arts and Crafts woven
silk scarce Ban Phon.
The district Phon. Holidays
(away from the city about 85 km.)
Thailand Cultural Center, the silk is
showing the pictures of the daily life
of the people of Thailand. There are
four houses Thailand after marrying
splendid buildings. Hall of Honor Building the Folk Dance and other
provinces of Thailand, including the Museum Center. Ready to buy
silk and souvenir shops are. From the source in local prices

วัดรังสีปาลิวัน
พระบรมธาตุเจดียฐิตเถระมหาเถราณุสรณ
ผู ไทยที่บานโพนเปนชาวพุทธ ที่วัดปารังสีปาลิวัน บานโพน ตําบล
โพน อําเภอคํามวง มีพระบรมธาตุเจดียฐิตสีลมหาเถรานุสรณเปนเจดีที่สงางาม
ตามคติพุทธศาสนา แฝงดวยสัญลักษณของการเปนตัวตนของการเปนตัวตน
ของชุมชนบานโพนโดยใชแพรวาเปนส�อ ภายในมีพระบรมสารีรกิ ธาตุและพระธาตุ
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ของเกจิอาจารยที่ลวงลับไปแลว
พุทธศาสนิกชนรวมกันสราง
ขึน้ เม�อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
จะประกอบพิ ธี บ รรจุ พ ระบรมสารี
ริ ก ธาตุ พิ ธี เ ป ด และฉลอง โดยมี
พระธรรมวิ สุ ท ธิ ม งคล (หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) เปนประธานสรางขึ้นมีวัตถุประสงค เพ�อ
1. เป น ปู ช นี ย สถาน บรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ซึ่ ง ประทานโดย
เจาประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน) พระอรหันตธาตุ อัฐิธาตุของพระบุรพาจารยกรรมฐานสาย
พระอาจารยเสาร กนฺตสี โล พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต และอัฐิธาตุของ หลวงปู
พระอริยเวที (เขียน ฐิตสี โล ป.ธ.9) เปนตน
2. เปนเจติยานุสรณ แด หลวงปูพระอริยเวที อดีตเจาอาวาสวัดรังสี
ปาลิวัน
3. เปนพิพิธภัณฑ จัดเก็บอัฐบริขาร ชีวประวัตขิ องหลวงปูพระอริยเวที
และชีวประวัติของพระบุรพาจารยสายกรรมฐาน ทั้งนี้เพ�อเปนศาสนสถานที่
กราบไหว สักการบูชา ที่ศึกษาคนควา ยึดถือเปนทิฏฐานุคติ แลวนอมนําไปปฏิบัติ
ของพุทธศาสนิกชน เปนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อันเปนบุญกุศลทีย่ งิ่ ใหญ
และจะยังหิตานุหิตประโยชนแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายตลอดกัลปาวสาน
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Wat Rungsiphalivun
Charity Chedi Phra Maha Thera ash Wood Memorial.
Thailand is a Buddhist who scarce. Elizabeth Day at Wat Pa
Phon Phon Ray Ban Tha Kham is Wat Chedi Milan for Charity Silom
ash memorial to the victims JD elegant harmonies. Underlying the
symbol of the identity of the identity of the community by marrying
scarce as the media. Within the relics and the relics of the monk who
passed away.
Buddhists jointly created on February 17, 2548, to
perform the relics. Opening
and Celebration The holy Bible
School (Luang Ta Maha Bua
Wisdom of Allah or Allah’s)
chairs on 3-4 February 2550.
Chedi Phra Rama for Charity
ash memorial was built for the
purpose.
1. Sanctuary Relics which are given by the benefactor not
logged. Patriarch สกลมหาสังฆปริณายก (s growth actress ฑฺ acids) Buddha
relics. Bones of the late Rabbi Saturday Burpaharis meditation Allah
color logo Venerable Wisdom for Toon’s growth and bones. What the
noble arena (Catalonia’s Charity paint Pali 9) and so on.
2. The Bharatiya a memorial unto the noble grandfather stage.
Former abbot of radiation a day spa.
3. Is a museum Gasoline storage Ride the platform saint
biographies And biographies of the Burpaharis anticipated. In addition
to the religious places of worship, worship of study. Take a Tieanucti
Then leads to the practice of Buddhists Inherited Buddhist The great
merit And will also หิตานุหิตประโยชน the angels and men throughout
perpetuity.
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บานโคกสนาม หมูที่3 ตําบลดินจี่ อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ
เปนแหลงทีพ่ บซากดึกดําบรรพไดโนเสารซอโรพอด (กินพืช) แหลงใหญอกี แหลงหนึง่
ของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ กระดู ก
ไดโนเสาร มี ข นาดค อ นข า งใหญ
ขนาดยาวตั้งแตประมาณ 50-150
เซนติ เ มตร ซึ่ ง คาดว า น� า จะเป น
ก ร ะ ดู ก ไ ด โ น เ ส า ร ที่ ใ ห ญ สุ ด
ในประเทศ พื้นที่บริเวณนี้ประกอบ
ด ว ยหิ น ทรายแป ง สี แ ดงอมม ว ง
นอกจากนี้ยังพบซากดึกดําบรรพ บริเวณรองน้ําตามลาดไหลเขา ประกอบดวย
ฟนจระเข ฟนฉลาม ฟนปลาปอด เกล็ดปลา เศษกระดองเตา เศษกระดูกสัตว
เลื้อยคลานไมกลายเปนหิน จํานวนมาก

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

แหลงขุดคนซากดึกดําบรรพภูนอย

The fossil excavation Phunoi
Ban Khoksnam M3, Tambondinji Khummuong Kalasin.
A common source of dinosaur fossils Software Sports Pod (plant eating)
is another major source of
the province. Dinosaur bones
are quite large, ranging from
about 50-150 cm long, which
is expected to be the biggest
dinosaur in the country. This
area consists of siltstone, reddish purple. They also found a fossil The
channel on the hillside Crocodile teeth
are serrated shark teeth, fish scales, lung,
bone fragments act Dong Tao reptiles.
Petrified wood lot

à·ÕèÂÇ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø
TOUR KALASIN

57

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

อําเภอฆองชัย

TOURISM AMPHOE KHONGCHAI
หนองกุดเชือม (Nong Kut Chuam)

ตั้งอยูตําบลลําชี อําเภอ
ฆองชัย เปนหนองน้ําขนาดใหญ
ซึง่ อบต.ลําชี จะใชจดั งานประเพณี
ลอยกระทง และแขงเรือประจําป
รอบ ๆ หนองเต็มไปดวยตนคูณ
ในชวงเดือนเมษายนจะออกดอก
เหลืองอรามและไมดอกไม ประดับ
อ�น ๆ บรรยากาศรมร�นเย็นสบาย
น้ํ า ใสมองเห็ น ฝู ง ปลาแหวกว า ย
อยูในหนองน้ํา มองดูแลวเพลิดเพลิน เหมาะกับการพักผอนหยอนใจ
Located in Tambon Lam Chi Khong Chai is a large swamp
SAO. Lam Chi used to host for the event. And the annual boat race
around the pus-filled times in the first bloom of golden flowers and
other freshness. Visible water fish swimming in a swamp. I enjoy looking at For recreation
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TOURISM AMPHOE DONCHAN
พุทธสถานหลวงปูใหญ

ตั้งอยู บานกุดครอง หมู 7 ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอําเภอดอนจานใหความเคารพนับถือมาก
ภายในพุทธสถานเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชาวบานในอําเภอ
ดอนจาน เรียกวา ปูใหญ นอกจากนี้ภายในพุทธสถานหลวงปูใหญ ยังเปนสถานที่
ปฏิบัติธรรมที่มีความรมร�นยของ
ตนไมนานาพรรณ และยังเปนสถาน
ทีจ่ ดั กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
สําคัญของอําเภอดอนจาน

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

อําเภอดอนจาน

Most Venerable Buddhist
Luangphu Yai
Located in Bankhuttkong
M7, tamboondonchan Kalasin
Province. The sanctuary at the
Don Chan, a much respected. shrine,
is a sacred Buddha image. Locals
in Don Chan called the grandfather
of the grandfather of the shrine. It
is also a form of shady trees. And
also the activities of the Don Chan
Buddhism.
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วัดวิเศษไชยศรี
ตั้ ง อยู บ า นหนองแคน หมู 4
ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ วัดทีอ่ ยูในตัวอําเภอเปนพุทธสถาน
ที่สําคัญของชาวอําเภอดอนจาน ภายในวัด
มีพระพุทธรูปขนาดใหญชอว
� า “พระศรีประจันต”
ซึง่ ไดทาํ การบูรณะและปฏิสงั ขรณครัง้ ลาสุด
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2548 อั น ที่ เ ป็ น เคารพของ
ชาวอําเภอดอนจาน และวัดวิเศษไชยศรี
ยังเปนสถานทีจ่ ดั กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่สําคัญของอําเภอดอนจานอีกดวย

Wat Visedchaisi

Located at Bannongkhon M4, tambondonchan Kalasin Province
A Buddhist temple located in the district of the Don Chan. The temple
has a large statue called “Phra Yai”, which has been restored and
renovated last in 2548, in the respect of the Don Chan. And Wat Sri
Chum is a wonderful venue for Dhamma activities of the Don dish.

น้ําตกไทรยอย
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ตัง้ อยูท ี่ บ.สายปาแดง หมู 7 ตําบล
สะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน เดินทางใช
เสนทางสาย กาฬสินธุ - ดอนจาน - โพธิ์ชัย
(ทางหลวงชนบท หมายเลข กส.5014)
เปนน้ําตกขนาดกลางๆ ไมเล็กหรือใหญมาก
น้ําตกไหลลงมาเปนชั้นๆ ผานโขดหินทราย
น้ํ า ใสไหลเย็ น การก า วเดิ น ทํ า ได ง า ย
เปนน้ําตกที่ ใกลตัวเมืองกาฬสินธุมากที่สุด
เพียง 40 กม. ก็ไดชนชมธรรมชาติ
�
กลางปาเขา
ที่ ไมคิดวาจะมีน้ําตก

Located in Ban sayphadang M7, Tambon Sad chaisi dishes
travel route. Kalasin - donchai - phochai (CAT Dist. 5014) is a waterfall
xDSL or large. Waterfall flowing into a layer. Cold water runs through
the sandstone rock journey as easy as possible waterfall near downtown and only 40 km. Was the natural forest, he does think there is a
waterfall.

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

Sai Yoi Waterfall

อําเภอทาคันโท

TOURISM AMPHOE THAKHANTHO
วนอุทยานภูพระ

อยู ที่ ตํ า บลท า คั น โท
อําเภอทาคันโท จากตัวเมือง
ใชเสนทาง อําเภอเมือง-อําเภอ
ยางตลาด-อํ า เภอท า คั น โท
อยู ห า งจากตั ว เมื อ งท า คั น โท
ไป 4 กิโลเมตร ภายในวนอุทยาน
ประกอบด ว ยสวนหิ น รู ป ร า ง
แปลกตา อยูท า มกลางปาเต็งรัง
ครอบคลุมพื้นที่ 65,900 ไร
วนอุทยานภูพระ เปนภูเขาคอนขางสูง ยกตัวขึน้ โดยมีพนื้ ทีร่ าบบนหลังเขา
มีหินโผลและลานหินสูงต่ํามีหนาผามากมายอยู โดยรอบตัวภูพระที่มีความสูง
จากระดั บ น้ํ า ทะเล ประมาณ 410 เมตร มี ลํ า ห ว ยขนาดเล็ ก หลายลํ า ห ว ย
มีแหลงน้ําซับตามธรรมชาติไหลรินอยูตลอดเวลา
พบปา 3 ชนิด คือ ปาเต็งรัง ซึ่งมีพื้นที่ปามากที่สุดประมาณ 50%
ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด มีไมแคระแกร็นขนาดเล็กขึน้ อยู พันธุไมทพี่ บไดแก เต็ง รัง พลวง แดง
ปาดิบแลง สวนใหญจะอยูบริเวณริมหวยมีประมาณ 25% ปามีสภาพแคระ-แกร็น
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พันธุ ไมที่พบไดแก ตะเคียนทอง
แดง ประดู ตะแบกใหญ ป า
เบญจพรรณ แทรกอยู ร ะหว า ง
ปาเต็งรังกับปาดิบแลง มีประมาณ
25% มีไมพื้นลางไดแก เถาวัลย
ชนิดตางๆ ซึ่งขึ้นอยูทั่วไป
สัตวปา ทีพ่ บไดแก หมูปา
ลิง คาง บาง กระรอก กระแต ไกปา อีเห็น กิ้งกา พังพอน งู ตะกวด และนก
ชนิดตางๆ ซึ่งมีเปนจํานวนมาก

แหลงทองเที่ยว

บริเวณ ภูพระมีสํานักสงฆที่ประชาชนใหความเคารพนับถืออยางมาก
และมีทิวทัศนตาม ธรรมชาติที่สวยงามเปนภูเขาหินเตี้ยๆ ปกคลุมดวยปาโปรง
ตั้งอยูบนทราบจึงเปนตนน้ําลําธารไดอยางดี นอกจากนี้ มีเดิ่น(ลาน) พญาอินทร
ลานชมจันทร และจุดชมวิวหลายจุด ในฤดูฝน มีพรรณไมดอกตางๆ อยางสวยงาม
และยังมีแหลงทองเที่ยวที่น�าสนใจดังนี้

ดอยผาผอ เปนหนาผาที่เปนจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม
ถ้ําพระ เปนถ้ําที่มีความลึก ประมาณ 30 เมตร ปากถ้ํากวาง ประมาณ
15 เมตร มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู โดยเฉพาะในชวงสงกรานตจะมีงานเดินขึน้
ภูพระ เพ�อทําบุญสรงน้ําพระเปนประจําทุกป
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Is in Tambon Thakhan Tho District Route from the city Muang
- Yangtalad - Thokhantho 4 kilometers away from the city to the park
with its strange rock formations. Surrounded by forest Covering an
area of 65,900 rais
The Phu Pha A mountain high Lifted up and then down on
his back. Rock outcrops and rocky cliffs are high and low around the
mountain’s height. From sea level to about 410 meters, with several
small creeks. The natural spring flowing constantly.
Found three species of wild forest which covers about 50%
of the forest area. Based on a small wooden dwarfism. Species of
antimony dipterocarp forest, dry red is mostly wooded area along the
creek is about 25% with a dwarf - dwarf. Plants found in red princess
Chan Baek inserted between the deciduous dipterocarp forest and
dry evergreen forest, with about 25% of the ground also. Vine species
which are common.
Wild animals found are wild boar, monkeys, lemurs, squirrels,
chipmunks, grouse, marmot, weasel, ferrets, lizards, snakes, lizards and
birds. Which has a large number
Attractions
A mountain abbey, where citizens are highly respected and
spectacular. The natural beauty of the mountains as low stone. Covered
with a sparse set on the acknowledgment stream of water so well is
also walking (Milan) serpent-in patio Monday and the many scenic
spots in the rainy season, plants, flowers, more beautiful and also a
major tourist attraction. as follows:
Doi Pha base of the cliff is a very beautiful view.
The cave is a cave at a depth of about 30 meters, 15 meters
wide cave Buddha is enshrined. Especially during the festival will
feature a walk up the mountain. For people to sprinkle water regularly.
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The Phu Pha Forest.
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ถ้ําพระรอด เปนถ้ําที่เกิด
จากการแยกตัวของหินผา ซึง่ ภายในถ้าํ
มี ท างเดิ น กว า งประมาณ 2 เมตร
ระยะทางประมาณ 30 เมตร

Pha Rod Survival Cave
The cave is caused by
the separation of rock. The cave
is about 2 meters wide corridor approximately 30 meters.

ถ้ําเสียมสับ
เปนถ้าํ ของหินผาทีม่ ลี กั ษณะคลายเสียมทีข่ ดุ ลงหิน ซึง่ เม�ออยูห นาปากถ้าํ
จะเห็นหินผาที่สูงสงา อีกทั้งมีกอนหินที่ธรรมชาติไดสรางปฏิมากรรมขึ้นอยางน�า
อัศจรรย

Seam Sub Cave
The cave of rock that looks like a shovel to dig rocks. Once
in front of the cave entrance, a tall rock. There is a natural stone that
has built up an astonishing sculpture

ผาสวย
เปนลานหินผากวาง ซึ่งมีความ
ลึกของหนาผา ประมาณ 150-200 เมตร
เปนจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม

Cliffs Pha suy
A stone Width Which has a
depth of approximately 150-200 m
cliffs is a very beautiful view.
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ผาหินแยก เปนหนาผาหินที่แยกตัว
เป น ทางยาว ประมาณ 20 เมตร
และมีความลึกประมาณ 65 เมตร

Cliffs Hin Yak
Isolated as the rock is about 20
meters and a depth of about 65
meters.

การเดินทาง
รถยนต วนอุทยาน อยูห า งจากอําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ ประมาณ
9 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินสายอําเภอทาคันโท- อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีทางแยกทีห่ ลักกิโลเมตรที่ 16 ระยะทางประมาณ 500 เมตร
การเดินทางไปวนอุทยานภูพระนี้สะดวกมาก มีถนนตัดผาน 3 สาย คือ
1. ทางหลวงจากอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ไปอําเภอทาคันโท
ถึงวนอุทยานภูพระระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร
2. ทางหลวงจากอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ ผานอําเภอหวยเม็ก
และอําเภอหนองกุงศรี ผานหมูบ า นหนองแซง อําเภอทาคันโท ถึง วนอุทยานภูพระ
ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร
3. ทางหลวงสายอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกนผานอําเภอทาคันโท
ถึงวนอุทยานภูพระระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร
สถานที่ติดตอ
วนอุทยานภูพระ
ต.ทาคันโท อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ 46190
โทรศัพท 0 4334 3411 อีเมล reserve@dnp.go.th
Travel
Car park district from Tho. Kalasin District Line approximately
9 km of National Highway Tha - Nong Kung Si. Kalasin The junction
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at km 16, a distance of about 500 meters to go to the mountain park
is very convenient road through three lines.
1. highway from Khon Kaen Province The District, Phu Tho
to the short distance of about 44 kilometers.
2. highway from Kalasin Kalasin Province By Lek and Ban
Huai village besieged by Zang. District, Phu Tho to the short distance
of about 65 kilometers.
3. Highway, Khon Kaen District of Phu Tho province over the
short distance of about 75 kilometers.
Contact
The Phu Pha
Connecticut. thakhartho, thakhantho, kalasin 46190
Tel 0 4334 3411 E-mail reserve@dnp.go.th

อําเภอนาคู

TOURISM AMPHOE NAKHU
แหลงรอยเทาไดโนเสาร
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ตั้งอยู ในพื้นที่วนอุทยานภูแฝก หมู 6 บานน้ําคํา ตําบลภูแลนชาง
ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสลับกับเนินเขาไมสูงนัก สภาพปาเปนปาเต็งรัง
มีพนั ธุไมชนิดตาง ๆ เชน ไมมะคาโมง ไมเต็ง ไมรงั ไมประดู และมีสตั วปา ทีพ่ บเห็น
ไดงาย เชนกระรอก กระแต อีเห็น กระตายปา เปนตน
เม�อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เด็กหญิงสองคนพรอมดวยผูป กครอง
ไปทานขาวในวันหยุด ไดพบรอยเทาประหลาดกลางลานหินลําหวยเหงาดู เชิงเขา
ภูแฝก บริเวณเทือกเขาภูพาน หลังจากนั้นไดแจงใหเจาหนาที่นักธรณีวิทยา
พรอมดวยสวนราชการ และเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ ไดเดินทางไปสํารวจจึงพบวา
เปนรอยเทาไดโนเสาร ประเภทเทอร โรพอด 7 รอย จัดอยู ในกลุมคาร โนซอร
ชนิดกินเนื้อ อายุประมาณ 140 ลานป ปจจุบันนั้นเห็นชัดเจนเพียง 4 รอย

Dinosaur Footprints

The Moo 6, Ban Nam
Kham Phu LanChang. The topography is mountainous with hills
high. The forest is a forest tree
species such as Yao Teng wood
wooden wood nesting and wildlife
sightings, such as squirrels, chipmunks, weasel, hare, etc..
In November 2539, two girls, along with their parents to eat
on holiday. Have found strange footprints central courtyard stone
creek hillside Phu Du rhizome vetiver at Phu Phan mountains. Then
let staff geologist with the government. And private sectors in Kalasin
To explore it found a dinosaur footprint. Terraces of Robert Pod 7 Roy
Carr is in the carnivorous dinosaurs, about 140 million years now, the
only clear four lines.
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ไมกลายเปนหิน อายุประมาณ
150 ล า นป อ ยู ใ นหมวดหิ น
ภูกระดึง

การเดินทาง : จากอําเภอเมือง
ใช เ ส น ทางไปอํ า เภอสมเด็ จ (ทางหลวง
หมายเลข 213) ถึงอําเภอสมเด็จเลี้ยวขวา
เข า เส น ทางไปอํ า เภอกุ ฉิ น ารายณ (ทางหลวงหมายเลข 2042) ประมาณ
20 กิโลเมตร ถึงอําเภอหวยผึง้ เลีย้ วซายไปอําเภอนาคู (ทางหลวงหมายเลข 2101)
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แลวเลี้ยวซายเขาวนอุทยานภูแฝกประมาณ
4.7 กิโลเมตร

Getting there :
From Mueang The route to Mae Rim (Highway 213) and turn
right onto Route to Somdet Kuchinarai. (Route 2042) approximately
20 kilometers to Ban Kham. Turn left to Sam Wong (Route 2101) approximately 10 kilometers and turn left onto Phu Vetiver about 4.7
kilometers.
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สนามบินเสรีไทย มีเนื้อที่
510 ไร 2 งาน 25 ตารางวา เปนสนาม
บินลับเพ�อใชเปนฐานปฏิบัติการของ
ขบวนการเสรีไทยในสมัยสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 เพ�อตอตานกําลังพลของญีป่ นุ
และรักษาอธิปไตยของชาติ โดยมีการ
สรางสนามบินเสรีไทยเพ�อเปนทีข่ นึ้ - ลง
ของเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตร
ในการขนสงอาวุธยุทธภัณฑและครูฝก
เขามาฝกยุทธวิธีใหแกพลพรรคเสรีไทย
การฝ ก ยุ ท ธวิ ธี แ บบกองโจร ทหาร
พลเรือน (ทพร.) ฝกสืบราชการลับ
แบบกองสอดแนม เหตุเพราะทุกคนในวงการเสรีไทยสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตองพึง่ อาวุธยุธโธปกรณทฝี่ า ยประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา (ฝายสัมพันธมิตร)
สงมาให การสงอาวุธยุทโธปกรณนี้ ในระยะแรกมีเพียงการทิง้ รม ณ พืน้ ทีท่ ตี่ กลงกันเ
ปนครั้งคราวๆ และอาวุธยุทธภัณฑที่สงแตละครั้งก็มีจํานวนจํากัด

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

สนามบินเสรีไทย

Seri Thai Airport
Seri Airport Area
is 510 acres and 25 square
meters a second secret airport as a base of operations
in World War 2 RUR against
the Japanese forces and
maintain national sovereignty. Created by Rama to
the airport is on the rise - the
flight of the Allies. To transport weapons and tactical training coach on
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the Seri fatalities. Guerrilla tactics training Military aviation (the Act).
Trained intelligence and reconnaissance division. Because everyone in
line Seri Northeast. Weapons, munitions rely on the United Kingdom
and the United States (the relationship. Friendly) sent Send this ordnance In the first stage, only to leave the umbrella at an agreed time
and space. And armament that each time it lasts.

น้ําตกผานางคอย

เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ง
คนพบเม�อไมนานมานี้ เปนน้าํ ตกขนาดใหญ
ไหลมาจากเทือกเขาภูพานแบงเปนชัน้ ๆ
มีความสูงทัง้ หมด 4 ชัน้ เกิดจากลําหวย
ซึง่ ไหลผานทีร่ าบระหวางชองเขา 2 ลูก
ตกลงมาบริเวณหนาผามีความสวยงามมาก
สภาพปาโดยรอบเขียวขจีอุดมสมบูรณ
และลักษณะเดนคือ มีน้ําไหลตลอดป
แม ในฤดู แ ล ง ช ว งที่ ส วยที่ สุ ด คื อ
เดือน ก.ค. - ก.ย. ของทุกป ใกลๆ กัน
ยั ง มี สํ า นั ก ส ง ฆ ใ ห ไ ป แ ว ะ ทํ า บุ ญ
การเดินทางสะดวกสบาย ถนนลาดยาง
ตลอดสาย ที่จอดรถกวางขวาง
Pha Nangkoy Fall
A tourist who just discovered recently. A large waterfall flowing from the Phu Phan stratify. With a height of 4 floors of the creek
which flows through the plain between the two gorges, cliffs fall is
very beautiful. Forest surrounded by abundant greenery. And features
are Water throughout the year, even in drought. The most beautiful is
July - September of every year there are close to each other abbeys to
visit me. Getting comfortable Paved roads throughout Ample parking
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อําเภอนามน

TOURISM AMPHOE NAMON
เจดียไห

เปนเจดียที่มีไห มากมายนับพันใบ ใชเปนที่สักการบูชาภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และ เปนทีเ่ คารพบูชาของชาวอําเภอนามน เจดีย ไห ตัง้ อยูท ี่ วัดปาประชานิมติ ร
หมูที่ 9 ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีเจาอาวาส คือ
พระครูปยะ และคณะลูกวัด ศิษยานุศิษย ชาวบาน พอคา ประชาชน ชวยกัน
ดูแล และบูรณะ
Hai Pagoda
The temple has a jar Many thousands of blades Use of worship are sacred and is worshiped by the people of Mon District, Hai
Pagoda is located at Wat Pa Prachanimit Moo 9 Main Square, Mon
District, Kalasin Province. The abbot of Wat Phra Piya and disciples of
the villagers, merchants, citizens have maintained and restored.

อําเภอยางตลาด

TOURISM AMPHOE YANGTALAT
เข�อนลําปาว
เขื่ อ นลํ า ปาว

เป็ น เขื่ อ นดิ น
ซึ่งสรางปดกั้นลําน้ําปาว และหวยยาง
มีบริเวณเขตติดตอระหวางตําบลลําปาว
อํา เภอเมือ งกาฬสิน ธุ ตํ าบลหนองบั ว
อํ า เภอหนองกุ ง ศรี และตํ า บลเว อ
อํ า เ ภ อ ย า ง ต ล า ด ต า ม เ ส น ท า ง
หมายเลข 209 ทางหลวงสายกาฬสินธุมหาสารคาม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 10

à·ÕèÂÇ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø
TOUR KALASIN

71

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
แยกขวามือเขาเข�อนลําปาวตามถนนลาดยาง 26 กิโลเมตร เปนเข�อนดินสูง
จากทองน้ํา 33 เมตร สันเข�อนยาว 7.8 เมตร กวาง 8 เมตร เริ่มกอสราง
เม�อ พ.ศ. 2506 สรางเสร็จเม�อ พ.ศ. 2511 เพ�อปดกั้นลําน้ําปาวและหวยยาง
ทีบ่ า นหนองสองหอง ตําบลลําปาว อําเภอเมืองกาฬสินธุ ทําใหเกิดอางเก็บน้าํ แฝด
ทางดานเหนือเข�อน จึงไดขุดรองเช�อมระหวางอางทั้งสอง เก็บน้ําได 1,430 ลาน
ลูกบาศกเมตร สรางขึน้ เพ�อบรรเทาอุทกภัยและเพ�อการเกษตรโดยเฉพาะ นอกจากนัน้
ยั ง เป น แหล ง เพาะพั น ธุ ป ลา มี ส ถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจได แ ก หาดดอกเกด
ซึ่งเปรียบเสมือนสวรรคชายหาดของคนอีสาน
Lam Pao Dam
Lam Pao Dam is an earth dam was built to block the river
Pao and Huai Yang is the contact zone between the Lam Pao. District
and Tambon Nong Bua, Tambon Muang Kalasin Kalasin on Highway
209 over Highway Kalasin - Maha. At km 10, turn right on the paved
road, 26 kilometers from the Lam Pao dam dam dam height from the
water 33 meters long, 7.8 meters wide and 8 meters, was completed
in 2511 to 2506. Pao and Huai Yang river blocking. At Nong Lam Phu
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Muang Kalasin. Causes the detached reservoir above the dam. The
trench between the two basin water storage capacity of 1,430 million
cubic meters. Built to alleviate flooding and to agriculture in particular.
There is also a fish breeding. With recreation facilities, which include
flowers Kate paradise beaches of the East.

หาดดอกเกด

เปนสวนไมดอกไมประดับทีป่ รับปรุงได
อยางสวยงาม อยูบริเวณหนาสันเข�อนลําปาว
และอุทยานสัตวน้ําซึ่งเปนศูนยเพาะปลา รวม
จัดเปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําดวย
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Dog Get Beach
The flower gardens are beautifully updated. In front of the Lam
Pao Dam. And aquarium The Fish Hatchery Included in the aquarium.

สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว
(สวนสะออน)
สถานีศกึ ษาธรรมชาติและสัตวปา
ลําปาว (สวนสะออน) อยูบริเวณทิศตะวัน
ออกของอางเก็บน้ําเข�อนลําปาว มีเนื้อที่
1,420 ไร เปนสวนปาธรรมชาติ หน�วยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วของ เชน การทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทย กรมปาไม กรมชลประทาน
กรมทางหลวง ไดรวมกันดําเนินการจัดตั้ง
อุทยานแหงชาติสวนสัตวเปด ไดนําสัตวปา
ชนิดตางๆ มาปลอยไว ใหอยูแบบธรรมชาติดั้งเดิม มี “วัวแดง” เปนสัตวปาที่เปน
เอกลักษณของสถานีฯ สภาพของปาเปนปาเต็งรัง หรือปาแดงมีสภาพคอนขาง
สมบูรณ ซึ่งเปดใหเขาชมทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. ไมเสียคาเขาชม การใช
บานพักของสถานีฯ และตั้งแคมปพักแรมตองขออนุญาตเจาหนาที่สถานีฯ หรือ
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การเดิ น ทาง ได ส องเส น ทาง
คือ ตามเสนทางไปเข�อนลําปาว
เมื่ อ ถึ ง ตั ว เขื่ อ นจะมี ท างเลี ย บ
สันเข�อนไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร
หรือใชเสนทางกาฬสินธุ - สหัสขันธ
(ทางหลวง 227) ประมาณ 19
กิ โ ลเมตร และมี ท างแยกซ า ยไป
สวนสะออนอีกประมาณ 5 กิโลเมตร

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

ทําจดหมายขออนุญาตลวงหนาสงไปที่ สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตวปาลําปาว
ตู ป.ณ. 120 อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000 หรือผูอํานวยการสวนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2562 0760
www.dnp.go.th

Lam Pao Station Nature and Wildlife Park (SA-ON)
is located east of the Lam Pao Reservoir Area is 1,420 rais
of natural forest. Government agencies such as the Tourism Authority of Thailand, the Royal Irrigation Department, Forestry Department
jointly operate the zoo park. Have taken various wild animals I leave it
to natural legacy, “Red Bulls” as wildlife that is unique to the station.
Condition of the forest is a forest. Or deciduous forest with relatively
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complete Which is open to visitors daily from 07:00 to 18:00 hrs. Admission. The use of the station house Camper and camp staff licensed
station. Or send a letter to ask permission in advance. Lam Pao Station
Nature and Wildlife, PO Box 120, Muang, 46000, or the Director of
the Department of Natural Resources Forestry District, Bangkok Tel. 0
2562 0760 www.dnp.go.th.
The second path is the path of travel to Lam Pao Dam. When
the dam is a dam along the crest for about 4 kilometers, or take the
Kalasin - Khon Kaen (Highway 227) approximately 19 kilometers and
turn left to park on town about 5 kilometers.

อําเภอรองคํา

TOURISM AMPHOE RONGKHAM
มลฑปวัดสวางใต (Monthop Wat Sawang Tai)
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ตั้งอยูที่ หมู 7 ตําบลรองคํา อําเภอ
รองคํา เปนวัดที่มีทลฑปที่สวยงาม และเปน
แหลงอารยธรรมของตําบลรองคํา
Located at Moo 7, Tambon Bang
Rong Rong is measured with a Degree in
the area. Rong district, and is the source
of civilization.

วัดอุมังคะนาเรียง (Wat Utmangkanariang)

ตัง้ อยูต าํ บลสามัคคี อําเภอรองคํา เปนวัดทีม่ พี ระพุทธรูปโบราณอายุเกา
แกนับรอยป พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหนาตักกวาง 2 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เศียร
พระพุทธรูปทําดวยทองคํา องคพระเปนแกวสีเขียวมรกต เปนพระพุทธรูปคูบาน
คูเมืองของตําบลสามัคคีและอําเภอรองคํา

Unity is located in Tambon Samakee Temple with
Buddha hundreds of years old. Statue of Buddha Width
5 inches wide and 2 inches high Buddha statues made
of gold. Emerald green is the Lord. A statue of Buddha
parish unity and Kham District.
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วัดสวางเหลาออย (Wat Sawang Lao Oi)

ลักษณะเปนวัดที่พระอุโบสถมีพระประธานเปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
ลักษณะองคพระเปนสีนิล ชาวบานขนานนามวา “หลวงปูโต”
Characteristics were measured at the temple with a Buddha
statue in Sukhothai. Aspects Onyx is Lord The locals dubbed “Poo”.
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อําเภอสมเด็จ

TOURISM AMPHOE SOMDET
อางเก็บน้ําหวยสังเคียบ

อางเก็บน้าํ หวยสังเคียบ ตัง้ อยูบ า นเหลาภูพาน หมูท ี่ 4 ตําบลแซงบาดาล
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุเ ปนอางเก็บน้าํ ขนาดกลาง สรางเสร็จเม�อ ป พ.ศ. 2540
เปนสถานที่มีทิวทัศนสวยงาม เปนจุดพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย และช�นชม
กับบรรยากาศอันบริสุทธิ์ จุดเดนอยูที่เกาะแกวเบญจรัตน ซึ่งตั้งอยูกลางน้ํา
สรางเสร็จเม�อวันที่ 29 มิถุนายน 2545 ภายในเกาะมีอนุสรณเจาเมืองตางๆ
ของจังหวัดกาฬสินธุ พระพุทธสมเด็จชุมเย็นมิ่งเมืองกาฬสินธุที่เปนที่กราบไหว
สักการะและยึดเหนียวจิตใจของคนในทองถิ่น และมีศาลาที่นั่งพักผอน มีตนไม
ดอกไมรมร�นเย็นสบาย และรอบๆ อางเก็บน้ําหวยสังเคียบลอมรอบดวยภูเขา
ลูกนอยใหญที่อุดมสมบูรณ เขียวขจี มองดูสวยงาม และนอกจากนี้ยังมีสะพาน
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มาประณี ต ที่ ใ ช ข า มไปยั ง เกาะซึ่ ง มี นายชั ย รั ต น มาประณี ต ผู ว า ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ (ปจจุบันเกษียณอายุราชการไปแลว) ไดจัดหางบประมาณ
เพ�อกอสรางสะพานมาประณีต ใชงบประมาณในการกอสราง 10 ลานบาท อีกทั้ง
ยังมี นายบุญมา นางไพเราะ พึง่ ทอง คหบดี รวมกับพอคา ประชาชน ภายในตําบล
แซงบาดาล เขตอําเภอสมเด็จ และจังหวัดกาฬสินธุ ไดรวมกันบริจาคกอสราง
ในครั้งนี้ดวย ก็เปนอีกจุดที่เหมาะกับการชมวิวทิวทัศน เปนจุดชมพระอาทิตยขึ้น
พระอาทิตยตก ที่ ไดบรรยากาศที่สวยงามไมแพ ที่ ไหนๆ ชมธรรมชาติที่สวยงาม
ที่เปนธรรมชาติสรางขึ้นเอง เชน ภูเขา ลําธาร น้ําไหล น้ําตก ปาเขียวขจี
ทองทุงนาที่ราบ ไดเห็นถึงความเปนอยูอยางเรียบงาย
การเดินทาง :
อ า งเก็ บ น้ํ า ห ว ยสั ง เคี ย บ ตั้ ง อยู
บานเหลาภูพาน หมูที่ 4 ตําบลแซงบาดาล
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ หางจากอําเภอสมเด็จประมาณ 23 กิโลเมตร
ไปทางทิศเหนือ ไปตามถนนสาย กาฬสินธุ - สกลนคร ถึงบานกอกแลวเลี้ยวซาย
ผานบานมหาไชย บานโคกกวาง ถึงบานเหลาภูพาน รวมระยะทางประมาณ
18 กิโลเมตร หรือ จะนัง่ รถโดยสารประจําทาง สายบานเหลาภูพาน - สมเด็จ ก็ ได

The Sung Kiev reservoir properties.

The Sung Kiev reservoir properties. These homes are located
Phan Moo 4 Tambon Somdet Kalasin is surpassed groundwater reservoir
medium. Built in 2540 as a place with beautiful scenery. A relaxation exercise and appreciate the pure atmosphere. The highlight is a
glass Benjarat. Situated in the middle Completed on June 29, 2545
on the island are commemorating the city. Of Kalasin Somdej Phra
Buddha Ming Muang Kalasin is drenched evening worship, and hold
the mental toughness of the locals. And Hall, seating There are trees,
flowers, freshness And around the reservoir Kiev’s Creek property is
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surrounded by small mountains. Fertile, lush look beautiful and also
has a neat bridge across to the island, which was delicately Mr.Chairat
Maphanid Governor province. (Current and retired) to provide funding for construction of the bridge was exquisite. The budget for the
construction of 10 million baht and it has the added merit? Mrs. Baron
melodic Pungthong with local community groups within the parish of
Saint groundwater. His district And Kalasin Construction has donated
this time. It is the perfect spot to enjoy the view. Watch the sunrise?
Beautiful sunset atmosphere feels like a natural beautiful nature created itself as the Mountain of the water falls, lush forests, plains prairie
voles. Seen as being very simple.
Travel :
Kiev Reservoir Property Ref. Banlaophupan M4, Tamboon
Sangbadan Saint Kalasin Province. His approximately 23 kilometers
away from the district to the north along Kalasin - sakhonnakhon to
Bankok and turn left. Bypass Ban Khok wide through these houses
Phan. The total distance is about 18 kilometers or take the bus. Baan
Lao Phan - King’s.

น้าํ ตกผาลี่ แคนยอนอีสานแหงจังหวัดกาฬสินธุ
น้ํ า ตกผาลี่ ตั้ ง อยู ใ นเขตบ า นโคกกว า ง หมู ที่ 1 ตํ า บลมหาไชย
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ เปนน้าํ ตกทีม่ คี วามสวยงามของรองหิน ทีม่ นี า้ํ ไหลผาน
และมีตนไมขึ้นตามเนินหินที่เรียกวา กาฝาก หรือตนกาฝาก และดอกไมปา
หลากหลายสายพันธุที่ออกดอกสวยงามในชวงหนาฝน
น้าํ ตกแบงออกเปน 2 สวนคือ 1) สวนทีม่ ลี กั ษณะคลายแกรนดแคนยอน
ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงทางธรณีสณ
ั ฐานทีม่ อี ทิ ธิพลมาจากกระบวนการกัดเซาะ
ของทางน้ํามีความสูงประมาณ 5 เมตร มีลักษณะคลายหินสมอง (sand crack)
อยูตรงดานบน แสดงการวางตัวของชั้นหินชัดเจน พบชั้นเฉียงระดับมีทิศทาง
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ไปทางทิศเหนือ บริเวณดานตะวันตกของหนาผา พบลักษณะคลายรูหินที่เกิดจาก
การหลุดออกของเม็ดกรวดโดยมีน้ําเปนตัวพัดพากรวดออกไป 2) สวนน้ําตกมี
ความสูงประมาณ 3.5 เมตร มีหนาผาหันไปทางทิศใต
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Pha Lee Fall Canyon east of Kalasin

Cliff Lee Falls is located in Moo 1, Ban Krang wide Somdet
District Kalasin Province. The waterfall is a beautiful stone. The water
flow And there are more trees along the stone called parasite or the
parasite species and wildflowers that bloom beautifully in the rainy
season.
Niagara Falls is divided into two parts: 1) Part of a similar
nature. Grand Canyon caused by changes to the landforms that are
influenced by the erosion of water with a height of 5 meters, the brain
is like a rock (sand. crack) on the top Show the rest of the rock. Discovered in a direction oblique to the north. Western side of the cliff
We look like a stone tablet from the gravel out of the water is swept
away gravel, 2) a waterfall with a height of 3.5 meter high cliffs facing
south.
Who said that Thailand is the third wave Canyon. Say that the
Tak is a canyon as well. Many people already suspect that the Kala is
how the canyon. I do not believe I have to try to prove yourself again.

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

ใครบอกวาเมืองไทยไมมีแคนยอนนอกจากสามพันโบก ขอบอกเลยวา
ที่จังหวัดกาฬสินธุ ก็มีแคนยอน เชนกัน หลายคนคงสงสัยแลววาที่กาฬสินธุจะมี
แคนยอนไดอยางไรกัน ถาไมเช�อก็ตองลองไปพิสูจนดวยตัวเองสักครั้ง

ผาเสวย

“ผาเสวย” เป น สถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ ของชาวอํ า เภอสมเด็ จ
และชาวจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งอยูในบริเวณผาเสวย อยูบนเทือกเขาภูพาน เขตบาน
แก ง กะอาม ตํ า บลผาเสวย ห า งจากที่ ว า การอํ า เภอสมเด็ จ 17 กิ โ ลเมตร
และอยู ห า งจากตั ว จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ประมาณ 58 กิ โ ลเมตร ตามเส น ทาง
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สายสมเด็จ-สกลนคร ทางหลวง
หมายเลข 213 ประมาณกิโลเมตร
ที่ 101–102 ผาเสวย เดิมชาวบาน
เรียกวา “ผารังแรง”เม�อ พ.ศ. 2497
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ ไดเสด็จผานและเสวย
พระกระยาหารกลางวัน จึงเรียก
ทีป่ ระทับนัน้ วา “ผาเสวย” ลักษณะ
ตั้งอยูบนเหวลึก หนาผาสูงชัน ชาวบานเรียกวา “เหวหําหด” บนหนาผาเสวย
สามารถชมทัศนียภาพและเปนที่พักผอนไดเปนอยางดี

Pha Savuy

A place of recreation Majesty of the District and the province.
This is rock and eat Located on the Phu Phan Ban Kaeng Ka-Pha eat
from District III 17 kilometers away from Kalasin Province, about 58 km
along the route King - Sakon. Highway 213 about a mile to the rock
and eat 101-102 people called “cliff nesting vultures” on 2497 King
and Queen. Queen Came through lunch and eat bread. The stamp is
called a “rock and eat” style set on a steep abyss called the “abyss
testicle shrinkage” on the cliffs overlooking and take the rest as well.

84

à·ÕèÂÇ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø

TOUR KALASIN

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

อําเภอสหัสขันธ

TOURISM AMPHOE SAHATSAKHAN
พิพิธภัณฑสิรินธร

ตั้งอยูที่เชิงภูกุมขาว อําเภอสหัสขันธ สามารถเดินทางโดยใชเสนทาง
กาฬสินธุ-สหัสขันธ (ทางหลวง 227) ประมาณ 28 กิโลเมตร (กอนถึงสหัสขันธ
2 กิโลเมตร) มีทางแยกขวาไปอีก 1 กิโลเมตร บริเวณภูกุมขาว ซึ่งเดิมเปนพื้นที่
ของวั ด สั ก กะวั น เป น สถานที่ ค น พบกระดู ก ไดโนเสาร จํ า นวนมาก รวมทั้ ง
โครงกระดูกไดโนเสารทั้งตัวที่สมบูรณที่ฝงอยู ในพื้นดินและไดรับการขุดแตง
โดยเจาหนาที่กรมทรัพยากรธรณี
พิพิธภัณฑสิรินธร หรือพิพิธภัณฑ ไดโนเสารภูกุมขาว เปนพิพิธภัณฑ
และศูนยวิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร ที่สมบูรณแบบและใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต โดยได รั บ พระราชทานนามจากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี วา “พิพธิ ภัณฑสริ นิ ธร” การจัดแสดงภายในอาคารแบงออกเปน
3 สวน ไดแก สวนที่ 1 การกําเนิดโลก สวนที่ 2 การกําเนิดของสิง่ มีชวี ติ ซึง่ รวมถึง
ไดโนเสาร จนถึงการกําเนิดมนุษย สวนที่ 3 เปนนิทรรศการหมุนเวียน ปจจุบนั กําลัง
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จัดแสดงนิทรรศการ “ซากดึกดําบรรพ
ปลาภูนา้ํ จัน้ ” ซึง่ เปนซากปลาน้าํ จืด
โบราณพันธุ ใหมของโลกซึ่งอยู ใน
สภาพสมบูรณ มีช�อวา “เลปโดเทส” มีความยาวประมาณ
30 - 60 เซนติเมตร อยูในยุคมีโซโซอิก หรือ 65 ลานปทแี่ ลว ชวงเดียวกับไดโนเสาร
พิพิธภัณฑสิรินธร กําหนดเปดใหบริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย
ป ด ทุ ก วั น จั น ทร เว น แต ต รงกั บ วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ จ ะเป ด ให บ ริ ก ารตามปกติ
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4387 1014, 0 4387 1613 - 4
พิพธิ ภัณฑสริ นิ ธร ไดรบั รางวัลอุตสาหกรรมทองเทีย่ วไทย ประจําป 2551
ประเภทแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอดเยี่ยม

Sirindhorn Museum

Located at the foot of
Phu Kum Khao. Sahatsakhan You
can travel by the path Kalasin
- Sahatsakhon (Highway 227),
about 28 km (before Sahatsakhan
2 kilometers) and turn right and
go 1 kilometers at Phu Kum
Khao. The original temple was
built Sakkawan. A place to discover the many dinosaur bones. As well
as a complete dinosaur skeleton buried in the ground and has been
excavated by the Department of Mineral Resources.
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Sirindhorn Museum And Phu Kum Khao Dinosaur Museum. A
museum and research center on dinosaurs. The perfect and largest in
Southeast Asia. And received the name of HRH Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s. CSR as “Sirindhorn Museum” exhibits inside the building
is divided into three parts: Part 1, Part 2, the origin of the origin of life,
including the dinosaurs. Until the advent of the third man is a current exhibition. Current exhibits
“Fossil fish Phu Nam Chan”, a
new species of ancient fossil fish
in a perfect world, called “Les
torpedo Taste” has a length of
about 30-60 cm in the fruit chain
or 65. million years ago During
the dinosaurs
Sirindhorn Museum Scheduled to open Tuesday - Sunday,
closed on Mondays. Except on public holidays, will be open as usual.
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Contact us for more
details Tel. 0 4387 1014,
0 4387 1613 - 4.
Also in the area
that was the location of
Temple Sakkawan. Is
enshrined in the Holy
Father talks. (Royal Dan
Butler) statue of Buddha
Dvaravati which local
residents are considered sacred.
Sirindhorn Museum Won an appeal for Thailand Tourism Attractions Culture Annual 2551 Northeast wonderful.
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พระพุทธไสยาสน - พระนอนสลักบนแผนผา หรือพระพุทธไสยาสน คือ
พระเศียรหนุนทับตนแขน โดยทอนแขนที่หนุนพระเศียรไมไดตั้งขึ้นและพระหัตถ
ไมไดรองรับพระเศียร องคพระมีลักษณะพิเศษคือ นอนตะแคงซายไมมีเกตุมาลา
ตํานานวาเปนลักษณะของพระโมคคัลลานะ พระสาวกองคหนึ่งของพระพุทธเจา
ความยาวตลอดองค 2 ม. สูง 0.5 ม. มีทองคําเปลวปดอยูทั่วองค

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

วัดพุทธนิมิต

Wat Phuttanimit

Reclining Buddha carved on the rock. Reclining Buddha is
the head support overlap the upper arm. The arms of the wool on his
head and in his hand is not set up to support the head. The Bible is
unique Lie left no Ektumala The legend that is the nature of sin and
that Scala. The disciples of the Buddha The length and 2 m tall. 0.5
m. Has gold leaf off the body.

วิหารสังฆนิมิตร

ตัง้ อยูบ นยอดเขาใกลทางไปชมพระนอน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
ขนาดเล็กจํานวนมาก และบริเวณผนังเร�อยขึ้นไปถึงเพดานมีพระเคร�องตางๆ
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นับพันองคติดประดับอยูดูสวยงามต�นตา นอกจากนี้บริเวณลานโลงนอกตัววิหาร
ยังมีหอพระธาตุซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ทางวัดไดมาจากที่ตางๆ
ในภาชนะแกวใส และรอยพระพุทธบาทจําลองเกาแกสลักบนหินก็อยู ในบริเวณ
เดียวกัน

Sungkanimit Cathedral

Located on a hilltop near a
sleeping Buddha to visit the small
lot. Steadily up to the ceiling ad the
wall is up to. Thousands emblazoned
with the beautiful look spectacular. In
addition, the open spaces are on the
outside of the temple, which enshrines
relics relics of the temple have come
from different places. In a sealed glass Footprint model and ancient
stone carvings on it in the same area.
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โบสถไม

อยู บ นเนิ น เขาด า นซ า ยของถนน
ก อ นถึ ง บริ เ วณวั ด เป น อาคารไม ท รงไทย
ตั้งบนฐานลวดบัวปูนปน หลังคาจั่วซอนกัน
ส า ม ชั้ น มี ช า ย ค า ป ก น ก ทั้ ง สี่ ด า น
หน า บั น เป น ไม แ กะสลั ก รู ป พระพุ ท ธเจ า
ประทับในปาทึบแวดลอมดวยสิงสาราสัตว
บานประตูหนาตางแกะสลักเร�องพุทธชาดก
และมีการประดับไมฉลุลายพรรณพฤกษา
ทั่ ว โบสถ ภายในโบส ถ ประดิ ษ ฐานพระมงคลชั ย สิ ท ธิ์ โ รจนฤทธประสิ ท ธิ พ ร
เปนพระประธานปางตรัสรูหรือปางสมาธิสีทองสุกอราม บริเวณโดมเพดานเหนือ
องคพระตกแตงดวยประติมากรรมไมแกะสลักนูนต่ําเร�องพุทธประวัติ ทาสีทอง
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Wood Less

Located on a hill on the left side of the road before reaching
the temple. Thailand is a wooden building set on a wire molded cornice. Stacked three-layer roof Wishbone on all four sides with a roof
Gable is a carved wooden Buddha sitting in the jungle surrounded
by animals. Jasmine on the carved shutters. And other plants with
ornamental fretwork around the church. The church houses the sacred
Chai Rojana Road Narula Tim Qualities blessing. Buddha is a Buddha,
enlightenment or meditation golden sands. The domed ceiling above
the Buddha statue decorated with relief carvings of Buddha painted
gold.
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พระมหาธาตุ เ จดี ย พุ ท ธนิ มิ ต
เปนศิลปะ ประยุกตรวมสมัยกับศิลปะ
ขอมโบราณ มีความสูง 80 เมตร หมายถึง
พระพุ ท ธเจ า ทรงดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน
เม�อมีพระชนมายุ 80 พรรษา มีซุมประตู
4 ดาน หมายถึงอริยสัจสี่ องคพระธาตุ
สรางเปนรูป 8 เหลี่ยม หมายถึง มรรคมี
องคแปด และเปนเจดียท ี่ไมบริวาร หมายถึง
มี ใจเปนเอก ภายในองคเจดียเปนโถง
ขนาดใหญ ป ระดั บ ด ว ยภาพแกะสลั ก
พระพุทธรูปศิลานับรอยองค สวนใจกลาง
หองโถงเปนมณฑปสรางดวยไม โลงเลง
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งถือเปนไมหอมศักดิ์สิทธิ์ที่หายาก
ของโลก สวนกลางเจดียบ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทีค่ น พบในวัดและ พระบรมสารีรกิ ธาตุที่ ไดรบั พระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช
จาก 5 ประเทศไดแก อินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา, พมา และสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาปรินายก วัดบวรนิเวศ พรอมทัง้ พระธาตุของพระอริยสาวกอีกหลายองค
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พระมหาธาตุเจดีย
พุทธนิมิต (ภูคาว)

93

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

Phra Maha Chedi Phutthanimit

contemporary art is applied art. forget a mean height of 80 meters.
Buddha Prunima Fire khon at the age of 80 years with arch. 4 refers
to the four Noble Truths Lord. Create as 8 square represents a paht.
the eighth, and is not subject to the pagoda. I have a PHD in a pagoda
hall. large decorated with carvings. Hundreds of the center stone Buddha. Buddha Hall was built with steel and wood caskets. From Lao
PDR This is a rare holy myrrh. The word’s central stupa containning
the relics of Lord Buddha. found in the wat the relics will be received
from the patriarch. from 5 countries, including india, Nepal, sri lanka,
Myanmer and protesters. patriarch maha sakon Wat Saket and relics
of the saint were many gods.

พุทธสถานภูสิงห

ตั้ ง อยู บ นยอดเขาภู สิ ง ห
หางจากอําเภอเมือง34 กิโลเมตร
ตามทางหลวงหมายเลข 227 ติด
กับตัวอําเภอสหัสขันธ สามารถขึ้น
บนเขาได 2 ทาง คือทางรถยนต
ถนนลายางสู ง ชั น คดเคี้ ย วขึ้ น
ตามไหล เ ขาจะอยู ด า นตะวั น ตก
และทางด า นตะวั น ออกจะมี บั น ใด
ทางขึน้ 400 กวาขัน้ บนยอดเขาเปนวัด
ที่ มี พ ระจํ า พรรษาอยู จํ า นวนมาก
และยอดเขายั ง เป น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระภู มิ ป าโล เป น พระพุ ท ธรู ป
ปางมารวิชยั หนาตักกวาง 10.5 เมตร
มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ผู ค นได เ ดิ น ทาง
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มากราบไหวขอพรเปนจํานวนมากในชวงออกพรรษาจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดพิธี
ทําบุญตักบาตรเทโวโลหณะ เปนประจําทุกปและบนเขายังเปนจุดชมพระอาทิตย
ตกน้าํ เข�อนลําปาวทีส่ วยงามและชมวิวของอําเภอสหัสขันธทสี่ วยงามอีกแหงหนึง่

Phu Sing Buddhastan

Located atop Phu Sing. 34
kilometers away from the city on
Highway 227 next to the Sahatsakhan. Can depend on his two-way
car tire road winding up the steep
hillside to the west. And the east
side is up 400 stairs to the peak as
measured with the temple at the
hilltop lots and to establish a Palauan spirit. A width of 10.5 meter
statue of Buddha is sacred. People have come to pay homage to a lot.
In the Senate of the Merit Kalasin Devo metallurgy Becket. Regularly
every year and he has a beautiful sunset Lam Pao dam and beautiful
views of the beautiful Sahatsakhan another.
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สวนไดโนเสาร

สวนสาธารณะ ที่กอสรางโดยองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
เปนหุนไดโนเสาร หลายสายพันธุ รวม 11 ตัว มีความสูง 7 เมตร เพ�อแลนดมารค
ถายภาพ และเปนจุดพักรถของนักทองเทีย่ วกอนทีจ่ ะเดินทางไปถึงพิพธิ ภัณฑสริ ธิ ร
และเป น การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ สวนไดโนเสาร
ตั้งอยูตําบลนิคม เสนทางสาย กาฬสินธุ – อําเภอสหัสขันธ

Dinosaur Park

The Park The construction by the Ministry of Kalasin
a robot dinosaur. Many species,
including 11 with a height of 7
meters to the landmark photographed and the Rest of the
travelers before they travel to
the Sirindhorn Museum. And
to promote tourism of the Dinosaur Park located in Tambon Nikom
Kalasin Kalasin route - Sahatsakhan.
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สหัสขันธ ไดโนโรด
ตั้งอยูที่ ถนนกลางเมืองตลาดเกาหมูที่1 บานโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ
ถนนสหัสขันธ ไดโนโรด มีความยาว 800 เมตร บนถนนทั้งสองฝงจะประกอบไป
ดวยรานคายอนยุคในหองแถว นักทองเทีย่ วจะไดสมั ผัสกับบรรยากาศ แบบพืน้ บาน
ฝกการทอเส�อกกลายไดโนเสาร จักสานไมไผ หรือ ทอผาพื้นเมืองดวยตนเอง การ
ฟอนรําคองกา นอกจากนัน้ ยังมีรา นคา จําหน�าย ของฝากของทีร่ ะลึกสินคาพืน้ เมือง
ใหเลือกซื้อและชมอยางมากมาย และ ในทุกเชาของวันเสาร นักทองเที่ยวจะได
สัมผัสกับการทําบุญตักบาตร ขาวเหนียวแดพระภิกษุสงฆจํานวนมาก พรอมทั้งมี
จักรยานไดโนไบด ใหนักทองเที่ยวได เชาคัน 20 บาท ปนเพ�อชมทัศนียภาพของ
สะพานเทพสุดา ไหวพระภูสงิ ห ชมพิพธิ ภัณฑสริ นิ ธร หรือ ปน ทองเทีย่ วชมวิถชี วี ติ
ของคนชาวอําเภอสหัสขันธ

Sahatsakhan Dino Road

Located at the center of the old market house
was among the first Ban Non Buri Sahatsakhan.
Sahatsakhan Dino RoadRoad length of 800 meters
on both sides of the road are equipped with retro shops in the row.
Visitors can touch the Traditional weaving Training Reed dinosaurs.
Woven bamboo or woven fabrics manually. Conga dance There is also
a souvenir shop selling local products. To buy and watch a lot and in
the morning of Friday. Visitors can experience the monks alms of sticky
rice a lot. With a bike dyno carbide. 20 baht for tourists to rent cars
to spin Thepsuda views of the bridge. Actors and DAM Watch trailers
Sirindhorn Museum. Or spinning of the cultural travel Sahatsakhan.
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อำเภอสามชัย

Tourism Amphoe SamChai

จุดชมวิวเขื่อนลำปาวตอนบน
เข�อนลําปาว เปนเข�อนกักเก็บน้ํา ประจําจังหวัดกาฬสินธุ มีอาณาเขต
ติดตอหลายอําเภอในจังหวัด อําเภอสามชัยมีเขตติดตออยูในตอนบนของเข�อนมี
ลําหวยที่น้ําใหลผานจากเทือกเขาภูพาน ทําใหมีสัตวน้ําชุกชุมเปนที่ทําการประมง
ของชาวตําบลคําสรางเทีย่ ง โดยเฉพาะในชวงน้าํ หลากจึงมีประชาชนจากพืน้ ทีต่ า ง
เขามาหาปลาและสัตวน้ําตางมากมาย

Scenic Upper Lam Pao Dam.

Lam Pao Dam is a water dam for Quarantine of several districts
in Kalasin Province, northeastern Thailand. Sam Chai, which borders
on the top of a dam in the creek where the water flows through the
Phu Phan mountains. Has abundant water is available fishing villagers
built a noon. Especially during the floods have come from areas of
abundant fish and shellfish.
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สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
ในตําบลคําสรางเที่ยงมีจุดชมวิวของเข�อนลําปาวอยูหลายจุด
เชน ทาวัว ทาตนหวาฯ ซึ่งเปนจุดที่ชมธรรมชาติของเข�อนที่มองเห็น ภูสิงห ผูคาว
เกาะตาง ในเข�อน สัตวปา ตาง ในเขต
อนุรักษและวิถีชีวิตของชาวบานใน
การทําการประมง การเลีย้ งสัตว ตางๆ
In the Tambon Khumsang
teang parish, the building is the
view of several points, such as
Lam Pao Dam Tawau port of the
pavilion, where the nature of the
embankment overlooking the
mountain lion and the islands of the dam. In wildlife conservation and
the livelihoods of people in the fishery. The Party Animal
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อำเภอหนองกุงศรี

Tourism Amphoe Nongkungsi
วัดหนองบัว (Wat Nong Bua)

ตัง้ อยูท ตี่ าํ บลหนองบัว เปน
สถานที่เล�อมใสศรัทธาของประชาชน
ในตํ า บลหนองบั ว และเขตอํ า เภอ
หนองกุงศรี โดยพระครูปทุมสมณวัตร
รองเจาคณะอําเภอหนองกุงศรี เปน
เจาอาวาส มีเนื้อที่ 29 ไร มีศูนย
สงเคราะหผูอยากเลิกยาเสพติด เพ�อ
บําบัดและฟนฟูแกผูที่เลิกยาเสพติด
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Located at Tambon Nong
Bua A place of public devotion in
the parish of Phu. And Kung
District By Venerable Buddhist
observances lily Vice dean Kung
District A pastor with an area of
29 acres with a relief center to
quit drugs. For treatment and
rehabilitation for those drugs.

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

เกาะมหาราช

(Maha Rat Island)
ตั้งอยูที่ตําบลหนองบัว เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สวนราชการอําเภอ
หนองกุงศรี ไดรวมกันจัดสรางขึ้นเพ�อถวายเปนราชสักการะแดองคพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เน�องในวันพัฒนา “5 ธันวามหาราช”
เม�อป 2518 ซึ่งติดกับชายฝงเข�อนลําปาว เขตพื้นที่ตําบลหนองบัว ทางดาน
ทิศตะวันออก บนเนื้อที่ 51 ไร เปนสถานที่ที่มีบรรยากาศดี เหมาะแกการพัก
ผอนหยอนใจ
Located at Tambon Nong Bua A place where a government
Nong Kung Si. Have jointly established to honor His Majesty the
King, worship unto God. Yu Hua Bhumibol Adulyadej On the eve of
“December 5th” in 2518, which is attached to the shore Lam Pao
Dam. Tambon Nong Bua On an area of 51 acres on the east side is
a place with a good atmosphere. Suitable for recreation
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สะพานเทพสุดา

(Thep Suda bridge)
สะพานเทพสุดา ขามเข�อนลําปาว ที่ไดรบั พระราชทานช�อจาก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เริ่มกอสรางเม�อ ป พ.ศ.2549
งบประมาณ 498.8 ลานบาท จากเกาะมหาราช ตําบลหนองบัว อําเภอหนองกุงศรี
ขามสะพานเทพสุดา บริเวณแหลมโนนวิเศษ ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ
มุงหนาสูพิพิธภัณฑสิรินธร แหลงขุดคนซากฟอสซิสไดโนเสาร ที่ ใหญและ
ทันสมัยที่สุดในอาเซียน ขนาด 2 ชองจราจร ความยาว 2,040 เมตร

Thep Suda bridge
Lam Pao Dam bypass bridge Thepsuda. That has received
the name of HRH Princess Sirindhorn CSR Construction began
on the year 2549 budget of 498.8 million baht from the island of
Great Nong Bua Sawan. Bridge Thepsuda Non wonderful Tambon
Laem Beach Sahatsakhan. Escape to the Sirindhorn Museum. The
excavated remains of Foster City dinosaurs. The largest and most
modern in the region of 2 lane length of 2,040 meters.
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จ ะ เ ชื่ อ ม ก า ร เ ดิ น ท า ง
ระหวาง อ.สหัสขันธ กับ อ.หนอง
กรุงศรี จ.กาฬสินธุ สามารถยน
ระยะทางลงจากเดิม ไดประมาณ 80 กิโลเมตร และยนระยะทางจาก จ.หนองคาย
ไป จ.มุกดาหาร ประมาณ 160 กิโลเมตร ชวยลดตนทุนการขนสงสินคาทาง
การเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มมูลคาจีดีพีทั้งดานเศรษฐกิจ,
สังคมและทองเที่ยว มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ประมาณ 18% ถือวา
เปนสะพานขามอางเก็บน้าํ ทีย่ าวทีส่ ดุ และ มีระดับน้าํ ลึก 17 เมตร ใชเวลากอสราง
ประมาณ 3 ปครึ่ง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
รับเชิญเสด็จฯ เปดสะพานอยางเปนทางการระหวางวันที่ 21-22 พฤศจิกายน
พ.ศ.2554
Connecting
to travel between.
Sahatsakhan with. Nong
Mon besieged. Kalasin.
Can shorten the distance
down from about 80 km,
and shorten the distance
from the Sun. Transport Kalasin million. Udon and shorten the distance
of about 45 kilometers. District. Khai million. Buri, about 160 kilometers
to reduce the cost of transportation of agricultural products to increase
competitiveness. GDP in economic, social and tourism. An economic
return (EIRR) of 18% is the longest bridge over water with a depth of
17 meters and a construction period of approximately three and a half
years, by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s. CSR He invited His
Majesty The bridge was officially opened during November 21-22, 2554.
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อำเภอหวยผึ้ง

Tourism Amphoe Huaiphueng

อางเก็บน้ำหวยผึ้ง (Huai Phung Reservoir)

ตั้งอยูบริเวณบานหนองแสง ตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง ถือเปน
แหลงน้ําที่สําคัญ ใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนแหลงน้ําเพ�อทําการเกษตร
ตลอดจนเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําประปา และเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา
อีกดวย นอกจากนี้ยังถือวาเปนแหลงกักเก็บน้ําเพ�อทําใหธรรมชาติมีความสมดุล
กับสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เชน สัตวบางชนิด ผูคนบางสวน เปนตน
House located in Huay Phueng Huai bees. Considered a major
source of water is used for recreation. Water for agriculture As well as
into the raw water supply. And as breeding animals are also treated
with a water reservoir to keep a balance with nature. Environment in
areas such as certain kinds of people, some animals and so on.
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(Huai Fa Reservoir)
ตั้ ง อยู บ ริ เ วณบ า นห ว ยฝา
ตําบลนิคมหวยผึง้ อําเภอหวยผึง้ จังหวัด
กาฬสิ น ธุ เป น อ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดเล็ ก ที่
ใช ในการเกษตรและเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา บริเวณอางมีทิวทัศนที่สวยงาม
Located in the lid Creek Ban Huepha Tambon Nikhomhuaiphueng
Ban Huai Kalasin A small reservoir used in agriculture and animal
breeding in the water. In a beautiful scenery

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

อางเก็บน้ำหวยฝา

อางเก็บน้ำหวยสะทด

(Huai Sa Thot Reservoir)
ตั้ ง อ ยู ห า ง จ า ก อํ า เ ภ อ
1 กิ โ ลเมตร บริ เ วณบ า นปลาขาว
ตําบลคําบง อําเภอหวยผึง้ เปนอางเก็บน้าํ
ทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ ในบรรดาอางเก็บน้าํ ที่
กลาวมาขางตน ประโยชนสวนใหญ ใช
ในการเกษตร เพาะพันธุสัตวน้ําทุกชนิดและทําการประมง ใช ในการอุปโภค เชน
การผลิตน้ําประปา
Located 1 km away from district grounds, Ban pakaw
Tambon Kham Bong. It is the largest reservoir in the reservoir above.
Most helpful Agricultural use All kinds of fish farming and fishing.
In the Press Such as water supply.
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อำเภอหวยเม็ก

Tourism Amphoe Huaimek

พระธาตุพนมจำลอง (Phra That Phanom Model)

ตั้งอยูที่วัดธรรมพิทักษในเขตเทศบาลตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก
ออกแบบโดยกรมศิลปากร เปนพระธาตุที่ ไดนําเอาชิ้นสวนและวัตถุมงคล
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ จากพระธาตุพนม ทีว่ ดั พระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม
จั ง หวั ด นครพนม มาประดิ ษ ฐานไว และสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเมตตาโปรดประทานพระบรมสารีรกิ ธาตุ
จํานวน 9 องค และเถรชั้นผู ใหญไดมอบพระอรหัตธาตุและอัฐธาตุของ
หลวงปูช ารี กันตสีโล หลวงปูช า สัมพุทธาจาโร หลวงปูม นั่ ภูรทิ ตั โต มาประดิษฐาน
ในองคพระธาตุพนมจําลองหวยเม็กดวย จึงเปนพระธาตุที่ประชาชนทั่วไป
เคารพนับถือ จะมีงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนมจําลอง ในชวงวันขึน้ 6 ค่าํ
เดือน 3 ของทุกป
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Located at Wat Tham Pithak defender in the municipality.
Huemek District Designed by the Fine Arts Department Are
the elements that have brought parts and sacred objects
sacred. From Tatupnm At Wat Phra That Phanom District,
Nakhon Phanom Province. To be enshrined Her Majesty and
Holiness Jerusalem Patriarch Maha Sakon Mercy hath relics of
9 sons and Synod the Brethren gave the sainthood element and att
elements grandfather Sharif each color logo grandfather Tea
Assam Puttha Jarreau LP Phurithatto enshrined in Phra That Phanom.
Mek model with a sacred relics of the general public. That model is
a festival to worship. During the 6 or 3 months of every year.
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วัดบานหาดทรายมูล

(Wat Ban Hat Sai Mun)
อยูที่ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก เปน
วัดที่มีอุโบสถขนาดใหญสวยงาม เปนวัดเกาแก
บริเวณรมร�นสงบ
The district Huemek Tambon Phimoon District The temple is
a large, beautiful temple. The old temple Quiet area.

หนองเม็ก

(Nong Mek)

อยู ที่ ตํ า บลห ว ยเม็ ก อํ า เภอห ว ยเม็ ก
หนองเม็กเปนแหลงน้ําที่มีขนาดใหญ มีความ
สวยงาม เหมาะสํ า หรั บ เป น สถานที่ พั ก ผ อ น
หยอนใจ บริเวณแหลงน้ําลอมรอบไปดวยไมนานาชนิด
The district Huemek District Nongmek large bodies of water
are ideal for a vacation Stuff. Area of water surrounded by wood species.

อางเก็บน้ำบานหาดทรายมูล

(Ban Hat Sai Mun Reservoir)
อยูที่ตําบลพิมูล อําเภอหวยเม็ก เปน
อางเก็บน้าํ ขนาดกลาง พืน้ ที่ 19 ไร บรรยากาศ
รมร�น เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ
The district Huemek Tambon Phimoon District A medium-sized
reservoir area of 19 rai atmosphere. Suitable for recreation.

108

à·ÕèÂÇ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø

TOUR KALASIN

งานมหกรรมโปงลาง แพรวาและกาชาด
จั ด ขึ้ น ปลายเดื อ น
กุมภาพันธ บริเวณหนาศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ ภายในงานจะ
ประกอบดวยขบวนแหของแตละ
อําเภอ ตกแตงเปนรูปเคร�องดนตรี
โปงลาง ขนาดยักษ การประกวด
ธิดาแพรวาแตงตัวชุดพื้นเมือง
แขงขันสาวดีดไห และจําหน�ายสินคาพื้นเมืองตางๆ

เทศกาลงานประเพณี

เทศกาล งาน ประเพณี ประจำป

PhongLang Festival

Place in late February In front
of the City Hall Kalasin The event will
include a parade of each district. Decorate
a giant instrument Dance Contest
daughter marrying native dress. The girl
with jar And various handicrafts
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เทศกาลงานประเพณี

งานประเพณีแขงเรือยาว
และเส็งกลองกริ่งประจำป
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในประเภท 55 ฝ พ าย และประเภท 40 ฝ พ าย ชิ ง ถ ว ยพระราชทาน
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี แข ง ขั น เส็ ง กลองกิ่ ง
ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
ในระหวาง ชวงปลายเดือนกันยายน ณ สนามลําน้าํ ปาว ขางทีว่ า การอําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ

Traditional boat race and shares drums annual rings.
Cup from HRH the Crown Prince. Prince of Type 55 and Type
40 Waterman Waterman Cup HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s.
CSR Drum King’s Cup tournament Seng God gave King her family.
Soamsawali Lord Jesus Christ the King Award maternal granddaughter
during late September, at a river that trumpeted the Kamalasai. Kalasin
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เทศกาลงานประเพณี

งานประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหณะ
จะกระทํากันในวันแรม
1 ค่ํ า เดื อ น 11 คื อ หลั ง วั น
ออกพรรษา 1 วัน จังหวัดกาฬสินธุ
ได จั ด งานนี้ ขึ้ น เป น ประจํ า ทุ ก ป
บริ เ วณศาลเจ า พ อ หลั ก เมื อ ง
ลานธรรมเชิ ง เขาภู สิ ง ห โดย
มีวัตถุประสงค เพ�อสืบสานงาน
ประเพณี อั น ดี ง ามของท อ งถิ่ น
ใหคงอยูสืบไป และเพ�อสงเสริม
การทองเที่ยวของอําเภอสหัสขันธ
และจังหวัดกาฬสินธุ

Tavo Festival Road Becket.
To do in the waning days of the first lunar month is 11 days
after the first day of Buddhist Lent province. To hold this event annually
at EMAIL. Plex foothills Phusing The objective is to continue the
tradition of local jobs to remain in Paris. And to promote tourism and
Sahatsakhan province.
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เทศกาลงานประเพณี

งานมหกรรมวิจิตร
แพรวาราชินีแหงไหม
จะจั ด ขึ้ น ในช ว งต น เดื อ น
พฤศจิกายนของทุกป ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา และบริเวณ
สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ เพ�อเทิดพระเกียรติ แด
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
และเพ�อเปนการอนุรักษสืบสานศิลปหัตถกรรมผาไหมแพรวาควบคูไปกับ
การท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ
ภายในงานจัดใหมีกิจกรรม ขบวนแหผาไหมแพรวา, การประกวดผาไหมแพรวา,
การแสดงการสาธิตและจําหน�ายหัตถกรรมผาไหมแพรวา, การแสดงโปงลางและ
นาฏศิลปพื้นเมือง

Festival Phawa

Queen of silk. Will be held in early November of each year, at
the 80th commemoration of the honor and the grounds of the capitol
province. Kalasin To honor To Her Majesty the Queen Queen And to
preserve heritage Arts and Crafts silk coupled with a tour of the province.
The festival activities are Parade silk Contest silk, performances,
demonstrations and selling crafts silk, Dance performances and dance venues.
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เทศกาลงานประเพณี

งานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลลาน
ของตําบลกุดหวา อําเภอกุฉนิ ารายณ จะจัดขึน้ ในวันเสารและวันอาทิตย
สัปดาหทสี่ องของเดือนพฤษภาคมทุกๆ ป มีขบวนแหบงั้ ไฟของชาวผู ไทยตะการตา
การแขงขันจุดบั้งไฟตะไลลาน ซึ่งมีกวา 70 บั้ง แตละบั้งมีเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว
ยาว 6 เมตร บรรจุดนิ ประสิว 650 กิโลกรัม บัง้ ไฟถูกจุดขึน้ สูงและจับเวลาการแขงขัน

Bung Fire Festival
Wa district of Tambon Kutwa Kuchinarai Will be held on
Saturday and Sunday. Second week of May, every year there is a parade of
the fireballs Thailand talents to the eye. The competition, which has
over 70 million rocket pinwheel chevron stripes, each 6 inches long with
a diameter of 6 meters, containing 650 kg of gunpowder rockets were
lit up and timing system.
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เทศกาลงานประเพณี

งานลอยกระทงนาคูฟนฟูสนามบินเสรีไทย
งานลอยกระทงนาคู
ฟ น ฟู ส น า ม บิ น เ ส รี ไ ท ย
ที่ โรงเรียนบานนาคูพัฒนา
กรป.กลางอุปถัมภ อําเภอ
นาคู จังหวัดกาฬสินธุ ซึง่ ถือ
เปนงานในระดับจังหวัด เพ�อ
สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหสืบทอดไปในอนาคต และ
เปนการรําลึกถึงสนามบินเสรีไทยของอําเภอนาคูในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชม
ขบวนแหฟอนรําภูไทจํานวนกวาพันคนที่ตระการตา

Loy Kathong l festival Naku Airport

Revival festival Nakhu Airport. The Nakhu Schools Development
Partners The organization. Middle Foster Na Khu province. This is
the team of the province. The objective To promote the culture and traditions
of the local tradition to inherit the future. And to commemorate
the airport’s Seri Na mate in World War 2, Phu Tai Dance parade of
over a thousand people ensembles.
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เทศกาลงานประเพณี

งานบวงสรวงพระธาตุยาคู

ประเพณีสรงน้ําพระธาตุยาคู จัดใหมีขึ้นในชวงปลายเดือนเมษายนของ
ทุกป ณ บริเวณพระธาตุยาคู บานเสมา ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ โดย
มีประชาชนมาบวงสรวงสักการะเพ�อขอพรเปนจํานวนมาก

The sacrificial relics Yaku

Yakutat bathing traditions relics Held in late April of each
year at the SEMA houses relics Yakult Japan, Nong Muang Kalasin,
Kalasin, with public worship, to pray a lot.
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ผลิตภัณฑ OTOP และของดีเมืองน้ําดํา

ผลิตภัณฑ OTOP
หมูทุบ

และของดีเมืองน้ำดำ

รสชาติดี ถูกหลักอนามัย สามารถ
ทําเปนของฝาก เก็บไวรับประทานไดนาน (OTOP)
กลุม แปรรูปเนือ้ สัตวตาํ บลนาจารย 14 หมู 4
ตําบลนาจารย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000
ติดตอ : นางเพียงใจ สารผล โทร : 01 7996419

Product OTOP City of Kalasin

Pork taste good and be healthy. Deposits can be made of Kept

eating long (OTOP). Meat Processing Group 14 Moo 4, Tambon
professor professor Province 46000 Contact: Mind of a tel: 01 7996419.

ไวทภูออม
มีคุณคาทางสารอาหาร ระบบหมุนเวียน
โลหิตดี เขาสังคม มีความกลา มั่นใจมากขึ้น มี โปรตีน
และวิตามินบี 1 บี 2 สูงมาก ทําใหบาํ รุงประสาท ระบบ
ยอยอาหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (OTOP) (Coop)
กลุมสตรีสหกรณบานจานพัฒนา 76 หมู 9
ตําบลโนนนาจาน กิง่ อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 46160 ติดตอ : นางสาวบุญทาน
เฉลิมชาติ โทร :0 4381 7431, 0 4381 7076, 08 6227 8084

Phu Aom White

Social blood circulation is not very confident.
Protein and vitamins B1, B2, very high nerve tonic. The digestive system
is more efficient (OTOP) (Coop). Women Cooperative Development
home plate 76 Moo 9, Tambon Nong Na Jan Na Khu cuttings. Kalasin
46160 Contact: Ms. celebrate merit review of Call: 04381 7431,0 4381
7076, 08 6227 8084
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หมากเม า เป น ผลไม ส มุ น ไพร
มีวิตามินซี ชวยบํารุงกระดูกฟน และสายตา
(OTOP)
กลุมเกษตรกรทําไวน ภูสิงห 13 หมู 2
ตําบลภูสิงห อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 46140
ติดตอ : นางอนงค มงคลมะไฟ โทร : 08 1601 1686

White Hmakemea Hmakemea as herbal fruits with vitamin C to
help maintain bones and teeth. And eyes (OTOP) Farmer Group Phusing at 13, M2 Tambon Phusing Sahatsakhan. Kalasin 46140 Contact:
Anong Mongkolmaphai Tel: 08 1601 1686.

ผลิตภัณฑ OTOP และของดีเมืองน้ําดํา

ไวนหมากเมา

กระเปาผาไหมแพรวา

มีลวดลายสวยงาม หูกระเปามีลักษณะ
เฉพาะตัว เหมาะเปนของฝากสําหรับคนพิเศษ
รูปแบบสวยงามทันสมัย เปนภูมิปญญาทองถิ่น
(OTOP)
กลุม ตัดเย็บกระเปาสมประสงค 23 หมู 14
บานดอนสวรรค ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 46130 ติดตอ :
คุณสมประสงค พาโพพันธุ โทร : 0 4384 2159, 08 5749 9471, 08 1708 6838

Pha Va Silk Purse Decorative Bag has a unique Ideal as a gift for
someone special. The modern style Evenings (OTOP) The sewing group
Sompasong 23 Moo 14, Ban Don heaven Dong Ling Kalasin Kalasin
46130 Contact: equation will take the last species, Tel: 043 842 159,
08 5749 9471, 08 1708 6838.
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ผลิตภัณฑ OTOP และของดีเมืองน้ําดํา

ผาไหมแพรวา
เปนผาไหมแพรวา หลายหลากลายหลายสี สวยงาม มีลวดลายเดนชัด
มีสันสม่ําเสมอ ใชวัสดุที่มีคุณภาพ สีไมตก (OTOP)
กลุมทอผาไหมแพรวา 183 หมู 13 บานหนองบัวแดง ตําบลสหัสขันธ
อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 46140 ติดตอ : คุณสมใจ แดงวันสี โทร :
08 7289 8577 E-mail : cddkalasin@hotmail.com

Pha Va Silk is silk. Beautiful array of multi-colored stripes patterned
pronounced. There uniform ridge Using quality materials Coloreds
(OTOP)
Woven silk 183 Moo 13, Nong. Kham district Sahatsakhan
Kalasin 46140 Contact: satisfying red color call: 08 7289 8577 E-mail:
cddkalasin@hotmail.com.
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ผลิตภัณฑ OTOP และของดีเมืองน้ําดํา

ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ส ก รอกปลากาฬสิ น ธุ
เป น ไส ก รอกสไตล เ ยอรมั น ที่ ทํ า จาก
เนื้ อ ปลาล ว นๆ ไม ป นแป ง บรรจุ ด ว ย
ไสคลอราเจน ชนิดบริโภคได ปลอดจาก
สารพิษและบอแร็กซ ไมใสสี รมควันจาก
วัสดุธรรมชาติ (ชานออย) ใชเคร�องปรุง
คุณภาพดีทงั้ หมด มีการตรวจสอบคุณภาพ
ทุกขั้นตอน ไดรับมาตรฐาน อย.กส-ฉผน
1/2542 และสงออกไปจําหน�ายยัง
ประเทศสวิสเซอรแลนด (OTOP)
หางหุนสวนจํากัดกาฬสินธุ
ผลิตภัณฑอาหาร 75 – 79 ถ.ผาขาว
ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000
ติดตอ : นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
โทร : 0 4381 5255

ผลิตภัณฑ OTOP และของดีเมืองน้ําดํา

ไสกรอกปลาดุก
รมควัน

Only a smoked fish
sausage Kalasin
fish sausage A German-style sausages Made from all meat,
no filler powder mixed with chloramine, Jane Parker-type consumers.
Free from toxins and borax, color smoke from natural materials (bagasse)
is used better quality ingredients. A quality check at every step. Received
FDA standards. Republic’s - Plan B 1/2542 and exported to Switzerland
(OTOP).
Kalasin of food products 75 - 79 rd. Phakau and Tambon Kalasin.
Muang. 46000 Contact: Mr. Jaruwat Boonperm Tel: 0 4381 5255
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อำเภอเมืองกาฬสินธุ Muang District
ครัวซุง
Kua-Sung Restaurants
เจอื๋อ
Je-Eue Restaurants
แจวฮอนริมปาว
Rimpao Jawhon
ชวนฉวี
Chuen-Swee Restaurants
ณัชชาสุกี้
Suki Nutcha
โตรุงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
Night Market Kalasin
บานเปด
Banped Restaurants
มีดีซีฟูด
Me Dee Seafood
แมถึ่งปลาทู

ถ.อนรรฆนาค 19 ต.กาฬสินธุ
Tel. 08 6783 0982
ถ.AH16 (กาฬสินธุ-สมเด็จ) บานนาจารย
Tel. 0 4312 0071
ถ.บายพาสสงเปลือย
Tel. 0 4383 5169
ถ.บายพาสสงเปลือย
Tel. 0 4383 5455
ถ.ภิรมย
Tel. 0 4381 2320
ถ.ชัยสุนทร

ถ.โสมพะมิตร
Tel. 08 9083 4645
ถ.ถีนานนท
Tel. 08 5158 9488
393 ถ.อนรรฆนาค
Meatung Phatoo Restaurants Tel. 0 4381 4902
ลีลาวดี
269/3 ถ.ธนะผล
Leelawadee Restaurants Tel. 0 4381 1757
สุกี้เฮาส
332/8-9 ถ.ธนะผล
Suki house
Tel. 0 4381 2804
อิ่มอรอย
ถ.โสมพะมิตร
Aim a roy Restaurants
Tel. 0 4382 1337
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รานอาหาร

รานอาหาร

รานอาหาร Food

หมองเนื้อยาง
Mong Since the korean
สุกานดา
Sukanda Restaurants
ขาวตมไดโนเสาร
Kaw tom Dinosours
ที เล็ก นมสด
T-Lek Milk

ถ.กาฬสินธุ-สหัสขันธ
Tel. 08 2043 6706, 08 3287 9086
49 หมู 4 บานสะอาดใต ต.เหนือ
Tel. 08 2801 8885
ถ.บายพาสทุงมน
Tel. 08 0763 5150
146/4 บานเหลาสูง ต.หวยโพธิ์
Tel. 0 4312 1017-8
ภายในโรงแรมสุภัค ถ.เสน�หา
Tel. 0 4381 1031
ภายในโรงแรมริมปาว ถ.กุดยางสามัคคี
Tel. 0 4381 3631
ถ.ภิรมย
Tel. 0 4381 1514
ถ.โสมพะมิตร
Tel. 0 4381 1912
21 หมู 6 กม.4 ถ.กาฬสินธุ-สหัสขันธ
ต.โพนทอง
Tel. 0 4381 2254
ถ.บุญกวาง (ติดประปากาฬสินธุ)
Tel. 0 4382 2126
ถ.ขางสนามกีฬากลางกาฬสินธุ
Tel. 0 4382 0792
ถ.กาฬสินธุ (ติดวัดกลาง)

รานอาหาร

เฮือนกอนแกว
Huan khonkhaw
เฮือนกาฬสินธุ-สวนดอนธรรม
Dontom Garden
สวนริสา
Risa Garden
สวนอาหารริมนา
Rimna Garden
หองอาหารสุภัค
Supak dining
หองอาหารกุฉินารายณ
Kuchinarai dining
แซบอีหลี
Zab-E-Lee Restaurants
อุดมโภชนา
Udom Restaurants
ปารควิว
Park view Restaurants

30/3 ถ.อภัย บริเวณเจ็ดแยกหนองแซง
Tel. 0 4382 0899
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รานอาหาร

รานกกขามโภชนา
Khok kham Restaurants
แตวสมตํา
Taw Somtum
รานอาหารปกษ ใต
Paktai food
ลูกชายกํานันบุญสง

ถ.ผาขาว
Tel. 08 6717 0295
313 ถ.ทุงศรีเมือง
Tel. 08 1939 2343
94 ถ.ประดิษฐ
Tel. 08 1263 9830
ถ.บายพาสสงเปลือย
Lookchai khumnunboonsong Tel. 08 0411 3571
ปารคลาบเปด
36 ถ.ชัยสุนทร
Park Lapped
Tel. 08 7392 0238
อาหารเวียดนาม
ถ.ถีนานนท
Vietnam Food
Tel. 08 3400 5550
ขนมจีน
ถ.สนามบิน ตรงขามสนามกีฬากลางจังหวัด
Khanom Jeen
กาฬสินธุ
เจแมว
43/2 ถ.ประดิษฐ ต.กาฬสินธุ
Jae Maw Restaurants
Tel. 0 4381 5791
กวยจั๊บอุบล
110/3 ถ.เสน�หา ต.กาฬสินธุ
Ubon Noodle
Tel. 08 7862 2599

อำเภอกมลาไสย Kamarasai District

ขนมจีนแมประมวล

ถ.เชียงสา ต.หนองแปน
Meaphamuel Khanom Jeen Tel. 08 7953 0729
ครัวบานเฮา
ทล.214 ต.ธัญญา
Khue ban hour
ทล.2367 ต.กมลาไสย
เจาพระยาเนื้อยาง
Chawpraya Since the korean

พรลําภูเนื้อยางเกาหลี
Pornlumpoo Since the korean
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ทล.2367 ต.หนองแปน

ทล.2116 ต.หนองแปน

เดียร
Deer Restaurants
น.ไกหมุน
No griller chicken
สามโชคหมูกระทะ
Samsok Pork
ปลาเลิศรส
Leadrot Fish
ครัวเมืองตาก
Muangtak kitchen

ถ.พันธุราษฎรบํารุง ริมบึงบัวขาว
Tel. 0 4385 1391
ถ.พันธุราษฎรบํารุง ต.บัวขาว
Tel. 08 1191 6889
ทล.12 ต.บัวขาว
Tel. 0 4385 1299
ทล.12 ต.บัวขาว

ทล.214 ต.กมลาไสย ต.ธัญญา
Tel. 0 4383 0054
ทล.214 ต.กมลาไสย
Tel. 08 1056 4571
ทล.214 ต.กมลาไสย

รานอาหาร

สุภาพร
Suphaporn Restaurants
เฉลิมโภชนา
Chaleam Restaurants
ชุลีรัตน แจวฮอน
Chuleerut Jawhon
นองเฟรมโภชนา
Nongfram Restaurants
พิจิตรา
Pijitta Restaurants
เรือนไม
Ruan mai Restaurants
วิจิตร
Vijit Restaurants
เบเกอรี่เฮาสกมลาไสย
Kamalasai Bakery House

ถ.ศรีสุริยวงศ ต.กมลาไสย
Tel. 0 4385 1157
ทล.2367 ต.กมลาไสย
ทล.2367 ต.หนองแปน
Tel. 08 0407 4856
ทล.214 ต.กมลาไสย 0 4389 9003

อำเภอกุฉินารายณ Kuchainarai District

ทล.12 ต.บัวขาว
Tel. 0 4385 1607
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รานอาหาร

จาตุกปลาเผา
Jaetook grilled fish
ครัวเคียงภู
Keangphu kitchen
เจณีลาบเปด
Jaenee Lapped
บานปกไม
Banpigmai Restaurants

ทล.12 ต.บัวขาว
Tel. 08 6859 8113
ทล.12 ต.กุดหวา

ครัวรุงอรุณ
Rung Aroon Kitchen
ครัวปลาน้ําโขง
Numkhong Fish Kitchen
ณัฐพรเขาวงเนื้อยางเกาหลี
Nuttaporn Since the korean
ลําภูเนื้อยางเกาหลี
Lum-Phu Since the korean
แซบอีหลี
Zab-E-Lee Restaurants
ปาตอย
Phatoy Restaurants

ทล.2291 ต.กุดปลาคาว
Tel. 0 4385 9452
ทล.2291 ต.คุมเกา
Tel. 08 1060 4547
ทล.2291 ต.กุดปลาคาว 08 9032 2834

ครัวเจนุก
Jaenook Restaurants
ครัวปาอร
Pha On Restaurants
คําภูเนื้อยางเกาหลี
Kumphu Since the korean

ทช.กส.3020 ต.นาทัน

ทล.2291 ต.บัวขาว
ทล.2046 ต.สมสะอาด
Tel. 0 4313 4048

อำเภอเขาวง Kaowong District

ทล.2291 ต.คุมเกา
Tel. 0 4385 9033
ทล.2291 ต.กุดสิมคุมใหม
Tel. 08 5011 5813
ทล.2291 ต.คุมเกา
Tel. 08 7225 3315

อำเภอคำมวง Khommuong District
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ทช.กส.3020 ต.นาทัน
ต.ทุงคลอง
Tel. 08 4925 4569

อำเภอฆองชัย Khong Chai District

คุณสมพิศ
Koonsompit Restaurants
คุณปณยาภรณ

26 หมูที่ 10 ต.ฆองชัย
Tel. 08 5926 6748
48 หมูที่ 10 ต.ฆองชัยพัฒนา
Koonpanayaporn Restaurants Tel. 08 3674 6309
พรรณี
60 หมูที่ 10 ต.ฆองชัย
Phunnee Restaurants
Tel. 08 9002 16342
สีสวยอาหารตามสั่ง
87 หมูที่ 2 ต.ฆองชัยพัฒนา
Seesuy Restaurants
Tel. 08 9035 1097

รานอาหาร

ระเบียงไม
ต.ทุงคลอง
Rabaeng Mai Restaurants
ต.ทุงคลอง
เกาลูนเนื้อยางเกาหลี
Kowloon Since the korean Tel. 0 4387 9450

อำเภอดอนจาน Donchan District

เรือนชมพู

ทช.กส.2014 ต.ดอนจาน

Ruanchompoo Restaurants

ชีวจิต
Organic Food

ทช.กส.2019 ต.ดอนจาน
Tel. 08 7218 2862

อำเภอทาคันโท Takhanto District

ปานางตํานัว
Phanang Tamnua
อวนลาบเปด
Aun Labped
สิรินทรเนื้อยางเกาหลี
Sirinthon Since the korean
แตมป-ตางคเนื้อยางเกาหลี
Tam-Tang Since the korean

14/1 หมูที่ 1 ต.ทาคันโท
Tel. 08 3328 9085
ทช.กส.5051 ต.ทาคันโท
Tel. 08 3338 8909
ทล.2152 ต.นาตาล
Tel. 08 4392 3561
ทล.2152 ต.นาตาล
Tel. 0 4387 7106
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รานอาหาร

อำเภอนาคู Na Ku District
กอไผ
Kowphai Restaurants
ไกนอยโภชนา
Kainoy Restaurants
โบต.อะฮอยกุงเผา
Boat A Hoy Shrimp
ตําเมี่ยงยายดิว
Yay Deaw Tummeang

267/1 หมูที่ 10 ต.นาคู
Tel. 08 9070 6771
277 หมูที่ 10 ต.นาคู
Tel. 08 7139 3741
ถ.ชมะนันท ต.นาคู
Tel. 08 5010 4733
ทล.2291 ต.นาคู
Tel. 0 4312 6811

ตี๋นอย
Teenoy Restaurants
อนันตปลาเผา
Anan Fish
มุมอรอย
Mumaroy Restaurants

ทช.กล.4003 ต.สงเปลือย
Tel. 08 6232 4325
ทช.กส.2067 ต.สงเปลือย
Tel. 08 7723 6986
ทล.2336 ต.นามน
Tel. 08 7946 1266

เชลล โภชนา
Shell Restaurants
กํานันบุญสง
Khumnunboosong
พลอยทะเล
Ploytalay Restaurants
ถาวรไกยางตามสั่ง
Tawon griller chicken
แมกัณหา
Meakunha Restaurants

สี่แยกอําเภอยางตลาด
Tel. 0 4369 1169
ปากทางเขาเข�อนลําปาว

อำเภอนามน Namon District

อำเภอยางตลาด Yangtalat District
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สี่แยกอําเภอยางตลาด
0 4389 1138, 0 4389 1484
23 หมูที่ 20 ต.ยางตลาด
Tel. 08 6240 4258
260/1 หมูที่ 4 ถ.ถีนานนท ต.ยางตลาด

ลําพึง
Lumppueng Restaurants

ถ.บานสองหอง-บานดานใต ต.เหลาออย
Tel. 08 4797 5938

คักอีหลี
Kuk-E-Lee Restaurants
พรนภาโภชนา
Pornnapha Restaurants
ครัวดีเจ
D-J Restaurants
จิมมี่
Jimmy Restaurants
ปลาน้ําโขง
Numkhong Fish

ถ.ถีนานนท 0 4386 1311

เคียงปาว
Keangpao Restaurants
ไทนิคม
Tainikom Restaurants
การเดนเฮาส
Garden House
วิชัย
Vichai Restaurants

แหลมโนนวิเศษ ต.โนนบุรี
Tel. 08 1975 9171
ทล.227 ต.โนนน้ําเกลี้ยง

อำเภอสมเด็จ Somdet District

รานอาหาร

รานอาหาร

อำเภอรองคำ Rong Kham District

ถ.ถีนานนท
Tel. 0 4386 1274
ทล.213 ต.สมเด็จ
Tel. 08 5850 9872
ทล.213 ต.สมเด็จ
Tel. 08 9554 0337
ทล.12 ต.สมเด็จ
Tel. 0 4386 0322

อำเภอสหัสขันธ Sahatsakhan District

ทล.227 ต.โนนบุรี
Tel. 0 4387 1122
ถ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนบุรี
Tel. 08 9940 2385

อำเภอสามชัย Samchai District

สามชัยเนื้อยางและแจวฮอน
Samchai Since the korean
หน�องหนิงเนื้อยางเกาหลี

ทล.2289 ต.สําราญ
Tel. 08 0755 7893
ทล.227 ต.สําราญ
Nong Ning Since the korean Tel. 08 4515 4872
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รานอาหาร

อำเภอหนองกุงศรี Nong krung si District
วังไทร
Wungchai Restaurants
เกาลูนเนื้อยางเกาหลี
Kowloon Since the korean
สามหมอเนื้อยางเกาหลี
Sammo Since the korean

ทล.2009 ต.หนองกุงศรี
ทล.2009 ต.หนองกุงศรี

อำเภอหวยผึ้ง Huai Phueng District

ระเบียงจริยา

145 หมู 4 ทล. 12 ต.นิคมหวยผึ้ง

Rabeang Jariya Restaurants

ทล.12 ต.นิคมหวยผึ้ง
ละอองดาวเนื้อยางเกาหลี
Laongdow Since the korean
เจนางขาวมันไก
ทล.2101 ต.นิคมหวยผึ้ง
Jaenang Khicken
ทล.2101 ต.นิคมหวยผึ้ง
ณัฐพรเนื้อยางเกาหลี
Nuttaporn Since the korean

อำเภอหวยเม็ก Huai Mek District

ครัวสมารท
Smart Restaurants
ฮองเฮาเนื้อยางเกาหลี
Honghao Since the korean
จามี
Jamee Restaurants
ป.บานสวน
P. Bansuan Restaurants
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ทล.2110 ต.คําใหญ
Tel. 08 6233 8195
ทล.2110 ต.หวยเม็ก 08 4763 5639
ทล.2110 ต.หวยเม็ก 08 7374 6252
ทล.2110 ต.คําใหญ 08 8070 2488

อำเภอเมืองกาฬสินธุ Muang District
ไทรทองบังกะโล
Chaitong bungalows
บังกะโลกาฬสินธุ
Kalasin bungalows
บังกาโลสบาย สบาย
Sabay bungalows
บังกะโลแฮปปอินท
Happy Inn bungalows
บูลเทล
Bluetel Hotel
โพนทองการเดนทรีสอรท
Phontong garden resort
ไพบูลย โฮเต็ล
Phaiboon Hotel
เฟรชอินน
Fresh Inn
โรงแรมริมปาว
Rimpao Hotel
สุภัคโฮเต็ล
Supak Hotel
ซุปเปอร โมเต็ล
Supper Motel

125/7-10 ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4381 1981
22/3-18 ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4381 3262, 0 4381 2069
118 ม.7 ต.หนองกุง
Tel. 08 8281 3675
201 ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4382 1495
332-333 ม.5 ถ.กาฬสินธุ – สหัสขันธ
Tel. 0 4387 3007
322 ต.โพนทอง
Tel. 0 4387 3007
125/3-4 ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4381 1981
99 ถ.สนามบิน ต.หลุบ
Tel. 0 4381 5195
71/2 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4381 3631
81/7 ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4381 1196, 08 1263 6878
187/22 ถ.เกษตรสมบูรณ ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4381 3570
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สถานที่พัก/โรงแรม/ร�สอรท

โรงแรมที่พัก Hotel / Resort
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สถานที่พัก/โรงแรม/ร�สอรท

เกื้อพรรณ
Kuaphun Hotel
ไนน ทีน รีสอรท
Nightteen Resort
สําราญอินน
Samran Inn
อิมเพรชชั่นรีสอรท
Impression Resort
เพชรรุงรีสอรท
Phetruang Resort
สรัญญารีสอรท
Sarunya Resort
ไพบูลยเพลส
Phaiboon Place
เจมสรีสอรท
Jame Resort
ยอยอยิ่งยิ่งบานคําไผ

72/6 ถ.หนองไชยวาน ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4381 3623
9/1 ถ.กมลชัยพัฒนา ต.กาฬสินธุ

บานพักเรือนแพ
Ruanpae Homes
นิตยาอพารตเมนท
Nittaya Apartments
พีเจ อพารตเมนท
PJ Apartments
ศรีสวรรคเก็สเฮาร
Seesawan Guesthouse

89 ม.7 ต.ภูดิน
Tel. 0 4381 3262
5-6 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4382 0100
72/10 ถ.หนองไชยวาน

Yo Yo Ying Ying Bankumphai
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180 ม.6 ถ.กาฬสินธุ - กมลาไสย ต.หลุบ
Tel. 0 4381 3262, 0 4360 0613
175 หมู 4 ต.โพนทอง
Tel. 0 4387 3110
79 หมู 9 ถ.ถีนานนท ต.ไผ
Tel. 08 1965 6490
186/6 บานหลุบ ต.หลุบ
Tel. 0 4360 0558
125/11 ถ.โสมพะมิตร ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4381 1661
9/6 ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4383 5300
บานคําไผ ต.หนองกุง

ถ.ภิรมย
Tel. 0 4382 0634

72/16 ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4381 6773-4
703/1 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ
Tel. 0 4387 3737
ม.8 บานมอดินแดง ต.โพนทอง
Tel. 0 4341 8197, 08 6861 8695
ถ.ถีนานนท บานโพนทอง
Tel. 08 9843 9450
150/2 บายพาสดงปอ ต.กาฬสินธุ
Tel. 08 1049 7883
154 ถ.บายพาสดงปอสมเด็จ ต.กาฬสินธุ
Tel. 08 1320 4733
40 ม.4 ต.เหนือ
Tel. 08 1380 6625

ปลายฟาการเดนอินน
Paypha Garden Inn
สนธยา
Sontaya Resort
ไพลินรีสอรท
Philin Resort
ฮันนี่รีสอรท 2
Hunny 2 Resort

263 ม.9 ต.ธัญญา
Tel. 08 0180 6204
71 ม.9 ต.หลักเมือง
Tel. 08 1768 1540
313 ม.2 ต.หนองแปน
Tel. 08 9842 9109
258 ม.9 ต.ธัญญา

เลิงซิวบานพักรีสอรท
Luangsew Resort

657/1 ม.13 ต.บัวขาว
Tel. 0 4383 2112

สถานที่พัก/โรงแรม/ร�สอรท

AP การเดนทร เพลส
AP garden Place
ราชพฤกษรีสอรท
Ratchapuek Resort
โรงแรมฟอกซ 501
Fox 501 Hotel
หอพักตกปลา 24 น.
Fishing Hostels
บานพักรวยบุญ
Rueyboon Homes
รวยเงินทอง
Rueyngaentong Resort
แดนสวรรค โฮเต็ล 2
Dansawan Hotel

อำเภอกมลาไสย Kamalasai District

อำเภอกุฉินารายณ Kuchinarai District
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สถานที่พัก/โรงแรม/ร�สอรท

เอส วี รีสอรท
SV Resort
เกื้อพิมาน
Kuapiman Resort
ไทยภูรีสอรท
Thaiphu Resort
สมจิตรบังกาโล
Somjit Bungalows
ฮารทบีสรีสอรท
Hartbeach Resort
พีพีบังกะโล
PP Bungalows
สวนรักรีสอรท
Suanrak resort
วันศิริรีสอรท
Wansiri Resort
ศมภรัตน รีวิล
Samaparut Review
แสงชัย
Sangchai Resort
บานปกไม
Banpeakmai Resort

38 ม.1 ต.บัวขาว
Tel. 0 4383 2409
644 ม.1 ต.บัวขาว
Tel. 0 4385 1547
88/1 ม.4 ต.กุดหวา

ร�นรมย
Ruenrom Resort
แมฮองสอนรีสอรท
Meahongson Resort

182 ม.14 ต.คุมเกา

121 ม.10 ต.บัวขาว
Tel. 0 4385 1420
203/1 ม.13 ต.บัวขาว
Tel. 0 4385 1725
103 หมู 10 ตําบลบัวขาว
233 ม.14 ค.บัวขาว
Tel. 0 4385 1345
107 ม.10 ต.บัวขาว
154 ม.1 ต.นาขาม
Tel. 08 6224 7480
121 ม.2 ต.บัวขาว
168 ม.3 ต.สมสะอาด 08 9944 5014

อำเภอเขาวง Kao wong District
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195 ม.5 ต.หนองผือ
Tel. 08 3358 1308

252 ม.8 ต.กุดสิมคุมใหม
Tel. 08 7238 5873
ม.17 ต.คุมเกา

คุมหมอกรีสอรท
Khummok Resort
เพียวรีสอรท
Peaw Resort
บันเทิงรีสอรท
Buntueng Resort
เกินฝนรีสอรท
Kuenfun Resort
วิลาลัยยรีสอรท
Vilalai Resort

235 ม.1 ต.โพน
Tel. 0 4387 9038
65 ม.8 ต.ทุงคลอง
Tel. 08 5010 8499
168 ม.5 ต.ทุงคลอง

รุงอรุณบังกาโล
Rungarun Bungalows

154 ม.7 ต.ฆองชัยพัฒนา

บานสวนศศิธร
Bansuansasiton Resort
เกยสุวรรณรีสอรท
Kasuwan Resort

195 ม.2 ต.ทาคันโท

239 ม.1 ต.คุมเกา
Tel. 0 4385 9522

อำเภอคำมวง Khom muong District

สถานที่พัก/โรงแรม/ร�สอรท

ทวีสินรีสอรท
Taveesin Resort
ชัยภักดีรีสอรท
Chaiyapakdee Resort
นพมาศ
Nobphamat Resort

37 ม.8 ต.ทุงคลอง
57 ม.5 ต.ทุงคลอง

อำเภอฆองชัย Khongchai District

อำเภอทาคันโท Thakhantho District
177 ม.7 ต.ทาคันโท
Tel. 08 7434 9707
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สถานที่พัก/โรงแรม/ร�สอรท

อำเภอนาคู NaKu District
เพ็ญใจบังกาโล
Penjai Bungalows
ยินดีบริการ
Yindee Sevice Resort
โกลดเดนท เรสเฮาส
Golden Reshouse

186 ม.10 ต.นาคู

อำเภอนามน Namon District

พีอารเฮาส
PR House
ฝรั่งรีสอรท
Farung Resort
แสงสีรีสอรท
Sangsee Resort

57 ม.5 บ.หัวงัว ต.สงเปลือย
41 ม.8 ต.ยอดแกง
Tel. 08 1255 5370
56 ม.8 ต.ยอดแกง
Tel. 08 7275 1202

อำเภอยางตลาด Yang Talat District

สุขสันตการเดนท
Sooksun Garden
โบวแดงโฮเต็ล
Bowdang Hotel
บึงอรามรีสอรท
Buengaram Resort
ชมจันทรรีสอรท
Chomjun Resort
โคกศรีการเดนท
Khoksri Garden
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ม.3 ต.นาคู
Tel. 08 9943 7548
390 ม.11 ต.นาคู
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ม.18 ถ.ฮองฮี-กาฬสินธุ ต.ยางตลาด
Tel. 08 7948 8853
116 ม.4 ต.หัวงัว
ม.8 ต.คลองขาม
บานดงบัง ต.หัวนาคํา
Tel. 08 1320 5143
66 ม.4 บ.โคกศรี ต.อุมเมา
Tel. 08 1708 8594

199 ม.6 ต.ยางตลาด
Tel. 08 9941 2976
152 ม.9 ต.คลองขาม
Tel. 08 1380 6625
70 ม.9 ต.หนองอิเฒา
Tel. 08 7224 0495
42 ม.11 ต.ดอนสมบูรณ
Tel. 08 623 6561
159 ม.5 ต.หนองตอกแปน
Tel. 08 1052 5141
152 ม.4 ถ.ขอนแกน - โพนทอง ต.หัวงัว
Tel. 08 4823 7672

อันดามัน
Andaman Resort

ม.9 ถ.รองคํา - นาเรียง ต.รองคํา

สถานที่พัก/โรงแรม/ร�สอรท

กูดวิว
Goodview Resort
แดนสวรรค โฮเต็ล
Dansawan Hotel
เปรมสุข
Premsook Resort
ดีเดย
D Day Resort
ฮันนี่รีสอรท
Hunny Resort
เทพธารารีสอรท
Theptara Resort

อำเภอรองคำ Rong Kham District
อำเภอสมเด็จ Somdet District

ริมธารรีสอรท
Rimtan Resort
สมเด็จโฮเต็ล
Somdet Hotel
444 ทุงทองรีสอรท
444 Tungtong Resort
เจานางรีสอรท
Chaonang Resort
ที เอ็น เพลส
TN Place

อางเก็บน้ําหวยสังเคียบ
158/2 ต.สมเด็จ
Tel. 0 4381 1150
274 ม.9 ต.สมเด็จ
Tel. 08 6857 0337
50 ม.7 ต.หนองแวง
ม.2 ซ.สันติสุข ถ.ถีนานนท
Tel. 09 3321 6395, 08 1974 4513
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สถานที่พัก/โรงแรม/ร�สอรท

อำเภอสหัสขันธ Sahatsakhan District
ธนากรรีสอรท
Tanakon Resort

36 ม.6 บ.คําประถม ต.นิคม
Tel. 08 1544 2913

ไดอารี่ปารค
Diary Park
สุขสําราญรีสอรท
Sooksumran Resort
เปนหนึ่งรีสอรท
Phennueng Resort
ดวงดี
DungDee Resort
ตนรัก
Tonruk Resort

160 ม.7 ต.โคกเครือ
Tel. 08 7213 4544
146 ม.1 ต.ลําหนองแสน
Tel. 08 0191 7768
177 ม.4 ต.หนองกุง
Tel. 08 7861 1479
147/6 ม.1 ต.โคกเครือ
Tel. 08 3336 5255
157 ม.1 ต.หนองใหญ

พาราไดซรีสอรท
Paradise Resort
ภูแฝกรีสอรท
Phu Pak Resort

104 ม.11 ต.นิคมหวยผึ้ง
0 4386 9353
5 ม.6 ต.ไคนุน
Tel. 08 5696 0889, 08 7929 5093,
08 8742 7537
50 ม.12 ต.นิคมหวยผึ้ง
Tel. 0 4386 9187

อำเภอหนองกุงศรี Nong krung Si District

อำเภอหวยผึ้ง Huai Phueng District

จริยาบังกาโล
Jariya Bangalows

อำเภอหวยเม็ก Huai Mek District

ทรัพยเจริญรีสอรท
Subjarean Resort
โชคชัย 2
Chokchai 2 Resort
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135 ม.12 ต.คําใหญ
83 ม.2 ต.หวยเม็ก
Tel. 08 1260 6406

Important Telephone
สำนักงาน

เบอรโทรศัพท

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

Tel. 0 4381 6061

สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ
Kalasin Offiec Province
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
Kalasin Province Governor local
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
Municipal Muang Kalasin
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานขอนแกน
Tourism Authority of thailand on khonkaen
ประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธุ
Kalasin Information
สถานีขนสงกาฬสินธุ
Kalasin Bus Station
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ
Kalasin Police Station
แจงเหตุดวนเหตุราย
Emergency
ตํารวจทางหลวง
Highways Police
หน�วยแพทยฉุกเฉิน
Doctor Emergency

Tel. 0 4381 1695

Kalasin Provincial Administration Oganization

หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญ

หมายเลขโทรศัพทที่สำคัญ

Tel. 0 4381 1154
Tel. 0 4382 1354-6
Tel. 0 4324 4498-9
Tel. 0 4382 1964
Tel. 0 4381 2513
Tel. 0 4381 1111
Tel. 191
Tel. 1193
Tel. 1669

à·ÕèÂÇ¡ÒÌÊÔ¹¸Ø
TOUR KALASIN

137

หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญ

สำนักงาน

เบอรโทรศัพท

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ
Kalasin Tourism and Sport
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ
Kalasin Community Development
สํานักงานโยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ
Kalasin Pubic Works
สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดกาฬสินธุ
Kalasin Bureau of Land

Tel. 0 4381 1386

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ

Tel. 0 4381 4831

Tel. 0 4381 1274
Tel. 0 4381 1139
Tel. 0 4381 1663

Kalasin Prevention

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกาฬสินธุ
Kalasin Hotpital
โรงพยาบาลธีรวัฒน
Teerawat Hotpital
โรงพยาบาลกมลาไสย
Kamalasai Hotpital
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ
Kuchinarai Crown Prince Hotpital
โรงพยาบาลเขาวง
Kao Wong Hotpital
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เบอรโทรศัพท
Tel. 0 4381 1020
Tel. 0 4381 1757
Tel. 0 4389 9135
Tel. 0 4385 1292
Tel. 0 4385 9059

โรงพยาบาลคํามวง
Khom Muong Hotpital
โรงพยาบาลทาคันโท
Thakhantho Hotpital
โรงพยาบาลนามน
Na Mon Hotpital
โรงพยาบาลยางตลาด
Yang Talat Hotpital
โรงพยาบาลรองคํา
Rong Kham Hotpital
โรงพยาบาลสมเด็จ
Somdet Hotpital
โรงพยาบาลสหัสขันธ
Sahatsakhan Hotpital
โรงพยาบาลหนองกุงศรี
Nong Krung Si Hotpital
โรงพยาบาลหวยผึ้ง
Huai Phueng Hotpital
โรงพยาบาลหวยเม็ก
Huai Mek Hotpital

เบอรโทรศัพท
Tel. 0 4387 9059
Tel. 0 4387 7101
Tel. 0 4386 7056
Tel. 0 4389 1249

หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญ

โรงพยาบาล

Tel. 0 4389 7121
Tel. 0 4386 1140
Tel. 0 4387 1030
Tel. 0 4388 1106
Tel. 0 4386 9100
Tel. 0 4388 9090
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คณะผูจัดทำ
ประธานดำเนินการ

นายยงยุทธ หลอตระกูล

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ที่ปรึกษา

นายประยงค โมคภา
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
นายจงกลรัตน ดอนโอฬาร
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
นายอนันต พิมพะสาลี
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
นายปณิธาน พรเรืองวงศ
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ทุกสวนราชการ

คณะทำงาน

นายจักรี แสงสุริยินทร
นายบุญกวาง เนตรเสนา
นางประกอบ สอนสุภาพ
นางสุดาวดี บุญปก
นางกุศลกาญจน ดอนสมหมาย
พันจาเอกสมหวัง ผางนอย
นายอนุชิต เมืองโคตร
วาที่ รอยตรีพงษพันธุ สารปรัง
นายนิพนธ ปรีจิตร
นางสาวณัฐฐฐากาญร ยุกตานนท

หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
นักบริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการประชาสัมพันธ
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ
ผช.จนท.บันทึกขอมูล
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ

แปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษ
Mr.Michael Filliponi
นางฉันทะยา ปอมเสมา

Teacher Kalasinpittayasan School
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ

ผูพิมพ / โฆษณาประชาสัมพันธ

ฝายพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
3/47 ถ.บายพาส-ทุงมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 โทรศัพท/โทรสาร 0 4381 6061
info@kalasin-pao.go.th http://www.kalasin-pao.go.th
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