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3 สมยั โดยสว่นฐานเปน็รปูสีเ่หลีย่มยอ่มมุ มบีนัไดทางขึน้  

4 ทิศ สร้างในสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นส่วนฐานทรง 

แปดเหลี่ยม สร้างในสมัยอยุธยา ซึ่งสร้างซ้อนทับ 

บนฐานเดิม ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างต่อเติมใน

สมัยรัตนโกสินทร์

อำ�เภอสหัสขันธ์

อำ�เภอกุฉิน�ร�ยณ์

อำ�เภอคำ�ม่วง

อำ�เภอย�งตล�ด Yang Talad District

Kuchinarai District

Kam Muang District

พพิธิภณัฑส์รินิธร  ตัง้อยูท่ีเ่ชงิภกูุม้ขา้ว อำาเภอสหสัขนัธ ์

สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางกาฬสินธ์ุ-สหัสขันธ์ 

(ทางหลวง 227) ประมาณ 28 กโิลเมตร (กอ่นถงึสหสัขนัธ ์

2 กิโลเมตร) มีทางแยกขวาไปอีก 1 กิโลเมตร บริเวณภูกุ้มข้าว ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของ 

วดัสกักะวนั เปน็สถานทีค่น้พบกระดกูไดโนเสารจ์ำานวนมาก รวมทัง้โครงกระดกูไดโนเสาร ์

ทัง้ตวัทีส่มบรูณท์ีฝ่งัอยู่ในพืน้ดนิและไดร้บัการขดุแตง่โดยเจา้หนา้ทีก่รมทรพัยากรธรณ ี

พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัย 

เกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับ 

พระราชทานนามจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีวา่ “พพิธิภณัฑส์รินิธร”

พระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร 

มีลักษณะงดงาม เป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งยังมองเห็น 

ทิวทัศน์ของทุ่งนา หมู่บ้านและน้ำาในเขื่อนลำาปาวอันสวยงามอีกด้วย

วดัพทุธนมิติภคูา่ว  ตัง้อยูบ่า้นนาสนีวล ตำาบลสหสัขนัธ ์

ห่างจากตัวอำาเภอสหัสขันธ์ประมาณ 7 กิโลเมตร 

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย  

ไมม่เีกตมุาลา ความยาวประมาณ 2 เมตร กวา้ง 25 ซม. 

เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป ตามประวัติ 

กล่าวว่าพระโมคัลลานะ พระสาวกของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว 

และทางวัดจะจัดให้มีงานสรงน้ำาพระพุทธรูปไสยาสน์ในวันที่ 19 เมษายนของทุกปี

สะพานเทพสุดา เป็นสะพานข้ามเขื่อนลำาปาว ที่ได้รับ

พระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม 

บรมราชกุมารี เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี 2549 งบประมาณ  

498 ล้านบาท จากบริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำาบลโนนบุรี  

อำาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ และ ตำาบลหนองบัว  

อำาเภอหนองกงุศร ีจงัหวดักาฬสนิธ์ ุขนาด 2 ชอ่งจราจร ความยาว 2,040 เมตร เปน็สะพาน 

ข้ามน้ำาจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

เขื่อนลำาปาว เป็นเขื่อนดิน อยู่ในเขตอำาเภอสหัสขันธ์, 

อำาเภอคำาม่วง, อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธ์ุประมาณ 36 กิโลเมตร 

แหลมโนนวิเศษ เป็นผืนดินที่ยื่นเข้าไปในอ่างเก็บน้ำา

เขื่อนลำาปาว ตั้งอยู่ที่ ตำาบลโนนบุรี ห่างจากตัวอำาเภอ 

ประมาณ 6 กโิลเมตร จากวดัสกักะวนัประมาณ 300 เมตร 

ถึงสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร 

จะพบแยกเลี้ยวขวาไปแหลมโนนวิเศษ 3 กิโลเมตร 

แหลมโนนวิเศษเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีแพขนานยนต์ 

ที่ใช้สัญจรข้ามฟากระหว่าง อำาเภอสหัสขันธ์ กับ อำาเภอหนองกุงศรี ใช้เวลาข้ามฟาก 

ประมาณ 15–20 นาที

มีความสูงจากท้องน้ำา 33 เมตร สันเขื่อนยาว 7.8 กิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำาได้  

1,430 ลา้นลกูบาศกเ์มตร สว่นประตูระบายน้ำาเปน็แบบเปดิ ไมม่ีประตปูดิกัน้ใหน้้ำาใหล 

ตลอดเวลา (ใหลเฉพาะช่วงฤดูฝน) ปัจจุบันเขื่อนลำาปาวเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลา  

มีสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ ได้แก่ หาดดอกเกด ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสวรรค์ชายหาด 

ของคนอีสาน

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก

อยู่เชิงเขามีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก ตั้งอยู่ 

ตำาบลกุดหว้า ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นหมู่บ้านนำาร่องในด้านการท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวผู้ไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพักแรมแบบโฮมสเตย์ เพื่อ 

สมัผสัวถิชีวีติและประเพณขีองชาวบา้น เชน่ พธิบีายศรสีูข่วญั พธิเีหยา (การรกัษาผูป้ว่ย)  

รับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแลง ชมการแสดงศิลปพื้นบ้าน และเดินป่าศึกษา 

ธรรมชาติพรรณไม้และพืชสมุนไพรท้องถิ่น

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อยู่ห่างจากจังหวัด

กาฬสินธ์ุ 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 227 

ผ้าแพรวาเป็นผ้าไหมลายมัดหมี่ที่มีลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มทอผ้าชาวผู้ไทย 

บ้านโพน แบ่งออกเป็น 2 ลาย ได้แก่ ลายหลัก และลายแถบ ส่วนสีของผ้าแพรวามิได ้

มีเพียงสีแดงเท่านั้น แต่มีการให้สีสันต่างๆ มากขึ้นตามความต้องการของตลาด เช่น  

สีครีม สีชมพูอ่อน สีม่วง สีน้ำาเงิน สีเขียว เป็นต้น 

พุทธสถานภูสิงห์ อยู่บนยอดเขาภูสิงห์ ห่างจากอำาเภอ

เมืองประมาณ 34 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 

227 สามารถขึน้ได ้2 ทาง คอื ทางทศิตะวนัตกจะเปน็ทาง 

ลาดยางคดเคี้ยวขึ้นตามไหล่เขา และทางทิศตะวันออก 

เป็นทางขึ้นบันได 400 กว่าขั้น เป็นที่ประดิษฐาน 

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำาปาว 

(สวนสะออน) ตั้งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำาเขื่อนลำาปาว 

มีเนื้อที่ 1,420 ไร่ มีสภาพเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดงที่ 

ค่อนข้างสมบูรณ์ มีสวนสัตว์เปิดที่มีสัตว์ป่าที่เป็น 

เอกลักษณ์ของสวนสะออน คือ วัวแดง ซึ่งเป็นสัตว์ 

หายากมอียูม่ากกวา่ 130 ตวั นอกจากนัน้ยงัมสีตัวช์นดิอื่น ๆ  ไดแ้ก ่ชะน ีลงิ นกชนดิตา่ง ๆ  

ทั้งที่เลี้ยงไว้และนกที่มาตามฤดูกาล

อำ�เภอเมือง Maung District

Kamalasai District

Sahatsakhan District

อำ�เภอกมล�ไสย

วดักลาง วดักลางเปน็พระอารามหลวงชัน้ตร ีภายในวดั

มีพระอุโบสถที่สร้างต่อเติมจากพระอุโบสถหลังเก่า 

เปน็อาคารทรงไทยประดบัดว้ยชอ่ฟา้ ใบระกา บานประตไูม ้

แกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติ ส่วนหน้าต่างแกะสลัก 

เปน็ชาดกเรื่องตา่ง ๆ  ดา้นหนา้และดา้นหลงัพระอโุบสถ 

Wat Klang (The Royal Temple)

Wat Klang  is the third grade royal temple, within a temple has the 

Thai shape Buddhist  temple that builds to add from old temple. The 

building decorates with gable apex, door wood panel carves to are 

biography of Lord Buddha pictures, front differ carves Jataka. The 

front and rear of the Buddhist temple have stucco porter. Within is 

that place image of the Black Buddha, be cast in the bronze, 20 

inches wide measure of the Buddha statue in the posture. When is 

a drought, townspeople will invoke the Black Buddha goes out to 

parade and pray for rainfall.

The Provincial Museum

The Provincial Museum is located in the old town hall building. 

It collects many things in Kalasin and displays demonstrations along 

with the meeting room, the ruler room, the room set up to honor H.M. 

the King and the Queen, the Phu Thai room, the Praewa silk room, the 

handicraft room and the souvenirs room. Open on Monday – Friday  

from 08.30 a.m. – 16.30 p.m.

Thepsuda Bridge

Thepsuda Bridge  is a bridge across Lampao Dam. Given the name 

from Her Rayal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. It’s 

started building in 2006 and used budget 498 million baht. It’s join 

Laem Nonwiset, Tambon Nonburi, Sahatsakhan District and Tambon 

NongBua, NongBua District for 2,040 meters long. It’s the longest 

bridge across fresh water in Thailand.

Non Wiset Cape

Non Wiset Cape, is the land that deliver to go inside dam reservoir 

throws, in Tambol Non Buri, far from Sahatsakhan District about 6 

kilometer, from Wat Sakkawan about 300 meter, arrive at a crossroad 

turn to the left to enter about 2 kilometer, turns to the right 3 

kilometer. This is the beautiful sight to see the sun sets.

Lam Pao Dam

Lam Pao Dam is earth dam is in  Sahatsakhan District, Kam Muang 

District, Yang Talad District, Kalasin, far from the Kalasin about 36 

kilometer. Dam height is 33 meters of water from the stomach. Dam 

length is 7.8  kilometer, can store the water 1,430 million cubic meters. 

Floodgate part has no the door separates, give the water flows all the 

time. It is also breeding fish. There is the recreational area relaxes, for 

example, Hat Dok Ket, which is heaven beach of northeast person,

Maung Fah Daad Song Yang

Maung Fah Daad Song Yang  is situated in Sema Village, Tambon 

Nong Paen, Kamalasi district, about 19 kilometers from the town 

center along the road number 214. It’s the ancient city look like “Bai 

Se-ma”. It remains mixed with the soil. The city has two layers. The 

Fine Arts Department registered Bai Se Ma with a pattern and no 

pattern of the 130 sheets. And pipes made of bronze age are now 

landmarks to learn about the important historical sites and antiquities 

of Suwannaphum.

Phra That Ya khu

Phra That Ya khu, the biggest stupa in Maung Fah Daad Song Yang. 

It is believed that relics of a revered Buddhist monk are kept inside 

as named “Ya Khu” It is the art of 3 constructions made of adobe 

brick base from 4 edges built in Dvaravati, base from 8 edges base 

in Ayutthaya and the top built in Rattanakosin. 

Sirindhorn Museum

Sirindhorn Museum is at mountain named PhoKumKhao, Sahatsakhan 

District, can travel by use public road number 227 about 28 kilometers 

(turn right about 2 kilometers before arrive at Sahatsakhan and go 

along about 1 kilometer). This originally proper of Sakkawan temple, 

be the place discovers a lot of dinosaur bone, and dinosaurs skeletons 

and have to dig decorate by Department of Underground Resources 

officers. The museum is the biggest and perfect research center about 

dinosaur in the South-East Asia. “Sirindhorn Museum” is the name 

given by Her Rayal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.

Buddhist Place, Phu Sing

Buddhist Place, Phu Sing, stay on top Phu Sing mountain, far from 

Amphur Muang about 34 kilometers, along the way public number 

227, can go up 2 ways, western goes up to follow a hillside, and the 

east is 400 ladder ascents, There is the image of Buddha posture, 

“Phra Prom Phummipalo”, 10.5 long measure of the Buddha statue 

in the posture wide are meter which is beautiful character. This is 

the recreational area where is shady, surround with the nature, both 

of still see the scenery of the field, a village and the water in dam 

throw beautiful as well,

Wat Buddha Nimit Phu Kao

Wat Buddha Nimit Phu Kao, situates in Ban Na Si Nuan, Tambol 

Sahatsakhan, far from Sahatsakhan district about 7 a kilometer. It is 

at place the image of Buddha sleeps to lean the left, have no hat 

Neptune, length about 2 the meter, wide 25 a centimeter. Established 

2,000 more year come to already by disciple monk of Buddha. People 

has celebration on 19 April of every year.

The shrine of city-god

The shrine of city-god is holy respectable of Kalasin. There is boundary 

marker of a stone ancient temple carves beautiful. The court is 

architecture Thai shape tetrahedron building, within have center of the 

ancient city is made of the wood paints the gold, age hundred many 

year. There is short gold color bower covers to keep. There is the 

gold color boundary marker of a stone, Bai Se-ma, pitched on lotus 

base, red brick mortar. This is sandstone boundary marker brought 

from Maung Fah Daad Song Yang, Dvaravati and carved on Buddhism.

Phraya Chaisuntorn Monument

A cast bronze monument stands on the podium as much true and 

erected in front of the provincial post office. Right hand held kettle 

and left hand held a sword absolute power Founder Kalasin. Kalasin 

citizens donated their money to built the monument for respecting 

of the first ruler of Kalasin.

The host dormitory

The host dormitory is at dwell beg for veer the some and holy soul. 

This don’t be evident to skilled at but there is come to and founding 

a city of Kalasin since 2324 B.E. Sompamitre has migrated house 

citizen from Vientiane to settle down at Kaeng Samrong and built 

host dormitory follow the belief of a person in that time.

มีทวารบาลปูนปั้น ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำา หล่อด้วย 

ทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 20 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปลักษณะงดงาม และศักดิ์สิทธิ์ 

หากปีใดฝนแล้งประชาชนชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่ขอฝนเสมอ 

ศาลหลักเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ เมือง

กาฬสนิธ์ ุมีใบเสมาหนิโบราณแกะสลกัลายสวยงาม 

ตัวศาลเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยทรงจัตุรมุข 

ภายในมีหลักเมืองเก่าแก่ทำาด้วยไม้ทาสีทองอายุ 

หลายร้อยปีสภาพผุพังเหลือเพียง คืบ มีซุ้มเตี้ยๆ  

สทีองคลมุไว ้ดา้นหลงัหลกัเมอืงมีใบเสมาหนิโบราณ

สทีองสกุอรา่มปกัอยูบ่นฐานบวักอ่อฐิถอื ปนูทาสแีดง เปน็ใบเสมาหนิทรายซึง่นำามาจาก 

เมืองฟ้าแดดสงยาง ศิลปะสมัยทวารวดี แกะสลักแบบนูนต่ำาเรื่องพุทธประวัติ

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)

ตั้งอยู่หน้าที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

เปน็อนสุาวรยีห์ลอ่ดว้ยสมัฤทธิเ์ทา่ตวัจรงิ ยนืบนแทน่ 

มอืขวาถอืกาน้ำา มอืซา้ยถอืดาบอาญาสทิธิ ์ชาวกาฬสนิธ์ ุ

ทุกหมู่เหล่าได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็น 

การแสดงกตเวทิตา ต่อผู้ ให้กำาเนิดเมืองกาฬสินธ์ุ

พพิธิภณัฑข์องดจีงัหวดักาฬสนิธ์ ุตัง้อยูท่ีศ่าลากลาง

จังหวัดกาฬสินธ์ุ (หลังเดิม) เป็นศูนย์รวมของดี 

เมอืงกาฬสนิธ์ ุจดัเปน็หอ้งบรรยายสรปุ หอ้งเจา้เมอืง 

หอ้งศาสนา หอ้งเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนินีาถ หอ้งวถิชีวีติความเปน็อยูช่าวผู้ไทย 

ห้องวิจิตรแพรวา ห้องศึกษาค้นคว้าเรื่องหัตถกรรม ห้องสาธิตจำาหน่าย 

ผ้าไหมแพรวา และของที่ระลึกพื้นเมือง โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและ 

ผู้สนใจเข้าชมทุก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.

เมอืงฟา้แดดสงยาง  ตัง้อยูท่ีบ่า้นเสมา ตำาบลหนองแปน

หา่งจากตวัจงัหวดั 19 กโิลเมตร ตามเสน้ทางหมายเลข 

214 เป็นเมืองโบราณ ปัจจุบันเหลือแต่ซากอิฐปนดิน 

มีคูเมืองสองชั้น มีลักษณะเป็นท้องน้ำา ผังเมืองรูปไข่แบบทวารวดี มีการขุดพบ 

ใบเสมาหินทรายมีลวดลายบ้าง ไม่มีบ้าง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากร 130 แผ่น  

นอกจากนั้นยังค้นพบหลักฐานต่างๆ ที่เป็นเครื่องยืนยันว่ายุคโลหะของสุวรรณภูมิ 

ได้เริ่มมาก่อนทุกๆ แห่งในโลก

พระธาตุยาคู เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า

เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ ใหญท่ี่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึงเรียกกันว่า 

พระธาตุยาคู (ญาคู ภาษาอีสาน หมายถึง พระสงฆ์ผู้ ใหญ่ในวัด) สร้างขึ้นใน 

หอเจ้าบ้าน เป็นที่สถิตของมะเหสักข์ และวิญญาณ

ศักดิ์สิทธิ์ ได้เริ่มสร้างมาแต่เมื่อใดไม่ปรากฏชัดเจน   

แต่มีมาพร้อมกับการสร้างเมืองกาฬสินธ์ุ  นับตั้งแต่ปี   

พ.ศ.2324  ครัง้เมื่อทา้วโสมพะมติรไดอ้พยพไพรบ่า้น 

พลเมืองมาจากนครเวียงจันทน์ มาตั้งบ้านเรือนเป็น 

เมืองบริเวณสงเปลือยเรียกว่า บ้านแก่งสำาโรงหรือบ้านท่าแก่งสำาโรง จึงได้จัดสร้าง 

เมืองพร้อมหอเจ้าบ้านขึ้นตามความเชื่อของคนในสมัยนั้น 

	 เมืองกาฬสินธุ์นี่ดินดำาน้ำาซุ่ม	ปลากุ่มบ้อนคือแข้แก่งหาง	ปลานางน้อยคือขางฟ้าลั่น
จั๊กจั่นฮ้องปานฟ้าล่วงบน	แตกจันจันคนปีปโฮแซว	เมืองนี่มีซุแนวแอ่นระบำารำาฟ้อน
 กลา่วถงึเมอืงกาฬสนิธุด์นิดำาน้ำาชุม่ อดุมสมบรูณเ์สยีจนปลาซวิผดุขึน้มาหายใจ ยงัเสยีงดงัเหมอืนจระเขฟ้าดหาง ปลาเนือ้ออ่นผดุขึน้มาเสยีงดงั

ราวกับฟ้าลั่น จั๊กจั่นร้องเหมือนฝนตกสักแสนห่า ได้ยินแต่เสียงคนร้องเฮฮา เต้นระบำารำาฟ้อนกันอย่างสนุกสนาน

 กาฬสนิธุ ์แปลตรงตวัวา่ “น้ำาดำา” หากจากตำานานโบร่ำาโบราณแลว้ คำาวา่ “กาฬสนิธุ”์ มคีวามหมายมากกวา่ทีจ่ะแปลกนัตรงๆ เหลอืเกนิ

 เมื่อสมยักรงุธนบรุ ีประมาณ พ.ศ. 2310 พระเจ้าศริบิญุสาร ไดย้กกองทพัเขา้ตเีมอืงเวยีงจนัทนแ์ละสถาปนาตนขึน้เปน็พระเจา้แผน่ดนิ  

จนลว่งมาป ีพ.ศ. 2320 ทา้วโสมพะมติร ขนุนางแหง่ราชสำานกัเวยีงจนัทนอ์พยพไพรพ่ลหนคีวามขดัแยง้กบัพระเจา้ศริบิญุสาร ขา้มมาตัง้บา้นเรอืนบรเิวณ 

ลุม่น้ำาก่ำา แถบบา้นพรรณา (ปจัจบุนัอยูใ่นเขต จ.สกลนคร) ตอ่มาพระเจา้ศริบิญุสาร ไดย้กทพัตดิตามมา ทา้วโสมพะมติรจงึอพยพหนตีอ่จนทา้ยสดุมาพบ 

ทำาเลที่เหมาะสมคือ บริเวณลำาน้ำาปาว แก่งสำาโรงชายสงเปลือย เหตุเพราะน้ำาในลำาปาวนั้นใสสะอาดเสียจนมองเห็นดินตมเบื้องล่าง ดินตมที่มี 

สดีำาสนทิ จนแลดเูหมอืนน้ำามสีดีำา แสดงถงึความอดุมสมบรูณข์องแผน่ดนิ จงึไดล้งหลกัปกัฐานจดัตัง้ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง จากนัน้ไดเ้ขา้สวามภิกัดิ ์

ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี

 ท้าวโสมพะมิตรได้รับแต่งตั้งเป็น “พระยาชัยสุนทร” และสถาปนาบ้านแก่งสำาโรงขึ้นเป็นเมือง ได้รับพระราชทานนามว่า “กาฬสินธุ์” 

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

“Maung Fah Daad Song Yang, Pong Lang instrument, Phu Thai Cultural, Prae Wa Silk, Pha Sawei Cliff, Lampao River, 

Dinosaur fossil.”

 Kalasin means “Black Water”, if from ancient legend, there is more meaning than to translate. In Thon Buri, about 2310 

B.E. Siribunsarn moved the troop fight with Vientiane and establish himself to be king. Pass to year 2320 B.E., Sompamitre, 

nobleman, migrated the soldiers and citizens fleed to settle down at basin of Kam River, Panna Village (now in Sakol Nakorn 

Province). Siribunsarn has marched an army to follow them. Sompamitre fleed until finally come to meet the location that is 

appropriate, Kaeng Sam Rong, Pao River. The water is clear and see black mire lower level earth that show the fertility of 

the land. Sompamitre get down and establishes the shrine of the city-god, and get reach royal to King Rama I. Sompamitre 

gets appointed to Phraya Chai Suntorn and established Kaeng Sam Rong to a city named “Kalasin” until now.

The Develops and Encourage Breed Wild Animals 

Conservation Station

The Develops and Encourage Breed Wild Animals Conservation 

Station (Suan Sa-On Park), located east of Lam Pao Dam reservoir 

throws, occupies an area of 1,420 rais. It is deciduous nest forest, or, 

deciduous forest, that rather completed. There is an open zoo that 

have wild animals that is the identity of a garden crowds, a red cow, 

which be scarce animal, exist more than 130 cows. Besides still have 

other kind of animal, for example, gibbon, birds, though feed keep 

and source seasonal bird.

KoK Kong Phu Thai Cultural Village

KoK Kong Phu Thai Cultural Village is small-sized village stays the 

foothills. There is Phu Thai lives greatly. It is located in the Tambol 

Kut Wa. It has chosen from a province to be a pilots village in the 

sense of manner tourism conserves member in Phu Thai culture, which, 

a tourist can lodge like home stay to touch the way of life and the 

tradition of villagers, such as, Bai-Sri, welcome back ceremony, Yao 

ceremony, patient preservation, have a local meal, the folk art, and 

roam the forest to study kind of nature trees and herbs.

Prae Wa Silk Baan Phon

Prae Wa Silk Baan Phon is the group of weaving Prae Wa Silk. It’s 

70 kilometer far from Kalasin, along the high-way number 227. Prae 

Wa is kind of Thai silk woven in northeastern Thailand cloth that has 

identity individual stripes of the group weaves the member in Phu 

Thai method of snaring, distribute 2 stripes, for example, pillar stripes 

and strip stripes. There is not red only, but, alms differs follow the 

requirement in the market, such as, light brown, young pink, violet, 

blue, white, etc.

Tourist Attactions of Kalasin

“ผารังแร้ง” เมื่อ พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จผ่านและเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียกที่ประทับ 

นัน้วา่ “ผาเสวย” ลกัษณะตัง้อยูบ่นเหวลกึ หนา้ผาสงูชนั ชาวบา้นเรยีกวา่ “เหวหำาหด”  

บนหน้าผาเสวยสามารถชมทัศนียภาพและเป็นที่พักผ่อนได้เป็นอย่างดี 

พทุธสถานภปูอ ตัง้อยูต่ำาบลภปูอ อำาเภอเมอืงกาฬสนิธ์ุ

ห่างจากจังหวัดกาฬสินธ์ุไปทางทิศเหนือประมาณ 

28 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 2139 เป็นที่ 

ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่าง 

จากสมัยทวารวดีีี จำาหลักบนหน้าผา 2 องค์ เป็นที่ 

เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุและใกล้เคียง องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขา 

ทางขึ้น องค์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่บนภูปอ นอกจากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐานของ 

พระพทุธรปูปางไสยาสนอ์นัศกัดิส์ทิธิแ์ลว้ ยงัมทีวิทศันต์ามธรรมชาตทิีส่วยงามเหมาะแก ่

การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง ประชาชนในท้องถิ่นจัดงานสมโภชน์พระพุทธไสยาสน์ 

ขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

อำ�เภอน�คู

รอยเท้าไดโนเสาร์  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านน้ำาคำา

ตำาบลภูแล่นช้าง กิ่งอำาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

เป็นรอยเท้าอยู่บนภูเขา ซึ่งถูกค้นพบโดย เด็กหญิงกัลยามาศ สิงนาคลอง 

และเด็กหญิงพัชรี  ไวแสน เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2539 ที่บริเวณกลางลานหินลำาห้วย 

เหงา้ดู ่เชงิเขาภแูฝก บรเิวณเทอืกเขาภพูาน บา้นน้ำาคำา ตำาบลภแูลน่ชา้ง กิง่อำาเภอนาค ู 

หลังจากนั้นได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่นักธรณีวิทยาพร้อมด้วยส่วนราชการ และเอกชน  

จ.กาฬสินธ์ุ ได้เดินทางไปสำารวจจึงพบว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ ประเภทเทอร์โรพอด 

7 รอย จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โนซอร์ชนิดกินเนื้อ อายุประมาณ 140 ล้านปี

อำ�เภอสมเด็จ

ผาเสวย อยู่บนเทือกเขาภูพาน เขตบ้านแก้งกะอาม

ตำาบลผาเสวย อำาเภอสมเดจ็ อยูห่า่งจากจงัหวดักาฬสนิธ์ ุ

ประมาณ 58 กโิลเมตร เสน้ทางสายสมเดจ็-สกลนคร เดมิชาวบา้นเรยีกวา่  

อำ�เภอเข�วง

น้ำาตกตาดทอง อยูใ่นเขตอำาเภอเขาวง บนเสน้ทาง เขาวง

ดงหลวง-มุกดาหาร เป็นน้ำาตกที่มีความสวยงามด้วย 

โขดหินสลับซับซ้อน ในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด น้ำาตกตาดทองจะจัดให้มีงาน 

ขึ้นทุกๆ ปี ในช่วงเดือนตุลาคม รถยนต์สามารถเดินทางเข้าถึงน้ำาตกได้โดยสะดวก

อำ�เภอห้วยเม็ก

พระธาตุพนมจำาลอง อ.ห้วยเม็กเป็นอำาเภอเดียว

ในประเทศไทยที่ไดร้บัอนญุาตใหส้รา้งพระธาตพุนมจำาลอง 

ขึ้นโดยกรมศิลปากร ข้างในจะบรรจุพระอรหันตธาตุซึง่ได้อัญเชิญมาจากพระธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม ทุกๆ ปี  ขึ้น 15 ค่ำา เดือน 1 จะมีประเพณีกราบไหว้พระธาตุพนม 

จำาลอง ซึ่งจะตรงกับช่วงวันที่ 24-29 ม.ค. ของทุกๆ ปี จะมีงานประจำาปีจัดยิ่งใหญ่

Huay Mek District

Khao Wong District

Som Det District

Na Khu District

The Buddha’s relics prays model

The Buddha’s relics prays model, locates in Huay Mek District, the 

only one district in Thailand where is permitted to build the Buddha’s 

relics prays model by The Fine Arts Department. Inside will pack 

sorcerer element monk which get invoke from the Buddha’s relics 

prays, Nakhon Phanom. On the 15
th
 of waxing moon, the first lunar 

month which will straight with the period date 24-29 January of every 

year, will have the annual tradition great fair.

Tad Thong  waterfall

Tad Thong  waterfall stays in Khao Wong District, on the route Khao 

Wong-Dong Laung-Mookdahan.  It is the beautiful fluently fall with 

complicated rock.  It will intermittently most beautiful in the rainy season. 

Tad Thong Waterfall will have annual fair every year on October. Tourist 

can travel appreciate a waterfall conveniently by car.

Pha Sawei

Pha Sawei stays on Phu Phan mountain, Baan Kaeng Ka-am, Tambol 

Pha Sawei, Som Det District about 58 kilometer far from Kalasin 

along Som Det-Sakolnakhorn route. The originally villagers calls “Pha 

Rung Raeng”, the vulture’s nest cliff. His Majesty the King and Her 

Majesty the Queen came along and took rest to have lunch here in 

1954, then called “Pha Sawei”. It is on deep abyss, a cliff is steep, 

the villagers calls “Hew Ham Hod”. Tourists can see the scenery and 

is the recreation place well.

Phu Por Buddhist place

Phu Por Buddhist place is in Tambol Phu Por, Maung District, far from 

Kalasin to the north about 28 kilometers, follow the route number 2319.  

That place image of ancient Buddha posture Buddha sleeps from 

Dhavaravati Kingdom time, engrave on 2 cliffs, first placed on ascent 

foothills, second placed on Phu Por mountain. It is the recreation with 

the beautiful scenery. People in the locality arranges to celebrate the 

reclining Buddha goes up on April of every year.

Dinosaur Footprints

Dinosaur Footprints situate in Moo 6 Ban Nam Kham, Tambol Phu 

Laen Chang, Na Khu District, Kalasin. They are crumpled foots on a 

mountain, discovered by 2 young girls, Miss Kanyamat Singhnaklong 

and Miss Patcharee Waisaen on 16 November 1996 at stone gully, 

Khao-khu, Phu Faek foothills, Phupan mountain. Thereafter get inform 

an officer extremely the geology and government service part to 

check 7 footprints of Teropod, kind fiddle eats the meat, age about 

140 million years old. 


