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	 ต้ังอยู่ถนนกาฬสินธุ์ 	 วัดกลาง 

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ภายในวัด 

มีพระอุโบสถที่สร้างต่อเติมจากพระอุโบสถ

หลังเก่าเป็นอาคารทรงไทยประดับด้วยช่อฟ้า 

ใบระกา	 บานประตูไม้แกะสลักเป็นภาพ 

พุทธประวัติ	 ส่วนหน้าต่างแกะสลักเป็นชาดก 

 ตัง้อยูถ่นนกาฬสนิธุ	์เปน็สถานที ่

ศักดิ์สิทธิ์คู่ เมืองกาฬสินธุ์	 มีใบเสมา 

หินโบราณแกะสลักลายสวยงาม	ตัวศาล 

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทย	ทรงจัตุรมุข 

ภายในมีหลักเมืองเก่าแก่ทำาด้วยไม้ 

ทาสีทองอายุหลายร้อยปี	 สภาพผุพัง 

เหลือเพียงคืบมีซุ้มเตี้ย	 ๆ	 สีทองคลุมไว้	

วัดกลางพระอารามหลวง

เรื่องต่าง	 ๆ	 ด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ	 มีทวารบาลปูนปั้น	 มีพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 

องค์ดำาหรือพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย	หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์	หน้าตักกว้าง	20	นิ้ว	 เป็นพระพุทธรูปลักษณะ

งดงาม	และศักดิ์สิทธิ์	หากปีใดฝนแล้งประชาชนชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่ขอฝนเสมอ

วัดกลาง
(พระอารามหลวง)

ศาลหลักเมือง

ด้านหลัง	หลักเมืองมีใบเสมาหินโบราณสีทองสุกอร่ามปักอยู่บนฐานบัวก่ออิฐถือปูนทาสีแดง	เป็นใบเสมาหินทราย

ซึ่งนำามาจากเมืองฟ้าแดดสงยาง	ศิลปะสมัยทวาราวดี	แกะสลักแบบนูนต่ำาเรื่องพุทธประวัติ

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ถานที่ท่องเที่ยวส
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หอเจ้าบ้าน

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)

	 ตั้งอยู่ถนนกาฬสินธุ์	เป็นที่สถิต
ของมะเหสักข์	 และวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ 
ได้เริ่มสร้างมาแต่เมื่อใดไม่ปรากฏชัดเจน
แต่มีมาพร้อมกับการสร้างเมืองกาฬสินธุ์	 
นั บตั้ ง แต่ ปี 	 พ . ศ . 2 3 2 4 	 ค รั้ ง เ มื่ อ 
ท้าวโสมพะมิตรได้อพยพไพรพ่ลบ้านเมือง 
มาจากนครเวยีงจนัทนม์าตัง้บ้านเรอืนเป็น

เมือง	บริเวณสงเปลือยเรียกว่า	บ้านแก่งสำาโรงหรือบ้านท่าแก่งสำาโรง	จึงได้จัดสร้างเมืองพร้อมหอเจ้าบ้าน
ขึ้นตามความเชื่อของคนในสมัยนั้น

	 ตัง้อยู่ถนนภิรมย	์หนา้ทีท่ำาการไปรษณยีโ์ทรเลข	จงัหวดักาฬสนิธุ	์เป็นอนสุาวรยีห์ลอ่ด้วยสมัฤทธิ์
เท่าตัวจริง	ยืนบนแท่น	มือขวาถือกาน้ำา	มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์	ชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าได้สละทรัพย์
ก่อสร้างอนุสาวรีย์	 เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตา	ต่อผู้สร้างเมืองกาฬสินธุ์คนแรก	 โดยวางศิลาฤกษ์ในวันที่	 
13	กันยายน	และถือเป็นวันทำาบุญใหญ่ประจำาปีสืบมา
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ศาลเจ้าโสมพะมิตร
	 ตั้ ง อ ยู่ ถ น น อ ร ร ฆ น า ค	

ศาลเจา้โสมพะมติร	หรอืพระยาชยัสนุทร

เจ้าเมืององค์แรกของจังหวัดกาฬสินธุ์	โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ร่วมกับส่วนราชการ	ภาคเอกชน	สมาคม	และ

ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์	ได้จัดสร้างศาลเจ้าโสมพะมิตร	ที่บริเวณโค้งแก่งสำาโรง	และเททองหล่อรูปเหมือน

เจ้าโสมพะมิตรในอริยาบถน่ังหย่อนขา	 ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว	 หลังคาทรงอีสานประยุกต์	 สร้างด้วยปูน	

เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง	ๆ	และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์

โปงลางยักษ์
 ตั้งอยู่ในวงเวียนโปงลาง	บริเวณสี่แยกจุดตัดระหว่างถนนกาฬสินธุ์และถนนชัยสุนทรบนวงเวียน	สร้างขึ้น

เป็นที่ระลึก	เมื่อครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จมา

ทรงดนตร	ีเพลงลายเตย้โขงและลายลมพดัพร้าว	ณ	วทิยาลัยนาฏศลิปกาฬสนิธุ	์เมือ่วนัท่ี	26	กุมภาพนัธ	์พ.ศ.	2533

ซ่ึงโปงลางถอืเปน็เครือ่งดนตรปีระจำาจงัหวดักาฬสนิธุแ์ละมีถิน่กำาเนดิทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ	์โดย	“ครเูปลือ้ง	ฉายรศัม”ี	

เป็นผู้คิดค้นพัฒนาเกราะลอที่ใช้กันในสมัยก่อนจนสำาเร็จเป็นเครื่องดนตรีโปงลางที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	และได้รับ

การยกย่องให้เป็นศิลปนแห่งชาติ	สาขาศิลปะการแสดง	(ดนตรีพื้นบ้าน)	ประจำาปี	พ.ศ.	2529
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สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ

สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

 สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน	 ถนน 
กมลไชยพัฒนา	 เป็นแหล่งน้ำาศักดิ์สิทธิ์หนึ่ง
เดยีวของจงัหวดักาฬสินธ์ุ	ซึง่	“กุดน้าํกิน”	เปน็
ชื่อเรียกตามท้องถิ่นอีสาน	“กุด” ที่หมายถึง
บงึหรอืบรเิวณ	แหลง่น้ำาเลก็	ๆ 	มพ้ืีนทีท่ัง้หมด	 
26	ไร่	เป็นผืนน้ำา	20	ไร่	อีก	6	ไร่	เป็นพื้นดิน 
ที่ในอดีตกุดน้ำากิน	 เป็นแหล่งน้ำาโบราณ 
เป็นจุดน้ำาขังที่แตกแขนง	 ออกมาจาก 
ลำาน้ำาปาวท่ีมตีน้น้ำาจาก	อ.กมุภวาปี	จ.อดุรธานี 
กดุน้ำากนิมน้ีำาขงัอยูน่าน	น้ำาใส	มแีสงแดดส่อง 

ลงไปได้ลึก	 ซึ่งน้ำาจากกุดน้ำากินนี้ในสมัยโบราณ	 เป็นแหล่งน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภค	 ก่อนจะมีการพัฒนาบ้านเมืองทำาให้มีระบบประปาเข้ามา 
แม้จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการอุปโภคบริโภค	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในฐานะหน่วยงานดูแลรับผิดชอบได้ให้ความสำาคัญกับแหล่งน้ำาโบราณนี้ 
จึงปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ	 เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ	 จัดงานประเพณี	 และกิจกรรมชุมชนต่าง	 ๆ	 ในปัจจุบัน	 เป็นแหล่งน้ำาศักดิ์สิทธิ์ 
ประจำาจังหวัดกาฬสินธุ์	ที่ได้นำาน้ำาศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำานี้ไปจัดทำาน้ำาอภิเษกในพระราชพิธีมหามงคล
 ครั้งที่ 1	 ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	5	รอบ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดชฯ	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2542
 ครั้งที่ 2	 ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	80	พรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดชฯ	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2550
 ครั้งที่ 3	 ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดชฯ	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2554
 ครั้งที่ 4	ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ปี	พ.ศ.	2562

	 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 ได้จัดสรรงบประมาณ 
ดำาเนินการพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นท่ีพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๕	
ขา้ราชการและประชาชนชาวจงัหวดักาฬสินธุ	์ไดพ้รอ้มใจกนัจดัสรา้งสวนเฉลมิพระเกยีรต	ิ“แกง่ดอนกลาง” 
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี 
พนัปหีลวงมพีระชนมายุครบ	60	พรรษา	อกีทัง้เป็นอนสุรณ	์ในงานฉลอง	200	ป	ีเมอืงกาฬสนิธุ	์และเปน็เครือ่งหมาย 
แห่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนและแผ่นดิน	นอกจากนั้นได้สร้างพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงชื่อว่า
“พระพุทธรัตนมุนีศรีสินธุ์” มาประดิษฐานไว้	ณ	สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง	เพื่อเป็นที่สักการบูชาและ
จรรโลงพระพุทธศาสนา	โดยทำาพิธีเบิกเนตร	เมื่อวันที่	5	มีนาคม	2536	โดยมี	พลเอกเชาวลิต	ยงใจยุทธ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นเป็นประธานในพิธี
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พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์

ผ้าไหมแพรวา

 ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง	 เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
ทางพระพุทธศาสนาประจำาจังหวัดกาฬสินธุ์	 ที่ได้รับการพัฒนาสร้าง	 
อาคารธรรมศาลา	80	ปี	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ลานจอดรถ	ห้องน้ำา	
หอ้งสว้ม	เนือ่งในโอกาสครบรอบการตัง้เมอืงกาฬสนิธุ	์225	ป	ีจงัหวดั 
กาฬสินธุ์	ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	หน่วยงานราชการ	เอกชน 
พ่อค้า	 ประชาชน	 ร่วมกันระดมทุนเพื่อจัดสร้างองค์พระศิลปะ 
สมัยทวาราวดี	ขนาดองค์พระสูง	23.36	เมตร	เพื่อเป็นพระประธาน 
ในพุทธมณฑล	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 และเป็นที่กราบไหว้บูชาของ
พุทธศาสนิกชน

	 แพรวา	 หรือ	 ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือ 
อนัเป็นเอกลกัษณข์องชาวผูไ้ทยหรือภูไท	การทอผา้แพรวา 
มมีาพรอ้มกบัวฒันธรรมของชาวภไูท	ซึง่เปน็ชนกลุม่หนึง่ 
มีถิน่กำาเนิดในบรเิวณแคว้นสิบสองจไุทย	(ดนิแดนส่วนเหนอื 
ของลาว	 และเวียดนาม	 ซึ่งติดต่อกับดินแดนภาคใต้ 
ของจีน)	 อพยพเคล่ือนย้ายผ่านเวียดนาม	 ลาว	 แล้วข้ามฝ่ัง 
แม่น้ำาโขงเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบเทือกเขาภูพาน 
ทางภาคอสีานของไทย	ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดักาฬสินธ์ุ 
นครพนม	มกุดาหาร	สกลนคร	โดยยงัคงรกัษาวฒันธรรม 
ประเพณี	 ความเชื่อ	 การแต่งกาย	 และการทอผ้าไหม 
ทีม่ภีมูปิญัญาในการทอดว้ยการเกบ็ลายจากการเกบ็ขดิ	
และการจก	ที่มีลวดลายโดดเด่น	ที่มีภูมิปัญญาที่ได้รับ 
การถา่ยทอดมาจาก	บรรพบุรษุและพัฒนามาอย่างตอ่เน่ือง 
ผ้าแพรวาจึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชน 
ที่สืบเชื้อสายมาจาก	กลุ่มภูไท

6 แนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมือง



ทะเลดาวธุง สวนสาธารณะร�มแก่งดอนกลาง
	 งานศิลปะที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ร่วมกับ	 บริษัท	 ทีโอที	 จำากัด	 (มหาชน)	
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	โดยกลุ่มศิลปน	ครูศิลปะ	นักเรียน	นักศึกษา	ได้ร่วมกันสร้างสรรค์
งานศลิปะลงบนจานดาวเทยีมทีไ่มใ่ชแ้ลว้	ภายใต้แนวคดิ	ธงุอสีาน และไดน้ำาตดิตัง้ในพืน้ทีส่วนสาธารณะรมิแกง่ดอนกลาง
ให้เป็นจุดท่องเที่ยวต้อนรับผู้มาเยือนได้แวะเช็คอิน

ตลาดดาวธุง สวนสาธารณะ
ร�มแก่งดอนกลาง
	 ตลาดสินค้าพื้นบ้านท้องถิ่น	 ของดีจาก	36	 ชุมชน	
สินคา้	OTOP	เปดบรกิารในวนัจันทร	์ตัง้แตเ่วลา	16.00-20.00	น.
ปัจจุบันให้บริการข้างสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง

7แนะนําแหล่งท่องเที่ยว	ในเขตเทศบาลเมือง



ร้านกาแฟอารมณ์ดี

ตลาดโรงสี

พิกัดราน :	ถ.ประดิษฐ์	ใกล้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โทร :	094-529-6998

พิกัดราน :	ถ.ถีนานนท์	
ติดกับห้างบิ๊กซีกาฬสินธุ์

8 แนะนําแหล่งท่องเที่ยว	ในเขตเทศบาลเมือง



ร้านพร้อมพรรณเนื้อย่างเกาหลี

ร้านมาร์คอาหารตามสั่ง

พิกัดราน :	 ถนนพร้อมพรรณอุทิศ
ใกล้ธนาคาร	ธอส.
โทร :	086-218-7394,	043-811718

พกิดัราน :	ถนนชยัสนุทร	ทางไป	ร.ร.เทศบาล	4
โทร :	088-301-2336

9แนะนําแหล่งท่องเที่ยว	ในเขตเทศบาลเมือง



พกิดัราน :	ถนนสจุนิดา	ทางลง	บขส.กาฬสนิธุ์
โทร :	081-749-3617

พิกัดราน :	วงเวียนไดโนเสาร์	ใกล้วัดสว่างคงคา
เวลา :	16.00-21.00	น.
โทร :	091-050-5100

ร้านแกงค์ซ่าชาบู

ร้านบ้านจิ�มจ�่ม

10 แนะนําแหล่งท่องเที่ยว	ในเขตเทศบาลเมือง



พิกัดราน :	ถนนกุดยางสามัคคี	อยู่ติดกับปัมน้ำามันพีที
เวลา :	08.00	-	21.30	น.						โทร :	089-570-5865,	043-811101

พิกัดราน :	ด้านข้างสวนสาธารณะกุดน้ำากิน
เวลา :	09.00-18.00	น.
โทร :	083-407-9876

	08.00	-	21.30	น.						

ร้านบ้านครูจ้ํา

ร้านกาละแฟ

11แนะนําแหล่งท่องเที่ยว	ในเขตเทศบาลเมือง



ร้านตํายั่วเย

ร้านติ�มผัดไทย / ชาบูอาอี๊

พิกัดราน :	ถนนประดิษฐ์	ติดกาแฟอารมณ์ดี
เวลา :	10.00-21.00	น.
โทร :	063-968-3937					 เฟชบุก :	ตำายั่วเย

พิกัดราน :	ถ.สุจินดา	ทางลง	บขส.	กาฬสินธุ์
เวลา :	09.00-21.00	น.
โทร :	043-815-595

12 แนะนําแหล่งท่องเที่ยว	ในเขตเทศบาลเมือง



ร้านนัวอีหลี

ร้านรสเด็ด

พกิดัราน :	ถนนกุดยางสามคัค	ีตรงขา้มบา้นครจู้ำา
เวลา :	11:00-22:00	น.
โทร :	088-552-2023

พิกัดราน :	ถ.ธนะผล	หลังห้างสรรพสินค้ากาฬสินธุ์พลาซ่าสาขา	1
เวลา : 08.30-21.00	น.						โทร :	061-424-2261						เฟชบุก :	ร้านรสเด็ด

	ถ.ธนะผล	หลังห้างสรรพสินค้ากาฬสินธุ์พลาซ่าสาขา	1
08.30-21.00	น.						

13แนะนําแหล่งท่องเที่ยว	ในเขตเทศบาลเมือง



ร้านขนมจีน

พิกัดราน :	กม.	0	วงเวียนน้ำาพุ
โทร :	088-552-6796

พิกัดราน :	ถนนกาฬสินธุ์	-	กมลาไสย	
ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
โทร :	084-834-2167

Cafe De’ Supak

14 แนะนําแหล่งท่องเที่ยว	ในเขตเทศบาลเมือง



พิกัดราน :	ถนนกาฬสินธุ์
โทร :	081-829-9935

พิกัดราน :	ถนนหนองทุ่ม
สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง
โทร :	082-044-5554

Minibox Cafe’

Tramonto Cafe’

15แนะนําแหล่งท่องเที่ยว	ในเขตเทศบาลเมือง



1	 สุนทรีอพาร์ทเมนต์	 085-8511412,	043-816814	

2	 นภาการ์เด้น	 065-2377558,	043-812558	

3	 เดอะเบส	 085-7605765,	084-7911981	

4	 TK	Residence	 095-3380915,	043-815815	

5	 โรงแรมฟาริสา	 088-5632044,	081-3809590	

6	 สมุยเพลส	 082-1313133	 	 	

7	 ชัยทิพย์อพาร์ทเมนต์	 081-1702669	 	

8	 The	Room	 098-4898900	 	 	

9	 เดอะเกรซอพาร์ทเมนต์	081-3032298	 	 	

10	 โรงแรมร่มไทรทอง	 099-3322002

11	 โรงแรมคิวบิส	 080-4545929	

12	 AP	อพาร์ทเมนต์	 043-816773	

13	 โรงแรมริมปาว	 043-813631

14	 โรงแรมสุภัคโฮเต็ล	 043-811051

15	 โรงแรมไพบูลย์	 043-811661	 	

16	 9Teen	 043-812755	 	

17	 บุหงานคร	 043-815929	 	

18	 โรงแรมชาร์ลองบูทรีค	 043-816789	 	

19	 เกื้อพรรณโฮเต็ล	 043-811921	 	

20	 AP	การ์เด้น	 043-816773	 	

21	 โรงแรมเจมส์รีสอร์ท	 043-835405	 	

25	 ชดาวิว	 061-2222333,	043-815944	

26	 321	Station	 093-4795665,	064-1919298	

27	 ตั้งศิริอพาร์ทเมนต์	 084-9534439	 	

28	 ทอง	ทิน	ธัช	 088-5621285	 	

29	 PJ	อพาร์ทเมนต์	 043-822123

โรงแรม

16 แนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมือง



วันเดียวเที่ยวสนุกกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

เช้า     เดินทางจากโรงแรมเพื่อสักการะศาลหลักเมืองสิ่ง 

    ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ นมัสการหลวงพ่อองค์ด า  

    พระพุทธสัมฤทธิ์ นิรโรคันตราย พระมิ่งบ้านมิ่งเมอืงชาว 

    กาฬสินธุ์ กราบไหว้ขอพร อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  

    (ท้าวโสมพะมิตร) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์  

    แวะเช็คอินถ่ายภาพที่ระลึกกับโปงลางยักษ์ 

 กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ร้านส้มต าปลาเผา หรือ 

    อาหารพื้นถิ่นกาฬสินธุ์  

บ่าย    เข้าชมพิพิธภัณฑข์องดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์กาฬสินธุ์)  

    ชมวิถีชีวิตของคนกาฬสินธุ์ แวะซื้อของฝาก ณ ศูนย์  
    O-Top ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ผ้าไหมแพรวา สินค้า 

    พื้นเมือง พักผ่อนหย่อนใจที่สวนสาธารณะกุดน้ ากินและ 
    สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดโรงสี  

    กลับเข้าที่พัก  

  



 “หลวงพ่อองค์ดำ�ลือเลื่อง เมืองฟ้�แดดสงย�ง โปงล�งเลิศล้ำ� วัฒนธรรมผู้ไท ผ้�ไหมแพรว� 
ผ�เสวยภูพ�น มห�ธ�รลำ�ป�ว ไดโนเส�ร์สัตว์โลกล้�นปี” เป็นคำ�ขวัญจังหวัดก�ฬสินธุ์ เทศบ�ลชวนชิม 
ต�มห�ร้�นอร่อยในครั้งนี้ ใช่ว่�ทีมง�นจะบุกดุ่ยไปชิมต�มที่อินเทอร์เน็ตแนะนำ� แต่เลือกถ�มคนท้องถิ่น  
คนแลว้คนเล�่ จนไดค้ำ�ตอบเดมิ ๆ  ซ้ำ� ๆ  แสดงว�่ร้�นนัน้เดด็จริง มท้ัีงร�้นประเภทไกย่�่งส้มตำ�ในตำ�น�น 
ร้�นเก่�แก่รุ่นที่ส�ม ร้�นน่�นั่งริมเขื่อน ร้�นค�เฟ่ชิก ชิล ต�มวิถีสโลว์ไลฟ์ และแหล่งกินดื่มด่ำ�ย�มค่ำ�คืน 
พอเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่จะเดินท�งม�ยังจังหวัดถิ่นคนน่�รักแห่งนี้
 ขอย้ำ�ว�่ร�้นทีป่ร�กฏในคูม่อืนีเ้ปน็เพยีงบ�งส่วนเท�่นัน้ เพร�ะพอได้ไปจรงิ ๆ  แลว้ พบว�่ ก�ฬสนิธ์ุ 
มีร้�นเด็ดม�กม�ย แนะนำ�ม�ไม่ข�ดส�ย ชนิดเที่ยว 10 วัน กินไม่ซ้ำ�ร้�นก็ยังได้ เคลียร์ท้องให้ว่�ง  
เพร�ะคว�มแซ่บที่ก�ฬสินธุ์มีม�ก เร�เตืือนแล้วนะ

แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
แนะนำ�

และเทศบาลชวนชิม

17แนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบ�ลเมือง

1	 บ้านครูจ้ำา 089-5705865 

2	 ร้านตำายั่วเย 063-9683937 

3	 ติ๋มผัดไทย	 043-815595	

4	 ร้านของขวัญเฮ้าส์	 095-5323978	

5	 นัวอีหลี	 088-5522023	

6	 แก๊งค์ซ่าชาบู	 091-0505100	

7	 บ้านขนมจีน	 084-8342167	

8	 ร้านรสเด็ด	 061-4242261	

9	 ร้านกาแฟอารมณ์ดี	 094-5296998	

10 Cafe De’ Supak 088-5526796 

11	 กาละแฟแอนด์สปา	 086-6661296	

12	 ตลาดโรงสี	 	

13	 ตลาดโต้รุ่ง	 	

14	 บ้านตาลฟ้า	 086-7170774	

15	 ร้านบ้านไม้ชายทุ่ง	 086-6455579	

16	 ร้านลาวเฮง	 063-0061871	

17	 ร้านสุกี้เฮ้าส์	 082-8998179	

18	 ร้านปาร์คลาบเป็ด	 081-3920238	

19	 ร้านขวัญเอย	 089-8636332	

20	 ร้านโกเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว	 088-5712553	

21	 พร้อมพรรณเนื้อย่าง	 043-811718	

22	 ร้านข้าวต้มนิดหน่อย	 081-6018818	

23	 ร้านชวนฉวี	 086-6355878	

24	 ร้านข้าวต้มผ่องพันธ์	 043-811940	

25	 ร้านแม่ถึ่ง	 043-814902	

26	 ร้านอาหารปักษ์ใต้	 081-2639830	

27	 ร้านมาร์คอาหารตามสั่ง	 065-1092247,	

  088-3012336 

28	 ร้านแตงอาหารเช้า		 081-7398115	

29	 บ้านจิ้มจุ่มสิบหมื่น	 081-7493617	

30	 ร้าน	OK	ไข่กะทะ	 089-5698516	

31	 ร้านแหลมแท่น	 087-9502348	

32	 ร้านลาบเป็ดศรีสวรรค์	 081-9756433	

33	 ร้านเจ๊เต่าอาหารไทย/ก๋วยเตี๋ยว

  082-1591665 

34	 ร้าน	Tramonto	 082-0445554	

35	 ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเฝอ	 085-6932290	

36	 ร้านก๋วยเตี๋ยวปิ่นทอง	 085-3029990	

37	 ร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวเรือ	 084-4533688	

38	 ร้านบ้านเป็ดอาหารเช้า	 081-7291770	

39	 ร้านกินเส้น	 087-4349548	

40	 ร้านอาหารขนุนเงิน	 080-4205666	

41	 ร้านกาฬสินธุ์แจ่วฮ้อน	 087-2334979	

42	 ร้านก๋วยเตี๋ยวเหรียญทอง	 089-5757401	

43	 ร้าน	Amuse	Cafe’	 087-8222247	

44	 ร้านตำากะเทย	 043-031398	

45	 ร้านอีสานบ้านเฮา	 043-814995	

46	 ห้องอาหารกุฉินารายณ์	 043-813631	

47	 ร้านขาหมูภูผา	 084-4285010	

48	 ร้านเต๊ะส้มตำา 095-7530575 

49	 ร้านส้มตำา	ส.ทิพย์	(ส้มตำาวิไล)

	 	 092-4231148	

50	 ร้านน้องเบนซ์หมูกะทะ	 093-0962386	

51	 ร้านอำาพรหมูกะทะ	 065-3099642	

52	 ร้านติดหม้อชาบู	 081-5442993	

53	 ร้านลักกี้ชาบู	 081-1171689	

54	 ร้านชาบูอินดี้	 095-6499375	

55	 ร้านอี๊ดชาบู	 087-2227241

56	 Minibox	Cafe’	 081-8299935

57	 บ้านกาแฟ	 081-8841693	

ร้านอาหาร
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