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ประวัติจังหวัดกาฬสินธุ์

สมั ย กรุ ง ธนบุ รี ป ระมาณ พ.ศ.2310 พระเจ้ า องค์ เ วี ย นดาแห่ ง นคร
เวีย งจั น ทน์ ได้สิ้ น พระชนม์ โอรสท้าวเพี้ยเมืองแสนได้ยกกองทัพเข้ายึดเมืองเวียงจันทน์และได้
สถาปนา ขึ้นเป็น พระเจ้าแผ่นดินสืบแทน ทรงพระนามว่า "พระเจ้าศิริบุญสาร" พ.ศ. 2320 ท้าว
โสมพะมิตร และ อุป ราชเมืองแสนฆ้องโปง เมืองแสนหน้าง้้าเกิดขัดใจกับพระเจ้าศิริบุญสาร จึง
รวบรวมผู้คนอพยพจากดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้าโขง ข้ามมาตั้งบ้านเรือนบริเวณลุ่มน้้าก้าแถบบ้าน
พรรณา (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร) ต่อมาท้าวศิริบุญสารได้ยกกองทัพติดตามมา ท้าวโสมพะ
มิตรจึงอพยพต่อไปโดยแยกเป็น 2 สาย คือ
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สายที 1 มี เมืองแสนหน้าง้้าเป็นหัวหน้า อพยพไปทางทิศตะวันออกสมทบ
กับพระวอหลบหนีไปจนถึงนครจ้าปาศักดิ์ขอพึงบารมี ของ พระเจ้าหลวงแห่งนครจ้าปาศักดิ์ และ
ตั้งบ้าน เรือน ณ ดอนค้อนกอง ต่อมาเรียกว่า "ค่ายบ้านดู่บ้านแก" ในปี พ.ศ. 2321 พระเจ้าศิริบุญ
สาร ให้เพี้ยสรรคสุโภย ยกกองทัพมาปราบ พระวอตายในสนามรบ ผู้คนทีเหลือจึงอพยพไปอยู่ใน
เกาะกลางล้ า แม่ น้ า มู ล ชื อว่ า "ดอนมดแดง" (ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี )
สายที 2 มีท้าวโสมพะมิตรเป็นหัวหน้า ได้อพยพข้ามสันเขาภูพานลงมา
ทางใต้ และตั้งบ้านเรือนอยู่ทีบ้านกลางหมืน ต่อมาท้าวโสมพะมิต ร ได้ส่งท้าวตรัยและคณะ ออก
เสาะหาชัยภูมิทีจะสร้างเมืองใหม่ใช้เวลาประมาณปีเศษจึงพบท้าเลทีเหมาะสม คือบริเวณล้าน้้าปาว
และเห็นว่าแก่งส้าโรงชายสงเปลือยมีดิน น้้าอุดมสมบูรณ์ จึงอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนและได้จัดตั้ง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
พ.ศ. 2336 ท้าวโสมพะมิตรได้ น้าเครืองบรรณาการ คือ กาน้้าสัมฤทธิ์
เข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 แห่งราชวงศ์
จักรี และขอตั้งบ้านแก่งส้าโรงขึ้นเป็นเมือง ได้รับพระราชทานนามว่า "กาฬสินธุ์" และได้แต่งตั้งให้
ท้าวโสมพะมิตรเป็น "พระยาชัยสุนทร"
พ.ศ. 2437 สมัยพระยาชัยสุนทร (ท้าวเก) ได้มีการเปลียนแปลงรูปแบบ
การปกครองเป็นแบบเทศาภิบาล มี มณฑล จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และให้เมืองกาฬสินธุ์ เป็น "อาเภอ
อุทัยกาฬสินธุ์" ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ด
วัน ที 1 สิ งหาคม 2456 ได้ย กฐานะอ้ าเภออุ ทัย กาฬสิ น ธุ์ เป็ น "จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์" ให้มีอ้านาจปกครอง อ้าเภออุทัยกาฬสินธุ์ อ้าเภอสหัสขันธ์ อ้าเภอกุฉินารายณ์ อ้าเภอ
กมลาไสย และอ้าเภอยางตลาด โดยให้ขึ้นต่อมณฑลร้อยเอ็ด
วั น ที 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2474 จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ถู ก ยุ บ เป็ น อ้ า เภอ ขึ้ น กั บ
จังหวัดมหาสารคาม และ 1 ตุลาคม 2490 ได้ยกฐานะเป็น "จังหวัดกาฬสินธุ์" จนถึงปัจจุบัน
กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดทีมีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึงในภาคอีสาน จากหลักฐาน
ทางโบราณคดี บ่ ง บอกว่ าเคยเป็ น ที อยู่ อ าศั ย ของเผ่ า ละว้ า ซึ งมี ค วามเจริ ญ ทางด้ า นอารยธรรม
ประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริมตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมือปี พ.ศ.
2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้ง
บ้านเรือนอยู่ริมน้้าปาว เรียกว่า “บ้านแก่งส้าโรง” แล้วได้น้าเครืองบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้าน
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แก่งส้าโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้้าด้า” ซึงเป็นเมืองที
ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ส มัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ด้า ” “สินธุ์ ” แปลว่า “น้้า ”
กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้้าด้า” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสม
พะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก
จังหวัด กาฬสินธุ์ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 519 กิโลเมตร มี
เนื้อที ประมาณ 6,946.746 ตร.กม. หรือ ประมาณ 4,341,716 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.5 ของพื้นทีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศเหนือ

ทิศใต้

ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมีล้าน้้าปาวและ
ห้วยล้าพันชาดเป็นแนวกั้นแบ่งเขต
ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร โดยมี สันปันน้้าของ
เทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีล้าน้้าชีเป็นเส้นแบ่งเขตและบางส่วน
ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น
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ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัด

สัญลักษณ์ประจ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรูปบึงใหญ่ ตฤณชาติและเมฆพยับฝน
หมายถึง สัญลักษณ์ของความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาค ทิวเขาตรงสุดขอบฟ้า คือ
แนวกั้นเขตแดนกับจังหวัดใกล้เคียง น้้าในบึงมีสีด้าเพือให้ตรงกับชือของกาฬสินธุ์ ตั้งเป็นเมือง พ.ศ.
2336 จังหวัดกาฬสินธุ์แยกจาก จังหวัดมหาสารคาม เมือ พ.ศ. 2490 ให้ชือย่อ "กส"
คาขวัญประจาจังหวัด
หลวงพ่อองค์ด้าลือเลือง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้้า วัฒนธรรมผู้ไทย
ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารล้าปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
ต้นไม้ประจาจังหวัด

ต้นมะหาด
ดอกไม้ประจาจังหวัด

ดอกพยอม
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รายพระนาม นาม ผู้ดารงตาแหน่งเจ้าเมือง ข้าหลวงประจาจังหวัดและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ล้าดับ

รายพระนาม/นาม

ปีทีด้ารงต้าแหน่ง (พ.ศ.)

1 พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) ผู้ก่อตั้งเมืองและเจ้าเมืององค์แรก

2336 - 2349

2 พระยาชัยสุนทร (หมาแพง)

2349 - 2369

3 พระยาชัยสุนทร (เจียม)

2371 - 2382

4 พระยาชัยสุนทร (หล้า)

2383 - 2388

5 พระยาชัยสุนทร (ทอง)

2389 - 2394

6 พระยาชัยสุนทร (จารย์ละ)

2394 - 2395

7 พระยาชัยสุนทร (กิง)

2395 - 2411

8 พระยาชัยสุนทร (หนู)

2411 - 2420

9 พระยาชัยสุนทร (นนท์)

2420 - 2425

10 พระยาชัยสุนทร (พั้ว)

2425 - 2433

11 พระยาชัยสุนทร (เก)

2433 - 2437

12 พระยาชัยสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางสุ)

2437 - 2444

13 หลวงอภัย

2444 - 2455

14 พระยาชัยสุนทร (ปุย อินทรตุล)

2455 - 2461

15 พระยาชัยสุนทรภักดี

2461 - 2474

16 พระเสน่หามนตรี

2474 - 2483

17 พระอรรถเปศลสรวดี

2483 - 2490

18 ขุนบริบาลบรรพตเขต

2490 - 2492

19 ขุนรัตนวรพงศ์

2492 - 2493

20 นายปลัง ทัศนประดิษฐ์

2493 - 2496

21 ขุนบุราษฎรนราภัย

2496 - 2497

22 นายเชวง ไสยสุต

2497 - 2499

23 นายพร บุญยประสบ

2500 - 2502
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24 นายเลือน ไขแสง

2502 - 2509

25 นายบุรี พรหมลักขโณ

2509 - 2513

26 นายสง่า จันทรสาขา

2513 - 2515

27 นายวิเชียร เวชสวรรค์

2515 - 2516

28 นายด้ารง วชิโรดม

2516 - 2519

29 นายอรุณ ปุสเทพ

2519 - 2521

30 นายกรี รอดค้าดี

2521 - 2523

31 นายประกิต พิณเจริญ

2523 - 2527

32 นายสนอง รอดโพธิ์ทอง

2527 - 2528

33 ร.ต.ปฏิภาณ จูฑะพุทธิ

2528 - 2531

34 ร.ต.วัฒนา สูตรสุวรรณ

2531 - 2533

35 พ.ต.ดาวเรือง นิชรัตน์

2533 - 2535

36 นายสนิทวงศ์ อุเทศนันทน์

2535 - 2538

37 นายชวพงษ์ วัฒนสินธุ์

2538 - 2540

38 นายประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์

2540 - 2541

39 นายวีระ เสรีรัตน์

2541 - 2542

40 นายชัยรัตน์ มาประณีต

2542 - 2546

41 นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช

2546 - 2547

42 นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์

2547 - 2548

43 นายกวี กิตติสถาพร

2548 - 2550

44 นายประชา จิตสุทธิผล

2550 - 2551

45 นายเดชา ตันติยวรงค์

2551 - 2552

46 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์

2552 - 2554

47

นายสมศักด์ สุวรรณสุจริต

2554 - 2555

48

นายสุวิทย์ สุบงกฎ

2555 - 2557
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49

นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย

2557 - 2558

50

นายวินัย วิทยานุกูล

2558 – 2559

51

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

1 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ : กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถินไทย น่าอาศัย ท่องเทียว และลงทุน
พันธกิจ :
1) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการ
พัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS
2) เพิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อย และยางพารา) โดยเน้น
กระบวนการผลิต การแปรรูป และการส่งออก เพือเพิมมูลค่า
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิน โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการ
จัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพือก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่าอาศัย
น่าท่องเทียว และน่าลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี”
5) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
6) สร้างสังคมแห่งความมันคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมทีดี
เป้าประสงค์รวม :
เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างยังยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพิมขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีตามเกณฑ์ความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ 90
ของจ้านวนตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
2) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถินด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเทียว และน่าลงทุน
4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
5) สร้างสังคมแห่งความมันคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมทีดี
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สภาพทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์
1. สภาพทั่วไป
1.1 ขนาดและทีตั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นละติจูด( เส้นรุ้ง )
ที 16-17 องศาเหนือ และลองติจูด(เส้นแวง )ที 103-104 องศาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที ประมาณ 6,946.746 ตร.
กม. หรือประมาณ 4,341,716 ไร่ หรือร้อยละ 4.5 ของพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมีล้าน้้าปาวและห้วยพันชาด
เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีสันปัน
น้้าของเทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม โดยมีล้าน้้าชี เป็นเส้นแบ่งเขต และ
บางส่วนติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจนถึงทีราบลุ่มมีน้าแช่ขัง ดังนั้นลักษณะ
ภูมิประเทศโดยทัวไปของจังหวัดจึงมีลักษณะ ดังนี้
ลักษณะภูมิประเทศทีเป็นภูเขา อยู่ทางด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี
และบางส่วนทางทิศตะวันออกทีเป็นเทือกเขาภูพานติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และนครพนม
เป็นบริเวณทีมีความสูงตั้งแต่ 250 เมตร ถึง 500 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง
ลักษณะภูมิประเทศทีเป็นหุบเขา เป็นทีราบลุ่มในระหว่างหุบเขาของเทือกเขาภูพานในเขต
อ้าเภอเขาวง ซึงติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และนครพนมทางทิศตะวันออกของจังหวัด
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2. การเมืองการปกครอง
2.1 การเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
( ส.ส. ) ทั้งสิ้นจ้านวน 8 คน แบ่งเป็นแบบบัญชีรายชือ 2 คน แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 6 คน
และมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 3 คน
2.2 การปกครอง
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคคออกเป็น 14 อ้าเภอ 4 กิงอ้าเภอ
135 ต้าบล 1,571 หมู่บ้าน 231,410 ครัวเรือน
การปกครองส่วนท้องถิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง
1 แห่ง เทศบาลต้าบล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 129 แห่ง สภาต้าบล 5 แห่ง
3. สภาพทางสังคม
3.1 ประชากร
จากสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมือสิ้นเดือนกันยายน 2549 จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีประชากรทั้งสิ้น 975,562 คน แยกเป็น ชาย 486,309 คน หญิง 489,253 คน
อ้าเภอทีมีประชากรมากทีสุดได้แก่ อ้าเภอ ยางตลาด รองลงมาได้แก่ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ และ
อ้าเภอกุฉินารายณ์ โดยมีความหนาแน่นของประชากร 207 คน / ตร.กม. , 200 คน / ตร.กม.
และ 136 คน / ตร.กม. ตามล้าดับ
3.2 การศึกษา
การศึกษาภาคบังคับได้แพร่กระจายไปอย่างทัวถึง การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในขณะนี้
ได้ขยายออกไปสู่ชนบทครอบคลุมทุกพื้นที ส่วนด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้ส่งเสริม
การศึกษาผู้ใหญ่แบบต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิงขึ้น ตลอดจนการฝึกอาชีพให้กับผู้ทีสนใจทัวไปรวมทั้งยัง
ส่งเสริมให้มีการศึกษาในพุทธศาสนาด้วย
3.3 การศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์นับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดและส้านักสงฆ์ในพุทธ
ศาสนากระจายอยู่ทัวไปในจังหวัด มีวัดจ้านวนทั้งสิ้น 810 แห่ง โบสถ์ 1 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง
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3.4 การสาธารณสุข
การด้าเนินการด้านสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ด้าเนินการในรูปแบบผสมผสาน
คือ มุ่งในด้านรักษาพยาบาล การสุขาภิบาล สิงแวดล้อม การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพร้อมกัน
ไปกับการสาธารณสุขมูลฐาน
4. สภาพเศรษฐกิจ
4.1 สภาพเศรษฐกิจโดยทัวไป
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ การผลิตภาคการเกษตรโดยรวมลดลงจากปีก่อน
เนืองจากพื้นทีเพาะปลูกบางส่วนประสบอุทกภัย ด้านปศุสัตว์เพิมขึ้นเล็กน้อย ในขณะทีด้านการ
ประมงเพิมขึ้น ส้าหรับด้านอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมทีใช้ทุนไม่มาก ในด้านการใช้
จ่ายภาคเอกชนเพิมขึ้นเนืองจากก้าลังซื้อของประชาชนเพิมขึ้นจากรายได้ทีเพิมขึ้น ซึงเป็นผลจาก
โครงการพิเศษในด้านต่าง ๆ ของรัฐ ภาคการค้าดีขึ้นมากเมือเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะยอดขาย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทีเพิมสูงขึ้น ในภาคการบริการและการท่องเทียวจ้านวนผู้เข้าพักโรงแรม
เพิมขึ้น ภาวะการจ้างงานในจังหวัดปีนี้ทรงตัวจากปีก่อน ส้าหรับภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้าง
มากขึ้น และสินเชือคงค้างเพิมขึ้นเล็กน้อย ในด้านการคลังปีนี้สามารถเก็บรายได้เพิมขึ้น
4.2 การเกษตรกรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นทีท้าการเกษตรทั้งสิ้น 2,487,602 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.29 ของ
พื้นทีทั้งจังหวัด แบ่งการใช้ประโยชน์ทีดิน เป็นพื้นทีท้านา จ้านวน 1,592,784 ไร่ ( ร้อยละ
64.03 ของพื้นทีการเกษตร ) พื้นทีท้าไร่ จ้านวน 757,269 ไร่ ( ร้อยละ 30.44 ของพื้นที
การเกษตร ) พื้นทีไม้ผลไม้ยืนต้น จ้านวน 119,921 ไร่ ( ร้อยละ 4.82 ของพื้นทีการเกษตร )
พื้นทีปลูกพืชผัก จ้านวน 12,271 ไร่ ( ร้อยละ 0.49 ของพื้นทีการเกษตร ) และพื้นทีไม้ดอกไม้
ประดับ จ้านวน 185 ไร่ ( ร้อยละ 0.02 ของพื้นทีการเกษตร ) นอกจากนี้ยังมีพื้นทีท้า
การเกษตรอืน ๆ จ้านวน 5,172 ไร่ ( ร้อยละ 0.20 ของพื้นทีการเกษตร )
4.3 การอุตสาหกรรม
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนมากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร เช่น โรงสี
ข้าว โรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลัง โรงงานน้้าตาลทรายดิบและน้้าตาลทรายขาว เป็นต้น
อุตสาหกรรมอืน ๆทีมีอยู่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก การขยายตัว
อุตสาหกรรมของจังหวัดมีไม่มากนัก
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จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถานประกอบการ ณ เดือนมกราคม 2546 จ้านวนโรงงานทียังคง
ด้าเนินการอยู่ทั้งสิ้น 343 แห่ง เงินทุน 6,184 พันล้านบาท คนงานจ้านวน 6,172 คน
อุตสาหกรรมทีส้าคัญส่วนใหญ่เป็นประเภท อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานแป้ง
มัน โรงงานน้้าตาลทรายดิบและน้้าตาลทรายขาว รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืม
4.4 การพาณิชยกรรม
ด้านการค้า มีผู้ประกอบการทั้งหมด จ้านวน 1,476 ราย
- บริษัท จ้ากัด
98 แห่ง
- ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
825 แห่ง
- จดทะเบียนพาณิชย์ 553 แห่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP ทีส้าคัญได้แก่ ผ้าไหมแพรวา ดอกไม้ประดิษฐ์ ข้าวกล้องหอมมะลิ
ข้าวสารจ้าวหอมมะลิ ไส้กรอกปลา
ระดับการพัฒนา มีผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP ของจังหวัด 20,465 ล้านบาท รายได้เฉลียต่อหัวต่อ
ปีของประชากร 21,954.- บาท
5. ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นทีป่าไม้ 1,144,700 ไร่ หรือประมาณ 26.36 % ของพื้นที
ทั้งหมดของจังหวัด
- อุทยานแห่งชาติ มี 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติภูพาน มีพื้นทีทีอยู่ในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน 57,500 ไร่
- เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า มี 1 แห่ง คือ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน มีพื้นทีประมาณ
28,125 ไร่
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า มี 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล้าปาว มีพื้นทีประมาณ
200,000 ไร่ ( พื้นทีส่วนใหญ่เป็นพื้นทีน้้าของเขือนล้าปาว )
- วนอุทยาน มี 3 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานภูพระ มีพื้นทีประมาณ 6,200 ไร่ ,
วนอุทยานภูวัว มีพื้นทีประมาณ 4,000 ไร่ และวนอุทยานภูแฝก มีพื้นทีประมาณ 4,062.50 ไร่

169

5.2 ทรัพยากรน้้า
แหล่งน้้าธรรมชาติ แหล่งน้้าธรรมชาติทีส้าคัญในจังหวัด และทีไหลผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่
ล้าน้้าชี , ล้าน้้ายัง ,ล้าน้้าพาน และล้าน้้าปาว เป็นต้น ซึงพื้นทีทีล้าน้้าเหล่านี้ไหลผ่านประชากรจะ
ได้รับประโยชน์ในด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก
แหล่งน้้าเพือการชลประทาน จังหวัดกาฬสินธุ์มีแหล่งน้้าเพือการชลประทาน ทั้งหมด 19 แห่ง
แยกเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ้านวน 1 แห่ง คือ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว
เก็บกักน้้าได้ 1,430 ล้าน ลบ.ม. พื้นทีรับประโยชน์ 314,300 ไร่ ครัวเรือนทีได้รับประโยชน์
31,400 ครัวเรือน โครงการชลประทานขนาดกลาง 18 แห่ง เก็บกักน้้าได้ 888.61 ล้าน ลบ.ม.
พื้นทีรับประโยชน์ 72,800 ไร่ ครัวเรือนทีได้รับประโยชน์ 9,898 ครัวเรือน
6. สถานที่ท่องเที่ยว
สถานทีท่องเทียวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย
6.1 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ
1 ) ไดโนเสาร์
จังหวัดกาฬสินธุ์ค้นพบซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์ ซึงมีอายุกว่า 150 ล้านปี สถานที
ค้นพบ 3 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านนาไคร้ อ้าเภอกุฉินารายณ์ วัดสักกะวัน อ้าเภอสหัสขันธ์ และทีเชิง
เขาวัดภูปอ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ด้าเนินการพัฒนาแหล่งการท่องเทียว โดยได้
จัดสร้าง “ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว” ทีบริเวณภูกุ้มข้าว วัดสักกะวัน อ้าเภอสหัสขันธ์ ซึงเป็น
แหล่งทีมีการค้นพบชิ้นส่วนโครงกระดูกไดโนเสาร์ทีมีความสมบูรณ์และมากทีสุดในประเทศไทย (
มากกว่า 600 ชิ้น ) ซึงในปี พ.ศ. 2545 มีนักท่องเทียวมาชม จ้านวน 180,998 คน
2 ) อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ( ท้าวโสมพะมิตร )
ตั้งอยู่หน้าทีท้าการไปรษณีย์ โทรเลขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัว
จริงยืนบนแท่น มือขวาถือกาน้้า มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ได้สละทรัพย์ก่อสร้าง
อนุสาวรีย์ เป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้ให้ก้าเนิดเมืองกาฬสินธุ์
3 ) พระพุทธสถานภูปอ
ตั้งอยู่ต้าบลภูปอ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือประมาณ 28
กิโลเมตรไปทางอ้าเภอสมเด็จหรืออ้าเภอสหัสขันธ์ เป็นทีประดิษฐ์พระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์
ฝีมือช่างจากสมัยทวาราวดี จ้าหลักบนหน้าผา 2 องค์ เป็นทีเคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์
และจังหวัดใกล้เคียง องค์แรกประดิษฐานอยู่บนภูปอ นอกจากภูปอจะเป็นทีประดิษฐานของ
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พระพุทธรูปปางไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นสถานทีมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติทีสวยงามเหมาะแก่
การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิง
4 ) เมืองฟ้าแดดสงยาง
ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอกมลาไสย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร มีซากอิฐปนดิน
คูเมืองสองชั้น มีลักษณะเป็นท้องน้้าทีพอมองเห็น คือพระธาตุยาคูผังเมืองรูปไข่แบบทวาราวดีแต่มี
ตัวเมืองสองชั้นเชือว่าเกิดจากการขยายตัวเมือง ชาวนามักขุดพบใบเสมา หินทรายมีลวดลายบ้างไม่
มีบ้าง ทีขึ้นทะเบียนไว้ทางกรมศิลปากร 130 แผ่น พระพิมพ์ดินเผามีลักษณะเป็นอิทธิพลของสกุล
ช่างคุปตะรุ่นหลัง อายุประมาณ1,000 - 2,000 ปี นอกจากนี้ยังพบกล้องยาสูบดินเผาลวดลาย
อมราวดีก้านขดเป็นรูปตัวมังกร อายุ 7,000 ปี ทีน่าสนใจคือกล้องยาสูบชนิดเดียวกันแต่ท้าด้วย
ทองสัมฤทธิ์อายุประมาณ 5,000 – 6,000 ปี ซึงเป็นเครืองยืนยันว่ายุคโลหะของสุวรรณภูมิได้เริมมา
ก่อนทุก ๆ แห่งในโลกนี้
5 ) หมู่บ้านพัฒนาวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกก่อง
อ้าเภอกุฉินารายณ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 90 กิโลเมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ
หมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่นแบบ HOME STAY
6.2 แหล่งท่องเทียวธรรมชาติ
1) เขือนล้าปาว เป็นเขือนดิน สูงจากท้องน้้า 33 เมตร สันเขือนยาว 7.8 กิโลเมตร
กว้าง 8 เมตร นับเป็นเขือนดินยาวทีสุดในประเทศไทย เริมก่อสร้างเมือ พ.ศ. 2506 เพือปิดกั้น
ล้าน้้าปาวและห้วยยางทีเป็นหนองสองห้อง ต้าบลล้าปาว อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ท้าให้เกิดเป็นอ่าง
เก็บกักน้้าแฝดทางด้านเหนือเขือนจึงได้ขุดร่องเชือมระหว่างอ่างทั้งสองให้เป็นอ่างเดียวกัน ซึงตัวอ่าง
เก็บกักน้้าได้ 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นทีรับน้้าเหนือเขือน 5,960 ตารางกิโลเมตร ทางเข้า
เขือนแยกจากทางหลวงสายกาฬสินธุ์ – มหาสารคาม ทีกิโลเมตรที 10 ประมาณ 26 กิโลเมตร
เขือนล้าปาวเป็นเขือนทีสร้างขึ้นเพือบรรเทาอุทกภัยและเพือการเกษตรโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยัง
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เป็นเส้นทางคมนาคมทั้งทางน้้าทางบก และยังเป็นสถานทีท่องเทียว
พักผ่อนหย่อนใจ
2) หาดดอกเกด ซึงเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับทีปรับปรุงได้อย่างสวยงาม อยู่บริเวณหน้าสัน
เขือนล้าปาวและอุทยานสัตว์น้า ซึงเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ปลา รวมทั้งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าด้วย
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3) สวนสะออน (สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าล้าปาว) เป็นสวนป่าธรรมชาติอยู่ทางทิศ
เหนือทางเขือนล้าปาว มีเนื้อทีประมาณ 1,420 ไร่ สร้างขึ้นเพือรักษาป่าธรรมชาติ สัตว์นานาชนิด
ทีส้าคัญ คือ วัวแดง ซึงเป็นสัตว์ทีหาดูได้ยาก และใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว การปรับปรุงโดยท้าเป็นสวน
ป่าธรรมชาติ ปรับปรุงบริเวณให้สะอาดร่มรืน ปลูกต้นไม้เพิมเติม แบ่งภายในบริเวณสวนสะออนอ
อกเป็นส่วน ๆ โดยสร้างรั้วตาข่ายล้อมรอบ แล้วน้าสัตว์ป่าในเมืองไทย ทุกชนิดมาปล่อยไว้ให้
นักท่องเทียวเข้าชมและศึกษา ตลอดทั้งหาความเพลิดเพลินกับธรรมชาติด้วย
4) น้้าตกแก้งกะอาม อยู่ในเขตบ้านแก้งกะอาม หมู่ที 6 ต้าบลผาเสวย อ้าเภอสมเด็จ
ห่างจากทีว่าการอ้าเภอประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นน้้าตกทีก้าลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียว
ลักษณะน้้าตกเป็นแก่งหินเรียงรายเป็นแนวยาว มีลานหินกว้าง สามารถจัดงานเทศกาลประจ้าปีได้
มีถ้ากว้าง สามารถเข้าพักผ่อนได้ การเดินทางเข้าชมทิวทัศน์สะดวกทุกฤดูกาล
5) ผาเสวย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานในเขตบ้านแก้งกะอาม หมู่ที 6 ต้าบลผาเสวย เดิม
ชาวบ้านเรียกว่า “ผารังแร้ง” เมือ พ.ศ.2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เสด็จผ่านและเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียกทีประทับแห่งนั้นว่า “ ผา
เสวย ” ซึงมีลักษณะหน้าผาสูงชันตั้งอยู่บนเหวลึก บนผาเสวยสามารถชมทัศนียภาพ และเป็นที
พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี ระยะทางห่างจากทีว่าการอ้าเภอสมเด็จ 17 กิโลเมตร เส้นทางสาย
อ้าเภอสมเด็จ – จังหวัดสกลนคร
ทีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

