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บทนํา
กาฬสินธุ์มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมาถึง ๒๒๐ ปี นับเนื่องแต่ท้าวโสมพะมิตรได้ นํากานํ ้าสัมฤทธิ์
ทูลเกล้ าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และพระองค์ท่านทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้ าฯ ให้ ยกฐานะบ้ านแก่งสําโรงขึ ้นเป็ นเมืองพระราชทานนามว่า “กาฬสินธุ์” เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๖ พร้ อมทัง้
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตังให้
้ ท้าวโสมพะมิตรเป็ นพระยาชัยสุนทร ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็ น

-๒คนแรก และผู้คนในถิ่นนี ้จึงได้ นามว่า “ชาวกาฬสินธุ์” ตังแต่
้ บดั นันเป็
้ นต้ นมา บทความนี ้จะนําท่านผู้อ่าน
ย้ อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ การก่อตังเมื
้ องกาฬสินธุ์ พระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ต่อ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และปูชนียบุคคลของจังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัตศิ าสตร์ กาฬสินธุ์
ก่อนที่จะมีการตังเมื
้ องกาฬสินธุ์ ภูมิประเทศแห่งนี ้ขึ ้นอยู่กับเวียงจันทน์ กษัตริ ย์ในเวียงจันทน์ มี
อํานาจแผ่ไปอย่างกว้ างขวาง (พระครู กสุ ิ นาราพิ ทกั ษ์ , ๒๕๐๓ : ๑๖๓) เมืองกาฬสินธุ์ หรื อจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ ยกฐานะขึ ้นเป็ น “เมือง” ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ประวัติความ
เป็ นมาของเมืองกาฬสินธุ์ สืบได้ ว่าอาณาบริ เวณของเมืองกาฬสินธุ์ปัจจุบนั เดิมเป็ นถิ่นที่อยู่ของชนชาติ
ละว้ าราวปี พ.ศ. ๑๖๐๐ พระเจ้ าอโนรชามังฉ้ อมหาราชาแห่งพม่า ได้ ทรงแผ่อํานาจครอบคลุมมาถึงบริ เวณ
เมืองนี ้ กวาดต้ อนผู้คนจํานวนมากไปเป็ นเชลย จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระเจ้ าวงค์เวียนดาแห่งนคร
เวี ย งจัน ทน์ ได้ สิ น้ พระชนม์ ล ง โอรสเจ้ า เพี ย้ เมื อ งแสน ได้ ย กกองทัพ เข้ า ยึ ด เมื อ งเวี ย งจัน ทน์ ป ระสบ
ความสําเร็ จ และได้ รับสถาปนาขึ ้นเป็ นพระเจ้ าแผ่นดินสืบแทน ทรงพระนามว่า “พระเจ้ าศิริบญ
ุ สาร” เมื่อ
พระเจ้ าศิริบุญสารขึ ้นครองราชสมบัติแล้ ว ทรงกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์ ให้ ได้ รับความ
เดือดร้ อนแสนสาหัส ดังนัน้ ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๐ ท้ าวโสมพะมิตร และอุปฮาดเมืองแสนค้ อนโปง เมือง
แสนหน้ างํ ้าเกิดขัดใจกับพระเจ้ าศิริบญ
ุ สาร เจ้ าผู้ครองนครเวียงจันทน์จึงได้ รวบรวมผู้คนที่เป็ นสมัครพรรค
พวก อพยพจากดินแดนทางฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าโขง ข้ ามมาตังบ้
้ านเรื อนอยู่แถวบริ เวณลุม่ นํ ้ากํ่า แถบบ้ านผ้ าขาว
พันนา หนองหาร ธาตุเชียงชุม เมืองพรรณานิคม ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านและอําเภอของจังหวัดสกลนครในปั จจุบนั
ครัน้ ต่อมาท้ าวศิริบญ
ุ สารได้ ยกกองทัพติดตามมาเพื่อกวาดต้ อนผู้คนที่ได้ หลบหนีมานี ้ให้ กลับคืนสู่
นครเวียงจันทน์ ทําให้ ท้าวโสมพะมิตรและพรรคพวกต้ องอพยพต่อไปและได้ แบ่งแยกกันออกเป็ น ๒ สาย
พวกที่หนึ่ง
เมืองแสนหน้ างํ ้าเป็ นหัวหน้ า นําสมัครพรรคพวกบ่าวไพร่ บุตรหลานมุ่งหน้ าไปทางทิศตะวันออก
สมทบกับพวกพระวอพระตา ซึง่ แตกทัพมาจากเมืองนครเขื่อนขันฑ์ กาบแก้ ว บัวบาน (เมืองหนองบัวลําภู)
พระตาถูกปื นข้ าศึกถึงแก่ความตายในสนามรบ พระวอกับเมืองแสนหน้ างํ ้า รวบรวมไพร่ พลที่เหลือหลบหนี
ไปจนกระทัง่ ถึงนครจําปาศักดิ์ แล้ วได้ นําเครื่ องบรรณาการเข้ าถวายขอพึง่ บารมีของพระเจ้ าองค์หลวงแห่ง
นครจําปาศักดิ์ พระเจ้ าองค์หลวงรับสัง่ ให้ ไปตังอยู
้ ่ ณ ดอนค้ อนกอง พระวอจึงสร้ างค่ายขุดคูขึ ้นเพื่อป้องกัน
ข้ าศึก เรี ยกค่ายนันในเวลาต่
้
อมาว่า “ค่ายบ้ านดูบ่ ้ านแก”
พ.ศ. ๒๓๒๑ พระเจ้ าศิริบุญสารยังมีความโกรธแค้ นไม่หาย จึงแต่งตังให้
้ เพี ้ยสรรคสุโภยกองทัพ
กําลังหมื่นเศษติดตามลงมาเพื่อจับพระวอ และพรรคพวก พระวอได้ ยกกําลังออกต่อสู้ด้วยความห้ าวหาญ
้ ท้ าวคําผง
ยิ่ง แต่ส้ กู ําลังที่เหนือกว่าไม่ได้ จนวาระสุดท้ ายได้ ถึงแก่ความตาย ณ ค่ายบ้ านดู่บ้านแกนันเอง

-๓ท้ าวทิดพรหม และท้ าวกํ่าผู้เป็ นบุตรหลาน ได้ พาผู้คนที่เหลือหลบหนี ้เข้ าไปอยู่ในเกาะกลางลําแม่นํ ้ามูลมี
ชื่อว่า “ดอนมดแดง” ซึง่ ปั จจุบนั ตังอยู
้ ใ่ นท้ องที่จงั หวัดอุบลราชธานี
พวกที่สอง
ท้ าวโสมพะมิตรเป็ นหัวหน้ า ได้ พาสมัครพรรคพวกยกพลข้ ามสันเขาภูพานลงมาทางใต้ และได้ ตงั ้
บ้ านเรื อนอยู่ที่บ้านกลางหมื่น ขณะให้ ผ้ ูคนจัดสร้ างที่ พักอาศัยอยู่นัน้ ท้ าวโสมพะมิตรได้ สํารวจผู้คนมี
ประมาณ ๕,๐๐๐ คน (ครึ่ ง หรื อกลางหมื่น เหมือนชื่อบ้ าน ปั จจุบนั อยู่ในท้ องที่อําเภอเมืองกาฬสินธุ์) และ
ท้ าวโสมพะมิตรได้ สง่ ท้ าวตรัย และผู้ร้ ูหลายท่านออกเสาะหาชัยภูมิ เลือกทําเลที่จะสร้ างเมืองใหม่ ท้ าวตรัย
และคณะใช้ เวลาสํารวจอยู่ประมาณปี เศษ จึงได้ พบทําเลอันเหมาะสม คือได้ พบลํานํ ้าปาวและเห็นว่าแก่ง
สําโรง ชายแดนสงเปลือยมีดินมีนํ ้าอุดมสมบูรณ์ ควรแก่การตังเป็
้ นบ้ านเป็ นเมือง จึงได้ อพยพผู้คนมาตัง้
้ วเป็ น
บ้ านเรื อนอยู่บริ เวณนี ้ และได้ จัดสร้ างหลักเมืองขึ ้น ณ ที่ตงศาลเจ้
ั้
าพ่อหลักเมืองปั จจุบนั โดยตังตั
อิสระไม่ขึ ้นต่อใคร
ครั น้ ต่อมา สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ได้ สถาปนากรุ งเทพมหานครขึน้ เป็ นเมือง
หลวงและเจริ ญรุ่ งเรื องมาก ท้ าวโสมพะมิตรเห็นโอกาสดีจึงได้ นําเครื่ องบรรณการเข้ าถวายสวามิภกั ดิ์และ
ได้ กราบทูลขอตัง้ บ้ านแก่งสําโรงขึ ้นเป็ นเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๔ โดยถือเอานิมิตเมืองพรรณานิคมและ
เมืองหนองหารธาตุเชิงชุม อันเป็ นเมืองเดิมใช้ ล่มุ นํา้ กํ่าเป็ นแหล่งประกอบอาชีพซึ่งชาวพื ้นเมืองเรี ยกว่า
แม่นํ ้า “กํ่า” แปลว่า ดํา นันเอง
้
ประกอบกับในครั ง้ นัน้ ท้ าวโสมพะมิตรได้ นํากานํา้ สัมฤทธิ์ทูลเกล้ าฯ
ถวาย จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม ให้ ย กฐานะบ้ า นแก่ ง สํ า โรงขึ น้ เป็ นเมื อ ง
พระราชทานนามว่ า “กาฬสินธุ์ ” เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๖ พร้ อมทัง้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่ อมแต่ งตัง้ ให้ ท้าวโสมพะมิตรเป็ นพระยาชัยสุนทร ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็ นคนแรก
และผู้คนในถิ่นนีจ้ งึ ได้ นามว่ า “ชาวกาฬสินธุ์” ตัง้ แต่ บัดนัน้ เป็ นต้ นมา
ในครัง้ นัน้ ท้ าวโสมพะมิตร (พระยาชัยสุนทร) ได้ ปกครองอาณาประชาราษฎร์ ในเขตดินแดนแถบ
ใต้ สนั เขาภูพานให้ ได้ รับความร่ มเย็นเป็ นสุขด้ วยดีเสมอมา แผนที่เมืองกาฬสินธุ์สมัยนัน้ ทิศเหนือจดเมือง
เวียงจันทน์ และแม่นํา้ พอง ทางตะวันออกจดแดนเมืองนครพนม เมืองมุกดาหาร ผ่านเขาภูพาน ตัดลง
มาถึงห้ วยหลักทอดยอดยาง ทางตะวันตกจดลํานํ ้าชีต่อแดนเมืองร้ อยเอ็ด และต่อแดนเมืองสิงโคกอุย หรื อ
บ้ านสิงท่าอุย (เมื องยโสธร ปั จจุบนั ) ทางทิศใต้ ลํานํ ้าพะชี (แม่นํ้าชี ปั จจุบนั )
ครัน้ ท้ าวโสมพะมิตรถึงแก่กรรม (เมื่ออายุ ๗๐ ปี ) ท้ าวหมาแพงบุตรอุปฮาดเมืองแสนฆ้ อนโปงได้ รับ
พระราชทานเป็ นพระยาชัยสุนทรครองเมืองกาฬสินธุ์แทน ซึง่ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๓๔๘ และยังได้ โปรดเกล้ าฯ
ให้ ท้าวหมาสุย่ เป็ นอุปฮาด ให้ ท้าวหมาฟองเป็ นราชวงศ์ ครัน้ ต่อมาพระเจ้ าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์เป็ นกบฎ
ได้ ม าเกลี ย้ กล่อ มท้ า วหมาแพงให้ ร่ ว มด้ ว ย แต่ท้ า วหมาแพงและชาวเมื อ งกาฬสิน ธุ์ ทัง้ มวลยัง มี ค วาม
จงรั ก ภัก ดี ต่อ ราชวงศ์ จัก รี ไ ม่เ ปลี่ย นแปลง เป็ นเหตุให้ ท้ า วหมาแพงถูก ทารุ ณเฆี่ ย นตี และตัว หัว เสีย บ
ประจาน ณ ทุ่งหนองหอย ตรงกับปี พ.ศ. ๒๓๖๘

-๔เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทางกรุ งเทพฯ จึงได้ มอบให้ พระยาราช
สุภาวดี (พระยาบดินทร์ เดชา) ยกกองทัพขึ ้นไปปราบเมืองเวียงจันทน์มีชยั ชนะแล้ วกวาดต้ อนผู้คนเมืองลาว
มารวมกันอยู่ที่เมืองกาฬสินธุ์ เป็ นจํานวนมากและได้ โปรดเกล้ าฯ แต่งตัง้ ท้ าวบุตรเจียม บ้ านขามเปี ย้ ซึง่ มี
ความชอบต่อเจ้ าพระยาบดินทร์ เดชา1 คือจัดส่งเสบียงครัง้ ตีทพั เมืองเวียงจันทน์ ขึ ้นเป็ นพระยาชัยสุนทรเจ้ า
เมืองกาฬสินธุ์ คนต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๐ และได้ แต่งตังท้
้ าวหล้ า ขึ ้นเป็ นอุปฮาด และท้ าวอินทิสารผู้เป็ น
้ าวเชียงพิมขึ ้นเป็ นราชบุตร ครัน้ โปรดเกล้ าฯ จัดแจง
มิตรสหายของท้ าวหล้ า ขึ ้นเป็ นที่ราชวงศ์ และแต่งตังท้
แต่งตังเจ้
้ าเมืองกรมการเมืองกาฬสินธุ์ ทัง้ ปวงเสร็ จแล้ ว เจ้ าพระยาบดินทร์ เดชาแม่ทัพ จึงได้ ยกกองทัพ
กลับไป
สําหรับผู้ที่เป็ นเจ้ าเมือง หรื อเป็ นพระยาชัยสุนทรในสมัยต่อมา กับเหตุการณ์สําคัญๆ ที่เกิดขึ ้นใน
ระหว่างนัน้ ๆ มีโดยลําดับดังนี ้
๑. พระยาชัยสุนทร (ท้ าวโสมพะมิตร) พ.ศ. ๒๓๓๖
๒. พระยาชัยสุนทร (ท้ าวหมาแพง) พ.ศ. ๒๓๔๘
๓. พระยาชัยสุนทร (ท้ าวบุตรเจียม) พ.ศ. ๒๓๗๐
๔. พระยาชัยสุนทร (อุปฮาดหล้ า) พ.ศ. ๒๓๘๓
๕. พระยาชัยสุนทร (อุปฮาดทอง) พ.ศ. ๒๓๘๙
๖. พระยาชัยสุนทร (ท้ าวจารย์ละ) พ.ศ. ๒๓๙๔
๗. พระยาชัยสุนทร (ท้ าวกิ่ง) พ.ศ. ๒๓๙๖
ในสมัยท้ าวกิ่งนี ้ได้ โปรดเกล้ าฯ ให้ ท้าวเกษ ซึ่งมีตําแหน่งเป็ นราชวงศ์นนั ้ แยกออกจากเมือง
กาฬสินธุ์ มาตังเมื
้ องใหม่อยู่ริมนํ ้าปาว นํ ้าดอกไม้ ฝั่งตะวันตกและโปรดเกล้ าฯ ตังราชวงศ์
้
เกษขึ ้นเป็ นที่พระ
ราชฎรบริหาร ขนานนามบ้ านสระบัวเป็ นเมืองกมลาไสย ซึง่ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๐๙
และในสมัยเดียวกันนี ไ้ ด้ โปรดเกล้ า ฯ แต่งตัง้ ท้ าวแสน ที่ อยู่บ้านโคกคําพันลํ าขึน้ เป็ นพระ
ประชาชนบาลเจ้ าเมือง ขนานนามบ้ านโคกคําพันลําเป็ นเมืองสหัสขันธ์
๘. พระยาชัยสุนทร (หนู) พ.ศ. ๒๔๑๕
ในสมัยท้ าวหนูนีค้ ือปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ได้ ขอตังบ้
้ านกันทางขึ ้นเป็ นเมือง และขอเพี ้ยคํามูล คน
เมืองมหาสารคามมาเป็ นเจ้ าเมือง และได้ โปรดฯ ตังเพี
้ ย้ คํามูลขึน้ เป็ นที่ พระประทุมวิเศษเป็ นเจ้ าเมือง
ขนานนามบ้ านกันทางเป็ นเมืองกันทรวิชยั ขึ ้นกับเมืองกาฬสินธุ์
๙. พระยาชัยสุนทร (ท้ าวนนท์) พ.ศ. ๒๔๒๕
๑๐.พระยาชัยสุนทร (พัว)้ พ.ศ. ๒๔๒๕
1

เสร็ จศึกเจ้ าอนุวงศ์แล้ ว พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั จึงทรงสถาปนาเจ้ าพระยาราชสุภาวดีขึ ้นเป็ นเจ้ าพระยาบ
ดินทรเดชาที่สมุหนายกใน พ.ศ. ๒๓๗๒ (เวลานันท่
้ านอายุได้ ๕๒ ปี )

-๕๑๑. พระยาชัยสุนทร (ท้ าวเก) พ.ศ. ๒๔๓๗
ในสมัยนี ้ มีเหตุการณ์ สําคัญเกิดขึ ้นคือ รัฐบาลได้ จดั การเปลี่ยนการปกครองจากแบบให้ เจ้ า
เมืองปกครองขึ ้นตรงต่อกรุ งเทพฯ มาจัดการปกครองให้ มี ภาค จังหวัด อําเภอ และมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ า ฯ ตัง้ ให้ เ มืองร้ อยเอ็ด เป็ นจังหวัดร้ อยเอ็ด บรรดาหัวเมื องต่างๆ ให้ ยุบเป็ นอํ าเภอ คือ เมือง
กาฬสินธุ์ เป็ นอําเภออุทยั กาฬสินธุ์ จนกระทัง่ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้ ทรงพระกรุณายกฐานะ
จังหวัดร้ อยเอ็ดขึน้ เป็ นมณฑล ยกฐานะอําเภออุทัยกาฬสินธุ์ เป็ นจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ จังหวัดมีอํานาจ
ปกครองอําเภอ คือ ให้ อําเภออุทยั กาฬสินธุ์ อําเภอสหัสขันธ์ อําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอกมลาไสย อําเภอ
ยางตลาด ขึ ้นกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ จงั หวัดกาฬสินธุ์ขึ ้นต่อมณฑลร้ อยเอ็ด ให้ พระภิรมย์บุรีรักษ์ เป็ น
ปลัดมณฑลประจําจังหวัดกาสินธุ์
๑๒. พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง-จันทรางสุ)
๑๓. หลวงอภัย
๑๔. พระยาชัยสุนทร (ปุย อินทรตุล)
๑๕. พระยาสุรินทร์ ภกั ดี
๑๖. พระยาเสน่ห์มนตรี
๑๗. พระยาอรรถเปศลสรวดี
ในสมัยนี ้ (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ) มีเหตุการณ์สําคัญ คือ เกิดข้ าว
ยากหมากแพง เศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า การเงินฝื ดเคือง จําเป็ นต้ องยุบจังหวัดต่างๆ ลงเพื่อให้ สมดุลย์
กับ รายได้ ข องประเทศ จัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ ก็ ถูก ยุบ เป็ นอํ า เภอ ขึน้ กับ จัง หวัด มหาสารคาม เมื่ อวัน ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ และโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง้ พระอรรถเปศลฯ เป็ นข้ าหลวงประจําจังหวัดมหาสารคาม
แทนพระยามหาสารคาม คณาภิบาล ที่ถกู ปลดให้ รับบํานาญ
ครัน้ อยู่ต่อมาจนกระทั่งถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ทางราชการก็ได้ ยกฐานะขึ ้นเป็ น
จังหวัดตามเดิม และโปรดเกล้ าฯ ให้ ขุนบริ บาลพบรรพตเขตมาเป็ นข้ าหลวงประจําจังหวัด กาฬสินธุ์ก็มี
ฐานะเป็ นจังหวัดมาจนถึงปั จจุบนั
หลังจากยกฐานะเป็ นจังหวัดแล้ วตําแหน่งผู้วา่ ราชการจังหวัดในช่วงต้ นมีดงั นี ้
๑. ขุนบริ บาลบรรพตเขต
๒. ขุนรัตนาวรพงษ์
๓. นายปลัง่ ทัศนประดิษฐ์
๔. ขุนบุรีราษฎร์ นราภัย
๕. นายเชวง ไชยสุต
๖. นายพร บุณยประสพ

-๖๗. นายเลื่อน ไขแสง
๘. นายบุรี พรหมลักขโณ
๙. นายสง่า จันทรสาขา
๑๐.นายวิเชียร เวชสวรรค์
๑๑.นายดํารง วชิโรดม
๑๒. นายอรุณ ปุสเทพ
ฯลฯ
ตามประวัติความเป็ นมา ชาวกาฬสินธุ์เป็ นผู้ยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา มีศีลธรรมและวัฒนธรรม
อันดีงาม มีความขยันขันแข็งเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รักถิ่นรักความสงบ เป็ นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่ง
หนึง่ ของที่ราบสูง มีคํากลอนเป็ นภาษาถิ่นกล่าวอ้ างว่า
“กาฬสินนีด้ ินดํานํา้ สุ่ม ปลากุ่มบ้ อนคือแข่ แก่ งหาง ปลานางบ้ อนคือขางฟ้าลั่น จั๊กจั่น
ฮ้ องคือฟ้าล่ วงบน แตกจ่ นๆ คนปี บโฮแซว เมืองนีม้ ีส่ ูแนวแอ่ นระบํารําฟ้อน”
นอกจากนัน้ แล้ วชาวกาฬสินธุ์ ยังมีความกลมเกลียวสามัคคี รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี
อันดีงามไว้ ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา มีคํากลอนบทหนึ่งบรรยายไว้ เพื่อให้ ปวงประชาทั่วไปได้ รับทราบถึง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวกาฬสินธุ์ พอสังเขปว่า
ประชาชนทุกคนถือสันโดด
ไม่ เหีย้ มโหด ใฝ่ สุขทุกวิถี
หาเลีย้ งชีพสัมมามีจารีต์
ประเพณีตามอย่ างแต่ ปางบรรพ์
ทํานาไร่ ไหมปอ และทอผ้ า
ผลิตสินค้ าจากแรงแข็งขยัน
ทัง้ เลีย้ งสัตว์ สารพัดนานาพันธุ์
คราคับขันช่ วยชาติไม่ ขาดแคลน

ที่ตงั ้ และอาณาเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตังอยู
้ ่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุ งเทพมหานคร
ประมาณ ๕๕๐ กิโลเมตร มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
๗,๖๕๐.๑๓๔ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ ด้ าน
เหนือเป็ นที่ราบสูงมีภูเขาสลับซับซ้ อน ซึ่งเรี ยกว่าเทือกเขาภูพาน มีป่าไม้ ดงดิบปกคลุมหนาทึบ มีหุบเหว
และถํ า้ หลายแห่ง ตอนกลางของจังหวัดมีลกั ษณะเป็ นที่ ราบกว้ างขวางมาก ส่วนตอนกลางของจังหวัด
ออกไปทางทิศตะวันตกในอดีตมีดงใหญ่ๆ เช่น ดงขวาง ดงแม่เผด ดงมูล เป็ นต้ น บริ เวณตอนใต้ ของจังหวัด
้ ่ริมนํ ้าปาว
เป็ นที่ราบลุ่ม เป็ นที่รวมของลําธารเล็กๆ หลายสาย กล่าวโดยสรุ ปแล้ ว จังหวัดกาฬสินธุ์ ตังอยู

-๗พื ้นที่ของจังหวัดจะสูงทางด้ านเหนื อ ลาดเอียงลงมาทางด้ านใต้ ตอนกลางปกคลุมด้ วยป่ าโปร่ งมีภูเขา
สลับซับซ้ อนพาดกลางจังหวัด ด้ านใต้ เป็ นที่ราบลุม่ โดยทัว่ ไป มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียงดังนี ้
ทิศเหนือ
จดจังหวัดอุดรธานี สกลนคร และมุกดาหาร
ทิศใต้
จดจังหวัดร้ อยเอ็ด และมหาสารคาม
ทิศตะวันออก จดจังหวัดร้ อยเอ็ด และมุกดาหาร
ทิศตะวันตก จดจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และอุดรธานี

พระมหากรุ ณาธิคุณต่ อจังหวัดกาฬสินธุ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ได้ เสด็จพระราชดําเนินปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพื ้นที่จงั หวัดกาฬสินธุ์ ในหลายโอกาสดังนี ้

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินออกเยี่ยมประชาชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเสด็จฯ พระราช
ดําเนินออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รถยนต์พระที่นงั่ ผ่านอําเภอกุสมุ าลย์ จังหวัดสกลนคร
เทื อกเขาภูพาน; เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ผาเสวย ภูพาน; หยุดประทับที่ ทางแยกสหัสขันธ์ -กุฉิ
นารายณ์ (ปั จจุบนั คื ออําเภอสมเด็จ) เยี่ยมราษฎร; เสด็จฯ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมราษฎร (จน

-๘มืด); บูชาหลักเมืองกาฬสินธุ์; เสด็จฯ ที่ว่าการอําเภอยางตลาด แล้ วเสด็จพระราชดําเนินต่อไปยังอําเภอ
กันทรวิชยั และประทับแรมที่จงั หวัดมหาสารคาม2
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ มีพระราชบันทึก The Rainmaking Story เป็ นภาษาอังกฤษ ซึง่
ความตอนหนึ่งของพระราชบันทึกดังกล่าวได้ กล่าวถึงเหตุการณ์ขณะเสด็จพระราชดําเนินไปยังศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแปลเป็ นภาษาไทยอย่างไม่เป็ นทางการได้ ดงั นี ้ “จากวันที่ ๒ ถึง ๒๐ พฤศจิกายน
๑๙๕๕ (๒๔๙๘) เราได้ เยี่ยม ๑๕ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน เรา
เดินทางโดยรถยนต์ (เดลาเฮย์ ซีดาน สีเขียว) จากนครพนมไปกาฬสินธุ์ ผ่านสกลนคร และเทือกเขาภูพาน
เราหยุดโดยไม่มีหมายกําหนดการ3 เมื่อเราพบราษฎรกลุ่มเล็กๆ ชายคนหนึ่งพูดว่า พวกเขาได้ เดินมา ๒๐
กิโลเมตรจากกุฉินารายณ์ เพียงเพื่อมาดูเราขับรถผ่านไป เมื่อรู้ ว่าเรากําลังจะไปกาฬสินธุ์ ซึง่ เป็ นระยะทาง
อีกไกลที่จะต้ องไป เขาได้ บอกให้ เราเดินทางต่อไป แม้ ว่าเขาอยากจะให้ เราพักอยู่ เขากล่าวว่าพวกเรายัง
ต้ องไปอีกไกล ดังนัน้ เขาจึงได้ ให้ อาหารห่อเล็กๆ แก่ข้าพเจ้ า เมื่อเขาเห็นข้ าพเจ้ ามองอย่างห่วงใย เขาจึง
ยืนยันกับข้ าพเจ้ าว่า เขายังมีอีกห่อหนึ่งสําหรับตัวเขาเอง นี่เป็ นการต้ อนรั บด้ วยความจริ งใจที่แท้ จริ ง!
ครัง้ ต่อไป เราได้ หยุดอย่างเป็ นทางการที่ทางแยกกุฉินารายณ์และสหัสขันธ์ ณ ที่นนั ้ ข้ าพเจ้ าได้ สอบถาม
ราษฎรเกี่ยวกับผลิตผลข้ าว ข้ าพเจ้ าคิดว่าความแห้ งแล้ งต้ องทําลายผลิตผลของพวกเขา แต่ข้าพเจ้ าต้ อง
ประหลาดใจ เมื่อราษฎรเหล่านันกลั
้ บรายงานว่า พวกเขาเดือดร้ อนเพราะนํ ้าท่วม สําหรับข้ าพเจ้ าเป็ นการ
แปลก เพราะพื ้นที่แถบนันมองดู
้
คล้ ายทะเลทรายซึ่งมีฝนดิ
ุ่ นฟุ้งกระจายอยู่ทวั่ ไป แท้ จริ งแล้ ว พวกเขามีทงั ้
นํ ้าท่วมและฝนแล้ ง นั่นคือ ทําไมประชาชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงยากจนนัก
จากนัน้ เป็ นต้ นมา ข้ าพเจ้ าครุ่ นคิดถึงปั ญหาที่ดเู หมือนว่าแก้ ไม่ตกและขัดแย้ งกันเองอยู่ในตัว :
เมื่อเวลามีนํ ้า นํ ้าก็มากเกินไป ทําให้ นํ ้าท่วมพื ้นที่ เมื่อนํ ้าลด ก็แห้ งแล้ ง เมื่อฝนตกนํ ้าท่วมบ่าลงมาจากภูเขา
เพราะไม่มีสงิ่ ใดหยุดนํ ้าเอาไว้ วิธีแก้ คือต้ องสร้ างเขื่อนเล็กๆ (Check dams) จํานวนมากตามลําธารที่
ไหลลงมาจากภูเขาต่ างๆ จะช่วยให้ กระแสนํ ้าค่อยๆ ไหลอย่างสมํ่าเสมอถ้ าเป็ นไปได้ ควรสร้ างเขื่อนและ
อ่างเก็บนํ ้าเล็กๆ จํานวนมาก สิ่งนี ้จะแก้ ไขปั ญหาแห้ งแล้ งได้ ในฤดูฝนนํ ้าที่ถกู เก็บไว้ ในอ่างเก็บนํ ้าเหล่านัน้
และนํามาจัดสรรนํ ้าให้ ในฤดูแล้ ง ยังคงมีอีกปั ญหาหนึ่งคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทังภาคมี
้
ชื่อเสียงว่า
้ ดผ่าน
เป็ นภาคที่แห้ งแล้ ง ขณะนันข้
้ าพเจ้ าได้ แหงนดูท้องฟ้าและเห็นว่ามีเมฆจํานวนมาก แต่เมฆเหล่านันพั
พื ้นที่แห้ งแล้ งไป วิธีแก้ ไขจึงอยู่ที่ว่าจะทํ าอย่างไรจึงจะทําให้ เมฆเหล่านัน้ ตกลงมาเป็ นฝนในท้ องถิ่นนัน้
ความคิดนันเป็
้ นจุดเริ่ มต้ นของโครงการทําฝนเทียม ซึง่ ประสบความสําเร็ จในอีก ๒-๓ ปี ต่อมาในภายหลัง
...” (สํานักฝนหลวงและการบิ นเกษตร, ๒๕๕๕ : ๖)
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สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร (๒๕๕๕), หน้ า ๓.
3
ณ บ้ านแก้ งกะอาม ตําบลแซงบาดาล อําเภอสหัสขันธ์ (ปั จจุบนั คือ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์)

-๙เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม
ให้ ข้า ราชการ พ่อค้ า ประชาชน เฝ้ าชมพระบารมี ในการเสด็จพระราชดํา เนิ นคราวแรกนี ้ กล่าวได้ ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสํารวจและรับทราบข้ อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยูก่ ารทํามาหากินของประชาชน ซึง่ จะพิจารณาได้ จากคํากราบบังคมทูลของ
ผู้วา่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเชวง ไชยสุต (ในขณะนัน)
้ บางตอนดังนี ้
"...ขณะนีจ้ งั หวัดกาฬสิ นธุ์ มี พลเมื องประมาณ ๓๖๙,๓๕๐ คน อาชีพสําคัญคื อ การทํานา มี เนือ้ ที ่
ประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ ไร่ เศษ โดยอาศัยดิ นฟ้ าอากาศตามธรรมชาติ หากฝนตกต้องตามฤดูกาล การทํานา
ได้ผลดีราษฎรซึ่งมี การอยู่กินอย่างง่าย ก็มีความสุขสมบูรณ์ ปี ทีแ่ ล้วมาฝนตกชุกนํ้าท่วม เป็ นเหตุให้นาเสีย
หาเป็ นจํ านวนมาก..."
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ เวลา ๑๑.๒๐ น. เสด็จไปในการพระราชทานธงประจํารุ่ น
ลูกเสือชาวบ้ าน และทรงเยี่ยมชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ กิ่งอําเภอหนองกุงศรี (ปั จจุบนั คื อ
อําเภอหนองกุงศรี )
วั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พร้ อมด้ วยสมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอทุกพระองค์ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร ที่บ้าน
นาคู อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เสด็จถึงสนามบินนาคู นายอรุณ ปุสเทพ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
(ในขณะนัน้ ) กราบบังคมทูลรายงาน จากนัน้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ เฝ้ารอรั บเสด็จ ครั น้ เสด็จฯ ถึงฐาน
ปฏิบตั ิการบ้ านนาคู กองร้ อยทหารราบที่ ๓๐๓๒ ตําบลนาคู อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และร้ อยเอก
นฤมิต สมัครการ ผู้บงั คับกองร้ อยฯ กราบบังคมทูลรายงานสรุปสถานการณ์แล้ ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานสิ่งของและพระเครื่ องแก่ทหารก่อนทรงพระราชดําเนินทอดพระเนตร บริ เวณฐานปฏิบตั ิการฯ
และได้ มีพระราชปฏิสนั ถารเกี่ยวกับภารกิจและทุกข์สขุ ของทหารตามที่ตงกํ
ั ้ าลัง จากนันทรงเยี
้
่ยมราษฎร
ที่ มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่เป็ นจํ านวนมาก ณ บริ เวณหน้ าฐานปฏิบัติการฯ ได้ มีพระราชดํารั ส
เกี่ยวกับความสําคัญของการร่ วมมือกันระหว่างราษฎรและข้ าราชการฝ่ ายพลเรื อน ตํารวจและทหารในอัน
ที่จะพัฒนาท้ องถิ่น ให้ เจริ ญก้ าวหน้ า เพื่อความอยูเ่ ย็นเป็ นสุขของส่วนรวม และได้ มีพระราชดํารัสถึงการทํา
มาหาเลี ้ยงชีพ โดยเฉพาะในเรื่ องการทํานาทําไร่ และทอผ้ าไหมมัดหมี่ สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์
แลนด์โรเวอร์ ที่ฝ่ายจังหวัดได้ จดั เป็ นพระราชพาหนะ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร โรงเรี ยนบ้ านนาคู กรป.กลาง
อุปถัมถ์ให้ ไปทําการตรวจรักษา และแจกจ่ายยาแก่ผ้ ปู ่ วยจากหมูบ่ ้ านต่าง ๆ ในเขตพื ้นที่อําเภอเขาวง
เมื่อเสด็จถึงโรงเรี ยนบ้ านนาคูแล้ ว ได้ มีพระกระแสพระราชดํารัสกับนายพูนศักดิ์ โคกลือชา ครูใหญ่
โรงเรี ยนบ้ านนาคู กรป.กลางอุปถัมภ์ แสดงออกถึงความพอพระราชหฤทัยที่นกั เรี ยนได้ ปลูกพืชผักในแปลง
หน้ าโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาที่จะฝึ กให้ นกั เรี ยนรู้ จกั หลักการเกษตรกรรมเบื ้องต้ น
อีกทังเป็
้ นการฝึ กให้ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่การงานอีกด้ วย ซึง่ ล้ วนเป็ นสิ่งที่สําคัญสําหรับการดํารงชีพ
เสร็ จแล้ วเสด็จขึ ้นทอดพระเนตรอาคารเรี ยนและการปฏิบตั ิงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึง่ ได้ ทําการ

-๑๐ตรวจรักษา และแจกจ่ายยาแก่ผ้ ปู ่ วยที่รักษาตัวอยูใ่ นเวลานัน้ เป็ นเวลาอันสมควร จึงเสด็จฯ กลับไปประทับ
เฮลิคอปเตอร์ พระที่นงั่ เสด็จพระราชดําเนินออกจากฐานปฏิบตั ิการบ้ านนาคู กลับถึงภูพานราชนิเวศน์ เมื่อ
เวลา ๑๘.๐๐ น.
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ พร้ อมด้ วยสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้าหญิงสิรินธร สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จเยี่ยมและพระราชทานของขวัญแก่ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ชค.ตชด. ๔๑ (ชุด
ควบคุมยุทธวิธีตํารวจตระเวนชายแดน ๔๑ บก.ตชด. ภาค ๒) ณ บ้ านหนองริวหนัง ตําบลลําหนองแสน กิ่ง
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุดควบคุมตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๑ กิ่งอําเภอหนองกุงศรี
พ.ศ. ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เสด็จเยี่ยมราษฎรที่อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย
ประกิ ต พิ น เจริ ญ ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ (ในขณะนัน้ ) และข้ า ราชการเฝ้ ารั บ เสด็ จ วั น ที่ ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บนํ ้าห้ วยจาน บ้ านบ่อแก้ ว ตําบลบ่อ
แก้ ว อํ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงปล่อยปลานิล ปลาตะเพี ยนขาว และปลายี่ สก และกุ้งจํานวน
๒,๐๐๐ ตัว ลงในอ่างเก็บนํ ้าแล้ วทรงพระดําเนิน ทอดพระเนตรบริ เวณอ่างและคลองระบายนํ ้ากับแปลง
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ งห้ วยจาน ซึง่ สํานักงานเกษตร อําเภอเขาวงเสริ มให้ ราษฎรปลูกพริ กและข้ าวโพด
บริ เวณขอบอ่างเก็บนํ ้า จากนันทรงพระดํ
้
าเนินเยี่ยมราษฎร เขาวงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ บริ เวณ
อ่างเก็บนํ ้า และทอดพระเนตรการปฏิบตั ิงานของแพทย์หลวง ซึ่งพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม ให้
เดินทางล่วงหน้ ามาตัง้ หน่วยแพทย์ชว่ั คราวเพื่อตรวจรักษาราษฎร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์รพระ
ที่นงั่ เสด็จพระราชดําเนินกลับพระตําหนักภูพานราชนิเวศน์ เมื่อเวลา ๒๐.๔๕ น.
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนิทวงศ์ อุเทศนันทน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ในขณะนัน)
้ กราบบังคมทูลรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ เสด็จ
พระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรบ้ านกุดสิม ตําบลคุ้มเก่า อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเสด็จพระราช
ดําเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศลําพะยังที่บ้านกุดตอแก่นและอ่างเก็บนํ ้าห้ วยสายนาเวียง ตําบลคุ้ม
เก่า อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ พระราชทานพระราชดําริ ให้ กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ
และก่อสร้ างอ่างเก็บนํ ้าลําพะยังตอนบน (ห้ วยวังคํา) บ้ านดงหมู ตําบลคุ้มเก่า บ้ านนาวี ตําบลสงเปลือย
อําเภอเขาวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตพื ้นที่ดงั กล่าว ให้ มีนํ ้าใช้ ทําการเกษตรและอุปโภคบริ โภคตลอดปี
นอกจากนี ้ยังสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื ้นที่ตอนล่างได้ อีกส่วนหนึง่

-๑๑-

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินเป็ นองค์ประธานเปิ ดพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึง่ เป็ นสถานที่แสดง ศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั ไดโนเสาร์ และซาก
สัตว์ดึกดําบรรพ์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สดุ ในอาเซียน ที่ภูก้ ุมข้ าว อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี
นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ในขณะนัน)
้ พร้ อมหัวหน้ าส่วนราชการและพสกนิกร
รับเสด็จเป็ นจํานวนมาก หลังจากนัน้ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

-๑๒ราชกุมารี เสด็จไปเป็ นองค์ประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ที่เจดีย์เจ็ดกษัตริ ย์ วัดเวฬุวัน
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จเปิ ดสะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างเป็ นทางการ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จพระราชดําเนิน
ณ บริ เวณเชิงสะพานเทพสุดา อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงประกอบพิธีเปิ ดสะพานเทพสุดา
(สะพานข้ ามอ่างเก็บนํ ้าลําปาว) รวมทังทรงทอดพระเนตรนิ
้
ทรรศการสะพานเทพสุดา โดยมีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ รอง
ปลัดกระทรวงคมนาคม อธิ บดีกรมทางหลวงชนบท รองอธิ บดีกรมทางหลวงชนบท ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ พร้ อมคณะผู้บริหารระดับสูง ข้ าราชการและประชาชนเฝ้ ารับเสด็จ
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานชื่อสะพานข้ ามอ่างเก็บนํ ้าลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า “สะพานเทพ
สุดา” ซึง่ หมายถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สะพานเทพสุดา มีจดุ เริ่ มต้ นที่ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ มีจดุ สิ ้นสุดโครงการที่ตําบลหนองบัว
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด ๒ ช่องจราจร ความยาวสะพาน
๒,๐๔๐ เมตร ถนนต่อเชื่อมโครงการผิวจราจรกว้ าง ๗ เมตร ไหล่ทางกว้ างข้ างละ ๒.๕๐ เมตร ความยาว
้ วนั ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๑,๔๓๙ เมตร ซึ่งเริ่ มก่อสร้ างตังแต่
พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้ เวลาก่อสร้ าง ๑,๔๙๒ วัน โดยใช้ งบประมาณในการก่อสร้ างทังสิ
้ ้น ๔๙๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรี ยนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อํ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงเปิ ด
"อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา" สร้ างขึ ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
จากนัน้ เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารโรงฝึ กพลศึกษา ทรงเปิ ดนิทรรศการ "๒๒๐ ปี เมือง
กาฬสินธุ์" จัดแสดงประวัติความเป็ นมาของจังหวัด ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่า เคยเป็ นที่อยู่
อาศัยของเผ่าละว้ าที่มีความเจริ ญด้ านอารยธรรมประมาณ ๑ พัน ๖๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๓๓๖ บ้ านแก่ง
สําโรงได้ รับการสถาปนาเป็ นเมื องกาฬสินธุ์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชได้
พระราชทานนามว่า "เมืองกาฬสินธุ์" หรื อ "เมืองนํ ้าดํา" ต่อมาได้ ยกฐานะเป็ นจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ มี
ชื่อเสียงในการผลิตผ้ าไหมแพรวาที่เป็ นเอกลักษณ์ ของชาวผู้ไทย หรื อภูไท และเป็ นแหล่งค้ นพบรอยเท้ า
และซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์ กว่า ๗๐๐ ชิ ้น อายุกว่า ๑๕๐ ล้ านปี ที่มีความสมบูรณ์มาก
โอกาสนี ้ ทอดพระเนตรนิ ท รรศการผลการดํ า เนิ น งานโครงการโรงเรี ย นพี่ โ รงเรี ย นน้ องใน
พระราชดําริ ฯ ซึ่งโรงเรี ยนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้ เข้ าร่ วมโครงการฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีโรงเรี ยนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้ านแก่งศรี โคตร อําเภอสิรินธร และโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้ านปากลา อําเภอ

-๑๓โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเป็ นโรงเรี ยนน้ อง โดยช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ
อาทิ ค่ายพี่เยี่ยมน้ องที่จัดฐานการเรี ยนรู้ ๗ ฐาน เน้ นบูรณาการโครงการคุณธรรม และโครงงานอาชีพ
พร้ อมกัน นี ้ ทอดพระเนตรนิ ท รรศการของโรงเรี ย นฯ เช่ น โครงงานภาษาไทยสื บ สาน นิ ท านอาเซี ย น
ผ่านผญาคํากลอน และรางวัลเหรี ยญทองระดับโลกวาดภาพ รถในฝั น
ต่อจากนัน้ ทรงเปิ ดห้ องสมุด "พิทยาสรรพ์" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เป็ น
ห้ องสมุดดิจิตอลที่ใช้ โปรแกรมระบบ ไอซีที ดิจิตอล ไลเบอรี่ (ICT Digital Library) และทอดพระเนตร
้ ดห้ องเรี ยนด้ วยระบบวิดีโอคอนเฟอร์ เรนซ์
ห้ องเรี ยนไอซีที ซึง่ จัดการเรี ยนรู้ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ รวมทังจั
สําหรับโครงการสอนทางไกลให้ กบั โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้ านแก่งศรี โคตร อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ในการนี ้ทอดพระเนตรวงดนตรี โปงลางรํ าพื ้นเมือง และการบรรเลงโปงลางของราษฎรด้ วย

ที่มา: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=235812843291096&set=pcb.235812876624426&type=1&theater

ปูชนียบุคคลสําคัญในอดีต
กาฬสินธุ์เป็ นเมืองเก่า ตังเป็
้ นเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ มีปชู นียบุคคลสําคัญยิ่งในอดีตของกาฬสินธุ์ที่สมควรได้ รับการยกย่อง
และเทอดทูน คือ ท้ าวโสมพะมิตร และพระราชพรหมจริยคุณ ซึง่ มีประวัตโิ ดยสังเขปดังนี ้
ท้ าวโสมพะมิตร
ท้ าวโสมพะมิตรเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๗๖ ทางดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าโขงบิดาเป็ นโอรสของพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราชที่ ๒ (พระไชยองค์เว้ ) (พ.ศ. ๒๒๕๐ – ๒๒๗๓) พระมหากษัตริ ย์ลาวสมัยราชอาณาจักรล้ าน

-๑๔ช้ างเวียงจันทน์ ซึ่งเป็ นพระราชนัดดาในพระเจ้ าสุริยวงศาธรรมิกราช มารดาเป็ นหลานสาวของเจ้ าผ้ าขาว
รับราชการในราชสํานักนครเวียงจันทน์
ครัน้ ถึงปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระเจ้ าองค์เวียนดาแห่งนครเวียงจันทน์สิ ้นพระชนม์ลง โอรสท้ าวเพี ้ยเมือง
แสนได้ ยกกองทัพเข้ ายึดนครเวียงจันทร์ ประสพผลสําเร็ จ และได้ สถาปนาขึ ้นเป็ นพระเจ้ าแผ่นดินสืบแทน
ทรงพระนามว่า “พระเจ้ าศิริบญ
ุ สาร” บ้ านเมืองใหญ่น้อยต่างได้ รับความเดือดร้ อนมาก เพราะพระองค์ทรง
กดขี่ขม่ เหง เบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์
ท้ าวโสมพะมิตรจึงได้ อพยพผู้คนจํานวนหนึ่งมาตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนริ มนํ ้าปาว ซึง่ เรี ยกว่าบ้ านแก่ง
สําโรง และได้ จดั สร้ างหลักเมืองขึ ้น ณ ที่ตงศาลเจ้
ั้
าพ่อหลักเมืองปั จจุบนั หลังจากนัน้ ท้ าวโสมพะมิตรก็ได้
นําเครื่ องบรรณาการเข้ าถวายสวามิภกั ดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และได้ รับ
พระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ยกฐานะบ้ านแก่งสําโรงขึ ้นเป็ นเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๖ พระราชทานนามว่า
“เมืองกาฬสินธุ์” พร้ อมทัง้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตังให้
้ ท้าวโสมพะมิตร เป็ น “พระยาชัย
สุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็ นคนแรก
พระยาชัยสุนทรได้ ปกครองบ่าวไพร่ อาณาประชาราษฎร์ ให้ ได้ รับความร่ มเย็นเป็ นสุขด้ วยดีเสมอ
มา จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. ๒๓๔๘ พระยาชัยสุนทรทรงชราภาพมาก จึงมอบราชการเมืองให้ กบั ท้ าวหมาแพง
บุตรพระยาอุปชา เป็ นผู้ว่าราชการเมืองกาฬสินธุ์สืบแทน และต่อมาได้ รับพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ตังท้
้ าว
หมาแพงเป็ นที่พระยาชัยสุนทร ครองเมืองกาฬสินธุ์สืบแทน

พระราชพรหมจริยคุณ
พระราชพรหมจริ ยคุณ เป็ นบุตรท้ าวพิมเสน และนางก้ อม นามเดิมว่า คําภา นามสกุล ธารเพิ่ม
เกิดวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ที่บ้านโนนสูง ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
พระราชพรหมจริ ยคุณได้ บวชเป็ นสามเณรเมื่ออายุ ๑๖ ปี ณ วัดบ้ านโนนสูง ตําบลหนองแปน
อําเภอกมลาไสย และดํารงสมณเพศตลอดมาจนได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง เจ้ าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
และดํารงตําแหน่งนี ้ตลอดมา จนถึงวันมรณภาพ

-๑๕-

พระราชพรหมจริยคุณ วัดศรี บญ
ุ เรื อง เจ้ าคณะจังหวัดกาฬสินธ์
ที่มา: http://img-95.uamulet.com/uauctions/UAKGlkImages/2012/4/19/6347047036352200002.jpg

-๑๖พระราชพรหมจริยคุณเป็ นผู้บําเพ็ญศาสนกิจและทํานุบํารุงศาสนา จนเป็ นที่เลื่อมใสศรัทธาของคน
ทัว่ ไป กรณียกิจที่พระคุณท่านได้ ทําและเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมมีดงั นี ้
ุ เรื อง
๑. ด้ านการปกครองสงฆ์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดกลาง เป็ นเจ้ าอาวาสวัดศรี บญ
เป็ นพระอุปัชฌาย์ เป็ นรองเจ้ าคณะจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ ายสาธารณูปการจังหวัดมหาสารคาม เป็ นเจ้ า
คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
๒. การบริ หารการศึกษา ได้ รับแต่งตังเป็
้ นครูสอนบาลีไวยากรณ์และอักษรสมัย ครู สอนพระปริ ยตั ิ
ธรรม เป็ นกรรมการตรวจข้ อสอบ ประโยคนักธรรมสนามหลวง และเป็ นประธานกรรมการตรวจข้ อสอบ
นักธรรมตรี -โท ด้ วย
๓. งานสาธารณูปการ ได้ สร้ างกุฏิ อุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ หอระฆังตามวัดต่างๆ ขณะที่ท่านอยู่
ประจํา ไม่ตํ่ากว่า ๑๐ วัด นอกจากนี ้ ยังได้ ร่วมสร้ างตึกสงฆ์อาพาต ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
๔. งานเผยแผ่ ท่านได้ ออกอบรมศีลธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุก
ตําบลในเขตจังหวัดเป็ นงานประจํ า โดยหมุนเวีย นกัน ไปทุก อํ าเภอ นอกจากนี ย้ ัง ได้ อบรมศีลธรรมแก่
ข้ าราชการ ตามหน่วยงานราชการทัว่ จังหวัด
พระราชพรหมจริ ยคุณ มีสขุ ภาพอนามัยแข็งแรงดีตลอดมา ท่านได้ เริ่ มเจ็บป่ วยจนกระทัง่ วันที่ ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เวลา ๒๑.๔๕ น. ท่านได้ มรณภาพลงด้ วยอาการสงบ สิริรวมอายุของท่านได้ ๙๓ ปี ๒
เดือน ครองสมณเพศ ๘๖ พรรษา

บทส่ งท้ าย
กาฬสินธุ์ในวันที่มีอายุ ๒๒๐ ปี กําลังเติบโตตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นเมืองที่มี
ความสําคัญต่อการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์สิรินธร (ภูก้ มุ
ข้ าว) ซึง่ เป็ นพิพิธภัณฑ์และแหล่งศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั ไดโนเสาร์ และซากสัตว์ดกึ ดําบรรพ์ที่ทนั สมัยและใหญ่
ที่สดุ ในอาเซียน ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึง่ ก็ได้ สง่ ผลดี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ รวมถึงธุรกิจในภาคบริ การภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น โรงแรม ที่พกั ร้ านอาหาร
ร้ านจําหน่ายของที่ระลึก เป็ นต้ น นอกจากนี ้ สะพานเทพสุดา ยังเป็ นโครงข่ายเชื่อมเส้ นทางคมนาคมขนส่ง
จากจังหวัดหนองคาย อุดรธานี ผ่านจังหวัดกาฬสิน ธุ์ ไปยัง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็ นประตูสู่อินโดจี น
(เส้นทางระเบี ยงเศรษฐกิ จแนวตะวันออก-ตะวันตก หรื อ East-West Economic Corridor: EWEC) หรื อ
เส้ นทางกาฬสินธุ์-มุกดาหาร-สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม จะช่วยร่ นระยะทางได้ กว่า ๑๐๐ กิโลเมตร
รวมถึงการขนส่งสินค้ าทางการเกษตรเข้ าสูต่ วั จังหวัด โดยเฉพาะอําเภอหนองกุงศรี อําเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ ช่วยร่ นระยะทางกว่า ๘๐ กิโลเมตร ช่วยลดต้ นทุนในการขนส่งสินค้ า หากต้ องการเดินทางจาก
จังหวัดกาฬสินธุ์ไปจังหวัดอุดรธานี จะร่นระยะทางได้ ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร นอกจากนี ้ สะพานเทพสุดา
ถือว่าเป็ นสะพานข้ ามนํ ้าจืดที่ยาวที่สดุ ในประเทศไทย โดยบนสะพานสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม

-๑๗บริ เวณพื ้นที่อา่ งเก็บนํ ้าลําปาว สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์และการท่องเที่ยวในภูมิภาค ทํา
ให้ ประชาชนมีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
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