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ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ศนูย์จดัการกลุม่ป่าสงวนแห่งชาต ิที่ 186 ปา่ภพูาน จังหวดั กาฬสนิธุ ์ 

ส านกัจัดการทรพัยากรปา่ไม ้ที ่7 (ขอนแกน่) 

และ 

ส านกัจัดการกลุม่ปา่สงวนแห่งชาติ 

กรมปา่ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่1 
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ขอ้มลูทีต่ัง้ส านกังาน 

 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 186 ป่าภูพาน จังหวัด กาฬสินธ์ุ (ส านักงานชั่วคราว) ตั้งอยู่ ท่ี 

หน่วยป้องกันท่ีกส.3(ภูพาน) บ้านท่างาม ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จังหวัด กาฬสินธ์ุ ค่าพิกัด 16.8878 X 

103.9265 Y 

 

 

 

 

 

ตารางที1่ ข้อมูล ตดิตอ่ผู้อ านวยการ

ศูนยศ์ูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 186 ป่าภูพาน จงัหวดั กาฬสนิธ์ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

ผู้อ านวยการศูนย์ นายวรชาติ สุตกีษณะ 

ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 2557 

โทรศัพท์ 080-0050730 
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ขอ้มลูพืน้ทีร่ับผดิชอบ 

 

 พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 186 ป่าภูพาน จังหวัด กาฬสินธ์ุ ประกอบด้วย  

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน อยู่ในเขตกิ่งอ าเภอสามชัย อ าเภอค าม่วง และอ าเภอสมเด็จ มีพื้นท่ีประมาณ 215,000 ไร่ 

ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2511 และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก้งกะอาม อยู่ในเขตอ าเภอสมเด็จ  

มพีื้นท่ีประมาณ 88,500 ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิเมื่อปี พ.ศ. 2509 มรีายละเอยีดองแตล่ะอ าเภอดังนี้ 

อ าเภอสามชัย 

ข้อมูลสถติ ิ

พื้นท่ี 550.853 ตร.กม. 

ประชากร  25,656 คน (พ.ศ. 2557) 

ความหนาแนน่  46.57 คน/ตร.กม. 

อ าเภอสามชัยต้ังอยูท่างทศิเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตตดิตอ่กับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 

•ทิศเหนอื ตดิตอ่กับอ าเภอค าม่วง 

•ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอค าม่วง 

•ทิศใต ้ติดต่อกับอ าเภอสหัสขันธ์และอ าเภอหนองกุงศรี 

•ทิศตะวันตก ตดิตอ่กับอ าเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี) 

การแบ่งเขตการปกครอง 

การปกครองส่วนภูมภิาค 

อ าเภอสามชัยแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 4 ต าบล 46 หมูบ้่าน ได้แก ่

1. ส าราญ (Samran)   12  หมูบ้่าน 

2. ส าราญใต้ (Samran Tai)  19  หมูบ้่าน 

3. ค าสรา้งเท่ียง (Kham Sang Thiang) 7  หมูบ้่าน 

4. หนองช้าง (Nong Chang)  8  หมูบ้่าน 

 

การปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ท้องท่ีอ าเภอสามชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ไดแ้ก ่

•องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลส าราญท้ังต าบล 

•องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญใต ้ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลส าราญใตท้ั้งต าบล 

•องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าสร้างเท่ียง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลค าสรา้งเท่ียงท้ังต าบล 

•องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองช้าง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองช้างท้ังต าบล 

อ าเภอสมเดจ็ 
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ข้อมูลสถติ ิ

พื้นท่ี 454.1 ตร.กม. 

ประชากร 62,317 คน (พ.ศ. 2557) 

ความหนาแนน่ 137.23 คน/ตร.กม. 

เดิมอ าเภอสมเด็จขึ้นการปกครองกับอ าเภอสหัสขันธ์ โดยแยกตัวออกจากต าบลหนองแวง เมือ่ปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบัน

อ าเภอสมเด็จแบง่การปกครองออกเป็น 8 ต าบล 

การปกครองสว่นภูมภิาค  

อ าเภอสมเด็จแบง่พื้นท่ีการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 94  หมูบ้่าน 

1.สมเด็จ (Somdet) 10 หมูบ้่าน   5.หมูมน่ (Mu Mon) 11 หมูบ้่าน 

2.หนองแวง (NongWaeng) 16 หมูบ้่าน  6.ผาเสวย (PhaSawoei) 11 หมูบ้่าน 

3.แซงบาดาล (SaengBadan) 15 หมูบ้่าน  7.ศรีสมเด็จ (Si Somdet) 8 หมูบ้่าน  

4.มหาไชย (Maha Chai) 10 หมูบ้่าน  8.ล าห้วยหลัว (Lam HuaiLua) 10 หมูบ้่าน  

การปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ท้องท่ีอ าเภอสมเด็จประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ไดแ้ก ่

•เทศบาลต าบลสมเด็จ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลสมเด็จ 

•เทศบาลต าบลล าห้วยหลัว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลล าห้วยหลัวท้ังต าบล 

•เทศบาลต าบลมหาไชย ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลมหาไชยท้ังต าบล 

•เทศบาลต าบลผาเสวย ครอบคลุมพืน้ท่ีต าบลผาเสวยท้ังต าบล 

•เทศบาลต าบลแซงบาดาล ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแซงบาดาลท้ังต าบล 

•องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมเด็จ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสมเด็จ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลสมเด็จ) 

•องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองแวงท้ังต าบล 

•องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมูม่น ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหมูมน่ท้ังต าบล 

•องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลศรีสมเด็จทัง้ต าบล 

ที่ตัง้และอาณาเขต 

อ าเภอสมเด็จตั้งอยูท่างทศิเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตตดิตอ่กับเขตการปกครองข้างเคียงดังตอ่ไปน้ี 

•ทิศเหนอื ตดิตอ่กับอ าเภอค าม่วง และอ าเภอภูพาน (จังหวัดสกลนคร) 

•ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอภูพาน (จังหวัดสกลนคร) และอ าเภอหว้ยผึง้ 

•ทิศใต ้ติดต่อกับอ าเภอนามนและอ าเภอเมอืงกาฬสนิธ์ุ 

•ทิศตะวันตก ตดิตอ่กับอ าเภอสหัสขันธ์และอ าเภอค าม่วง 

 

 

 

สถานท่ีท่องเท่ียว 
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•น้ าตกแก้งกะอาม บ้านแก้งกะอาม ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามเส้นทางกาฬสินธ์ุ-

สกลนครทางหลวงหมายเลข 213 ประมาณ 55 กม. มีทางลูกรังแยกซ้ายไปอีก 300 เมตร มีแก่งหินเรียงรายเป็นแนว

ยาว มีลานหินกว้างเหมาะแก่การพักผ่อน เป็นน้ าตกท่ีก าลังได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งท่ีอยู่ใกล้

ทางหลวงแผ่นดนิ 

•ผาเสวย อยู่บนเทือกเขาภูพาน เขตบ้านแก้งกะอาม ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสมเด็จ  

17 กม. หรืออยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประมาณ 58 กม. เส้นทางสายสมเด็จ-สกลนคร เดิมชาวบ้านเรียกว่า 

 "ผารังแร้ง" เมื่อ พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จผ่าน 

และเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียกท่ีประทับนั้นว่า "ผาเสวย" ลักษณะตั้งอยู่บนเหวลึก หน้าผาสูงชันชาวบ้าน

เรียกว่า "เหวห าหด" บนหน้าผาเสวยสามารถชมทัศนียภาพและเป็นท่ีพักผ่อนได้เป็นอย่างดี และมีอีกสาม แห่งคือผาลี้

อยู่ในต าบลมหาชัยลักษนะเหมือนแ กร์นแคนยอนย่อสว่นและอีกท้ีคือแก่งพฤชัยลักษณอางเก็บน้ าขนาดใหญ่  

มนี้ าตลอดปีสวยงามมากและที่สุดท้ายท่ีจะแนะน าคืออ่างเก็บน้ าห้วยสังเคียบลักษณะเป็นอ่างเก็บน าขนาดใหญ่มีภูเขา

ล้อมลอบมีบริการอาหารเคร่ืองดื่มแต่ละร้านจะมีแพไม้ไผ่ใว้บริการราคาอาหารไม่แพงและตรงกลางแม่น้ ามี

พระพุทธรูปและมีสะพานขา้มไปกราบไหว้และในเกาะกลางน้ าท่ีมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เขาจะแกะรูปป่ันเจ้าเมือง

ตา่งๆในจังหวัดกาฬสินธ์ุนา่ไปสักการะอย่างย่ิง 

อ าเภอค ามว่ง 

ข้อมูลทางสถิต ิ

พื้นท่ี 621.0 ตร.กม. 

ประชากร     48,728  คน (พ.ศ. 2557) 

ความหนาแนน่ 78.46 คน/ตร.กม 

การปกครองสว่นภูมภิาค  

อ าเภอค าม่วงแบ่งพืน้ท่ีการปกครองออกเป็น 6 ต าบล 71 หมูบ้่าน 

1.ทุ่งคลอง (ThungKhlong) 12  หมูบ้่าน  

2.โพน (Phon)  10  หมูบ้่าน  

3.ดินจี่ (Din Chi)  11  หมูบ้่าน  

4.นาบอน (Na Bon)  11  หมูบ้่าน  

5.นาทัน (Na Than)  16  หมูบ้่าน  

6.เนนิยาง (Noen Yang) 10  หมูบ้่าน 

การปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ท้องท่ีอ าเภอค าม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ไดแ้ก ่

1.เทศบาลต าบลค าม่วง ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลทุ่งคลอง 

2.เทศบาลต าบลโพน ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลโพน 

3.เทศบาลต าบลนาทัน ครอบคลุมพืน้ท่ีต าบลนาทันท้ังต าบล 
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4.องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลทุ่งคลอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลค าม่วง) 

5.องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลโพน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลโพน) 

6.องคก์ารบริหารส่วนต าบลดินจี่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลดินจี่ท้ังต าบล 

7.องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบอน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลนาบอนท้ังต าบล 

8.องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินยาง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเนนิยางทัง้ต าบล 

ที่ตัง้และอาณาเขต 

อ าเภอค าม่วงต้ังอยูท่างทศิเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตตดิตอ่กับเขตการปกครองข้างเคียงดังตอ่ไปน้ี 

ทิศเหนอื  ติดต่อกับอ าเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี) และอ าเภอกุดบาก (จังหวัดสกลนคร) 

ทิศตะวันออก  ตดิตอ่กับอ าเภอภูพาน (จังหวัดสกลนคร) และอ าเภอสมเด็จ 

ทิศใต ้ ตดิตอ่กับอ าเภอสมเด็จและอ าเภอสหัสขันธ์ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอสามชัย 

สถานที่ทอ่งเทีย่วและพกัผอ่น 

 อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ( เจ้าโสมพะมิตร ) (อ าเภอเมอืงกาฬสนิธ์ุ ) 

 วัดกลาง (พระอารามหลวง ชนิดสามัญ) (อ าเภอเมอืงกาฬสินธ์ุ ) 

 วัดศรีบุญเรือง (อ าเภอเมอืงกาฬสนิธ์ุ ) 

 วัดป่ามัชฌิมาวาส (ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธ์ุ) 

 เขื่อนล าปาว (อ าเภอเมอืงกาฬสนิธ์ุ ) 

 สวนสะออน(อ าเภอเมอืงกาฬสนิธ์ุ ) 

 หาดดอกเกด (อ าเภอเมอืงกาฬสินธ์ุ ) 

 พระพุทธสถานภูปอ (อ าเภอเมอืงกาฬสินธ์ุ ) 

 พพิธิภัณฑข์องดเีมอืงกาฬสนิธ์ุ (อ าเภอเมอืงกาฬสนิธ์ุ ) 

 ฟา้แดดสงยาง (อ าเภอกมลาไสย) 

 พระธาตุยาคู (อ าเภอกมลาไสย) 

 ใบเสมาบ้านก้อม (อ าเภอกมลาไสย) 

 โนนสาวเอ ้(อ าเภอกมลาไสย) 

 หมูบ้่านพัฒนาวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง (อ าเภอกุฉินารายณ)์ 

 น้ าตกตาดสูง (อ าเภอกุฉินารายณ)์ 

 พพิธิภัณฑท้์องถิ่นผู้ไท (อ าเภอกุฉินารายณ์) 

 น้ าตกตาดทอง(อ าเภอเขาวง) 

 เครอืขา่ยอนุรักษว์ัฒนธรรมพื้นบ้าน บ้านโพนสวรรค์ (อ าเภอเขาวง) 

 พระธาตุพนมจ าลอง (อ าเภอห้วยเม็ก) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


  

 

ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 7 

 

 พพิธิภัณฑส์ิรินธร (พพิธิภัณฑไ์ดโนเสาร ์ภูกุ้มขา้ว) (อ าเภอสหัสขันธ์) 

 พระพุทธไสยาสน์ถ้ าภูค่าว (อ าเภอสหัสขันธ์) 

 พุทธสถานภูสงิห์ (อ าเภอสหัสขันธ์) 

 แหลมโนนวิเศษ (อ าเภอสหัสขันธ์) 

 หลวงพ่อบันดาลฤทธ์ิผล (อ าเภอสหัสขันธ์) 

 พระพุทธอนันตคีรีประดิษฐาน ณ วนอุทยานภูพระ (อ าเภอท่าคันโท) 

 ศูนยว์ัฒนธรรมชาวผู้ไทยบ้านโพน (ศูนยว์จิิตรแพรวาบ้านโพน) (อ าเภอค าม่วง) 

 สะพานเทพสุดา (สะพานข้ามน้ าจืดท่ียาวท่ีสุดในประเทศ) (อ าเภอหนองกุงศรี) 

 ผาเสวย (อ าเภอสมเด็จ) 

 วัดป่าบ้านนาขาม เดิมเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองคด์ า ปัจจุบันได้อัญเชญิพระองค์ด าไปประดิษฐาน

ท่ีวัดกลาง จ.กาฬสินธ์ุ (อ าเภอนาคู) 

 พพิธิภัณฑว์ัดกลางภูแลน่ช้าง (อ าเภอนาคู) 

 ถ้ าเสรีไทย (อ าเภอนาคู) 

 พุทธสถานหลวงปู่ใหญ ่(อ าเภอดอนจาน) 

 พระแสนเมอืง(หลวงปู่พระแสน) ประดิษฐาน ณ วัดปา่ยางเครือ (บ้านเชยีงเครอื ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

กาฬสินธ์ุ) 

 พระเทพ(หลวงปู่พระเทพ) ประดิษฐาน ณ วัดปา่ยางเครือ (บ้านเชยีงเครอื ต าบลเชยีงเครอื อ าเภอเมอืง

กาฬสินธ์ุ) 

 วัดป่ายางเครอื วัดโบราณ ประดิษฐานหลวงปู่พระแสนและหลวงปู่พระเทพ (บ้านเชียงเครอื ต าบลเชียงเครอื 

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธ์ุ) 

 เมอืงเชยีงเครือ/นครยางเครอื เมอืงขอมโบราณ ปกครองโดย พญาเชยีงเครอื ราชโอรสในพญาเชียงโสม แห่ง

เมอืงเชยีงโสม มีพ่ีน้อง ได้แก่ พญาจันทราช (พญาเชยีงโสม)พญาธรรม พญาเชียงสง พญาเชียงสา พญาเชยีง

สร้อย /เมอืงเชียงเครอืเป็นเมอืงยุคเดียวกันกับเมอืงฟ้าแดดสองยาง มีความเจรญิรุ่งเรืองราวพุทธศวรรษท่ี 

12-16 ( ต าบลเชยีงเครอื อ าเภอเมอืงกาฬสนิธ์ุ) 

น้ าตกผานางคอย,น้ าตกผาระแงง (อ าเภอนาคู) อา่งเก็บน้ าล าพะยังตอนบน อา่งวังค า (อ าเภอเขาวง) วัดป่าโพนวมิาน 

(วัดป่าพุทธบุตร) พพิธิภัณฑไ์มก้ลายเป็นหนิ ฟอสซิลปลาโบราณ (อ าภอเขาวง) 

  

 

 

บทที ่3 

ขอ้มลูประเภทพืน้ที่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_(%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87(%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E(%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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ทรพัยากรปา่ไม ้

          จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีพืน้ท่ีท้ังหมด ๔,๓๔๑,๗๑๘.๗๕ ไร่ ในปี ๒๕๕๖ มพีื้นท่ีป่าไม้ ๔๘๐,๒๑๕.๒๐ ไร่ หรือ

ประมาณ ๑๑.๐๖% ของพืน้ท่ีท้ังหมดของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ดังนี ้

ตารางแสดงพื้นท่ีทรัพยากรป่าไม้ 

ที ่
ชนดิปา่ 

ปา่สงวนแหง่ชาต ิ

พืน้ทีป่า่อนุรกัษ ์ มอบให ้ส.ป.ก. 

(ไร)่ 

รวมพืน้ทีป่า่ 

ทัง้หมด (ไร)่ ปา่อนุรกัษ ์ ปา่เศรษฐกจิ ปา่ถาวร รวม 

๑. ดงระแนง ๔๔,๔๒๔.๓๙ ๒๒,๔๐๒.๐๑ - ๖๖,๘๒๖ - ๖๖,๘๒๖.๔๐ 

๒. ดงบังอีแ่ปลง ๑ ๙,๕๖๑.๘๙ ๒,๗๑๕.๔๕ - ๑๒,๒๗๗ - ๑๒,๒๗๗.๓๔ 

๓. ดงแมเ่ผด ๒๐,๒๕๑.๐๖ ๘๕,๘๐๓.๗๒ - ๑๐๖,๐๕๕ ๖,๔๒๐.๔๖ ๑๑๒,๔๗๕.๒๔ 

๔. นาจาร-ดงขวาง - ๔๒,๗๙๐.๗๐ ๗๘๔ ๔๓,๕๗๕ ๕,๘๒๖.๓๗ ๔๙,๔๐๑.๐๗ 

๕. ดงหม ู ๒๑,๑๒๒.๖๐ ๒,๑๔๕.๒๒ ๘๑๑ ๒๔,๐๗๙ - ๒๔,๐๗๘.๘๒ 

๖. ดงห้วยฝา ๗๒,๙๖๙.๒๒ ๒๑,๖๑๙.๘๙ ๓,๗๒๙ ๙๘,๓๑๘ ๑๙,๑๑๔.๓๖ ๑๑๗,๔๓๒.๔๗ 

๗. โคกกลางหมื่น - ๑๕,๒๓๕.๑๗ - ๑๕,๒๓๕ - ๑๕,๒๓๕.๑๗ 

๘. ดงนามน ๑๐,๒๐๗.๐๗ ๔๗๖.๔๘ - ๑๐,๖๘๔ - ๑๐,๖๘๓.๕๕ 

๙. แก้งกะอาม ๗๓,๗๖๐.๙๐ ๙,๑๗๗.๗๙ ๒,๑๙๑ ๘๕,๑๓๐ ๒,๑๓๖.๒๙ ๘๗,๒๖๕.๙๘ 

๑๐. ดงด่านแย้ ๓๙,๔๖๖.๖๗ ๑๐,๙๓๘.๑๔ - ๕๐,๔๐๕ ๑,๕๖๗.๖๑ ๕๑,๙๗๒.๔๒ 

๑๑. ภูพาน ๑๒๘,๘๒๕.๓๔ ๒๕,๑๓๓.๑๘ ๑๔,๕๑๗ ๑๖๘,๔๗๖ - ๑๖๘,๔๗๕.๕๒ 

๑๒. ภูโหล่ย ๘,๘๕๕.๖๗ ๒๖,๔๖๘.๗๔ ๖๑๐ ๓๕,๙๓๔ ๓,๙๔๓.๐๙ ๓๙,๘๗๗.๕๐ 

๑๓. ดงอี่ แปลง ๒ ๓,๐๑๓.๐๓ - - ๓,๐๑๓ - ๓,๐๑๓.๐๓ 

๑๔. ดงมูล ๔๗,๗๕๗.๓๖ ๑๙๓,๘๖๙.๕๙ ๔,๘๔๘ ๒๔๖,๔๗๕ ๑๐,๘๗๓.๘๒ ๒๕๗,๓๔๘.๗๗ 

รวม ๔๘๐,๒๑๕.๒๐ ๔๕๘,๗๗๖.๐๘ ๒๗,๔๙๐.๐๐ ๙๖๖,๔๘๑.๒๘ ๔๙,๘๘๒.๐๐ ๑,๐๑๖,๓๖๓.๒๘ 

 

 

 

 

อุทยาน 
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จังหวัดกาฬสินธ์ุมีพื้นท่ีป่าท้ังหมดประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ของพื้นท่ีในจังหวัดอุทยานแห่งชาติ 

ภูพาน ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม และบางส่วนของป่าดงห้วยผา อยู่ในเขตอ าเภอ

สมเด็จ และอ าเภอห้วยผึ้ง มีพื้นท่ีในเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประมาณ ๕๗,๕๐๐ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาต ิ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 อุทยานแห่งชาตภิูผาเหล็ก ครอบคลุมพื้นท่ี อ.ค ามว่ง อ.สมเด็จ บางส่วน 

 วนอุทยานภูพระ อยูใ่นต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท มพีื้นท่ีประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่ อยูใ่นเขตป่าสงวน ฯ ป่าดงมูล 

 วนอุทยานภูแฝก อยู่ท่ีบ้านน้ าค า ต าบลภูแล่นช้าง กิ่งอ าเภอนาคู มีพื้นท่ีประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวน ฯ  

ป่าดงห้วยผา 

 วนอุทยานภูผาวัว อยู่ในต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ มีพื้นท่ีประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวน ฯ  

ป่าดงด่านแย ้

 เขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์าภูสฐีาน อยูใ่นเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอเขาวง มีพื้นท่ีประมาณ ๒๘,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุม

พื้นท่ีป่าสงวน ฯ ป่าดงด่านแย ้และป่าตอห่ม 

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว อยู่ในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอท่าคันโท และอ าเภอเมือง ฯ มีพื้นท่ี

ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่เศษ พื้นท่ีสว่นใหญ่เป็นพื้นท่ีน้ าของเขื่อนล าปาว 

 เขตห้ามล่าสัตวป่์าผาน้ าทิพย์ อยูใ่นเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ มพีื้นท่ีประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวน ฯ ป่าดงบังอ ี

แปลงท่ี ๒ 

 ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงระแนง อยูใ่นเขตอ าเภอยาวตลาด และอ าเภอห้วยเม็ก มพีื้นท่ีประมาณ ๖๙,๕๐๐ ไร่ ประกาศเป็น

ป่าสงวน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่แฝด อยู่ในเขตอ าเภอนามน อ าเภอห้วยผึ้ง อ าเภอกุฉินารายณ์และอ าเภอเมือง ฯ มีพื้นท่ี

ประมาณ ๑๑๙,๕๐๐ ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงบังอี่แปลงท่ี ๑ อยูใ่นเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ มพีื้นท่ีประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวน 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงหมู อยูใ่นเขตอ าเภอเขาวง และอ าเภอนาดู มพีื้นท่ีประมาณ ๘๘,๐๐๐ ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงห้วยผา อยูใ่นเขตอ าเภอห้วยผึง้ และกิ่งอ าเภอนาดู มีพื้นท่ีประมาณ ๑๑๐,๕๐๐ ไร่ ประกาศเป็น

ป่าสงวนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาจาร - ดงขวาง อยู่ในเขตอ าเภอสมเด็จ อ าเภอสหัสขันธ์ และอ าเภอเมือง ฯ มีพื้นท่ีประมาณ 

๓๗,๕๐๐ ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ 

 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกกลางหมื่น อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ฯ มีพื้นท่ีประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ  

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9D%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9D%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%91&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3_-_%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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 ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงนามน อยูใ่นเขตอ าเภอกมลาไสย อ าเภอร่องค า และอ าเภอเมอืง ฯ มีพื้นท่ีประมาณ ๑๒,๕๐๐ ไร่ 

ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก้งกะอาม อยู่ในเขตอ าเภอสมเด็จ มีพืน้ที่ประมาณ ๘๘,๕๐๐ ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงด่านแย้ อยู่ในเขตอ าเภอค าม่วง กิ่งอ าเภอสามชัย และอ าเภอเขาวง มีพื้นท่ีประมาณ  

๗๖,๕๐๐ ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน อยู่ในเขตอ าเภอค าม่วง กิ่งอ าเภอสามชัย และอ าเภอสมเดจ็ มพีืน้ทีป่ระมาณ ๒๑๕,๐๐๐ ไร ่

ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล อยู่ในเขตอ าเภอห้วยเม็ก อ าเภอหนองกุงศรี และอ าเภอท่าคันโท มีพื้นท่ีประมาณ 

๒๕๙,๐๐๐ ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงท่ี ๒ อยู่ในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ มีพื้นท่ีประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ ประกาศเป็น 

ป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 สถานพีัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตวป่์า มอียูแ่ห่งเดียวคือ สถานี ฯ ล าปาว มีพื้นท่ีประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ อยู่ในเขต

อ าเภอเมอืงกาฬสินธ์ุ 

 ป่าชุมชน คือ กิจการของป่าที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อีกรูปแบบหนึ่ง  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มป่ีาชุมชนอยู ่๑๕ หมูบ้่าน เชน่ ป่าชุมชนบ้านหนองผ้าออ้ม และป่าชุมชนบ้านสูงเนนิ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

ขอ้มลูพืน้ทีป่า่ชมุชน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%92&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
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ศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพานท่ี 186 จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีรายละเอยีดการจัดการป่าชุมชนในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าภูพาน และ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม จังหวัดกาฬสนิธ์ุ ดังนี้ 

 

ตารางที1่ ข้อมูลป่าชุมชนในเขตอ าเภอสามชัย จังหวัด กาฬสนิธ์ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2 ข้อมูลป่าชุมชนในเขตอ าเภอค าม่วง จังหวัด กาฬสินธ์ุ 
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ตารางที ่3 ข้อมูลป่าชุมชนในเขตอ าเภอสมเด็จ จังหวัด กาฬสนิธ์ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่5 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 
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สภาพทัว่ไป 

ท่ีต้ังและอาณาเขต 

  จังหวัดกาฬสินธ์ุ ตัง้อยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ระหว่างเส้นละติจูด(เส้นรุ้ง) ท่ี ๑๖-๑๗ องศาเหนอื  

และ ลองตจิูด (เส้นแวง) ท่ี ๑๐๓-๑๐๔ องศาตะวันออก หา่งจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตป์ระมาณ ๕๑๙ 

กิโลเมตร 

 มเีนื้อท่ี ประมาณ ๖,๙๔๖.๗๔๖ ตร.กม.หรือ ประมาณ ๔,๓๔๑,๗๑๖ ไร่ หรือ รอ้ยละ ๔.๕ ของพืน้ท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

 มอีาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะภมูิประเทศ 

          จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจนถึงท่ีราบลุ่มมีน้ าแช่ขัง ดังนั้น ลักษณะภูมิประเทศ

โดยท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธ์ุสามารถแบง่ลักษณะภูมปิระเทศได้ ๕ ลักษณะ ดังนี้ 

ทิศเหนอื ตดิตอ่กับ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมีล าน้ าปาวและห้วยล าพันชาดเป็นแนวกั้น

แบ่งเขต 

ทิศใต้ ตดิตอ่กับ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 

ทิศตะวันออก ตดิตอ่กับ จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีสันปันน้ าของเทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่ง

เขต 

ทิศตะวันตก ตดิตอ่กับ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีล าน้ าชเีป็นเส้นแบ่งเขตและบางส่วนตดิตอ่กับจังหวัด

ขอนแก่น 

http://www.kalasin.go.th/th/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=299
http://www.kalasin.go.th/th/index2.php?option=com_content&task=view&id=299&pop=1&page=0
http://www.kalasin.go.th/th/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=299&itemid=99999999
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 ๑. พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขา ได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๒๐๐ –๕๐๐ เมตร 

อยู่ทางทศิตะวันออก และทศิเหนอืของจังหวัดในพื้นท่ีของอ าเภอ สมเด็จ ,อ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์ ,อ าเภอห้วย

ผึง้ บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารท่ีส าคัญได้แก่ ล าน้ าปาว ,ล าน้ าพาน 

 ๒. สภาพท่ีเป็นหุบเขา อยู่ในเขตอ าเภอเขาวง มีลักษณะเป็นท่ีราบระหว่าง หุบเขาสภาพเป็นลูกคลื่น สูงจาก

ระดับน้ าทะเลปานกลาง ๑๗๕ – ๒๕๐ เมตร มีลักษณะเป็นพื้นท่ีลูกคลื่นลอนตื้น อยู่ในเขตอ าเภอท่าคันโท อ าเภอ 

สหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนอืของอ าเภอยางตลาด ทิศใตข้องอ าเภอสมเด็จ และบางส่วนของอ าเภอหว้ยผึง้ 

  ๓. สภาพเป็นลูกคลื่น สูงจากระดับน้ าปานกลาง ๑๗๕ – ๒๕๐ เมตร มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ลอนตื้น อยู่ใน

เขตอ าเภอท่าคันโท อ าเภอสหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนือของอ าเภอยางตลาด ทิศใต้ของอ าเภอสมเด็จ และบางส่วนของ

อ าเภอห้วยผึ้ง 

  ๔. สภาพคอ่นค้างราบ มีระดับน้ าทะเลปานกลาง ๑๕๐ – ๑๗๐ เมตร อยู่ในบริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอยาง

ตลาด บางสว่นของทิศใตข้องอ าเภอสหัสขันธ์ ทางทศิตะวันออกของอ าเภอสมเด็จ และอ าเภอห้วยผึ้ง 

  ๕. สภาพพื้นท่ีราบลุ่มริมฝั่งน้ า เป็นท่ีราบริมฝั่งแม่น้ าชี ล าน้ าปาว ล าน้ าพาน มีความสูงจากระดับน้ าทะเล

ปานกลาง ๑๔๐ – ๑๕๐ เมตร อยูใ่นอ าเภอกมลาไสย บางส่วนของอ าเภอเมอืงและอ าเภอยางตลาด 

 ลักษณะภูมอิากาศและอุตุนยิมวทิยา 

 ภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธ์ุ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คือ มีอากาศร้อนและค่อนขา้งหนาวในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชว่งเดอืนพฤษภาคม ถึง เดอืนตุลาคม จังหวัด

กาฬสินธ์ุมีฝนตกเฉลี่ย ๑๓๙๘.๔ มิลลิลิตร/ปี อุณหภูมิสูงสุด ๔๑.๕ องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ าสุด ๑๒.๗ องศา

เซลเซียส (ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวทิยากาฬสินธ์ุ ข้อมูล เฉลี่ย รอบ ๑๗ ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

การขนส่งและการคมนาคม จังหวัดกาฬสินธ์ุ มกีารคมนาคมขนส่งตดิตอ่กับจังหวัดตา่ง ๆ ดังนี้ 

 ทางรถไฟ ต้องลงท่ีจังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นเข้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระยะทาง

ประมาณ ๗๗ กิโลเมตร 
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 ทางอากาศ ต้องลงท่ีจังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นเข้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระยะทาง

ประมาณ ๘๓ กิโลเมตร 

 ทางรถยนต์ สามารถใช้เส้นทางติดต่อท้ังภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนถึงกรุงเทพมหานคร ได้

อยา่งสะดวก 

ดา้นสาธารณปูโภค 

การประปามกีจิการประปาท้ังหมด๓แห่งด าเนนิการโดยการประปาสว่นภูมภิาคจังหวัดกาฬสินธ์ุ  

การไปรษณยีโ์ทรเลข มท่ีีท าการไปรษณีย์โทรเลข ๑๘ แห่ง ให้บริการด้านสื่อสารไปรษณียภัณฑ ์ ท้ังในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
โทรศพัท ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มชีุมสายโทรศัพท์ โครงขา่ยของ TOT จ านวน ๗๐ ชุมสาย ๒๕,๑๒๓ เลขหมาย มี

ชุมสายโทรศัพท์ โครงขา่ยของ TT&T จ านวน ๘ ชุมสาย ๖,๒๑๗ เลขหมาย เลขหมายท่ีเปิดใช้แลว้ในส่วนของโครงขา่ย 

TOT จ านวน ๑๕,๐๒๙ เลขหมาย และโครงขา่ย TT&T จ านวน ๒,๘๐๔ เลขหมาย โดยประเภทผู้เชา่ส่วนมากเป็น

บ้านพักอาศัย ธุรกิจ ส่วนราชการ ตามล าดับ              

ไฟฟา้ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มไีฟฟา้ใชก้ระจายไปเกือบทุกหมู่บ้านในจังหวัดกาฬสินธ์ุ และ ในปี ๒๕๕๖ มจี านวนครัวเรือนท่ี

มไีฟฟา้ใช ้ คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของครัวเรือนท้ังหมด (ท่ีมา : การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จังหวัดกาฬสินธ์ุ ข้อมูล ณ เดอืน

มกราคม ๒๕๕๖) 

ลกัษณะสภาพภูมปิระเทศ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุสามารถแบ่งลักษณะภูมปิระเทศได้5ลักษณะคอื  

1.พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาได้แก่เทือกเขาภูพานซึ่งมรีะดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 200 - 500 เมตร อยูท่างทศิ

ตะวันออก และทศิเหนอืของจังหวัดในพื้นท่ีของอ าเภอสมเด็จ , อ าเภอเขาวง, อ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอห้วยผึ้ง 

บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารท่ีส าคัญได้แกล่ าน้ าปาว,ล าน้ าพาน 

 2. สภาพท่ีเป็นหุบเขา อยู่ในเขตอ าเภอเขาวง มีลักษณะเป็นท่ีราบระหว่าง หุบเขาสภาพเป็นลูกคลื่น สูงจาก

ระดับน้ าทะเลปานกลาง 175 - 250 เมตร มีลักษณะเป็นพืน้ท่ีลูกคลื่นลอนตืน้ อยู่ในเขตอ าเภอท่าคันโท อ าเภอสหัส

ขันธ์ บริเวณทิศเหนือของอ าเภอยางตลาดทศิใต้ของอ าเภอสมเด็จและบางสว่นของอ าเภอห้วยผึง้ 

 3 .สภาพเป็นลูกคลื่น สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 175 - 250 เมตร มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตืน้ อยู่ในเขต

อ าเภอท่าคันโทอ าเภอสหัสขันธ์บริเวณทิศเหนอืของอ าเภอยางตลาดทิศใตข้องอ าเภอสมเด็จและบางสว่นของอ าเภอ

ห้วยผึ้ง 

4.สภาพคอ่นข้างราบมีระดับน้ าทะเลปานกลาง150-170เมตรอยู่ในบริเวณอ าเภอเมอืง อ าเภอยางตลาดบางส่วน

ทางทศิใต้ของอ าเภอสหัสขันธ์ทางทิศตะวันออกของอ าเภอสมเด็จและอ าเภอห้วยผึ้ง 

 5. สภาพพืน้ท่ีราบลุม่ริมฝั่งน้ า เป็นท่ีราบริมฝั่งแมน่้ าช ีล าน้ าปาว ล าน้ าพาน มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 

140- 150 เมตร อยูใ่นอ าเภอกมลาไสย บางส่วนของอ าเภอเมอืง และ อ าเภอยางตลาด 

สภาพภูมอิากาศและฝนในพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ์ 

อณุหภูม ิ
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การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมท้ัิงปีของจังหวัดกาฬสินธ์ุ (ภาพท่ี 2) เห็นได้วา่มีสภาพอากาศหนาวเย็นชว่งตน้ปีอุณหภูมิ

เฉลี่ยในเดอืนมกราคม 23.81 ±0.26°C อุณหภูมติ่ าสุดลดลงถึง 17.21 ±0.30°C อุณหภูมเิฉลี่ยเร่ิมขยับสูงขึน้

เร่ือยๆ จากเดอืนกุมภาพันธ์ 25.66 ±0.51 °C ถึง เดือนเมษายน 29.83±0.26°C ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูร้อน อุณหภูมิ

ในตอนกลางวันร้อนจัดในเดือนมนีาคมและเมษายน โดยอุณหภมูสิูงสุด 34.36±0.31°C และ 35.41±0.42 °C ใน

เดอืน มีนาคมและเมษายน ตามล าดับ หลังจากนั้นอุณหภูมลิดลงเล็กน้อยเมื่อเข้าสูช่ว่งฤดูฝน จนถึงเดอืนกรกฏาคม 

จากนั้นลดลงเร่ือยๆ เนื่องจากเข้าสูฤ่ดูหนาว อณุหภูมิลดลงถึงต่ าสุดช่วงปลายปี ในเดอืนธันวาคมมอีุณหภูมติ่ าสุด 

17.10±0.50 °C เฉลี่ย 23.16 ±0.45°C 

 

 

ภาพที ่1 กราฟแสดงอุณหภูมิในแต่ละเดอืนของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประกอบด้วย อุณหภูมสิูงสุด (T max) ต่ าสุด (T min ) 

เฉลี่ย (T mean) (ค่าเฉลี่ย 10 ปี, พ.ศ. 2542-2551 แหลง่ขอ้มูล: กรมอุตุนยิมวทิยา) 

 

ความชืน้สัมพทัธ ์

จากกราฟความชื้นสัมพัทธ์ ของจังหวัดกาฬสนิธ์ุ (ภาพท่ี 2) ในเดอืนกุมภาพันธ์ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์อยูท่ี่ 

65.01±1.63% ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์จะเพ่ิมขึน้ในเดอืนพฤษภาคมอยูท่ี่ 75.38±1.97% และปริมาณความชื้น

สัมพัทธ์เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่องจนถึงเดอืนกันยายน ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกันยายนอยูท่ี่ 

http://kkn.brrd.in.th/km/images/stories/kls/temp.JPG
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82.55±1.16% เนื่องจากเขา้สู่ฤดูฝน และปริมาณความชื้นสมัพัทธ์ลดลงช่วงสิน้สุดฤดูฝนในเดอืนตุลาคม ถึง

ธันวาคม มีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์อยูท่ี่ 74.82±1.37% และ 65.62±1.44% เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสูฤ่ดูหนาว 

 

ภาพที ่2 กราฟแสดงความชืน้สมัพัทธ์ (%) (ค่าเฉลี่ย 10 ปี, พ.ศ. 2542-2551 แหลง่ข้อมูล: กรมอุตุนยิมวทิยา) 

คา่ศกัยก์ารคายระเหยน้ า 

ค่าศักย์การคายระเหยน้ าของจังหวัดกาฬสนิธ์ุ (ภาพท่ี 3) ในเดอืนมกราคม ค่าศักย์การคายระเหยน้ า อยูท่ี่

112.64±3.89 มลิลเิมตร ค่าศักย์การคายระเหยน้ าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสูฤ่ดูรอ้น ในเดอืนมนีาคม มีค่าศักย์

การคายระเหยน้ าอยู่ท่ี 145.95±3.47 มลิลเิมตร ถึงสูงสุดในเดอืนเมษายน โดยมีคา่ศักยก์ารคายระเหยน้ าอยู่ท่ี 

153.82±5.03 มลิลเิมตร หลังจากนั้คา่ศักยก์ารคายระเหยน้ าลดต่ าลงในเดอืนพฤษภาคม ด้วยการเข้าสูฤ้ดูฝน ค่า

ศักย์การคายระเหยน้ าในเดือนพฤษภาคมอยู่ท่ี142.88±4.55 มลิลเิมตร ค่าศักย์การคายระเหยน้ าต่ าสุดอยูใ่นเดอืน 

กันยายน โดยมีคา่ศกัย์การคายระเหยน้ าอยู่ท่ี 100.74±3.64 มลิลเิมตร และค่าศักย์การคายระเหยน้ าเพิ่มปริมาณ

มากขึ้นชว่งสิ้นสุดฤดฝูนในเดอืนตุลาคม ถึงธันวาคม 

http://kkn.brrd.in.th/km/images/stories/kls/rh.JPG
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ภาพที ่3 กราฟแสดงค่าศักย์การคายระเหยน้ า (มม.) ในแต่ละเดอืนของจังหวัดกาฬสินธ์ุ (ค่าเฉลี่ย 10 ปี พ.ศ. 

2542-2551, แหลง่ข้อมูล: กรมอุตุนยิมวทิยา) 

 

สภาพน้ าฝนในพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ์ 

ปรมิาณน้ าฝน 

สภาพน้ าฝน (pattern) ในแต่ละเดอืนของจังหวัดกาฬสินธ์ุ (ภาพท่ี 4)แสดงให้เห็นถึงฤดูกาลท่ีโดยปกติจะเร่ิมราวเดอืน

เมษายน โดยมีปริมาณน้ าฝน 83.02±15.50 มลิลเิมตร (ค่าเฉลี่ย 10 ปี 2542-2551) ปริมาณน้ าฝนเพิ่มมากขึน้

เป็น 205.94±27.93 มลิลเิมตร ในเดอืนพฤษภาคม ปริมาณน้ าฝนสูงสุดอยูใ่นเดอืนกรกฎาคม (255.26±40.14 

มลิลเิมตร) และ เดอืนสิงหาคม (263.15±33.58 มลิลเิมตร) ก่อนท่ีปริมาณจะลดลงอย่างรวดเร็วในเดอืนตุลาคม 

และฤดูฝนสิ้นสุดในเดอืนพฤศจกิายน ปริมาณน้ าฝนสะสมเฉลีย่รายเดอืน 10 ปีย้อนหลัง พบว่า เดอืนสิงหาคมมี

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสะสมมากทีสุ่ด คือ 263.15±33.58 มลิลเิมตร ปริมาณน้ าฝนทัง้ปี 1483.05± 242.41 

มลิลเิมตร (คา่เฉลี่ย 10 ปี 2542-2551) 

http://kkn.brrd.in.th/km/images/stories/kls/sum evap.JPG
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ภาพที ่4 กราฟแสดงปริมาณน้ าฝนสะสมในแต่ละเดอืนของจังหวัดกาฬสนิธ์ุ (ค่าเฉลี่ย 10 ปี 2542-2551, 

แหลง่ข้อมูล: กรมอุตุนยิมวทิยา) 

ลกัษณะภมูิอากาศและสภาพน้ าฝน 

สภาพดินฟา้อากาศของจังหวัดกาฬสินธ์ุโดยท่ัวไป ฝนตกเฉลี่ย 1,400 มม./ปี 

อุณภูมติ่ าสุด 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมสิูงสุด 31.9 องศาเซลเซียส 

-ฤดูรอ้น เร่ิม เดอืนมนีาคม ถึง เดอืน พฤษภาคม อุณหภุหภูมิสงูสุดเฉลี่ย 31.9 c. 

-ฤดูฝน เร่ิม เดอืน มิถุนายน ถึง เดอืน ตุลาคม อุณหภุหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 23.5 c.  

-ฤดูหนาว เร่ิม เดอืน ตุลาคม ถงึ เดอืน กุมภาพันธ์ อุณหภุหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 18 c. 

  

 

 

 

 

 

http://kkn.brrd.in.th/km/images/stories/kls/rain.JPG
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ประชากรในจงัหวดักาฬสินธุ์ 

      หมายถงึจ านวนประชากรไดเ้พิม่ขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน 

      หมายถงึจ านวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 

อนัดับ 

(ปีลา่สดุ) 

อ าเภอใน

จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์

พ.ศ. 

2558 

 

พ.ศ. 

2557 

พ.ศ. 

2556 

พ.ศ. 

2555 

พ.ศ. 

2554 

พ.ศ. 

2553 

พ.ศ. 

2552 

พ.ศ. 2551 

1 
เมอืง

กาฬสินธ์ุ 

146,194 
 

146,355 146,394 146,546 146,120 146,643 146,287 146,166 

2 
ยาง

ตลาด 

129,465 
 

129,563 129,790 130,123 129,806 129,718 129,302 129,022 

3 
กุฉิ

นารายณ ์

101,481 
 

101,399 101,398 101,490 101,169 101,493 101,410 101,184 

4 
กมลา

ไสย 

69,722 
 

69,858 69,944 70,253 70,018 69,946 69,700 69,475 

5 
หนองกุง

ศรี 

66,794 
 

66,764 66,595 66,675 66,352 66,204 65,959 65,671 

6 สมเด็จ 
62,409  62,317 62,170 62,045 61,894 61,928 61,829 62,117 

7 ห้วยเม็ก 
51,272  51,203 51,030 51,025 50,734 50,605 50,435 50,270 

8 ค าม่วง 
48,823  48,728 48,572 48,636 48,421 48,377 48,176 48,033 

9 สหัสขันธ์ 
42,845  42,783 42,616 42,621 42,386 42,275 42,069 41,879 

10 ท่าคันโท 
37,839  37,734 37,583 37,588 37,500 37,542 37,376 37,214 

11 นามน 
36,640  36,255 36,041 35,968 35,796 35,887 35,750 35,584 

12 เขาวง 
34,583  34,698 34,847 34,956 34,912 35,110 35,138 35,035 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87
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13 นาคู 31,378  31,365 31,340 31,378 31,301 31,431 31,513 31,515 

14 ห้วยผึ้ง 
30,595  30,642 30,594 30,666 30,512 30,651 30,667 30,608 

15 ฆอ้งชัย 
27,156  27,183 27,246 27,288 27,199 27,225 27,168 27,132 

16 ดอนจาน 
25,856  25,888 25,784 25,823 25,738 25,743 25,696 25,720 

17 สามชัย 
25,670  25,656 25,607 25,513 25,403 25,374 25,292 25,622 

18 ร่องค า  
16,472  16,516 16,479 16,490 16,394 16,426 16,391 16,336 

— รวม 985,203 

 

984,907 984,030 985,084 981,655 982,578 980,158 

 

978,583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%86%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
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บทที6่ 

แผนทีส่ ารวจทรพัยากรปา่ไม้ 

 

ศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิที่186 ป่าภูพาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีพืน้ท่ีรับผิดชอบในเขตอ าเภอ สามชัย 

อ าเภอ ค าม่วง และ อ าเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มรีายละเอยีดแผนท่ี ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ที1่ แสดงเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 

 

 

 

http://kkn.brrd.in.th/km/images/stories/kls/kalasin map .jpg
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แผนที่ที ่2ป่าสงวนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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บทที ่7 

แผนทีท่้ายกฎกระทรวง 
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