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การวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ.
2480 – 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยใช้แนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นแนวคิดหลักในการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า กาฬสินธุ์เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2337 การตั้งชุมชน
ในระยะแรกๆ จะตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณรอบๆเรื อนพักของเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เสาหลักเมือง วัด และริมฝั่ง
แม่น้าล้าปาว ในปี พ.ศ. 2480 ได้มีประกาศจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนเพิ่มความหนาแน่นมากขึ้น
ตามล้าดับ เกิดการขยายตัวออกไปในพื้นที่ว่างรอบนอกของตัวเมืองตามแนวเส้นทางคมนาคมส้าคัญๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในระยะแรกนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร นโยบายของทางราชการ
และสภาพทางเศรษฐกิจ ต่อมาในปีพ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เนื่องจากท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เจริญขึ้นมีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น สมควรขยายเขตการ
ปกครองเพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการบ้ารุงท้องถิ่นต่อไป จึงมีชุมชนใหม่เกิดขึ้นหลายชุมชน ปัจจัย
ส้าคัญที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ 2525-2556 คือ สภาพ
เศรษฐกิจ นโยบายของราชการ และประชากรตามล้าดับ ชุมชนขยายตัวออกไปในพื้นที่โดยรอบทุกทิศทาง
โดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขยายชุมชนออกไปมากกว่า
ทิศทางอื่นๆ อย่างไรก็ตามปัจจัยส้าคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์มาทุกยุคทุกสมัยคือ ความหลากหลายทางชีว ภาพและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ความ
หลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายความเชื่อ และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

คาสาคัญ ประวัติศาสตร์ ชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Abstract
This research entitled, “The History of the Expansion of the Communities in Mueang
Kalasin Municipality during 1937-2013” was attempted to find out the factors influencing the
expansion of the communities in Mueang Kalasin Municipality. The Concept of Local History
was employed as a key concept for this research study.
The findings showed that Kalasin was founded as a city in 1794 during the Rattanakosin
Era. At the early stage, houses were normally built around the house of the city ruler, the city
pillar shrine or temples, and along the banks of Lam Pao River. In 1937, those communities
were upgraded as Mueang Kalasin Municipality, resulting in more establishments around the
city center and towards the main roads.
The factors affecting the expansion of the communities in the early days included
population, government policy and economics. In 1982, a decree was issued over the change
of Mueang Kalasin Municipality since it was getting a lot more crowded; thus, it needed to be
expanded for the effective and comprehensive administration. The keys factors that had
influenced the expansion of the communities in Mueang Kalasin Municipality during 1982-2013
consisted of economics, government policy and population. At that time, more communities
were emerging on all sides of the town, particularly in the south and the northeast. Other
important factors that always have an impact on the growth of the communities in every era
are biological and cultural diversities, ecology systems, beliefs and ethnic groups.
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บทนา
กาฬสินธุ์เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเมืองหนึ่งในภาคอีสาน ดังปรากฏร่องรอยเมืองโบราณ
อาทิ เมืองฟ้าแดดสูงยาง ที่ปรากฏอยู่ในต้านานอุรังคธาตุ ปรากฏหลักฐานโบราณคดี สิ่งก่อสร้างในรูปแบบ
เจดีย์ และใบเสมาหินในสมัยทวาราวดี เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรมมาเนิ่นนานประมาณ
1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336
โดยท้าวโสมพะมิต ได้อพยพผู้คนหนีภัยการสู้รบมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงพร้อมไพร่พล มาตั้งบ้านเรือน
อยู่ที่เมืองพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้อพยพผู้คนข้ามเขาภูพานมาอยู่บ้านกลางหมื่น ต้าบลกลาง
หมื่น อ้าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2337 ได้อพยพผู้คนลงมาทางใต้ถึงบ้านแก่ง
ส้มโฮง ริมแม่น้าล้าปาว และเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อขอตั้ง
บ้านเมือง ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะบ้านแก่งส้าโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า เมือง
กาฬสินธุ์ หรือ เมืองน้้าด้า เป็นเมืองที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตเป็น พระยาไชยสุนทร ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็น
คนแรก
การตั้งชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ที่บริเวณแก่งส้าโรงดงสงเปือยของเจ้าโสมพะมิต เนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ ประการแรก เป็นการปลอดภัยจากการคุกคามเร่งรัดเก็บส่วยจากเวียงจันทน์ เพราะมีเทือกเขาภู
พานขวางกั้นอยู่ ประการที่สอง บริเวณแก่งส้าโรง ดงสงเปือย มีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์ คือ ล้าน้้าปาวที่
สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตไพร่พล ตลอดจนการเพาะปลูกซึ่งเป็นวิถีการด้ารงชีวิตของครอบครัวราษฎร และ
ประการที่สาม สามารถขยายเมืองได้ง่ายเพราะบริเวณที่ ก้าหนดเป็นเขตเมืองนั้นกว้างขวาง (ประสิ ทธิ์
พรรณพิสุทธิ์. 2526 : 43)
เมืองกาฬสินธุ์เกิดจากการรวบรวมกลุ่มผู้คนอพยพหนีภัยการสู้รบจากเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งแยกย้าย
กันตามผู้น้ากลุ่มไปตั้งชุมชนในอาณาบริเวณต่างๆ ส่วนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบริเวณหนองหาร ทิวเขาภูพาน บ้าน
ผ้าขาว เมืองสกลนคร กลุ่มหนึ่งภายใต้การน้าของเจ้าโสมพะมิต เข้ามาตั้งชุมชนอยู่ที่แก่งส้าโรง ดงสงเปือย
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้้าปาว เป็นแหล่งน้้าส้าคัญต่อการด้ารงชีพของราษฎร มีเทือกเขาภูพานขวาง
กั้นปลอดภัยจากการคุกคามเร่งรัดเก็บส่วยจากเมือ งเวียงจันทน์ เมื่อตั้งเป็นเมืองก็สามารถขยายเมืองได้ง่าย
เพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวาง นับเป็นปัจจัยส้าคัญในการก่อตั้งชุมชน และเมือง ซึ่งต่อมาได้ขึ้นชื่อเป็นเมือง
กาฬสินธุ์ในระยะเวลาต่อมา

ปี พ.ศ. 2480 ได้ มีป ระกาศจั ดตั้ง เทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ ขึ้น บนพื้นที่ 4.28 ตารางกิ โ ลเมตร
หลังจากที่จัดตั้งเป็นเทศบาลแล้ว ชุมชนได้เพิ่มความหนาแน่นขึ้นตามล้าดับ เกิดการขยายตัวออกไปในพื้นที่
ว่างรอบนอกของตัวเมืองตามแนวเส้นทางคมนาคมส้าคัญๆ และในปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้ขยายพื้นที่
เทศบาลออกไปอี ก เป็ น 16.92 ตารางกิ โ ลเมตร เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ มี ก ารขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจบริการ และการค้าขายที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนหน่วยงานทาง
ราชการที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสถานที่ ย้ายส้านักงาน เพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคในด้าน
ต่างๆ ให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย ท้าให้ชุมชนเกิดปัญหาความความแออัดเกิดการขยายตัวของชุมชน
ไปในทิศทางต่างๆ การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แต่ละช่วงระยะเวลามีความแตกต่างกัน
ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ตามบริบทสภาพแวดล้อม ผู้คน และเหตุการณ์ส้าคัญหลายด้าน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ และปัจจัยการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 – 2556 ด้วยแนวคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จะท้าให้ทราบ
ประวัติศาสตร์ และความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงมิติของเวลานับจากอดีตจนถึงปัจจุบั น เปรียบเสมือนทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ คนในชุมชน เยาวชน ครู ผู้รู้ ปราชญ์ ผู้น้าท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การวางแผนพั ฒ นา และเป็ น แนวนโยบายในการจั ด การพื้ นที่ ชุ ม ชนเทศบาลเมื อ งกาฬสิ นธุ์ ใ ห้ เ กิ ด ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสืบไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อ ง ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปีพ.ศ.
2480 – 2556 ใช้แ นวคิด ประวัต ิศ าสตร์ท้อ งถิ่น เป็น แนวคิด หลัก ในการวิจ ั ย เพื่อ ศึก ษาวิเ คราะห์ มวล
ประสบการณ์ของผู้คนในพื้นที่ที่สัมพันธ์กับบริบท (ธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ และสังคม) ในชุมชนเขตเทศ
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในแต่ ล ะช่ ว งเวลานั บ จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ตามกระบวนการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อมองภาพการเคลื่อนไหวของพื้นที่การขยายตัวของชุมชน และชีวิตของผู้คนในชุมชน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จ้านวน 38 ชุมชน
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
- ผู้รู้ (Key Informants) คือ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมือง
กาฬสินธุ์ และพัฒนาการการขยายตัวของเมืองกาฬสินธุ์

- เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในส้านักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ส้านักผังเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ส้านักโยธาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ส้านักวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น
- ผู้น้าชุมชน ประธานชุมชน และคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมหลักฐานข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีทั้ง
ข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม
ข้อมูลประเภทเอกสาร ประกอบไปด้วยทั้งเอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้นรอง ซึ่งส่วนใหญ่ได้จาก
งานวิจัย หนังสือ บทความต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารส่วนบุคคล
ส่วนข้อมูลภาคสนามนั้น มีทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือประเภทการบอกเล่า เรื่องเล่าจาก
คนในท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับประวัติบุคคล ประวัติอาคารสถานที่ ประวัติวัด นิทาน ต้านาน และยังรวมไปถึง
ข้อมูลประเภทวัตถุสิ่งของ โบราณวัตถุสถานอีกด้วยเช่น ศิลาจารึก เอกสาร ใบลาน ร่องรอยโบราณสถาน
ประติมากรรมรูปเคารพ รูปภาพ เอกสารต้นฉบับต่าง ๆ
ขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะด้าเนินการไปตามหลักการดังนี้
- ด้าเนินการวิจัยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) มาเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์
- พยายามเลือกแนวคิดทฤษฎี วิทยาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย มาสนับสนุนการวิเคราะห์เช่นกรอบความรู้ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์
- ใช้มิติของเวลา มาเป็นองค์ประกอบในการจัดล้าดับเหตุการณ์ เพื่อน้าไปสู่
การอธิบาย และสรุปเป็นความคิดรวบยอดของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
การน้ า เสนอผลการศึ กษาประวั ติศาสตร์ท้ องถิ่ นคื อ การน้ าหลั กฐานข้ อเท็จ จริง มาเรีย งล้ าดั บ
ความส้ า คั ญ ของเหตุ ก ารณ์ และอธิ บ ายไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาวิ จั ย โดยเน้ น ความถู ก ต้ อ ง
สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักฐานข้อมูล และที่ส้าคัญต้องปราศจากอคติ
ผลการวิจัย
การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 – 2525

เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ง หวั ด
มหาสารคาม พ.ศ. 2480 ซึ่งเป็นการยกฐานะบางส่วน ของต้าบลเหนือ และต้าบลหลุบ อ้าเภอหลุบ

ขึ้น

เป็นเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ในปี พ.ศ.
2490 จนถึงปัจจุบัน มีนายกเทศมนตรีรวม 23 คน โดยมี พระอรรถเปศลสุรวดี เป็นนายกเทศมนตรีคน
แรก
ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ในระยะแรกตั้งผู้คนจะสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณด้านเหนือ และด้านใต้ของเสาหลัก
เมือง บริเวณทิศตะวันออกของถนนแก่งส้าโรงตัดกับถนนกาฬสินธุ์ โดยจะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนพรรณา
ถนนผ้าขาว ถนนโสมพะมิต และมีบางส่วนอาศัยอยู่ริมน้้าล้าปาว หลักฐานที่พอจะยืนยั นได้ว่าชุมชนแรกตั้ง
เมืองกาฬสินธุ์ได้อาศัยอยู่บริเวณนี้คือ ทิศเหนือของเสาหลักเมืองมีวัดเหนือซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.
2336 (กรมศาสนา. 2537 : 243) และวัดกลางสร้างขึ้นพร้อมๆกันในปีพ.ศ. 2337 เป็นวัดที่สร้างขึ้นพร้อมกับ
การที่ชุมชนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมือง ส่วนทางทิศใต้ของเสาหลักเมืองมีวัดใต้โพธิ์ค้า สร้างขึ้นในปี พ.ศ.
2341 หลังจากสร้างวัดเหนือเพียง 5 ปี
ชุมชนดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณรอบๆ วัด และเรือนพักเจ้าเมือง
หรือโฮงเจ้าเมือง มี 6 ชุมชนคือ ชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดเหนือ ชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้า ชุมชนวัดหอไตรปิฏกา
ราม ชุมชนวัดสว่างคงคา ชุมชนตลาดสด
จากค้าบอกเล่าของชาวบ้านในชุมชนจะกล่าวถึงประวัติที่มาของชุมชนตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากบรรพ
บุรุษ หรือเรื่องเล่าของชุมชนที่เล่าสื บทอดต่อกันมา แสดงให้เห็น ประวัติศาสตร์การก่อตั้งชุมชนในระยะ
เริ่มแรก ที่ค้านึงถึงปัจจัยในการด้ารงชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งมีสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจเป็นส้าคัญ ชุมชนดั้งเดิมจึงอาศัยอยู่รอบๆ เสาหลักเมือง เรือนพักเจ้าเมืองที่เรียกว่าโฮงเหนือ
โฮงใต้ และรอบๆ วัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งชุมชน

แผนที่แสดงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระยะแรก (ทองสุข ไชยวงษ์จันทร์ : 2544)
นางวัฒนา เอาสัจจะ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/1 ถนนอนรรฆนาค ชุมชนวัดเหนือ กล่าวถึง
การตั้งบ้านเรือนของชุมชนในสมัยพระเจ้าโสมพะมิตรว่า “เป็นคุ้มเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าโสมพะมิตรแล้ว
คนก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆ กับโฮงเหนือ และมีวัดเหนือเป็นศูนย์กลาง ก็ใกล้เจ้าเมืองปลอดภัยดี แล้วก็เป็น
ธรรมดาของชาวพุทธที่ต้องมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวบ้านเรือนก็อยู่รอบๆ วัด อาศัยอยู่ใกล้วัดเหนือ ต่อมาได้เปลี่ยน
ชื่อวัดเป็น วัดศรีบุญเรือง แต่ท้ายที่สุดในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นวัดเหนือเช่นเดิม”
นอกจากนี้ชุมชนดั้งเดิมอีกกลุ่มหนึ่งจะอยู่บริเวณรอบๆ แหล่งน้้าธรรมชาติคือ ชุมชนซอยน้้าทิพย์
ชุมชนท่าสินค้า ชุมชนหนองไชยวาน ชุมชนหนองผักแว่น ชุมชนแก่งดอนกลาง แต่ละชุมชนมีประวัติความ
เป็นมา และเรื่องเล่าของการมาตั้งชุมชน ซึ่งได้รับฟังมาจากบรรพบุรุษเล่าต่อๆ กันมาเช่น นางบัวแก้ว ภู
ครองเชิง อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 539/1 ถนนอนรรฆนาค ชุมชนแก่ง ดอนกลาง ได้เล่าถึงประวัติชุมชน
“เจ้าโสมพะมิตร ได้มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณริมแม่น้าล้าปาว เดิมชื่อว่าคุ้มแก่งส้าโรง ที่ตั้งของเมือง
กาฬสินธุ์เดิม แต่ต่อมาไม่นานก็ย้ายถิ่นฐานกันออกไปบางส่วนเพราะเกิดน้้าท่วมพื้นที่ บางกลุ่มก็ยังอาศัยอยู่ที่
เดิมแต่ท่านก็แต่งตั้งคนดูแลเรื่อยมา มีคุณพ่ออาน โพธิแท่น ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากโคราช มาตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่บ้านแก่งส้าโรงนี้ ชักชวนคนมาอาศัยเพิ่มมากขึ้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อจากคุ้มแก่งส้าโรง เป็นแก่ง
ดอนกลาง เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแก่งน้้า และมีพื้นที่ดอนอยู่ตรงกลางจึงเรียกว่าชุมชนแก่งดอนกลาง”

บ้านเก่าริมถนนโสมพะมิตร ชุมชนวัดเหนือ
ชุมชนดั้งเดิมอาศัยรวมตัวกันเป็นชุมชนในพื้นที่ศูนย์กลางของเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์
ราชการ และธุรกิจการค้าขายต่างๆ มีประชากรเพิ่ มมากขึ้น มีการขยายตัวของชุมชนไปในทิศทางต่างๆ เป็น
ชุมชนใหญ่ขึ้นบางชุมชนได้แบ่งแยกการปกครองเป็นชุมชนใหม่ในระยะต่อมา การขยายตัวของชุมชนเป็นไปใน
ลักษณะเป็นการแทรกขึ้นในพื้นที่ว่างที่มีอยู่ในชุมชน การขยายตัวของชุมชนไปยังบริเวณอื่นมีน้อยมาก ส่วน
หนึ่งจะออกไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ไร่นาในช่วงระยะเวลาที่ท้าการเกษตร อย่างไรก็ตามการไปอาศัยอยู่ตามไร่นา
ในบางฤดูกาลที่ท้าการเกษตรส่งผลให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นชุมชนใหญ่ในเวลาต่อมา

ชุมชนซอยน้้าทิพย์ ริมฝั่งแม่น้าปาว

ชาวบ้านชุมชนซอยน้้าทิพย์ อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้าปาว

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2480 –
2525 คือ ปัจจัยที่เกิดจากนโยบายของทางราชการและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้แก่ การก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม การขยายการบริการด้านสาธารณะ รองลงมา ได้แก่ การเพิ่ มขึ้นของจ้านวนประชากร ซึ่งส่งผลให้ที่

อยู่อาศัยต่างๆเพิ่มจ้านวนขึ้นตามไปด้วย ส่วนปัจจัยสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม มีผล
ต่อการขยายชุมชนน้อยกว่าปัจจัยอื่น เนื่องจากชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ยังอยู่ใต้อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของ
เมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี ท้าให้เศรษฐกิจของชุมชนขยายตัว หรือเติบโต
ขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อเทียบกับชุมชนใกล้เคียง เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น
ทิศทางการขยายชุมชนจะขยายตัวออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้
เป็นขยายตัวของที่อยู่อาศัย รูปแบบการขยายตัวของที่อยู่อาศัยมีสองลักษณะ คือ ลักษณะแรกที่อยู่อาศัยจะ
ขยายตัวในลักษณะแทรกตัวขึ้นในพื้นที่ว่างของชุมชนเดิมเป็นการเพิ่มความหนาแน่นขึ้นในชุมชนเดิม ลักษณะ
ที่สองเป็นการขยายตัวออกไปยังพื้นที่รอบนอก โดยลักษณะการขยายตัวแบบที่สองนี้ ที่อยู่อาศัยจะขยายไป
ตามแนวยาวของเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชนที่เป็นศูนย์กลาง ส่วนการขยายตัวของย่านธุรกิจ
การค้า มีการขยายตัวไปในพื้นที่ที่ถูกก้าหนดโดยทางราชการบริเวณใจกลางชุมชน และถูกล้อมรอบไปด้วยที่
อยู่อาศัยของประชากร รูปแบบการขยายตัว ของย่านธุรกิจการค้า จะมีลักษณะขยายตัวตามแนวยาวของ
เส้นทางคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ก้าหนดให้ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจบางประเภทที่ต้องใช้พื้นที่มาก ได้แก่ ธุรกิจ
อุตสาหกรรมบางอย่ าง เช่น โรงสี ข้าว ปั๊มน้้ามัน ธุรกิจเหล่ านี้จะกระจายกันอยู่ตามริมฝั่ งของเส้ นทางที่
เชื่อมโยงออกสู่ชุมชนรอบนอกหรือต่างจังหวัด เนื่องจากต้องการความสะดวกในการขนส่งผลิตผลเข้าสู่ตลาดที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ
การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2525 – 2556
ในปี พ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ เนื่องจากท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เจริญขึ้น
และมีชุมชนอยู่หนาแน่น สมควรขยายเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ และ
บ้ารุงท้องถิ่นต่อไป โดยขยายพื้นที่ออกไปเป็น 16.96 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนรอบนอกหลาย
ชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ขยายออกไปจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ชุมชนใหม่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 16 ชุมชนได้แก่ ชุมชนโพธิ์ไทร ชุมชนดอนสวรรค์
ชุมชนคุ้มห้วย ชุมชนดอนกลอย ชุมชนสุขสบายใจ ชุมชนหัวโนนโก ชุมชนสงเปลือยใน ชุมชนโรงซ่อม
ร.พ.ช. ชุมชนทุ่งวัดป่าศรีเมือง ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา ชุมชนทุ่งมน ชุมชนหัวคูหนองเรือพัฒนา ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนหาดล้าดวน ชุมชนดงปอ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระหว่างปีพ.ศ. 2525-2556 มี
ปัจจัยที่ส้าคัญคือ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของทางราชการ และการเพิ่มของจ้านวนประชากร ตามล้าดับ

สภาพเศรษฐกิจ เป็ น ปัจ จั ยที่มีความส้าคัญที่ส่ งผลให้ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ เกิดการ
ขยายตัว มีสถานประกอบการค้า และบริการต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพิ่มขึ้นเป็นจ้านวนมาก แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางด้านเศรษฐกิจแลสังคมของชุมชน โดยที่ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน หันมา
ประกอบอาชีพค้าขาย ท้าธุรกิจบริการต่างๆ มากขึ้น ท้าให้พื้นที่ทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้การจ้างแรงงาน
มากขึ้น ประชากรเพิ่มท้าให้ชุมชนเกิดการขยายตัวตามล้าดับ ส่วนนโยบายของราชการและเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เกิดการขยายตัว ท้าให้พื้นที่เขตเทศบาล
กาฬสินธุ์ที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้นครอบคลุมชุมชนย่อยหลายชุมชน และอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จึงได้ขยายบริการด้านสาธารณะต่างๆ ออกไปยังชุมชนย่อยเหล่านั้น ส่งผลให้ชุมชนเหล่านั้นมีประชากรอพยพ
เข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่ งผลให้
อาคารบ้านพัก อาคารพาณิชย์ อาคารอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพิ่มจ้านวนขึ้นไปด้วย
ชุมชนเกิดการขยายตัว โดยจะเห็นได้จากการขยายเพิ่มขึ้นของอาคารต่างๆ
ทิศทางการขยายชุมชน มีการขยายออกไปในพื้นที่โ ดยรอบทุกทิศทาง แต่ด้ว ยข้ อจ้ากัดด้าน
กายภาพของชุมชน ซึ่งทิศตะวันตกเป็นที่ลุ่ม และมีล้าน้้าปาวไหล่ผ่านในแนวเหนือ-ใต้ จึงท้าชุมชนขยายตัวไป
ทางทิศตะวันออกของล้าน้้าปาว ซึ่งมีลักษณะสูงกว่าโดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวง
แผ่นดิน (กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด) ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21
(กาฬสินธุ์-สกลนคร) และทางหลวงแผ่นหมายเลข 213 ตอนเลี่ยงเมือง ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ขยายไป
ในทิศทางดังกล่าวมากกว่าทิศทางอื่น
รูปแบบลักษณะการขยายตัวของชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีลักษณะการขยายตัวไปตามเส้นทาง
คมนาคมสายส้าคัญๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถแยกลักษณะการขยายตัวตามวัตถุประสงค์
ของการใช้ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ คือ การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีการขยายตัวไปตามเส้นทาง
คมนาคม การใช้ที่ดินประเภทที่พักอาศัย มีการใช้ที่หนาแน่นขึ้นบริเวณใจกลางชุมชนมีการขยายออกจาก
จุดศูนย์กลางชุมชนไปตามเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ซึ่งจะกระจายอยู่ในชุมชน และริมฝั่งถนนเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มาทุกยุคสมัยคือ
ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้แก่ ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ ความหลากหลายด้านความเชื่อ และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

แผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนดั้งเดิม และชุมชนที่ขยายตัว
อภิปรายผล
ประวัติศาสตร์การตั้งเมืองกาฬสินธุ์ในระยะเริ่มแรก ท้าวโสมพะมิตรได้เลือกท้าเลการตั้งบ้านเมืองที่
ล้าน้้าปาว บริเวณแก่งส้าโรง ดงเปือย ซึ่งมีดินและแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านชุมชนต่างๆ
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระยะต่อมา การบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์การตั้งบ้านเรือ นในชุมชนแต่ละ
ชุมชนก็ให้ความส้าคัญกับดินและแหล่งน้้าที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย
สอดคล้องกับ ศรีศักรวัลลิโภดม (2557 : 3) กล่าวไว้ในเปิดประเด็น ภูมิวัฒนธรรมกับการจัดการน้้าในภาค
ประชาคม : กรณีอยุธยาและสุโขทัย ว่า จากประสบการณ์ที่ออกไปตามแม่น้าล้าคลอง และท้องทุ่งรอบๆ
อยุธยากับพ่อในวัยเด็กนั้น ท้าให้ข้าพเจ้าได้เห็นได้รู้จักชื่อแม่น้าล้าคลอง และย่านชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ได้เห็น
ทั้งฤดูน้าฤดูแล้ง เมื่อมาท้าผังเมืองและแผนที่ภูมิวัฒนธรรมของเมืองอยุธยาและบรรดาเมืองโบราณต่างๆ ใน
แทบทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว ก็พอพูดได้อย่างเต็มปากว่าบรรดาผังเมืองในสมัยโบราณนั้น ล้วนเป็นเรื่อง
การจัดการน้้าเป็นหลักใหญ่ทั้งสิ้น โดยมุ่งที่มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนให้มีน้ากินน้้าใช้ตลอดปี
และการหาทางป้องกันอุทกภัยในฤดูน้า และความแห้งแล้งในฤดูแล้ง ด้ วยการก้าหนดต้าแหน่งที่ตั้งของ
บ้านเมืองในทางภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้เหมาะสม
การตั้งชุมชนระยะแรกนั้นจะค้านึงถึงปัจจัยในการด้ารงชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และความ
ปลอดภัยในชีวิต ซึ่งมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นส้าคัญ การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นไป
ในลักษณะเป็นการแทรกขึ้นในพื้นที่ว่างที่มีอยู่ในชุมชน การขยายตัวของชุมชนไปยังบริเวณอื่นมีน้อยมาก

ส่วนหนึ่งจะออกไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ไร่นาในช่วงระยะเวลาที่ท้าการเกษตร อย่างไรก็ตามการไปอาศัยอยู่ตามไร่
นาในบางฤดูกาลที่ท้าการเกษตร ส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวกลายเป็นชุมชนใหญ่ในเวลาต่อมา
การตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม และการขยายตัวของชุมชนในระยะแรกจะมีลักษณะคล้ายๆ กับเขตเทศบาลของ
เมืองอื่นๆ ในภาคอีสาน ดังเช่น การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลอุบลราชธานี ซึ่ง ธีระ ธุศรีวรรณ
(2545) ได้อธิบายปัจจัยในการขยายตัวของชุมชนในระยะเริ่มต้นจากการอพยพ หนีภัยสงคราม และมาตั้ง
ชุมชนอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ามูล มีการสร้างถนน แล้วสร้างเชิงเทินรอบเมือง ปัจจัยส้าคัญของการตั้งชุมชนใน
สมัยแรกนั้นขึ้นอยู่กับเจ้านายพื้นเมือง จากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างเจ้าเมืองกับราษฎร และต้องการ
ความปลอดภัย
ส้าหรับปัจจัยส้าคัญในการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระยะแรก ได้แก่ การ
เพิ่มของจ้านวนประชากร นโยบายของทางราชการ และสภาพเศรษฐกิจ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
ปัจจัยส้าคัญในการขยายตัวของชุมชนในล้าดับต่อมาคือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านนโยบายของ
ทางราชการ และจ้านวนประชากร มีทิศทางการขยายตัวจากศูนย์กลางของชุมชนไปตามเส้นทางคมนาคมสาย
ส้าคัญๆ ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะการขยายตัวในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ บัญชา นวนสาย (2556) ในประเด็นของลักษณะ และปัจจัยการขยายตัว
แต่แตกต่างกันในทิศทางการขยายตัว ซึ่งผลการศึก ษาประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2468 – 2550 พบว่า การขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์ เกิดการขยายตัวด้วยสาเหตุ
ที่ต่างกัน ช่วงแรก มีการขยายตัวรอบๆ ศาลหลักเมือง กระจายไปตามแนวถนนสายหลัก เกิดจากปัจจัย
ภายในคือ การย้ ายสถานที่ร าชการออกนอกเขตคูเมืองเดิม ท้าให้ เกิดการขยายตัว เมืองออกมาทางทิ ศ
ตะวันตก ในช่วงที่สอง มีการสร้างทางรถไฟมาถึงเมืองบุรีรัมย์ เกิดการขยายตัวออกไปตามถนนสุนทรเทพ
ถนนนิวาส และบริเวณรอบสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ระยะที่สาม เกิดจากปัจจัยของผู้น้าท้องถิ่นที่ให้ความส้าคัญ
กับการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ มีการขยายตัวเมืองออกไปทุกทิศทางตามเส้นทางการคมนาคมสายหลัก การ
ซึ่งเป็นเส้นทางสู่เมืองอื่นๆ ท้าให้เมืองบุรีรัมย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระยะต่อมา
อย่างไรก็ตามปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์มาทุกยุคสมัย
คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้แก่ ความหลากหลาย
ของระบบนิ เวศ ความหลากหลายของกลุ่ มชาติพันธุ์ ความหลากหลายของบุคคล - สายตระกูล ความ
หลากหลายด้านความเชื่อ และความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการวิจั ยเรื่องอื่นๆ ไม่มีการศึกษา
ถึงเรื่องนี้เลย ซึ่งความรู้ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมจากงานวิจัยนี้ สามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในอนาคตได้

ต่อไป ดังค้ากล่าวของ ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ (2550) ซึ่งปรากฏในหนังสือรวมบทความวิชาการ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตอนหนึ่งว่า
“ชาวไทยน่าจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทางเลือกใหม่ โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางด้านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นทุนทางสั งคม และทุนทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญของไทย
ที่อิงอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้้า และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติที่ยัง
หลงเหลืออยู่เพียงพอ และพอเพียง ส้าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมตามวิถีแบบไทย โดยอาศัยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
สรุปผลการวิจัย
การวิจั ยครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์การขยายตัว ของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ์ และปั จ จั ย การขยายตัว ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 – 2556
ผลการวิจั ย พบว่า กาฬสิ น ธุ์ เริ่ มก่ อตั้งเป็ น เมื องในสมัย รัตนโกสิ นทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2337 การตั้งชุม ชนใน
ระยะแรกๆ จะตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณรอบๆเรือนพักของเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เสาหลักเมือง วัด และริมฝั่งแม่น้า
ล้ า ปาว ในปี พ.ศ. 2480 ได้มี ป ระกาศจั ด ตั้ง เทศบาลเมือ งกาฬสิ น ธุ์ ชุ มชนเพิ่ มความหนาแน่ นมากขึ้ น
ตามล้าดับ เกิดการขยายตัวออกไปในพื้นที่ว่างรอบนอกของตัวเมืองตามแนวเส้นทางคมนาคมส้าคัญๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในระยะแรกนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร นโยบายของทางราชการ
และสภาพทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในชุมชนจะกระจายกันอยู่ตามริมสองฝั่งของถนนสาย
ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนการขยายตัว
ของย่านธุรกิจการค้าจะขยายตัวออกไปตามริมฝั่งถนนสายต่างๆ ทางทิศตะวันออก

ปี พ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากท้องถิ่นนอกเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เจริญขึ้นมีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น สมควรขยายเขตการปกครองเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารกิจการบ้ารุงท้องถิ่นต่อไป จึงมีชุมชนใหม่เกิดขึ้นหลายชุมชน ปัจจัยส้าคัญที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัว
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ 2525-2556 คือ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของราชการ
และประชากรตามล้าดับ ชุมชนขยายตัวออกไปในพื้นที่โดยรอบทุกทิศทาง โดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขยายชุมชนออกไปมากกว่าทิศทางอื่นๆ ลักษณะการขยายตัวจาก
จุดศูนย์กลางของชุมชนไปตามเส้นทางคมนาคมสายส้าคัญที่เชื่อมโยงกับต่างจังหวัด นอกจากนี้ปัจจัยส้าคัญอีก
ประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มาทุกยุคทุกสมัยคือ ความ
หลากหลายทางชีว ภาพและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ความหลากหลายของระบบนิ เ วศ ความ
หลากหลายด้านความเชื่อ และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
นอกจากนี้งานวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี
พ.ศ. 2480 – 2556 ยังส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันเป็นมวลประสบการณ์ของผู้คนในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่มีความสัมพันธ์กับบริบทที่มีความแตกต่ างกัน อันได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ พื้นที่
ความหลากหลายทางธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อที่หลากหลายใน
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงมิติของเวลานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเสมือน
“ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม” ที่ส่งเสริมให้ คนในชุมชน เยาวชน ครู ผู้รู้ ปราชญ์ ผู้น้าท้องถิ่น และ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมกันบันทึกประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาน้าไปประยุ กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป

คาขอบคุณ/ กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณส้านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ที่ให้โอกาส และให้ค้าแนะน้าผู้วิจัยได้ท้างานวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้าวิธีวิทยา การด้าเนินงาน
การวิจัย ดูแลความก้าวหน้าให้การแนะน้าตลอดระยะเวลาในการท้าวิจัยให้ประสบความส้าเร็จ
ขอขอบคุณผู้รู้ บุคลากรในส้านักงานเทศบาล ผู้น้าชุมชน และทุกคนในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่อ้านวยความสะดวก ให้ข้อมูลส้าคัญ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
ตลอดระยะเวลาที่ท้าการวิจัยจนประสบความส้าเร็จ
เอกสารอ้างอิง
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