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ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  

เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 
 

ที่ 
ประเภทแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว 
ทีอ่ยู่แหล่ง
ท่องเทีย่ว 

รูปภาพ ค าบรรยาย 

1. 
แหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

ศูนยอิ์นแปง 
บา้นบวั หมู ่8 
ต.กุดบาก  อ.กุด
บาก  จ.สกลนคร 

 

-เครือข่ายอินแปง  ไดช่้วยกนัท าการเกษตรในชุมชน  เพื่อ
พฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืเป็นการพึ่งตนเองบนฐานทรัพยากร
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แรกเร่ิมโดยการน าพนัธ์ไมพ้ื้นบา้น
มาปลูกไวใ้นสวน  คือการสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร  ท า
ใหค้รอบครัวมีอยูมี่กิน  ต่อมามีการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน  
เช่นการแปรรูป  การเพิ่มมูลค่า  เช่นไวทห์มากเม่า    ปุ๋ย
ชีวภาพ  น ้ายาลา้งจาน  สมุนไพร ฯลฯ 
มีการออมทรัพยเ์พื่อสวสัดิการชุมชน และท่ีส าคญัเป็นการ
สร้างสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของ
อินแปง  โดยมีแนวคิดพึ่งตนเองฐานภูมิปัญญาไท  เป็น
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน  มีการเรียนรู้  เช่น  
หลกัสูตรการเกษตรแบบยัง่ยืน  หลกัสูตรเด็กและเยาวชนฮกั
ถ่ิน  หลกัสูตรสุขภาพชุมชน  ฯลฯ 
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ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  
เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 

 

ที่ 
ประเภทแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว 
ทีอ่ยู่แหล่ง
ท่องเทีย่ว 

รูปภาพ ค าบรรยาย 

2. 
แหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ
เชิงอนุรักษ ์

เหวใจหด 

บา้นกุดแฮด หมู่4 
ต.กุดบาก   
อ.กุดบาก   
จ.สกลนคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

-เส้นทางเดินทางโดยรถยนต์  จากบ้านกุดแฮดถึงวดัด่าน
หลวง  ประมาณ  8  กิโลเมตรเป็นเขตป่าชุมชนบา้นกุดแฮด
ซ่ึงติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ภูมิประเทศเป็นภูเขาท่ีมี
ธรรมชาติสวยงามมก  รอบๆเต็มไปด้วยป่าไมน้านาชนิด  
ตามพื้นเป็นลานหินมีน ้าตกล าธาล  สภาพอากาศบนยอดเขา
เย็นสบาย  ฤดูหนาวหนาวมาก  บริเวณใกล้เคียงมีจุด
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีงดงามมากซ่ึงมีระยะทางไม่ไกล  
เช่นหน้าผาใจหด  เป็นจุดชมวิว  ชมพระอาทิตยต์ก  แหล่ง
เรียนรู้ทับควาย  ซ่ึงเป็นแหล่งอาศัยของชนเผ่ากะเลิงมี
ประวติัเร่ืองราวมากมาย  ถ ้ าพวงเป็นศาสนสถานท่ีเป็นท่ี
เคารพสักการะของคนในชุมชน  ท่าสหาย  เป็นสถานท่ีท่ี
สหายใชเ้ป็นท่ีอาศยัหลบซ่อนตอนท่ีมีการเกิดศึกสงคราม 
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ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 

 

ที่ 
ประเภทแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว 
ทีอ่ยู่แหล่ง
ท่องเทีย่ว 

รูปภาพ ค าบรรยาย 

3. 
แหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม 

วถีิชีวติ  “เผา่กะเลิง” 

บา้นกุดแฮด  
ต.กุดบาก   
อ.กุดบาก   
จ.สกลนคร 

 

 

 

-กะเลิง หรือ ข่าเลิง เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มหน่ึงในหกเผา่ท่ี
อยูอ่าศยัในจงัหวดัสกสลนคร ไดแ้ก่ ผูไ้ทหรือภูไท ไทโส้ 
ยอ้ โยย้ ลาวและกะเลิง หมู่บา้นท่ีมีชาวกะเลิงเป็นชนกลุ่ม
ใหญ่ในเขตอ าเภอกุดบาก ไดแ้ก่ บา้นกุดแฮด บา้นบวั ชาว
กะเลิงเช่ือวา่ ในป่ามีเจา้ป่าคุม้ครองปกปักรักษา ดงันั้นเม่ือ
จะตั้งหมู่บา้นก็จะตั้งศาลาเพื่อใหเ้ป็นพระภูมิเทพารักษข์อง
หมู่บา้น เรียกบริเวณนั้นวา่ “ดอนปู่ ตา” ผูใ้ดรุกล ้าเขา้ในเขต
ดอนปู่ ตาถือวา่ผิด และเม่ือมีผูเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย ญาติผูใ้หญ่
พร้อมเฒ่าจ ้าจะไปขอขมาต่อเจา้ปู่ ท่ีดอนปู่ ตา ซ่ึงเม่ือวา่จะ
ช่วยใหอ้าการเจบ็ไขไ้ม่สบายนั้นดีได ้ความเช่ือดงักล่าวผล
ต่อพฤติกรรมของชาวกะเลิงและก่อใหเ้กิดประเพณีสืบทอ
กนัมา จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี  
  ประเพณีท่ีโดดเด่นคือ การร าผหีมอ  การเหยา  ซ่ึงเป็นการ
รักษาโรคแบบโบราณใหก้บัผูป่้วยซ่ึงเช่ือวา่เป็นการไล่ผี
หรือส่ิงชัว่ร้ายใหห้ายจากผูท่ี้เจบ็ป่วยไม่สบาย  และยงัมี
พิธีกรรมท่ีน่าสนใจ  เช่น  ออกใหม่เดือนสาม  เล้ียงปู่ ตา  
การแห่นางแมว  และการออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งโบราณ
ซ่ึงถือเป็นพิธีท่ีท าอยา่งยิง่ใหญ่น่าดูชมทุกปี 
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ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 

ที่ 
ประเภทแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว 
ทีอ่ยู่แหล่ง
ท่องเทีย่ว 

รูปภาพ ค าบรรยาย 

4. 
ผลิตภณัฑ์ 

OTOP 
แหล่งเรียนรู้วสิาหกิจ
ชุมชนผา้ยอ้มคราม 

บา้นกุดแฮด  
ต.กุดบาก   
อ.กุดบาก   
จ.สกลนคร 

 - เผา่กะเลิง ในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด ยงัคงพยายามจะ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญาทอ้งถ่ิน ดา้นวถีิชีวิต
ความเป็นอยู ่การแต่งกาย ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชนเผา่ ท า
ใหก้ารสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีมาถึงลูกหลาน  ปัจจุบนั
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร ไดเ้ขา้มาสนบัสนุน ดา้นวชิาการ งบประมาณ 
เทศบาลต าบลกุดแฮดในฐานะองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีส่งเสริม
อาชีพ  จึงไดส้นบัสนุนกลุ่มเป็นพี่เล้ียงในการช่วยส่งเสริม
ใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐาน GI    เพื่อต่อยอดนวตักรรม
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เขม้แขง็และย ัง่ยนื 
ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากผา้ การแปรรูป จากผืนผา้ เป็น
ผา้พนัคอ กระเป๋า  เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองใชต่้างๆ  ใหมี้
คุณภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด  
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ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 

ที่ 
ประเภทแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว 
ทีอ่ยู่แหล่ง
ท่องเทีย่ว 

รูปภาพ ค าบรรยาย 

5. 
แหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

กลุ่มธรณินอินทรีย ์

บา้นกุดแฮด  
ต.กุดบาก   
อ.กุดบาก   
จ.สกลนคร 

 
 

-  กลุ่มธรณินอินทรีย ์ เกิดข้ึนจากการรวมตวักนัของ
เกษตรกร กลุ่มเล็กๆ ท่ีมีแนวความคิดท่ีจะไม่ใช ้  เลิกใช้
สารเคมีในการท าเกษตร ไม่วา่จะเป็น  ท านา  ท าสวน  ปลูก
ผกัสวนครัว ท าไร่   เพื่อเป็นการรักษาสภาพ ดิน น ้า ให้
บริสุทธ์ และเป็นการดูแลสุขภาพของเกษตรกรใหแ้ขง็แรง
ไม่เจบ็ป่วย จากการใชส้ารเคมี   รวมถึงความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภคปลายทางดว้ย  ต่อมากลุ่มน้ีไดรั้บการสนบัสนุน
จากนกัวชิาการหาวทิยาลยัในเขตจงัหวดัสกลนคร เป็นผู ้
ประสานงาน สนบัสนุนแนะน าใหค้  าปรึกษางานดา้น
วชิาการ  การผลิต  แปรรูปสินคา้เกษตรอินทรียแ์ก่กลุ่ม ท า
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของหน่วยงานภายนอกและไดเ้ขา้ร่วมเป็น
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนธรณินอินทรียใ์น  18  อ าเภอของ
จงัหวดัสกลนคร และมีหน่วยงานราชการไดเ้ขา้มาศึกษาดู
งานวถีีของกลุ่ม  ท าใหเ้กษตรกรมีความภูมิใจในอตัลกัษณ์
ในความเป็นชุมชนของตนเอง 
 
 
 



 6 

ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 

ที่ 
ประเภทแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว 
ทีอ่ยู่แหล่ง
ท่องเทีย่ว 

รูปภาพ ค าบรรยาย 

6. 
แหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ
เชิงอนุรักษ ์

    ป่าชุมชน 

บา้นกุดแฮด  
ต.กุดบาก   
อ.กุดบาก   
จ.สกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

-  ชาวบา้นกุดแฮด ม.4,7,9 ต าบลกุดบาก จ.สกลนคร มีความ
ผกูพนักบัป่ามาตั้งแต่โบราณ  วถีิชีวติตอ้งพึ่งพาอาศยัป่าทั้ง
ทางตรรง ทางออ้ม  ป่าชุมชนบา้นกุดแฮดไดรั้บการจดัตั้ง
เม่ือปีพ.ศ.2540 โดยนายสง่า จ  าวงศล์า  ปูชนียบุคคลและภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นกุดแฮดไดจุ้ดประกายการมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาป่าของคนในหมู่บา้น โดยชาวบา้นกุดแฮดทุก
เพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ ทั้งพระสงฆ ์องคเ์จา้ หลกัชยัใจบา้น ครู
อาจารญ ์ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ คนหนุ่ม คนสาวต่างไดร่้วมประชุม
ปรึกษาหารือกนั ไดมี้มติจดัตั้งป่าชุมชน และไดรั้บอนุมติั
จากกรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น 
ตามหนงัสือ ท่ี กษ 0710.4/14881 ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2545
และหนงัสือประกาศจงัหวดัสกลนคร เร่ืองก าหนดเขตพื้นท่ี
บางส่วนในเขตป่าสงวนแห่งชาติใหเ้ป็นพื้นท่ีในการจดัการ
ป่าชุมชน ลงวนัท่ี 10 ต.ค.2545 เน้ือท่ี 632 ไร่ ต่อมาคกก.ได้
ประสานขยายเขตดูแลจากจนท.ป่าสงวนแห่งชาติแก่งแคน
(อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก)เป็นเน้ือท่ี 10,036 ไร่ ชาวบา้น
ไดช่้วยกนัดูแลรักษาป่าใหมี้ความอุดมสมบูรณ์สืบมา 
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ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 

ที่ 
ประเภทแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว 
ทีอ่ยู่แหล่ง
ท่องเทีย่ว 

รูปภาพ ค าบรรยาย 

7. 
แหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม 

   บุญเดือนสาม 
      “ เล้ียงเจา้ปู่  ” 

บา้นกุดแฮด  
ต.กุดบาก   
อ.กุดบาก   
จ.สกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ชาวกะเลิงมีความเช่ือต่ออ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์มีการนบัถือ
ศาสนาและปฏิบติัตามฮีตคองและนบัถือผอียา่งเคร่งครัด 
เพราะเช่ือวา่ในป่ามีเจา้ป่าคุม้ครองปกปักรักษา ดงันั้นเม่ือจะ
ตั้งหมู่บา้นก็จะตั้งหมู่บา้นก็จะตั้งศาลปู่ ตาเพื่อเป็นพระภูมิเท
วารักษข์องหมู่บา้นเรียกบริเวณนั้นวา่ ดอนปู่ ตา  ผูใ้ดล ้าเขา้
ไปในดอนปู่ ตาถือวา่ผิด ผูน้ั้นจะเจบ็ไขไ้ดป่้วย ผปีู่ ตา 
นอกจากจะท าหนา้ท่ีคุม้ครองปกป้องชาวกะเลิงแลว้ ยงัมี
บทบาทส าคญัต่อการรักษาป่าของหมู่บา้น  ซ่ึงลดลงเร่ือยๆ
ทุกปี  เช่ือวา่ถา้ใครเขา้ไปตดัไมใ้นดอนปู่ ตาก็จะถูกปู่ ตาท า
ใหเ้จบ็ป่วยไข ้ทุกๆปีจะมีพิธีกรรมเล้ียงผปีู่ ตาเป็นงาน
ประจ าปีของหมู่บา้น ในวนัข้ึน 3 ค ่าเดือน 3 ตลอดมา เพราะ
ชาวกะเลิงเช่ือวา่เป็นวนัดีวนัปลอด จากความเช่ือดงักล่าวมี
ผลต่อพฤติกรรมของชาวกะเลิง จึงก่อใหเ้กิดประเพณีสืบ
ทอดกนัมาจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี 
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ที่ 
ประเภทแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว 
ทีอ่ยู่แหล่ง
ท่องเทีย่ว 

รูปภาพ ค าบรรยาย 

8. 
แหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม 

    
ชุมชน 

ท่องเท่ียว OTOP 
นวตัวถีิ 

บา้นกุดแฮด หมู่ท่ี 9 
 

 
 
 
 
 
 

บา้นกุดแฮด  
ต.กุดบาก   
อ.กุดบาก   
จ.สกลนคร  

-  กรมการพฒันาชุมชนด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเท่ียว
otop นวตัวถีิ จงัหวดัสกลนคร ไดค้ดัเลือกชุมชนท่องเท่ียว
อ าเภอกุดบาก จ านวน 2 หมู่บา้น คือบา้นหนองสะไน  หมู่ท่ี
11  ต.นาม่อง และบา้นกุดแฮด หมู่ท่ี 9   และด าเนินกิจกรรม
พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว  พฒันาและบริหารจดัการ
ขอ้มูลชุมชนรวมทั้งศึกษาและประเมินเส้นทางเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวเมืองหลกัเมืองรอง ระดบัอ าเภอ  โดยพฒันา
ชุมชนอ าเภอกุดบาก ไดป้ระสานเทศบาลต าบลกุดแฮดเป็น
พี่เล้ียงในการดูแล สนบัสนุนการขบัเคล่ือนโครงการ ในการ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้เยีย่มชม 
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ที่ 
ประเภทแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว 
ทีอ่ยู่แหล่ง
ท่องเทีย่ว 

รูปภาพ ค าบรรยาย 

9. 
แหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ 

สถานท่ีคน้พบรอยเทา้
ไดโนเสาร์เขตอุทยาน

ภูผาเหล็ก 
 

บา้นกุดแฮด  
ต.กุดบาก   
อ.กุดบาก   
จ.สกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ปี2562 นายอ าเภอกุดบากร่วมกบัผูน้ าชุมชนบา้นกุดแฮด
และจนท.ทต.กุดแฮด ออกส ารวจพื้นท่ีป่าเขตอุทยานภูผา
เหล็กเขตบา้นกุดแฮด เพื่อจะขบัเคล่ือนเป็นเส้นทาง
ท่องเท่ียวและไดไ้ปคน้พบรอยเทา้ไดโนเสาร์ ซ่ึ งจนท.จาก
พิพิธภณัฑสิ์รินธรไดเ้ขา้มาตรวจสอบและยนืยนัวา่เป็นรอย 
เทา้ไดโนเสาร์สายพนัธ์ท่ีคน้พบในจงัหวดักาฬสินธ์  อ าเภอ
กุดบากจึงไดส้ร้างรูปป้ันไดโนเสาร์ไวท่ี้หนา้ผา เขตเทศบาล
ต าบลกุดแฮด และร่วมกบัชุมชนไดดู้แล สนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนโครงการ ในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้เยีย่ม
ชม  จุดชมววิทางธรรมชาติ และไดป้ระชาสัมพนัธ์ผา่น
facebook , www.Kudhat.go.th  
 
 

 

 

http://www.kudhat.go.th/
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