
สถานทีท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแกน 
 

โฮงมูนมังเมืองขอนแกน 
ที่ตั้ง  :  ถนนรอบบึง ตําบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทรศัพท  :  0 4327 1173    
เวลาเปด - ปด  :  08.30 – 17.00 น.  วันจันทร – วันเสาร (หยุดวันนักขัตฤกษ  และวันอาทติย) 
คาธรรมเนียมการเขาชม  : ชาวไทย (เดก็  10  บาท/ผูใหญ  20  บาท) ,  ชาวตางชาติ  90  บาท 

     
เม่ือวันที่  17  ธันวาคม  2550   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดําเนินยังโฮงมูนมัง

เมืองขอนแกน 

 

     
 โฮงมูนมังเมืองขอนแกน  คือ หอเก็บสมบัติทีเ่กบ็รวบรวมเร่ืองราวอนัเปนที่มาของเมืองขอนแกน 
เปนพิพิธภัณฑที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตและความเปนอยูของชาวขอนแกนตั้งแตอดีตจวบจนถึง
ปจจุบัน ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงใหชุมชนเกดิจิตสํานกึในความรัก ความหวงแหนทองถิ่นของตนเอง  และ
เปนศนูยกลางการศึกษา  คนควาขอมูลประวัติเมืองขอนแกน เปนเสมอืนประตูสูประวัติศาสตรอันยาวนาน
ของภาคอีสาน  

คําวา "โฮง" ในภาษาอีสานหมายถงึ โรง หรือหองโถงที่มีขนาดใหญ สวนคําวา "มูนมัง" หมายถึง 
ทรัพยสมบัติหรือมรดก โฮงมูนมังเมืองขอนแกนเปนพิพิธภัณฑที่เกบ็ภูมิปญญาที่มีการเลาเร่ืองตางๆ ของ
เมืองขอนแกน เลาเร่ืองปฏิสัมพันธของคนลาว คนจีน คนญวน หรือคนฝร่ัง ที่มาอยูเมืองขอนแกนนาน



มาแลวเปนรอยๆ ป จนถึงวิถีชีวิตของผูคนในปจจุบนั รวมไปถงึวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ที่สืบทอดมา
จนถึงทกุวันนี ้
             ขอมูลดานประวัติศาสตรที่ได นอกจากการคนควาเอกสารแลวยงัมีทีมนกัประวัติศาสตรชวยดูแล 
และไดมีการตั้งทีมครูโรงเรียนเทศบาลจํานวน 7-8 คน ออกไปสืบคนประวัติทีบ่านดอนบม บานโนนเมือง 
บานดอนพนัชาด และบานทุม ซ่ึงเปนทีต่ั้งเมืองขอนแกนในอดตีเม่ือ 230 ปที่ผานมา โฮงมูนมังเมืองขอนแกน 
แบงการจัดแสดงออกเปน 5 สวน มีการนําเสนอเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ เชน คําบรรยาย ภาพประกอบ 
ภาพถาย หุนจําลอง คอมพิวเตอร และส่ือวิดีทัศน รวมไปถึงขาวของโบราณตางๆ ซ่ึงบางชิน้เปนของจําลอง 
แตบางชิ้นกเ็ปนของจริงที่เจาของไดบริจาคใหกับพิพิธภัณฑเพ่ือใหผูที่มาชมไดศึกษา 
สวนที ่ 1 เปนการแนะนําเมืองขอนแกน เกี่ยวกับความเชือ่เรื่องช่ือของเมืองขอนแกน ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะภูมิศาสตร โบราณวัตถุท่ีแสดงถึงอารยธรรมอันสูงสงของเมืองขอนแกนท่ีมีมายาวนาน นอกจากนั้น
ภายในสวนจดัแสดงนี้ยังมีขอมูลเกี่ยวกับการขุดคนพบโครงกระดกูไดโนเสารพันธุใหมของโลก ท่ีมีช่ือวา  
"ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน"และ"สยามโมไทรันนัสอีสานเอนซิส" 
สวนที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตรเมืองขอนแกน ท่ีมีอายุกวา 3,000-5,000 ปมาแลว เปนเรื่องราว
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อในดานตางๆ ของเมืองขอนแกน นับตั้งแตยุคสมัยกอน
ประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตรท่ีนําไปสูการรวมตัวเปนชุมชน รวมทั้งมีหุนจาํลองแสดงวัฒนธรรม
โบราณตางๆ หรือท่ีเรียกวา "ฮีตสิบสอง" ซ่ึงหมายถึงประเพณีท่ีจะมใีนแตละเดือนของชาวขอนแกนใหดู
ครบทุกเดือน 
สวนที ่ 3 การตั้งเมือง เปน เรื่องราวเกี่ยวกับประวัตคิวามเปนมาของการอพยพโยกยายในการตั้งเมืองของ
บรรพบุรุษ ซ่ึงการเดินทางอพยพโยกยายถ่ินฐานบานเมืองมีถึง 7 ครั้ง กอนจะปกหลักลงในพื้นท่ีท่ีเปนเมือง
ขอนแกนปจจุบัน รวมทั้งมีช่ือและภาพวาดของเจาเมืองขอนแกนในอดีต และประวัตขิองผูท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในการตั้งเมืองขอนแกนพิธีตั้งเสาหลักเมืองเปนตน 
สวนที่ 4 บานเมืองและวิถขีองชาวขอนแกน   เปนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวติและการดํารงชีพของประชาชนที่
อาศัยอยูในเมืองขอนแกน ประมาณ 100 ปท่ีผานมา ท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ผูคน
เหลานั้นไดเดินทางเขามาประกอบอาชีพและคาขาย เชน ชาวฝรั่ง ชาวจีน ชาวเวียดนาม ชาวอินเดีย เปนตน 
ซ่ึงมีการจําลองชีวิตความเปนอยูของชาวบานผานรูปปนหุนขนาดเทาคนจริง เชน การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การทอผา ฯลฯ  
สวนที่ 5 เปนเร่ืองราวเกี่ยวกบัชีวิตและความเปนอยูของชาวขอนแกนในปจจุบัน ท้ังดานวัฒนธรรมประเพณี
ท่ียังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน รวมถึงเศรษฐกจิ การเมือง การปกครอง การศกึษา และจัดแสดง
ภาพถายรวมทั้งประวัติของบคุคลที่มีความสําคัญตอประเทศ และชาวขอนแกน เชน นายแพทยกระแส    
ชนะวงศ นายแพทยรางวัลแมกไซไซ และภราดร ศรีชาพันธุ นักเทนนิสช่ือดังของเมืองไทยในขณะนี้ เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวท่ีนาสนใจทางดานธรรมชาต ิ โบราณคด ี และเทศกาลที่
เปนเอกลักษณของเมืองขอนแกนมีรูปจําลองของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในจังหวัดขอนแกน 



พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน 
ที่ตั้ง  : 193  ถ.หลังศูนยราชการ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
โทรศัพท  :  0 4324  6170    
เวลาเปด - ปด  :  วันพุธ – วันอาทติย  09.00 – 16.00 น.  
                             (หยุดวันจันทร วันอังคาร  และวันหยดุนักขัตฤกษ 
คาธรรมเนียมการเขาชม  : ชาวไทย  10  บาท , ชาวตางชาติ  30  บาท 
Website : www.thailandmuseum.com 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน  ตั้งอยูถนนหลังศนูยราชการเปนที่เกบ็รวบรวมและ จัดแสดง
โบราณวัตถุและศิลปวัตถอุันมีคาตัง้แตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยประวัติศาสตร  มีการจัดแสดงโครง
กระดูกมนษุยยคุหินใหมทีบ่านเชียงและเคร่ืองมือเคร่ืองใชของผูคนในยุคนั้น  ส่ิงที่ควรชมสําหรับพิพิธภัณฑ
แหงนี ้ คือ ใบเสมาหินทรายขนาดใหญ เปนงานพุทธศิลปสมัยทวาราวดีจําหลกัภาพพุทธประวัติที่งดงามและ
สมบูรณมาก พบที่เมืองฟาแดดสงยาง  จังหวดักาฬสินธุ  นอกจากนั้นยังมีศลิปวัตถุสมัยขอมหรือลพบุรีอัน
ไดแก ทบัหลังจากปราสาทหินในภาคอีสาน  นอกเหนอืจากโบราณวัตถุที่พบในทองถิ่นแลว  ที่นี่ยงัจัดแสดง
ศิลปวัตถุสมัยอืน่ไวดวย เชน  สุโขทัย  อยุธยา เปนตน  และสวนหนึ่งก็จัดแสดงขาวของเคร่ืองใชพ้ืนบานไว
ดวย  เหมาะสําหรับผูที่สนใจศกึษาดานประวัติศาสตร  โบราณคดี และชีวิตความเปนอยูของคนอีสาน  
  

                                         

 
 
 
 
 



หอศิลปวัฒนธรรม 
ที่ตั้ง  : สํานักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแกน    
โทรศัพท  :  0 4333  2035    
เวลาเปด - ปด  :  วัน เวลาราชการ 
Website :  http://cac.kku.ac.th/ 
 หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลยัขอนแกน  อาคารรูปทรง “เลาขาว” ซ่ึงเปนเอกลักษณของภาค
อีสาน  อันหมายถงึ การเกบ็ออมอาหารการกินไวอยางสมบูรณ  จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยงานกลางในการ
ประสานงานการจัดนิทรรศการ  การเผยแพรและการจัดงานแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  มีการจัดแบงพืน้ที่เปน            2  สวน  คือ อาคารนิทรรศการ และ
หองนทิรรศการถาวรในรูปแบบ “พิพิธภัณฑทางการศึกษา  อีสานนิทศัน”  แสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับภูมิภาค
อีสาน  ดวยเทคโนโลยีและสื่อที่ทนัสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



ศาลเจาพอหลักเมืองจังหวัดขอนแกน 
ที่ตั้ง  :  ถนนประชาสําราญ  ตําบลในเมอืง อ.เมือง จ.ขอนแกน   
 ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแกน  เปนศูนยรวมจิตใจของชาวขอนแกน  รวมถึงผูเยี่ยมเยือนจํานวนมาก
ท่ีเดินทางมาสักการะบูชา  ขอพรตามความเชื่อ ตัวอาคารเปนสถาปตยกรรมไทยประยุกต     ทางเขาซุมประตู
ท้ังส่ีดานครอบดวยซุมเรือนแกวสองช้ัน     หลังคาเปนทรงจั่วจตัุรมุข  ซอน  3  ช้ัน  ช้ันเครื่องยอดเปนรูป
เจดียศิลปะพื้นเมืองอีสาน   สัณฐานเปนเจดียจําลองจากองคพระธาตุขามแกน   ปลายสุดประดับดวยฉัตรทอง
หาช้ัน และยอดฉัตรทองคําบริสุทธ์ิ  99.99  เปอรเซ็น  หนัก   9   กิโลกรัม  
   
 
 
 
 
 
  
 
 

พระมหาธาตุแกนนคร 
ที่ตั้ง  :  ถนนกลางเมอืง  ตําบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน   
 พระมหาธาตุแกนนคร หรือ พระธาตุ  9  ช้ัน  ประดิษฐานอยูภายในวัดหนองแวง(พระอารามหลวง)  
ความสูงขององคพระธาต ุ  80   เมตรเปนท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรวบรวมคัมภรีทางพระพุทธศาสนา  
บานประตูหนาตางแกะสลักภาพชาดก  ภาพพุทธประวัต ิ  ฝาผนังท้ังส่ีดานมีภาพประวัติเมืองขอนแกน บน
ช้ันท่ี  9  บรรจุพระบรมสารีริกธาตกุลางบุษบก และเปนจดุชมทัศนียภาพของตัวเมืองขอนแกนไดท้ัง  4  ดาน  
และสามารถมองเห็นบึงแกนนครไดอยางสวยงาม 

                                            
 



อนุสาวรียพระนครศรีบริรักษ 
ที่ตั้ง  :  ถนนนิกรสําราญ   ตําบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน   
  ทาวเพียเมืองแพนหรือพระนครศรีบริรกัษเปนขุนนางเชื้อพระวงศกษัตริยเวียงจนัทร มีธิดาช่ือนางคํา
แวนเปนสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในป พ.ศ. 2332 ทาวเพียเมืองแพนได
พาสมัครพรรคพวก ประมาณ 330 คน อพยพมาอยูท่ีบานบงึบอน ขึ้นตรงตอพระยานครราชสีมา ตอมาในป 
พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมยก “ บานบึง
บอน” ขึ้นเปน “เมืองขอนแกน” และยกฐานันดรศักดิ์ “ ทาวเพียเมืองแพน” ขึ้นเปน “ พระนครศรีบริรกัษ” 
พอเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแกน ในป พ.ศ. 2525 ประชาชนชาวขอนแกน ไดรวมใจกันสรางอนุสาวรีย
พระนครศรีบริรกัษขึ้นเพื่อเปนอนุสรณและเคารพสักการะของชาวเมืองขอนแกน 

                    
ศาลเจาพอมเหศักดิ์ 
ที่ตั้ง  :  ถนนรอบบึงแกนนคร   ตําบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน   
 ในอดีตทาวเพียเมืองแพน ผูกอตั้งเมืองขอนแกนไดตั้งเสาบือบาน  สรางมเหสักขเทวดาผูยิ่งใหญ             
ผูปกปองคุมครองบานเมืองใหรมเย็น  ซ่ึงตามคติพระพุทธศาสนา  ศาลมเหสักข   คือท่ีสถิตของพระอินทร   
ผูปกปองเมืองขอนแกนใหรมเย็นเปนสุข 
 การกราบไหวใชธูป  9  ดอก (บนหรือขอพรใช  16  ดอก)  เทียน  1  คู  ผลไม  และดอกดาวเรือง 

                             
 



ศาลเจาแมสองนาง 
ที่ตั้ง  :   สวนสาธารณะบึงแกนนคร   ตําบลในเมอืง อ.เมือง จ.ขอนแกน   
 ศาลเจาแมสองนางอยูภายในบริเวณบึงแกนนคร   ตามตํานานทั้งสองนางเปนพระราชธิดาของ         
พระเจาชัยเชษฐาธิราช  กษตัริยแหงลานชาง (ประเทศลาว)    เกิดใน พ.ศ. 2104 – 2105   ตรงกับ   ค.ศ. 1561 - 
1562   ไดออกรบแทนพระบิดาโดยฝายไทยคือพระเอกาทศรถ  ซ่ึงสถานที่แหงนี้เปนท่ีสักการะขอพรที่สําคญั
อีกแหงหนึ่ง  
                            
 

 
 
 
 
 
 
วัดเสาเดียว 
ที่ตั้ง  :   สวนสาธารณะบึงแกนนคร   ตําบลในเมอืง อ.เมือง จ.ขอนแกน   
 วัดเสาเดียว  และสวนมิตรภาพไทย - เวียดนาม   สถานที่ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ อันแนนแฟน
ระหวางประชาชนชาวขอนแกนและประชาชนชาวเวียดนาม  ตั้งอยูบริเวณริมบึงแกนนคร  ภายในวัดเสาเดียว
ประดิษฐานองคพระโพธิสัตวกวนอิมรอยมือพันตา   ซ่ึงอัญเชิญมาจากเมืองฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เปนสถาปตยกรรมจําลองจากวัดเสาเดียวของกรงุฮานอย  ซ่ึงจะจัดพิธีเฉลิมฉลอง ขึ้นในวนัท่ี  17  
พฤษภาคม  ของทุกป 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        



เจาแมกวนอิม 
ที่ตั้ง  :   สวนสาธารณะบึงแกนนคร   ตําบลในเมอืง อ.เมือง จ.ขอนแกน   
  อยูใกลกับสวนสาธารณะ  200  ป  เปนท่ีตั้งของสวนหนานหนิง  สวนมิตรภาพแหงความเปนเมืองพ่ี
เมืองนองระหวาง  เทศบาลนครหนานหนิง   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีและเทศบาลนครขอนแกน  
ประเทศไทย  รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิแหงองคพระโพธิสัตวกวนอิมซ่ึงเปนท่ีนับถือของพุทธศาสนิกชน           
ท่ัวโลก  ซ่ึงชาวขอนแกนเชื่อวาผูท่ีไดมาออกกําลังกายหรือพักผอน  ณ บริเวณบึงแกนนคร   และได
สักการะบูชาองคเจาแมกวนอิมจะมีสุขภาพพลานามัยท่ีแขง็แรงตลอดไป 

                                      
ปงเถากงมา 
ที่ตั้ง  :   ถนนรอบบึงแกนนคร   ตําบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน   
 ศาลเจาปงเถากงมา  ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคูบานคูเมืองจังหวัดขอนแกนมาเปนเวลาชานาน  เรื่องเลาตํานาน
ความศกัดิ์สิทธ์ิ  ไดผานการเลาขานจากคนไทยเชื้อสายจีนท่ีอยูคูจังหวัดขอนแกน  มาเปนเวลากวา  60  ป  
ภายในศาลเจาเปนท่ีประทับของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  อาทิเชน ไฉซ่ิงเอ้ีย (เทพเจาแหงโชคลาภ)  เจาแมทับทิม              
(เทพเจาผูดูแลคุมครองใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ) และศาลเจาปูครูเย็น ท่ีคุมครองชาวขอนแกนมาเปนเวลา
เกือบ   200  ป    ในชวงประมาณปลายเดือนตุลาคม  ถึงตนเดือนพฤศจกิายน  ของทุกป  จะมีการจัดงาน
สมโภชศาลเจาปงเถากง – มาขอนแกน  ณ  บริเวณริมบึงแกนนคร  ซ่ึงมีกิจกรรมตางๆ มากมาย  อาทิเชน  
ขบวนแหสิงโต  มังกร  เอ็งกอ   อาหารมงคลกระทะยักษจากโรงแรมและภัตตาคารชื่อดังในขอนแกน            
การประมูลส่ิงมงคล รับโชคลาภและบารมีใหกับชีวิต ฯลฯ 

                                     



 
 

สถานที่ทองเท่ียวในจังหวัดขอนแกน 
 

อําเภอเมือง 
วัดปาแสงอรุณ 
ที่ตั้ง   :     บานพระคือ  ตําบลพระลับ  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
    สิมอีสาน ตั้งอยูภายในบริเวณวดัปาแสงอรุณ ตําบลพระลับ หางจากศาลากลางจังหวดัขอนแกน

ประมาณ  3 กิโลเมตร ตามเสนทางขอนแกน-กาฬสินธุ สิมอีสาน ไดเนนถึงรูปแบบ ทรวดทรง ความมั่นคง
สามารถคุมแดดคุมฝน ตลอดจนความวิจติรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผาไหมมัดหม่ี ซ่ึงเปนเอกลักษณ
ของจังหวัดขอนแกน เพ่ือใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาเรยีนรูและอนุรักษสถาปตยกรรมทองถ่ิน อันเปนการ
ปลูกฝงแนวความคดิสรางสรรคท่ีดตีอไป อีกท้ังยังเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ คูบานคูเมืองของจังหวัด
ขอนแกนตลอดไป 
 

          
                                                               

 



สิม วัดไชยศรี 
ที่ตั้ง   :     หมูท่ี 8   บานสาวะถี  ตําบลสาวะถี  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
วัดไชยศรีหรือท่ีชาวบานเรียกวา วดัใต สิม วัดไชยศรี สรางเมื่อป พ.ศ. 2408 เดิมเปนอาคารแบบสิม

อีสาน ภายหลังไดซอมเสริมผนังใหสูงขึ้นและทําหลังคาทรงไทย มีฮูปแตม(จิตรกรรมฝาผนัง) เขียนท้ังผนัง
ดานในและดานนอกส่ีดาน ผนังดานในเขียนภาพอดตีพระพุทธเจา เรื่องเวสสันดรชาดก ผนังดานนอกเขียน
ภาพนรกเจ็ดขุม   เรื่องสินไซ   สีท่ีใชเขียนเปนสีฝุนวรรณะสีเย็นคือสีครามฟาขาวเปนสวนใหญ 
              ฮูปแตม วัดไชยศรี มีลักษณะพิเศษ คือการเขียนภาพเต็มผนังไมเหลือท่ีวาง ภาพคนมีท้ังขนาดใหญ
และเล็ก มีรางกายไมสมสัดสวน ทาทางดูเปนธรรมชาติมากกวานาฎลักษณ  ตัวภาพตางๆ แสดงทาทาง
เคล่ือนไหวโลดโผน มีกาาจัดองคประกอบอยางเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อําเภอนํ้าพอง 
พระธาตุขามแกน 

ที่ตั้ง   :    วัดเจติยภูมิ บานขาม หมูท่ี 1 ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน   
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางขึ้นประมาณตนพุทธศตวรรษที่ 25     ตามประวตัิโดยยอกลาววาโมริยกษัตริยเจาเมืองโมรียซ่ึง
เปนเมืองอยูในอาณาเขตของประเทศกัมพูชามีความประสงคท่ีจะนําพระอังคารของพระพุทธเจาท่ีพระองค
ไดไวเม่ือครั้งพระพุทธเจาปรินิพพานใหมๆ มาบรรจุพระธาตุพนม จึงโปรดใหพระอรหันตและพระเถระ 
เจาคณะรวม 9 องค  นําขบวนอัญเชิญพระอังคารมาในครั้งนี้ เม่ือผานมาถึงดอนมะขามแหงหนึ่งซ่ึงมีตน
มะขามใหญท่ีตายแลวเหลือแตแกน เนื่องจากเปนเวลาพลบค่ําแลวและบริเวณนีภู้มิประเทศราบเรียบดจีึงหยุด
คณะพกัช่ัวคราว รุงเชาจึงเดินทางตอไปถึงภกูําพราปรากฏวาพระธาตุพนมไดสรางเสร็จแลว จึงเดินทางกลับ
และตั้งใจวาจะนําพระอังคารธาตกุลับไปประดษิฐานไวท่ีบานเมืองของตน แตเม่ือเดินทางผานดอนมะขาม
อีกครั้งปรากฏวาแกนมะขามทีต่ายแลวนั้นกลับยืนตนแตกกิ่งกานผลิใบเขียวชอุมเปนท่ีนาอัศจรรย คณะ
อัญเชิญพระอังคารธาตุจึงพรอมใจกันสรางเจดยีครอบตนมะขามนี ้พรอมกับนํา     พระอังคารธาตแุละ
พระพุทธรูปบรรจุไวในองคพระธาตุและใหนามวาพระธาตุขามแกนมาจนทกุวนันี ้    
กูประภาชัย หรือ กูบานนาคํานอย 
ที่ตั้ง   :    บานนาคํานอย  ตําบลบัวใหญ  อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
                                                                

                                                                                
 



ตั้งอยูท่ีบานนาคํานอย ตําบลบัวใหญ การเดินทาง ไปทางเดียวกับพระธาตุขามแกน ตรงไปกอนถึง
สะพานขามคลองสงน้ําจากลําน้ําพอง เล้ียวซายตามถนนเลียบคลองสงน้ําแลวเล้ียวขวาขามสะพานเขา
หมูบานนาคํานอย กูจะอยูภายในวดักูบานนาคํานอย หรอืจะขับรถขามสะพานขามคลองสงน้ํา ตรงไปตาม
ถนนลาดยางประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะมีปายบอกทางใหเล้ียวซายผานหมูบานไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะ
ถึงกูประภาชัย กูประภาชัยเปนกลุมโบราณสถานที่มีลักษณะแผนผังอยางเดียวกันกับโบราณสถานที่พบ
หลักฐานแสดง อโรคยาศาลหรือสถานพยาบาลที่พระเจาชัยวรมันท่ี 7 แหงอาณาจักรเขมรโบราณโปรดฯให
สรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1720-1780) คือประกอบดวยปรางคประธานรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส มีมุขยื่น
ทางดานหนา ดานขวามือเยื้องไปขางหนาเปนอาคารรูปส่ีเหล่ียมท่ีเรียกวา บรรณาลัย อาคารทั้งสองลอมรอบ
ดวยกําแพงแกวโดยมีโคปุระหรือซุมประตูทางเขาออกดานหนาหรือทางดานทิศตะวันออกเพียงดานเดียว 
นอกกําแพงที่มุมซายมีสระน้ํา 1 สระทั้งหมดสรางดวยศิลาแลง โดยมีเสาประดับประต ู ทับหลังเปนหินทราย 
ปจจุบันหักพังแตไดรับการดูแลรักษาจากทางวัดเปนอยางด ี 

หมูบานงูจงอาง 

ที่ตั้ง   :     บานโคกสงา ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                     
 

บานโคกสงาเปนหมูบานที่มีช่ือเสียงในการจดัแสดงศิลปะการตอสูระหวางคนกับงู โดยพอใหญเคน 
ยงลา ผูซ่ึงประกอบอาชีพหมอยา ไดเดินทางไปขายยาสมนุไพรตามหมูบานตางๆ จึงคิดริเริ่มการแสดงงู เพ่ือ
ดึงดูดคนใหสนใจซ้ือยาสมุนไพร การควบคุมงูตองอาศัยความชํานาญ ความใกลชิดกับง ู ภูมิปญญาในการ
ควบคุมเกิดจากการสังเกต และเรียนรูพฤติกรรมของง ูผูแสดงจะตองรูธรรมชาตขิองงู รวมทั้งมีสตวิองไว 

 
 

  



 
 

อําเภอเปอยนอย 
ปราสาทเปอยนอย  
ที่ตั้ง   :    บานหัวขวั  หมู 1   ตําบลเปอยนอย  อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

ปราสาทเปอยนอยเปนปราสาทหินท่ีมีขนาดไมใหญเทากับปราสาทหินพิมายหรืออีกหลายแหงท่ีพบ
ทางอีสานตอนใตแตก็นับเปนปราสาทเขมรที่สมบูรณมากแหงหนึ่ง ปราสาทเปอยนอย หรือ ท่ีชาวบาน
เรียกวา พระธาตุกูทอง สราง ขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เปนศิลปะผสมระหวางศิลปะเขมรแบบบาปวน
และแบบนครวัด สรางขึ้นเพื่อใชเปนเทวสถานในศาสนาฮนิด ูแผนผังการกอสรางมีความหมายเปนเขาพระ
สุเมรุซ่ึงถือเปนแกนจักรวาลอันเปนท่ีสถิตยของเทพเจาท่ีเรยีกวา “ศาสนบรรพต” ส่ิงกอสรางภายในบริเวณ
ปราสาทเปนไปตามแบบแผนของศาสนสถานขอมโบราณ หนาบันขององคปรางคประธานสลักเปนพระยา
นาคราชมีลวดลายสวยงามมาก ทับหลังสลักเปนรูปนารายณบรรทมสินธุท่ีนับวายังอยูในสภาพที่สมบูรณ 
"โคปุระ" (ซุมประตู) อยูทางทิศตะวันออก และทิศตะว  ันตก ดานขางโคปรุะเจาะเปนชองหนาตาง "กําแพง
แกว" มีฐานเปนบัวคว่ําบัวหงาย มีการสลักศิลาแลงเปนรองแบบลาดบัว     การเดนิทางจากขอนแกนใช
เสนทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแกน-บานไผ) ระยะทาง 44 กิโลเมตร เขาทางหลวงหมายเลข 23 (บานไผ-
บรบือ) ไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร แลวแยกขวาเขาสูอําเภอเปอยนอยอีก 24 กิโลเมตร  

 

 

 

 



อําเภออุบลรัตน 
วัดพระพุทธบาทภูพานคํา 
ที่ตั้ง   :    บนภูพานคํา   หมูท่ี 1  ตําบลเขื่อนอุบลรัตน  อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
        
 
 
 
 
 
 
 
                      

  วัดพระพุทธบาทภูพานคํา ตั้งอยูบริเวณไหลเขาภูพานคํา อําเภออุบลรัตน เปนท่ีประดษิฐานรอยพระ
พุทธบาทจําลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ หรือหลวงพอใหญ สูง 14 เมตร อยูบนยอดเขา 
มีบันไดทางขึน้จากลานวัดไปยังยอดเขาจํานวน 1,049 ขั้น หรือจะขับรถยนตขึ้นไปถึงยอดเขาก็ได บนยอด
เขามองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตนไดสวยงาม การเดินทาง ใชเสนทางเดียวกับทางไปเขื่อนอุบล
รัตน กอนถึงประตูทางเขาบริเวณเขื่อนจะมีปายวดัอยูดานซายมือ   

เข่ือนอุบลรัตน  
ที่ต้ัง   :     อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน                            

                
                               

เขื่อนอุบลรัตน เดิมช่ือ เขื่อนพองหนีบ สรางปดกั้นแมน้ําพองที่ อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน                      
เนื่องจากสรางขามแมน้ําพองโดยปดกั้นลําน้ําพองตรงบริเวณชองเขาที่เปนแนวตอระหวางเทือกเขาภูเกาและ
ภูพานคํา การกอสรางเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2507 แลวเสร็จป พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินนีาถ พรอมดวยสมเดจ็พระเจาลูกเธอเจาฟาอุบลรัตนราชกัญญาฯ ไดเสด็จไปทรง
ทําพิธีเปดเขื่อนเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2509 มีประโยชนในดานตางๆ ท้ังการผลิตกระแสไฟฟา การเกษตร การ
ประมง การปองกันอุทกภัย การคมนาคม ตลอดไปจนถึงเปนท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจ และสามารถทํา



กิจกรรมตาง ๆ อาทิ เดินชมสวนพรรณไมในวรรณคด ีสวนประติมากรรมไดโนเสาร นอกจากนี ้ ท่ีปลายสุด
สันเขื่อนยังเปนท่ีประดษิฐานพระพุทธสิริสัตตราช หรือ หลวงพอเจ็ดกษัตริย  

อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา      
ท่ีตั้ง  อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

                                                             
   
             อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา  ครอบคลุมพ้ืนท่ีปาภูเกา อําเภอโนนสัง จังหวดัหนองบัวลําภู และปาภู
พานคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนท่ี 322 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นท่ีปกคลุมดวยปาเต็งรังมี
ทิวทัศนสวยงาม เหมาะแกการเดนิปาและศึกษารองรอยกอนประวัติศาสตรของชุมชนมนษุยในสมัยบานเชียง 

บางแสน  2         
ท่ีตั้ง  :   บานหินเพิง ตําบลทาเรือ อ. อุบลรัตน  จ. ขอนแกน   

       
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                              
   อยูหางจากอําเภอเมืองไปประมาณ 53 กิโลเมตร ใชเสนทางเดียวกับทางไปเขื่อนอุบลรัตน แตอยู
กอนถึงเขื่อนอุบลรัตนมีทางทางแยกไป  บรรยากาศโดยรอบของชายหาดริมทะเลสาบน้ําจืดเหนือเขื่อนอุบล
รัตน  สวยสะดุดตาเมื่อพระอาทิตยฉายสองลงมาในยามเยน็กระทบกับทิวเขาภูเกาท่ีตั้งตระหงานอยูดานหลัง 
กิจกรรมกีฬาทางน้ําท่ีนาสนใจก็คือ การบริการใหเชาจกัรยานน้ํา  บานานาโบต  หวงยาง นอกจากนี้ยังมี
บริการอาหารเลิศรสที่ปรุงจากปลาภายในอางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน ไดแกปลานิล ปลาเนื้อออน ปลาชอน
ฯลฯ ชวงเทศกาลสําคัญ หรือ วนัหยุด มักจะมนีักทองเที่ยวเดินทางไปชมธรรมชาติ และเลนน้ํากันเปนจํานวน
มาก 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อําเภอมัญจาคีรี 
วัดอุดมคงคาคีรีเขต 

ที่ตั้ง   :     ตําบลบานโคก  อําเภอมัญจาคีรี   จังหวดัขอนแกน 
  
 
 
 
 
             
 

                                                           
  วัดอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยูท่ีตําบลบานโคกเปนวัดปาของหลวงปูผางซ่ึงเคยเปนพระเกจิอาจารยท่ีมี

ช่ือเสียงเปนท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ปจจุบันทานมรณภาพแลว แตมีอนุสรณสถานที่
บรรจุอัฐิของหลวงปูผางอยูในบริเวณวดั วัดนี้ตั้งอยูบริเวณเชิงเขามีตนไมปาขึ้นอยูรมรืน่ เปนวัดท่ีเนนการ
ปฏิบัติวิปสสนา การเดนิทาง ไปตามเสนทางขอนแกน-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 12) ประมาณ 14 
กิโลเมตร แยกซายเขาเสนทางสายบานทุม-มัญจาครี ี (ทางหลวงหมายเลข 2062) อีกประมาณ 44 กิโลเมตร 
แลวแยกเขาเสนทางสายมัญจาคีร-ีชัยภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 229) ประมาณ 12 กิโลเมตร เล้ียวขวาเขาวัดอีก 
12 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อําเภอบานไผ 
วัดมัฌิมวทิยาราม (วัดบานลาน) 
ที่ตั้ง   :     บานลาน  ตําบลบานลาน  อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน 

 
 

               
 
 
 
 
                                      
      สิมวัดบานลานสรางขึน้ราวป พ.ศ. 2407 ภายในสิม     เขียนภาพไวบนผนังดานหลังพระประธาน 

เปนภาพพระพุทธรูป 2 องค สวนผนังภายนอกเขียนภาพเรื่องเวสสันดรชาดก โดยลําดับภาพเริ่มจากผนัง
ดานหนาทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใตรวม   9 หอง ภาพเริ่มจากกณัฑทศพรถึงนครกณัฑ 
โดยเลือกภาพเปนส่ืแทนเรื่องราวแตละตอนใหเขาใจงาย และชัดเจน สีท่ีใชเปนสีฝุนในวรรณะสีเย็น                                    

วัดสนวนวารีพัฒนาราม 

ที่ตั้ง   :     บานหัวหนอง  ตําบลหัวหนอง  อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
                  
   สิมวัดสนวนวารีพัฒนารามสรางขึ้นราวป พ.ศ. 2496 ภายในสิมเขียนภาพเรื่องเวสสันดรชาดก      

สินไซ ราหูอมจันทร นาค สิงห สวนดานนอกเขียนภาพเรือ่งสินไซ และนรกภูมิ หนาตางทําเปนวงโคง 2 ช้ัน 
เขียนลวดลายเครือเถาประดับอยางสวยงามและไมซํ้าแบบกัน ผนังดานนอกมีเสาติดผนังเขียนลายเครือเถา 
และลายพญานาคเกี่ยวพันกัน สีท่ีใชเปนสีฝุนท้ังผนังภายในและภายนอก 

 



อําเภอหนองสองหอง 
วัดสระบัวแกว 
ที่ตั้ง   :     บานสระวังคณู  ตําบลหนองเม็ก  อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน 

                                                                
 
 
 
 
 
                                                
   สิมวัดสระบัวแกวสรางขึ้นราว ปพ.ศ.2474 ภายในสิมเขียนภาพเริ่มจากผนังดานหนาเวียนไป

ทางซาย สวนดานนอกเขียนภาพเรื่องพระลักษณ พระราม การลําดับภาพเริ่มจากผนังดานขางองคพระ
ประธานเวียนมาทางดานหนา และจบท่ีดานหลังองคพระประธานภาพเขียนของวดันี้มีคณุคาหลายๆดาน อีก
ท้ังยังไดสอดแทรกประเพณีพ้ืนถ่ินตางๆ ดวยเชน ประเพณีฮดสรง การทําคลอดโดยหมอตําแยผูชาย เปนตน 
สีท่ีใชเปนสีน้ํามัน โดยรวมเปนสีวรรณะรอน คือ สีเหลืองและสีแสดทั้งผนังภายในและภายนอก 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อําเภอมัญจาคีรี 
หมูบานเตา 
ที่ตั้ง   :     บานกอก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน  

  
                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
          

หมูบานเตาจะมีเตาบกชนิดหนึ่ง (ชาวบานแถบนั้นเรยีกวา "เตาเพ็ก") ลักษณะกระดองจะมีสีเหลือง
แก   ปนน้ําตาลอยูเปนจํานวนมาก บางก็จะอยูบริเวณใตถุนบานเพื่อรออาหารจากชาวบาน บางก็เดินอยูตาม
ถนนภายในหมูบานซ่ึงจะหาดไูดไมยาก เม่ือเดินทางไปถึงจากขอนแกนไปตามทางหลวงหมายเลข 12 
(ขอนแกน-ชุมแพ) ประมาณ 10 กโิลเมตร เล้ียวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 2062 ประมาณ 44 กิโลเมตร 
(กอนถึงอําเภอมัญจาครีี 2 กิโลเมตร) ถึงบริเวณบานกอก ปากทางเขาหมูบานเตาอยูดานซาย จะสังเกตเห็น
เปนรูปเตาจําลอง 2 ตัว วางอยูบนแทนหินสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร ตั้งอยูตรงขามวัดศรีสุมัง จากนัน้ 
เล้ียวซายขางวัดเขาสูเขตหมูบานกอก ประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงหมูบานเตา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัดปามัญจาคีรี อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   Unseen I-San กลวยไมชางกระ จ.ขอนแกน 

ที่ตั้ง   :    ถนนสายมัญจาครี-ีชนบท   อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  
                 วัดปามัญจาคีรี อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน มีกลวยไมปาพันธุ “ชางกระ” ท่ีเกิดขึ้นเองและ
เจริญพันธุตามธรรมชาต ิเกาะตามลําตนและกิ่งมะขามกวา 280 ตน ท่ีมีอายุนับรอยป ในชวงเดือน ธันวาคม – 
มกราคม ของทุกป จะไดสัมผัสความสวยงามของกลวยไมปาพันธุชางกระ จํานวนกวา 4,000 ตน ท่ีออกดอก
ชูชอสวยงาม สงกล่ินหอมอบอวลไปทั่วบริเวณ  ซ่ึงทางวัดปามัญจาคีรีแหลงกําเนดิ Unseen I-San กลวยไม
ชางกระ อําเภอมัญจาคีรี รวมกับ สภาวัฒนธรรมอําเภอมัญจาคีร ีไดกําหนดจัดงาน “เทศกาลกลวยไมปาบาน
และของดีเมืองมัญจาคีร”ี ขึ้นเปนประจําในชวงเดือนมกราคม 2553 ณ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน    

 

 

 



วัดสระทองบานบัว  
ท่ีต้ัง   :    บานบัว ตําบลกุดเคา  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน  

สิม ( โบสถ )  วัดสระทองบานบัว  ตั้งอยูท่ีบานบัว  ตําบลกดุเคา เปนอาคารที่มีคุณคาทาง
สถาปตยกรรม  แสดงลักษณะเดนชัดของถ่ินอีสาน  มีการแตมสีภาพภายนอกอาคารประดับแวนแกวฐาน
ชุกชี  ภายในยังคงประดษิฐานพระประธานศิลาทรายรูปแบบอีสานที่หาไดยาก  โดยในป ๒๕๔๕  ไดรับ
รางวัลอาคารทรงคณุคา  ดานการอนุรกัษมรดกและวัฒนธรรมแหงเอเชียและแปซิฟก  จากองคการยูเนสโก   
( UNESCO ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อําเภอภูเวียง                                                                         
หมูบานอนุรักษควายไทย 
ที่ต้ัง   :      บานโนนอุดม และบานโนนสวาง ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง  จ.ขอนแกน  

 

                                                       
   บานโนนอุดม และบานโนนสวาง ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เปนหมูบานที่มีการ

เล้ียงควายทั้งสองหมุบาน 149 ครัวเรือน ประมาณ 1,200 ตัว ทําใหมีรายไดจากการทําปุยชีวภาพจากมูลควาย
จําหนาย และทําปุยอินทรียใชในไรนา ท้ังยังเปนการสงเสรมิการทองเที่ยวสรางรายไดแกหมูบาน                             

พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง 
ท่ีตั้ง   :   ตําบลในเมือง  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 

                  
 
            เปนอาคารพิพิธภัณฑทันสมัยขนาดใหญ พ้ืนท่ีรวม 5,500 ตร.ม. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
ไดโนเสาร มีหุนจําลองไดโนเสารท่ีพบในไทยขนาดเทาจรงิ จัดแสดงในบรรยากาศที่สมจริง รวมทั้งฟอสซิล
และประติมากรรมโครงกระดูกไดโนเสาร นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการทางธรณีวิทยาซ่ึงจดัแสดงไวอยาง
นาสนใจและทันสมัย  



    

      สวนไดโนเสารภูเวียง   เปนบริเวณที่จัดแตงใหมีปาไม น้ําตก ลําธาร เหมือนธรรมชาติ มีสะพานไม
เปนทางเดินผานเขาไปในบรรยากาศปา ซ่ึงจัดแสดงหุนจําลองเหมือนจริงของไดโนเสารท่ีพบในภูเวียง 
ไดแก ไดโนเสารสยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส ไดโนเสารสยามโมซอรัส สุธีธรนิ และไดโนเสารภูเวียงโก
ซอรัสสิรินธรเน นอกจากนีย้ังมีไดโนเสารขนาดเล็ก เชนไดโนเสารขนาดเล็กปากนกแกว และไขไดโนเสาร 
แสดงอยูดวยหองนิทรรศการ ถัดจากสวนไดโนเสารเขาไปเปนโถงขนาดใหญ พ้ืนท่ีกลางหองโถงมี
ประติมากรรมโลหะโครงกระดูกไดโนเสารขนาดใหญสามตัวจัดแสดงอยูอยางโดดเดน ผนังโดยรอบ เปนตู
จัดแสดงฟอสซิลสัตวดึกดําบรรพตาง ๆ ท่ีพบในตางประเทศและในไทย โดยเฉพาะชิ้นสวนไดโนเสารสยาม
โมซอรัส สุธีธรนิ ท่ีคนพบใน อช. ภูเวียงซ่ึงนํามาจัดแสดงไวท่ีนี ่รวมทั้งนิทรรศการความเปนมาของผิวโลก
ในรูปแบบที่ทันสมัยนาสนใจอีกสวนหนึ่งเปนหองปฏิบัติการโบราณชีววิทยาจําลอง แสดง วิธีการทํางาน
ของนักโบราณชีววิทยาหลังการเก็บช้ินสวนดึก ดําบรรพจากภาคสนามแลวนํามาดําเนนิการตอ เชน การสกัด
สวนท่ีเปนหินออก การปองกันการผุพังตามขั้นตอนทางวทิยาศาสตร การ สรางพิมพหลอแบบจําลองกอน
นําไปคนควาตอ ฯลฯ  

    

    

  
 
 
ชมหุนจําลองไดโนเสารเหมือนจริง  
- เปดเวลา 09.00-17.00 น. หยุดวันพุธ  
- มีรานเครื่องดื่มและหองน้ํา  
- ติดตอท่ีกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี โทร. 0-2202-3754  



- เขาชมเปนหมูคณะ ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณีถ. พระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 และสงสําเนาถึงพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง ต. ในเมือง อ. ภูเวียง จ. ขอนแกน หรือ โทร. 0-
4343-8204-6  

อุทยานแหงชาติภูเวียง 

ท่ีตั้ง  :   ตู ปณ.1 ต.ในเมือง อ. ภูเวียง จ. ขอนแกน 40150 โทรศัพท : 0 4335 8073 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         คําวา “ภูเวียง” เปนทองท่ีอําเภอที่เกาแกของจังหวดัขอนแกนอําเภอหนึ่ง และยังเปนช่ือเรียกของ

เทือกเขามีหลักฐานวาปาภูเวียงเคยเปนแหลงชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมเมื่อหลายพันปลวงมาแลว มีการขุด
พบกระดกูมนษุยโบราณ เครื่องมือ เครื่องใช โลหะสําริด พระนอนสมัยทวาราวด ี รวมทั้งภาพเขยีนสี
สมัยกอนประวตัิศาสตรท่ีถํ้า (หลืบเงิน) บนเทือกเขาภูเวียง นอกจากนัน้เมื่อประมาณป พ.ศ. 2519 มีการ
คนพบรอยเทาและซากกระดกูไดโนเสาร และสัตวโลกดึกดําบรรพอายุเกือบ 200 ลานป ซ่ึงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี ทรงสนพระทยัและเสด็จทอดพระเนตร เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2532 มี
เนื้อท่ีประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 203,125 ไร 

 
 
 
 
 



พัทยา 2  
ท่ีตั้ง    :   บานหนองกุงเซิน  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

ตั้งอยูท่ีบานหนองกุงเซิน หางจากอําเภอเมืองไปประมาณ 78 กิโลเมตร เปนทะเลสาบขนาดประมาณ 
20 ไร มักจะมีผูคนทองถ่ินมาพกัผอนหยอนใจ เพราะนอกจากจะมีทัศนียภาพท่ีงดงามโดยมีเทือกเขาภูพานคํา
ตั้งตระหงานอยูดานหลังแลว ยังไดนั่งรับประทานปลาน้ําจดืนานาชนดิ (ท่ีหาไดจากทะเลสาบนี้เอง)
บรรยากาศที่เย็นสบาย นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมทางน้ําใหเลือกเลนมากมายเปนท่ีสนใจของนักทองเที่ยวท่ีมา
พักผอน 

 
                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อําเภอเขาสวนกวาง 
สวนสัตวเขาสวนกวาง 
ท่ีตั้ง   :   พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกนและ อ.โนนสะอาด จังหวดั 
              อุดรธานี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

                                              
 
 
 

            สวนสัตวเขาสวนกวาง ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นท่ี 2 แหง คือ พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติเขาสวนกวาง 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน คาบเกี่ยวกับพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี รวม 4,696 ไร 
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนเปนศูนยวจิัยเพาะเล้ียงและอนุรักษพันธุสัตวปาหายาก  อุทยานแหงนี้จะเปน 
อุทยานการเรียนรูและเปนท้ังแหลงการศึกษาทองเที่ยวในรปูผจญภยั (จังเกิล ปารค) มีสัตวปาหลายชนิดอาศัย
อยู 
 
 



อําเภอชุมแพ 
ผานกเคา 
ท่ีตั้ง   :   บานดงลาน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อยูท่ีบานดงลาน อําเภอชุมแพ เปนภูเขาหินปูนตั้งตระหงาน อยูริมทาง มีรูปรางคลายนกเคาท่ีกางปก
ออกท้ังสองขาง เปนภูเขาสูงตั้งตระหงานอยูริมลําน้ําพอง ในเขตทองท่ีอําเภอชุมแพ หันหนาชนกับภกูระดึง 
จังหวัดเลย ผานกเคาอยูหางจากตัวเมืองขอนแกน 125 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายขอนแกน-วังสะพุง 
(หมายเลข 2 และ 201) ผานกเคาอยูทางดานซายมือของบานดงลาน ลักษณะของผานกเคาเปนภูเขาหินสีดํา
บางสวนกระเทาะออกเห็นเนื้อหินสีสม มีตนไมขึน้ปกคลุมอยูประปราย บริเวณที่จะมองเห็นเคาโครงของนก
เคาไดชัดเจน ควรเดินเขาไปในศนูยเพาะชํากลวยไม กองบํารุง กรมปาไม ซ่ึงตั้งอยูอีกฟากถนน จะเห็นวา
ลักษณะผาเหนือจงอยปากขึน้ไปมีลักษณะเปนหงอน ถัดลงมาเปนหินกลมโคง ต่ําจากสวนหงอนลงมาเปน
สวนหัว ตรงกลางหัวมีรอยหินกระเทาะเปนสีสมอยูในตําแหนงดวงตา ต่ําลงมาจากสวนหัวจะถึงแนวปกท้ัง
สองขางที่กางออกผานกเคาอยูเสนทางเดียวกับวนอุทยานถํ้าผาพวง                                                            

อุทยานแหงชาติภูผามาน 
ท่ีตั้ง   :   อุทยานแหงชาติภูผามาน ต.นาหนองทุม อ. ชุมแพ จ. ขอนแกน 40130 โทรศัพท 0 4335 8075 

                                                
อุทยานแหงชาติภูผามาน เรียกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใตของอุทยานแหงชาติท่ีมีหนาผา

สูงชันคลายส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีมองดูเหมือนกับผามานผืนใหญ สภาพปาของที่นี่ยังอุดมสมบูรณดวยปาดิบ และ



ปาไมเบญจพรรณ สภาพอากาศจะเย็นช้ืนเกือบตลอดปอยูในทองท่ี อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  และ 
อําเภอภูกระดึง จังหวดัเลย มีเนื้อท่ีประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร หรือ 218,750 ไร  ภายในอุทยานและบริเวณ
ใกลเคียงมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง ไดแก 
 

 

น้ําตกตาดฟา  
          เปนน้ําตกที่เกิดจากลําหวยตาดฟา รอยตอของอําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
กับอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบรูณ ความสูงราว 30 เมตร ในฤดูฝนน้ําจะไหลแรง  
มีสายน้ําท่ีตกลดหล่ันเปนมานที่งดงาม ปจจุบันการเดินทางสะดวกมีทางรถยนตเขาถึง
แลว  

 

ถํ้าคางคาวภูผามาน  
          เปนถํ้าขนาดใหญอยูภายในอุทยานแหงชาตภิูผามานภายในถํ้ามีคางคาวปากยน
อาศัยอยูหลายลานตัว ในชวงเย็นย่ําของทกุวนัคางคาวจะบนิออกจากถํ้าไปหากินเปน   
ริ้วขบวนยาวนับสิบกิโลเมตร นักทองเที่ยวสามารถชมความาหัศจรรย นาตื่นตาของฝูง
คางคาวนับลานๆ ตัวไดท่ีนี่แหงเดียวเทานัน้  

 

ถํ้าพญานาคราช  
         เปนถํ้าท่ีสวยท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศ ในเขตอุทยานแหงชาติภูผามาน ตําบลนา
หนองทุม อําเภอชุมแพ ภายในถํ้ามีพ้ืนท่ีกวางขวาง แบงออกเปนหองๆ แตละหองจะมี
หินงอกหินยอยเปนชอขึ้นตอกันเปนเสาตนใหญ เม่ือกระทบแสงไฟจะเกิดประกาย
ระยิบระยับสวยงาม  

 

ถํ้าภูตาหลอ  
         ตั้งอยุท่ีบานวังสวาบ ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน เปนถํ้าท่ีอยูบนเนิน ภายในถํ้า
อากาศเย็นสบาย ไมมีคางคาวและกล่ินอับช้ืน มีหองโถงขนาดใหญ พ้ืนถํ้าเปนดินเรียบ 
มีหินงอกหินนยอยอยูในสภาพสมบูรณ หินบางกอนมีลักษณะเปนเกล็ดแวววาวคลายห
นิเขี้ยวหนุมาน 

 
 
 
 
 
 
 



อําเภอหนองเรือ 
อุทยานแหงชาติน้ําพอง 
ท่ีตั้ง   :   อุทยานแหงชาติน้ําพอง  ตู ปณ. 18 (ดอนโมง) อ. หนองเรือ จ. ขอนแกน 40240 

                                               
 

อุทยานแหงชาติน้ําพอง เปนช่ือเรียกตามตนกําเนิดลําน้ําพองที่ไหลมารวมกับอางเก็บน้ําเขื่อนอุบล
รัตน (เดิมช่ืออางเก็บน้ําน้ําพอง) เปนอุทยานแหงชาติท่ีจัดตัง้ขึ้นตามขอเสนอของจังหวัดขอนแกน แตเดิมมี
ช่ือเรียกวา “น้ําพอง-ภูเม็ง” เพราะมีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเทือกเขาภูเม็ง อุทยานแหงชาติน้ําพองตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดขอนแกนติดกับเขื่อนอุบลรัตนมีเนื้อท่ีประมาณ 123,125 ไร อุทยานแหงชาติน้ําพองปก
คลุมไปดวยปาเต็งรังโดยมีปาเบญจพรรณ ปาทุงหญา และปาไผขึ้นกระจัดกระจายอยูท่ัวไปในบางพืน้ท่ี 
สภาพเปนปาดิบแลงท่ีสมบูรณ จัดเปนปาตนน้ําลําธารที่ไหลลงสูเขื่อนอุบลรัตน บริเวณนี้ยังเปนท่ีอยูอาศัย
ของสัตวปาและแหลงสมุนไพรนานาพันธุอีกมากมาย

 

 
  

 

เขาภูเม็ง  
ยอดตั้งอยูทางทิศใตของที่ทําการอุทยานแหงชาติ มีสภาพเปนปาเต็งรัง ปาดิบแลง ท่ี
สมบูรณ เปนแหลงสมุนไพรและปาตนน้ําช้ันดีของน้ําพองมีสัตวปาอาศัยอยางชุกชุม จึง
เหมาะสําหรับผูท่ีตองการศึกษาคนควาเกี่ยวกับธรรมชาติและสมุนไพรอยางแทจริง  
กิจกรรม : - เดินปาศึกษาธรรมชาติ - ชมทิวทัศน - ชมพรรณไม   

 

 

คําโพน  
เปนบอหินกลมคลายปลองภูเขาไฟ เสนผาศูนยกลางกวางประมาณ 5 เมตร เกิดจากสภาพ
ธรรมชาติทางธรณีวิทยา คําโพนตั้งอยูไมหางจากพลาญชาดและหินชางสีมากนกั  
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - ชมพรรณไม - เท่ียวถํ้า/ธรณีวิทยา   

 
 
 



 

 

  

 

จุดชมวิวหินชางส ี 
กลุมหินขนาดใหญตั้งอยูบนสันเขาปาโสกแตเหนือท่ีทําการอุทยานแหงชาติขึ้นไป เปนจุด
ชมวิวยามเชาเย็นท่ีพระอาทติยขึ้นพระอาทิตยตกที่สวยงามที่สุดของน้ําพอง เหตุท่ีช่ือหินชาง
สีเพราะครั้งอดีตมีชางปามาใชลําตัวสีกับกอนหินขนาดใหญและท้ิงรองรอยของดินติดไว 
ดานบนของจุดชมววิหินชางสีเปนลานหินกวางขนาดใหญ จุดสูงสุดมีกอนหินสัณฐานคลาย
หัวกระ โหลกตั้งโดดเดี่ยวเปนเอกเทศ ดานบนลานหินนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได
โดยรอบ ท้ังทางดานทิศเหนือทิศใต ทิศตะวันออก ท่ีถูกปูพรมดวยผืนปาอันเขียวขจี หรือตวั
เมืองขอนแกนท่ีอยูไกลลิบ ออกไป สวนดานทิศตะวันตกจะพบกับทัศนียภาพของธรรมชาติ
อันงดงามและกวางไกลของอางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตนจนสุดสายตาที่เทือกเขาภูเวียงและภู
เกา  
กิจกรรม : - เดินปาศึกษาธรรมชาต ิ- เท่ียวถํ้า/ธรณีวิทยา - ชมทิวทัศน   

 

  

 

น้ําตกหวยเข  
เปนน้ําตกที่เกิดจากลําหวยยางนอยและลําหวยกุดบากไหลมารวมกนัเปนลําหวยเขบน
เทือกเขาภูเม็ง เปนน้ําตกที่อยูใกลจังหวดัขอนแกนมากที่สุด มีช้ันน้ําตก 5 ช้ัน ช้ันท่ีมีความ
สูงและสวยงามที่สุดคือ น้ําตกชั้นบนสุด น้ําตกชั้นท่ี 1 เรียกวา “ แจงวังไฮ “ มีลักษณะเปน
แองน้ํา มีตนไทรรมรืน่ เหมาะสําหรับเลนน้ํา และบริเวณใกลเคียงยังมีโขดหินเปน
รูปลักษณะตางๆ เหมาะสําหรับเดินชมความงามของธรรมชาติ น้ําตกหวยเขมคีวามงดงาม
และเหมาะสมที่จะทองเที่ยวในชวงฤดูฝน  
กิจกรรม : - เท่ียวน้ําตก  
 
 
 
  

 

 

ผาจันได  
เปนกอนหินขนาดใหญตั้งอยูบนลานหิน และมีตนจันไดหรือสลัดไดขึ้นอยูใกลกนั เปนอีก
จุดหนึ่งท่ีสามารถชมทิวทัศนของผืนปาเต็งรังไดงดงาม  
กิจกรรม : - ชมพรรณไม - ชมทิวทัศน  

 
 
 



 

 

 

ผาฝามือแดง  
เปนหนาผาหันหนาไปทางขอบอางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน มีอยูดวยกนั 3 จุด อยูบริเวณเชิง
เขาภูพานคําติดกับสวนขอบอางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน จุดท่ี 1 อยูบริเวณบานดอนกอก ซ่ึง
ตองเดินเทาเขาไปถึงภูพานคําระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะเปนภาพเขียนสีบนเพิง
หินทรายขนาดยาว 9 เมตร สูง 4 เมตร เปนภาพเขียนลายเสนสีแดงลงบนพื้นหินสีเทา 
ลักษณะภาพคลายเปนตัวปลาในสายน้ํา และเครื่องมือดักจบัปลา ลาสัตว แตภาพไมชัดเจน 
นอกจากนี้ยังมีภาพลายเสนคูขนาน ลายเสนคด ลายรูปสามเหล่ียม สวนภาพมือซายเห็นได
ชัดเจน ลักษณะการเกดิภาพคลายใชสีพนทับฝามือ ใกลๆกนัมีรอยฝามือขางขวาสีแดงคลาย
กับมือจุมสีแดงมาประทับ จดุท่ี 2 อยูหางจากจุดท่ี 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 
100 เมตร มีลักษณะเปนภาพรอยฝามือดานขวาแบบพน และภาพเสนคดผสมลายเสนคู เสน
โคงขนาน คลายภาพคนแบกกิ่งไม จุดท่ี 3 อยูหางจากจดุท่ี 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะเปนภาพประทับฝามือดานขวาสีแดงจํานวน 8 แหง บนเพิง
หินทราย  
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - ชมประวัติศาสตร - เท่ียวถํ้า/ธรณวีิทยา   

 

 

ผาสวรรค  
เปนลานหินขนาดใหญยืน่ออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวนัตก ถือไดวาเปนจุดชมวิว
ทิวทัศนท่ีสวยงามไมแพหินชางสีตั้งอยูหางจากหินชางสีไปทางทิศเหนือประมาณ 3 
กิโลเมตร โดยการเดนิเทา การเดินทางเขาไปคอนขางลําบาก จึงเหมาะสําหรับผูท่ีเดินทาง
ไปพักคางแรมมากกวาไปเชาเย็นกลับ  
กิจกรรม : - แคมปปง - ชมทิวทัศน - เดินปาศึกษาธรรมชาติ   

 

 

 

 

  

พลาญชาด หรือ ลานชาด  
อยูหางจากหินชางสีใชเวลาเดนิเทาประมาณ 30 นาท ีลักษณะเปนลานหินกวางมีพันธุไม
พ้ืนบานชนิดหนึ่งท่ีชาวบานเรยีกวา “ตนชาด” ขึ้นอยูบนลาน จากจุดนี้สามารถมองเห็น
สภาพผืนปาท่ัวๆ ไปของน้ําพองไดอยางชัดเจน ผูท่ีเดินทางไปยังหินชางสีจึงนาจะแวะชม
พลาญชาดดวยเพราะอยูในเสนทางแนวเดียวกัน  
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - ชมพรรณไม - เดินปาศึกษาธรรมชาติ  
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

  

อางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน  
พ้ืนท่ีบริเวณหนาท่ีทําการอุทยานแหงชาติ มีบานพกั ศูนยบริการนกัทองเที่ยว หองน้ํา-หอง
สุขาไวบริการผูมาเยือน อางเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตนเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงแรกท่ี
นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงาม ภาพวิถีชีวิตของชาวประมงที่ลองเรือหาปลา
ในคุงน้ําดานลาง หรือความงดงามยามตะวนัลับฟาในชวงเย็น บริเวณนี้จึงเหมาะสําหรับ
การเดินทางมาทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ การแคมปปง ตลอดจนกจิกรรมนันทนาการตางๆ 
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - ลองแพ/ลองเรือ - ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ - แคมปปง  

  

 
 

 
 




