สถานทีท่ ่ องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครขอนแก่นและในจังหวัดขอนแก่น
โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
ทีต่ ้งั : ถนนรอบบึง ตาบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น 40000
โทรศัพท์ : 0 4327 1173
เวลาเปิ ด - ปิ ด : 08.30 – 17.00 น. วันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์ และวันอาทิตย์)
ค่ าธรรมเนียมการเข้ าชม : ชาวไทย (เด็ก 10 บาท/ผู้ใหญ่ 20 บาท) , ชาวต่ างชาติ 90 บาท

เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดาเนินยังโฮงมูนมัง
เมืองขอนแก่น

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่ น คือ หอเก็บสมบัติทเี่ ก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็ นทีม่ าของเมืองขอนแก่ น
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ทสี่ ะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพชี วติ และความเป็ นอยู่ของชาวขอนแก่ นตั้งแต่ อดีตจวบจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งจัดตั้งขึน้ เพือ่ เชื่ อมโยงให้ ชุมชนเกิดจิตสานึกในความรัก ความหวงแหนท้ องถิ่นของตนเอง และ
เป็ นศู นย์ กลางการศึกษา ค้ นคว้ าข้ อมูลประวัติเมืองขอนแก่ น เป็ นเสมือนประตูส่ ู ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน
ของภาคอีสาน
คาว่า "โฮง" ในภาษาอีสานหมายถึง โรง หรือห้ องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่ วนคาว่ า "มูนมัง" หมายถึง
ทรัพย์สมบัติหรือมรดก โฮงมูนมังเมืองขอนแก่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ทเี่ ก็บภูมิปัญญาทีม่ ีการเล่ าเรื่องต่ างๆ ของ
เมืองขอนแก่น เล่าเรื่องปฏิสัมพันธ์ ของคนลาว คนจีน คนญวน หรือคนฝรั่ง ทีม่ าอยู่เมืองขอนแก่ นนาน

มาแล้ วเป็ นร้ อยๆ ปี จนถึงวิถีชีวติ ของผู้คนในปัจจุบัน รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ทีส่ ื บทอดมา
จนถึงทุกวันนี้
ข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์ ทไี่ ด้ นอกจากการค้ นคว้ าเอกสารแล้ วยังมีทมี นักประวัติศาสตร์ ช่วยดูแล
และได้ มีการตั้งทีมครู โรงเรี ยนเทศบาลจานวน 7-8 คน ออกไปสื บค้ นประวัติทบี่ ้ านดอนบม บ้ านโนนเมือง
บ้ านดอนพันชาด และบ้ านทุ่ม ซึ่งเป็ นทีต่ ้ งั เมืองขอนแก่ นในอดีตเมื่อ 230 ปี ทีผ่ ่านมา โฮงมูนมังเมืองขอนแก่ น
แบ่ งการจัดแสดงออกเป็ น 5 ส่ วน มีการนาเสนอเนือ้ หาหลากหลายรู ปแบบ เช่ น คาบรรยาย ภาพประกอบ
ภาพถ่ าย หุ่นจาลอง คอมพิวเตอร์ และสื่ อวิดีทัศน์ รวมไปถึงข้ าวของโบราณต่ างๆ ซึ่งบางชิ้นเป็ นของจาลอง
แต่ บางชิ้นก็เป็ นของจริงทีเ่ จ้ าของได้ บริจาคให้ กบั พิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ ให้ ผ้ ูทมี่ าชมได้ ศึกษา
ส่ วนที่ 1 เป็ นการแนะนาเมืองขอนแก่น เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องชื่ อของเมืองขอนแก่น ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะภูมิศาสตร์ โบราณวัตถุที่แสดงถึงอารยธรรมอันสู งส่ งของเมืองขอนแก่นที่มีมายาวนาน นอกจากนั้น
ภายในส่ วนจัดแสดงนี้ยงั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการขุดค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ พนั ธุ์ใหม่ของโลก ที่มีชื่อว่า
"ภูเวียงโกซอรัสสิ รินธรเน"และ"สยามโมไทรันนัสอีสานเอนซิส"
ส่ วนที่ 2 จัดแสดงเกีย่ วกับประวัติศาสตร์ เมืองขอนแก่น ที่มีอายุกว่า 3,000-5,000 ปี มาแล้ว เป็ นเรื่ องราว
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อในด้านต่างๆ ของเมืองขอนแก่น นับตั้งแต่ยคุ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ ที่นาไปสู่ การรวมตัวเป็ นชุมชน รวมทั้งมีหุ่นจาลองแสดงวัฒนธรรม
โบราณต่างๆ หรื อที่เรี ยกว่า "ฮีตสิ บสอง" ซึ่ งหมายถึงประเพณี ที่จะมีในแต่ละเดือนของชาวขอนแก่นให้ดู
ครบทุกเดือน
ส่ วนที่ 3 การตั้งเมือง เป็ น เรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของการอพยพโยกย้ายในการตั้งเมืองของ
บรรพบุรุษ ซึ่ งการเดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเมืองมีถึง 7 ครั้ง ก่อนจะปั กหลักลงในพื้นที่ที่เป็ นเมือง
ขอนแก่นปั จจุบนั รวมทั้งมีชื่อและภาพวาดของเจ้าเมืองขอนแก่นในอดีต และประวัติของผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญ
ในการตั้งเมืองขอนแก่นพิธีต้ งั เสาหลักเมืองเป็ นต้น
ส่ วนที่ 4 บ้ านเมืองและวิถีของชาวขอนแก่ น เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวติ และการดารงชีพของประชาชนที่
อาศัยอยูใ่ นเมืองขอนแก่น ประมาณ 100 ปี ที่ผา่ นมา ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ผคู้ น
เหล่านั้นได้เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพและค้าขาย เช่น ชาวฝรั่ง ชาวจีน ชาวเวียดนาม ชาวอินเดีย เป็ นต้น
ซึ่ งมีการจาลองชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านผ่านรู ปปั้ นหุ่ นขนาดเท่าคนจริ ง เช่น การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การทอผ้า ฯลฯ
ส่ วนที่ 5 เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับชี วติ และความเป็ นอยู่ของชาวขอนแก่ นในปัจจุบัน ทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี
ที่ยงั คงปฏิบตั ิสืบทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั รวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และจัดแสดง
ภาพถ่ายรวมทั้งประวัติของบุคคลที่มีความสาคัญต่อประเทศ และชาวขอนแก่น เช่น นายแพทย์กระแส
ชนะวงศ์ นายแพทย์รางวัลแมกไซไซ และภราดร ศรี ชาพันธุ์ นักเทนนิสชื่อดังของเมืองไทยในขณะนี้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจท้างด้านธรรมชาติ โบราณคดี และเทศกาลที่
เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่นมีรูปจาลองของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น

พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติขอนแก่น
ทีต่ ้งั : 193 ถ.หลังศูนย์ ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 6170
เวลาเปิ ด - ปิ ด : วันพุธ – วันอาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.
(หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่ าธรรมเนียมการเข้ าชม : ชาวไทย 10 บาท , ชาวต่ างชาติ 30 บาท
Website : www.thailandmuseum.com
พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติขอนแก่ น ตั้งอยู่ถนนหลังศู นย์ ราชการเป็ นที่เก็บรวบรวมและ จัดแสดง
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุอนั มีค่าตั้งแต่ สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ มีการจัดแสดงโครง
กระดูกมนุษย์ ยุคหินใหม่ ทบี่ ้ านเชี ยงและเครื่องมือเครื่องใช้ ของผู้คนในยุคนั้น สิ่ งทีค่ วรชมสาหรับพิพธิ ภัณฑ์
แห่ งนี้ คือ ใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ เป็ นงานพุทธศิลป์ สมัยทวาราวดีจาหลักภาพพุทธประวัติที่งดงามและ
สมบูรณ์ มาก พบทีเ่ มืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ นอกจากนั้นยังมีศิลปวัตถุสมัยขอมหรือลพบุรีอนั
ได้ แก่ ทับหลังจากปราสาทหินในภาคอีสาน นอกเหนือจากโบราณวัตถุทพี่ บในท้ องถิ่นแล้ ว ทีน่ ี่ยงั จัดแสดง
ศิลปวัตถุสมัยอืน่ ไว้ ด้วย เช่ น สุ โขทัย อยุธยา เป็ นต้ น และส่ วนหนึ่งก็จัดแสดงข้ าวของเครื่องใช้ พนื้ บ้ านไว้
ด้ วย เหมาะสาหรับผู้ทสี่ นใจศึกษาด้ านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชี วติ ความเป็ นอยู่ของคนอีสาน

หอศิลปวัฒนธรรม
ทีต่ ้งั : สานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4333 2035
เวลาเปิ ด - ปิ ด : วัน เวลาราชการ
Website : http://cac.kku.ac.th/
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่ น อาคารรู ปทรง “เล้าข้ าว” ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของภาค
อีสาน อันหมายถึง การเก็บออมอาหารการกินไว้ อย่ างสมบูรณ์ จัดตั้งขึน้ เพือ่ เป็ นหน่ วยงานกลางในการ
ประสานงานการจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ และการจัดงานแสดงทางด้ านศิลปวัฒนธรรมของหน่ วยงาน
ต่ างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการจัดแบ่ งพืน้ ที่เป็ น
2 ส่ วน คือ อาคารนิทรรศการ และ
ห้ องนิทรรศการถาวรในรู ปแบบ “พิพธิ ภัณฑ์ ทางการศึกษา อีสานนิทัศน์ ” แสดงเรื่องราวเกีย่ วกับภูมิภาค
อีสาน ด้ วยเทคโนโลยีและสื่ อทีท่ ันสมัย

ศาลเจ้ าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น
ทีต่ ้งั : ถนนประชาสาราญ ตาบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวขอนแก่น รวมถึงผูเ้ ยีย่ มเยือนจานวนมาก
ที่เดินทางมาสักการะบูชา ขอพรตามความเชื่อ ตัวอาคารเป็ นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ทางเข้าซุม้ ประตู
ทั้งสี่ ดา้ นครอบด้วยซุ ม้ เรื อนแก้วสองชั้น หลังคาเป็ นทรงจัว่ จัตุรมุข ซ้อน 3 ชั้น ชั้นเครื่ องยอดเป็ นรู ป
เจดียศ์ ิลปะพื้นเมืองอีสาน สัณฐานเป็ นเจดียจ์ าลองจากองค์พระธาตุขามแก่น ปลายสุ ดประดับด้วยฉัตรทอง
ห้าชั้น และยอดฉัตรทองคาบริ สุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็น หนัก 9 กิโลกรัม

พระมหาธาตุแก่นนคร
ทีต่ ้งั : ถนนกลางเมือง ตาบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
พระมหาธาตุแก่นนคร หรื อ พระธาตุ 9 ชั้น ประดิษฐานอยูภ่ ายในวัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
ความสู งขององค์พระธาตุ 80 เมตรเป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ฝาผนังทั้งสี่ ดา้ นมีภาพประวัติเมืองขอนแก่น บน
ชั้นที่ 9 บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุกลางบุษบก และเป็ นจุดชมทัศนียภาพของตัวเมืองขอนแก่นได้ท้ งั 4 ด้าน
และสามารถมองเห็นบึงแก่นนครได้อย่างสวยงาม

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์
ทีต่ ้งั : ถนนนิกรสาราญ ตาบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ท้าวเพียเมืองแพนหรื อพระนครศรี บริ รักษ์เป็ นขุนนางเชื้อพระวงศ์กษัตริ ยเ์ วียงจันทร์ มีธิดาชื่อนางคา
แว่นเป็ นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพียเมืองแพนได้
พาสมัครพรรคพวก ประมาณ 330 คน อพยพมาอยูท่ ี่บา้ นบึงบอน ขึ้นตรงต่อพระยานครราชสี มา ต่อมาในปี
พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยก “ บ้านบึง
บอน” ขึ้นเป็ น “เมืองขอนแก่น” และยกฐานันดรศักดิ์ “ ท้าวเพียเมืองแพน” ขึ้นเป็ น “ พระนครศรี บริ รักษ์”
พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชนชาวขอนแก่น ได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรี ย ์
พระนครศรี บริ รักษ์ข้ ึนเพื่อเป็ นอนุสรณ์และเคารพสักการะของชาวเมืองขอนแก่น

ศาลเจ้ าพ่อมเหศักดิ์
ทีต่ ้งั : ถนนรอบบึงแก่นนคร ตาบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ในอดีตท้าวเพียเมืองแพน ผูก้ ่อตั้งเมืองขอนแก่นได้ต้ งั เสาบือบ้าน สร้างมเหสักข์เทวดาผูย้ งิ่ ใหญ่
ผูป้ กป้ องคุม้ ครองบ้านเมืองให้ร่มเย็น ซึ่งตามคติพระพุทธศาสนา ศาลมเหสักข์ คือที่สถิตของพระอินทร์
ผูป้ กป้ องเมืองขอนแก่นให้ร่มเย็นเป็ นสุ ข
การกราบไหว้ใช้ธูป 9 ดอก (บนหรื อขอพรใช้ 16 ดอก) เทียน 1 คู่ ผลไม้ และดอกดาวเรื อง

ศาลเจ้ าแม่ สองนาง
ทีต่ ้งั : สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ตาบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
ศาลเจ้าแม่สองนางอยูภ่ ายในบริ เวณบึงแก่นนคร
ตามตานานทั้งสองนางเป็ นพระราชธิ ดาของ
พระเจ้าชัยเชษฐาธิ ราช กษัตริ ยแ์ ห่งล้านช้าง (ประเทศลาว) เกิดใน พ.ศ. 2104 – 2105 ตรงกับ ค.ศ. 1561 1562 ได้ออกรบแทนพระบิดาโดยฝ่ ายไทยคือพระเอกาทศรถ ซึ่ งสถานที่แห่งนี้เป็ นที่สักการะขอพรที่สาคัญ
อีกแห่งหนึ่ง

วัดเสาเดียว
ทีต่ ้งั : สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ตาบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
วัดเสาเดียว และสวนมิตรภาพไทย - เวียดนาม สถานที่ซ่ ึงแสดงถึงความสัมพันธ์ อันแน่นแฟ้ น
ระหว่างประชาชนชาวขอนแก่นและประชาชนชาวเวียดนาม ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มบึงแก่นนคร ภายในวัดเสาเดียว
ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมร้อยมือพันตา ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เป็ นสถาปัตยกรรมจาลองจากวัดเสาเดียวของกรุ งฮานอย ซึ่งจะจัดพิธีเฉลิมฉลอง ขึ้นในวันที่ 17
พฤษภาคม ของทุกปี

เจ้ าแม่ กวนอิม
ทีต่ ้งั : สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ตาบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
อยูใ่ กล้กบั สวนสาธารณะ 200 ปี เป็ นที่ต้ งั ของสวนหนานหนิง สวนมิตรภาพแห่งความเป็ นเมืองพี่
เมืองน้องระหว่าง เทศบาลนครหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเทศบาลนครขอนแก่น
ประเทศไทย
รวมถึงสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่งองค์พระโพธิ สัตว์กวนอิมซึ่ งเป็ นที่นบั ถือของพุทธศาสนิกชน
ทัว่ โลก ซึ่งชาวขอนแก่นเชื่อว่าผูท้ ี่ได้มาออกกาลังกายหรื อพักผ่อน ณ บริ เวณบึงแก่นนคร และได้
สักการะบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมจะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป

ปึ งเถ่ ากงม่ า
ทีต่ ้งั : ถนนรอบบึงแก่นนคร ตาบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
ศาลเจ้าปึ งเถ่ากงม่า สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองจังหวัดขอนแก่นมาเป็ นเวลาช้านาน เรื่ องเล่าตานาน
ความศักดิ์สิทธิ์ ได้ผา่ นการเล่าขานจากคนไทยเชื้อสายจีนที่อยูค่ ู่จงั หวัดขอนแก่น มาเป็ นเวลากว่า 60 ปี
ภายในศาลเจ้าเป็ นที่ประทับของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ อาทิเช่น ไฉซิ่ งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เจ้าแม่ทบั ทิม
(เทพเจ้าผูด้ ูแลคุม้ ครองให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ) และศาลเจ้าปู่ ครู เย็น ที่คุม้ ครองชาวขอนแก่นมาเป็ นเวลา
เกือบ 200 ปี ในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี จะมีการจัดงาน
สมโภชศาลเจ้าปึ งเถ่ากง – ม่าขอนแก่น ณ บริ เวณริ มบึงแก่นนคร ซึ่ งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น
ขบวนแห่สิงโต มังกร เอ็งกอ อาหารมงคลกระทะยักษ์จากโรงแรมและภัตตาคารชื่อดังในขอนแก่น
การประมูลสิ่ งมงคล รับโชคลาภและบารมีให้กบั ชีวติ ฯลฯ

สถานที่ท่องเทีย่ วในจังหวัดขอนแก่น
อาเภอเมือง
วัดป่ าแสงอรุณ
ทีต่ ้งั : บ้านพระคือ ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สิ มอีสาน ตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณวัดป่ าแสงอรุ ณ ตาบลพระลับ ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ประมาณ 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางขอนแก่น-กาฬสิ นธุ์ สิ มอีสาน ได้เน้นถึงรู ปแบบ ทรวดทรง ความมัน่ คง
สามารถคุม้ แดดคุม้ ฝน ตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์
ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อนุชนรุ่ นหลังได้ศึกษาเรี ยนรู ้และอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมท้องถิ่น อันเป็ นการ
ปลูกฝังแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อไป อีกทั้งยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ คู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัด
ขอนแก่นตลอดไป

สิ ม วัดไชยศรี
ทีต่ ้งั : หมู่ที่ 8 บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วัดไชยศรี หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า วัดใต้ สิ ม วัดไชยศรี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2408 เดิมเป็ นอาคารแบบสิ ม
อีสาน ภายหลังได้ซ่อมเสริ มผนังให้สูงขึ้นและทาหลังคาทรงไทย มีฮูปแต้ม(จิตรกรรมฝาผนัง) เขียนทั้งผนัง
ด้านในและด้านนอกสี่ ดา้ น ผนังด้านในเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า เรื่ องเวสสันดรชาดก ผนังด้านนอกเขียน
ภาพนรกเจ็ดขุม เรื่ องสิ นไซ สี ที่ใช้เขียนเป็ นสี ฝนวรรณะสี
ุ่
เย็นคือสี ครามฟ้ าขาวเป็ นส่ วนใหญ่
ฮูปแต้ม วัดไชยศรี มีลกั ษณะพิเศษ คือการเขียนภาพเต็มผนังไม่เหลือที่วา่ ง ภาพคนมีท้ งั ขนาดใหญ่
และเล็ก มีร่างกายไม่สมสัดส่ วน ท่าทางดูเป็ นธรรมชาติมากกว่านาฎลักษณ์ ตัวภาพต่างๆ แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวโลดโผน มีกาาจัดองค์ประกอบอย่างเหมาะสม

อาเภอนา้ พอง
พระธาตุขามแก่น
ทีต่ ้งั : วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านขาม อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

สร้างขึ้นประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ตามประวัติโดยย่อกล่าวว่าโมริ ยกษัตริ ยเ์ จ้าเมืองโมรี ยซ์ ่ ึ ง
เป็ นเมืองอยูใ่ นอาณาเขตของประเทศกัมพูชามีความประสงค์ที่จะนาพระอังคารของพระพุทธเจ้าที่พระองค์
ได้ไว้เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าปริ นิพพานใหม่ๆ มาบรรจุพระธาตุพนม จึงโปรดให้พระอรหันต์และพระเถระ
เจ้าคณะรวม 9 องค์ นาขบวนอัญเชิญพระอังคารมาในครั้งนี้ เมื่อผ่านมาถึงดอนมะขามแห่งหนึ่งซึ่ งมีตน้
มะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือแต่แก่น เนื่องจากเป็ นเวลาพลบค่าแล้วและบริ เวณนี้ภูมิประเทศราบเรี ยบดีจึงหยุด
คณะพักชัว่ คราว รุ่ งเช้าจึงเดินทางต่อไปถึงภูกาพร้าปรากฏว่าพระธาตุพนมได้สร้างเสร็ จแล้ว จึงเดินทางกลับ
และตั้งใจว่าจะนาพระอังคารธาตุกลับไปประดิษฐานไว้ที่บา้ นเมืองของตน แต่เมื่อเดินทางผ่านดอนมะขาม
อีกครั้งปรากฏว่าแก่นมะขามที่ตายแล้วนั้นกลับยืนต้นแตกกิ่งก้านผลิใบเขียวชอุ่มเป็ นที่น่าอัศจรรย์ คณะ
อัญเชิญพระอังคารธาตุจึงพร้อมใจกันสร้างเจดียค์ รอบต้นมะขามนี้ พร้อมกับนา พระอังคารธาตุและ
พระพุทธรู ปบรรจุไว้ในองค์พระธาตุและให้นามว่าพระธาตุขามแก่นมาจนทุกวันนี้

กู่ประภาชัย หรือ กู่บ้านนาคาน้ อย
ทีต่ ้งั : บ้านนาคาน้อย ตาบลบัวใหญ่ อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยูท่ ี่บา้ นนาคาน้อย ตาบลบัวใหญ่ การเดินทาง ไปทางเดียวกับพระธาตุขามแก่น ตรงไปก่อนถึง
สะพานข้ามคลองส่ งน้ าจากลาน้ าพอง
เลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบคลองส่ งน้ าแล้วเลี้ยวขวาข้ามสะพานเข้า
หมู่บา้ นนาคาน้อย กู่จะอยูภ่ ายในวัดกู่บา้ นนาคาน้อย หรื อจะขับรถข้ามสะพานข้ามคลองส่ งน้ า ตรงไปตาม
ถนนลาดยางประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายผ่านหมู่บา้ นไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะ
ถึงกู่ประภาชัย
กู่ประภาชัยเป็ นกลุ่มโบราณสถานที่มีลกั ษณะแผนผังอย่างเดียวกันกับโบราณสถานที่พบ
หลักฐานแสดง อโรคยาศาลหรื อสถานพยาบาลที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรโบราณโปรดฯให้
สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1720-1780) คือประกอบด้วยปรางค์ประธานรู ปสี่ เหลี่ยมจตุรัส มีมุขยืน่
ทางด้านหน้า ด้านขวามือเยื้องไปข้างหน้าเป็ นอาคารรู ปสี่ เหลี่ยมที่เรี ยกว่า บรรณาลัย อาคารทั้งสองล้อมรอบ
ด้วยกาแพงแก้วโดยมีโคปุระหรื อซุ ม้ ประตูทางเข้าออกด้านหน้าหรื อทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว
นอกกาแพงที่มุมซ้ายมีสระน้ า 1 สระทั้งหมดสร้างด้วยศิลาแลง โดยมีเสาประดับประตู ทับหลังเป็ นหินทราย
ปั จจุบนั หักพังแต่ได้รับการดูแลรักษาจากทางวัดเป็ นอย่างดี

หมู่บ้านงูจงอาง
ทีต่ ้งั : บ้านโคกสง่า ตาบลทรายมูล อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

บ้านโคกสง่าเป็ นหมู่บา้ นที่มีชื่อเสี ยงในการจัดแสดงศิลปะการต่อสู ้ระหว่างคนกับงู โดยพ่อใหญ่เคน
ยงลา ผูซ้ ่ ึงประกอบอาชีพหมอยา ได้เดินทางไปขายยาสมุนไพรตามหมูบ่ า้ นต่างๆ จึงคิดริ เริ่ มการแสดงงู เพื่อ
ดึงดูดคนให้สนใจซื้ อยาสมุนไพร การควบคุมงูตอ้ งอาศัยความชานาญ ความใกล้ชิดกับงู ภูมิปัญญาในการ
ควบคุมเกิดจากการสังเกต และเรี ยนรู ้พฤติกรรมของงู ผูแ้ สดงจะต้องรู ้ธรรมชาติของงู รวมทั้งมีสติวอ่ งไว

อาเภอเปื อยน้ อย
ปราสาทเปื อยน้ อย
ทีต่ ้งั : บ้านหัวขัว หมู่ 1 ตาบลเปื อยน้อย อาเภอเปื อยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ปราสาทเปื อยน้อยเป็ นปราสาทหินที่มีขนาดไม่ใหญ่เท่ากับปราสาทหิ นพิมายหรื ออีกหลายแห่งที่พบ
ทางอีสานตอนใต้แต่ก็นบั เป็ นปราสาทเขมรที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง ปราสาทเปื อยน้อย หรื อ ที่ชาวบ้าน

เรี ยกว่า พระธาตุก่ทู อง สร้าง ขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็ นศิลปะผสมระหว่างศิลปะเขมรแบบบาปวน
และแบบนครวัด สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นเทวสถานในศาสนาฮินดู แผนผังการก่อสร้างมีความหมายเป็ นเขาพระ
สุ เมรุ ซ่ ึ งถือเป็ นแกนจักรวาลอันเป็ นที่สถิตย์ของเทพเจ้าที่เรี ยกว่า “ศาสนบรรพต” สิ่ งก่อสร้างภายในบริ เวณ
ปราสาทเป็ นไปตามแบบแผนของศาสนสถานขอมโบราณ หน้าบันขององค์ปรางค์ประธานสลักเป็ นพระยา
นาคราชมีลวดลายสวยงามมาก ทับหลังสลักเป็ นรู ปนารายณ์บรรทมสิ นธุ์ที่นบั ว่ายังอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์
"โคปุระ" (ซุ ม้ ประตู) อยูท่ างทิศตะวันออก และทิศตะว ัันตก ด้านข้างโคปุระเจาะเป็ นช่องหน้าต่าง "กาแพง
แก้ว" มีฐานเป็ นบัวคว่าบัวหงาย มีการสลักศิลาแลงเป็ นร่ องแบบลาดบัว การเดินทางจากขอนแก่นใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-บ้านไผ่) ระยะทาง 44 กิโลเมตร เข้าทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านไผ่บรบือ) ไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าสู่ อาเภอเปื อยน้อยอีก 24 กิโลเมตร

อาเภออุบลรัตน์
วัดพระพุทธบาทภูพานคา
ทีต่ ้งั : บนภูพานคา หมู่ที่ 1 ตาบลเขื่อนอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วัดพระพุทธบาทภูพานคา ตั้งอยูบ่ ริ เวณไหล่เขาภูพานคา อาเภออุบลรัตน์ เป็ นที่ประดิษฐานรอยพระ
พุทธบาทจาลองในมณฑป และ พระพุทธรู ปสี ขาวขนาดใหญ่ หรื อหลวงพ่อใหญ่ สู ง 14 เมตร อยูบ่ นยอดเขา
มีบนั ไดทางขึ้นจากลานวัดไปยังยอดเขาจานวน 1,049 ขั้น หรื อจะขับรถยนต์ข้ ึนไปถึงยอดเขาก็ได้ บนยอด
เขามองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ได้สวยงาม การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปเขื่อนอุบล
รัตน์ ก่อนถึงประตูทางเข้าบริ เวณเขื่อนจะมีป้ายวัดอยูด่ า้ นซ้ายมือ

เขือ่ นอุบลรัตน์
ทีต่ ้งั :

อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เขื่อนอุบลรัตน์ เดิมชื่อ เขื่อนพองหนีบ สร้างปิ ดกั้นแม่น้ าพองที่ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
เนื่องจากสร้างข้ามแม่น้ าพองโดยปิ ดกั้นลาน้ าพองตรงบริ เวณช่องเขาที่เป็ นแนวต่อระหว่างเทือกเขาภูเก้าและ
ภูพานคา การก่อสร้างเริ่ มเมื่อปี พ.ศ. 2507 แล้วเสร็ จปี พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ได้เสด็จไปทรง
ทาพิธีเปิ ดเขื่อนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 มีประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้ า การเกษตร การ
ประมง การป้ องกันอุทกภัย การคมนาคม ตลอดไปจนถึงเป็ นที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และสามารถทา
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เดินชมสวนพรรณไม้ในวรรณคดี สวนประติมากรรมไดโนเสาร์ นอกจากนี้ ที่ปลายสุ ด
สันเขื่อนยังเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธสิ ริสัตตราช หรื อ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริ ย ์

อุทยานแห่ งชาติภูเก้า-ภูพานคา
ที่ต้ งั อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา ครอบคลุมพื้นที่ป่าภูเก้า อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู และป่ าภู
พานคา อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ 322 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ปกคลุมด้วยป่ าเต็งรังมี
ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การเดินป่ าและศึกษาร่ องรอยก่อนประวัติศาสตร์ ของชุมชนมนุษย์ในสมัยบ้านเชียง

บางแสน 2
ที่ต้ งั : บ้านหิ นเพิง ตาบลท่าเรื อ อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

อยูห่ ่างจากอาเภอเมืองไปประมาณ 53 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปเขื่อนอุบลรัตน์ แต่อยู่
ก่อนถึงเขื่อนอุบลรัตน์มีทางทางแยกไป บรรยากาศโดยรอบของชายหาดริ มทะเลสาบน้ าจืดเหนื อเขื่อนอุบล
รัตน์ สวยสะดุดตาเมื่อพระอาทิตย์ฉายส่ องลงมาในยามเย็นกระทบกับทิวเขาภูเก้าที่ต้ งั ตระหง่านอยูด่ า้ นหลัง
กิจกรรมกีฬาทางน้ าที่น่าสนใจก็คือ การบริ การให้เช่าจักรยานน้ า บานาน่าโบ๊ต ห่วงยาง นอกจากนี้ยงั มี
บริ การอาหารเลิศรสที่ปรุ งจากปลาภายในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ได้แก่ปลานิล ปลาเนื้ออ่อน ปลาช่อน
ฯลฯ ช่วงเทศกาลสาคัญ หรื อ วันหยุด มักจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไปชมธรรมชาติ และเล่นน้ ากันเป็ นจานวน
มาก

อาเภอมัญจาคีรี
วัดอุดมคงคาคีรีเขต
ทีต่ ้งั : ตาบลบ้านโคก อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

วัดอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยูท่ ี่ตาบลบ้านโคกเป็ นวัดป่ าของหลวงปู่ ผางซึ่ งเคยเป็ นพระเกจิอาจารย์ที่มี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป ปั จจุบนั ท่านมรณภาพแล้ว แต่มีอนุสรณ์สถานที่
บรรจุอฐั ิของหลวงปู่ ผางอยูใ่ นบริ เวณวัด วัดนี้ต้ งั อยูบ่ ริ เวณเชิงเขามีตน้ ไม้ป่าขึ้นอยูร่ ่ มรื่ น เป็ นวัดที่เน้นการ
ปฏิบตั ิวปิ ั สสนา การเดินทาง ไปตามเส้นทางขอนแก่น-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 12) ประมาณ 14
กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าเส้นทางสายบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี (ทางหลวงหมายเลข 2062) อีกประมาณ 44 กิโลเมตร
แล้วแยกเข้าเส้นทางสายมัญจาคีรี-ชัยภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 229) ประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าวัดอีก
12 กิโลเมตร

อาเภอบ้ านไผ่
วัดมัฌมิ วิทยาราม (วัดบ้ านลาน)
ทีต่ ้งั : บ้านลาน ตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สิ มวัดบ้านลานสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2407 ภายในสิ ม เขียนภาพไว้บนผนังด้านหลังพระประธาน
เป็ นภาพพระพุทธรู ป 2 องค์ ส่ วนผนังภายนอกเขียนภาพเรื่ องเวสสันดรชาดก โดยลาดับภาพเริ่ มจากผนัง

ด้านหน้าทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้รวม 9 ห้อง ภาพเริ่ มจากกัณฑ์ทศพรถึงนครกัณฑ์
โดยเลือกภาพเป็ นสื่ แทนเรื่ องราวแต่ละตอนให้เข้าใจง่าย และชัดเจน สี ที่ใช้เป็ นสี ฝนในวรรณะสี
ุ่
เย็น

วัดสนวนวารีพฒ
ั นาราม
ทีต่ ้งั : บ้านหัวหนอง ตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สิ มวัดสนวนวารี พฒั นารามสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2496 ภายในสิ มเขียนภาพเรื่ องเวสสันดรชาดก
สิ นไซ ราหูอมจันทร์ นาค สิ งห์ ส่ วนด้านนอกเขียนภาพเรื่ องสิ นไซ และนรกภูมิ หน้าต่างทาเป็ นวงโค้ง 2 ชั้น
เขียนลวดลายเครื อเถาประดับอย่างสวยงามและไม่ซ้ าแบบกัน ผนังด้านนอกมีเสาติดผนังเขียนลายเครื อเถา
และลายพญานาคเกี่ยวพันกัน สี ที่ใช้เป็ นสี ฝนทั
ุ่ ้ งผนังภายในและภายนอก

อาเภอหนองสองห้ อง
วัดสระบัวแก้ว
ทีต่ ้งั : บ้านสระวังคูณ ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

สิ มวัดสระบัวแก้วสร้างขึ้นราว ปี พ.ศ.2474 ภายในสิ มเขียนภาพเริ่ มจากผนังด้านหน้าเวียนไป
ทางซ้าย ส่ วนด้านนอกเขียนภาพเรื่ องพระลักษณ์ พระราม การลาดับภาพเริ่ มจากผนังด้านข้างองค์พระ
ประธานเวียนมาทางด้านหน้า และจบที่ดา้ นหลังองค์พระประธานภาพเขียนของวัดนี้มีคุณค่าหลายๆด้าน อีก

ทั้งยังได้สอดแทรกประเพณี พ้นื ถิ่นต่างๆ ด้วยเช่น ประเพณี ฮดสรง การทาคลอดโดยหมอตาแยผูช้ าย เป็ นต้น
สี ที่ใช้เป็ นสี น้ ามัน โดยรวมเป็ นสี วรรณะร้อน คือ สี เหลืองและสี แสดทั้งผนังภายในและภายนอก

อาเภอมัญจาคีรี
หมู่บ้านเต่ า
ทีต่ ้งั : บ้านกอก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

หมู่บา้ นเต่าจะมีเต่าบกชนิ ดหนึ่ง (ชาวบ้านแถบนั้นเรี ยกว่า "เต่าเพ็ก") ลักษณะกระดองจะมีสีเหลือง
แก่ ปนน้ าตาลอยูเ่ ป็ นจานวนมาก บ้างก็จะอยูบ่ ริ เวณใต้ถุนบ้านเพื่อรออาหารจากชาวบ้าน บ้างก็เดินอยูต่ าม
ถนนภายในหมู่บา้ นซึ่ งจะหาดูได้ไม่ยาก เมื่อเดินทางไปถึงจากขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข 12
(ขอนแก่น-ชุมแพ) ประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2062 ประมาณ 44 กิโลเมตร
(ก่อนถึงอาเภอมัญจาคีรี 2 กิโลเมตร) ถึงบริ เวณบ้านกอก ปากทางเข้าหมู่บา้ นเต่าอยูด่ า้ นซ้าย จะสังเกตเห็น
เป็ นรู ปเต่าจาลอง 2 ตัว วางอยูบ่ นแท่นหิ นสู งจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร ตั้งอยูต่ รงข้ามวัดศรี สุมงั จากนั้น
เลี้ยวซ้ายข้างวัดเข้าสู่ เขตหมู่บา้ นกอก ประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงหมู่บา้ นเต่า

วัดป่ ามัญจาคีรี อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น Unseen I-San กล้วยไม้ ช้างกระ จ.ขอนแก่น
ทีต่ ้งั : ถนนสายมัญจาคีรี-ชนบท อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

.

วัดป่ ามัญจาคีรี อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีกล้วยไม้ป่าพันธุ์ “ช้างกระ” ที่เกิดขึ้นเองและ
เจริ ญพันธุ์ตามธรรมชาติ เกาะตามลาต้นและกิ่งมะขามกว่า 280 ต้น ที่มีอายุนบั ร้อยปี ในช่วงเดือน ธันวาคม –
มกราคม ของทุกปี จะได้สัมผัสความสวยงามของกล้วยไม้ป่าพันธุ์ชา้ งกระ จานวนกว่า 4,000 ต้น ที่ออกดอก
ชูช่อสวยงาม ส่ งกลิ่นหอมอบอวลไปทัว่ บริ เวณ ซึ่งทางวัดป่ ามัญจาคีรีแหล่งกาเนิ ด Unseen I-San กล้วยไม้
ช้างกระ อาเภอมัญจาคีรี ร่ วมกับ สภาวัฒนธรรมอาเภอมัญจาคีรี ได้กาหนดจัดงาน “เทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน
และของดีเมืองมัญจาคีรี” ขึ้นเป็ นประจาในช่วงเดือนมกราคม 2553 ณ บริ เวณหน้าที่วา่ การอาเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น

วัดสระทองบ้ านบัว
ที่ต้ งั : บ้านบัว ตาบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

สิ ม ( โบสถ์ ) วัดสระทองบ้านบัว ตั้งอยูท่ ี่บา้ นบัว ตาบลกุดเค้า เป็ นอาคารที่มีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม แสดงลักษณะเด่นชัดของถิ่นอีสาน มีการแต้มสี ภาพภายนอกอาคารประดับแว่นแก้วฐาน
ชุกชี ภายในยังคงประดิษฐานพระประธานศิลาทรายรู ปแบบอีสานที่หาได้ยาก โดยในปี ๒๕๔๕ ได้รับ
รางวัลอาคารทรงคุณค่า ด้านการอนุ รักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิ ฟิก จากองค์การยูเนสโก้
( UNESCO )

อาเภอภูเวียง
หมู่บ้านอนุรักษ์ ควายไทย
ทีต่ ้งั :

บ้านโนนอุดม และบ้านโนนสว่าง ตาบลนาหว้า อาเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น

บ้านโนนอุดม และบ้านโนนสว่าง ตาบลนาหว้า อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็ นหมู่บา้ นที่มีการ
เลี้ยงควายทั้งสองหมุ่บา้ น 149 ครัวเรื อน ประมาณ 1,200 ตัว ทาให้มีรายได้จากการทาปุ๋ ยชีวภาพจากมูลควาย
จาหน่าย และทาปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้ในไร่ นา ทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่หมู่บา้ น

พิพธิ ภัณฑ์ ไดโนเสาร์ ภูเวียง
ที่ต้ งั : ตาบลในเมือง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์ทนั สมัยขนาดใหญ่ พื้นที่รวม 5,500 ตร.ม. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
ไดโนเสาร์ มีหุ่นจาลองไดโนเสาร์ ที่พบในไทยขนาดเท่าจริ ง จัดแสดงในบรรยากาศที่สมจริ ง รวมทั้งฟอสซิ ล
และประติมากรรมโครงกระดูกไดโนเสาร์ นอกจากนี้ยงั มีนิทรรศการทางธรณี วทิ ยาซึ่ งจัดแสดงไว้อย่าง
น่าสนใจและทันสมัย

สวนไดโนเสาร์ ภูเวียง เป็ นบริ เวณที่จดั แต่งให้มีป่าไม้ น้ าตก ลาธาร เหมือนธรรมชาติ มีสะพานไม้
เป็ นทางเดินผ่านเข้าไปในบรรยากาศป่ า ซึ่ งจัดแสดงหุ่นจาลองเหมือนจริ งของไดโนเสาร์ ที่พบในภูเวียง
ได้แก่ ไดโนเสาร์สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส ไดโนเสาร์สยามโมซอรัส สุ ธีธรนิ และไดโนเสาร์ภูเวียงโก
ซอรัสสิ รินธรเน นอกจากนี้ยงั มีไดโนเสาร์ ขนาดเล็ก เช่นไดโนเสาร์ ขนาดเล็กปากนกแก้ว และไข่ไดโนเสาร์
แสดงอยูด่ ว้ ยห้องนิทรรศการ ถัดจากสวนไดโนเสาร์ เข้าไปเป็ นโถงขนาดใหญ่ พื้นที่กลางห้องโถงมี
ประติมากรรมโลหะโครงกระดูกไดโนเสาร์ ขนาดใหญ่สามตัวจัดแสดงอยูอ่ ย่างโดดเด่น ผนังโดยรอบ เป็ นตู้
จัดแสดงฟอสซิ ลสัตว์ดึกดาบรรพ์ต่าง ๆ ที่พบในต่างประเทศและในไทย โดยเฉพาะชิ้นส่ วนไดโนเสาร์ สยาม
โมซอรัส สุ ธีธรนิ ที่คน้ พบใน อช. ภูเวียงซึ่งนามาจัดแสดงไว้ที่นี่ รวมทั้งนิทรรศการความเป็ นมาของผิวโลก
ในรู ปแบบที่ทนั สมัยน่าสนใจอีกส่ วนหนึ่งเป็ นห้องปฏิบตั ิการโบราณชีววิทยาจาลอง แสดง วิธีการทางาน
ของนักโบราณชีววิทยาหลังการเก็บชิ้นส่ วนดึก ดาบรรพ์จากภาคสนามแล้วนามาดาเนิ นการต่อ เช่น การสกัด

ส่ วนที่เป็ นหิ นออก การป้ องกันการผุพงั ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ การ สร้างพิมพ์หล่อแบบจาลองก่อน
นาไปค้นคว้าต่อ ฯลฯ
ชมหุ่นจาลองไดโนเสาร์ เหมือนจริง
- เปิ ดเวลา 09.00-17.00 น. หยุดวันพุธ
- มีร้านเครื่ องดื่มและห้องน้ า
- ติดต่อที่กองธรณี วทิ ยา กรมทรัพยากรธรณี โทร. 0-2202-3754
- เข้าชมเป็ นหมู่คณะ ทาหนังสื อถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400 และส่ งสาเนาถึงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง ต. ในเมือง อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น หรื อ โทร. 04343-8204-6

อุทยานแห่ งชาติภูเวียง
ที่ต้ งั : ตู้ ปณ.1 ต.ในเมือง อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น 40150 โทรศัพท์ : 0 4335 8073

คาว่า “ภูเวียง” เป็ นท้องที่อาเภอที่เก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่นอาเภอหนึ่ง และยังเป็ นชื่อเรี ยกของ
เทือกเขามีหลักฐานว่าป่ าภูเวียงเคยเป็ นแหล่งชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมเมื่อหลายพันปี ล่วงมาแล้ว มีการขุด
พบกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ โลหะสาริ ด พระนอนสมัยทวาราวดี รวมทั้งภาพเขียนสี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ถ้ า (หลืบเงิน) บนเทือกเขาภูเวียง นอกจากนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2519 มีการ
ค้นพบรอยเท้าและซากกระดูกไดโนเสาร์ และสัตว์โลกดึกดาบรรพ์อายุเกือบ 200 ล้านปี ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและเสด็จทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2532 มี
เนื้อที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 203,125 ไร่

พัทยา 2
ที่ต้ งั : บ้านหนองกุงเซิน อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยูท่ ี่บา้ นหนองกุงเซิ น ห่างจากอาเภอเมืองไปประมาณ 78 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบขนาดประมาณ
20 ไร่ มักจะมีผคู ้ นท้องถิ่นมาพักผ่อนหย่อนใจ เพราะนอกจากจะมีทศั นียภาพที่งดงามโดยมีเทือกเขาภูพานคา
ตั้งตระหง่านอยูด่ า้ นหลังแล้ว ยังได้นงั่ รับประทานปลาน้ าจืดนานาชนิด (ที่หาได้จากทะเลสาบนี้เอง)
บรรยากาศที่เย็นสบาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางน้ าให้เลือกเล่นมากมายเป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่มา
พักผ่อน

อาเภอเขาสวนกวาง
สวนสั ตว์ เขาสวนกวาง
ที่ต้ งั : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นและ อ.โนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี
โทร : 0864594192
บัตรผ่านประตู
1. เด็ก (สู งเกิน 120 ซม. )
20 บาท
2. ผูใ้ หญ่ (ชาวไทย)
100 บาท
3. นักศึกษา (ในเครื่ องแบบ) 50 บาท
4. ข้าราชการ (ในเครื่ องแบบ) 50 บาท
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenzoo.com/

สวนสัตว์เขาสวนกวาง ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นที่ 2 แห่ง คือ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น คาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี รวม 4,696 ไร่
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็ นศูนย์วิจยั เพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่าหายาก อุทยานแห่งนี้ จะเป็ น
อุทยานการเรี ยนรู้และเป็ นทั้งแหล่งการศึกษาท่องเที่ยวในรู ปผจญภัย (จังเกิล ปาร์ค) มีสตั ว์ป่าหลายชนิดอาศัย
อยู่

สวนนา้ – ในสวนสั ตว์ เขาสวนกวางขอนแก่น
ที่ต้ งั : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นและ อ.โนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี
โทร : 0864594192
เปิ ดให้บริ การทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
บัตรผ่านประตู
1. เด็ก (สู งเกิน 120 ซม. )
20 บาท
2. ผูใ้ หญ่ (ชาวไทย)
100 บาท
3. นักศึกษา (ในเครื่ องแบบ) 50 บาท
4. ข้าราชการ (ในเครื่ องแบบ) 50 บาท
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenzoo.com/

อาเภอชุมแพ
ผานกเค้า
ที่ต้ งั : บ้านดงลาน อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อยูท่ ี่บา้ นดงลาน อาเภอชุมแพ เป็ นภูเขาหิ นปูนตั้งตระหง่าน อยูร่ ิ มทาง มีรูปร่ างคล้ายนกเค้าที่กางปี ก
ออกทั้งสองข้าง เป็ นภูเขาสู งตั้งตระหง่านอยูร่ ิ มลาน้ าพอง ในเขตท้องที่อาเภอชุมแพ หันหน้าชนกับภูกระดึง
จังหวัดเลย ผานกเค้าอยูห่ ่างจากตัวเมืองขอนแก่น 125 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายขอนแก่น-วังสะพุง
(หมายเลข 2 และ 201) ผานกเค้าอยูท่ างด้านซ้ายมือของบ้านดงลาน ลักษณะของผานกเค้าเป็ นภูเขาหิ นสี ดา
บางส่ วนกระเทาะออกเห็นเนื้ อหิ นสี ส้ม มีตน้ ไม้ข้ ึนปกคลุมอยูป่ ระปราย บริ เวณที่จะมองเห็นเค้าโครงของนก
เค้าได้ชดั เจน ควรเดินเข้าไปในศูนย์เพาะชากล้วยไม้ กองบารุ ง กรมป่ าไม้ ซึ่ งตั้งอยูอ่ ีกฟากถนน จะเห็นว่า
ลักษณะผาเหนือจงอยปากขึ้นไปมีลกั ษณะเป็ นหงอน ถัดลงมาเป็ นหิ นกลมโค้ง ต่าจากส่ วนหงอนลงมาเป็ น
ส่ วนหัว ตรงกลางหัวมีรอยหิ นกระเทาะเป็ นสี ส้มอยูใ่ นตาแหน่งดวงตา ต่าลงมาจากส่ วนหัวจะถึงแนวปี กทั้ง
สองข้างที่กางออกผานกเค้าอยูเ่ ส้นทางเดียวกับวนอุทยานถ้ าผาพวง

อุทยานแห่ งชาติภูผาม่ าน
ที่ต้ งั : อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ต.นาหนองทุ่ม อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์ 0 4335 8075

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เรี ยกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติที่มีหน้าผา
สู งชันคล้ายสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่ สภาพป่ าของที่นี่ยงั อุดมสมบูรณ์ดว้ ยป่ าดิบ และ
ป่ าไม้เบญจพรรณ สภาพอากาศจะเย็นชื้นเกือบตลอดปี อยูใ่ นท้องที่ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และ
อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร หรื อ 218,750 ไร่ ภายในอุทยานและบริ เวณ
ใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่
น้ าตกตาดฟ้ า
เป็ นน้ าตกที่เกิดจากลาห้วยตาดฟ้ า รอยต่อของอาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
กับอาเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ความสู งราว 30 เมตร ในฤดูฝนน้ าจะไหลแรง
มีสายน้ าที่ตกลดหลัน่ เป็ นม่านที่งดงาม ปัจจุบนั การเดินทางสะดวกมีทางรถยนต์เข้าถึง
แล้ว
ถ้ าค้างคาวภูผาม่าน
เป็ นถ้ าขนาดใหญอยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติภูผาม่านภายในถ้ ามีคา้ งคาวปากย่น
อาศัยอยูห่ ลายล้านตัว ในช่วงเย็นย่าของทุกวันค้างคาวจะบินออกจากถ้ าไปหากินเป็ น
ริ้ วขบวนยาวนับสิ บกิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถชมความาหัศจรรย์ น่าตื่นตาของฝูง
ค้างคาวนับล้านๆ ตัวได้ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น
ถ้ าพญานาคราช
เป็ นถ้ าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตาบลนา
หนองทุ่ม อาเภอชุมแพ ภายในถ้ ามีพ้นื ที่กว้างขวาง แบ่งออกเป็ นห้องๆ แต่ละห้องจะมี
หิ นงอกหิ นย้อยเป็ นช่อขึ้นต่อกันเป็ นเสาต้นใหญ่ เมื่อกระทบแสงไฟจะเกิดประกาย
ระยิบระยับสวยงาม

ถ้ าภูตาหลอ
ตั้งอยุท่ ี่บา้ นวังสวาบ ตาบลวังสวาบ อาเภอภูผาม่าน เป็ นถ้ าที่อยูบ่ นเนิ น ภายในถ้ า
อากาศเย็นสบาย ไม่มีคา้ งคาวและกลิ่นอับชื้น มีหอ้ งโถงขนาดใหญ่ พื้นถ้ าเป็ นดินเรี ยบ
มีหินงอกหิ นนย้อยอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ หิ นบางก้อนมีลกั ษณะเป็ นเกล็ดแวววาวคล้ายห
นิเขี้ยวหนุมาน

"ฟาร์ มวิว @ ชุมแพ"
ที่ต้ งั : ภายในโรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
โทร 0 4331 1666
เปิ ดให้บริ การทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. เข้าชมฟรี !
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/farmviewchumphae

อาเภอหนองเรือ
สวนองุ่นเบญจพร
ที่อยู่ : ต.กุดหว้า อ.หนองเรื อ จ.ขอนแก่น (ถ.ขอนแก่น-ชุมแพ กม.45)
โทร. +6690 841 6883 ,+6681 871 2145 โดยคุณประยุทธ-ซ้อเบญจพร ศรี วิโรจน์
จองโต๊ะ โทร 090-8416883 หรื อ จอย : 083-2850627, กา : 090-4105676, โย่ง : 090- 3977747
-

รู ปแบบสวนองุ่น , ฟาร์มผักปลอดสารพิษ , ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรู ป , ไวน์องุ่น

-

จาหน่าย - องุ่น , กิ่งพันธุ์องุ่น , ผักปลอดสารพิษ

-

ช่วงกลางเดือนธันวาคมองุ่นกาลังออกลูกสวย อยูใ่ นระยะที่เก็บขายได้

- ไม่คิดค่าเข้าชม ชมฟรี !

อธิบายการเดินทาง
สวนองุ่นแห่งใหม่ อยูใ่ นเขตอาเภอหนองเรื อ ประมาณ 50 กม. จากขอนแก่นเส้นทาง ออกไปทาง อ.ชุมแพ
ทางไปสนามบินค่ะ ตัวไร่ องุ่น ชื่อว่า "ไร่ องุ่นเบญจพร"ขับเลย รู ปปั้ นไดโนเสาร์ ยกั ษ์ ไปเรื่ อยๆ เลยโรงงาน
น้ าตาลมิตรผลไปอีก นิดหน่อย ตัวไร่ จะอยูฝ่ ั่งซ้ายมือ ตรงข้ามไร่ จะมีป้ ั มsusco สี เหลืองๆอยู่ ไร่ อยูต่ ิดถนน

อุทยานแห่ งชาตินา้ พอง
ที่ต้ งั : อุทยานแห่งชาติน้ าพอง ตู้ ปณ. 18 (ดอนโมง) อ. หนองเรื อ จ. ขอนแก่น 40240
พื้นที่: 197 ตร.กม.
โทรศัพท์: 043 358 074

อุทยานแห่งชาติน้ าพอง เป็ นชื่อเรี ยกตามต้นกาเนิดลาน้ าพองที่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบล
รัตน์ (เดิมชื่ออ่างเก็บน้ าน้ าพอง) เป็ นอุทยานแห่งชาติที่จดั ตั้งขึ้นตามข้อเสนอของจังหวัดขอนแก่น แต่เดิมมี
ชื่อเรี ยกว่า “น้ าพอง-ภูเม็ง” เพราะมีพ้นื ที่บางส่ วนอยูใ่ นเทือกเขาภูเม็ง อุทยานแห่งชาติน้ าพองตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นติดกับเขื่อนอุบลรัตน์มีเนื้อที่ประมาณ 123,125 ไร่ อุทยานแห่งชาติน้ าพองปก
คลุมไปด้วยป่ าเต็งรังโดยมีป่าเบญจพรรณ ป่ าทุ่งหญ้า และป่ าไผ่ข้ ึนกระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไปในบางพื้นที่
สภาพเป็ นป่ าดิบแล้งที่สมบูรณ์ จัดเป็ นป่ าต้นน้ าลาธารที่ไหลลงสู่ เขื่อนอุบลรัตน์ บริ เวณนี้ยงั เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ของสัตว์ป่าและแหล่งสมุนไพรนานาพันธุ์อีกมากมาย
เขาภูเม็ง
ยอดตั้งอยูท่ างทิศใต้ของที่ทาการอุทยานแห่งชาติ มีสภาพเป็ นป่ าเต็งรัง ป่ าดิบแล้ง ที่
สมบูรณ์ เป็ นแหล่งสมุนไพรและป่ าต้นน้ าชั้นดีของน้ าพองมีสัตว์ป่าอาศัยอย่างชุกชุม จึง
เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติและสมุนไพรอย่างแท้จริ ง
กิจกรรม : - เดินป่ าศึกษาธรรมชาติ - ชมทิวทัศน - ชมพรรณไม้
คาโพน
เป็ นบ่อหิ นกลมคล้ายปล่องภูเขาไฟ เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ 5 เมตร เกิดจากสภาพ
ธรรมชาติทางธรณี วทิ ยา คาโพนตั้งอยูไ่ ม่ห่างจากพลาญชาดและหิ นช้างสี มากนัก
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - ชมพรรณไม้ - เที่ยวถ้ า/ธรณี วทิ ยา

จุดชมวิวหินช้ างสี
กลุ่มหิ นขนาดใหญ่ต้ งั อยูบ่ นสันเขาป่ าโสกแต้เหนื อที่ทาการอุทยานแห่งชาติข้ ึนไป เป็ นจุด
ชมวิวยามเช้าเย็นที่พระอาทิตย์ข้ ึนพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของน้ าพอง เหตุที่ชื่อหิ นช้าง
สี เพราะครั้งอดีตมีชา้ งป่ ามาใช้ลาตัวสี กบั ก้อนหิ นขนาดใหญ่และทิ้งร่ องรอยของดินติดไว้
ด้านบนของจุดชมวิวหิ นช้างสี เป็ นลานหิ นกว้างขนาดใหญ่ จุดสู งสุ ดมีกอ้ นหิ นสัณฐานคล้าย
หัวกระ โหลกตั้งโดดเดี่ยวเป็ นเอกเทศ ด้านบนลานหิ นนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้
โดยรอบ ทั้งทางด้านทิศเหนือทิศใต้ ทิศตะวันออก ที่ถูกปูพรมด้วยผืนป่ าอันเขียวขจี หรื อตัว
เมืองขอนแก่นที่อยูไ่ กลลิบ ออกไป ส่ วนด้านทิศตะวันตกจะพบกับทัศนียภาพของธรรมชาติ
อันงดงามและกว้างไกลของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์จนสุ ดสายตาที่เทือกเขาภูเวียงและภู
เก้า
กิจกรรม : - เดินป่ าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ า/ธรณี วทิ ยา - ชมทิวทัศน์
นา้ ตกห้ วยเข
เป็ นน้ าตกที่เกิดจากลาห้วยยางน้อยและลาห้วยกุดบากไหลมารวมกันเป็ นลาห้วยเขบน
เทือกเขาภูเม็ง เป็ นน้ าตกที่อยูใ่ กล้จงั หวัดขอนแก่นมากที่สุด มีช้ นั น้ าตก 5 ชั้น ชั้นที่มีความ
สู งและสวยงามที่สุดคือ น้ าตกชั้นบนสุ ด น้ าตกชั้นที่ 1 เรี ยกว่า “ แจ้งวังไฮ “ มีลกั ษณะเป็ น
แอ่งน้ า มีตน้ ไทรร่ มรื่ น เหมาะสาหรับเล่นน้ า และบริ เวณใกล้เคียงยังมีโขดหินเป็ น
รู ปลักษณะต่างๆ เหมาะสาหรับเดินชมความงามของธรรมชาติ น้ าตกห้วยเขมีความงดงาม
และเหมาะสมที่จะท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
กิจกรรม : - เที่ยวน้ าตก

ผาจันได
เป็ นก้อนหิ นขนาดใหญ่ต้ งั อยูบ่ นลานหิ น และมีตน้ จันไดหรื อสลัดไดขึ้นอยูใ่ กล้กนั เป็ นอีก
จุดหนึ่งที่สามารถชมทิวทัศน์ของผืนป่ าเต็งรังได้งดงาม
กิจกรรม : - ชมพรรณไม้ - ชมทิวทัศน

ผาฝ่ ามือแดง
เป็ นหน้าผาหันหน้าไปทางขอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 จุด อยูบ่ ริ เวณเชิง
เขาภูพานคาติดกับส่ วนขอบอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จุดที่ 1 อยูบ่ ริ เวณบ้านดอนกอก ซึ่ ง
ต้องเดินเท้าเข้าไปถึงภูพานคาระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะเป็ นภาพเขียนสี บนเพิง
หินทรายขนาดยาว 9 เมตร สู ง 4 เมตร เป็ นภาพเขียนลายเส้นสี แดงลงบนพื้นหิ นสี เทา
ลักษณะภาพคล้ายเป็ นตัวปลาในสายน้ า และเครื่ องมือดักจับปลา ล่าสัตว์ แต่ภาพไม่ชดั เจน
นอกจากนี้ยงั มีภาพลายเส้นคู่ขนาน ลายเส้นคด ลายรู ปสามเหลี่ยม ส่ วนภาพมือซ้ายเห็นได้
ชัดเจน ลักษณะการเกิดภาพคล้ายใช้สีพน่ ทับฝ่ ามือ ใกล้ๆกันมีรอยฝ่ ามือข้างขวาสี แดงคล้าย
กับมือจุ่มสี แดงมาประทับ จุดที่ 2 อยูห่ ่างจากจุดที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ
100 เมตร มีลกั ษณะเป็ นภาพรอยฝ่ ามือด้านขวาแบบพ่น และภาพเส้นคดผสมลายเส้นคู่ เส้น
โค้งขนาน คล้ายภาพคนแบกกิ่งไม้ จุดที่ 3 อยูห่ ่างจากจุดที่ 2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ 2 กิโลเมตร มีลกั ษณะเป็ นภาพประทับฝ่ ามือด้านขวาสี แดงจานวน 8 แห่ง บนเพิง
หินทราย
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - ชมประวัติศาสตร์ - เที่ยวถ้ า/ธรณี วทิ ยา
ผาสวรรค์
เป็ นลานหิ นขนาดใหญ่ยนื่ ออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ถือได้วา่ เป็ นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้หินช้างสี ต้ งั อยูห่ ่างจากหิ นช้างสี ไปทางทิศเหนื อประมาณ 3
กิโลเมตร โดยการเดินเท้า การเดินทางเข้าไปค่อนข้างลาบาก จึงเหมาะสาหรับผูท้ ี่เดินทาง
ไปพักค้างแรมมากกว่าไปเช้าเย็นกลับ
กิจกรรม : - แคมป์ ปิ้ ง - ชมทิวทัศน - เดินป่ าศึกษาธรรมชาติ
พลาญชาด หรือ ลานชาด
อยูห่ ่างจากหิ นช้างสี ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 30 นาที ลักษณะเป็ นลานหินกว้างมีพนั ธุ์ไม้
พื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรี ยกว่า “ต้นชาด” ขึ้นอยูบ่ นลาน จากจุดนี้สามารถมองเห็น
สภาพผืนป่ าทัว่ ๆ ไปของน้ าพองได้อย่างชัดเจน ผูท้ ี่เดินทางไปยังหิ นช้างสี จึงน่าจะแวะชม
พลาญชาดด้วยเพราะอยูใ่ นเส้นทางแนวเดียวกัน
กิจกรรม : - ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้ - เดินป่ าศึกษาธรรมชาติ

"Khonkaen Exotic Pet and Night Safari"
ที่ต้ งั : ถนนมิตรภาพ ฝั่งขาออกเข้ากรุ งเทพฯ (ติดกับบ้วนง้วนค้าเหล็ก) จ. ขอนแก่น 40000
พื้นที่ : 2 ไร่
โทรศัพท์ : 088- 1921555
เปิ ดบริ การทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 15.00 - 21.00 น.
ค่าเข้าชม ในช่วงเดือนเมษายน คนละ 100 บาท เด็กสู งไม่เกิน 120 ซม. และผูใ้ หญ่อายุ 60 ปี ขึ้นไป ชมฟรี !

"โครงการ ขอนแก่น เอ็กโซติค เพ็ท แอนด์ ไนท์ซาฟารี " เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวมบรรดาสัตว์
แปลกๆ หลากชนิด ซึ่ งส่ วนใหญ่นาเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น อัลปาก้า ม้าแคระ กวางดาว วอลลาบี กระต่าย
อิงลิชแองกอล่า นกฮูก สโนวี่อาว ฯลฯ รวมแล้วมีการจัดแสดงสัตว์กว่า 20 ชนิด กว่า 150 ตัว โดยสัตว์เหล่านี้
จะต่างจากสัตว์ในสวนสัตว์ที่เราคุน้ เคย เพราะเขาเลี้ยงแบบเป็ นสัตว์เลี้ยง ซึ่ งกว่าจะเปิ ดให้เข้าชมได้ในวันนี้
ทางโครงการได้เลี้ยงมาแล้วกว่า 5 ปี สัตว์ต่างจึงมีความคุน้ เคยกับคนและเป็ นมิตรมากๆ สามารถเข้าใกล้
สัมผัสได้ ให้อาหารได้

สาหรับสัตว์ที่มีอยูต่ อนนี้ ได้แก่ อัลปาก้า, กวาง, ม้าแคระ, แมว, เต่าซูคาต้า, นกฮูก สโนวีอ่ าว,
หมูแคระ, วัลลาบี, ห่าน, นกยูง, กระต่าย ( ND,ใจแอ้น,อิงลิชแองโกล่า,เท็ดดี้,ฮอนแลนด์ลอป), ไก่ซิลกี้ ,
หนูฮิปโป, ไก่ฟ้า , เฟอเรท ชิ นชิล่า, จิงโจ้แคระ
ต้นไม้หายากนาเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ต้นซิ ลเวอร์ โอ๊ค, ต้นเฟิ ร์ นยักษ์อเมซอน, ต้นปรงไอดูน,
ต้นโรสแมรี่ , ต้นโกลเด้นโอ๊ค, ต้นองุ่นบราซิ ล, ต้นเบาบับ, ต้นบอสทอนทรี ใหญ่, ต้อนกระบองเพชรใหญ่,
ต้นพญาไร้ใบใหญ่, ต้นคลิสทีเรี ย ออสเตรเลีย, ต้นไทรกระเป๋ าอเมซอน, ต้นสนฉัตร , ต้นเมเปิ้ ลแดงใหญ่,
ต้นแดงออสเตรเลีย
Khonkaen Exotic Pet and Night Safari จัดแบ่งโซนทั้งหมด 12 โซน ได้แก่
1. Silver forest เป็ นโซนพื้นที่ของบ้านแมวและ Shop House ที่เต็มไปด้วยต้น Sil-ver oak
2. Rainforest ถือเป็ นจุดอับของพื้นที่ KK Exotic pet จึงถือว่าเป็ นพื้นที่ผา่ ดิบชื้น
3. Basque maxi cola พื้นที่ของป่ าเม็กซิ โก ต้นปรงไดอูนที่เป็ นพื้นที่มีถิ่นกาเนิ ดมาจากประเทศเม็กซิ โก
4. Marry Countryside โซนชนบทของ KK Exotic pet
5. Golden land โซนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้น Golden Oak
6. Zulcata's town แต่เดิมนั้น โซนนี้เป็ นที่อยูข่ องเต่ายักษ์ซูลคาต้าที่มาอาศัยอยู่
7. Silver land โซนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้น Silver Oak
8. Stone age โซนดึกดาบรรพ์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สายพรรณเก่าแก่และบ้านฟลินท์สโตน
9. Alice in wonderland ด้วยการตกแต่งให้เป็ นดินแดนมหัศจรรย์ในซุ ม้ ชิงช้าที่เต็มไปด้วยดอกคลิสทีเรี ย
10. Amazon forest พื้นที่พกั ผ่อนกลางป่ าไทรกระเป๋ าที่มีถิ่นกาเนิดจากอเมซอน
11. Hobbiton land ดินแดน Shire ที่ซ่ ึ งมีชนเผ่า Hobbit อาศัยอยู่
12. Wonder red way เส้นทางผ่านป่ าที่เต็มไปด้วยต้น Red ทาในในยาวฤดูใบไม้ร่วง พื้นทางเดินจะเต็มไป
ด้วยใบไม้สีแดงตามทางเดิน
อธิบายการเดินทาง
เส้นมิตรภาพ ขาออก ข้างร้านบ่วนง้วน เลย บขส.3 ไปทางท่าพระ

