
สถานทีท่่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลนครขอนแก่นและในจังหวดัขอนแก่น 
 

โฮงมูนมงัเมอืงขอนแก่น 

ทีต่ั้ง  :  ถนนรอบบึง ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์  :  0 4327 1173    
เวลาเปิด - ปิด  :  08.30 – 17.00 น.  วนัจันทร์ – วนัเสาร์ (หยุดวนันักขัตฤกษ์  และวนัอาทติย์) 
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  : ชาวไทย (เด็ก  10  บาท/ผู้ใหญ่  20  บาท) ,  ชาวต่างชาติ  90  บาท 

     
เมือ่วนัที ่ 17  ธันวาคม  2550   สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ทรงเสดจ็พระราชด าเนินยงัโฮงมูนมงั

เมอืงขอนแก่น 

     
 

 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น  คือ หอเกบ็สมบัติทีเ่กบ็รวบรวมเร่ืองราวอนัเป็นทีม่าของเมืองขอนแก่น 
เป็นพพิธิภัณฑ์ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวติและความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นตั้งแต่อดีตจวบจนถึง
ปัจจุบัน ซ่ึงจัดตั้งขึน้เพือ่เช่ือมโยงให้ชุมชนเกดิจิตส านึกในความรัก ความหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง  และ
เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้าข้อมูลประวตัิเมืองขอนแก่น เป็นเสมือนประตูสู่ประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน
ของภาคอสีาน  

ค าว่า "โฮง" ในภาษาอสีานหมายถึง โรง หรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วนค าว่า "มูนมัง" หมายถึง 
ทรัพย์สมบัติหรือมรดก โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นเป็นพิพธิภัณฑ์ทีเ่กบ็ภูมิปัญญาทีม่ีการเล่าเร่ืองต่างๆ ของ
เมืองขอนแก่น เล่าเร่ืองปฏิสัมพนัธ์ของคนลาว คนจีน คนญวน หรือคนฝร่ัง ทีม่าอยู่เมืองขอนแก่นนาน



มาแล้วเป็นร้อยๆ ปี จนถึงวิถีชีวติของผู้คนในปัจจุบัน รวมไปถึงวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ทีสื่บทอดมา
จนถึงทุกวนันี ้
             ข้อมูลด้านประวตัิศาสตร์ทีไ่ด้ นอกจากการค้นคว้าเอกสารแล้วยงัมีทมีนักประวตัิศาสตร์ช่วยดูแล 
และได้มีการตั้งทมีครูโรงเรียนเทศบาลจ านวน 7-8 คน ออกไปสืบค้นประวตัิทีบ้่านดอนบม บ้านโนนเมือง 
บ้านดอนพนัชาด และบ้านทุ่ม ซ่ึงเป็นทีต่ั้งเมืองขอนแก่นในอดีตเมื่อ 230 ปีทีผ่่านมา โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น 
แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน มีการน าเสนอเนือ้หาหลากหลายรูปแบบ เช่น ค าบรรยาย ภาพประกอบ 
ภาพถ่าย หุ่นจ าลอง คอมพวิเตอร์ และส่ือวดิีทัศน์ รวมไปถึงข้าวของโบราณต่างๆ ซ่ึงบางช้ินเป็นของจ าลอง 
แต่บางช้ินกเ็ป็นของจริงทีเ่จ้าของได้บริจาคให้กบัพพิธิภัณฑ์เพือ่ให้ผู้ทีม่าชมได้ศึกษา 
ส่วนที่ 1 เป็นการแนะน าเมืองขอนแก่น เก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองช่ือของเมืองขอนแก่น ลกัษณะทางกายภาพ 
ลกัษณะภูมิศาสตร์ โบราณวตัถุท่ีแสดงถึงอารยธรรมอนัสูงส่งของเมืองขอนแก่นท่ีมีมายาวนาน นอกจากนั้น
ภายในส่วนจดัแสดงน้ียงัมีขอ้มูลเก่ียวกบัการขดุคน้พบโครงกระดูกไดโนเสาร์พนัธ์ุใหม่ของโลก ท่ีมีช่ือวา่  
"ภูเวยีงโกซอรัสสิรินธรเน"และ"สยามโมไทรันนสัอีสานเอนซิส" 
ส่วนที ่ 2 จัดแสดงเกีย่วกบัประวตัิศาสตร์เมืองขอนแก่น ท่ีมีอายกุวา่ 3,000-5,000 ปีมาแลว้ เป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี และความเช่ือในดา้นต่างๆ ของเมืองขอนแก่น นบัตั้งแต่ยคุสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ และสมยัประวติัศาสตร์ท่ีน าไปสู่การรวมตวัเป็นชุมชน รวมทั้งมีหุ่นจ าลองแสดงวฒันธรรม
โบราณต่างๆ หรือท่ีเรียกวา่ "ฮีตสิบสอง" ซ่ึงหมายถึงประเพณีท่ีจะมีในแต่ละเดือนของชาวขอนแก่นให้ดู
ครบทุกเดือน 
ส่วนที่ 3 การตั้งเมือง เป็น เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการอพยพโยกยา้ยในการตั้งเมืองของ
บรรพบุรุษ ซ่ึงการเดินทางอพยพโยกยา้ยถ่ินฐานบา้นเมืองมีถึง 7 คร้ัง ก่อนจะปักหลกัลงในพื้นท่ีท่ีเป็นเมือง
ขอนแก่นปัจจุบนั รวมทั้งมีช่ือและภาพวาดของเจา้เมืองขอนแก่นในอดีต และประวติัของผูท่ี้มีบทบาทส าคญั
ในการตั้งเมืองขอนแก่นพิธีตั้งเสาหลกัเมืองเป็นตน้ 
ส่วนที ่ 4 บ้านเมืองและวถิีของชาวขอนแก่น   เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัวถีิชีวติและการด ารงชีพของประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นเมืองขอนแก่น ประมาณ 100 ปีท่ีผา่นมา ท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรมท่ีผูค้น
เหล่านั้นไดเ้ดินทางเขา้มาประกอบอาชีพและคา้ขาย เช่น ชาวฝร่ัง ชาวจีน ชาวเวยีดนาม ชาวอินเดีย เป็นตน้ 
ซ่ึงมีการจ าลองชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นผา่นรูปป้ันหุ่นขนาดเท่าคนจริง เช่น การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การทอผา้ ฯลฯ  
ส่วนที ่ 5 เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวติและความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นในปัจจุบัน ทั้งดา้นวฒันธรรมประเพณี
ท่ียงัคงปฏิบติัสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั รวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และจดัแสดง
ภาพถ่ายรวมทั้งประวติัของบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อประเทศ และชาวขอนแก่น เช่น นายแพทยก์ระแส    
ชนะวงศ ์นายแพทยร์างวลัแมกไซไซ และภราดร ศรีชาพนัธ์ุ นกัเทนนิสช่ือดงัของเมืองไทยในขณะน้ี เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจทา้งดา้นธรรมชาติ โบราณคดี และเทศกาลท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองขอนแก่นมีรูปจ าลองของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัขอนแก่น 



พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น 

ทีต่ั้ง  : 193  ถ.หลงัศูนย์ราชการ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
โทรศัพท์  :  0 4324  6170    
เวลาเปิด - ปิด  :  วนัพุธ – วนัอาทติย์  09.00 – 16.00 น.  
                             (หยุดวันจันทร์ วนัองัคาร  และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  : ชาวไทย  10  บาท , ชาวต่างชาติ  30  บาท 

Website : www.thailandmuseum.com 
 พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น  ตั้งอยู่ถนนหลังศูนย์ราชการเป็นที่เกบ็รวบรวมและ จัดแสดง
โบราณวตัถุและศิลปวตัถุอนัมีค่าตั้งแต่สมัยก่อนประวตัิศาสตร์จนถึงสมัยประวตัิศาสตร์  มีการจัดแสดงโครง
กระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ทีบ้่านเชียงและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของผู้คนในยุคน้ัน  ส่ิงทีค่วรชมส าหรับพพิธิภัณฑ์
แห่งนี ้ คือ ใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ เป็นงานพุทธศิลป์สมัยทวาราวดีจ าหลกัภาพพุทธประวตัิที่งดงามและ
สมบูรณ์มาก พบทีเ่มืองฟ้าแดดสงยาง  จังหวดักาฬสินธ์ุ  นอกจากน้ันยงัมีศิลปวตัถุสมัยขอมหรือลพบุรีอนั
ได้แก่ ทบัหลงัจากปราสาทหินในภาคอสีาน  นอกเหนือจากโบราณวตัถุทีพ่บในท้องถิ่นแล้ว  ทีน่ี่ยงัจัดแสดง
ศิลปวตัถุสมัยอืน่ไว้ด้วย เช่น  สุโขทยั  อยุธยา เป็นต้น  และส่วนหน่ึงกจั็ดแสดงข้าวของเคร่ืองใช้พืน้บ้านไว้
ด้วย  เหมาะส าหรับผู้ทีส่นใจศึกษาด้านประวตัิศาสตร์  โบราณคดี และชีวติความเป็นอยู่ของคนอสีาน  
  

                                         

 
 
 
 
 

http://www.thailandmuseum.com/
http://www.thailandmuseum.com/khonkaen/collection2.htm
http://www.thailandmuseum.com/khonkaen/collection2.htm


หอศิลปวฒันธรรม 

ทีต่ั้ง  : ส านักวฒันธรรม  มหาวทิยาลัยขอนแก่น    
โทรศัพท์  :  0 4333  2035    
เวลาเปิด - ปิด  :  วนั เวลาราชการ 
Website :  http://cac.kku.ac.th/ 
 หอศิลปวฒันธรรม  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  อาคารรูปทรง “เล้าข้าว” ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของภาค
อสีาน  อนัหมายถึง การเก็บออมอาหารการกนิไว้อย่างสมบูรณ์  จัดตั้งขึน้เพือ่เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานการจัดนิทรรศการ  การเผยแพร่และการจัดงานแสดงทางด้านศิลปวฒันธรรมของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  มีการจัดแบ่งพืน้ที่เป็น            2  ส่วน  คือ อาคารนิทรรศการ และ
ห้องนิทรรศการถาวรในรูปแบบ “พพิธิภัณฑ์ทางการศึกษา  อสีานนิทัศน์”  แสดงเร่ืองราวเกีย่วกบัภูมิภาค
อสีาน  ด้วยเทคโนโลยแีละส่ือทีท่ันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://cac.kku.ac.th/


ศาลเจ้าพ่อหลกัเมืองจังหวดัขอนแก่น 
ทีต่ั้ง  :  ถนนประชาส าราญ  ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
 ศาลหลกัเมืองจงัหวดัขอนแก่น  เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวขอนแก่น  รวมถึงผูเ้ยีย่มเยอืนจ านวนมาก
ท่ีเดินทางมาสักการะบูชา  ขอพรตามความเช่ือ ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต ์    ทางเขา้ซุม้ประตู
ทั้งส่ีดา้นครอบดว้ยซุม้เรือนแกว้สองชั้น     หลงัคาเป็นทรงจัว่จตุัรมุข  ซอ้น  3  ชั้น  ชั้นเคร่ืองยอดเป็นรูป
เจดียศิ์ลปะพื้นเมืองอีสาน   สัณฐานเป็นเจดียจ์  าลองจากองคพ์ระธาตุขามแก่น   ปลายสุดประดบัดว้ยฉตัรทอง
หา้ชั้น และยอดฉตัรทองค าบริสุทธ์ิ  99.99  เปอร์เซ็น  หนกั   9   กิโลกรัม  
   
 
 
 
 
 
  
 
 

พระมหาธาตุแก่นนคร 
ทีต่ั้ง  :  ถนนกลางเมือง  ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
 พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุ  9  ชั้น  ประดิษฐานอยูภ่ายในวดัหนองแวง(พระอารามหลวง)  
ความสูงขององคพ์ระธาตุ   80   เมตรเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรวบรวมคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา  
บานประตูหนา้ต่างแกะสลกัภาพชาดก  ภาพพุทธประวติั  ฝาผนงัทั้งส่ีดา้นมีภาพประวติัเมืองขอนแก่น บน
ชั้นท่ี  9  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก และเป็นจุดชมทศันียภาพของตวัเมืองขอนแก่นไดท้ั้ง  4  ดา้น  
และสามารถมองเห็นบึงแก่นนครไดอ้ยา่งสวยงาม 

                                            
 



อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ 
ทีต่ั้ง  :  ถนนนิกรส าราญ   ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
  ทา้วเพียเมืองแพนหรือพระนครศรีบริรักษเ์ป็นขนุนางเช้ือพระวงศก์ษตัริยเ์วยีงจนัทร์ มีธิดาช่ือนางค า
แวน่เป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2332 ทา้วเพียเมืองแพนได้
พาสมคัรพรรคพวก ประมาณ 330 คน อพยพมาอยูท่ี่บา้นบึงบอน ข้ึนตรงต่อพระยานครราชสีมา ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมยก “ บา้นบึง
บอน” ข้ึนเป็น “เมืองขอนแก่น” และยกฐานนัดรศกัด์ิ “ ทา้วเพียเมืองแพน” ข้ึนเป็น “ พระนครศรีบริรักษ”์ 
พอ่เมืองคนแรกของจงัหวดัขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชนชาวขอนแก่น ไดร่้วมใจกนัสร้างอนุสาวรีย์
พระนครศรีบริรักษข้ึ์นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเคารพสักการะของชาวเมืองขอนแก่น 

                    
 
ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 
ทีต่ั้ง  :  ถนนรอบบึงแก่นนคร   ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
 ในอดีตทา้วเพียเมืองแพน ผูก่้อตั้งเมืองขอนแก่นไดต้ั้งเสาบือบา้น  สร้างมเหสักขเ์ทวดาผูย้ิง่ใหญ่             
ผูป้กป้องคุม้ครองบา้นเมืองใหร่้มเยน็  ซ่ึงตามคติพระพุทธศาสนา  ศาลมเหสักข ์   คือท่ีสถิตของพระอินทร์   
ผูป้กป้องเมืองขอนแก่นใหร่้มเยน็เป็นสุข 
 การกราบไหวใ้ชธู้ป  9  ดอก (บนหรือขอพรใช ้ 16  ดอก)  เทียน  1  คู่  ผลไม ้ และดอกดาวเรือง 

                             



ศาลเจ้าแม่สองนาง 
ทีต่ั้ง  :   สวนสาธารณะบึงแก่นนคร   ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
 ศาลเจา้แม่สองนางอยูภ่ายในบริเวณบึงแก่นนคร   ตามต านานทั้งสองนางเป็นพระราชธิดาของ         
พระเจา้ชยัเชษฐาธิราช  กษตัริยแ์ห่งลา้นชา้ง (ประเทศลาว)    เกิดใน พ.ศ. 2104 – 2105   ตรงกบั   ค.ศ. 1561 - 
1562   ไดอ้อกรบแทนพระบิดาโดยฝ่ายไทยคือพระเอกาทศรถ  ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีสักการะขอพรท่ีส าคญั
อีกแห่งหน่ึง  
                            
 

 
 
 
 
 
 
วดัเสาเดียว 
ทีต่ั้ง  :   สวนสาธารณะบึงแก่นนคร   ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
 วดัเสาเดียว  และสวนมิตรภาพไทย - เวยีดนาม   สถานท่ีซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ อนัแน่นแฟ้น
ระหวา่งประชาชนชาวขอนแก่นและประชาชนชาวเวยีดนาม  ตั้งอยูบ่ริเวณริมบึงแก่นนคร  ภายในวดัเสาเดียว
ประดิษฐานองคพ์ระโพธิสัตวก์วนอิมร้อยมือพนัตา   ซ่ึงอญัเชิญมาจากเมืองฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรมจ าลองจากวดัเสาเดียวของกรุงฮานอย  ซ่ึงจะจดัพิธีเฉลิมฉลอง ข้ึนในวนัท่ี  17  
พฤษภาคม  ของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        



เจ้าแม่กวนอมิ 
ทีต่ั้ง  :   สวนสาธารณะบึงแก่นนคร   ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
  อยูใ่กลก้บัสวนสาธารณะ  200  ปี  เป็นท่ีตั้งของสวนหนานหนิง  สวนมิตรภาพแห่งความเป็นเมืองพี่
เมืองนอ้งระหวา่ง  เทศบาลนครหนานหนิง   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเทศบาลนครขอนแก่น  
ประเทศไทย  รวมถึงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งองคพ์ระโพธิสัตวก์วนอิมซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของพุทธศาสนิกชน           
ทัว่โลก  ซ่ึงชาวขอนแก่นเช่ือวา่ผูท่ี้ไดม้าออกก าลงักายหรือพกัผอ่น  ณ บริเวณบึงแก่นนคร   และได้
สักการะบูชาองคเ์จา้แม่กวนอิมจะมีสุขภาพพลานามยัท่ีแขง็แรงตลอดไป 

                                      
ปึงเถ่ากงม่า 
ทีต่ั้ง  :   ถนนรอบบึงแก่นนคร   ต าบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
 ศาลเจา้ปึงเถ่ากงม่า  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัขอนแก่นมาเป็นเวลาชา้นาน  เร่ืองเล่าต านาน
ความศกัด์ิสิทธ์ิ  ไดผ้า่นการเล่าขานจากคนไทยเช้ือสายจีนท่ีอยูคู่่จงัหวดัขอนแก่น  มาเป็นเวลากวา่  60  ปี  
ภายในศาลเจา้เป็นท่ีประทบัของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  อาทิเช่น ไฉซ่ิงเอ้ีย (เทพเจา้แห่งโชคลาภ)  เจา้แม่ทบัทิม              
(เทพเจา้ผูดู้แลคุม้ครองใหเ้ดินทางโดยสวสัดิภาพ) และศาลเจา้ปู่ ครูเยน็ ท่ีคุม้ครองชาวขอนแก่นมาเป็นเวลา
เกือบ   200  ปี    ในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม  ถึงตน้เดือนพฤศจิกายน  ของทุกปี  จะมีการจดังาน
สมโภชศาลเจา้ปึงเถ่ากง – ม่าขอนแก่น  ณ  บริเวณริมบึงแก่นนคร  ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  อาทิเช่น  
ขบวนแห่สิงโต  มงักร  เอง็กอ   อาหารมงคลกระทะยกัษจ์ากโรงแรมและภตัตาคารช่ือดงัในขอนแก่น            
การประมูลส่ิงมงคล รับโชคลาภและบารมีใหก้บัชีวติ ฯลฯ 

                                     



สถานที่ท่องเทีย่วในจงัหวดัขอนแก่น 
 

อ าเภอเมือง 
วดัป่าแสงอรุณ 
ทีต่ั้ง   :     บา้นพระคือ  ต าบลพระลบั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
    สิมอีสาน ตั้งอยูภ่ายในบริเวณวดัป่าแสงอรุณ ต าบลพระลบั ห่างจากศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น

ประมาณ  3 กิโลเมตร ตามเส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ สิมอีสาน ไดเ้นน้ถึงรูปแบบ ทรวดทรง ความมัน่คง
สามารถคุม้แดดคุม้ฝน ตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนงัลายผา้ไหมมดัหม่ี ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
ของจงัหวดัขอนแก่น เพื่อใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้และอนุรักษส์ถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน อนัเป็นการ
ปลูกฝังแนวความคิดสร้างสรรคท่ี์ดีต่อไป อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั คู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดั
ขอนแก่นตลอดไป 
 

          
       
 
                                                         

 

 



สิม วดัไชยศรี 
ทีต่ั้ง   :     หมู่ท่ี 8   บา้นสาวะถี  ต าบลสาวะถี  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
วดัไชยศรีหรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ วดัใต ้สิม วดัไชยศรี สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2408 เดิมเป็นอาคารแบบสิม

อีสาน ภายหลงัไดซ่้อมเสริมผนงัใหสู้งข้ึนและท าหลงัคาทรงไทย มีฮูปแตม้(จิตรกรรมฝาผนงั) เขียนทั้งผนงั
ดา้นในและดา้นนอกส่ีดา้น ผนงัดา้นในเขียนภาพอดีตพระพุทธเจา้ เร่ืองเวสสันดรชาดก ผนงัดา้นนอกเขียน
ภาพนรกเจด็ขมุ   เร่ืองสินไซ   สีท่ีใชเ้ขียนเป็นสีฝุ่ นวรรณะสีเยน็คือสีครามฟ้าขาวเป็นส่วนใหญ่ 
              ฮูปแตม้ วดัไชยศรี มีลกัษณะพิเศษ คือการเขียนภาพเตม็ผนงัไม่เหลือท่ีวา่ง ภาพคนมีทั้งขนาดใหญ่
และเล็ก มีร่างกายไม่สมสัดส่วน ท่าทางดูเป็นธรรมชาติมากกวา่นาฎลกัษณ์  ตวัภาพต่างๆ แสดงท่าทาง
เคล่ือนไหวโลดโผน มีกาาจดัองคป์ระกอบอยา่งเหมาะสม 

อ าเภอน า้พอง 
พระธาตุขามแก่น 

ทีต่ั้ง   :    วดัเจติยภูมิ บา้นขาม หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นขาม อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น   
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สร้างข้ึนประมาณตน้พุทธศตวรรษท่ี 25     ตามประวติัโดยยอ่กล่าววา่โมริยกษตัริยเ์จา้เมืองโมรียซ่ึ์ง
เป็นเมืองอยูใ่นอาณาเขตของประเทศกมัพชูามีความประสงคท่ี์จะน าพระองัคารของพระพุทธเจา้ท่ีพระองค์
ไดไ้วเ้ม่ือคร้ังพระพุทธเจา้ปรินิพพานใหม่ๆ มาบรรจุพระธาตุพนม จึงโปรดใหพ้ระอรหนัตแ์ละพระเถระ 
เจา้คณะรวม 9 องค ์ น าขบวนอญัเชิญพระองัคารมาในคร้ังน้ี เม่ือผา่นมาถึงดอนมะขามแห่งหน่ึงซ่ึงมีตน้
มะขามใหญ่ท่ีตายแลว้เหลือแต่แก่น เน่ืองจากเป็นเวลาพลบค ่าแลว้และบริเวณน้ีภูมิประเทศราบเรียบดีจึงหยดุ
คณะพกัชัว่คราว รุ่งเชา้จึงเดินทางต่อไปถึงภูก าพร้าปรากฏวา่พระธาตุพนมไดส้ร้างเสร็จแลว้ จึงเดินทางกลบั
และตั้งใจวา่จะน าพระองัคารธาตุกลบัไปประดิษฐานไวท่ี้บา้นเมืองของตน แต่เม่ือเดินทางผา่นดอนมะขาม
อีกคร้ังปรากฏวา่แก่นมะขามท่ีตายแลว้นั้นกลบัยนืตน้แตกก่ิงกา้นผลิใบเขียวชอุ่มเป็นท่ีน่าอศัจรรย ์คณะ
อญัเชิญพระองัคารธาตุจึงพร้อมใจกนัสร้างเจดียค์รอบตน้มะขามน้ี พร้อมกบัน า     พระองัคารธาตุและ
พระพุทธรูปบรรจุไวใ้นองคพ์ระธาตุและใหน้ามวา่พระธาตุขามแก่นมาจนทุกวนัน้ี     
กู่ประภาชัย หรือ กู่บ้านนาค าน้อย 
ทีต่ั้ง   :    บา้นนาค านอ้ย  ต าบลบวัใหญ่  อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             

ตั้งอยูท่ี่บา้นนาค านอ้ย ต าบลบวัใหญ่ การเดินทาง ไปทางเดียวกบัพระธาตุขามแก่น ตรงไปก่อนถึง
สะพานขา้มคลองส่งน ้าจากล าน ้าพอง เล้ียวซา้ยตามถนนเลียบคลองส่งน ้าแลว้เล้ียวขวาขา้มสะพานเขา้
หมู่บา้นนาค านอ้ย กู่จะอยูภ่ายในวดักู่บา้นนาค านอ้ย หรือจะขบัรถขา้มสะพานขา้มคลองส่งน ้า ตรงไปตาม
ถนนลาดยางประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะมีป้ายบอกทางใหเ้ล้ียวซา้ยผา่นหมู่บา้นไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะ
ถึงกู่ประภาชยั กู่ประภาชยัเป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีมีลกัษณะแผนผงัอยา่งเดียวกนักบัโบราณสถานท่ีพบ
หลกัฐานแสดง อโรคยาศาลหรือสถานพยาบาลท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 แห่งอาณาจกัรเขมรโบราณโปรดฯให้
สร้างข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 18 (พ.ศ. 1720-1780) คือประกอบดว้ยปรางคป์ระธานรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส มีมุขยืน่
ทางดา้นหนา้ ดา้นขวามือเยื้องไปขา้งหนา้เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมท่ีเรียกวา่ บรรณาลยั อาคารทั้งสองลอ้มรอบ
ดว้ยก าแพงแกว้โดยมีโคปุระหรือซุม้ประตูทางเขา้ออกดา้นหนา้หรือทางดา้นทิศตะวนัออกเพียงดา้นเดียว 
นอกก าแพงท่ีมุมซา้ยมีสระน ้า 1 สระทั้งหมดสร้างดว้ยศิลาแลง โดยมีเสาประดบัประตู ทบัหลงัเป็นหินทราย 
ปัจจุบนัหกัพงัแต่ไดรั้บการดูแลรักษาจากทางวดัเป็นอยา่งดี  

 
 



หมู่บ้านงูจงอาง 
ทีต่ั้ง   :     บา้นโคกสง่า ต าบลทรายมูล อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

บา้นโคกสง่าเป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงในการจดัแสดงศิลปะการต่อสู้ระหวา่งคนกบังู โดยพอ่ใหญ่เคน 
ยงลา ผูซ่ึ้งประกอบอาชีพหมอยา ไดเ้ดินทางไปขายยาสมุนไพรตามหมู่บา้นต่างๆ จึงคิดริเร่ิมการแสดงงู เพื่อ
ดึงดูดคนใหส้นใจซ้ือยาสมุนไพร การควบคุมงูตอ้งอาศยัความช านาญ ความใกลชิ้ดกบังู ภูมิปัญญาในการ
ควบคุมเกิดจากการสังเกต และเรียนรู้พฤติกรรมของงู ผูแ้สดงจะตอ้งรู้ธรรมชาติของงู รวมทั้งมีสติวอ่งไว 

 

อ าเภอเปือยน้อย 
ปราสาทเปือยน้อย  
ทีต่ั้ง   :    บา้นหวัขวั  หมู่ 1   ต าบลเปือยนอ้ย  อ าเภอเปือยนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

ปราสาทเปือยนอ้ยเป็นปราสาทหินท่ีมีขนาดไม่ใหญ่เท่ากบัปราสาทหินพิมายหรืออีกหลายแห่งท่ีพบ
ทางอีสานตอนใตแ้ต่ก็นบัเป็นปราสาทเขมรท่ีสมบูรณ์มากแห่งหน่ึง ปราสาทเปือยนอ้ย หรือ ท่ีชาวบา้น



เรียกวา่ พระธาตุกู่ทอง สร้าง ข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 16-17 เป็นศิลปะผสมระหวา่งศิลปะเขมรแบบบาปวน
และแบบนครวดั สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู แผนผงัการก่อสร้างมีความหมายเป็นเขาพระ
สุเมรุซ่ึงถือเป็นแกนจกัรวาลอนัเป็นท่ีสถิตยข์องเทพเจา้ท่ีเรียกวา่ “ศาสนบรรพต” ส่ิงก่อสร้างภายในบริเวณ
ปราสาทเป็นไปตามแบบแผนของศาสนสถานขอมโบราณ หนา้บนัขององคป์รางคป์ระธานสลกัเป็นพระยา
นาคราชมีลวดลายสวยงามมาก ทบัหลงัสลกัเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธ์ุท่ีนบัวา่ยงัอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ 
"โคปุระ" (ซุม้ประตู) อยูท่างทิศตะวนัออก และทิศตะว ัันตก ดา้นขา้งโคปุระเจาะเป็นช่องหนา้ต่าง "ก าแพง
แกว้" มีฐานเป็นบวัคว  ่าบวัหงาย มีการสลกัศิลาแลงเป็นร่องแบบลาดบวั     การเดินทางจากขอนแก่นใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-บา้นไผ)่ ระยะทาง 44 กิโลเมตร เขา้ทางหลวงหมายเลข 23 (บา้นไผ-่
บรบือ) ไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร แลว้แยกขวาเขา้สู่อ าเภอเปือยนอ้ยอีก 24 กิโลเมตร  

อ าเภออุบลรัตน์ 
วดัพระพทุธบาทภูพานค า 
ทีต่ั้ง   :    บนภูพานค า   หมู่ท่ี 1  ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์  อ าเภออุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น 
        
 
 
 
 
 
 
 
                      

  วดัพระพุทธบาทภูพานค า ตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาภูพานค า อ าเภออุบลรัตน์ เป็นท่ีประดิษฐานรอยพระ
พุทธบาทจ าลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพอ่ใหญ่ สูง 14 เมตร อยูบ่นยอดเขา 
มีบนัไดทางข้ึนจากลานวดัไปยงัยอดเขาจ านวน 1,049 ขั้น หรือจะขบัรถยนตข้ึ์นไปถึงยอดเขาก็ได ้บนยอด
เขามองเห็นทศันียภาพทะเลสาบเข่ือนอุบลรัตน์ไดส้วยงาม การเดินทาง ใชเ้ส้นทางเดียวกบัทางไปเข่ือนอุบล
รัตน์ ก่อนถึงประตูทางเขา้บริเวณเข่ือนจะมีป้ายวดัอยูด่า้นซา้ยมือ   
 
 
 
 
 



เขือ่นอุบลรัตน์  
ทีต่ั้ง   :     อ าเภออุบลรัตน์  จงัหวดัขอนแก่น                            

                
                     

เข่ือนอุบลรัตน์ เดิมช่ือ เข่ือนพองหนีบ สร้างปิดกั้นแม่น ้ าพองท่ี อ าเภออุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น                           
เน่ืองจากสร้างขา้มแม่น ้าพองโดยปิดกั้นล าน ้าพองตรงบริเวณช่องเขาท่ีเป็นแนวต่อระหวา่งเทือกเขาภูเกา้และ
ภูพานค า การก่อสร้างเร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 2507 แลว้เสร็จปี พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ และสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมดว้ยสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าอุบลรัตน์ราชกญัญาฯ ไดเ้สด็จไปทรง
ท าพิธีเปิดเข่ือนเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2509 มีประโยชน์ในดา้นต่างๆ ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตร การ
ประมง การป้องกนัอุทกภยั การคมนาคม ตลอดไปจนถึงเป็นท่ีส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และสามารถท า
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เดินชมสวนพรรณไมใ้นวรรณคดี สวนประติมากรรมไดโนเสาร์ นอกจากน้ี ท่ีปลายสุด
สันเข่ือนยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธสิริสัตตราช หรือ หลวงพอ่เจด็กษตัริย ์ 
 

อทุยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า      
ท่ีตั้ง  อุทยานแห่งชาติภูเกา้-ภูพานค า  อ าเภออุบลรัตน์  จงัหวดัขอนแก่น 

                                                                             
   



             อุทยานแห่งชาติภูเกา้-ภูพานค า  ครอบคลุมพื้นท่ีป่าภูเกา้ อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบวัล าภู และป่าภู
พานค า อ าเภออุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น มีพื้นท่ี 322 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นท่ีปกคลุมดว้ยป่าเตง็รังมี
ทิวทศัน์สวยงาม เหมาะแก่การเดินป่าและศึกษาร่องรอยก่อนประวติัศาสตร์ของชุมชนมนุษยใ์นสมยับา้นเชียง 

บางแสน  2         
ท่ีตั้ง  :   บา้นหินเพิง ต าบลท่าเรือ อ. อุบลรัตน์  จ. ขอนแก่น   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
   อยูห่่างจากอ าเภอเมืองไปประมาณ 53 กิโลเมตร ใชเ้ส้นทางเดียวกบัทางไปเข่ือนอุบลรัตน์ แต่อยู่
ก่อนถึงเข่ือนอุบลรัตน์มีทางทางแยกไป  บรรยากาศโดยรอบของชายหาดริมทะเลสาบน ้าจืดเหนือเข่ือนอุบล
รัตน์  สวยสะดุดตาเม่ือพระอาทิตยฉ์ายส่องลงมาในยามเยน็กระทบกบัทิวเขาภูเกา้ท่ีตั้งตระหง่านอยูด่า้นหลงั 
กิจกรรมกีฬาทางน ้าท่ีน่าสนใจก็คือ การบริการให้เช่าจกัรยานน ้า  บานาน่าโบต๊  ห่วงยาง นอกจากน้ียงัมี
บริการอาหารเลิศรสท่ีปรุงจากปลาภายในอ่างเก็บน ้าเข่ือนอุบลรัตน์ ไดแ้ก่ปลานิล ปลาเน้ืออ่อน ปลาช่อน
ฯลฯ ช่วงเทศกาลส าคญั หรือ วนัหยดุ มกัจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปชมธรรมชาติ และเล่นน ้ากนัเป็นจ านวน
มาก 
 
 
 
 
 
 



อ าเภอมัญจาครีี 
วดัอดุมคงคาครีีเขต 
ทีต่ั้ง   :     ต าบลบา้นโคก  อ าเภอมญัจาคีรี   จงัหวดัขอนแก่น 
  
 
 
 
 
             
                                                    

  วดัอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบา้นโคกเป็นวดัป่าของหลวงปู่ ผางซ่ึงเคยเป็นพระเกจิอาจารยท่ี์มี
ช่ือเสียงเป็นท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ปัจจุบนัท่านมรณภาพแลว้ แต่มีอนุสรณ์สถานท่ี
บรรจุอฐิัของหลวงปู่ ผางอยูใ่นบริเวณวดั วดัน้ีตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขามีตน้ไมป่้าข้ึนอยูร่่มร่ืน เป็นวดัท่ีเนน้การ
ปฏิบติัวปัิสสนา การเดินทาง ไปตามเส้นทางขอนแก่น-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 12) ประมาณ 14 
กิโลเมตร แยกซา้ยเขา้เส้นทางสายบา้นทุ่ม-มญัจาคีรี (ทางหลวงหมายเลข 2062) อีกประมาณ 44 กิโลเมตร 
แลว้แยกเขา้เส้นทางสายมญัจาคีรี-ชยัภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 229) ประมาณ 12 กิโลเมตร เล้ียวขวาเขา้วดัอีก 
12 กิโลเมตร 
 

อ าเภอบ้านไผ่ 
วดัมฌัมิวทิยาราม (วดับ้านลาน) 
ทีต่ั้ง   :     บา้นลาน  ต าบลบา้นลาน  อ าเภอบา้นไผ ่  จงัหวดัขอนแก่น 

 
 

               
 
 
 
 
                                      
      สิมวดับา้นลานสร้างข้ึนราวปี พ.ศ. 2407 ภายในสิม     เขียนภาพไวบ้นผนงัดา้นหลงัพระประธาน 

เป็นภาพพระพุทธรูป 2 องค ์ ส่วนผนงัภายนอกเขียนภาพเร่ืองเวสสันดรชาดก โดยล าดบัภาพเร่ิมจากผนงั



ดา้นหนา้ทิศตะวนัออก ทิศเหนือ ทิศตะวนัตก และทิศใตร้วม   9 หอ้ง ภาพเร่ิมจากกณัฑท์ศพรถึงนครกณัฑ์ 
โดยเลือกภาพเป็นส่ืแทนเร่ืองราวแต่ละตอนให้เขา้ใจง่าย และชดัเจน สีท่ีใชเ้ป็นสีฝุ่ นในวรรณะสีเยน็                                                                         

วดัสนวนวารีพฒันาราม 
ทีต่ั้ง   :     บา้นหวัหนอง  ต าบลหวัหนอง  อ าเภอบา้นไผ ่  จงัหวดัขอนแก่น 
 

                                        
 
 
 
 
 

         
   สิมวดัสนวนวารีพฒันารามสร้างข้ึนราวปี พ.ศ. 2496 ภายในสิมเขียนภาพเร่ืองเวสสันดรชาดก      

สินไซ ราหูอมจนัทร์ นาค สิงห์ ส่วนดา้นนอกเขียนภาพเร่ืองสินไซ และนรกภูมิ หนา้ต่างท าเป็นวงโคง้ 2 ชั้น 
เขียนลวดลายเครือเถาประดบัอยา่งสวยงามและไม่ซ ้ าแบบกนั ผนงัดา้นนอกมีเสาติดผนงัเขียนลายเครือเถา 
และลายพญานาคเก่ียวพนักนั สีท่ีใชเ้ป็นสีฝุ่ นทั้งผนงัภายในและภายนอก 

 

อ าเภอหนองสองห้อง 
วดัสระบัวแก้ว 
ทีต่ั้ง   :     บา้นสระวงัคูณ  ต าบลหนองเมก็  อ าเภอหนองสองหอ้ง  จงัหวดัขอนแก่น 

                                                                
 
 
 
 
 
                                                
   สิมวดัสระบวัแกว้สร้างข้ึนราว ปีพ.ศ.2474 ภายในสิมเขียนภาพเร่ิมจากผนงัดา้นหนา้เวยีนไป

ทางซา้ย ส่วนดา้นนอกเขียนภาพเร่ืองพระลกัษณ์ พระราม การล าดบัภาพเร่ิมจากผนงัดา้นขา้งองคพ์ระ
ประธานเวยีนมาทางดา้นหนา้ และจบท่ีดา้นหลงัองคพ์ระประธานภาพเขียนของวดัน้ีมีคุณค่าหลายๆดา้น อีก



ทั้งยงัไดส้อดแทรกประเพณีพื้นถ่ินต่างๆ ดว้ยเช่น ประเพณีฮดสรง การท าคลอดโดยหมอต าแยผูช้าย เป็นตน้ 
สีท่ีใชเ้ป็นสีน ้ามนั โดยรวมเป็นสีวรรณะร้อน คือ สีเหลืองและสีแสดทั้งผนงัภายในและภายนอก 

อ าเภอมัญจาครีี 

หมู่บ้านเต่า 
ทีต่ั้ง   :     บา้นกอก อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น  

  
                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

      
หมู่บา้นเต่าจะมีเต่าบกชนิดหน่ึง (ชาวบา้นแถบนั้นเรียกวา่ "เต่าเพก็") ลกัษณะกระดองจะมีสีเหลือง

แก่   ปนน ้าตาลอยูเ่ป็นจ านวนมาก บา้งก็จะอยูบ่ริเวณใตถุ้นบา้นเพื่อรออาหารจากชาวบา้น บา้งก็เดินอยูต่าม
ถนนภายในหมู่บา้นซ่ึงจะหาดูไดไ้ม่ยาก เม่ือเดินทางไปถึงจากขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข 12 
(ขอนแก่น-ชุมแพ) ประมาณ 10 กิโลเมตร เล้ียวซา้ยไปตามทางหลวงหมายเลข 2062 ประมาณ 44 กิโลเมตร 
(ก่อนถึงอ าเภอมญัจาคีรี 2 กิโลเมตร) ถึงบริเวณบา้นกอก ปากทางเขา้หมู่บา้นเต่าอยูด่า้นซา้ย จะสังเกตเห็น
เป็นรูปเต่าจ าลอง 2 ตวั วางอยูบ่นแท่นหินสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร ตั้งอยูต่รงขา้มวดัศรีสุมงั จากนั้น 
เล้ียวซา้ยขา้งวดัเขา้สู่เขตหมู่บา้นกอก ประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงหมู่บา้นเต่า  

 
 
 
 
 
 
 
 



วดัป่ามญัจาครีี อ าเภอมญัจาครีี จังหวดัขอนแก่น   Unseen I-San กล้วยไม้ช้างกระ จ.ขอนแก่น 

ทีต่ั้ง   :    ถนนสายมญัจาคีรี-ชนบท   อ.มญัจาคีรี  จ.ขอนแก่น  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  
                 วดัป่ามญัจาคีรี อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น มีกลว้ยไมป่้าพนัธ์ุ “ชา้งกระ” ท่ีเกิดข้ึนเองและ
เจริญพนัธ์ุตามธรรมชาติ เกาะตามล าตน้และก่ิงมะขามกวา่ 280 ตน้ ท่ีมีอายนุบัร้อยปี ในช่วงเดือน ธนัวาคม – 
มกราคม ของทุกปี จะไดส้ัมผสัความสวยงามของกลว้ยไมป่้าพนัธ์ุชา้งกระ จ านวนกวา่ 4,000 ตน้ ท่ีออกดอก
ชูช่อสวยงาม ส่งกล่ินหอมอบอวลไปทัว่บริเวณ  ซ่ึงทางวดัป่ามญัจาคีรีแหล่งก าเนิด Unseen I-San กลว้ยไม้
ชา้งกระ อ าเภอมญัจาคีรี ร่วมกบั สภาวฒันธรรมอ าเภอมญัจาคีรี ไดก้ าหนดจดังาน “เทศกาลกลว้ยไมป่้าบาน
และของดีเมืองมญัจาคีรี” ข้ึนเป็นประจ าในช่วงเดือนมกราคม 2553 ณ บริเวณหนา้ท่ีวา่การอ าเภอมญัจาคีรี 
จงัหวดัขอนแก่น    

 

 

 

 



วดัสระทองบ้านบัว  
ท่ีตั้ง   :    บา้นบวั ต าบลกุดเคา้  อ.มญัจาคีรี  จ.ขอนแก่น  

สิม ( โบสถ ์)  วดัสระทองบา้นบวั  ตั้งอยูท่ี่บา้นบวั  ต าบลกุดเคา้ เป็นอาคารท่ีมีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม  แสดงลกัษณะเด่นชดัของถ่ินอีสาน  มีการแตม้สีภาพภายนอกอาคารประดบัแวน่แกว้ฐาน
ชุกชี  ภายในยงัคงประดิษฐานพระประธานศิลาทรายรูปแบบอีสานท่ีหาไดย้าก  โดยในปี ๒๕๔๕  ไดรั้บ
รางวลัอาคารทรงคุณค่า  ดา้นการอนุรักษม์รดกและวฒันธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิก  จากองคก์ารยเูนสโก ้  
( UNESCO ) 

 

อ าเภอภูเวยีง                                                                         
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย 
ทีต่ั้ง   :      บา้นโนนอุดม และบา้นโนนสวา่ง ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง  จ.ขอนแก่น  

 

                                                       
   บา้นโนนอุดม และบา้นโนนสวา่ง ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น เป็นหมู่บา้นท่ีมีการ

เล้ียงควายทั้งสองหมุ่บา้น 149 ครัวเรือน ประมาณ 1,200 ตวั ท าใหมี้รายไดจ้ากการท าปุ๋ยชีวภาพจากมูลควาย
จ าหน่าย และท าปุ๋ยอินทรียใ์ชใ้นไร่นา ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวสร้างรายไดแ้ก่หมู่บา้น   

 
                                            



พพิธิภณัฑ์ไดโนเสาร์ภูเวยีง 
ท่ีตั้ง   :   ต าบลในเมือง  อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแก่น 

                       
 
            เป็นอาคารพิพิธภณัฑท์นัสมยัขนาดใหญ่ พื้นท่ีรวม 5,500 ตร.ม. จดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบั
ไดโนเสาร์ มีหุ่นจ าลองไดโนเสาร์ท่ีพบในไทยขนาดเท่าจริง จดัแสดงในบรรยากาศท่ีสมจริง รวมทั้งฟอสซิล
และประติมากรรมโครงกระดูกไดโนเสาร์ นอกจากน้ียงัมีนิทรรศการทางธรณีวทิยาซ่ึงจดัแสดงไวอ้ยา่ง
น่าสนใจและทนัสมยั  

    

      สวนไดโนเสาร์ภูเวียง   เป็นบริเวณท่ีจดัแต่งใหมี้ป่าไม ้น ้าตก ล าธาร เหมือนธรรมชาติ มีสะพานไม้
เป็นทางเดินผา่นเขา้ไปในบรรยากาศป่า ซ่ึงจดัแสดงหุ่นจ าลองเหมือนจริงของไดโนเสาร์ท่ีพบในภูเวยีง 
ไดแ้ก่ ไดโนเสาร์สยามโมไทรันนสั อิสานเอนซิส ไดโนเสาร์สยามโมซอรัส สุธีธรนิ และไดโนเสาร์ภูเวยีงโก
ซอรัสสิรินธรเน นอกจากน้ียงัมีไดโนเสาร์ขนาดเล็ก เช่นไดโนเสาร์ขนาดเล็กปากนกแกว้ และไข่ไดโนเสาร์ 
แสดงอยูด่ว้ยห้องนิทรรศการ ถดัจากสวนไดโนเสาร์เขา้ไปเป็นโถงขนาดใหญ่ พื้นท่ีกลางหอ้งโถงมี
ประติมากรรมโลหะโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่สามตวัจดัแสดงอยูอ่ยา่งโดดเด่น ผนงัโดยรอบ เป็นตู้
จดัแสดงฟอสซิลสัตวดึ์กด าบรรพต่์าง ๆ ท่ีพบในต่างประเทศและในไทย โดยเฉพาะช้ินส่วนไดโนเสาร์สยาม
โมซอรัส สุธีธรนิ ท่ีคน้พบใน อช. ภูเวยีงซ่ึงน ามาจดัแสดงไวท่ี้น่ี รวมทั้งนิทรรศการความเป็นมาของผวิโลก
ในรูปแบบท่ีทนัสมยัน่าสนใจอีกส่วนหน่ึงเป็นห้องปฏิบติัการโบราณชีววทิยาจ าลอง แสดง วธีิการท างาน
ของนกัโบราณชีววทิยาหลงัการเก็บช้ินส่วนดึก ด าบรรพจ์ากภาคสนามแลว้น ามาด าเนินการต่อ เช่น การสกดั 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนท่ีเป็นหินออก การป้องกนัการผพุงัตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ การ สร้างพิมพห์ล่อแบบจ าลองก่อน
น าไปคน้ควา้ต่อ ฯลฯ 
ชมหุ่นจ าลองไดโนเสาร์เหมือนจริง  
- เปิดเวลา 09.00-17.00 น. หยดุวนัพุธ  
- มีร้านเคร่ืองด่ืมและห้องน ้า  
- ติดต่อท่ีกองธรณีวทิยา กรมทรัพยากรธรณี โทร. 0-2202-3754  
- เขา้ชมเป็นหมู่คณะ ท าหนงัสือถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณีถ. พระราม 6 เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400 และส่งส าเนาถึงพิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร์ภูเวยีง ต. ในเมือง อ. ภูเวยีง จ. ขอนแก่น หรือ โทร. 0-
4343-8204-6  

อทุยานแห่งชาติภูเวยีง 
ท่ีตั้ง  :   ตู ้ปณ.1 ต.ในเมือง อ. ภูเวยีง จ. ขอนแก่น 40150 โทรศพัท ์: 0 4335 8073 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         ค  าวา่ “ภูเวยีง” เป็นทอ้งท่ีอ าเภอท่ีเก่าแก่ของจงัหวดัขอนแก่นอ าเภอหน่ึง และยงัเป็นช่ือเรียกของ
เทือกเขามีหลกัฐานวา่ป่าภูเวียงเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณท่ีมีอารยธรรมเม่ือหลายพนัปีล่วงมาแลว้ มีการขดุ
พบกระดูกมนุษยโ์บราณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ โลหะส าริด พระนอนสมยัทวาราวดี รวมทั้งภาพเขียนสี
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีถ ้า (หลืบเงิน) บนเทือกเขาภูเวียง นอกจากนั้นเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2519 มีการ
คน้พบรอยเทา้และซากกระดูกไดโนเสาร์ และสัตวโ์ลกดึกด าบรรพอ์ายเุกือบ 200 ลา้นปี ซ่ึงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทยัและเสด็จทอดพระเนตร เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2532 มี
เน้ือท่ีประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 203,125 ไร่ 

พทัยา 2  
ท่ีตั้ง    :   บา้นหนองกุงเซิน  อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองกุงเซิน ห่างจากอ าเภอเมืองไปประมาณ 78 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบขนาดประมาณ 
20 ไร่ มกัจะมีผูค้นทอ้งถ่ินมาพกัผอ่นหยอ่นใจ เพราะนอกจากจะมีทศันียภาพท่ีงดงามโดยมีเทือกเขาภูพานค า
ตั้งตระหง่านอยูด่า้นหลงัแลว้ ยงัไดน้ัง่รับประทานปลาน ้าจืดนานาชนิด (ท่ีหาไดจ้ากทะเลสาบน้ีเอง)
บรรยากาศท่ีเยน็สบาย นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมทางน ้าให้เลือกเล่นมากมายเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมา
พกัผอ่น 

 
                                                              
 
 

 
 
 
 



 

อ าเภอเขาสวนกวาง 
สวนสัตว์เขาสวนกวาง 
ท่ีตั้ง   :   พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่นและ อ.โนนสะอาด จงัหวดั 
              อุดรธานี    
โทร : 0864594192 
บตัรผา่นประตู 

1. เด็ก (สูงเกิน 120 ซม. )              20    บาท 
2. ผูใ้หญ่ (ชาวไทย)                    100     บาท 
3. นกัศึกษา (ในเคร่ืองแบบ)         50     บาท 
4. ขา้ราชการ (ในเคร่ืองแบบ)      50      บาท 

เวบ็ไซต ์:  http://www.khonkaenzoo.com/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            สวนสัตวเ์ขาสวนกวาง ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นท่ี 2 แห่ง คือ พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น คาบเก่ียวกบัพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี รวม 4,696 ไร่ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์เป็นศูนยว์ิจยัเพาะเล้ียงและอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์าหายาก  อุทยานแห่งน้ีจะเป็น 
อุทยานการเรียนรู้และเป็นทั้งแหล่งการศึกษาท่องเท่ียวในรูปผจญภยั (จงัเกิล ปาร์ค) มีสตัวป่์าหลายชนิดอาศยั
อยู ่
 

 

http://www.khonkaenzoo.com/


 

สวนน า้ – ในสวนสัตว์เขาสวนกวางขอนแก่น 

ท่ีตั้ง   :   พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่นและ อ.โนนสะอาด จงัหวดั 
              อุดรธานี    
โทร : 0864594192 
เปิดใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. 
บตัรผา่นประตู 

1. เด็ก (สูงเกิน 120 ซม. )              20    บาท 
2. ผูใ้หญ่ (ชาวไทย)                    100     บาท 
3. นกัศึกษา (ในเคร่ืองแบบ)         50     บาท 
4. ขา้ราชการ (ในเคร่ืองแบบ)      50      บาท 

เวบ็ไซต ์:  http://www.khonkaenzoo.com/ 
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อ าเภอชุมแพ 
ผานกเคา้ 
ท่ีตั้ง   :   บา้นดงลาน อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อยูท่ี่บา้นดงลาน อ าเภอชุมแพ เป็นภูเขาหินปูนตั้งตระหง่าน อยูริ่มทาง มีรูปร่างคลา้ยนกเคา้ท่ีกางปีก
ออกทั้งสองขา้ง เป็นภูเขาสูงตั้งตระหง่านอยูริ่มล าน ้าพอง ในเขตทอ้งท่ีอ าเภอชุมแพ หนัหนา้ชนกบัภูกระดึง 
จงัหวดัเลย ผานกเคา้อยูห่่างจากตวัเมืองขอนแก่น 125 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายขอนแก่น-วงัสะพุง 
(หมายเลข 2 และ 201) ผานกเคา้อยูท่างดา้นซา้ยมือของบา้นดงลาน ลกัษณะของผานกเคา้เป็นภูเขาหินสีด า
บางส่วนกระเทาะออกเห็นเน้ือหินสีส้ม มีตน้ไมข้ึ้นปกคลุมอยูป่ระปราย บริเวณท่ีจะมองเห็นเคา้โครงของนก
เคา้ไดช้ดัเจน ควรเดินเขา้ไปในศูนยเ์พาะช ากลว้ยไม ้ กองบ ารุง กรมป่าไม ้ ซ่ึงตั้งอยูอี่กฟากถนน จะเห็นวา่
ลกัษณะผาเหนือจงอยปากข้ึนไปมีลกัษณะเป็นหงอน ถดัลงมาเป็นหินกลมโคง้ ต ่าจากส่วนหงอนลงมาเป็น
ส่วนหวั ตรงกลางหวัมีรอยหินกระเทาะเป็นสีส้มอยูใ่นต าแหน่งดวงตา ต ่าลงมาจากส่วนหวัจะถึงแนวปีกทั้ง
สองขา้งท่ีกางออกผานกเคา้อยูเ่ส้นทางเดียวกบัวนอุทยานถ ้าผาพวง     

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

อทุยานแห่งชาติภูผาม่าน 
ท่ีตั้ง   :   อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ต.นาหนองทุ่ม อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130 โทรศพัท ์0 4335 8075 

                                                
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เรียกตามช่ือของภูเขาเทือกหน่ึงทางตอนใตข้องอุทยานแห่งชาติท่ีมีหนา้ผา

สูงชนัคลา้ยส่ีเหล่ียมผนืผา้ท่ีมองดูเหมือนกบัผา้ม่านผนืใหญ่ สภาพป่าของท่ีน่ียงัอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าดิบ และ
ป่าไมเ้บญจพรรณ สภาพอากาศจะเยน็ช้ืนเกือบตลอดปีอยูใ่นทอ้งท่ี อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  และ 
อ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย มีเน้ือท่ีประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร หรือ 218,750 ไร่  ภายในอุทยานและบริเวณ
ใกลเ้คียงมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง ไดแ้ก่ 
 

 

น ้าตกตาดฟ้า  
          เป็นน ้าตกท่ีเกิดจากล าหว้ยตาดฟ้า รอยต่อของอ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น 
กบัอ าเภอน ้าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความสูงราว 30 เมตร ในฤดูฝนน ้าจะไหลแรง  
มีสายน ้าท่ีตกลดหลัน่เป็นม่านท่ีงดงาม ปัจจุบนัการเดินทางสะดวกมีทางรถยนตเ์ขา้ถึง
แลว้  

 

ถ ้าคา้งคาวภูผาม่าน  
          เป็นถ ้าขนาดใหญอยูภ่ายในอุทยานแห่งชาติภูผาม่านภายในถ ้ามีคา้งคาวปากยน่
อาศยัอยูห่ลายลา้นตวั ในช่วงเยน็ย  ่าของทุกวนัคา้งคาวจะบินออกจากถ ้าไปหากินเป็น   
ร้ิวขบวนยาวนบัสิบกิโลเมตร นกัท่องเท่ียวสามารถชมความาหศัจรรย ์น่าต่ืนตาของฝงู
คา้งคาวนบัลา้นๆ ตวัไดท่ี้น่ีแห่งเดียวเท่านั้น  

 

ถ ้าพญานาคราช  
         เป็นถ ้าท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ต าบลนา
หนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ ภายในถ ้ามีพื้นท่ีกวา้งขวาง แบ่งออกเป็นห้องๆ แต่ละห้องจะมี
หินงอกหินยอ้ยเป็นช่อข้ึนต่อกนัเป็นเสาตน้ใหญ่ เม่ือกระทบแสงไฟจะเกิดประกาย
ระยบิระยบัสวยงาม  



 

ถ ้าภูตาหลอ  
         ตั้งอยุท่ี่บา้นวงัสวาบ ต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน เป็นถ ้าท่ีอยูบ่นเนิน ภายในถ ้า
อากาศเยน็สบาย ไม่มีคา้งคาวและกล่ินอบัช้ืน มีหอ้งโถงขนาดใหญ่ พื้นถ ้าเป็นดินเรียบ 
มีหินงอกหินนยอ้ยอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ หินบางกอ้นมีลกัษณะเป็นเกล็ดแวววาวคลา้ยห
นิเข้ียวหนุมาน 

 

 

"ฟาร์มววิ @ ชุมแพ" 

ท่ีตั้ง : ภายในโรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
โทร 0 4331 1666  
เปิดใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. เขา้ชมฟรี ! 
เวบ็ไซต ์:  https://www.facebook.com/farmviewchumphae 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/farmviewchumphae


 

อ าเภอหนองเรือ 
สวนองุ่นเบญจพร 
ท่ีอยู ่: ต.กุดหวา้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (ถ.ขอนแก่น-ชุมแพ กม.45) 
โทร. +6690 841 6883 ,+6681 871 2145 โดยคุณประยทุธ-ซอ้เบญจพร ศรีวิโรจน์ 
จองโตะ๊ โทร 090-8416883   หรือ จอย : 083-2850627, กา : 090-4105676, โยง่ : 090- 3977747 
- รูปแบบสวนองุ่น   ,  ฟาร์มผกัปลอดสารพิษ   ,  ศูนยจ์ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูป   ,  ไวน์องุ่น 

       -       จ าหน่าย -   องุ่น  ,  ก่ิงพนัธ์ุองุ่น  ,   ผกัปลอดสารพิษ 

       -       ช่วงกลางเดือนธนัวาคมองุ่นก าลงัออกลูกสวย อยูใ่นระยะท่ีเก็บขายได ้ 

       -      ไม่คิดค่าเขา้ชม     ชมฟรี! 

อธิบายการเดินทาง 
สวนองุ่นแห่งใหม่ อยูใ่นเขตอ าเภอหนองเรือ ประมาณ 50 กม. จากขอนแก่นเส้นทาง ออกไปทาง อ.ชุมแพ 
ทางไปสนามบินค่ะ ตวัไร่องุ่น ช่ือวา่ "ไร่องุ่นเบญจพร"ขบัเลย รูปป้ันไดโนเสาร์ยกัษ ์ไปเร่ือยๆ เลยโรงงาน
น ้าตาลมิตรผลไปอีก นิดหน่อย ตวัไร่จะอยูฝ่ั่งซา้ยมือ  ตรงขา้มไร่ จะมีป้ัมsusco สีเหลืองๆอยู ่ไร่อยูติ่ดถนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
อทุยานแห่งชาติน า้พอง 
ท่ีตั้ง   :   อุทยานแห่งชาติน ้าพอง  ตู ้ปณ. 18 (ดอนโมง) อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น 40240 
พื้นท่ี: 197 ตร.กม. 
โทรศพัท:์ 043 358 074 

                                               
 

อุทยานแห่งชาติน ้าพอง เป็นช่ือเรียกตามตน้ก าเนิดล าน ้าพองท่ีไหลมารวมกบัอ่างเก็บน ้ าเข่ือนอุบล
รัตน์ (เดิมช่ืออ่างเก็บน ้าน ้าพอง) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีจดัตั้งข้ึนตามขอ้เสนอของจงัหวดัขอนแก่น แต่เดิมมี
ช่ือเรียกวา่ “น ้าพอง-ภูเมง็” เพราะมีพื้นท่ีบางส่วนอยูใ่นเทือกเขาภูเมง็ อุทยานแห่งชาติน ้าพองตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัตกของจงัหวดัขอนแก่นติดกบัเข่ือนอุบลรัตน์มีเน้ือท่ีประมาณ 123,125 ไร่ อุทยานแห่งชาติน ้าพองปก
คลุมไปดว้ยป่าเตง็รังโดยมีป่าเบญจพรรณ ป่าทุ่งหญา้ และป่าไผข้ึ่นกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในบางพื้นท่ี 
สภาพเป็นป่าดิบแลง้ท่ีสมบูรณ์ จดัเป็นป่าตน้น ้าล าธารท่ีไหลลงสู่เข่ือนอุบลรัตน์ บริเวณน้ียงัเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของสัตวป่์าและแหล่งสมุนไพรนานาพนัธ์ุอีกมากมาย

 

 
  

  

เขาภูเม็ง  
ยอดตั้งอยูท่างทิศใตข้องท่ีท าการอุทยานแห่งชาติ มีสภาพเป็นป่าเตง็รัง ป่าดิบแลง้ ท่ี
สมบูรณ์ เป็นแหล่งสมุนไพรและป่าตน้น ้าชั้นดีของน ้าพองมีสัตวป่์าอาศยัอยา่งชุกชุม จึง
เหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัธรรมชาติและสมุนไพรอยา่งแทจ้ริง  
กจิกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - ชมทิวทศัน - ชมพรรณไม ้ 

 

 

  

ค าโพน  
เป็นบ่อหินกลมคลา้ยปล่องภูเขาไฟ เส้นผา่ศูนยก์ลางกวา้งประมาณ 5 เมตร เกิดจากสภาพ
ธรรมชาติทางธรณีวทิยา ค าโพนตั้งอยูไ่ม่ห่างจากพลาญชาดและหินชา้งสีมากนกั  
กจิกรรม : - ชมทิวทศัน - ชมพรรณไม ้- เท่ียวถ ้า/ธรณีวทิยา  
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จุดชมววิหินช้างสี  
กลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นสันเขาป่าโสกแตเ้หนือท่ีท าการอุทยานแห่งชาติข้ึนไป เป็นจุด
ชมววิยามเชา้เยน็ท่ีพระอาทิตยข้ึ์นพระอาทิตยต์กท่ีสวยงามท่ีสุดของน ้าพอง เหตุท่ีช่ือหินชา้ง
สีเพราะคร้ังอดีตมีชา้งป่ามาใชล้ าตวัสีกบักอ้นหินขนาดใหญ่และทิ้งร่องรอยของดินติดไว ้
ดา้นบนของจุดชมวิวหินชา้งสีเป็นลานหินกวา้งขนาดใหญ่ จุดสูงสุดมีกอ้นหินสัณฐานคลา้ย
หวักระ โหลกตั้งโดดเด่ียวเป็นเอกเทศ ดา้นบนลานหินน้ีสามารถมองเห็นทศันียภาพได้
โดยรอบ ทั้งทางดา้นทิศเหนือทิศใต ้ทิศตะวนัออก ท่ีถูกปูพรมดว้ยผนืป่าอนัเขียวขจี หรือตวั
เมืองขอนแก่นท่ีอยูไ่กลลิบ ออกไป ส่วนดา้นทิศตะวนัตกจะพบกบัทศันียภาพของธรรมชาติ
อนังดงามและกวา้งไกลของอ่างเก็บน ้าเข่ือนอุบลรัตน์จนสุดสายตาท่ีเทือกเขาภูเวยีงและภู
เกา้  
กจิกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เท่ียวถ ้า/ธรณีวทิยา - ชมทิวทศัน์  

 

 

  

  

น า้ตกห้วยเข  
เป็นน ้าตกท่ีเกิดจากล าหว้ยยางนอ้ยและล าหว้ยกุดบากไหลมารวมกนัเป็นล าหว้ยเขบน
เทือกเขาภูเมง็ เป็นน ้าตกท่ีอยูใ่กลจ้งัหวดัขอนแก่นมากท่ีสุด มีชั้นน ้าตก 5 ชั้น ชั้นท่ีมีความ
สูงและสวยงามท่ีสุดคือ น ้าตกชั้นบนสุด น ้าตกชั้นท่ี 1 เรียกวา่ “ แจง้วงัไฮ “ มีลกัษณะเป็น
แอ่งน ้า มีตน้ไทรร่มร่ืน เหมาะส าหรับเล่นน ้า และบริเวณใกลเ้คียงยงัมีโขดหินเป็น
รูปลกัษณะต่างๆ เหมาะส าหรับเดินชมความงามของธรรมชาติ น ้าตกห้วยเขมีความงดงาม
และเหมาะสมท่ีจะท่องเท่ียวในช่วงฤดูฝน  
กจิกรรม : - เท่ียวน ้าตก  
 
 
 
 

 

 

  

ผาจันได  
เป็นกอ้นหินขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นลานหิน และมีตน้จนัไดหรือสลดัไดข้ึนอยูใ่กลก้นั เป็นอีก
จุดหน่ึงท่ีสามารถชมทิวทศัน์ของผนืป่าเตง็รังไดง้ดงาม  
กจิกรรม : - ชมพรรณไม ้- ชมทิวทศัน  
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ผาฝ่ามือแดง  
เป็นหนา้ผาหนัหนา้ไปทางขอบอ่างเก็บน ้าเข่ือนอุบลรัตน์ มีอยูด่ว้ยกนั 3 จุด อยูบ่ริเวณเชิง
เขาภูพานค าติดกบัส่วนขอบอ่างเก็บน ้าเข่ือนอุบลรัตน์ จุดท่ี 1 อยูบ่ริเวณบา้นดอนกอก ซ่ึง
ตอ้งเดินเทา้เขา้ไปถึงภูพานค าระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ลกัษณะเป็นภาพเขียนสีบนเพิง
หินทรายขนาดยาว 9 เมตร สูง 4 เมตร เป็นภาพเขียนลายเส้นสีแดงลงบนพื้นหินสีเทา 
ลกัษณะภาพคลา้ยเป็นตวัปลาในสายน ้า และเคร่ืองมือดกัจบัปลา ล่าสัตว ์แต่ภาพไม่ชดัเจน 
นอกจากน้ียงัมีภาพลายเส้นคู่ขนาน ลายเส้นคด ลายรูปสามเหล่ียม ส่วนภาพมือซา้ยเห็นได้
ชดัเจน ลกัษณะการเกิดภาพคลา้ยใชสี้พน่ทบัฝ่ามือ ใกล้ๆ กนัมีรอยฝ่ามือขา้งขวาสีแดงคลา้ย
กบัมือจุ่มสีแดงมาประทบั จุดท่ี 2 อยูห่่างจากจุดท่ี 1 ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 
100 เมตร มีลกัษณะเป็นภาพรอยฝ่ามือดา้นขวาแบบพน่ และภาพเส้นคดผสมลายเส้นคู่ เส้น
โคง้ขนาน คลา้ยภาพคนแบกก่ิงไม ้จุดท่ี 3 อยูห่่างจากจุดท่ี 2 ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ประมาณ 2 กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นภาพประทบัฝ่ามือดา้นขวาสีแดงจ านวน 8 แห่ง บนเพิง
หินทราย  
กจิกรรม : - ชมทิวทศัน - ชมประวติัศาสตร์ - เท่ียวถ ้า/ธรณีวทิยา  

 

 
 

  

ผาสวรรค์  
เป็นลานหินขนาดใหญ่ยืน่ออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวนัตก ถือไดว้า่เป็นจุดชมววิ
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามไม่แพหิ้นชา้งสีตั้งอยูห่่างจากหินชา้งสีไปทางทิศเหนือประมาณ 3 
กิโลเมตร โดยการเดินเทา้ การเดินทางเขา้ไปค่อนขา้งล าบาก จึงเหมาะส าหรับผูท่ี้เดินทาง
ไปพกัคา้งแรมมากกวา่ไปเชา้เยน็กลบั  
กจิกรรม : - แคมป์ป้ิง - ชมทิวทศัน - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

  

พลาญชาด หรือ ลานชาด  
อยูห่่างจากหินชา้งสีใชเ้วลาเดินเทา้ประมาณ 30 นาที ลกัษณะเป็นลานหินกวา้งมีพนัธ์ุไม้
พื้นบา้นชนิดหน่ึงท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “ตน้ชาด” ข้ึนอยูบ่นลาน จากจุดน้ีสามารถมองเห็น
สภาพผนืป่าทัว่ๆ ไปของน ้าพองไดอ้ยา่งชดัเจน ผูท่ี้เดินทางไปยงัหินชา้งสีจึงน่าจะแวะชม
พลาญชาดดว้ยเพราะอยูใ่นเส้นทางแนวเดียวกนั  
กจิกรรม : - ชมทิวทศัน์ - ชมพรรณไม ้- เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  
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"Khonkaen Exotic Pet and Night Safari"  
 

ท่ีตั้ง   :  ถนนมิตรภาพ ฝ่ังขาออกเขา้กรุงเทพฯ (ติดกบับว้นงว้นคา้เหล็ก) จ. ขอนแก่น 40000 
พื้นท่ี  :  2  ไร่ 
โทรศพัท ์: 088- 1921555 
เปิดบริการทุกวนัองัคาร - วนัอาทิตย ์(หยดุวนัจนัทร์)  เวลา  15.00 - 21.00 น. 
ค่าเขา้ชม ในช่วงเดือนเมษายน คนละ 100 บาท เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. และผูใ้หญ่อาย ุ60 ปีข้ึนไป ชมฟรี! 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              "โครงการ ขอนแก่น เอก็โซติค เพท็ แอนด ์ไนทซ์าฟารี" เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีรวมบรรดาสัตว์
แปลกๆ หลากชนิด ซ่ึงส่วนใหญ่น าเขา้มาจากต่างประเทศ เช่น อลัปากา้ มา้แคระ กวางดาว วอลลาบี กระต่าย
อิงลิชแองกอล่า นกฮูก สโนวี่อาว ฯลฯ รวมแลว้มีการจดัแสดงสัตวก์วา่ 20 ชนิด กวา่ 150 ตวั โดยสัตวเ์หล่าน้ี
จะต่างจากสัตวใ์นสวนสัตวท่ี์เราคุน้เคย เพราะเขาเล้ียงแบบเป็นสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงกวา่จะเปิดใหเ้ขา้ชมไดใ้นวนัน้ี
ทางโครงการไดเ้ล้ียงมาแลว้กวา่ 5 ปี สัตวต่์างจึงมีความคุน้เคยกบัคนและเป็นมิตรมากๆ สามารถเขา้ใกล ้
สัมผสัได ้ใหอ้าหารได ้ 
 
 



 
 
                 ส าหรับสัตวท่ี์มีอยูต่อนน้ี ไดแ้ก่ อลัปากา้, กวาง, มา้แคระ, แมว, เต่าซูคาตา้, นกฮูก สโนวีอ่าว,  
หมูแคระ, วลัลาบี, ห่าน, นกยงู, กระต่าย ( ND,ใจแอน้,อิงลิชแองโกล่า,เทด็ด้ี,ฮอนแลนด์ลอป), ไก่ซิลก้ี ,  
หนูฮิปโป, ไก่ฟ้า , เฟอเรท ชินชิล่า, จิงโจแ้คระ    
                 ตน้ไมห้ายากน าเขา้จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ซิลเวอร์โอค๊, ตน้เฟิร์นยกัษอ์เมซอน, ตน้ปรงไอดูน, 
ตน้โรสแมร่ี, ตน้โกลเดน้โอค๊, ตน้องุ่นบราซิล, ตน้เบาบบั, ตน้บอสทอนทรีใหญ่, ตอ้นกระบองเพชรใหญ่, 
ตน้พญาไร้ใบใหญ่, ตน้คลิสทีเรีย ออสเตรเลีย, ตน้ไทรกระเป๋าอเมซอน, ตน้สนฉตัร , ตน้เมเป้ิลแดงใหญ่,  
ตน้แดงออสเตรเลีย 
 
Khonkaen Exotic Pet and Night Safari จดัแบ่งโซนทั้งหมด 12 โซน ไดแ้ก่  
1. Silver forest เป็นโซนพื้นท่ีของบา้นแมวและ Shop House ท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ Sil-ver oak  
2. Rainforest ถือเป็นจุดอบัของพื้นท่ี KK Exotic pet จึงถือวา่เป็นพื้นท่ีผา่ดิบช้ืน  
3. Basque maxi cola พื้นท่ีของป่าเมก็ซิโก ตน้ปรงไดอูนท่ีเป็นพื้นท่ีมีถ่ินก าเนิดมาจากประเทศเมก็ซิโก  
4. Marry Countryside โซนชนบทของ KK Exotic pet  
5. Golden land  โซนพื้นท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ Golden Oak  
6. Zulcata's town แต่เดิมนั้น โซนน้ีเป็นท่ีอยูข่องเต่ายกัษซู์ลคาตา้ท่ีมาอาศยัอยู ่ 
7. Silver land โซนพื้นท่ีท่ีเต็มไปดว้ยตน้ Silver Oak  
8. Stone age โซนดึกด าบรรพท่ี์เตม็ไปดว้ยตน้ไมส้ายพรรณเก่าแก่และบา้นฟลินทส์โตน  
9. Alice in wonderland ดว้ยการตกแต่งให้เป็นดินแดนมหศัจรรยใ์นซุม้ชิงชา้ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกคลิสทีเรีย  
10. Amazon forest พื้นท่ีพกัผอ่นกลางป่าไทรกระเป๋าท่ีมีถ่ินก าเนิดจากอเมซอน  
11. Hobbiton land ดินแดน Shire ท่ีซ่ึงมีชนเผา่ Hobbit อาศยัอยู ่ 
12. Wonder red way เส้นทางผา่นป่าท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ Red ท าในในยาวฤดูใบไมร่้วง พื้นทางเดินจะเตม็ไป
ดว้ยใบไมสี้แดงตามทางเดิน 
 
อธิบายการเดินทาง 
           เส้นมิตรภาพ ขาออก ขา้งร้านบ่วนงว้น เลย บขส.3 ไปทางท่าพระ  


