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เส้นทางชุมชนท่องเทีย่ ว
OTOP นวัตวิถี
จังหวัดขอนแก่น

1. เส้นทางสายไหม
“มัญจาคีรี ชนบท
บ้านไผ่ โนนศิลา พล
หนองสองห้อง
เปือยน้อย บ้านแฮด”
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2. เส้นทางธรรมชาติสดใสหินช้างสี
“บ้านฝาง อุบลรัตน์ น้าพอง”
3. เส้นทางตามรอยปฐพีไดโนเสาร์
“หนองเรือ ภูเวียง หนองนาค้า เวียงเก่า”
4. เส้นทางย้อนรอยเขาสวนกวางตานานไก่ย่าง
“เมืองขอนแก่น น้าพอง เขาสวนกวาง”
5. เส้นทางคารวะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
“เมืองขอนแก่น ซ้าสูง น้าพอง กระนวน
อุบลรัตน์”
6. เส้นทางใกล้ชิดอารยธรรมสู่ธรรมชาติ
“หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน”
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7. เส้นทางประกาศธรรมตาม
รอยพระอริยะเมืองขอนแก่น
“พระยืน มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย
แวงใหญ่ แวงน้อย พล ชนบท
เปือยน้อย”
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เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น

1. อ.มัญจาคีรี แหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านเต่า /
OTOP เด่น - ผ้าไหมอีรี่ /อาหาร แกงหน่อไม้
บ.หนองหญ้าปล้อง (ไหมอีรี)/ บ.หวายหลืม (ผ้าไหม)
บ. กอก (หมู่บ้านเต่า)/ บ.บัว (สิมมรดกโลก)

2. อ. ชนบท แหล่งท่องเที่ยว ศาลาไหม /
OTOP เด่น – ผ้าไหม/อาหาร ซุปหน่อไม้ดอนข่า
บ.ดอนข่า (โรงเรียนOTOP) / บ.หัวฝาย
(ไหมมัดหมี)่ / บ.ห้วยแก (เศรษฐกิจพอเพียง)
/ บ.โนนข่า (เศรษฐกิจพอเพียง)
3. อ.บ้านไผ่
แหล่งท่องเที่ยว – แก่งละหว้า / OTOP เด่น –
กุนเชียง, กระเป๋า /อาหาร - ขนมภัทรา
บ.ธาตุ (ผ้าไหม) / บ.หนองกุง (ฝ้ายมัดหมี่) /
บ.ละว้า (ฝ้ายมัดหมี่) / บ.ลาน (วัฒนธรรม)
บ. หนองตับเต่า (วัฒนธรรม)

เส้นทางสายไหม

50 km
35 km

15 km
15 km

7. อ.บ้านแฮด
แหล่งท่องเที่ยว – สวนมะม่วง
ส่งออก
OTOP เด่น - มะม่วงน้าดอกไม้
อาหาร - มะม่วงสุก
บ.หนองเต่า (ผ้าไหม) /
บ.วังหว้า (เศรษฐกิจพอเพียง) /
บ.หนองมะเขือ (เศรษฐกิจพอเพียง)

15 km
17 km

35 km

30 km

4. อ. โนนศิลา (แหล่งท่องเที่ยว -พิพิธภัณฑ์รถไฟ
OTOP เด่น – ปลาส้ม/ อาหาร - ปลาส้ม
บ.ตอประดู่ (ผ้าไหม) / บ.หนองหว้า (เศรษฐกิจ
พอเพียง) บ.หนองทุ่ม (เศรษฐกิจพอเพียง)
5. อ. พล แหล่งท่องเที่ยว -โสกผีดิบ/
OTOP เด่น – มะม่วงแช่อิ่ม/ อาหาร-หม่้าเมืองพล
บ.หนองบัวน้อย (โสกผีดิบ) / บ.หนองบัวสันติสุข (โสกผีดิบ) / บ.หนองบัว (ผ้าไหม) / บ.ป่าเป้า
(ผ้าไหม) / บ.ฮ่องฮอย (ผ้าไหม) / บ.หนองแวงนางเบ้า (ผ้าไหม)

22 km
22 km

8. อ. เปือยน้อย แหล่งท่องเที่ยว
(ปราสาทเปือยน้อย
OTOP เด่น - กระเป๋าผ้าไทย/
อาหาร-ต้มเมี่ยงโบราณ)
บ.หัวขัว (ปราสาทเปือยน้อย)
บ.วังม่วง (ผ้าไหม) /บ.วังหิน (ผ้าไหม)

6. อ. หนองสองห้อง แหล่งท่องเที่ยว วัดโบราญ /
OTOP เด่น –ผ้าไหม,ถั่วตัด /อาหาร ปลานึ่งแจ่วบอง
บ.ศุภชัย (สัมมาชีพ) / บ.หนองบัวลอง (เศรษฐกิจพอเพียง) / บ.หัวละเลิง (ผ้า
ไหม) / บ.โนนม่วง (ผ้าไหม) / บ. ดงเค็ง (ผ้าไหม) บ.วังคูณ (ผ้าไหม)

เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอนแก่น
2. อ. อุบลรัตน์
แหล่งท่องเที่ยว – เขื่อนอุบลรัตน์,
บางแสน2,
OTOP เด่น - หวดนึ่งข้าวเหนียว
อาหาร - ปลาสดจากเขื่อน
บ.โคกน้าเกลียง (เขื่อนอุบลรัตน์)
บ.โคกสว่าง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ดง (เศรษฐกิจพอเพียง)
1. อ.บ้านฝาง
แหล่งท่องเที่ยว – ชมหิน
ช้างสี/
OTOP เด่น - ข้าวโพด
อาหาร - ข้าวโพด
บ.ดอนหัน (หินช้างสี)
บ.ป่าหวายนั่ง (หินช้างสี)
บ.โสกดั่ง (ข้าวโพด)

2

เส้นทางธรรมชาติ
สดใสหินช้างสี

3. อ. นาพอง
34 km
25 km
40 km

20 km

อ.เมืองขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยว – พระธาตุขาม
แก่น,/
OTOP เด่น - ถั่วตัดนามะตูม
อาหาร - ส้มตาไก่ย่าง
บ.ขาม (พระธาตุขามแก่น)
บ.ห้วยเสือเต้น (ถั่วตัดน้ามะตูม)
บ.นาค้าน้อย (บ่อน้าแร่ธรรมชาติ)
บ.หัวบึง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.วังถั่ว (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.หนองบัวบาน (ผักหวานป่า)

เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอนแก่น
4. อ. เวียงเก่า
แหล่งท่องเที่ยว – พิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์, วัดผาเก้ง
OTOP เด่น - ผ้าขาวม้าฝ้าย
อาหาร - แกงผักหวานป่า
บ.หนองดู่ (ไดโนเสาร์)
บ.หินร่อง (ธรรมชาติ)
บ.นาตาด (ธรรมชาติ)
น.โนนสวรรค์ (ธรรมชาติ)
1. อ.หนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยว – หาดหินกอง
,วัดถาเจีย/
OTOP เด่น - กระติ๊บข้าว
อาหาร – ไก่ย่างภูเวียง
บ.เปือย (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ทุ่ม (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ท่าลี่ (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ยางค้า (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.นาหว้า (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.โพธิ์ตาก (เศรษฐกิจพอเพียง)

3. อ. หนองนาคา
แหล่งท่องเที่ยว – ผาชม
ตะวัน/OTOP เด่น ผ้าขาวม้าทรงเครื่อง
อาหาร - ลาบเป็ด
บ.ขนวน (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.โคก (อารยธรรม)
บ.กุดธาตุ (อารยธรรม)

18 km
18 km

20 km

40 km
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เส้นทางตามรอย
ปฐพีไดโนเสาร์

2. อ. ภูเวียง
แหล่งท่องเที่ยว – อุทยานแห่งชาติ
ภูเวียง/OTOP เด่น - ผ้าฝ้ายทอมือ
อาหาร - แกงอ่อมหวาย
บ.โนนสว่าง (ควายไทย)
บ.หนองกุงธนสาร (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ. หนองโพน (เศรษฐกิจพอเพียง
บ.ท่าเสียว (วัฒนธรรม)
บ.กุดหิน (บ้านกลางเกาะ)
บ.หนองกุงเซิน (พัทยา 2)

อ.เมืองขอนแก่น
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เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอนแก่น
2. อ. นาพอง
แหล่งท่องเที่ยว– พระธาตุขามแก่น,
OTOP เด่น - ถั่วตัดนามะตูม
อาหาร - ไก่ย่างส้มตา
บ.ขาม (พระธาตุขามแก่น)
บ.หนองบัวบาน (ผักหวานป่า)
บ.นาค้าน้อย (บ่อน้าแร่ธรรมชาติ)
บ.หัวบึง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.วังถั่ว (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ห้วยเสือเต้น (ถั่วตัดน้ามะตูม)

3. อ. เขาสวนกวาง
แหล่งท่องเที่ยว – สวนสัตว์เขา
สวนกวาง/
OTOP เด่น - ไก่ย่าง
อาหาร - ไก่ย่างเขาสวนกวาง
บ.หนองแวงเรือ (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ดงบัง (ผ้าไหม)
บ.ทุ่งบ่อ (ผ้าไหม)
บ.ใหม่ศรีสุข (ไก่ย่าง)

1. อ.เมืองขอนแก่น
แหล่งท่องเที่ยว – พระธาตุวัดหนองแวง,
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ มข./
OTOP เด่น - ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
อาหาร – ส้มตาไก่ย่าง,
บ.ป่าเหลี่ยม (ขี่ควายไทย) / บ.โคกท่า
(เศรษฐกิจพอเพียง) บ.หนองกอย (วัฒนธรรม) /
บ.วังตอ (ผ้าไหม) บ.ท่าหิน (เกษตรอินทรีย์) /
บ.ท่าแร่ (เศรษฐกิจพอเพียง)

25 km

38 km

อ.เมืองขอนแก่น

เส้นทางคารวะ
บูชาสถานทีศ่ กั ดิส์ ิทธิ์
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เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอนแก่น
2. อ. อุบลรัตน์
แหล่งท่องเที่ยว – วัดถูพานคา,
วัดเขื่อนอุบลรัตน์
OTOP เด่น - หวดนึ่งข้าวเหนียว
อาหาร - ปลาสดจากเขื่อน
บ.โคกน้าเกลียง (เขื่อนอุบลรัตน์)
บ.โคกสว่าง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ดง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.โคกสูง (จักสาน)

34 km

30 km
25 km

1. อ.เมืองขอนแก่น
แหล่งท่องเที่ยว – พระธาตุวัดหนองแวง
, วัดทุ่งเศรษฐี, ศาลหลักเมือง
OTOP เด่น - ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
อาหาร – แจ่วฮ้อน
บ.ป่าเหลี่ยม (ขี่ควายไทย)
บ.โคกท่า (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.หนองกอย (วัฒนธรรม)
บ.วังตอ (ผ้าไหม)
บ.ท่าหิน (เกษตรอินทรีย)์
บ.ท่าแร่ (เศรษฐกิจพอเพียง)

40 km

25 km

อ.เมืองขอนแก่น

3. อ. นาพอง
แหล่งท่องเที่ยว – พระธาตุขามแก่น
OTOP เด่น - ถั่วตัดนามะตูม
อาหาร - ส้มตาไก่ย่าง
บ.ขาม (พระธาตุขามแก่น)
บ.หนองบัวบาน (ผักหวานป่า)
บ.นาค้าน้อย (บ่อน้าแร่ธรรมชาติ)
บ. หัวบึง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.วังถั่ว (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ห้วยเสือเต้น (ถั่วตัดน้ามะตูม)
4. อ. กระนวน
แหล่งท่องเที่ยว – วัดภูกระแต,
OTOP เด่น - ถั่วตัด
อาหาร – ปลาร้าบอง
บ.หัวหนอง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.หนองกุงใหญ่ (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ศรีสถิตย์ (เศรษฐกิจพอพียง)

5. อ. ซาสูง
แหล่งท่องเที่ยว – ไหว้พระเจ้าใหญ่/OTOP เด่น - ผักปลอดสาร
อาหาร - ต้มปลา
บ.คู (พระเจ้าใหญ่) / บ.แห้ว (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ห้วยเตย (เศรษฐกิจพอเพียง) / บ.สว่าง (เศรษฐกิจพอเพียง)

เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอนแก่น
3. อ. ภูผาม่าน
แหล่งท่องเที่ยว – อุทยานแห่งชาติ
ภูผาม่าน
OTOP เด่น – สมุนไพรชงดื่ม
อาหาร – หลามไก่ คั่วเนือคั่วปลา
บ.เซินเหนือ (ธรรมชาติ)
บ.ห้วยถ้าเต่า (ธรรมชาติ)
บ.วังผาด้า (ถ้าค้างคาว)
บ.นาท่าลี่ (วัฒนธรรม)
บ.ห้วยซ้อ (วัฒนธรรม)

2. อ.ชุมแพ
แหล่งท่องเที่ยว – นาตกพลาญทอง
OTOP เด่น - ผ้าขาวม้า
อาหาร - ต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อน
บ.ขามป้อม (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ดอน (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.นาเพียง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ไชยสอ (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.โนนเมือง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.โนนสะอาด (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.นาหนองทุ่ม (เศรษฐกิจพอเพียง)

6

เส้นทางใกล้ชดิ
อารยธรรมสูธ่ รรมชาติ

4. อ. สีชมพู
แหล่งท่องเที่ยว – วัดป่าศรัทธาธรรม /OTOP เด่น – ข้าวหลาม
อาหาร – แกงหน่อไม้
บ.โคกไม้งาม (เศรษฐกิจพอเพียง) / บ.โนนอุดม (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.เจริญสุข (ศูนย์ศิลปาชีพ) / บ.ผาน้าเที่ยง (วัฒนธรรม)
บ.ปากห้วยฝาง (เศรษฐกิจพอเพียง)

31 km
28 km

40 km

45 km

1. อ.หนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยว – หาดหินกอง, วัดถาเจีย
OTOP เด่น – กระติ๊บข้าว/ อาหาร – ไก่ย่างภูเวียง
บ.เปือย (เศรษฐกิจพอเพียง) / บ.หนองทุ่ม (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ท่าลี่ (เศรษฐกิจพอเพียง) / บ.ยางค้า (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.นาหว้า (เศรษฐกิจพอเพียง) / บ.โพธิ์ตาก (เศรษฐกิจพอเพียง)

อ.เมืองขอนแก่น

เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอนแก่น

1. อ.พระยืน – พระยืนมิ่งมงคล /OTOP เด่น – สมุนไพร
อ.เมือองขอนแก่
ไบหม่
น /อาหารนไส้กรอกอีสาน
บ้านชาด (วิถีไหม) บ้านป่าหม้อ (เศรษฐกิจพอเพียง)

2. อ.มัญจาคีรี ไหว้หลวงปูโส วัดค้าแคนเหนือ
OTOP เด่น - ผ้าไหมอีรี่
อาหาร - แกงหน่อไม้
บ.หนองหญ้าปล้อง (ไหมอีรี)/ บ.หวายหลืม (ผ้าไหม)
บ. กอก (หมู่บ้านเต่า)/ บ.บัว (สิมมรดกโลก)
3. อ.โคกโพธิ์ไชย
ไหว้ปูฝาง วัดอุดมคงคาคีรี / พระเจ้าใหญ่มงคลชัยวาน เมือง
ทวารวดี/ OTOP เด่น - กระเป๋าเสื่อกก
อาหาร - ย้าไข่มดแดง
บ.โพธิ์ไชย (พระเจ้าใหญ่) / บ.นายาว (เศรษฐกิจพอเพียง) บ.
โนนสะอาด (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ. มูลนาค (เศรษฐกิจพอเพียง)

4. อ. ชนบท น้าศักดิ์สิทธิ์ ภูหันบรรพต
หลวงปูบุญมา/วัดป่าวิเวกนางร้า /OTOP เด่น - ผ้าไหม
อาหาร - ซุบหน่อไม้ดอนข่า
บ.ดอนข่า (โรงเรียนOTOP) / บ.หัวฝาย (ไหมมัดหมี่) /
บ.ห้วยแก (เศรษฐกิจพอเพียง) / บ.โนนข่า (เศรษฐกิจ
พอเพียง)
6. อ. แวงน้อย สังขารเป็นมรกต หลวงปู่วรพรต /
OTOP เด่น - ผ้าไหม / อาหาร ปลาส้ม
บ.หนองกุง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ละหานนา (ดินแดนราชภูมิ)
บ.ก้านเหลือง (วัฒนธรรม)
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เส้นทางประกาศธรรมตามรอย
พระอริยะเมืองขอนแก่น

29 km
5. อ. แวงใหญ่
พระเจดีย์วิทยาลัยปูนา หลวงปูเฉย
OTOP เด่น - ข้าวแตนพันหน้า
อาหาร - ข้าวแตนพันหน้า
บ.โคกสว่าง (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.ถลุงเหล็ก (เศรษฐกิจพอเพียง)
บ.โนนทอง (เศรษฐกิจพอเพียง)

35 km

20 km
60 km
30 km

25 km

22 km

40 km

30 km

8. อ. เปือยน้อย (ปราสาทเปือยน้อย/
OTOP เด่น - กระเป๋าผ้าไทย
อาหาร-ต้มเมื่ยงโบราณ)
บ.หัวขัว (ปราสาทเปือยน้อย)
บ.วังม่วง (ผ้าไหม) /บ.วังหิน (ผ้าไหม)
7. อ. พล ไหว้พระธาตุเมืองพล/
OTOP เด่น - มะม่วงแช่อิ่ม
อาหาร-เค้กเงินล้าน,หม่้าเมืองพล
บ.หนองบัวน้อย (โสกผีดิบ) /
บ.หนองบัวสันติสุข (โสกผีดิบ) /
บ.หนองบัว (ผ้าไหม) /
บ.ป่าเป้า (ผ้าไหม) /
บ.ฮ่องฮอย (ผ้าไหม) /
บ.หนองแวงนางเบ้า (ผ้าไหม)

