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การทองเที่ยวโดยชุมชน

Khon Kaen

หมู 14 บานกอก ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

welcome to

สาร...

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
ขอนแกน เปนจังหวัดที่มีความเจริญกาวหนาเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะเปน

ศูนยกลางของภาคอีสานแลว ยังเปนศูนยกลางทางการศึกษาและเทคโนโลยี เปนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ เปนสถาบันการศึกษาทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแกนจึงมีประชากรอาศัยเปนจํานวนมาก มีความทันสมัยและสถานที่ทองเที่ยว
ที่นาสนใจมากมาย รวมทั้งประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มรดกทางภูมิปญญาจากรุนสูรุน
แหลงโบราณคดีที่สําคัญ อันเปนเสนหดึงดูดใหผูคนมาเยือน ตลอดจนมีผลิตภัณฑพื้นบาน
ที่ขึ้นชื่อ ไดแก ผาไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท เปนศูนยรวมภูมิปญญาของชาวบาน ในการ
มัดหมี่ทอเสนไหมใหเปนลายผาสวยงาม สรางลายผาที่งามวิจิตรดวยวิธีโบราณ โดยการนํา
เสนไหมมามัดยอมสีตาง ๆ แลวนําไปทอผา จนไดรับรางวัลมากมาย

พระธาตุขามแกน
เสยงแคนดอกคูน
เพื่อเปนการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปญญา โดยใช
ศูนยรวมผาไหม
หนังสือแคตตาล็อกโปรแกรมการทองเทีย่ วของผูป ระกอบการจังหวัดขอนแกนเปนเครือ่ งมือ
โดยสืบคนรวบรวมภูมิปญญาดานตาง ๆ ของทองถิ่นจังหวัดขอนแกน มาเผยแพรใหเปนที่
รวมใจผูกเสยว
รูจักแกผูสนใจและนักทองเที่ยว อันจะนํามาซึ่งชื่อเสียงและรายไดสูชุมชนในระยะยาว
เที่ยวขอนแกนนครใหญ
ไดโนเสารสรินธรเน
นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
สุดเทเหรียญทองมวยโอลิมปก

Welcome to...
อำ�เภอ

มัญจาคีรี
บึงกุดเค้า

สาร...

พัฒนาการจังหวัดขอนแกน

กรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดดําเนินงานโครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม มีเปาหมายเพื่อใหประชาชน มีอาชีพ มีรายได เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ เสริมศักยภาพทีมพัฒนาหมูบ า นในการบริหารจัดการทองเทีย่ วโดยชุมชน และสงเสริมการทองเทีย่ ว
โดยชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อขยายและเชื่อมโยงเสนทางพื้นที่ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
การทองเที่ยวโดยชุมชนตามแนวทางการดําเนินงาน D-HOPE (Decentralized Hands
On Program Exhibition) เปนการทองเทีย่ วทีส่ มาชิกในชุมชนมีสว นรวมบริหารจัดการการทองเทีย่ ว
เพื่อประโยชนตอชุมชน โดยกิจกรรมการทองเที่ยวมุงสรางปฏิสัมพันธ และความผูกพันระหวาง
เจาบาน กับผูม าเยือน ผานการมีสว นรวมในกิจกรรมทองเทีย่ ว ซึง่ นําไปสูก ารเรียนรู เขาใจอยางลึกซึง้
ถึงรากเหงาของชุมชน เนนความยัง่ ยืนและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม สรางความสมดุลระหวางทรัพยากร
นายธีระเชษฐ สอนปะละ การทองเทีย่ ว สังคม วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ของสมาชิกในชุมชน สรางคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี หกบั สมาชิก
พัฒนาการจังหวัดขอนแกน ในชุมชน และกอใหเกิดการเรียนรูป ระสบการณการจัดการทองเทีย่ วทีม่ คี ณุ คากับผูม าเยือนโดยชุมชน
ประกอบดวยการวางแผน การจัดการองคกร การประสานงาน และการควบคุม โดยทุก ๆ กระบวน
การเนนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมพัฒนา รวมลงมือปฏิบัติ
รวมแบงปนผลประโยชน และมีสวนรวมประเมินผล
หนังสือแคตตาล็อกโปรแกรมการทองเที่ยวของผูประกอบการจังหวัดขอนแกน ไดคนหา
คัดกรอง และรวบรวมของดีของเดนทีเ่ ปนอัตลักษณชาวจังหวัดขอนแกน มานําเสนอใหนกั ทองเทีย่ ว
และผูสนใจ เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดขอนแกน ซึ่งชาวขอนแกนพรอมใหการตอนรับดวย
ความยินดี
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รู้จักขอนแก่น
ขอนแก่น จังหวัดที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็น
แหล่งก�ำเนิดอารยธรรมและมีความเจริญรุง่ เรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลาย
พันปี จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี จ�ำพวกเครือ่ งส�ำริดและเหล็ก
บริเวณโนนนกทา อ�ำเภอภูเวียง ทั้งมีการพบเมืองโบราณสมัยทวาราวดี
สมั ย ขอม รวมถึ ง มี วั ด วาอาราม และสถานที่ ส� ำ คั ญ ทางพุ ท ธศาสนา
ที่น่าไปสักการะเยี่ยมชมมากมาย
ขอนแก่น ได้ชอื่ ว่าเป็นจังหวัดทีม่ เี สน่หค์ รบถ้วน ทัง้ แหล่งธรรมชาติ
วัฒนธรรม งานเทศกาลประเพณี วิถีชีวิต ไปจนถึงงานหัตถกรรมที่มี
เอกลักษณ์และมีชื่อเสียง อย่างผ้าไหมมัดหมี่ อาหารการกิน รสชาติอร่อย
ถูกปาก ปัจจุบันมีร้านอาหารและคาเฟ่เก๋ ๆ เหมาะให้นักท่องเที่ยว
มาเช็ ค อิ น หรื อ ถ้ า เป็ น สายปลี ก วิ เวก ต้ อ งการความสงบทางจิ ต ใจ
มีวัดป่าให้มาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

The history of Khon Kaen traced back for many
centuries.It was the culture civilization by the discovery
of the evidence of bronze and metal instrument
around Nonnokta, Phu Wiang District. As well as the
ruins of ancient city from Dvaravati and Khmer Period.
There are a lot of temples and Buddhist sites which
worth visit.
ขอนแก่น อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 449 กิโลเมตร
มีพื้นที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อ�ำเภอ คือ
Khon Kaen is charming city and perfect for all
taste.
In terms of nature culture craft and local lovers.
• อ�ำเภอเมืองขอนแก่น • อ�ำเภอหนองเรือ • อ�ำเภอสีชมพู • อ�ำเภอน�้ำพอง
Nowadays there are variety of trendy cafés and
• อ�ำเภอกระนวน • อ�ำเภอชุมแพ • อ�ำเภอบ้านไผ่ • อ�ำเภอชนบท
restaurants to check-in on social media. Otherwise
• อ�ำเภอมัญจาคีรี • อ�ำเภอหนองสองห้อง • อ�ำเภอพล • อ�ำเภอภูเวียง
there are the recommended places for practicing
• อ�ำเภอแวงน้อย • อ�ำเภออุบลรัตน์ • อ�ำเภอบ้านฝาง • อ�ำเภอเขาสวนกวาง Dhamma and for peaceful mindness.
• อ�ำเภอพระยืน • อ�ำเภอแวงใหญ่ • อ�ำเภอเปือยน้อย • อ�ำเภอภูผาม่าน
Khon Kaen is 449 Kilometers from Bangkok. Total
• อ�ำเภอบ้านแฮด • อ�ำเภอเวียงเก่า • อ�ำเภอหนองนาค�ำ • อ�ำเภอโคกโพธิ์ไชย area is 10,886 Square Kilometers and devided to 26
Districts.
• อ�ำเภอโนนศิลา • อ�ำเภอซ�ำสูง
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ศูนยศึกษาและพิพิธภัณฑ
ไดโนเสารภูเวียง

วนอุทยานแหงชาติ
น้ำตกบาหลวง
หลวงพอพระใหญ
ภูพานคำ

ถ้ำคางคาว
ภูผามาน
บานโคกสงา
หมูบานงูจงอาจ
เมืองโบราณโนนเมือง

หมูบาน
อนุรักษควายไทย

พระธาตุขามแกน

วัดหนองแวง พระอารามหลวง
หมูบานเตา ขอนแกน
วัดสระทองบานบัว
หมูบานผาไหมชนบท

วัดสระบัวแกว

ปราสาทเปอยนอย
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ไม่ได้เยือน เหมือนมาไม่ถึง !   MUST GO PLACES !

พระธาตุขามแก่น เจดีย์ทรงบัว
เหลีย่ ม อยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 22-23
เป็ น เจดี ย ์ ส� ำ คั ญ และเก่ า แก่ ที่ สุ ด
ในประวั ติ ศ าสตร์ เ มื อ งขอนแก่ น
ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ
Phra That Kham Kaen is
located on the grounds of the Wat
Chetiyaphum temple. It was the
most significant chedi built around
22-23 Buddhist Century with lotus
shape stupa in Laos style.

พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง
พระอารามหลวง สร้างในรูปแบบเจดีย์
9 ชั้น ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และด้านบนยอดเจดีย์สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพเมืองขอนแก่นได้ชัดเจน
Phra Mahathat Kaen Nakhon
the 9-storey Stupa is located in
Wat Nong Waeng, where the relics
of the Lord Buddha is located.
Walking up the top floor you
would see the beautiful scenery
around Khon Kaen.

วั ด ทุ่ ง เศรษฐี สร้ า งขึ้ น ตาม
ความเชื่อ เป็นประตูหรือทางเชื่อม
ระหว่าง 3 โลก คือโลกบาดาล โลก
มนุษย์ และสวรรค์
Wat Thung Seththi is the
graceful temple originally built
in Sukhothai period where is
believed to be the connected
path between World - Water
World - Heaven.

บึงแก่นนคร บึงธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่คู่เมืองขอนแก่นมาอย่าง
ยาวนาน บริเวณใกล้ๆ ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ หรือท้าว
เพียเมืองแพน ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่น
Bueng Kaen Nakhon the huge recreation natural lake in the
municipality of Amphoe Muang. By the lake is the monument
of Chao Phia Mueang Paen, founder of Khon Kaen.

ชมสิมและฮูปแต้มวัดไชยศรี วัดเก่าแก่อายุร้อยปีเศษ ภายนอกและภายในปรากฏภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง (ฮูปแต้ม) บนโบสถ์อีสาน (สิม) ที่ยังชัดเจน โดยใช้สีฝุ่นจากธรรมชาติ
Admiring Sim and Hoop Taem at Chai Ya Si Temple this ancient temple revealed the
sophisticated mural art (or hoop taem) on E-san bot temple (or sim) which worth visit.
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ธีมเส้นทางการท่องเที่ยว ชอบเที่ยวแบบไหน ปักหมุดเลือกแล้ว
Themes of Travelling Choose what you like and go! ไปกันเลย

1. เส้นทางสายไหม / Silk Route
ได้แก่ อ�ำเภอมัญจาคีรี, อ. ชนบท, อ. บ้านไผ่, อ. โนนศิลา, อ. พล,
อ. หนองสองห้อง, อ. เปือยน้อย และอ. บ้านแฮด
แหล่งท่องเที่ยว : หมู่บ้านเต่า, ถนนสายไหม, แก่งละว้า, พิพิธภัณฑ์รถไฟ,
พระธาตุเมืองพล, ปราสาทเปือยน้อย
Going to : Amphoe Mancha Khiri, A. Chonnabot, A. Ban Phai,
A. Non Sila, A. Phon, A. Nong Song Hong, A. Pueai Noi and
A. Ban Haet
Sightseeings : Turtle Village, Silk Road, Kaeng Lawa, Railway
Museum, Phra That Mueang Phon, Prasat Pueai Noi

3. เส้นทางอารยธรรม สู่ธรรมชาติ / Close to the Civilization
and Nature
ได้แก่ อ�ำเภอหนองเรือ, อ. ชุมแพ, อ. สีชมพู และอ. ภูผาม่าน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว : หาดหิ น กอง, วั ด ถ�้ ำ เจี ย , น�้ ำ ตกพลาญทอง,
วัดป่าศรัทธาธรรม, อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน, ถ�้ำค้างคาว
Going to : Amphoe Nong Ruea, A. Chum Phae, A. Si Chomphu
and A. Phu Pha Man
Sightseeings : Hin Kong Beach <stone beach>, Wat Tham Chia,
Phlan Thong Waterfall, Sattha Tham Temple, Phu Pha Man
National Park and Bat Cave.

2. เส้นทางธรรมชาติหินช้างสี / Hin Chang Si Nature Route

4. ตามรอยปฐพีไดโนเสาร์ / A Walk to Dinosaurs Land

ได้แก่ อ�ำเภอบ้านฝาง, อ. อุบลรัตน์ และ อ. น�้ำพอง
แหล่งท่องเทีย่ ว : หินช้างสี, วัดพระบาทภูพานค�ำ, วัดโบราณเขือ่ นอุบลรัตน์,
พระธาตุขามแก่น
Going to : Amphoe Ban Fang, A. Ubolratana and A. Namphong
Sightseeings : Hin Chang Si, Wat Phra Bat Phu Phan Kham, Ancient
Temple at Ubolratana Dam and Phra That Kham Kaen

ได้แก่ อ�ำเภอหนองเรือ, อ. ภูเวียง, อ.หนองนาค�ำ, อ. เวียงเก่า
แหล่งท่องเทีย่ ว : หาดหินกอง, วัดถ�ำ้ เจีย, อุทยานแห่งชาติภเู วียง, พิพธิ ภัณฑ์
ไดโนเสาร์, ผาชมตะวัน
Going to : Amphoe Nong Ruea, A. Phu Wiang, A. Nong Na Kham
and A. Wiang Kao
Sightseeings : Hin Kong Beach, Wat Tham Chia, Phu Wiang
National Park, Dinosaurs Museum and Pha Chom Tawan.
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5. ย้อนรอยเขาสวนกวาง ตำ�นานไก่ย่าง / Traces to the legend
of Khao Suan Kwan Grilled Chicken

7. ประกาศธรรมตามรอยพระอริยะ / Follow the Buddhist Holy
Places and the Holy Monks

ได้แก่ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น, อ. น�้ำพอง และอ. เขาสวนกวาง
แหล่ ง ท่ องเที่ ย ว : พระธาตุวัดหนองแวง, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มข.,
วัดพระธาตุขามแก่น, สวนสัตว์ขอนแก่น
Going to : Amphoe Muang Khon Kaen, A. Nam Phong and
A. Khao Suan Kwang
Sightseeings : Phra That Wat Nong Waeng, KKU Museum of
Nature, Wat Phra That Kham Kaen, Khon Kaen Zoo.

ได้แก่ อ�ำเภอพระยืน, อ. มัญจาคีรี, อ. โคกโพธิ์ไชย, อ. แวงใหญ่,
อ. แวงน้อย, อ. พล, อ. ชนบท และอ. เปือยน้อย
แหล่งท่องเที่ยว : พระยืนมิ่งมงคล, ไหว้หลวงปู่โส วัดค�ำแคนเหนือ,
ไหว้หลวงปู่ผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต, พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน, หลวงพ่อ
ใหญ่ วั ด กองศรี , พระเจดี ย ์ วิ ท ยาลั ย ปู น า, หลวงปู ่ เ ฉย, สั ง ขารมรกต
หลวงปู่วรพรต, ไหว้พระธาตุเมืองพล, น�้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดป่าภูหันบรรพต,
หลวงปู่บุญมา, วัดป่าวิเวกนางร�ำ
Going to : Amphoe Phra Yuen, A. Mancha Khiri, A. Kok Pho Chai,
A. Waeng Yai, A. Waeng Noi, A. Phon, A. Chonnabot and A. Pueai
Noi.
Sightseeings : Ming Mongkol Standing Buddha, Worship Luang
Pu So at Kham Khaen Nuea Temple, Worship Luang Pu Phang
at Udom Khong Kha Khiri Temple, Worship Phra Yai Mongkol
Chai Ya Wan, Worship Luang Por Yai Wat Kong Si, The Stupa at
Poo Na College, Luang Pu Chuey, The Emeral Body of Luang Pu
Woraphot, Phra That Muang Phon, Sacred Water at Wat Pa Phu
Han Ban Phot, Luang Pu Boonma, Wat Pa Wi Wek Nang Ram.

6. สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ / Worship to Sacred Places
ได้ แก่ อ�ำ เภอเมืองขอนแก่น, อ. ซ�ำสูง, อ. น�้ำ พอง, อ. กระนวน
และอ. อุบลรัตน์
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว : พระธาตุวัดหนองแวง, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มข.,
ไหว้ พ ระเจ้ า ใหญ่ วั ด โพธิ์ ชั ย , วั ด พระธาตุ ข ามแก่ น , น�้ ำ ตกบ๋ า หลวง,
วัดพระบาทภูพานค�ำ และวัดโบราณเขื่อนอุบลรัตน์
Going to : Amphoe Muang Khon Kaen, A. Sam Sung,
A. Nam Phong, A. Kra Nuan and A. Ubolratana.
Sightseeings : Phra That Wat Nong Waeng, KKU Museum of
Nature, Worship to the Big Buddha at Pho Chai Temple, Wat
Phra That Kham Kaen, Ba Luang Waterfall, Wat Phra Bat Phu
Phan Kham and Ancient Temple at Ubolratana Dam.

10 : บ้านกอก หมูท่ ี่ 14 บ้านกอก ตำ�บลสวนหม่อน อำ�เภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เปิดประตูสู่...

อ.มัญจาคีรี

Visit Mancha Khiri District

อ�ำเภอมัญจาคีรี มีหมายความตามตัวอักษรว่า “ภูเขา
มัญจา” หรือ “ภูเขาเม็ง” แปลได้อีกว่า อ�ำเภอที่ตั้งอยู่
ใกล้เขาอันมีรูปดั่งเตียงหรือแท่น โดยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้ตั้ง
เมืองขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433
อ�ำเภอมัญจาคีรีเป็นอ�ำเภอหนึ่งในจ�ำนวน 26 อ�ำเภอ
ของจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัดขอนแก่น ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น
55 กิโลเมตร
Mancha Khiri District literally means the Mancha or
Meng mountains. The other meaning of the given
name is a district located near a bed-like or altar-like mountain. It is said that in 1890 (B.E. 2433),
King Rama V had commanded an establishment of
the Mancha Khiri city.
Mancha Khiri is one of 26 districts in Khon Khaen
province. It is to the southwest of Khon Khean and
about 55 kilometers away from the city center of
Khon Khaen.

MAP OF MANCHA KHIRI DISTRICT

ต.คำแคน

ต.ทาศาลา
ต.โพนเพ็ก
ต.นางาม

ต.หนองแปน
ต.นาขา
ต.สวนหมอน

อ. มัญจาคีรี

ต.กุดเคา

12 : บ้านกอก หมูท่ ี่ 14 บ้านกอก ตำ�บลสวนหม่อน อำ�เภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยวในอำ�เภอมัญจาคีรี Attractions

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)     วัดป่าคำ�แคนเหนือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่ที่
บ้านดอนแก่นเท่า หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลนางาม อ�ำเภอ
มัญจาคีรี วัดตัง้ อยูเ่ ชิงเขาภูผาด�ำ อาณาบริเวณวัด
สงบร่มรืน่ ด้วยธรรมชาติ มีลำ� ธารไหลผ่านตลอดปี
มีวหิ ารทีส่ วยงามซึง่ จัดเป็นพิพธิ ภัณฑ์แสดงเครือ่ ง
อัฐบริขารของหลวงปู่ผาง เกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่
เคารพสักการะของประชาชนทัว่ ไป

Wat Udom Khong Kha Khiri Khet  �
(Wat Luang Pu Phang)
Located at Baan Don Kaen Thao,
Manchakhiri district at the foot of Phu Pha
Dam mountain. It was covered with shaddy
tree and stream passing by all year round.
There are the sacred hall collected the
necessities of the respect noble monk,
Luang Pu Phang.

เจดียเ์ ต่าหนึง่ เดียวในโลก ตัง้ อยูบ่ นตีนเขา
ที่แวดล้อมด้วยป่าไม้ พระเกจิชื่อดังที่จ�ำพรรษา
วัดนี้คือ “หลวงปู่โส กัสสโป” พระกัมมัฎฐานที่
ด�ำเนินชีวิตเรียบง่าย จนชาวบ้านแถวนี้ขนาน
นามท่านว่า “เทพเจ้าแห่งขุนเชา”

สิมโบราณที่บ้านบัว

สิมอีสาน เป็นสิมโบราณ ตั้งอยู่ในบริเวณ
วัดสระทองหนองบัว อ�ำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น อยู่ห่างจากเส้นทางหลัก ขอนแก่น
ชัยภูมิ แยกไปบ้านบัวประมาณ 2 กิโลเมตร
สิ ม อี ส า น เ ป ็ น สิ่ ง ก ่ อ ส ร ้ า ง โ บ ร า ณ ที่ มี
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า โดยเฉพาะภาพวาด
Wat Pa Kam Kaen Nua
The only turtle shape Chedi in the พื้นผนังด้านนอกของสิม
world. It was situated among the forest at Ancient Buddhism Church at Baan Bua
the foot of the hill. This place was the
Sim Esan or Esan Buddhism Church is
dwelling base for practicing Dhamma of
well-known disciple monk “Luang Pu So an ancient Buddhism church located in Wat
Kassapo” who got the designation from Sa Thong Nong Bua, Mancha Khiri District.
Sim Esan is an ancient construction with
villagers “God of the Mountain”.
valuable and beautiful architecture,
especially the mural arts on the outer walls
of the church.
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เยี่ยมเยือน�

บ้านกอก  

สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำ�ศิลปะทอผ้า และจักสาน
หมู่บ้านเต่าเล่าขานมานมนาน เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์

ทีต่ งั้ หมู่ 14 บ้านกอก อยูใ่ นเขตต�ำบลสวนหม่อน อ�ำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น เดินทางโดยใช้เส้นทางสายขอนแก่น - มัญจาคีรี
รวมระยะทาง 55 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอ�ำเภอมัญจาคีรี
3 กิโลเมตร
บ้านกอกก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ราว พ.ศ.2310 ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ พืน้ ที่
บริ เวณนี้ เ ป็ น พื้ น ที่ ด อนมี ลั ก ษณะพิ เ ศษแตกต่ า งกั บ พื้ น ที่ ร อบข้ า ง
มีกอไผ่ป่าขึ้นจนหนาตาเป็นป่าทึบ ชาวบ้านเรียกกันว่า “ดอนเจ้าคุณปู่
ฟ้าระงึม”หรือเจ้าฟ้ามเหศักดิ์ หรือ ดอนปูต่ า และมีเต่าบกอาศัยอยูเ่ ป็น
จ�ำนวนมาก เป็นทีเ่ คารพนับถือและย�ำเกรงของคนแถวนัน้ ซึง่ เชือ่ กันว่า
เต่าเป็นบริวารของเจ้าปู่ฟ้าระงึม และมีคุณสมมาศ มีใจ เป็นผู้ใหญบ้าน
คนปัจจุบัน

Location : Location: Located in Moo 14, Baan Kok is part of Suan
Mon Sub-district, Mancha Khiri District, Khon Khaen. To travel to
Baan Kok, use the Khon Khaen-Mancha Khiri route for
approximately 55 kilometers. Baan Kok is about 3 kilometers
away from Mancha Khiri District.
The establishment of Baan Kok was around 1767 (B.E.
2310) before the Ratanakosin period. The area of Baan Kok is
similar to a hill with bushy bamboo trees, making it different
from the other neighborhood nearby. Local people call it Don
Chao Khun Pu Fah Rangum or Chao Fah Mahesak or Don Pu Ta
(Don means a small hill). A lot of tortoises live there, and the
residents pay respect to those tortoises since they believe that
the tortoises belong to Chao Fah Rangum. The current headman
of Baan Kok is Mr. Sommat Meejai.

14 : บ้านกอก หมูท่ ี่ 14 บ้านกอก ตำ�บลสวนหม่อน อำ�เภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เสน่ห์ท้องถิ่น Local Charm
สภาพความเป็นอยูข่ องชุมชนบ้านกอกเป็นแบบเรียบง่าย เป็นสังคมแบบชนบท
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพยังคงยึดถือจารีตประเพณีดั้งเดิม
ตามแบบฉบับของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสือ่ สารส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิน่
คื อ ภาษาอี ส าน มี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ยในเขตชุ ม ชนเมื อ งที่ พู ด ภาษาไทยภาคกลาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ งานประเพณีวนั ขึน้ ปีใหม่ งานประเพณี วันสงกรานต์
งานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ งานประเพณีทำ� บุญวันเข้าพรรษา งานประเพณีทำ� บุญวันออก
พรรษา งานประเพณีทอดกฐิน และงานประเพณีวันลอยกระทง เป็นต้น
Villagers of Baan Kok have a simple and peaceful life in a rural community. Their housing and living follow the traditional
and customary style of the northeastern way. People use the northeastern or Esan dialect to communicate. Only a few people
in the city center use standard Thai for communication. Intriguing and enjoyable cultural events and activities are the New Year
festival, Songkran festival, Rocket festival, Buddhist Lent Day Ceremony, End of the Lent Day Ceremony, the Annual Robe-Offering
Ceremony, as known as Kathina Ceremony, and Loy Krathong festival.

Tips

กระดองเต่าเพ็ก ที่ตายแล้ว เป็นสิ่งมงคลที่ชุมชนเคารพ ซึ่งไม่สามารถน�ำไปแปรรูป หรือ เปลี่ยนสภาพ
รวมถึงไม่น�ำออกจากพื้นที่ โดยเชื่อกันว่า หากน�ำออกไปจากชุมชน จะต้องน�ำกลับมาเองในทันที
The hard shells of dead Phek tortoises are considered sacred to the villagers. People are not
allowed to process or alter it into something else. Moreover, people are not
permitted to bring the shells out of the village. The villagers believe that if someone
brings the tortoise’s shell out of the local area, he or she will hurriedly bring it back soon.
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สถานที่�
ท่องเที่ยว�
ในชุมชน

ศาลเจ้าปู่ฟ้าระงึม   

ศาลที่ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านกอก เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความเชื่อความศรัทธาของคนในชุมชน รอบ ๆ ศาลเจ้า
ปู่ฟ้าระงึม ล้อมรอบไปด้วยป่าไผ่ ใบไผ่ร่วงหล่นลงทับถมกันเป็นชั้นเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าได้เป็นอย่างดี ชาวบ้าน
เชื่อกันว่าเต่าบริเวณดอนเต่านี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าคุณปู่ฟ้าระงึม จึงช่วยกันดูแลเต่ากันเป็นอย่างดี และอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างปกติสุข

The Sacred House of Grandfather Fah Rangum

The Sacred House of Grandfather Fah Rangum, as a central heart of villagers, is located in Baan Kok.
Besides, the villagers have great respect and believe in Grandfather Fah Rangum. There are a lot of bamboo
trees around the sacred house of Grandfather Fah Rangum. When bamboo leaves fall and pile up, they make
perfect shelters for tortoises. Villagers believe that the tortoises found in Don Tao belong to Grandfather Fah
Rangum, so they take good care of the tortoises and peacefully and harmoniously live with them.

แหล่งที่พักอาศัยเต่าเพ็ก

เข้าศึกษาพืน้ ทีค่ วามเป็นอยูข่ องเต่าเพ็ก ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณชุมชนในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ
ของหมู่บ้าน สังเกตการด�ำรงชีวิตของเต่าเพ็ก รวมถึงความเป็นธรรมชาติในพื้นที่
การท่องเทีย่ วของบ้านกอกอีกด้วย

The Habitat of Phek Tortoises

From dawn till dusk, study the habitat of Phek tortoises about where
and how they live. Also, learn more about the natural surroundings of Baan
Kok and how they make the village an attractive tourist attraction.

16 : บ้านกอก หมูท่ ี่ 14 บ้านกอก ตำ�บลสวนหม่อน อำ�เภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมท่องเที่ยว

บ้านกอก

หมู่ 14 บ้านกอก ตำ�บลสวนหม่อน
อำ�เภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

D-HOPE : 17

โปรแกรมไหว้เต่าเพ็ก / Program Worshiping Phek Turtles
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นายทองสา เรืองสุวรรณ
นางธิดาพรรณ ตองสู
ติดต่อ : 130 หมู่ที่ 14 บ้านกอก
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โทร : 088 6517494, 096 2703342
กิจกรรม : ท�ำบายศรี เพื่อน�ำไปสักการะ
ศาลเจ้าปู่ฟ้าระงึม
จ�ำนวนต่อรอบ : 50 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ศาลเจ้าปูฟ่ า้ ระงึม ทีต่ งั้ อยูใ่ นชุมชน
บ้านกอก เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความเชื่อ
ความศรั ท ธาของคนในชุ ม ชนและ
รอบบริเวณ จะมีการสักการะศาลเจ้า
ปู่ฟ้าระงึม มีพ่อจ�้ำ หรือหมอพราหมณ์
เป็นผู้น�ำในการประกอบพิธี โดยจะต้อง
น�ำบายศรี มาเป็นเครื่องสักการะเจ้าปู่
ฟ้าระงึม ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเต่าเจ้าปู่
เป็นเต่าที่มีอิทธิฤทธิ์ และเป็นสิ่งที่เคารพ
นับถือ ในเวลาที่ไปไหนมาไหนต้องมีการ
กราบไหว้ บ อกกล่ า ว ซึ่ ง ถื อ เป็ น สิ่ ง
ที่ถือปฏิบัติของชาวบ้าน

Located in Baan Kok community, the Sacred House of Chao Pu Fah
Ranguem is the central heart of the respecting and ardent villagers and people
from the neighboring areas. There will be a ritual, which is mastered by a Brahmin,
to show respect to Chao Pu Fah Ranguem, and the villagers will provide rice
offerings to Chao Pu Fah Ranguem. The villagers believe in the sacred and
respected Phek turtles, which belong to Chao Pu Fah Ranguem. They also think
that the turtles have supernatural power. Traditionally, the villagers will pray
and worship the sacred and respected Phek turtles before traveling.
Champ : Mr. Thongsa Ruangsuwan and Mrs. Thidapan Tongsu
Contact info : 130 M. 14, Baan Kok, T. Suan Mon, A.Mancha Khiri
Tel : 088 6517494
Activity : Make rice offerings and worship the Sacred House of
Chao Pu Fah Ranguem
Number of visitors : 50 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 30 Minutes.

18 : บ้านกอก หมูท่ ี่ 14 บ้านกอก ตำ�บลสวนหม่อน อำ�เภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมประดิษฐ์หมวกจากต้นกก / Program Making Papyrus Hats  
ชื่อผู้ประกอบการ : นายสมมาศ มีใจ
ติดต่อ : 98 หมู่ที่ 14 บ้านกอก
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โทร : 088 6517494
กิจกรรม : ประดิษฐ์หมวกจากต้นกก
และรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน ต่อรอบ
ค่าบริการ : 70 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ต้นกกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ตามหั ว ไร่ ป ลายนา ต้ น กกหาง่ า ย
ในชุมชน เป็นวัสดุที่แปรสภาพได้หลาย
อย่าง มีความเหนียวทนทาน ท�ำกระติบ๊
ข้าว กระเป๋า และหมวก สร้างรายได้
เสริมให้ครอบครัว และชุมชน จึงเห็นว่า
หากน�ำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ และของ
ฝาก จะยิ่งสามารถช่วยสร้างรายได้อีก
ทางหนึ่ง และสามารถสร้างสรรค์เป็น
สินค้าอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

Papyruses can wildly grow in the paddy fields. They are available
everywhere in the community, and they are durable, making them easy to be
processed and altered to different kinds of products, such as sticky rice
containers, combs, handbags, and hats. Making different products from
papyruses helps villagers make money for their living and the community.
Champ : Mr. Sommat Meejai
Contact info : 98 M. 14, Baan Kok, T. Suan Mon, A.Mancha Khiri
Tel : 088 6517494
Activity : Making hats from dried papyruses and taking the
self-made hats home
Number of visitors : 10 people per round
Service Fee : Service fee : 70 Baht / person.
Time : 30 Minutes.

D-HOPE : 19

โปรแกรมประดิษฐ์เต่ากะลา / Making Tortoises from Dried Coconut Shells
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นายยุทธศาสตร์ ป้องจันทร์
ติดต่อ : 94 หมู่ที่ 14 บ้านกอก
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โทร : 063 1749818
กิจกรรม : ประดิษฐ์กะลาเป็นเต่าบก
และรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
เต่ า เป็ น สิ่ ง คู ่ บ ้ า นของบ้ า นกอก
มาตั้ ง แต่ บ รรพบุ รุ ษ จนถึ ง ปั จ จุ บั น
เป็นที่เคารพของชาวบ้านในละแวกนี้
ท�ำให้หมู่บ้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม อีกทั้งใน
หมู่บ้านมีต้นมะพร้าว และมีมะพร้าวแก่
ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ทงิ้ ไว้เป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้มีความคิดที่จะน�ำกะลามะพร้าวที่
เหลื อ ใช้ ม าแปรรู ป เป็ น สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก
ในรูปแบบของตัวเต่า สะท้อนอัตลักษณ์
ของชุมชน ให้นักท่องที่ยวได้ซื้อกลับไป
เป็นที่ระลึก

Tortoises have harmoniously lived with people in the village since the
past days. Nowadays, every villager, as well as people in the neighboring
areas, have ardent respect toward the tortoises. Besides, there are a lot of
dried coconuts scattering around the village, so it would be of great benefit
that the dried coconut shells can be turned into mock tortoises, which represent the identity of the village.
Champ : Mr. Yuthasart Pongchan
Contact info : 94 M. 14, Baan Kok, T. Suan Mon, A.Mancha Khiri
Tel : 063 1749818
Activity : Making mock tortoises from dried coconut shells and taking
the self-made product home
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.

20 : บ้านกอก หมูท่ ี่ 14 บ้านกอก ตำ�บลสวนหม่อน อำ�เภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมประดิษฐ์ตำ�เมี่ยงข่า /Program Cooking Galangal Tidbits (Miang Kha)
ชื่อผู้ประกอบการ : นางอ้อย ขอมเพ็ชร
ติดต่อ : 2 หมู่ที่ 14 บ้านกอก
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โทร : 086 2224390
กิจกรรม : ท�ำต�ำเมี่ยงข่า
และรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 20 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
อาหารพื้ น ถิ่ น ที่ ทุ ก ครั ว เรื อ น
คุ ้ น เคย เป็ น อาหารที่ ท านกั น มาตั้ ง แต่
บรรพบุ รุ ษ เรี ย กกั น ว่ า ต�ำเมี่ ย งข่ า
ซึ่ ง มี ก รรมวิ ธี ก ารท�ำที่ ง ่ า ย ใช้ พื ช ผั ก ที่
ปลูกเอง โดยการน�ำตะไคร้มาหั่น แล้วน�ำ
มาต�ำรวมกั น ปรุ ง รสเหมื อ นส้ ม ต�ำ
แต่ ร สชาติ จ ะออกเผ็ ด -ร้ อ นกว่ า ส้ ม ต�ำ
ต�ำเมีย่ งข่าถือว่าเป็นอาหารทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ต้องลองชิมเมื่อมาเยือนบ้านกอก และ
ยังผลิตเป็นสินค้าประจ�ำชุมชน ให้เลือกซือ้
เป็นของฝากกลับบ้านอีกด้วย

Galangal tidbits or Miang Kha is a familiar local dish to every household
in the village. It is also known as Tam Miang Sa. Miang Kha is easy to cook since
all of the ingredients are home-grown. To cook Miang Kha, chop galangals into
pieces. Then crush them and add some seasonings similar to those for papaya
salad. The tastes will be hotter and spicier. Miang Kha is a unique dish that
tourists should not miss it. Moreover, it is one of the community products that
visitors can buy as a souvenir.
Champ : Mrs. Aoy Komphet
Contact info : 2 M. 14, Baan Kok, T. Suan Mon, A.Mancha Khiri
Tel : 086 2224390
Activity : Cooking Miang Kha and taking the self-cooked Miang Kha home
Number of visitors : 20 people
Service Fee : Service fee : 50 Baht / person.
Time : 30 Minutes.

D-HOPE : 21

โปรแกรมประดิษฐ์หมอนเต่า / Program Making Tortoise Pillows
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวยุพดี ทองอ่อน
ติดต่อ : 96/1 หมูที่ 14 บ้านกอก
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โทร : 063 0519223
กิจกรรม : ประดิษฐ์หมอนเต่าจากผ้า
และรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
เกิดจากแนวคิดทีว่ า่ ชุมชนมีอาชีพ
ทอผ้า ซึ่งปกติจะทอผ้านุ่ง ผ้าขาวม้า ซึ่ง
เป็นสินค้าของชุมชนอยู่แล้ว จากวัตถุดิบ
ฝ้ายที่เรามี จึงเกิดความคิดต่อยอด เป็น
หมอนรูปเต่าผ้าฝ้าย ที่มีเอกลักษณ์ของ
ชุมชน เพือ่ ให้เป็นสินค้าทีร่ ะลึกกับนักท่อง
เที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนบ้านกอก

Villagers usually weave cotton sarongs and loincloths, so there are a
lot of them available. Then, the idea of making unique tortoise-shaped
pillows derives from the availability of sarongs and loincloths. So, visitors
can purchase them as a souvenir from Baan Kok.
Champ : Ms. Yupphadee Thong-on
Contact info : 96/1 M. 14, Baan Kok, T. Suan Mon, A.Mancha Khiri
Tel : 063 0519223
Activity : Making a tortoise-shaped pillow from cloth and taking
the self-made pillow home
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.

22 : บ้านกอก หมูท่ ี่ 14 บ้านกอก ตำ�บลสวนหม่อน อำ�เภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมประดิษฐ์รองจาน รองแก้วจากกก / Program Making Dish Mats and Coasters from Dried Papyruses
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางสาวดวงจันทร์ ขานภูเขียว
ติดต่อ : 19 หมู่ที่ 14 บ้านกอก
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โทร : 098 7672041
กิจกรรม : ประดิษฐ์กก เป็นรองจาน
รองแก้วและรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 80 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
เริ่มจากครอบครัวช่วยกันท�ำเป็น
สินค้าอยู่แล้ว โดยการน�ำกกมากรีดเป็น
เส้น แล้วตากแดด เมื่อแห้งแล้วน�ำมา
ย้ อ มสี น�ำไปทอเป็ น เสื่ อ ปู น อน ปู นั่ ง
ปูรับแขก จึงคิดว่าเสื่อน่าจะท�ำอะไรได้
มากกว่านี้ จึงลองท�ำที่รองจาน รองแก้ว
ไปขายทีด่ อนเต่า ผลตอบรับ นักท่องเทีย่ ว
ชอบและอุ ด หนุ น ท�ำให้ มี ร ายได้ ใ น
ครัวเรือน เมื่อจะน�ำมาท�ำเป็นกิจกรรม
ท่องเที่ยว จึงคิดว่าการทอเสื่อกกเป็นที่
รองจาน รองแก้ว

It starts from a small family business of making mats from dried papyruses.
We cut fresh papyruses into long, thin pieces and dry them in the sun. Then,
we dye the dried papyruses and weave it into the sleeping or sitting mats.
Then, we think that papyrus sheets have many other uses, so we tried making
dish mats and coasters and then to handbags and folding mats, as souvenirs
from Tao Village.
Champ : Ms. Duangchan Khanphukhiew
Contact info : 19 M. 14, Baan Kok, T. Suan Mon, A.Mancha Khiri
Tel : 098 7672041
Activity : Making dish mats and coasters from dried papyruses
Number of visitors : 10 person.
Service Fee : Service fee : 80 Baht / person.
Time : 30 Minutes.

D-HOPE : 23

โปรแกรมทอผ้าขาวม้า ลายขิดเต่า / Program Making Tortoise-Patterned Loincloth
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสมส่า ชนชี
ติดต่อ : 199 หมู่ที่ 14 บ้านกอก
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โทร : 088 5117140
กิจกรรม : ทอผ้าขาวม้า
ลายขิดเต่า และรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ผ้าขาวม้าเป็นผ้าทีค่ นในชุมชนใช้กนั
ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งลวดลายเป็นลวดลาย
ผ้าของชาวอีสานทั่ว ๆ ไป จึงมีความคิดน�ำ
ผ้าขาวม้ามาต่อยอด ให้เกิดเป็นผ้าขาวม้า
ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน โดยคิ ด ค้ น
ลวดลายขัดเต่าขึน้ และหันมาใช้เส้นใยฝ้าย
ที่ย้อมสีธรรมชาติ ท�ำให้มีข้อดี คือเวลาซัก
สีไม่ตก ยิ่งซัก ผ้าจะยิ่งนุ่ม นักท่องเที่ยว
สามารถน�ำไปเป็ น ของฝากของที่ ร ะลึ ก
น�ำไปตกแต่ง แขวนอู่ ท�ำผ้าม่าน ปูโต๊ะ และ
กระเป๋าได้

Loincloths are widely used in daily life. Loincloths are generally in a
simple Esan-style pattern, so villagers have an idea to make unique loincloths
that are distinct from other ordinary loincloths. So, they make the tortoisepatterned loincloths woven from naturally dyed and non-bleeding cotton.
The cotton loincloths are soft and do not shrink after wash. Therefore,
tortoise-patterned loincloths can be a good souvenir. People can use it as
a hammock, curtains, table cloth, or handbags.
Champ : Mrs. Somsong Chomchee
Contact info : 199 M. 14, Baan Kok, T. Suan Mon, A.Mancha Khiri
Tel : 088 5117140
Activity : Weaving a tortoise-patterned loincloth and taking the selfwoven tortoise-patterned loincloth home
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.

24 : บ้านกอก หมูท่ ี่ 14 บ้านกอก ตำ�บลสวนหม่อน อำ�เภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมประดิษฐ์พวงกุญแจ กระเป๋า จากไหมพรม / Program Making Key Chains and Bags from Cotton Yarn
ชื่อผู้ประกอบการ : นางทองสุข หล้าขาว
ติดต่อ : 340 หมู่ที่ 14 บ้านกอก
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โทร : 098 1539739
กิจกรรม : ประดิษฐ์พวกกุญแจ กระเป๋า
จากไหมพรม และรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ความเป็นมาของกลุ่ม เดิมชาวบ้าน
มีอาชีพท�ำนา หลังจากเสร็จหน้านา ได้มา
รวมกลุ่มกัน เพื่อท�ำของที่ระลึกประจ�ำ
ท้องถิ่นของเรา เป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้น
ทุ ก ขั้ น ต อ น ตั ว พ ว ง กุ ญ แจ ไ ม ่ ใช ้
ใยสังเคราะห์แต่ใช้ฝ้ายเพื่อความคงทน
ความแน่น เป็นของทีร่ ะลึกประจ�ำหมูบ่ า้ น
เต่า ที่ราคาไม่แพง และช่วยเพิ่มรายได้
ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนของเราด้วย

The originality of the group: Villagers are farmers, and after the
cultivating or harvesting season, they gather and form a group to make
souvenirs from cotton yarn. Our key chains are hand-made, and we do not
use synthesized materials. We use natural cotton because of its durability.
Our hand-made key chains are a perfect souvenir from Don Tao, which is
not expensive. The elderly in the village can have extra money too.
Champ : Mrs. Thongsuk Larkhao
Contact info : 340 M. 14, Baan Kok, T. Suan Mon, A.Mancha Khiri
Tel : 098 1539739
Activity : Making key chains and bags from cotton yarn and taking the
self-made product home
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 30 Minutes.

D-HOPE : 25

โปรแกรมประดิษฐ์ขนมใส่ไส้ / Program Cooking Thai Stuffed Dessert (Khanom Sai Sai)
ชื่อผู้ประกอบการ : นางพุฒตาล เคีย่ มคม
ติดต่อ : 73 หมู่ที่ 14 บ้านกอก
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โทร : 097 0130083
กิจกรรม : ท�ำขนมใส่ใส้
และรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 50 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
เนื่องจากได้กินขนมใส่ไส้มาตั้งแต่
เด็ก ๆ โดยฝีมือคุณยาย และได้รับการ
ฝึ ก สอนจนเชี่ ย วชาญและท�ำขายจนถึ ง
ทุ ก วั น นี้ โดยตอนแรกท�ำแล้ ว ลองแจก
เพื่อนบ้าน ปรากฏว่าชิมแล้วอร่อย น่าจะ
ลองท�ำขาย จึงเป็นจุดเริ่มต้นท�ำขนมขาย
เป็นอาชีพเลีย้ งครอบครัว รสชาติขนมใส่ไส้
ของชุมชน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนือ่ งจาก
ใช้สูตรโบราณที่สืบทอดกันมานั่นเอง

I have eaten my grandmother’s Thai stuffed dessert or Khanom Sai Sai since I
was a kid and also learned how to cook it from my mom. First, I cooked it and
gave some of it to the neighbors. They told me that my dessert was delicious
that I could make money from selling it. So, I decided to cook Khanom Sai Sai
and sell it, and it is now my main source of income. Khanom Sai Sai here has
a unique taste as it is cooked with a special recipe inherited from our ancestors.
Champ : Mrs. Phuttarn Khiamkhom
Contact info : 73 M.14, Baan Kok, T. Suan Mon, A.Mancha Khiri
Tel : 097 0130083
Activity : Cooking Khanom Sai Sai and take the self-cooked
Khanom Sai Sai home
Number of visitors : 50 person.
Service Fee : Service fee : 50 Baht / person.
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมประดิษฐ์จักสาน / Program: Making Wicker Handicraft
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นายจินดา อ่อนตาแสง
ติดต่อ : 106 หมู่ที่ 14 บ้านกอก
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
โทร : 062 7343289
กิจกรรม : ประดิษฐ์หมวก และโคมไฟ
จักสาน และรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
เดิ ม ที ชุ ม ชนของเราประดิ ษ ฐ์
เต่าแจกัน ซึง่ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์หลังจากการท�ำนา มีการ
รวมกลุม่ กันเพือ่ ท�ำผลิตภัณฑ์ ด้วยเห็น
ว่ามะพร้าวแห้งในชุมชนมีอยู่มากมาย
สามารถท�ำเป็นเต่ากะลา และเต่าบูชา
ได้ ปัจจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นจากการการ
ผลิ ต กะลา มาเป็ น จั ก สานเพื่ อ การ
ใช้งาน และโคมไฟเพือ่ การตกแต่งบ้าน

At first, people in the village made tortoise-shaped vases from dried
coconut shells when they were available from farm work during the cultivating
season. As a group, they make sacred tortoises from dried coconut shells for
worshiping. Recently, the group has changed from making tortoises from dried
coconut shells to wickerwork for use and home decorations like lamps.
Champ : Mr. Jinda Ontasaeng
Contact info : 106 M. 14, Baan Kok, T. Suan Mon, A.Mancha Khiri
Tel : 062 7343289
Activity : Making wicker hats and lamps and taking the self-made
products home
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ�
กิจกรรม One Day Trip
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แหล่งท่องเที่ยว

• น�้ำตกห้วยเข
• บึงกุดเค้า
• อุทยานกล้วยไม้ป่าช้างกระ เริ่มออกช่อเดือน ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปี

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวติดต่อ :
ผู้ใหญ่บ้านกอก คุณสมมาศ มีใจ
โทร : 088 6517494

กิจกรรม Two Days Trip
วันที่ 1

เช้า		
		
		
		
เที่ยง		
		
		
		
บ่าย		
		
		
		
		
		
ค�่ำ		
		

วันที่ 2

เยือนชมบึงกุดเค้า
Visit Bueng Kut Khao
สักการะศาลเจ้าปู่ฟ้าระงึม
Worship Chao Pu Fha Rangum
รับประทานอาหารกลางวัน
Have lunch
เช็คอินเข้าที่พักโฮมสเตย์ และพักผ่อน
Check-in at Homestay and leisure.
ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ตามแคตตาล็อก 		
D-HOPE
Attend community base travel
สักการะวัดหลวงปู่ผาง
Pay homage to Lunag Pu Phang at
Wat Luang Pu Phang.
รับประทานอาหารค�่ำ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
Dinner with traditional show.

เช้า ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์ภายในหมู่บ้าน
		 Bicycle ride in the village.
		 ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ตามแคตตาล็อก
		 D-HOPE
		 Attend community base travel
10.00		 ออกเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอ�ำเภอใกล้เคียง
		 Journey to nearby district.
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บานกอก

1. รานคาในชุมชน

5. กลุมผาลายขิดเตา

2. โฮมสเตย

6. จุดเรียนรูจักสานไมกวาด

10. วัดศรีสุมังค

3. เตากะลามะพราว เตาออมสิน
4. กลุมเตาไหมพรม พรมเชคเทา

7. กลุมออมทรัพย
8. แหลงทองเที่ยวดอนเตา

11. โรงเรียนบานกอกปาผุวิทยา
12. วัดประโชติวนาราม

9. รานคาในชุมชน
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การเดินทาง

ทางรถยนต์ By Car

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวา เข้าสู่
ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปจนถึงจังหวัดขอนแก่น
From Bangkok. Use highway no. 1 (Phahonyothin Rd.) until Sara Buri Province. Then turn right at the 107
milestone to highway no. 2 (Mitraphap Rd.). Passing Nakhon Ratchasima Province then reaching Khon Kaen.

โดยรถขนส่งสาธารณะ By Bus

มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ
(หมอชิต 2) ถนนก�ำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง
จ�ำกัด โทร.1490 www.transport.co.th หรือจองตั๋วโดยสารรถทัวร์ออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com
Public transportation has regular service to Khon Kaen from Mo Chit 2 everyday. It takes 7 hours to the
destination. For more information please contact The Transport Co., Ltd. Tel. 1490 and www.transport.co.th
or online booking at www.thaiticketmajor.com

โดยรถไฟ By Rail

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) และสถานีรถไฟกลางบางซื่อ ไปยังจังหวัด
ขอนแก่นทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 หรือจองตั๋ว
รถไฟออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.t / www.thairailwayticket.com และ www.thairoute.com
State Railway of Thailand operate train to Khon Kaen everyday from Hua Lam Phong and Bang Sue Central
Station. It takes 8-9 hours journey. For more information call : 1690 or online booking at www.raiway.co.th /
www.thairailwayticket.com and www.thairoute.com

โดยเครื่องบิน By Air

มีสายการบินหลายสายให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ - ขอนแก่น อาทิ แอร์เอเชีย (www.airasia.com) / นกแอร์ (www.nokair.
net) / ไทยไลออน แอร์ (www.lionairthai.com) / และการบินไทย (www.thaiairways.co.th) หรือจองผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการ
รับจองตั๋วเครื่องบินยอดนิยม อย่าง www.traveloka.com
There are many airlines operate flight Bangkok - Khon Kaen such as Air Asia (www.airasia.com) / Nok Air
(www.nokair.net) / Thai Lion Air (www.lionairthai.com) / and Thai Airways (www.thaiairways.co.th) or booking via
online agent www.traveloka.com
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หมายเลขโทรศัพท์สำ�คัญ / Important Telephone Number
1669
		
		
1567
(043) 226195-6
(043) 236005-6
		
199		
191		
(043) 322268-9
		
(043) 242707,
243462, 242655

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
บาดเจ็บและป่วยฉุกเฉิน
Emergency Medical Foundation.
ศูนย์ดำ�รงธรรม / Dam Rong Dham Center
ตำ�รวจท่องเที่ยว / Tourist Police
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
Khon Kaen Hospital
ดับเพลิง / Fire Notification
เหตุด่วน.....เหตุร้าย / Emergency
ที่ทำ�การไปรษณีย์ขอนแก่น
Khon Kaen Post Office
สนง.หนังสือเดินทางขอนแก่น
Temporary Passport Office

(043) 236-882
		
		
(043) 237-472,
(043) 237-300
(043) 221754, 221112
		
(043) 246774
		
(043) 246-853,
(043) 246-649,
(043) 330-157

สำ�นักงานจังหวัดขอนแก่น
The Official Information Center,
Khon Kaen Governor’s Office
สถานีขนส่ง
Public Transportation
สถานีรถไฟขอนแก่น
Khon Kaen Railway Station
ท่าอากาศยานขอนแก่น
Khon Kaen International Airport
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
Public Relations of Khon Kaen

คณะผู้จัดท�ำ
บริษัท พรอมต์แพลน จ�ำกัด
189/156 หมู่ 10 วัดชะลอ บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
โทร. 02-403 1295
Produce by
Prompt Plan Company Limited
189/156 M. 10 Wat Cha Lo, Bangkruai, Nontaburi 11130
Tel. 02-403 1295
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สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดขอนแกน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน
ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 2
ถนนศูนยราชกร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 043-246692, 246854
โทรสาร Fax:043-246677
อีเมล khonkaencdd@hotmail.com
https://khonkaen.cdd.go.th
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