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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

สาร...

Welcome พัto...
ฒนาการจังหวัดขอนแกน
อำ�เภอ

ง
า
ฝ
บ้าน

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
จุดชมวิวหินช้างสี
ความยินดี

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.

8 : บ้านดอนหัน หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลบ้านฝาง อำ�เภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

7

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 : บ้านดอนหัน หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลบ้านฝาง อำ�เภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เปิดประตูสู่...

อ.บ้านฝาง

Visit Baan Fang District

ประวัติความเป็นมา หลวงราชรินทร์ ได้อพยพราษฎรส่วนหนึ่งจากอ�ำเภอเมืองขอนแก่นไปทาง
ทิศตะวันตกจนถึงหนองน�้ำ  ชื่อ หนองแสง ชัยภูมิเหมาะสมแก่การตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย ประกอบกับ
บริเวณดังกล่าวมีดงไม้ฝางขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมาก จึงพากันเรียกชุมชนนี้ว่า “บ้านฝาง”
อ� ำ เภอบ้ า นฝาง ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกของอ� ำ เภอเมื อ งขอนแก่ น ติ ด กั บ ถนนสายหลั ก คื อ
ถนนมลิวรรณ อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 22 กิโลเมตร

Viscount Ratcharin, also known as Luang Ratcharin, emigrated some of the residents from
the city of Khon Khaen to the west until reaching a swamp, locally known as Nong Saeng or
Saeng Swamp. He found the area a strategically located place for settlement. Moreover, there
were a lot of Biancaea Sappan trees all around. So, people named the village Baan Fang according
to the plenty of the Biancaea Sappan trees.
Baan Fang District is to the west of Muang Khon Khaen District. The district is close to the
main road called Maliwan Road, which is 22 kilometers away from the city of Khon Khaen.  
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อ.บ้านฝาง

หินชางสี

ต.ปาหวายนั่ง

สวนรุกขชาติลุมน้ำพอง
(โสกแต)

ต.โคกงาม

อำเภอบานฝาง
ต.หนองบัว

ต.บานฝาง
ต.โนนฆอง
ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
บานหินฮาว

ต.บานเหลา
ต.ปามะนาว

12 : บ้านดอนหัน หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลบ้านฝาง อำ�เภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยวในอำ�เภอบ้านฝาง Major Tourist Attractions

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำ�พอง (โสกแต้)  

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านหินฮาว

ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้
ภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินทราย มีความสูงจาก
ระดั บ น�้ ำ ทะเล 230-320 เมตร อยู ่ ใ นพื้ น ที่
ลุม่ น�ำ้ มูลและน�ำ้ ชี สิง่ ทีน่ า่ สนใจในสวนรุกขชาติ ได้แก่
รอยฝ่ า มื อ แดง (ภาพเขี ย นสี ที่ ถ�้ ำ ลายมื อ 3)
และผาโสกแต้

บ้านหินฮาว เป็นแหล่งการด�ำเนินกิจกรรม
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยชาวบ้านในชุมชนจะปลูก
ผักในแปลงของตนเอง ผ่านการดูแลใส่ใจจนได้ผักที่
สดสะอาด และน�ำออกมาจ�ำหน่ายด้วยตนเอง ด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เป็น
เสน่ห์ของชุมชน

Lum Nam Phong Arboretum �
(Sok Tae)

The Sufficiency Economy �
Learning Center of Baan Hin Hao

Lum Nam Phong Arboretum (Sok Tae) is in
the Sok Tae National Reserved Forest. Most of the
geographical features are a limestone mountain
which is 230-320 meters above sea levels. It is in
the watershed area of the Mun and Chi Rivers.
Some interesting things in this arboretum are the
red palm print (mural arts on the cave walls) and
Sok Tae cliff.

The sufficiency economy learning center
of Baan Hin Hao operates activities based on
sufficiency economy principles. Villagers
grow vegetables in their plantation areas
and take good care of them to get fresh
and chemical-free vegetables. Then, they
sell their home-grown vegetables with
friendliness and laughter, which is a charm
of the community.

หินช้างสี

เป็น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ เ ทื อ กเขาภู พ านค� ำ ในเขตอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ น�้ ำ พอง มี ก ้ อ นหิ น ขนาดใหญ่ รู ป ทรง
แปลกตา บริ เ วณผาหิ น มี ภ าพเขี ย นสี ก ่ อ น
ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า สามารถชมอ่างเก็บน�้ำ
เขื่อนอุบลรัตน์ และทิวทัศ น์น ครขอนแก่นอย่า ง
ประทับใจ

Gigantic Elephant-Rubbing Rock �
or Hin Chang Si

Located in the Phu Phan mountain range
of the Num Phong National Park, the gigantic
elephant-rubbing rock, also known as Hin Chang
Si, is a natural conservativism tourist attraction.
There are big rocks in different and exotic
shapes. There are also highly valuable mural
arts on the cliff dated back to the pre-historical
era.
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บ้าน�

ดอนหัน

“คนดีบ้านดอน ออนซอนประเพณี �
ศักดิ์ศรีลูกอีสาน งามตระการหนองบัวทอง”
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านฝาง อ�ำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอฝาง 4 กิโลเมตร 40 กิโลเมตร

“ดอนหัน” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่อาเซียน อันซีนท่องเที่ยว
แห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น ชมสะเดานอกฤดู ชิมมะขามยักษ์แช่อิ่ม ในเส้นทาง
ท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงวิ ถี ชุ ม ชน โดยเฉพาะในเรื่ อ งของวั ฒ นธรรมและทุ น ทาง
ภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ส�ำคัญคือหมู่บ้านแห่งนี้มีความเข้มแข็ง
ในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใช้ในการด�ำรงชีวิต แทบทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว มีการท�ำปุ๋ย
หมักชีวภาพจนได้รบั การพิจารณาคัดเลือกเป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
สู่อาเซียน มีต้นทุนทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นอีกชุมชน
ที่น่าเยี่ยมเยือน

Getting to know Ban Don Han

Location: Baan Don Han is located in Moo 6 Baan Fang Sub-district, Baan Fang
District, Khon Khaen, which is 4 kilometers away Baan Fang District Office.
Baan Don Han, a sufficiency economy prototype village to ASEAN. Baan Don
Han provides tourism routes that link the community way of life, cultures, and local
wisdom capitals derived from collaborative learning. Most importantly, the residents
in Baan Don Han has strength in applying the sufficiency economy principle to their
daily life. Baan Don Han has great cultural capitals and abundant natural resources,
making it an excellent place to visit.

14 : บ้านดอนหัน หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลบ้านฝาง อำ�เภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เสน่ห์ท้องถิ่น Local Charm
เนือ่ งจากบ้านดอนหัน มีแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติถงึ 4 แห่ง ซึง่ มีความส�ำคัญ
กับการเกษตร และยังสร้างเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวได้ รวมถึงการมีป่าชุมชน
ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์สมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมศึกษา
เส้นทางธรรมชาติ เรียนรู้การกินอยู่กับป่า ด้วยการเก็บของป่า เห็ด หรือ
สมุนไพร เป็นต้น
อัตลักษณ์ชุมชน มีคณะกลองยาวอีสานเอาโล้ด สะท้อนถึงความรัก
ความสามั ค คี ข องคนในชุ ม ชน และยั ง เป็ น อาชี พ เสริ ม เพิ่ ม รายได้ แ ก่
ครัวเรือนอีกด้วย
Baan Don Han has four natural water resources,
which are essential for agriculture and tourism
activities. Furthermore, there is a local forest,
which yields various benefits to the public. Visitors can
join a tour to study natural trails and learn
to feast in the woods by collecting wild edible
vegetables like mushrooms and herbs.
In terms of the community identity, there is
a tom-tom band called Esan Ao Lod, which reflects
the love and harmony of people in the community.
It is also a way the member can earn some extra
income.
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เส้นทางศึกษาป่าชุมชน

สถานที่�
ท่องเที่ยว�
ในชุมชน

ป่าชุมชนบ้านดอนหันเป็นพื้นที่ที่ชุมชนด�ำเนินการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการด้านป่าไม้ที่ได้รับการอนุญาต
ตามฎหมาย เพื่อการอนุรักษ์ และให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
อย่ า งยั่ ง ยื น โดยชาวบ้ า นตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และด�ำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยัง
ส่งเสริมให้เยาวชนรักและหวงแหนในทรัพยากรที่มี

Community Forest Study Trails

The community forest of Baan Don Han is a
co-operation between the residents and officers, aiming
to manage forests as authorized by laws. The main
objective is to preserve the forest for mutual and
sustainable use. Moreover, they encourage youths to
love and take good care of the existing resources.

พิพิธภัณฑ์เครื่องจักสานข้องใหญ่ไซยักษ์ ที่วัดป่าประโชติวณาราม

วัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ที่เคารพของคนในชุมชน
รวมทั้งมีข้องขนาดใหญ่ และไซจับปลาขนาดใหญ่ ที่จักสานด้วยความตั้งใจ และมีความละเอียด
สวยงามน่าชื่นชม

Museum of Fish Trap Wickerwork at Wat Pa Choti Wanaram

Wat Pa Choti Wanaram is a central gathering place of people in the village. There
is a big Buddha image, which is respected by the villagers. Furthermore, there is a lot of
wickerwork of big bamboo fish traps. The big bamboo fish traps were scrupulously
hand-woven with care and beauty, making them worth admiring.

16 : บ้านดอนหัน หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลบ้านฝาง อำ�เภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมท่องเที่ยว

้บานดอนหัน

หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
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โปรแกรมประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ / Program Making Bamboo Lamps
ชื่อผู้ประกอบการ : นายอุดม พรมทา
ติดต่อ : 147 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โทร : 095 3103578
กิจกรรม : โคมไฟอินดี้ รับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 150 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที

ไม่ไผ่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว ในสมัย
ก่อนจนถึงปัจจุบนั มีการใช้ประโยชน์จาก
ต้ น ไผ่ เช่ น การใช้ ก ระบอกไม้ ไ ผ่ ม า
รองน�้ำเพื่อดื่มกิน การเอาหน่อไม้มาท�ำ
เป็นอาหาร เอากระบอกมาผ่าครึง่ ท�ำเป็น
ภาชนะใส่อาหาร ท�ำเป็นช้อนตักแกง จึง
เป็นที่มาของการน�ำไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์
ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น โคม
ไฟกระบอกไม้ไผ่

Local people have taken advantage of bamboo since the previous days. For
example, they have used the bamboo trunks as a drinking glass, and the bamboo
shoots as food. They have also split the bamboo trunks into halves and used them
as food containers and cutlery. Therefore, the idea of making different products from
bamboo leads to bamboo lamps.
Champ : Mr. Udom Phromtha
Contact info : 147 M 6, T. Baan Fang, A.Baan Fangt, Khon Khaen
Tel : 095 3103578
Activity : Learn how to make bamboo lamp and take self-made back home.
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 150 Baht / person
Time : 30 Minutes.

18 : บ้านดอนหัน หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลบ้านฝาง อำ�เภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมทอเสื่อกก / Program Weaving a Papyrus Mat
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสมเภท เทียนค�ำ
ติดต่อ : 110 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โทร : 063 0395536
กิจกรรม : สานกกเป็นที่รองแก้ว
กลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 20 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าเป็นผู้ริเริ่ม
ในการทอเสื่อใช้เองในครัวเรือน และ
สืบทอดต่อมาในรุ่นลูกหลาน ซึ่งมีความ
สนใจที่จะสืบสานการทอเสื่อต่อจนเป็น
อาชีพเสริม ทอเสื่อขายในช่วงเทศกาล
บุญคูณลาน และมีการส่งเสริมจากทาง
ราชการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�ำให้
เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ และมีความสุข
ความภูมิใจในเสื่อที่ทอทุกผืน

The ancestors wove papyrus mats for use in the house, and the weaving art
has continued to the interested descendants. They weave papyrus mats for sales
during the Bun Khun Larn festival. The governmental sector in the province also
provides support to help villagers earn money from weaving papyrus mats. The
villagers are happy and proud of every papyrus mat they weave.
Champ : Mrs. Somphet Thiankham
Contact info : 110 M 6, T. Baan Fang, A.Baan Fangt, Khon Khaen
Tel : 063 0395536
Activity : Weave a papyrus mat and take the finished mat home
Number of visitors : 20 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมประดิษฐ์พวงกุญแจที่ระลึก / Program Making Key Chains
ชื่อผู้ประกอบการ : นางปราง เทียนค�ำ
ติดต่อ : 42 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โทร : 095 1935062
กิจกรรม : ประดิษฐ์พวงกุญแจ เสือ้ ไหมพรม
สร้อยข้อมือ ของที่ระลึก รับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
จากความชอบงานประดิษฐ์และ
ถั ก ทอมาตั้ ง แต่ เ ด็ ก โดยเริ่ ม ต้ น จาก
ถั ก กระเป๋ า พั ฒ นาเป็ น ปลอกหมอน
ผ้าคลุมไหล่ เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก และ
พวงกุญจ�ำหน่าย ผลทีไ่ ด้รบั คือความภูมใิ จ
และมี ค วามสุ ข กั บ งานที่ ช อบ ที่ ส� ำ คั ญ
สามารถน� ำ ความรู ้ ม าเป็ น อาชี พ และ
ส่งเสริมคนในชุมชนมีกจิ กรรมสร้างรายได้
เสริมอีกทางหนึ่งด้วย

I have admired handicraft since I was a kid. I have made different things, such
as bags, pillow covers, shawls, clothes, scarves, hats, and key chains, for sales.
Feedback from customers is fantastic. Besides making extra income, I feel proud of
myself and happy that I can do what I like. Most importantly, I can provide other
villagers with an activity that they can do to get an extra income.
Champ : Mrs. Prang Thiankham
Contact info : 42 M 6, T. Baan Fang, A.Baan Fangt, Khon Khaen
Tel : 095 1935062
Activity : Making key chains taking the self-made key chains home
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 30 Minutes.

20 : บ้านดอนหัน หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลบ้านฝาง อำ�เภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมประดิษฐ์แปรรูปกล้วย (กล้วยม้วน) / Program Making Rolled Bananas
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางกนกวรรณ ไทยเจริญ
ติดต่อ : 40 หมูที่ 6 ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โทร : 089 5694115
กิจกรรม : ท�ำแปรรูปกล้วย (กล้วยม้วน)
รับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
เริ่ ม จากในชุ ม ชนมี ก ล้ ว ยเป็ น
จ�ำนวนมาก เวลาขายได้ราคาหวีละไม่
กี่ บ าท จึ ง มี แ นวคิ ด แปรรู ป กล้ ว ยเพื่ อ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ในรู ป แบบกล้ ว ยม้ ว น
รั บ ประทานได้ ง ่ า ยเป็ น ค� ำ ๆ และยั ง
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้าง
รายได้เสริมให้กับชุมชนได้อย่างดี และ
ยังเสริมความสามัคคีภายในชุมชน

There are plenty of bananas in the village, and they are sold at a low price. So,
we make rolled bananas to add value to the banana products. Our rolled bananas are
in a bite-size, which is easy to eat. Moreover, villagers spend their free time usefully and
work together harmoniously. Besides, they can make extra incomes too.
Champ : Mrs. Kanokwan Thaicharoen
Contact info : 40 M 6, T. Baan Fang, A.Baan Fangt, Khon Khaen
Tel : 089 5694115
Activity : Making rolled bananas and taking the rolled bananas home
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมประดิษฐ์จักสาน / Program Making Wickerwork
ชื่อผู้ประกอบการ : นางชาติ พรานสมัน
ติดต่อ : 24 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โทร : 063 0395536
กิจกรรม : ประดิษฐ์จักสาน
รับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
จุดเริม่ ต้นเกิดจากการหาซือ้ กระด้ง
และไซปลาไม่ได้ เลยตั้งใจท�ำขึ้นมาเอง
ขณะเดียวกันคนในชุมชน ก็ไม่นิยมสาน
ใช้เอง มักหาซื้อมากกว่า จึงคิดท�ำงาน
จักสานเป็นอาชีพ โดยเน้นทีส่ งิ่ ของเครือ่ ง
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เมื่อผลิตมาก็ขายได้
ทันที จึงคิดว่าในอนาคตจะท�ำจักสาน
ชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น กระเป๋า หรือที่
วางของ

The making of wickerwork started when I could not find anywhere to purchase.
I thought it would be good that I made them myself. Besides, people in the village usually
buy wickerworks from sellers. So, making and selling wickerworks will be my source of
income. What I make is generally use in the household. In the future,
I will make different kinds of wickerwork, such as handbags or plate mats.
Champ : Mrs. Chart Phansamam
Contact info : 24 M 6, T. Baan Fang, A.Baan Fangt, Khon Khaen
Tel : 063 0395536
Activity : Making wickerwork and taking the self-made wickerwork home
Number of visitors : 5 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.

22 : บ้านดอนหัน หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลบ้านฝาง อำ�เภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมประดิษฐ์ไม้กวาดดอกหญ้า / Program Making Grass Brooms
ชื่อผู้ประกอบการ : นายสุพัฒน์ เทียนค�ำ
ติดต่อ : 42 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โทร : 095 7737937
กิจกรรม : ไม้ฝอยมหัศจรรย์
รับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ความเป็นมาของไม้กวาดดอกหญ้า
เริ่มจากการซื้อไม้กวาดมาใช้แล้วรู้สึกไม่
คุ้มค่า เนื่องจากไม้กวาดช�ำรุดเร็ว จึงมี
แนวคิดท�ำใช้เอง ต่อมาได้รับการส่งเสริม
จากกรมการพัฒนาชุมชนอ�ำเภอบ้านฝาง
มาอบรม และสอบถามความต้องการของ
ชุมชน จึงได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้
และเกิ ด กลุ ่ ม ไม้ ก วาดดอกหญ้ า ขึ้ น ใน
ชุมชน ซึ่งด�ำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

The idea of making grass brooms was from the low quality of the grass broom I
bought from the market. So, I should make a more durable grass broom for use at my
house. Then, I received support from Baan Fang Community Development Office. The
officers surveyed the villagers’ needs and provided training on how to make durable grass
brooms. Then we formed a group in our community and started making grass brooms.
Champ : Mr. Suphat Thienkham
Contact info : 42 M 6, T. Baan Fang, A.Baan Fangt, Khon Khaen
Tel : 095 7737937
Activity : Making a grass broom and bring the self-made grass broom home
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมประดิษฐ์กะลามะพร้าวออกกำ�ลังกาย / Program Making Exercise Equipment from Coconut Shells
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวบุดดี กิจใบ
ติดต่อ : 49/1 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โทร : 081 0119261
กิจกรรม : ประดิษฐ์กะลามะพร้าว
ออกก�ำลังกาย รับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
มี โ อกาสไปศึ ก ษางานที่ บ ้ า น
หั ว ถนน เห็ น เขาท� ำ กะลามะพร้ า ว
ออกก� ำ ลั ง กาย เลยคิ ด ถึ ง บ้ า นตั ว เอง
มีมะพร้าวหอมทีแ่ ห้งเต็มสวน จึงคิดน�ำมา
ประดิ ษ ฐ์ ใ นชุ ม ชนเราเองบ้ า ง โดยให้
ผู้สูงอายุลองท�ำกะลามะพร้าวออกก�ำลัง
กาย เป็นอาชีพเสริมในครัวเรือน วิธีการ
คื อ น� ำ มะพร้ า วน�้ ำ หอมที่ แ ห้ ง แล้ ว
ปอกเปลือกออก ขัดให้เรียบ แล้วเคลือบ
เงา เจาะรู ร้อยเชือก 2 เส้น เป็นการน�ำ
ทรัพยากรท้องถิน่ มาสร้างให้เกิดประโยชน์

I had a chance to attend observation workshop at Baan Hua Thanon and learned
that people there made exercise equipment from dried coconut shells. I thought of my
community, where there are plenty of dried coconuts scattering around. Then, I had the
elderly in the village made exercise equipment using dried coconut shells. Now, they can
make money. This activity is the way to add value and usefulness to an existing natural
resource.
Champ : Ms. Buddee Kijbai
Contact info : 49/1 M 6, T. Baan Fang, A.Baan Fangt, Khon Khaen
Tel : 08 10119261
Activity : Making exercise equipment from dried coconut shells and bringing the finished
product home
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.

24 : บ้านดอนหัน หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลบ้านฝาง อำ�เภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ทอผ้า / Program Making Hand-Woven Cloth Products
ชื่อผู้ประกอบการ : นางหนูอ้น ชาเคน
ติดต่อ : 14 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โทร : 061 6895277
กิจกรรม : ประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าฝ้าย
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที

สมัยก่อนพ่อ - แม่ ปลูกต้นฝ้าย
เลี้ยงหม่อนไหม จึงมีความคิดที่จะทอผ้า
ใช้เอง เพราะบ้านอยูไ่ กลตัวเมือง เดินทาง
ล�ำบาก และตัวยายเองเป็นคนรักถิ่นฐาน
บ้านตัวเอง จึงมีความต้องการทอผ้าอยู่
บ้ า น และเป็ น รายได้ ช ่ ว ยครอบครั ว
โดยดีไซน์ผา้ ในรูปแบบทันสมัย และด้วย
เป็นผ้าฝ้ายทอมือ จึงได้รบั ความนิยมและ
เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

In the past, my parents grew kapok trees for cotton, raised silkworms for silk, so I
have an idea to weave cloth for use at home. Another reason is because I love my
hometown and want to weave cloth at home. I try to design modern patterns, making
the cloth more attractive. Since it is a hand-woven cotton cloth, it is very famous. And
weaving cotton cloth helps me earn money for a living.
Champ : Mrs. Nu-on Chakhen
Contact info : 14 M 6, T. Baan Fang, A.Baan Fangt, Khon Khaen
Tel : 061 6895277
Activity : Making cotton garland and take self-made home.
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมประดิษฐ์ตะไคร้หอมไล่แมลง / Program Making Insect Repellants from Scented Lemongrass
ชื่อผู้ประกอบการ : นายอรุณ ทองตาแสง
ติดต่อ : 55/1 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โทร : 099 5038940
กิจกรรม : ประดิษฐ์ตะไคร้หอมไล่แมลง
รับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 20 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ปัญหาของชุมชนในปัจจุบัน คือ มี
จ�ำนวนของยุงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคภั ย ไข้ เจ็ บ ต่ างๆ การป้องกัน มี
หลายวิธี จากการศึกษาพบว่า ตะไคร้ มี
สรรพคุณในการช่วยป้องกันยุงได้ จึงน�ำ
แนวคิดมาปรับใช้ ศึกษาวิธีการผลิต ขั้น
ตอนในการผลิต และประดิษฐ์อุปกรณ์
เพื่อการสกัดเย็นขึ้นมาใช้เอง นอกจาก
ผลิตตะไคร้หอมแล้ว ในอนาคตสามารถ
ท�ำน�้ำสกัดเย็นต่าง ๆ ได้ และสามารถ
ประดิษฐ์เครื่องสกัดเย็นขายได้อีกทาง
หนึ่งด้วย

One of the problems in the village is a lot of mosquitos. As scented lemongrass is
an effective repellant against mosquitos. Then, we learn how to make a mosquito
repellant using scented lemongrass by using cold extraction machine we have invented.
With this machine we can use it to extract other kinds of cold water
extraction. If possible, we expect to sell our invented machine in the future.
Champ : Mr. Arun Thongtasaeng
Contact info : 6 M 6, T. Baan Fang, A.Baan Fangt, Khon Khaen
Tel : 099 5038940
Activity : Making insect repellants from scented lemongrass and bring it home
Number of visitors : 20 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมประดิษฐ์น�้ำหมักธรรมชาติ / Program Making Natural Fermented Water
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางสงกรานต์ แสนสะท้าน
ติดต่อ : 14/1 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โทร : 099 5038940
กิจกรรม : ท�ำน�้ำหมักธรรมชาติบ�ำรุงพืช
รับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 20 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
โดยปกติแล้วใ นชุมชนมักซื้อปุ๋ย
หรือ สารที่ใช้ส�ำหรับบ�ำรุงพืชจากร้านค้า
ต่าง ๆ ทั้งภายในชุมชน และนอกชุมชน
ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง ส ารพิ ษ และสารเคมี ที่ ไ ม่
ปลอดภัย เลยคิ ดหาวิธีการท�ำปุ๋ยใช้เอง
โดยใช้สิ่งที่ มีอยู่ภายในชุมชน เริ่มจาก
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว ปรั บ เปลี่ ย นสู ต ร
และวิ ธี ก าร โด ยมี เ ทคนิ ค พิ เ ศษ คื อ
การตากแดด เพื่อให้น�้ำหมักธรรมชาติ
มีฤทธิ์ ในการ บ�ำรุงพืชมากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ปัจจุบันผลิตเพื่อใช้ภายในชุมชน

Villagers usually purchase chemical fertilizers to use in their farmland. So, I think it
will be great if we can make organic and chemical-free fertilizers from wastes and residues
in the community. We have adapted available formula and used our special technique,
which is the sun drying process. This technique helps to make our natural fermented
water an excellent fertilizer for vegetables and plants. Currently, fermented water is used
in our community only.
Champ : Mrs.Songkran Saensatha
Contact info : 14/1 M 6, T. Baan Fang, A.Baan Fangt, Khon Khaen
Tel : 099 5038940
Activity : Making natural fermented water and bringing it home
Number of visitors : 20 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรม
ท่องเที่ยวแนะนำ�

กิจกรรม One Day Trip

10.00 น.
นดอนหัน
เส้นทางศึกษาป่าชุมชนบ้า n community forest
n Ha
Study trail of Baan Do
11.00 น.
ตาล็อก D-HOPE
เลือกท�ำกิจกรรมตามแคต ities based on the D-HOPE
tiv
Choice of preferred ac
catalog
12.00 น.
รับประทานอาหารพื้นถิ่น h time
nc
Enjoy local food at lu
13.00 น.
สานข้องใหญ่ไซยักษ์
เยือนพิพิธภัณฑ์เครื่องจัก
ที่วัดป่าประโชติวณาราม
Trap Wickerwork at
Visit Museum of Fish
Wat Pa Choti Wanaram

สนใจท่องเที่ยวบ้านดอนหัน

ติดต่อ คุณสุพัฒน์ เทียนค�ำ ผู้ใหญ่บ้านดอนหัน
บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 6 ต. บ้านฝาง อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น
โทร. 095 7737937
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วันที่ 1

กิจกรรม Two Days Trip

10.00 น. 		
เส้นทางศึกษาป่าชุมชนบ้านดอนหัน
Study trail of Baan Don Han community forest
12.00 น.
รับประทานอาหารพื้นถิ่น และเช็คอินเข้าที่พัก
Enjoy local food at lunch time. Then check-in and
leisure time.
14.00-16.00 น.
เลือกทำ�กิจกรรมตามแคตตาล็อก D-HOPE
Choice of preferred activities based on the D-HOPE
catalog
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ� พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
Enjoy Dinner with traditional show

วันที่ 2

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารที่โฮมสเตย์
Breakfast at Homestay.
เยือนพิพิธภัณฑ์เครื่องจักสานข้องใหญ่ไซยักษ์
ที่วัดป่าประโชติวณาราม
Visit Museum of Fish Trap Wickerwork at
Wat Pa Choti Wanaram

13
12
11

14

10

15

9

อางเก็บน้ำกกมวง
8

5

6
4

7

3

บานดอนหัน

2
1

1. จุดเชคอิน บานดอนหัน

5. จุดเรียนรูกะลาออกกำลังกาย

2. จุดเรียนรูน้ำยาลางจาน

6. จุดเรียนรูไมกวาดดอกหญา

10. จุดเรียนรูทอเสื่อกก

9. จุดเรียนรูจักสาน

13. จุดเรียนรูผาฝายทอมือ
14. จุดเรียนรูแปรรูปเห็ด

3. จุดเรียนรูน้ำกลั่นสมุนไพรไลแมลง
4. วัดดอนจันทร

7. โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
8. จุดเรียนรูปลาสม

11. จุดเรียนรูผักผลไมปลอดสารพิษ
12. วัดประโชติวณาราม

15. อางเก็บน้ำกกมวง
16. ที่ทำการผูใหญบาน
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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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