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การทองเที่ยวโดยชุมชน
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Khon Kaen

หมูที่ 1 ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง 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

สาร...

Welcome พัto...
ฒนาการจังหวัดขอนแกน
อำ�เภอ

้น �พอง
ำ

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
พระธาตุขามแก่น
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

6 : บ้านนาคำ�น้อย หมูท่ ี่ 1 ตำ�บลบัวใหญ่ อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น

ศูนยศึกษาและพิพิธภัณฑ
ไดโนเสารภูเวียง

วนอุทยานแหงชาติ
น้ำตกบาหลวง
หลวงพอพระใหญ
ภูพานคำ

ถ้ำคางคาว
ภูผามาน
บานโคกสงา
หมูบานงูจงอาจ
เมืองโบราณโนนเมือง

หมูบาน
อนุรักษควายไทย

พระธาตุขามแกน

วัดหนองแวง พระอารามหลวง
หมูบานเตา ขอนแกน
วัดสระทองบานบัว
หมูบานผาไหมชนบท

วัดสระบัวแกว

ปราสาทเปอยนอย

D-HOPE : 7

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.
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เปิดประตูสู่...

Visit Nam Phong District

อ.น้ำ�พอง

อ�ำเภอน�ำ้ พอง จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2450 โดยใช้ชอื่ ว่าอ�ำเภอท่าหว้า มีหลวงผดุงแคว้นประจันทร์เป็นนายอ�ำเภอคนแรก
อ� ำ เภอน�้ ำ พองในสมั ย นั้ น มี อ าณาเขตกว้ า งขวางมากประกอบด้ ว ย อ� ำ เภอน�้ ำ พอง อ� ำ เภอกระนวน อ� ำ เภอเขาสวนกวาง
อ�ำเภออุบลรัตน์ และอ�ำเภอซ�ำสูง ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอ�ำเภอมาอยู่ ณ บ้านสรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ต�ำบลสวังชัย เมื่อปี 2490
จนกระทั่งปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการจัดงานฉลอง 100 ปี อ�ำเภอน�้ำพอง
ปัจจุบัน อ�ำเภอน�้ำพองมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 828.686 ตางรางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบ
เหมาะแก่การเพาะปลูก แหล่งน�้ำธรรมชาติที่ส�ำคัญ ได้แก่ ล�ำน�้ำพอง
Nam Phong District was found on February 10, 1907. At the beginning was named Tha Wa District and ruled by
Luang Phadung Khwan Prajan as the first marshal. The original area was covered Nam Phong District, Kra Nuan District,
Khao Suankwang District, Ubolratana District and Samsoong District. Afterthat since 1947, they moved the district
office to Wang Chai sub-district until present. On February 10, 2007 they had celebrated the 100 years Anniversary
of Nam Phong district.
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อ.เขาสวนกวาง
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อําเภอนํ้าพอง
9. ผลิตภัณฑชุมชน
1. ผลิตภัณฑชุมชน บานขาม
บานหวยเสือเตน
2. บานขาม
10. สวนสัตวขอนแกน
3. ผลิตภัณฑชุมชน บานนาคํานอย
4. ผลิตภัณฑชุมชน บานหัวบึง
5. ผลิตภัณฑชุมชน บานหนองบัวบาน
6. ผลิตภัณฑชุมชน บานวังถั่ว
7. ที่วาการอําเภอนํ้าพอง
8. หมูบานงูจงอาง
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สถานที่ท่องเที่ยวในอำ�เภอน้ำ�พอง

พระธาตุขามแก่น  

พระธาตุองค์สขี าว แห่งวัดเจติยภูมิ ต.บ้านขาม
อ. น�ำ้ พอง แห่งนี้ บรรจุพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า
ไว้ คณะอัญเชิญพระอังคารธาตุไปร่วมประดิษฐาน
ที่พระธาตุพนม ระหว่างทางกลับ พบว่าต้นมะขาม
ตายแล้วทีเ่ คยผ่านพักแรม กลับยืนต้นแตกกิง่ ก้านผลิ
ใบเขียวชอุม่ อย่างน่าอัศจรรย์ จึงได้สร้างเจดียค์ รอบ
ต้นมะขาม และน�ำพระอังคารธาตุบรรจุไว้ เป็น
สถานทีส่ กั การะขอพรของชาวเมือง

Phra That Kham Kaen  

Phra That Kham Kaen is located at Wat
Chetiyaphum. The legend told that the site was
selected when a group of monks by the order of
King Moriya from Mori Town transporting the
Buddha relics to Phra That Phranom rested here at
the dead tamarind tree for the night. Surprisingly
the dead tamarind tree return to life. Thus the
greatful monks built a reliquary over the treestump
which later became Pra That Kham Kaen.

หมู่บ้านงูจงอาง

ชาวบ้านได้สืบทอดวิชาการแสดงงูมาจาก
ผู้เฒ่าผู้แก่ แห่งบ้านโคกสว่าง ยามที่ว่างจากการ
ท�ำนา แล้วรวมกลุ่มกันแสดงงูเพื่อหารายได้เสริม
นอกจากการขายสมุนไพร พืน้ ทีจ่ ดั การแสดงคือลาน
วัดศรีธรรมา โดยไฮไลต์การแสดงมีทั้งแสดงงูตาม
จังหวะเพลง การชกมวยระหว่างคนกับงูจงอาง
เป็นต้น

King Cobra Village

The King Cobra Village is located at Ban
Khok Sa-nga. Teaching skill in conducting cobra
was hold on to the villagers who use to sell
herb medicine or some villagers who were
available from farming. The cobra show could
make them extra money. In the village the show
is held at Wat Si Thamma and the show include
snake dancing and boxing.

สวนอินทผลัม

ส�ำหรับท่านทีช่ นื่ ชอบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ปัจจุบนั ขอนแก่นมีแหล่งปลูกอินทผลัมรวมกว่า 100
ไร่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ก�ำลังมาแรง ปลูกง่ายเจริญ
เติ บ โตได้ ดี ใ นสภาพอากาศร้ อ นและแห้ ง แล้ ง
ให้ ผ ลตอบแทนที่ ค ่ อ นข้ า งคุ ้ ม ค่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สามารถแวะเยือน ศึกษาดูงาน หรืออุดหนุนสินค้า
ได้ที่สวนโกเมน อินทผลัม สวนนิกกี้อินทผาลัม และ
สวนแก่นนครอินทผลัม ในอ�ำเภอน�้ำพอง

Datepalm Garden

For those who fancy for Agri Tourism can’t
miss to visit datepalm garden which in Khon Kaen
Province has more than 100 Rai. It is the economic
plant that growing well in dry area and give the
good profit to the farmer. Visitor could drop by
to visit and intentionally learn the growing
technique or even buy the dateplum. The
recommended site are Suan Komen, Suan Nikky
and Suan Kaen Nakhon in Nam Phong District.
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บ้าน�

นาคำ�น้อย

ปรางค์กู่ล้ำ�ค่า ไร่นาอุดม ชื่นชมประเพณี  
ที่ตั้ง ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เดิมบ้านนาค�ำน้อย สืบเชื้อสายมาจากชาวเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึง่ อพยพย้ายถิน่ ฐานตามคาราวานค้าขาย จนมาถึงอ�ำเภอน�ำ้ พอง และตัดสิน
ใจลงหลักปักฐาน เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าและแหล่งน�้ำ โดยตั้ง
ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านบัวใหญ่ จากนั้นมีการแยกออกมาตั้งถิ่นฐานใหม่ บริเวณ
บ้านนาค�ำน้อยในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ ยังเป็นจุด
ที่มีอาคารศาสนสถานเก่าแก่ ปรางค์กู่ จากยุคขอม ที่เห็นเหมาะเป็น
หลั ก บ้ า นหลั ก เมื อ ง เมื่ อ มี พ ลเมื อ งเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ขอตั้ ง หมู ่ บ ้ า น ใช้ ชื่ อ ว่ า
นาค�ำน้อย ตามสภาพพื้นที่

Getting to know Ban Na Kham Noi

Location : Moo 1 Bua Yai sub-district, Nam Phong District,
Khon Kaen Province. It is 40 kilometers to the northeast of Khon Kaen
city center.

History of the village

The people in Na Kham Noi descend from Se La Phumi tribe in Roi Et Province. They followed the caravan until reaching
Nam Phong and decided to settle here as there were rich in nature and water resource. They named the village Ban Bua Yai.
Later some of the settlers moved to find new land and selected Na Kham Noi area as new home base. Whereas they discovered
the historical site “Prang Ku” which was from Khmer era. Since then the village Na Kham Noi was set up with the high respected
to Prang Ku.
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เสน่ห์ท้องถิ่น Local Charm
ชุมชนบ้านนาค�ำน้อย ยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนม
ธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างดี เห็นได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมบุญตามประเพณีอีสาน หรือฮีตสิบสอง คลองสิบสี่
อีกทั้งมีกู่ประภาชัยเป็นศูนย์รวมทางความเชื่อความศรัทธา
ของชุมชน โดยทุกปีจัดให้มีประเพณีสรงกู่ ในเดือนเมษายน
ส่วนวัดกู่ประภาชัย ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน นับเป็นวัดส�ำคัญ
ประจ�ำหมู่บ้าน มีพระครูประภาชัยคุณ เป็นเจ้าอาวาส เป็น
วัดศูนย์รวมจิตใจ และมีการจัดกิจกรรมชุมชน รวมถึงงาน
ประเพณีส�ำคัญของหมู่บ้าน
นักท่องเทีย่ วมาเยีย่ มเยือน จะจัดให้มกี ลองยาวต้อนรับ
และบายศรีสู่ขวัญ ส่วนสินค้าโอทอปของชุมชนมีทั้งผ้าไหม
Na Kham Noi villages hold the tight belief in Buddhism and followed
มัดหมี่ ดอกไม้ประดิษฐ์ และเสื่อกก ส�ำหรับอาหารที่พลาด
the
old
custom from ancestors. They practice Heat Sip Song Klong Sip Si in
ไม่ได้คือ ต้มไก่บ้านใบชะมวง แกงอ่อมหวาย ย�ำหอยเชอรี่
every month. Moreover they had the ritual ceremony by watering Prang Ku
และย่างปลาแดดเดียว
in the month of April. Along with Wat Ku Praphachai where is the central
heart of the villagers. Many tradition and community activities were set up
here. At present Phra Kru Praphachaikhun is the abbot of the temple.

Once visitors come, they will be greeted with Tom-Tom band and Bai
Sri Ceremony. One who need to buy some OTOP products, they have Mud
Mee Silk, Artificial flower and Papyrus Mat. Must try local recipe are Kaitom
bai Chamuang, Kaeng Om Wai, Yum Hoy Cherry and Grilled dried fish.
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สถานที่�
ท่องเที่ยว�
ในชุมชน

โบราณสถานปรางค์กู่ประภาชัย

ผู้ค้นพบปรางค์กู่ คือนายประภาส บุญไชย ปลัดอ�ำเภอน�้ำพอง ท่านเข้า
จับจองที่ดินและถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด โดยตั้งชื่อวัดว่า วัดกู่ประภาชัย ทั้งนี้
องค์ปรางค์กู่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 หรือราว 800 ปี
ในศิลปะขอม เพือ่ ใช้เป็นอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล ในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ตอนช่วงทีเ่ กิดโรคระบาด โดยทัว่ ภาคอีสานมีโบราณสถานลักษณะนีอ้ ยูร่ าว
26 แห่ง บริเวณด้านหน้าปรางค์กู่ มีบ่อน�้ำหรือบาราย ซึ่งมีน�้ำผุดขึ้นตลอดเวลา
ไม่เคยเหือดแห้ง (โดยน�ำ้ ในบ่อถูกใช้ในพระราชพิธสี ำ� คัญหลายครัง้ ตัง้ แต่รชั กาล
ที่ 9 และในรัชกาลปัจจุบัน) และยังมีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี
มากมายในบริเวณปรางค์กู่ โดยกรมศิลปากรเข้าท�ำการบูรณะ และขึน้ ทะเบียน
ปรางค์กู่เป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2478

Archaeological site Prang Ku Praphachai

This ancient Khmer style tower. Prang Ku was constructed around
19 century during the reign of King Jayavarman VII to be the hospital or
A-Ro-Ka-Ya-Sal. In front of Prang Ku appear Barai or well where there are
water sprung up and never dried. People believe this is the sacred water
and used to be use in Royal Ceremony many times. Besides, the discovery
of archaeological objects make this place valuable and Prang Ku was listed
as the national treasure since 1945 by the Department of Fine Arts.

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย  

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ร วบรวมเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนโบราณวัตถุซึ่งขุดพบในบริเวณปรางค์กู่
อาทิ พระพุทธรูปบุทองสมัยล้านช้าง ประติมากรรมเศียรพระโพธิสตั ว์
และทีน่ า่ ทึง่ ทีส่ ดุ คือองค์พระพิฆเณศ ในศิลปะขอมทีร่ ว่ มสมัยเดียวกับ
ปรางค์กู่ พิพิธภัณฑ์เปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์

Ku Praphachai Local Museum and Learning Center

This museum built on the ground of Wat Ku Praphachai. Presenting
ancestors’ wisdom, cultural assets and archaeological objects
discovered from Ku Praphachi especially Kanesh statue in Khmer style
(this statue found another site nearby Prang Ku). The museum open
every Saturday - Sunday and National Holiday.

16 : บ้านนาคำ�น้อย หมูท่ ี่ 1 ตำ�บลบัวใหญ่ อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมท่องเที่ยว

ย
อ
้
น
�
ำ
ค
า
น
บ้าน

หมู่ที่ 1 ต. บัวใหญ่ อ. น�้ำพอง จ. ขอนแก่น
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โปรแกรม ปลาแดดเดียวย่าง / Program Making Grilled Dried Fish
ชื่อผู้ประกอบการ : นายทองนาค สีเคนา
ติดต่อ : 70 หมู่ 1 ต.บัวใหญ่
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
โทร : 093 5514535
กิจกรรม : เรียนรู้สูตรการท�ำ
ปลาแดดเดียวย่าง ได้ปลากลับ
ครึ่งกิโลกรัม
จ�ำนวนต่อรอบ : 15 คน
ค่าบริการ : 150 บาท / คน
ระยะเวลา : 60 นาที
เนื่องจากผู้ประกอบการ เลี้ยง
ปลาในกระชัง อาทิ ปลานิลและปลา
กระดี่ นอกจากเปิดให้คนทัว่ ไปมาศึกษา
ดูงาน ยังได้รวมกลุ่มผลิตปลาแดดเดียว
แล้วน�ำไปย่าง เพื่อให้ได้ความหอมและ
รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น เป็นที่ชื่นชอบของ
ผู ้ ไ ด้ ลิ้ ม ลอง โดยจั ด เรี ย งใส่ แ ผงไม้ ไ ผ่
สวยงามน่าซื้อผ่านกรรมวิธีสะอาด และ
มีสูตรการหมักเฉพาะตัวที่ต้องมาเรียนรู้
ด้วยต้วเอง

As champ feed the fish such as Tilapia and Kradie fish in the
village. He welcome visitors to have learning visit at his fish farm. He
also form the group to make grilled dried fish in order to keep it
longer and importantly you will taste the never like before grilled fish
because of the secret recipe. It was presented in the woven bamboo
panel. Which is worth buying.
Champ : Mr. Thongnak Sikena
Contact info : 70 M.1 Bua Yai sub-district, Nam Phong District
Tel : 093 5514535
Activity : Learn how to make grilled dried fish and take your
self-made back home.
Number of visitors : 15 persons
Service Fee : 150 Baht / person
Time : 60 Minutes.

18 : บ้านนาคำ�น้อย หมูท่ ี่ 1 ตำ�บลบัวใหญ่ อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรม ลูกประคบสมุนไพร / Program Herbal Compress Massage Ball
ชื่อผู้ประกอบการ : นางบุญเฮียง ดีโว
ติดต่อ : 216 หมู่ 1 ต. บัวใหญ่
อ.น�้ำพอง จ. ขอนแก่น
โทร : 087 9526044
กิจกรรม : ฝึกท�ำลูกประคบสมุนไพร
และรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 45 นาที
กลุ ่ ม สมุ น ไพร ได้ ริ เริ่ ม การท� ำ
ลู ก ประคบสมุ น ไพร เพื่ อ จ� ำ หน่ า ย
ความพิเศษอยู่ที่การห่อมีความแตกต่าง
จากลู ก ประคบทั่ ว ไปที่ มั ก ใช้ เชื อ กมั ด
แต่ของกลุ่มจะใช้เข็มเย็บ เพื่อความแน่น
ไม่หลุดง่าย และสวยงาม ผ้าห่อสมุนไพร
เป็นผ้าดิบ ส่วนสมุนไพรหลักคือไพลและ
ขมิ้น มีสรรพคุณช่วยบ�ำรุงผิว ลดอาการ
อักเสบ หน่อไพลยังสามารถต้มแก้ทอ้ งอืด
ท้องเฟ้อได้ เป็นการช่วยอุดหนุนสมุนไพร
ที่ปลูกในชุมชนอีกทาง

The herbal group generate the herbal compress massage ball for
selling. Anyway it’s not a general compress ball as the champ fold the
cotton sheet and sew it beautifully instead of tie it with string. The main
herbal component are phlai and turmeric. It’s effective to skin nourishment
and relieve inflammation. Phlai also help the digestion system. Another
good reason to come is for communities’ better living since they support
each other in herbal buying.
Champ : Mrs. Boonhieng Deevo
Contact info : 216 M. 1 Bua Yai sub-district, Nam Phong District
Tel : 087 9526044
Activity : Making herbal compress massage ball and take it home.
Number of visitors : 5 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 60 Minutes.
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โปรแกรม ไข่เค็มดารา / Program Dara Salted Eggs
ชื่อผู้ประกอบการ : นางดารา เพ็งวงษา
ติดต่อ : 29 หมูที่ 1 ต.บัวใหญ่
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
โทร : 087 9448061
กิจกรรม : ฝึกท�ำไข่เค็มสมุนไพรสูตร
เฉพาะ และรับไข่เค็มกลับบ้าน 3 ฟอง
จ�ำนวนต่อรอบ : 10-15 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ความพิเศษของไข่เค็มดารา คือ
พอกด้ ว ยสมุ น ไพร และดิ น โพนหรื อ
ดิ นจอมปลวกตามไร่ น า โดยน�ำเกลือ
ตะไคร้ ใบเตย ปั ่ น ส่ ว นผสมรวมกั น
แล้ ว น� ำ มาผสมดิ น โพนเพื่ อ พอกไข่
ประมาณ 10 วัน จะได้ไข่เค็มระยะทอด
รสชาติก�ำลังดี แต่ถ้าต้องการให้เป็นไข่
เค็มให้พอกไว้ 25 วัน ไข่เค็มดารานี้เป็น
สูตรดั้งเดิม มีสรรพคุณช่วยเรื่องระบบ
ไหลเวียนโลหิต เวลารับประทานมีกลิ่น
สมุนไพรหอมหวน ควรมาลองท�ำ

The digestion of Dara Salted Egg is to cover the egg with herbal
and anthill soil (or Din Jom Pluak) which easily find in the field. Champ
will blend salt galangal and pandan leaf, then mix the herb in anthill
soil before covering on fresh duck egg. Keep it for 10 days to have the
fried egg and to have salted egg it need 25 days preserve. This is the
traditional recipe with good benefit for blood circulation and has the
good smell of herbal while eating.
Champ : Mrs. Dara Phengwongsa
Contact info : 29 M.1 Bua Yai sub-district, Nam Phong District
Tel : 087 9448061
Activity : Making Herbal Salted Egg and take self-made salted egg
back home.
Number of visitors : 10-15 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรม ธุงใยแมงมุม / Program Spider web Thoong
ชื่อผู้ประกอบการ : นางละมัย ชินอ่อน
ติดต่อ : วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
โทร : 088 5333382
กิจกรรม : สอนท�ำธุงใยแมงมุม
ได้รับกลับ 1 เส้น
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ธุ ง ข อ ง บ ้ า น น า ค� ำ น ้ อ ย
มีความสวยงามแปลกตา เนือ่ งจากมีการ
ประยุกต์จากรูปแบบดัง้ เดิมทีท่ ำ� อยูท่ วั่ ไป
เป็ น ลายมะเฟื อ ง ซึ่ ง มี พ ระครู ที่ วั ด กู ่
ประภาชัยเป็นผู้ฝึกสอน ความยากคือ
ต้องท�ำให้มองแล้วสวยรอบทิศ รวมถึงได้
ประยุ ก ต์ ข นาดธุ ง ให้ มี ค วามใหญ่ เ ป็ น
พิ เ ศษ เพื่ อ ใช้ ป ระดั บ ตกแต่ ง สถานที่
นอกเหนือจากธุงแบบโคมระย้า ปัจจุบนั
ธุ ง ยั ง คงมี ค วามส� ำ คั ญ ในพิ ธี ง านบุ ญ
ต่าง ๆ อย่างบุญผะเวด เป็นต้น

The uniqness of Thoong at Na Kham Noi village is it’s style which
adapted from nomal pattern to Ma Fueng pattern. One who taught the
champ is the monk at Wat Ku Praphachai. The technique is to make it
beautiful whirling around. Besides she create the giant size Thoong for
decoration. Certainly Thoong is still significant item in religious ceremony
in the village.
Champ : Mrs. Lamai Chin-on
Contact info : Wat Ku Praphachai, Bua Yai sub-district, Nam Phong District
Tel : 088 5333382
Activity : Making spider web Thoong and take self-made home.
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมขนมเทียนแก้ว / Program Thien Kaew Dessert
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางนุชนภางค์ เห็มวิพฒั น์
ติดต่อ : 179 หมู่ที่ 1 ต.บัวใหญ่
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
โทร : 080 7536787
กิจกรรม : ท�ำขนมเทียนแก้วสูตร
บ้านนาค�ำน้อย รับกลับบ้าน 25 ชิ้น
จ�ำนวนต่อรอบ : 10-15 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 60 นาที
ขนมเทียนแก้วที่บ้านนาค�ำน้อย
เป็นสูตรขนมเทียนแก้วดั้งเดิม แต่น�ำมา
ปรับโดยใส่สมุนไพรอัญชันลงไปในขั้น
ตอนกวนผสมแป้ง เพื่อให้มีสีสันสวยงาม
รสชาติอร่อย หอมนุ่ม ไม่หวานเกินไป
และขนาดก�ำลังพอดีค�ำ จึงกินได้เพลิน
ส่ ว นใหญ่ ชาวบ้ า นมั ก อุ ดหนุน ไปถวาย
พระ หรือสั่งเป็นของว่างต่าง ๆ และ
นักท่องเทีย่ วยังนิยมซือ้ เป็นของฝากกลับ
บ้านด้วย

From the original recipe of Thien Kaew dessert at Ban Na Kham
Noi, it was a little bit applied by putting some Anchan flower in the
flour to get the good colour. This Thien Kaew is not too sweet and
have good smell and soft texture. Coming with the bite size, make it
enjoyable to eat. Some people order for giving alm to the monk, some
for tea break and some as souvenirs.
Champ : Mrs. Nuchnaphang Hemwipat
Contact info : 179 M.1 Bua Yai sub-district, Nam Phong District
Tel : 080 7536787
Activity : Making Thien Kaew dessert and take self-made 25
pieces back home.
Number of visitors : 10-15 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 60 Minutes.
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โปรแกรม ไซจักสาน / Program “Sai” Bamboo Wickerwork
ชื่อผู้ประกอบการ : นายสุทิน มีชัย
ติดต่อ : 143 หมู่ 1 ต. บัวใหญ่
อ.น�้ำพอง จ. ขอนแก่น
โทร : 062 4622667
กิจกรรม : ฝึกสานไซขนาดเล็ก
เริ่มจากท�ำตอกยืน ตอกสาน
รับไซกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : 150 บาท / คน
ระยะเวลา : 60 นาที
ไซ เป็นเครื่องใช้ในการจับปลามา
แต่ดั้งเดิม สามารถวางดักไว้ตอนเย็นไป
ยกตอนเช้ า หรื อ วางดั ก ไว้ ต อนเช้ า
ไปยกตอนเย็น วัสดุที่ใช้ท�ำไซเป็นไม้ไผ่
ล้วนๆ ซึ่งมีมากมายในชุมชน และปลูก
เอง โดยจะเหลาไผ่ เ ป็ น ตอกยื น และ
ตอกสาน แถบอีสานเรียกว่า สานจักตอก
เส้นยืนต้องท�ำเป็นเส้นกลม ตัวสานต้อง
ท�ำเป็นเส้นเรียว นอกจากไซ ยังมีการสาน
ตะกร้า ข้อง และเครื่องใช้จ�ำหน่ายใน
หมู่บ้าน

Sai is the local fishing equipment that local people will place it in
the shallow water in the morning or evening for fish trapping. It made
with bamboo in the thick round form as the main shape and another
thin strip as the woven one. Besides Sai, champ also produce another
kind of wickerwork such as basket to sell in the village.
Champ : Mr. Suthin Meechai
Contact info : 143 M.1 Bua Yai sub-district, Nam Phong District
Tel : 062 4622667
Activity : Making small Sai and take self - made Sai back home.
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : 150 Baht / person
Time : 60 Minutes.
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โปรแกรม ขันหมากเบ็ง / Program Khan Mak Beng
ชื่อผู้ประกอบการ : นางหนูเพียร ค�ำบุญ
ติดต่อ : วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
โทร : 061 1142105
กิจกรรม : ฝึกท�ำขันหมากเบ็งผ้า
(เลือกได้ทั้งแบบง่ายและแบบประยุกต์)
รับกลับบ้าน 1 คู่
จ�ำนวนต่อรอบ : ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
ค่าบริการ : แบบผ้า 200 บาท
ระยะเวลา : 60 นาที
ชาวบ้านจะมีพิธีสักการะปรางค์กู่
ประภาชัยเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงในวัน
ส�ำคัญทางศาสนาต่างๆ ก็จะใช้ขันหมาก
เบ็งใบตองในการบูชา ต่อมาเริม่ ประดิษฐ์
ขันหมากเบ็งในรูปแบบผ้า เพือ่ เก็บรักษา
ได้นานขึน้ และเมือ่ นักท่องเทีย่ วมา ยังซือ้
หากลับไปบูชาพระทีบ่ า้ นได้ โดยลวดลาย
ของขั น หมากเบ็ ง จะมี ค วามสวยงาม
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

Since the old days, Na Kham Noi villagers will have the ritual
ceremony to Prang Ku Praphachai every year. They use Khan Mak Beng,
made from banana leaf, to pay homage to Prang Ku. Then they
start making Khan Mak Beng with fabric for long lasting and
visitors can easily buy this unique style of Khan Mak Beng to pay
homage at Buddhist pedestal.
Champ : Mrs. Nuphien Tamboon
Contact info : Wat Ku Praphachai Bua Yai sub-district, Nam Phong District
Tel : 061 1142105
Activity : choose the pattern of Khan Mak Beng and take self-made
one back home.
Number of visitors : Not limit.
Service Fee : 200 Baht / person
Time : 60 Minutes.
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โปรแกรมทอหูกผูกใจ  / Program Enjoyable Weaving (Tor Hook Phook Jai)
ชื่อผู้ประกอบการ : นางราตรี ห้าวหาญ
และนางสุธรรม มีชัย
ติดต่อ : 172 หมู่ 1 ต.บัวใหญ่
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
โทร : 064 8535085, 065 1231092
กิจกรรม : ฝึกทอผ้า รับผ้าพันคอ
กลับบ้าน 1 ผืน
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-7 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30-60 นาที
กลุ ่ ม ทอผ้ า บ้ า นนาค� ำ น้ อ ย
ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาการทอผ้าจากรุน่ สูร่ นุ่
โดยมีการพัฒนาต่อยอดลวดลายอันมี
เอกลักษณ์ และเลือกใช้สีด้ายที่มีความ
สวยงาม สะดุดตา ผ้าที่ทอแล้วจะน�ำมา
ตัดเย็บเป็นเสือ้ ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้า
สไบ ผ้าถุง ฯลฯ ที่ในหนึ่งวันจะสามารถ
ทอผ้าได้หนึ่งผืน และสีสันลวดลายของ
ผ้าทอยังมีความสวยงามจับตาอย่างยิ่ง

Woven fabric at Na Kham Noi village represent the handed down
heritage from generation. They have developed the pattern in various
styles and beautiful colour. Then cutting fabric into various products such
as sinh or sarong, loincloth, scarf and costume. Within one day, they can
make a piece of woven fabric.
Champ : Mrs. Ratree Haohan and Mrs. Sutham Meechai
Contact info : 172 M.1 Bua Yai sub-district, Nam Phong District
Tel : 064 8535085, 065 1231092
Activity : Practice weaving skill and get woven scarf back home.
Number of visitors : 5-7 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมเสื่อกกทอ / Program Papyrus woven mat
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสุทศั น์ ส�ำราญสุข
ติดต่อ : 20 หมู่ที่ 1 ต.บัวใหญ่ อ.น�้ำพอง
จ.ขอนแก่น
โทร : 086 0427431
กิจกรรม : ลองทอเสื่อ รับเสื่อสาน
ขนาด 50 x 50 นิ้ว
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : 120 บาท
ระยะเวลา : 40 นาที
อี ก หนึ่ ง ภู มิ ป ั ญ ญาจั ก สาน
การทอเสื่อกก ที่สืบสานมาแต่รุ่นปู่ย่า
ตายาย ด้วยเครื่องต�ำเสื่อที่ประดิษฐ์
ขึน้ เองในชุมชน เสือ่ กกนีช้ าวบ้านนิยม
ใช้ในงานโอกาสต่างๆ และปูประดับ
ตกแต่งสถานที่ได้ เนื่องจากมีลวดลาย
สีสันสวยงามเฉพาะตัว ด้วยเส้นกก
ย้อมสี ทีข่ ดั ลายแน่น และเก็บมุมอย่าง
ประณีต รับประกันความทนทาน และ
มีหูหิ้ว จึงยิ่งพกพาสะดวก

One of the traditional wisdom, papyrus mat is the household
item which widely use in multi purpose. Locals use mat for sitting, lay
down, or even to furnishing home. With it’s beautiful colour and unique
pattern, Na Kham Nois’ mat is well-known among neighbor districts
and visitors because of its high quality, durability and it easy to carry
away.
Champ : Mrs. Suthat Samransuk
Contact info : 20 M.1 Bua Yai sub-district, Nam Phong District
Tel : 086 0427431
Activity : Let’s try weaving papyrus mat and take mat sheet
50 x 50 inch back home.
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : 120 Baht / person
Time : 40 Minutes.
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โปรแกรม กระเป๋าผ้าขาวม้าปักลาย /Program  Embroidery Loincloth Bag
ชื่อผู้ประกอบการ นางเกศชริณย์ พาพินิจ
ติดต่อ : 99 หมู่ที่ 1 ต.บัวใหญ่
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
โทร : 0621896172
กิจกรรม : ปักลายกระเป๋า สอนเดินเส้น
รับกระเป๋ากลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : ใบเล็ก 20 บาท
ใบใหญ่ 50 บาท
ระยะเวลา : 30 นาที
เนื่องจากในหมู่บ้าน มีผ้าทอผ้า
ขาวม้าอยู่แล้ว เมื่อเหลือจากการตัดเย็บ
จึ ง น� ำ เศษผ้ า มาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น กระเป๋ า
และปักลวดลาย ตกแต่งประดิดประดอย
เพิม่ เติมให้มคี วามน่ารัก ใช้แล้วรับรองว่า
ไม่ซำ�้ ใคร มีชนิ้ เดียวในโลก อยากชวนทุก
คนมาลองเย็บกระเป๋าผ้าขาวม้าและปัก
ผ้าในแบบฉบับของตัวเอง ส่วนอนาคต
จะท� ำ ผ้ า ปะติ ด โดยใช้ เ ศษผ้ า ขาวม้ า
หลายๆ ลายประกอบรวมกั น เป็ น ผื น
และจะใช้สญ
ั ลักษณ์ปรางค์กู่ มาเป็นเส้น
ยืน ซึ่งจะยิ่งสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนได้
อย่างดี

Since there are material of loincloth have left over after cutting
process. Thus we create the hand bag by adding some decoration of
embroidery. The embroidered pattern are flowers which guarantee that
you would look authentic like no one else. In the future, champ plan to
make patchwork fabric handbag and embriod in Prang Ku pattern. This
could be the another identity product of Na Kham Noi Village.
Champ : Mrs. Kecharin Phapinit
Contact info : 99 M.1 Bua Yai sub-district, Nam Phong District
Tel : 062 1896172
Activity : Learn how to embroidered loincloth handbag and take
self-made one back home.
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : Small handbag 20 Baht/person Big handbag 50 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรม
ท่องเที่ยวแนะนำ�

ราคาต่อคน คนละ 700 บาท
700 Baht / Person
ราคาต่อกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คน คนละ 500 บาท
As tour group (10 persons) 500 Baht / Person

ช่วงเช้า ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยขบวนกลองยาวที่สวยงาม
Morning Welcome by traditional tom-tom band.
			 • กราบนมัสการหลวงพ่อกู่ด้วยขันหมากเบ็ง (ที่ท�ำเอง)
			 • Pay homage to Prang Ku with Mak Beng 		
				 (self-made one)
			 • เที่ยวชมปรางค์กู่ อารยธรรมขอม / ชมบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์
				 ชมหินล้านปี / ชมอนุสาวรีย์พ่อประภาส บุญชัย / 		
				 พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ปรางค์กู่ / สวนสมุนไพร
				 พร้อมฟังประวัติเมือง จากนักเล่าเรื่อง
			 • Visit Prang Ku and Ku Praphachai Local Museum
				 Herbal Garden and listen to the legend of 		
				 community.
			 • ฝึกท�ำธุงใยแมงมุม
		 • Making Spider Thoong
หมายเหตุ
			
Remark
			

ทุกโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนที่เข้าร่วม
จะได้ของที่ระลึกกลับบ้าน
Getting souvenir in every attended 		
self-made program.
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เที่ยง 		 รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพื้นถิ่น
Noon Lunch with local meal.
			 • ชมชิมช็อป ไข่เค็มสมุนไพร / ขนมเทียนแก้ว
				 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน
			 • Tasting and shopping local products 		
				 such as salted egg / Khanom Thien 		
				 Dessert / Woven handicrafts.
			 • ทดลองสานเสื่อกก / กระเป๋าผ้าขาวม้า
				 ปักลาย / กลุ่มทอผ้าขาวม้า
			 • Experience weaving papyrus mat / 		
				 embroidery loincloth bag.
			 • ท่องเที่ยวเกษตรผสมผสาน
				 และฝึกท�ำปลาแดดเดียว
			 • Learning mixed farming agriculture 		
				 and making dried fish.
			 • ผ่อนคลายด้วยการนวดสมุนไพร
				 หรือฝึกท�ำลูกประคบ
			 • Relax with Herbal compress massage or
				 doing herbal compress ball.
			 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
			 • Travel safely back home.

บานนาคำนอย
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1. โปรแกรม ปลาแดดเดียวยาง
2. โปรแกรม ลูกประคบสมุนไพร
3. โปรแกรม ไขเค็มดารา
4. โปรแกรม ธุงใยแมงมุม

9

4

5. โปรแกรม ขนมเทียนแกว
6. โปรแกรม ไซจักสาน
7. โปรแกรม ขันหมากเบ็ง
8. โปรแกรม ทอหูกผูกใจ

4

12

2

9. โปรแกรม เสื่อกกทอ
10. โปรแกรม กระเปาผาขาวมาปกลาย
11. โบราณสถานปรางคกูประภาชัย
12. 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

