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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
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กรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดดําเนินงานโครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม มีเปาหมายเพื่อใหประชาชน มีอาชีพ มีรายได เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ เสริมศักยภาพทีมพัฒนาหมูบ า นในการบริหารจัดการทองเทีย่ วโดยชุมชน และสงเสริมการทองเทีย่ ว
โดยชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อขยายและเชื่อมโยงเสนทางพื้นที่ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อำ�เภอ

จังหวัดขอนแก่น

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 ซึ่งชาวขอนแกนพรอมใหกอุารต
อนรับงดชาติ
วยภูผาม่าน
ทยานแห่
ความยินดี
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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 : บ้านวังผาดำ� หมูท่ ี่ 2 ตำ�บลวังสวาบ อำ�เภอภูผาม่าน 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.
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เปิดประตูสู่...

Visit Phu Pha Man District

อ.ภูผาม่าน

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอ�ำเภอภูผาม่าน ประมาณ 2 ใน 3 เป็นพื้นที่ราบสูง และภูเขาหินปูนทอดแนวยาว ก่อให้เกิดทัศนียภาพ
ที่สวยงาม ท่ามกลางไร่นาเขียวขจี พื้นที่ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่าง 4 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย อ�ำเภอน�้ำหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ์ อ�ำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และอ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ต�ำบล
คือ ต�ำบลโนนคอม ต�ำบลนาฝาย ต�ำบลภูผาม่าน ต�ำบลห้วยม่วงและต�ำบลวังสวาบ รวม 42 หมู่บ้าน มีทรัพยากรหลากหลาย
เหมาะส�ำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส�ำหรับคนที่รักธรรมชาติ
The Two Third of Phu Pha Man District is high plain landscape and limestone mountain range which create the beautiful scenery among the greenery field. Phu Pha Man District
surrounded with 4 districts ; Phu Kra Dueng District, Loei Province
/ Nam Nao District, Petchaboon Province / Kon San District,
Chaiyaphoom Province and Chumpae District, Khon Kaen Province.  Phu Pha Man devided into 5 sub-district ; Non Kom, Na
Fai, Phu Pha Man, Huay Muang and Wang Sa Wab. There are  42
villages in total. The nature resource is very abundance and it
suites for nature lovers and Agro Tourism.  
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อำเภอภูผามาน
9. หนองสมอ

2

1. กลุมแมบานเซินเหนือ

5. วัดราชศรัทธาธรรม

2. วัดเฉลียงทอง

6. ร.ร.โนนสวาง ทากระบือ

10. วัดทากระบือ

14. ถ้ำคางคาว

3. ตลาดเทศบาลโนนคอน
4. วัดทุงสวาง

7. โรงพยาบาลภูผามาน
8. หองสมุดประชาชน

11. เทศบาล ต.ภูผามาน
12. ที่ทำการผูใหญบาน

15. ถ้ำพระ
16. ศาลาประชาคม
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13. ภูผามานแคมป

สถานที่ท่องเที่ยวในอำ�เภอภูผาม่าน

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

มีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมอาณาบริเวณในอ�ำเภอภูผาม่าน อ�ำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และอ�ำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย อีกทัง้ ยังเป็นพืน้ ทีแ่ หล่งต้นน�ำ้ ล�ำธาร
สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ดว้ ยป่าดิบ และป่าไม้
เบญจพรรณมีจดุ ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติยอดนิยม
ได้แก่ ถ�้ำพญานาคราช ที่งดงามด้วยหินงอก
หินย้อยอลังการ และถ�ำ้ ลายแทง ซึง่ ปรากฏภาพ
เขียนสีโบราณหลายกลุม่

น้ำ�ตกตาดใหญ่

ถ้ำ�ค้างคาว

น�้ ำ ตกขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามสวยงาม
อลังการมาก โดยเฉพาะในฤดูน�้ำหลาก เกิดจาก
ห้วยตาดฟ้า ประกอบด้วยน�้ำตกชั้นเล็กชั้นน้อย
ที่ไหลลดหลั่นกันลงไปเป็นขั้นบันไดหลายชั้น มี
ความสูงประมาณ 80 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติภูผาม่านและรถยนต์สามารถเข้าถึงตัว
น�้ำตกได้

ห่างจากอ�ำเภอภูผาม่านประมาณ 2.5 กม.
เป็นถ�้ำขนาดใหญ่ ที่มีค้างคาวปากย่นอยู่เป็น
จ� ำ นวนมาก โดยในเวลาเย็ น หรื อ พลบค�่ ำ
ฝูงค้างคาวนับแสนจะบินออกมาหากินเป็นริ้ว
ขบวนที่สวยงามมากกลางท้องฟ้า โดยมีจุดชม
ค้ า งคาวกระจายอยู ่ ต ามที่ ต ่ า ง ๆ ในบริ เวณ
ใกล้เคียง

Tad Yai Waterfall

Bat Cave

Tad Yai Waterfall comprises with many
small
waterfalls flowing to Chen River. It is
Phu Pha Man National Park
Phu Pha Man National Park area is 350 80 meters in height with magnificent view
sq.meters. It covers Phu Pha Man district, especially in the rainy season and the car
Chumpae district and Phu Kradueng district. can be reached.
It has many kinds of woods as well as the
nature sightseeing spots. The popular one are
Phraya Naga Cave with the stunning form of
stalactite and Lai Taeng Cave which appeared
the ancient mural paintings in the cave.

Home of million bats. During early
evening a big group of bats will fly out of
the cave in a line, swaying with excitement.
Bats viewing spots are scattered around the
nearby area.
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บ้านวังผาดำ�

วังผาดำ�ภูเขาล้อมทั่วทิศ   ถ้ำ�เทพนิมิตเป็นที่สักการะ
น้ำ�ผุดใสไหลเย็นเห็นตัวปลา ออกพรรษาเทศกาลบุญแข่งเรือ
ที่ตั้ง บ้านวังผาด�ำ หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ อ�ำเภอภูผาม่าน

ต�ำบลวังสวาบ ทีต่ งั้ ของหมูบ่ า้ นวังผาด�ำ นัน้ มีตน้ ก�ำเนิดจากพืน้ ทีซ่ งึ่ มีลกั ษณะเป็น
เวิ้งน�้ำ คนบริเวณนั้นจึงเรียกว่า “วังน�้ำ” และเนื่องจากพื้นที่รอบๆ มีต้นสวาบขึ้นอยู่เป็น
จ�ำนวนมาก จึงน�ำมาตัง้ ชือ่ เป็นต�ำบลวังสวาบ และหมูบ่ า้ นวังผาด�ำ ก็สะท้อนถึงสภาพพืน้ ที่
แอ่งน�้ำ และแนวผา ซึ่งคือภูผาม่านนั่นเอง ด้วยความที่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีประชากร
300 กว่าคน จึงสามารถเที่ยวได้ค่อนข้างทั่วเพียงหนึ่งวัน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ
นายสุริยัน ตลับเงิน

ทรัพยากรและวิถีชีวิต

อาชีพหลักคือ ท�ำไร่ท�ำนา อาชีพเสริม
คือ ปลูกผัก โดยเน้นการปลูกแบบผสมผสาน
ตามฤดูกาล อาชีพเสริมอื่น ๆ ได้แก่ จักสาน
ทอเสื่ อ และทอผ้ า ขาวม้ า ประชากรมี
เชื้อสายภูไท จึงผูกพันและยึดมั่นในประเพณี
ทางศาสนา อาทิ ในเดือนสิบสอง จะมีงาน
บุญกฐิน และงานแข่งเรือพายทีจ่ ดั อย่างยิง่ ใหญ่
และช่วงเดือนมีนาคม เมษายน ของทุกปีมี
ธรรมเนียมการไหว้ศาลปู่ตา “ศาลปู่สมิงด�ำ”
ซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเนิ่นนาน
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Location : Ban Wang Pha Dam Moo 2 T. Wang Sawab
A. Phu Pha Man
Wang Pha Dam reflect its geographical
features of watercourse and high mountain. As it is
a small village with 300 villagers thus one can walk
around for community experience. The present
Village Headman is Mr. Suriyan Talabngen. The main
occupation is agriculture. They grow mixed
vegetable farming. People are Phu Thai who strict
in Buddhist ceremony especially in December there
are Boon Kratin and Boat Race Festival which is
rarely found nowadays.

เสน่ห์ท้องถิ่น Local Charm
นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือน จะได้รบั ความเพลิดเพลินจากการแสดงร�ำพืน้ บ้าน
ต้อนรับ ชมสินค้างานฝีมือที่จุดแสดงสินค้าชุมชน อาทิ โคมไฟ หมวกจักสาน
แจกั น ไม้ ไ ผ่ เสื่ อ กก และผ้ า ซิ่ น ฝ้ า ย ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น สิ น ค้ า ถิ่ น ที่ แ ปรรู ป จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงมีอาหารพืน้ ถิน่ รสชาติกลมกล่อม อย่างแกงหน่อตาด
เต่า แจ่วบอง ย�ำก้อยเพกา นึ่งไก่สมุนไพร กล้วยบวชชี และเมื่อฤดูท�ำนามาถึง
นักท่องเที่ยวจะได้เห็นรูปแบบการท�ำนาดั้งเดิมที่เรียกว่านาโยน และยังมีพื้นที่
ป่าชุมชนวังผาด�ำ ศูนย์รวมความอุดมสมบูรณ์ ด้านพืชพรรณ ท�ำหน้าที่ป่าต้นน�้ำ
ชุ ม ชน รวมถึ ง ยั ง สามารถท่ อ งเที่ ย วหมู ่ บ ้ า นข้ า งเคี ย งอย่ า งง่ า ยดาย อาทิ
บ้านเซินเหนือ ที่โดดเด่นด้านวัฒนธรรม และบ้านดงสะคร่าน ที่โดดเด่น
ด้านธรรมชาติ

Visitors will be warmly welcome by villagers
with An Chan Lemon juice and traditional dance.
Admiring local craft products from natural materials
such as bamboo lamp, vase and hat, grass Mat and
cotton fabric. Moreover you could taste the local
recipe for example Kaeng Nor Tad Tao, Jaew Bong,
Yum Koi Peka, Banana in coconut milk.
In planting season, you’ll find traditional
parachute seeding. Moreover there are community
forest where was the important water conservation
and visitors could travel to connected villages such
as Ban Seun Nua for cultural experience and Ban Dong
Sakran for Nature travel.
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สถานที่�
ท่องเที่ยว�
ในชุมชน

วัดถ�้ำเทพนิมิตร

วัดส�ำคัญของชุมชนวังผาด�ำ เป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน
และเป็นสถานทีจ่ ดั งานประเพณีแข่งเรือยาว บริเวณคุง้ น�ำ้ ข้างวัด ส่วนบนภูเขา
ประดิษฐานรูปปั้นพระสีวลีขนาดใหญ่โดยมีทางบันไดเดินขึ้นไปสักการะ

Wat Tham Thep Nimit

The most sacred place of Ban Wang Pha Dam and was the center
of the village in almost every activities including Boat Race Festival which
was held at watercourse beside the temple. Up to the little hill situate
Phra Siwalee for lucky worship.

น�้ำผุดตาดเต่า

น�้ำผุดจากโพรงหินปูนใต้ดิน แล้วไหลไปลงล�ำน�้ำเชิญ มีขนาดกว้าง 30
เมตร ยาว 50 เมตร บรรยากาศร่มรื่น นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน�้ำได้
เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ช่วงฤดูร้อน มีบริการเช่าห่วงยาง เรือยาง และ
เเพ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว รวมถึงมีการส�ำรวจเส้นทางพายเรือคายักชมธรรมชาติ
ตามล�ำน�้ำ บริเวณใกล้ ๆ มีร้านค้าและร้านอาหารห้ามพลาด แจ่วฮ้อนตาดเต่า
ที่รสชาติเข้มข้นด้วยน�้ำแจ่วที่มีส่วนผสมใบดีปลาช่อน

16 : บ้านวังผาดำ� หมูท่ ี่ 2 ตำ�บลวังสวาบ อำ�เภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

Nam Phut Tat Tao

Hot stream water which sprung up from underground.
The area of the pond is about 30 x 50 meters among the
shading tree and people can swim or even paddle boat. In
summer there are floating and rubber raft for rent. Nearby
restaurant is Tat Tao Jaew Hon, the couldn’t miss recipe
when visit Nam Phut Tat Tao.

โปรแกรมท่องเที่ยว

�
ำ
ด
า
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ั
ว
บ้าน

หมู่ที่ 2 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
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โปรแกรมน�้ำสมุนไพรมะนาวอัญชัน / Program Herbal Juice Anchan & Lemon
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางเทียนทอง เฉลิมรัมย์
ติดต่อ : 62 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน
โทร : 083-0340369
กิจกรรม : น�้ำมะนาวอัญชัน
และได้รับเครื่องดื่ม
พร้อมแก้วไม้ไผ่กลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10-20 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
มะนาว อัญชัน เป็นวัตถุดิบ
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น จึงได้น�ำมาท�ำ
welcome Drink เพื่ อ สุ ข ภาพ
ดื่มคลายร้อน ส�ำหรับต้อนรับนัก
ท่องเที่ยว และผู้มาเยือนชุมชน
เสิ ร ์ ฟ มาในแก้ ว ไม้ ไ ผ่ รั ก ษ์ โ ลก
นอกจากดืม่ ชืน่ ใจดับกระหาย ยังมี
สรรพคุณช่วยบ�ำรุงสายตา และ
บ�ำรุงเลือดด้วย

As village has many Anchan Flower and local Lemon, thus they
create welcome drink for visitor as Herbal Juice from Anchan and
Lemon which is good for health and bring back freshness. Moreover
they serve in bamboo glass which is quite unique.
Champ : Mrs. Thienthong Chalermrat
Contact info : 62 M.2 T. Wang Sa Wab A. Phu Pha Man
Tel : 083-0340369
Activity : Let’s do it yourself herbal juice and get bamboo
glass back home.
Number of visitors : 10-20 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมกลอยนึ่งสูตรโบราณ / Program Steaming Wild Yam
ชื่อผู้ประกอบการ : นางไหล อาสานอก
ติดต่อ : 66 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน
โทร : 083-3380842
กิจกรรม : เรียนรู้กระบวนการเตรียม
กลอย และท�ำกลอยนึ่งสูตรโบราณ
จ�ำนวนต่อรอบ : 5 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 60 นาที
กลอย เป็นพืชไม้เลื้อยที่ขึ้น
ตามภู เขา มี หั ว อยู ่ ใ ต้ ดิ น และกิ น
กั น มาแต่ โ บราณ ซึ่ ง ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการเตรียมกลอยหลายขั้น
ตอนเพื่ อ ล้ า งพิ ษ คั น สิ่ ง นี้ เ ป็ น
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้าน โดย
จะท�ำกลอยตากแห้งไว้ เพื่อสามารถ
เก็ บ ได้ น านเป็ น ปี กลอยมีรสชาติ
หอมมันเฉพาะตัว เมนูยอดนิยมคือ
กลอยนึง่ สูตรโบราณ และกลอยทอด

Wild Yam is a tuber crop which people take it for making food and
medicine for long time. Nowadays it’s rarely find for cooking. Its taste
and smell is quite unique. In preparing process need a special technique.
The dried wild yam can be kept for 1-2 years. The most favorite menu
is steam wild yam and fried wild yam.
Champ : Mrs. Lai Asanok
Contact info : 66 M.2 T. Wang Sa Wab A. Phu Pha Man
Tel : 083-3380842
Activity : Learning process of preparing and making steam
wild yam.
Number of visitors : 5 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 60 Minutes.
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โปรแกรมตะกร้าบ้านแมว / Program Weaving Bamboo Basket Cat House
ชื่อผู้ประกอบการ : นายต้น สนเมือง
ติดต่อ : 3 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน
โทร : 088-5487061
กิจกรรม : เรียนรู้วิธีการสานตะกร้าแมว
รับตะกร้าแมวกลับไปฝากเจ้าเหมียว
ที่บ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 3-5 คน
ค่าบริการ : ขนาดเล็ก 120 บาท / คน
ขนาดใหญ่ 200 บาท/คน
ระยะเวลา : 1-2 ชั่วโมง
(เตรียมส่วนฐานไว้ให้ก่อน)
ผู้ที่รักแมวเห็นตะกร้าบ้านแมว
นี้ แ ล้ ว จะต้ อ งชื่ น ชอบอย่ า งแน่ น อน
เนื่องจากเป็นการดัดแปลงการสาน
ไม้ไผ่จากเครื่องมือ เครื่องใช้ในชุมชน
ตามปกติ เป็ น ตะกร้ า บ้ า นแมวทั้ ง
ขนาดเล็กกะทัดรัด และขนาดใหญ่น่า
สบาย เพราะมีเบาะลายผ้าขาวม้าจาก
ชุมชนแถมให้ เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีสัตว์
เลีย้ ง อยากหาบ้านเก๋ ๆ ให้มนั อยู่ และ
ยั ง ได้ สื บ สานภู มิ ป ั ญ ญาจั ก สานของ
ชุมชน

Bringing traditional wisdom of weaving bamboo utensils to trendy
item for cat lovers. Bamboo Basket Cat House has both cuties small size
for small cat and big house for big cat. It has simple design but convenient
to carry. Moreover they give one loincloth pillow for your cat to have
better sleep. Come and create this traditional craft together.
Champ : Mr. Ton Sonmueang
Contact info : 3 M.2 T. Wang Sa Wab A. Phu Pha Man
Tel : 088-5487061
Activity : Learn the technique to weave the basket cat house
and take self-made one back home.
Number of visitors : 3-5 persons
Service Fee : small house 120 Baht / person
big house 200 Baht / person
Time : 1-2 Hours (Champ prepare basket base in advance).
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โปรแกรมกล้วยเส้นเงินล้าน / Program Fried Banana Stick
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางสมัคร เกิดมงคล
ติดต่อ : 62 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน
โทร : 083-0340369
กิจกรรม : กล้วยเส้นทรงเครื่อง
รับกล้วยกลับบ้าน 1 ถุง
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 45 นาที
กล้วย เป็นวัตถุดิบที่มีมากมาย
ในท้องถิน่ นอกจากน�ำไปท�ำกล้วยฉาบ
หรือกล้วยทอด บ้านวังผาด�ำได้พฒ
ั นา
เป็นกล้วยเส้น เพื่อความสะดวกและ
เพลิดเพลินในการรับประทาน ขัน้ ตอน
การท� ำ ใช้ วิ ธี ก ารทอด 2 ครั้ ง หาก
ต้ อ งการเพิ่ ม รสชาติ เช่ น น�้ ำ เชื่ อ ม
หรือเนย หรืออาจคลุกแค่เกลือเค็ม ๆ
มัน ๆ ก็อร่อยมากแล้ว เหมาะกินเล่น
ได้ทุกเวลา

A large amount of banana in the village bring the most delicious
snack from banana which is easy to make and can be enjoy eating
everywhere and everytime, Kluay Sen Ngen Saen or Fried Banana Stick
need 2 times fried. The second fried is to seasoning such as syrup,
butter, barbecue. Or just a little bit salt is always perfect.
Champ : Mrs. Samak Kerdmongkol
Contact info : 62 M.2 T. Wang Sa Wab A. Phu Pha Man
Tel : 083-0340369
Activity : Making Fried Banana Stick and get one pack back home.
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 45 Minutes.
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โปรแกรมโคมไฟไม้ไผ่วังผาดำ� / Program  Wang Pha Dam Bamboo Lamp
ชื่อผู้ประกอบการ : นายสุริยัน ตลับเงิน
ติดต่อ : 25 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน
โทร : 088-5487061
กิจกรรม : ท�ำโคมไฟไม้ไผ่ทุกขั้นตอน
และรับโคมไฟกลับบ้าน 1 โคม
จ�ำนวนต่อรอบ : 3-5 คน
ค่าบริการ : โคมไฟขนาดเล็ก
150 บาท / คน
ขนาดใหญ่ 200 บาท/คน
ระยะเวลา : 60 นาที
แนวคิดคือต้องการแปรรูปไม้ไผ่
ในชุมชนให้มมี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ โดยท�ำเป็น
โคมไฟ ทั้งรูปแบบตั้งโต๊ะ และแขวน
ผนัง ไม้ไผ่ที่ใช้เป็นพันธุ์สีสุก ใช้เวลา
ในการปลูก 2 ปี พอขัดมันแล้วจะให้สี
สวย เข้ม ประกอบกับรูปทรงทันสมัย
จึงเหมาะใช้ตกแต่งบ้าน

The big idea is to make the most useful item from bamboo and
add more value for bamboo products. They create bamboo lamp with
modern and adjustable design to table lamp and hanging lamp. Type
of bamboo is Si Suk which is after being polished will have the beautiful
colour and artistic tracery.
Champ : Mr. Suriyan Talabngen
Contact info : 25 M.2 T. Wang Sa Wab A. Phu Pha Man
Tel : 088-5487061
Activity : Making Bamboo Lamp and bring self-made one back home.
Number of visitors : 3-5 persons.
Service fee : Small Bamboo Lamp 150 Baht / person
Big Bamboo Lamp 200 Baht / person
Time : 60 Minutes.
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โปรแกรมกล้วยเบรกแตก / Program  Unstoppable Banana
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางสุชาดา ตลับเงิน
ติดต่อ : 25 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน
โทร : 080-7388637
กิจกรรม : ท�ำกล้วยเบรกแตก
และรับกล้วยกลับบ้าน 1 ถุง
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 15 นาที
กล้วยอบเนยทีบ่ า้ นวังผาด�ำ จะ
ใช้เฉพาะกล้วยไข่ เวลาท�ำจะออกสี
เหลืองทองน่ารับประทาน ในขั้นตอน
ต้องทอดกล้วย 2 ครั้ง โดยต้องสไลซ์
กล้ ว ยให้ บ างมากๆ แช่ น�้ ำ เกลื อ
เพือ่ ให้กล้วยคงสีสวย ทอดใช้ไฟแรงจะ
ท�ำให้กล้วยสีสวย แล้วน�ำมาพักไว้ให้
กรอบ จากนั้นคลุกกับน�้ำเชื่อมหรือน�้ำ
ผึง้ แล้วน�ำกล้วยลงกระทะทอดอีกครัง้
พร้อมใส่เนยลงไป เคลือบให้กล้วย
หอม มันยิ่งขึ้น กลายเป็นเมนูกล้วย
เบรกแตกที่กินแล้วหยุดไม่อยู่

This special snack “Unstoppable Banana” or “Kluay Break Taek”
use lady finger banana or Kluay Khai which has beautiful yellowish
after frying. The secret of this recipe is the very thin shape and coating
banana with butter in second time fried which leave the good smell
and good taste like unstoppable when eating.
Champ : Mrs. Suchada Talabngen
Contact info : 25 M.2 T. Wang Sa Wab A. Phu Pha Man
Tel : 080-7388637
Activity : Making Fried Banana and get one pack back home.
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 15 Minutes.
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โปรแกรมไข่เค็มสมุนไพรตาดเต่า / Program Tat Tao Herbal Salted Egg
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นายวิทยา เรียมรักษ์
ติดต่อ : 61 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน
โทร : 065-6281132
กิจกรรม : ท�ำไข่เค็มสมุนไพร
(เลือกชนิดสมุนไพรได้) และรับไข่เค็ม
สมุนไพรกลับ 5 ฟอง
จ�ำนวนต่อรอบ : ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
จากไข่ เ ค็ ม ดองเกลื อ บ้ า น
วังผาด�ำได้คิดค้นสูตรไข่เค็มสมุนไพร
ถึง 3 สูตร ได้แก่ ไข่เค็มอัญชัน ใบเตย
และสมุนไพรต้มย�ำ ระดับการดองคือ
8 วัน จะสามารถทอดเป็นไข่ดาวได้
พอครบ 15 วัน ต้องเอาออกจากโหล
ล้างและเช็ดให้แห้งสนิท เก็บไว้ในตู้
เย็นได้นานเป็นเดือน ส่วนไข่เป็ดที่ใช้
เป็นไข่เป็ดเลี้ยงแบบอินทรีย์ จึงมั่นใจ
ได้ในเรื่องความปลอดภัย

Ban Wang Pha Dam has generated new recipe from ordinary
salted egg to 3 kinds of herbal salted egg. They use 3 type of herbal :
Butterfly Pea (Anchan), Pandan leaf and Tom Yum Herbal in fermented
process. The perfect period is 8 days for having fried egg and after 15
days it need to be cleaned and dry in order to keep in refrigerator for
month. They use organic duck egg for safety food.
Champ : Mr. Wittaya Rieamrak
Contact info : 61 M.2 T. Wang Sa Wab A. Phu Pha Man
Tel : 065-6281132
Activity : Making Salted Egg (select your preferred herbs).
Get 5 herbal salted eggs back home.
Number of visitors : start from 5 persons.
Service fee : 50 Baht / person
Time : 30 Minutes.

24 : บ้านวังผาดำ� หมูท่ ี่ 2 ตำ�บลวังสวาบ อำ�เภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมเมี่ยงสมุนไพรปลาร้า / Program Herbal Pla Ra Miang
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางจันทร์เพ็ญ บุญค�ำ
ติดต่อ : 24 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน
โทร : 080-7388637
กิจกรรม : เมี่ยงสมุนไพรปลาร้า
ได้ปลาร้า 1 กระปุกพร้อมชุดผัก
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : 99 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ปลาร้าที่ใช้ท�ำเป็นปลาร้าปลา
กระดี่ และปลาขาวที่ ห มั ก ไว้ 1 ปี
ซึ่งให้รสชาติที่อร่อยก�ำลังดี ปกติเมี่ยง
ปลาร้า เป็นอาหารที่รับประทานใน
ครอบครัวอยู่แล้ว ปัจจุบันเมื่อมีนัก
ท่องเทีย่ วมาเยือนหมูบ่ า้ นเพิม่ ขึน้ จึงมี
การดัดแปลงรสชาติให้มีความแปลก
ใหม่ โดยเพิ่มส่วนประกอบ ถั่วลิสง
และงาคั่ว ต�ำลงไปในน�้ำเมี่ยงปลาร้า
ให้รสชาติที่ยิ่งกลมกล่อม ทานคู่กับ
มะเดื่อ ใบชะพลู อินทผาลัมสด และ
ผักรสฝาดอื่นๆ

The delicious secret of Herbal Pla Ra Miang is 1 year fermented
fish ! Generally Pla Ra Miang is an ordinary menu of the family.
Once there were many tourists came they adapted the taste more
harmonious by adding peanut and sesame. It goes very well with bitter
leaves and vegetable especially Cha Phlu Leaves and fresh date palm.
Champ : Mrs. Chanphen Boonkham
Contact info : 24 M.2 T. Wang Sa Wab A. Phu Pha Man
Tel : 080-7388637
Activity : Making Herbal Pla Ra Miang and get one set with
vegetable back home.
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : 99 Baht / person
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมหมอนอิงผ้าขาวม้า / Program Loincloth Cushion
ชื่อผู้ประกอบการ : นางผง ชาติราษี
ติดต่อ : 76 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน
โทร : 083-0340369
กิจกรรม : หมอนอิงผ้าขาวม้า
และรับกลับบ้าน 1 ชิ้น
จ�ำนวนต่อรอบ : 5 คน
ค่าบริการ : 199 บาท / คน
ระยะเวลา : 60 นาที
ชุมชนวังผาด�ำทอผ้าขาวม้า
จากเส้ น ใยธรรมชาติ ใช้ เ องและ
จ�ำหน่าย ต่อมาเริม่ ต่อยอดเป็นสินค้า
เครือ่ งใช้ทหี่ ลากหลายขึน้ เช่น ทีน่ อน
กระเป๋า ถุงผ้า เสื้อสตรี และล่าสุดได้
ริเริม่ ท�ำหมอนอิงจากผ้าขาวม้า ใช้องิ
ได้ทั้งโซฟา ในรถยนต์ นอนหนุนเล่น
และใช้ตกแต่งบ้านได้สวยงามเพราะ
มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบให้ ดู ทั น สมั ย
มี ก ารจั บ คู ่ สี ผ ้ า ขาวม้ า และผ้ า ฝ้ า ย
อย่างลงตัว เหมาะเป็นของฝากของ
ที่ระลึก

Ban Wang Pha Dam weave the loincloth for daily using and for
sell at the beginning. Then they create more products which reflect their
own identity such as bag, blouse and mattress. Recently they launched
new products Loincloth Cushion with trendy design and colour matching.
It can be backrest armrest or even decorations and with
the compact size, you can take it as souvenirs for love one.
Champ : Mrs. Phong Chatrasri
Contact info : 76 M.2 T. Wang Sa Wab A. Phu Pha Man
Tel : 083-0340369
Activity : Making Loincloth Cushion, and get one back home.
Number of visitors : 5 persons.
Service fee : 199 Baht / person
Time : 60 Minutes.
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โปรแกรมหมวกจากกก / Program  Weaving Papyrus Hat
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นายมนตรี เกิดมงคล
ติดต่อ : 42 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน
โทร : 088-5487061
กิจกรรม : สานหมวก
หรือที่หิ้วแก้วจักสาน (ท�ำง่าย)
รับสินค้ากลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : สานหมวก 150 บาท / คน,
ที่หิ้วแก้ว 15 บาท / คน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ 20 นาที ถึง 60 นาที
ชาวบ้ า นวั ง ผาด� ำ หลายครั ว
เรือนสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาการจักสานมา
แต่รุ่นบรรพบุรุษ มีการใช้กก วัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิน่ มาสานเป็นเครือ่ ง
ใช้ไม้สอยนานา อาทิ เสื่อ กระเป๋า
ตะกร้า และหมวก ซึ่งตอนนี้มีการ
พัฒนารูปทรงเป็นหมวกแฟชั่น ทั้งสี
ธรรมชาติและตกแต่งด้วยกกย้อมสี
รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ที่ริเริ่มเพิ่มเติมขึ้น
เพื่อสอดรับการใช้งานในปัจจุบัน

Traditonal weaving at Ban Wang Pha Dam is hold on from
ancestor. They use papyrus and bamboo in weaving the daily life
utensils such as mat, bag, basket and hat which has been developed
it’s design and added some colour for decoration. Please visit to learn
local wisdom.
Champ : Mr. Montri Kerdmongkol
Contact info : 42 M.2 T. Wang Sa Wab A. Phu Pha Man
Tel : 088-5487061
Activity : Learning how to weave hat or glass hanging
(fast and easy making)
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : Weaving Hat 150 Baht / person and Glass Hanging
15 Baht / person
Time : 20-60 Minutes.
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โปรแกรม
ท่องเที่ยว

กิจกรรม One Day Trip
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พักสักคืน ที่โฮมสเตย์

บ้านวังผาด�ำ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามบริสุทธิ์ การปล่อยเวลาเพื่อพักค้างสักคืน
ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบจึงเป็นการพักผ่อนที่ยอดเยี่ยม และอาจสร้างประสบการณ์
การเดินทางที่น่าจดจ�ำครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียว ภูผาม่านมีโฮมสเตย์อยู่ประมาณ 5 หลัง
และก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนขึ้นในอนาคตอันใกล้ หากต้องการมาท่องเที่ยวและพักค้าง แนะน�ำให้
ติดต่อผ่านผู้ใหญ่บ้าน นายสุริยัน ตลับเงิน บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังสวาบ
อ�ำเภอภูผาม่าน โทร : 088 5487061
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วันที่ 1

กิจกรรม Two Days Trip

10.00 น.
รับการต้อนรับที่จุดต้อนรับ พร้อมเครื่องดื่มน�้ำมะนาวอัญชัน
Arrive and be welcomed with Anchan Lemon Juice.
11.00 น.
ท�ำกิจกรรมตามโปรแกรม D-HOPE
Select activity from D-HOPE.
12.00 น.
รับประทานอาหารพื้นถิ่น หลากหลายเมนู
Lunch time with local menu.
13.00 น.
ท�ำกิจกรรมตามโปรแกรม D-HOPE
Select activity from D-HOPE.
15.00 น.
ชมธรรมชาติน�้ำผุดตาดเต่า / Nam Phut Tat Tao
16.00 น.
ไหว้พระวัดถ�้ำเทพนิมิตร / Wat Tham Thep Nimitr
17.00 น.
เป็นต้นไป รอชมปรากฏการณ์ค้างคาวออกจากถ�้ำ ณ ถ�้ำค้างคาว
Waiting for million bats going out of Bat Cave.

วันที่ 2

เช้า ปั่นจักยานชมทิวทัศน์รอบหมู่บ้าน
Ride the bicycle to see Phu Pha Man mountain view.
10.00 น.
ท�ำกิจกรรมตามโปรแกรม D-HOPE Select activity from D-HOPE.
11.00
เดินทางสู่จุดท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น บ้านเซินเหนือ
บ้านดงสะคร่าน หรืออ�ำเภอข้างเคียง
Visit nearby villages such as Ban Seun Nua and Ban Dong
Sakran or the connected district.
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บานวังผาดำ

1

1. บานทำตะกราจากกก

5. ศูนยจำหนายสินคา

13. ที่พักน้ำผุดตาดเตา

17. วัดเทพนิมิตร

2. สวนโกโก

6. กลุมทำกลอย

10. กลวยเสนทอด

9. บานทำไขเค็ม วิทยา

14. ศูนยจำหนายสินคา

18. สนามกีฬา

3. รานแจวฮอน

7. บานทอผา

11. ศาลากลางหมูบาน

15. สวนอินทผาลัม

19. หนวยปองกันปา ขก.3

4. แปลงกะหล่ำ

8. ทำโคมไฟไมไผ

12. ที่ทำการผูใหญบาน

16. อบต.วังสวาบ
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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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