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หมูที่ 8 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

welcome to

สาร...

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
ขอนแกน เปนจังหวัดที่มีความเจริญกาวหนาเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะเปน

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

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

Welcome สาร...
to...
อำ�เภอ พัฒนาการจังหวัดขอนแกน

พล

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
โสกผีดิบ
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

4 : บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น
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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 : บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล 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�ำเภอเมื องขอนแก่น , อ. ซ�ำสูง, อ. น�้ำพอง, อ. กระนวน
และอ. อุบลรัตน์
แหล่ ง ท่ องเที่ 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 : บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น

เปิดประตูสู่...

Visit Phu Pha Man District

อ.พล

อ�ำเภอพล อยู่ห่างจากอ�ำเภอเมืองขอนแก่นไปทิศใต้ประมาณ 75.65 กิโลเมตร
ประวัติความเป็นมา ย้อนไปในสมัยธนบุรี (พ.ศ. 2321) โดยตรงบริเวณบึงละเลิงหวาย
อ�ำเภอพล เป็นชัยภูมิดีที่กองทัพของเจ้าพระยาจักรี (สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)
และเจ้าพระยาสุรสีห์ แวะพักและสร้างค่ายประตูหอรบ รวบรวมไพร่พลฝึกทหาร
เพิ่มเติมจนแข็งแกร่ง กรีฑาทัพและได้รับชัยชนะการศึกที่เวียงจันทน์
บริเวณบึงละเลิงหวายถูกทิ้งร้าง จนต่อมาเริ่มมีผู้เข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้รับการรยกฐานะเป็นต�ำบลเมืองพล และแยกเป็นอ�ำเภอพล
ในปีพ.ศ. 2457

Phon District is on the South of Khon Kaen Province around 75.65 Kilometres
from Mueang District. The history traced back to Thonburi Period (1778) when
the army troop of Chao Phraya Chakri and Phraya Surasi had stopped to reinforce,
built the fort and strengthen the military before heading to Vientien and
get over the victory. That time the place they chose to fortify the army is
Bueng La Lerng Wai (Bueng is pond), where there were the settlement expanding
to sub-district and to Phon District in the year 1964.
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Map of Phol District
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อำเภอพล
1. บึงละเลิงหวาย
2. โสกผีดิบ

3. สถานปฎิบัติธรรมวัดปาวิเวกสิกขาราม
4. ผลิตภัณฑชุมชน

12 : บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยวในอำ�เภอพล Attractions

บึงละเลิงหวาย

บึ ง ขนาดเล็ ก ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของศาลเจ้ า
ละเลิงหวาย และเป็นทีก่ ราบสักการะของคนไทย
หรือวัดจันทรัตนาราม งดงามด้วยพระธาตุ เชือ้ สายจีน และเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของ
เจดียท์ รงเหลีย่ มจัตรุ มุข บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
และอัฐธิ าตุของเกจิอาจารย์ชอื่ ดัง อาทิ หลวงปูม่ นั่ ชาวเมือง โดยเฉพาะในยามเช้า และยามเย็น
ภูริทัตโต, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่เสาร์
Lerng Wai
กั น ตสี โ ล และอั ฐิ ธ าตุ พ ระเกจิ อ าจารย์ ชื่ อ ดั ง BuengThisLasmall
pond was the leisure area
ทัว่ ประเทศ ภายในเนือ้ ทีร่ วมกว่า 24 ไร่
of the city especially in the morning and

พระธาตุเมืองพล  

โบราณสถานโนนแท่นพระ

ถูกค้นพบในพ.ศ. 2457 สันนิษฐานว่าเป็น
อโรคยาศาล ที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ตอนเกิดโรคระบาด มีการขุดพบโบราณวัตถุ
พระพุทธรูป และเทวรูปแกะสลักจากหินทราย
ซากก�ำแพง หม้อดิน รางบดยา โครงกระดูก
มนุษย์โบราณ ซึ่งแม้ปัจจุบันจะเหลือเพียงซาก
ปรักหักพัง แต่ทรงคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์

Non Thaen Phra Archaeological Site

Here is the highly valued place which
evening. Nearby was situated the Shrine
Another name is Wat Chan Rattanaram called La Lerng Wai shrine fully respect by reflected the long history of the area since
there were archaeological objects discovered
where was beautify by the square shape of Thai - Chinese people.
around such as Buddhist Images, Graven
Phra That where the holy relics of the holy
Image from sand stone, wall ruins, clay pot
respect monks were kept such as Luang Pu
etc. which were assumed as hospital (A Ro
Man, Luang Pu Fan Ajaro, Luang Pu Sao
Ka Ya San) in Khmer Period.
Kantasilo etc. among the whole area of 24 Rai.

Phra That Muang Phon
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บ้าน�
หนองบัวน้อย

“หมู่บ้านทอผ้า แดนป่าแห่งตำ�นาน
ถิ่นหินล้านปี ลายผ้ามัดหมี่
ไหมงานดีฮีตสิบสอง ท่องเที่ยววิถีชุมชน
สูงล้นศูนย์รวมจิตใจ พระเจ้าใหญ่ศากยมุณีศรีปทุม”

ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต�ำบลโสกนกเต็น อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เมื่อปี พ.ศ. 2430 มีนายพรานน�ำผู้คนจ�ำนวนมากเดินทางมาจาก อ.โกสุมพิสัย
จ. มหาสารคามเพือ่ ล่าสัตว์ และได้พบหนองน�ำ้ แห่งหนึง่ มีดอกบัวหลายหลากชนิด แถมมีสตั ว์
ป่าน้อยใหญ่มากมาย จึงตัง้ บ้านเรือนอยูท่ างใต้ของหนองน�ำ้ และตัง้ ชือ่ หมูบ่ า้ นว่าหนองบัว
จนในปีพ.ศ. 2530 ได้มกี ารแยกต�ำบลเมืองพล ออกเป็นต�ำบลโสกนกเต็น และแยกบ้านหนองบัว
หมูท่ ี่ 3 เป็นบ้านหนองบัวน้อย ม. 8 โดยมีนายธวัชชัย ค�ำแก้ว เป็นผูใ้ หญ่บา้ น

ทรัพยากรและวิถีชีวิต

บ้านหนองบัวน้อย ด�ำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือกินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กินได้ เวลาที่ว่างจากท�ำเกษตร จะปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม ท�ำเส้นไหม ทอผ้าไหมจ�ำหน่ายแทบทุกครัวเรือน ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ที่หลากหลาย เช่น กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มทอผ้า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มจักสาน
กลุ่มกองทุนในครัวเรือน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น

14 : บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น

Location : Moo 8 Sok Nok Ten Sub-District,
Khon Kaen Province.
Around the year 1887, a group of hunters
from Kosum Phisai District, Maha Sarakham
Province moved to settle beside the big pond
where appeared many kinds of lotus whereas
the wild animals. This abundance environment
was then found as the village called “Nong Bua”.
Afterthat it was devided to “Nong Bua Noi”
village and Mr. Thawatchai Khamkaew has been
nominated as village headman until present.
The principle of Nong Bua Noi village has
followed the Theory of Economy Sufficiency.
After their main task in the field they will grow
mulberry and cotton for breeding silk worm to
get the silk thread and to get cotton thread.
There were various occupation group set up for
living supplement such as Weaving group,
Mushroom cultivation, Saving for production
group etc.

เสน่ห์ท้องถิ่น Local Charm
ด้วยมีการปลูกต้นหม่อน และเลีย้ งไหม
อย่างเป็นล�่ำเป็นสัน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ
บ้ า นหนองบั ว น้ อ ยจึ ง เป็ น สิ น ค้ า ระดั บ
OTOP ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องผ้ า
บ้านหนองบัวน้อยคือ ผ้าไหมมัดหมี่ฮีตสิบ
สอง (ฮีต คือ จารีต ประเพณี) หรือคือ
การน�ำวิถีชีวิตของชาวอีสาน ในประเพณี
หรือโอกาสงานบุญส�ำคัญ 12 เดือน มาร้อย
เรียงออกแบบเป็นลวดลายผ้าไหม เช่น
ลายข้ า วหลามตั ด คื อ งานบุ ญ เข้ า กรรม,
ลายนกกระยางขาว คื อ งานบุ ญ ข้ า วจี่ ,
ลายกาหลง คื อ งานบุ ญ ข้ า วประดั บ ดิ น
เป็ น ต้ น และล่ า สุ ด ได้ มี ก ารคิ ด ค้ น
“ลายแคนแก่นคูณ” เป็นหนึ่งสัญลักษณ์
ประจ�ำจังหวัดขอนแก่น

Nong Bua Noi is well known for silk fabric
which has the strong indentity called “Mud Mee
Heat Sip Song Silk”. Heat Sip Song is the 12 monthly
pattern in occasional event of the village such as
“Khao Lam Tad” pattern for Boon Khao Kam event.
“Ka Long” pattern for Boon Khao Pradabdin event
etc. Recently they created the new pattern “Lai
Can Kaen Koon” which was chosen as the identity
of Khon Kaen Province.

Tips

“จ่อ” มีลักษณะคล้ายกระด้ง โดยมีการสานไม้ไผ่เข้าในจ่อ วางขดเป็นวงกลม
ก้นหอย ทิ้งระยะห่างไว้เท่าๆ กัน เพื่อใส่หนอนไหม ท�ำให้เก็บรังไหมได้สะดวกขึ้น
“CHOR” the utensil for feeding silk worm made from woven bamboo
in circle shape. Generally find in the village.
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สถานที่�
ท่องเที่ยว�
ในชุมชน

พระเจ้าใหญ่ หรือพระศากยมุณีศรีปทุม

แห่งวัดศรีหงษ์ทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชน และอ�ำเภอ
ใกล้ไกลองค์พระมีสีขาวสูงตระหง่านโดดเด่น เป็นที่เคารพศรัทธาสูงสุด
ในเทศกาลสงกรานต์ จะมีพิธีสักการะพระเจ้าใหญ่ร่วมกันทั้งชุมชน

Phra Chao Yai or Phra Sakkayamuni Sri Pra Thum

The big Buddha is situated in Wat Sri Hong Thong and was very
outstanding from afar with pure white colour. During Song Kran Festival
will have the sacred ceremony to pay holy respect.

โสกผีดิบ ความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ

บริเวณพืน้ ทีแ่ อ่ง มีลกั ษณะเป็นหินทรายละเอียด และหินโคลนสีแดงปน
น�้ำตาล ก่อเกิดรูปทรงแปลกตา มีอายุทางธรณีวิทยาถึง 65 ล้านปีที่นับว่าเป็น
ความงดงามทางธรรมชาติ ขณะเดียวกัน โสกแห่งนีม้ าพร้อมต�ำนานเล่าขานกัน
ว่าในปีพ.ศ. 2484 เกิดโรคระบาดขึน้ ในหมูบ่ า้ น (โรคฝีดาษ) ผูค้ นล้มตายจ�ำนวน
มาก รวมถึงพระสงฆ์ ท�ำให้ไม่มีผู้ประกอบพิธีกรรม ชาวบ้านจึงน�ำศพมาทิ้งยัง
โสกลึกแห่งนี้ แล้วอพยพไปอยู่ที่ใหม่ อันเป็นที่มาของชื่อโสกผีดิบนั่นเอง

Sok Phee Dip The Miracle of Nature

The rock formation “Sok Phee Dip” is result from
weathering and erosion sculpting of almost 65 million years
sedimentary strada, forming the miracle scenery of
sandstone rock canyon. Anyway the legend told about this
area used to be the cemetery when the epidemic occurred.

16 : บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมท่องเที่ยว

ย
อ
้
น
ว
ั
บ
ง
อ
บ้านหน

หมู่ที่ 8 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
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โปรแกรมประดิษฐ์พวงกุญแจรังไหม / Program  Silk Cocoon Key Chain
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวบุบผา ภูมณี
ติดต่อ : 126 หมู่ที่ 8 ต. โสกนกเต็น
อ. พล
โทร : 097-3370551
กิจกรรม : ประดิษฐ์พวงกุญแจจาก
รังไหม รับพวงกุญแจกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 10 คน
ค่าบริการ : 59 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
รังไหม วัสดุเหลือใช้จากการน�ำ
เส้นไหมออกไปทอ แล้วน�ำมาประดิษฐ์
ใหม่ ให้มมี ลู ค่า อย่างพวงกุญแจรังไหม
ทีท่ ำ� ง่ายได้ประโยชน์ โดยน�ำรังไหมมา
ท�ำความสะอาด ดึงเส้นใยออก เพื่อให้
ได้ ข นาดที่ ต ้ อ งการ จากนั้ น ย้ อ มสี
ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น สี ย ้ อ มไหมโดยเฉพาะ
จึงติดทน สวยสด หรืออาจเลือกใช้
สี ธ รรมชาติ ข องรั ง ไหมเลย มี ทั้ ง สี
เหลือง เหลืองนวล และสีขาวนวล

After getting silk thread, the left over cocoon would be created
to craft item key chain. This little cute key chain is the way to recycle
unwanted things to make the most advantage. Please come and experience.
Champ : Ms. Bubpha Phumanee
Contact info : 126 M. 8 T. Sok Nok Ten A. Phon
Tel : 097-3370551
Activity : Create your cocoon key chain.
Number of visitors : 10 persons
Service Fee : 59 Baht / person
Time : 30 Minutes.

18 : บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมเครื่องประดับไหม – ฝ้าย / Program Silk-Cotton Accessories
ชื่อผู้ประกอบการ : นางกงหลา ค�ำแก้ว
ติดต่อ : 9 หมู่ที่ 8 ต. โสกนกเต็น อ. พล
โทร : 089-2778252
กิจกรรม : เลือกท�ำเครื่องประดับ
1 ชนิด และรับกลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 5 คน
ค่าบริการ : ตุ้มหู เข็มกลัด
50 บาท / คน, สายสร้อย
และที่ติดผมแบบมีตุ้ม 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 60 นาที
เส้นด้าย หลอดเส้นไหม เศษผ้า
ไหมและผ้าฝ้าย ทีเ่ หลือจากการทอผ้า
และการตัดเย็บซิ่น คือแรงดลใจให้คิด
ท�ำเครื่องประดับจากไหมฮีตสิบสอง
ทั้งต่างหู สายสร้อย กิ๊บ ยางมัดผม
ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ใ นเรื่ อ งลวดลายและ
สีสัน ใช้วิธีการจับคู่ชิ้นผ้า น�ำมาจับ
กลีบซ้อนกัน เป็นดอกแก้ว ดอกพิกุล
หรือท�ำเป็นลูกตุ้ม ทั้งขนาดเล็กใหญ่
และยั ง ใช้ ผ ้ า ประจ� ำ เมื อ งพลมา
ประดิษฐ์ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผา้ เหลือใช้

The colourful cotton thread and silk fabric shred are the inspiration
to design the unique accessories from local materials. Especially silk
fabric of Heat Sip Song which were hugely intergrated in the design of
earing, belt, necklace and hair-tie. Let’s design and get one piece of Silk
accessories.
Champ : Mrs. Kongla Kamkaew
Contact info : 9 M. 8 T. Sok Nok Ten A. Phon
Tel : 089-2778252
Activity : Choose 1 accessory for making.
Number of visitors : 5 persons
Service Fee : Earing 50 Baht / person, Necklace and
Hair-Clip 100 Baht / person.
Time : 60 Minutes.
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โปรแกรมปลาร้าบองสมุนไพร / Program Pla Ra Bong with Herb
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางสังวาล บัวบรรเทา
ติดต่อ : 5 หมู่ที่ 8 ต. โสกนกเต็น อ. พล
โทร : 096-9264174
กิจกรรม : เรียนรู้การท�ำปลาร้าบอง
สมุนไพรทุกขั้นตอน
น�ำกลับบ้าน 1 กระปุก
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : 60 บาท / คน
ระยะเวลา : 40 นาที
ปลาร้าปลากระดี่ อาหารพืน้ ถิน่
ที่ ช าวบ้ า นรั บ ประทานกั น อยู ่ แ ล้ ว
เมื่ อ ต้ อ งการรสชาติ ที่ มี มิ ติ ยิ่ ง ขึ้ น
จึงลองท�ำปลาร้าบองสมุนไพรท�ำสุก
ปลอดสาร วั ต ถุ ดิ บ อาทิ พริ ก
หัวหอมแดง ข่า กระเทียม ตะไคร้
ใบมะกรูด และเพิ่มใบหม่อน เพื่อเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ซอยสมุนไพร
ทุกอย่าง แล้วน�ำไปคั่วแห้ง น�ำมาสับ
กับปลาร้าต้มสุกจนละเอียดเป็นเนื้อ
เดี ย วกั น รสชาติ อ ร่ อ ยกลมกล่ อ ม
เก็บได้ประมาณ 1 สัปดาห์

Pla-Ra from Kradie Fish is the simply local menu of I San people.
Once they need to add some special taste they use local herb like red
onion, galangal, lemon grass, kaffir lime leaves especially mulberry
leaves which make this recipe more unique.
Champ : Mrs. Sangwan Buabantao
Contact info : 5 M. 8 T. Sok Nok Ten A. Phon
Tel : 096-9264174
Activity : Learning how to make Pla Ra Bong with Herbs.
Get 1 box back home.
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : 60 Baht / person
Time : 40 Minutes.

20 : บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมสลัดโรลดักแด้ / Program Roll Salad with Fried Silkworm
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางสวรรยา ลาแพงศรี
ติดต่อ : 151 หมูท่ ี่ 8 ต. โสกนกเต็น อ. พล
โทร : 064-7093657
กิจกรรม : ท�ำสลัดโรลดักแด้ พร้อมสูตร
น�้ำจิ้มดักแด้ และได้สลัดโรลกลับบ้าน
1 กล่อง
จ�ำนวนต่อรอบ : ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 45 นาที
เพราะบ้ า นหนองบั ว น้ อ ย
เป็ น ชุ ม ชนปลู ก หม่ อ นเลี้ ย งไหม
ดังนัน้ อีกหนึง่ วัตถุดบิ ในการท�ำอาหาร
ที่ได้รับความนิยมคือ ดักแด้ไหม ซึ่ง
ปกติคนจะคุ้นเคยกับการคั่วเกลือ แต่
เมื่ อ มาประยุ ก ต์ เ ป็ น สลั ด โรลดั ก แด้
เพื่ อ สร้ า งรสชาติ ท่ี แ ตกต่ า งบนจาน
อาหารทีค่ นนิยม และยังสะท้อนถึงอัต
ลักษณ์หมู่บ้าน หากินได้ที่หนองบัว
น้อยที่เดียว ความพิเศษอีกอย่างคือ
น�ำ้ สลัดสไตล์ซฟี ดู้ ทีป่ น่ั เนือ้ ดักแด้ไหม
ลงไปผสม ได้รสชาติที่เปรี้ยวๆ มันๆ
จนท้าให้มาลิ้มลอง

As Nong Bua Noi is silk community then they adapted local
ingredient from normally fried silkworm to Roll Salad with silkworm. The
one and the only in Thailand which reflect the community identity. Even
salad dressing is mixed with silkworm to make it juicy and yummy in
different texture.
Champ : Mrs. Sawalya Lapaengsri
Contact info : 151 M. 8 T. Sok Nok Ten A. Phon
Tel : 064-7093657
Activity : Making Roll Salad with silkworm and salad dressing.
Get one pack back home.
Number of visitors : 5 persons
Service Fee : 100 Baht / person.
Time : 45 Minutes.
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โปรแกรมกังหันลมไม้ไผ่ / Program Bamboo Wind Turbine
ชื่อผู้ประกอบการ : นางจิตรา ศรีกล่อม
ติดต่อ : 190 หมูท่ ี่ 8 ต.โสกนกเต็น อ.พล
โทร : 095-9238748
กิจกรรม : ประดิษฐ์กังหันลมไม้ไผ่
ได้กังหันลมกลับบ้าน 1 อัน
จ�ำนวนต่อรอบ : 5 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 15 นาที
ไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติ ที่หาได้
อย่างง่ายดายในท้องถิ่น ช่วยประหยัด
ต้นทุนในการผลิตสินค้า บ้านหนองบัวน้อย
มี ก ลุ ่ ม จั ก สานผลิ ต งานไม้ ไ ผ่ ที่ ห ลาก
หลาย ทั้งกระบุง กระจาด กระด้ง จ่อ
หุน่ ไล่กา เศษไม้ทเี่ หลือสามารถน�ำไปท�ำ
ของเล่นกังหันลมให้เด็กๆ ได้ หรือไว้
ตกแต่งบ้านก็ได้ ดูเพลินตา เพลินใจ
เดี๋ยวนี้เด็กๆ ในหมู่บ้านก็ยังเล่นกันอยู่
ขายเพียงอันละ 10 บาท เนื่องจากขาย
ที่บ้าน นักท่องเที่ยวจึงสามารถแวะไป
เลือกดูสินค้าจักสานอื่น ๆ ติดมือกลับ
บ้านได้

Bamboo is natural material which was abundance in the village.
It use for making various kind of utensils such as basket, Chor, fishing
trap etc. The left bamboo can make a local toy “wind turbine”
for children enjoyment or it could be adapted as home decorations.
Champ : Mrs. Chitra Sriklom
Contact info : 190 M. 8 T. Sok Nok Ten A. Phon
Tel : 095-9238748
Activity : Invent bamboo wind turbine.
Number of visitors : 5 persons
Service Fee : 50 Baht / person
Time : 15 Minutes.

22 : บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมฝึกทำ�ขนมตาล / Program Thai Dessert-Khanom Tan
ชื่อผู้ประกอบการ : นางหนูคิ้ม ด�ำดุลย์
ติดต่อ : 2 หมูท่ ี่ 8 ต. โสกนกเต็น อ. พล
โทร : 087-8323728
กิจกรรม : ฝึกท�ำขนมตาล
ได้ขนมตาลกลับบ้าน 1 กล่อง
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : 60 บาท / คน
ระยะเวลา : 40 นาที
ด้วยความที่ท�ำขนมไทยนานา
ชนิดอยู่แล้ว เวลามีแขกมาเยี่ยมเยือน
ก็ จ ะท� ำ จ� ำ หน่ า ยเป็ น ประจ� ำ ถ้ า มี
ลูกตาล ก็ท�ำขนมตาลมาขาย หรือท�ำ
ขนมกล้วย ขนมฟักทองบ้าง แล้วแต่วา่
มีวัตถุดิบอะไร ส่วนขนมตาลคือตัวที่
น�ำมาพัฒนาสูตร โดยโรยงา เพิม่ ความ
หอมมัน รสชาติหวานก�ำลังดี และ
เนือ้ ขนมมีความนุม่ เนียน มีการเพิม่ แม่
พิ ม พ์ เ พื่ อ ให้ รู ป ลั ก ษณ์ ส วยงามน่ า
รับประทานยิ่งขึ้น

When the guest come to visit. The villagers will make Thai dessert
for welcoming. The Dessert menu will be changed according to season
such as pumpkin, banana and toddy palm. Today the villagers develop
Khanom Tan (making from toddy palm) recipe by adding sesame to intensify taste. Please don’t miss to make this new taste of dessert.
Champ : Mrs. Nookim Dumdul
Contact info : 2 M. 8 T. Sok Nok Ten A. Phon
Tel : 087-8323728
Activity : Making Khanom Tan and get self-made back home.
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : Service fee : 60 Baht / person.
Time : 40 Minutes.
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โปรแกรมหน้ากากผ้าไหมอนามัย / Program Hygenic Silk Mask
ชื่อผู้ประกอบการ : นางจุรี หลงมีวงษ์
ติดต่อ : 39 หมู่ที่ 8 ต.โสกนกเต็น อ.พล
โทร : 091-7796468
กิจกรรม : ฝึกท�ำหน้ากากผ้าไหมอนามัย
(เย็บจักร) ได้รับหน้ากากอนามัย
กลับบ้าน
จ�ำนวนต่อรอบ : 5 คน
ค่าบริการ : 100 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ในช่วงเวลาที่โลกก�ำลังเกิดโรค
ระบาด จึงคิดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
น�ำผ้าไหมลวดลายต่างๆ ทั้ง ลายขิด
ลายมัดหมี่ ลายเมืองพล มาประดิษฐ์
หน้ากากอนามัย โดยบุด้วยผ้ามัสลิน
ที่ ช ่ ว ยกรองฝุ ่ น ละอองได้ อ ย่ า งดี
ขนาดของหน้ า กากได้ ม าตรฐาน
มี ทั้ ง แบบคล้ อ งหู ป กติ และเพิ่ ม
สายห้ อ ยคอ และความสวยงามของ
ผ้ า ไหม ยั ง เพิ่ ม ความโดดเด่ น ให้ กั บ
ผู้สวมใส่อีกด้วย

During the world epidemic situation. Everyone has to protect
themselves by wearing mask as new normal life. Thus Nong Bua Noi
village create mask by using silk in local pattern Mad Mee and Khid.
And use sub lining fabric with Muslin which quite help to protect dust.
For sure the wearer would look very stylish.
Champ : Mrs. Juree Longmeewong
Contact info : 39 M. 8 T. Sok Nok Ten A. Phon
Tel : 091-7796468
Activity : Learn how to make silk mask and get one back home.
Number of visitors : 5 persons
Service Fee : 100 Baht / person
Time : 30 Minutes.

24 : บ้านหนองบัวน้อย หมูท่ ี่ 8 ตำ�บลโสกนกเต็น อำ�เภอพล จังหวัดขอนแก่น

โปรแกรมหมูหมักปลาร้าสมุนไพร / Program Herbal Pork Marinated with Pla Ra
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสุพัตร ศรีภูวงศ์
ติดต่อ : 30 หมูที่ 8 ต. โสกนกเต็น อ. พล
โทร : 098-2027579
กิจกรรม : ท�ำหมูหมักปลาร้าทอด
พร้อมรับประทานทันที ในเซตประกอบ
ด้วยหมู 2 พวง ข้าวเหนียว 1 ห่อ
จ�ำนวนต่อรอบ : 5 คน
ค่าบริการ : 99 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ปลาร้าทีน่ ยิ มรับประทานกันใน
ชุมชน เมื่ออยากให้นักท่องเที่ยวได้
ลองสัมผัสอีกรสชาติ จึงลองน�ำปลาร้า
มาหมักกับหมูสว่ นสะโพก ได้กลิน่ หอม
ปลาร้าจาง ๆ และกลิน่ หอมของสมุนไพร
เช่น กระเทียม ตะไคร้ ใบมะกรูด และ
เพิ่มน�้ำกระเทียมดอง ดึงรสหวานนิด
หน่อย ระยะเวลาหมัก 20 นาที หรือ
หมักข้ามคืนจะยิง่ ซึมเข้าเนือ้ หมูดี แล้ว
น�ำมาเสียบตอกแขวน ผึ่งแดดให้พอ
แห้ง (ถ้านานไปจะท�ำให้หมูแข็ง) แล้ว
น�ำมาทอดไฟอ่อน

Pla Ra is an I San favorite recipe. Since they need visitors to try
another menu from Pla Ra, then they use Pla Ra to marinate pork with
some herb such as kaffir lime leave, lemon grass, and garlic to make
particular flavor. Then using bamboo strip to bind pieces of pork before
dry in the sun <not too long> and fry it in the low fire.
Champ : Mrs. Suphat Sriphuwong
Contact info : 30 M. 8 T. Sok Nok Ten A. Phon
Tel : 098-2027579
Activity : Herbal Pork Marinated with Pla Ra
Number of visitors : 5 persons
Service Fee : Service fee : 99 Baht / person.
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมเทียนหอมสมุนไพร  / Program Herbal Aroma Candle
ชือ่ ผูป้ ระกอบการ : นางอรทัย พรหมราช
และ นางเทียน อ�ำนาจ
ติดต่อ : 34 หมู่ที่ 8 ต.โสกนกเต็น อ.พล
โทร : 086-0137187
กิจกรรม : ฝึกท�ำเทียนหอมสมุนไพร
ตั้งแต่การหั่นวัตถุดิบ ต�ำ แล้วเคี่ยวเพื่อ
ดึงกลิ่น และรับเทียนหอมสมุนไพร
กลับบ้าน 1 อัน
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : 69 บาท / คน
เลือกระหว่างสูตรตะไคร้ หรือมะกรูด
ระยะเวลา : 40 นาที
เนื่ อ งจากเรามี แ นวความคิ ด
อยากแปรรูปสมุนไพร เพื่อเป็นสินค้าที่
ใช้ได้ทั้งภายในชุมชนและเพื่อจ�ำหน่าย
จึงคิดท�ำเทียนหอมสมุนไพร ที่เหมาะ
ส�ำหรับจุดบูชาพระ หรือสร้างบรรยากาศ
โดยสมุ น ไพรที่ ใช้ คือ ตะไคร้หอมตาม
สวน ตามทุ่งนา และมะกรูด โดยน�ำ
สมุนไพรมาต�ำสดเพือ่ ให้กลิน่ ออกดี แล้ว
น�ำไปต้มกับน�้ำเทียน ต้มเสร็จกรองเศษ
ออก แล้วน�ำน�้ำเทียนหอมมาหยอดลง
แก้ว ที่มีไส้เทียนแขวนอยู่ รอจนเนื้อ
เทียนหอมจับตัว

In order to create new product from local herbs to generate
income for family. They think of Herbal Aroma Candle which is easy
to make and very useful. It can be lit for worship and for aroma
therapy. Making tips is to pound herb khaffir lime or lemon grass before
boiling to get good scent. Then mixed with candle wax and pour into
the ready mole which place candlewick.
Champ : Mrs. Orathai Phromrat and Mrs. Thien Amnaj
Contact info : 34 M. 8 T. Sok Nok Ten A. Phon
Tel : 086-0137187
Activity : Learning how to make Herbal Aroma Candle.
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : 69 Baht / person
Time : 40 Minutes.
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โปรแกรมประดิษฐ์ธุงแขวน (ธุงโมบาย) / Program Mobile Thoong
ชื่อผู้ประกอบการ : นางทองพูล เชื้อผกา
และ นางพวงเพชร พุฒรา
ติดต่อ : หมูท่ ี่ 8 ต. โสกนกเต็น อ. พล
โทร : 080-9519522
กิจกรรม : ท�ำธุงแขวนขนาดเล็ก (4 ชิ้น)
ได้ธุงกลับบ้าน 1 อัน
จ�ำนวนต่อรอบ : 5-10 คน
ค่าบริการ : 50 บาท / คน
ระยะเวลา : 30 นาที
ธุ ง เครื่ อ งรางของชาวอี ส าน
ที่เชื่อว่าสามารถขับไล่ความชั่วร้าย
สิ่งอัปมงคล ดังนั้น จึงมักปรากฏธุง
แขวนประดับในพิธีการส�ำคัญต่างๆ
ของหมู ่ บ ้ า นแทบทุ ก งาน และถื อ
เป็ น การท� ำ เพื่ อ ถวายเป็ น พุ ท ธบู ช า
ในช่วงเข้าพรรษา และออกพรรษา
เป็นต้น ปัจจุบัน ธุง ใช้ประดับตกแต่ง
สถานที่ต่างๆ ให้สวยงาม เนื่องจาก
สี สั น และรู ป ทรงแขวนไล่ ร ะดั บ
ที่ยังผูกไว้ด้วยความเชื่อดั้งเดิม

Thoong is amulet of I San people. They believe that it can dispel
bad luck and evil. Thus they use Thoong in many ceremony or even to
decorate home. In Buddhist ceremony they would make Thoong in respect
to the Buddha. Come and hold on this traditional craft together at Ban
Nong Bua Noi.
Champ : Mrs. Thongphoon Chueaphaka and Mrs. Phuangphet Puttra
Contact info : M. 8 T. Sok Nok Ten A. Phon
Tel : 080-9519522
Activity : Making Mobile Thoong (4 pieces) and get one home.
Number of visitors : 5-10 persons
Service Fee : Service fee : 50 Baht / person.
Time : 30 Minutes.
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โปรแกรมท่องเที่ยว

กิจกรรม One Day Trip
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ส�ำหรับผู้ท่ีต้องการสัมผัสมนต์เสน่ห์ท้องถิ่นของบ้านหนองบัวน้อยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
อาจเลือกพักค้างที่โฮมเสตย์ในชุมชน ที่พร้อมต้อนรับด้วยความอบอุ่น มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกครบครัน สะอาดสอ้าน ได้มาตรฐาน ปัจจุบันมีประมาณกว่า 20 หลัง
นักท่องเที่ยว สามารถติดต่อส�ำรองห้องพักได้ที่ นายธวัชชัย ค�ำแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
และประธานคณะกรรมการบริการจัดการชุมชนท่องเที่ยว บ้านหนองบัวน้อย
หมู่ที่ 8 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทร. 085-6463008
One who desire to deeply touch the charming of local at Ban Nong Bua Noi, they
could check-in at homestay which has around 20 homestays in the village. All of
them qualified for standard, clean, safety and convenient. For booking or more
information please contact Thawatchai Khamkaew, the Village Headman and President of Community Tourism Ban Nong Bua Noi Moo 8 Tambon Sok Nok Ten,
Amphoe Phon, Khon Kaen Province. Telephone 085-6463008.
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วันที่ 1

กิจกรรม Two Days Trip

10.00 น.
สักการะพระศากยะมุณีศรีปทุม
Worship the sacred Big Buddha, Phra Sakkayamuni Sri Prathum.
11.00 น.
เยี่ยมชมหมู่บ้าน กี่โบราณ บ้านโบราณ
Visit the village, community base, traditional home and
hundred years loom.
12.00 น.
รับประทานอาหารพื้นถิ่น / Lunch Time.
14.00 น.
แหล่งชุมชนต้นน�ำ้ และเรียนรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการทอผ้าไหมมัดหมี่
Visit Suan Ton Nam to learn the process of silk and cotton
weaving.
16.00 น.
เยือนโสกผีดิบ ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
Visit Sok Phee Dip, amaze with natural wonders.

วันที่ 2

เช้า
ตักบาตรพระ และปั่นจักรยานชมหมู่บ้าน
Give alms to the monks and ride bicycle around the village.
10.00 น.
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทอผ้าไหม ศึกษาลายผ้าฮีตสิบสอง และลายดอก
แคนแก่นคูน หรือเลือกท�ำกิจกรรมตามแคตตาล็อก D-HOPE
Learning about fabric and traditonal pattern Heat Sip Song and
Dok Can Kaen Koon or select activity from catalog D-HOPE.
13.00 น.
ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
Head to nearby sightseeing places in connected district.
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บานหนองบัวนอย
1. วัดพระเจาใหญ

5. กังหันลมไมไผ

2. ร.ร.บานหนองบัวทวิคามบำรุง

6. พวงกุญแจรังไหม

9. ศาลากลางบาน
10. ที่ทำการผูใหญบาน

3. ศูนยเรียนรูชุมชนทอผาไหม
4. สลัดโรลดักแด

7. กี่ 100 ป
8. ฝกทำขนมตาล

11. หนากากผาไหมอนามัย
12. หมููหมักปลาราสมุนไพร

13. ประดิษฐธุงแขวน
14. จุดตอนรับนักทองเที่ยว
15. บานโบราณ
16. ฟารมวัวเนื้อ

17. เทียนหอมสมุนไพร
18. ปลาราบองสมุนไพร
19. หนากากผาไหมอนามัย
20. สวนปลูกดอกไม
21. โสกผีดิบ
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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

D-HOPE : 31

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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