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การท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย
ด้้วยขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื
?

เป็็นสิ่่�งท่ี่�เราเชื่่�อว่่าคงเป็็นเร่�องท่ี่�คาใจใครหลายคนมาโดยตลอด เราเอง 
ก็็เชื่น่กั็น แต่ในขณะเด่ยว่กั็น สิ่่�งหน่�งท่ี่�แน่นอนและป็ฏ่ิเสิ่ธไม่ได้ ก็็ค่อ 
คว่ามสิ่ว่ยงามและมหัศจรรย์ของสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ต่างๆ ท่ี่�ซ่่อนตัว่อย่่
แที่บทีุ่ก็มุมของป็ระเที่ศไที่ย ซ่่�งหาก็นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�ไม่ม่รถยนต์สิ่่ว่นตัว่ 
ไมส่ิ่ามารถเด่นที่างเขา้ถ่งได้ ก็็คงเป็น็เร่�องท่ี่�นา่เสิ่ย่ดายไม่ใชื่น่อ้ย

ททท. หรืือ การืท่องเท่�ยวแห่งปรืะเทศไทย (Tourism Authority of  
Thailand) จ่งตัดสิ่่นใจสิ่ร้างสิ่รรค์เสิ่้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว่ด้ว่ยระบบ 
ขนสิ่่งสิ่าธารณะใน 15 จังหวั่ดทัี่�ว่ป็ระเที่ศไที่ย เพ่ื่�อใชื่โ้อก็าสิ่น่�ในก็าร 
นำารอ่งค้นหาคำาตอบและสิ่รา้งคว่ามเป็น็ไป็ได้ใหม ๆ่  ท่ี่�จะที่ำาใหก้็ารท่ี่องเท่ี่�ยว่ 
ด้ว่ยระบบขนสิ่ง่สิ่าธารณะในป็ระเที่ศไที่ยเก่็ดข่�นจรง่ได้ในท่ี่�สิ่ดุ

ผ่่านก็ารรว่บรว่มข้อม่ลสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่และขนสิ่่งสิ่าธารณะจาก็ทัี่�ง
หน่ว่ยงานต่างๆ ในพ่ื่�นท่ี่� ผ่่้ใชื่ง้านและคนท้ี่องถ่�น รว่มถ่งก็ารที่ดลองเป็็น 
นัก็เด่นที่างด้ว่ยตัว่เอง เพื่่�อสิ่รา้งเสิ่้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว่จาก็ขนสิ่่งสิ่าธารณะ
ท่ี่�สิ่ามารถใชื่ง้านได้จรง่ ป็ระก็อบไป็ด้ว่ยข้อมล่ท่ี่�ทัี่นสิ่มยั และมค่ำาแนะนำา
ในก็ารใชื่ง้านท่ี่�ชื่ว่่ยใหท้ี่กุ็คนสิ่ามารถออก็แบบก็ารเด่นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว่ของ
ตัว่เองใหร้าบร่�นและป็ลอดภััยท่ี่�สิ่ดุ

แน่นอนว่่าก็ารท่ี่องเท่ี่�ยว่ด้ว่ยระบบขนสิ่่งสิ่าธารณะในป็ระเที่ศไที่ยนั�น
ยังคงไม่สิ่มบ่รณ์แบบ และยังม่สิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ด่ๆ อ่ก็มาก็มาย ท่ี่�เรา
ยังไม่สิ่ามารถพื่าคุณไป็ได้ในวั่นน่� แต่เราหวั่งว่่าก็ารพื่ัฒนาเสิ่้นที่างท่ี่อง
เท่ี่�ยว่ในครั�งน่�จะเป็็นจุดเร่�มต้นของก็ารพื่ัฒนาระบบขนสิ่่งสิ่าธารณะ 
ในฐานะโครงสิ่รา้งพื่่�นฐานของป็ระเที่ศไที่ยอย่างจรง่จังและเป็็นระบบ  
ไม่เฉพื่าะแค่ในเม่องหลว่งของป็ระเที่ศไที่ยอย่างก็รุงเที่พื่มหานครเท่ี่านั�น 
แต่ครอบคลุมทัี่�ว่ถ่งทัี่�งก็ารเชื่่�อมต่อระหว่่างจังหวั่ดและภัายในจังหวั่ด 
ทีุ่ก็พื่่�นท่ี่�ทัี่�ว่ป็ระเที่ศ เพื่่�อให้ก็ารเข้าถ่งสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�สิ่ว่ยงามและ 
มค่ณุค่าของป็ระเที่ศไที่ยก็ลายเป็น็เร่�องของที่กุ็คนได้อยา่งแท้ี่จรง่

การืท่องเท่�ยวแห่งปรืะเทศไทย 
(Tourism Authority of Thailand)

ขอ้มล่ล่าสิ่ดุ ณ วั่นท่ี่�  9 มถ่นุายน 2564
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สารบญั

ของขวัญัขอนแก่่น116

เก่่�ยวักั่บขอนแก่่น

สัญัลััก่ษณ์์
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18

36

54

โซนแก่่นนคร

โซนมหาวัทิยาลััยขอนแก่่น

โซนเมอืงขอนแก่่น

พื่ระมหาธาตุแก่็นนคร
บ่งแก่็นนคร
ตลาดต้นตาล
เคร่�องดนตร ่ขอนแก่็นมรดก็อ่สิ่าน

TCDC Khon Kaen 
พ่ื่พื่่ธภััณฑ์์ธรรมชื่าต่ว่่ที่ยา อพื่.สิ่ธ. มหาว่่ที่ยาลัยขอนแก่็น
Columbo Craft Village

ย่านศรจั่นที่ร์
พ่ื่พื่่ธภััณฑ์สิ่ถานแห่งชื่าต่ ขอนแก่็น
รา้นเจ๊อ่ม ของฝาก็จาก็ขอนแก่็น
ผ่ล่ตภััณฑ์์ขา้ว่เป็ยีก็ ยา่นถนนก็ลางเมอ่ง
ศาลหลัก็เม่องขอนแก่็น
หมั�นโถว่ ตรา 5 ดาว่
ย่านตลาดบ้านคำาไฮ

86 โซนอำาเภอนำ�าพอง
พื่ระธาตุขามแก่็น
หม่่บ้านง่จงอางบ้านโคก็สิ่ง่า
สิ่มุนไพื่รบ้านง่จงอาง

ก่ารเดิินทาง
ขั�นตอนก็ารด่ระบบขนสิ่่งสิ่าธารณะ
เเผ่นท่ี่�เเละสิ่ายรถขนสิ่่งสิ่าธารณะ
ข้อม่ลรถโดยสิ่าร

102 โซนภผูามา่น
จุดชื่มว่่ว่ภั่ผ่าม่าน
ชืุ่มชื่นบ้านเซ่น่เหน่อ
ป็่าสิ่นดงลาน

125 ขอ้มูลัสัถานท่�

เสัน้ทางเเนะนำา118



จังหวั่ดท่ี่�ม่ขนาดใหญ่่เป็็นอันดับ 6 และม่ป็ระชื่าก็รหนาแน่นเป็็น
อันดับ 3 ของภัาคตะวั่นออก็เฉ่ยงเหน่อ ตั�งอย่่ในบรเ่ว่ณศ่นย์ก็ลางที่าง
ป็ระวั่ต่ศาสิ่ตร์และว่่ถ่ชื่ว่่่ตแถบลุ่มแม่นำาโขง เม่� อผ่สิ่มผ่สิ่านกั็บคว่าม 
เป็็นอย่่แบบไที่ยๆ จ่งเก่็ดเป็็นเม่องท่ี่�เต็มไป็ด้ว่ยวั่ฒนธรรมท่ี่�หลาก็หลาย 

สิ่ะท้ี่อนออก็มาให้เห็นผ่่านอาหาร สิ่ถาป็ัตยก็รรม และป็ระวั่ต่ศาสิ่ตร ์
โดยม่สิ่ถานท่ี่� เท่ี่�ยว่ที่างวั่ฒนธรรมท่ี่�สิ่ำาคัญ่ เชื่่น พื่ระธาตุขามแก่็น  
พื่ระมหาธาตุแก่็นนคร ท่ี่�แสิ่ดงให้เห็นถ่งคว่ามรำารว่ยของมรดก็ 
ที่างวั่ฒนธรรม และยังม่แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยว่ที่างธรรมชื่าต่มาก็มาย เชื่น่ 
จุดชื่มว่่ว่หน่ชื่า้งสิ่แ่ละอทุี่ยานแหง่ชื่าต่ภัผ่่าม่าน เป็น็ต้น

ป็ัจจุบันขอนแก่็นถ่อเป็็นเม่องท่ี่�โดดเด่นในเร่�องของคว่ามครบครัน 
ที่างสิ่่�งอำานว่ยคว่ามสิ่ะดว่ก็และคว่ามก้็าว่หน้าที่างเที่คโนโลย่ไม่แพื่ ้
เมอ่งใหญ่แ่หง่อ่�น ๆ  ในป็ระเที่ศไที่ย นอก็จาก็น่�ยงัเป็น็ท่ี่�ตั�งของมหาว่่ที่ยาลัย
ระดับป็ระเที่ศอย่างมหาว่่ที่ยาลัยขอนแก่็นอ่ก็ด้ว่ย ขอนแก่็นจ่งถ่อเป็็น 
อ่ก็หน่�งจังหวั่ดท่ี่�ผ่สิ่มผ่สิ่านก็ารพัื่ฒนาท่ี่�ก้็าว่ไป็ข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั�ง
เข้ากั็บคณุค่าท่ี่�มอ่ย่ใ่นอด่ตได้อยา่งลงตัว่

ขอนแก่่น



ตลาด

ท่ี่�ที่านข้้าว

อนุสาวรีย่์์

สวนสาธารีณะ

พิิพิิธภััณฑ์์

ธรีรีมชาติ

ชุมชน

วัด

โบสถ์์

มัสย์ิด

สถ์านท่ี่�รีาชการี

โรีงละครี

กิจกรีรีม

อาหารี

ถ่์าย์ภัาพิ

ท่ี่�พิัก

ช็อปปิง

ห้องนำ�า

สญัลักษณ์
แผนท่ี่�

สญัลักษณ์
ในสถ์านท่ี่�

KHON KAEN

สญั
ลัก่

ษณ
์

เครี่�องบิน

รีถ์ทัี่วรี/์รีถ์บัส

รีถ์ต้้โดย์สารี

รีถ์สามล้อ

รีถ์จักรีย์านย์นต์
รีบัจ้าง

รีถ์ไฟ

รีถ์ปรีะจำาที่าง

รีถ์สองเเถ์ว

รีถ์แท็ี่กซี่่�

สญัลักษณ์
ข้นสง่สาธารีณะ
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รถขนสง่สาธารณะ
ภายในจัังหวัดั

มส่ิ่ามล้อเคร่�องใหบ้รก่็ารในยา่นท่ี่องเท่ี่�ยว่

รีถ์สามล้อ

 มบ่รก่็ารว่่นมอเตอรไ์ซ่ค์ตามจุดต่างๆ ในเมอ่ง

รถไฟ
สิ่ถานร่ถไฟขอนแก่็นรองรบัรถไฟสิ่ายอ่สิ่านเหนอ่ โดยสิ่ามารถ
มาจาก็หนองคายและอดุรธานไ่ด้ 

รีถ์จักรีย์านย์นต์

ก่ารเดินทางมา
ขอนแก่่น

KHON KAEN10

รีถ์ทัี่วรี ์/ รีถ์บสั
รืถโดยสารืภายในปรืะเทศ
เด่นที่างจาก็ก็รุงเที่พื่ฯ และภั่ม่ภัาคอ่�นๆ มายังสิ่ถาน่ขนสิ่่ง
ขอนแก่็นแหง่ท่ี่� 3 โดยจะอย่่หา่งจาก็ตัว่เม่องป็ระมาณ 9 ก็ม. 
และมร่ถเมล์ป็รบัอาก็าศ สิ่องแถว่ และแท็ี่ก็ซ่่�ใหบ้รก่็ารเขา้เมอ่ง
ได้โดยตรง

รืถโดยสารืรืะหว่างปรืะเทศ
มร่ถสิ่าย 5 ขอนแก่็น - เว่่ยงจันที่น ์ไป็ยงัป็ระเที่ศลาว่ได้

เครี่�องบนิ
สายการืบิินรืะหว่างปรืะเทศ
มเ่ท่ี่�ยว่บน่ตรงมาจาก็เมอ่งหลว่งพื่ระบาง

สายการืบิินในปรืะเทศ
ม่เท่ี่�ยว่บ่นให้บรก่็ารจาก็ทัี่�งสิ่นามบ่นดอนเม่อง สิุ่ว่รรณภั่ม ่ 
และข้ามภัม่ภ่ัาคจาก็สิ่นามบน่เชื่ย่งใหมแ่ละภัเ่ก็็ต โดยมร่ถมน่บั่สิ่ 
ใหบ้รก่็ารเขา้เมอ่ง

สิ่ามารถเด่นที่างไป็ยังสิ่ถาน่เม่องพื่ล บ้านไผ่่ เขาสิ่ว่นก็ว่างได้ 
ด้ว่ยรถขบว่นท้ี่องถ่�น

รีถ์ไฟ

รถเมล์ขอนแก่็นซ่ต่่�บัสิ่รว่่มกั็บมหาว่่ที่ยาลัยขอนแก่็น เพื่่�อให้
บรก่็ารในพ่ื่�นท่ี่�มหาลัยและในตัว่เม่อง ราคาเร่�มต้นท่ี่� 15 บาที่ 
ท่ี่�สิ่ามารถต่ดตามตำาแหนง่รถผ่่านแอป็พื่ล่เคชื่นัได้

รีถ์ปรีะจำาที่าง

สิ่องแถว่ในขอนแก็่นม่ 10 ก็ว่่าสิ่ายท่ี่�ม่ข้อม่ลเสิ่้นที่างชื่ดัเจน 
ครอบคลมุสิ่ถานท่ี่�สิ่ำาคัญ่และพ่ื่�นท่ี่�ใก็ล้เค่ยง

รีถ์สองแถ์ว

แท็ี่ก็ซ่่�มเ่ตอรค่์ดค่าบรก่็าร 3 ก่็โลเมตรแรก็ 30 บาที่ ถัดไป็เพื่่�ม
ก่็โลเมตรละ 4 บาที่

รีถ์แท็ี่กซี่่�

เด่นที่างไป็อำาเภัอใก็ล้เค่ยงได้ด้ว่ยค่ว่รถต่้จาก็สิ่ถาน่ขนสิ่่ง
ขอนแก่็นแหง่ท่ี่� 3

รีถ์ต้้โดย์สารี

สิ่ามารถเด่นที่างจาก็ก็รุงเที่พื่ฯ หร่อจังหวั่ดใก็ล้เค่ยงใน 
ภัาคอ่สิ่านได้ โดยจะม่ ค่ว่รถอย่่ ท่ี่� สิ่ถาน่ขนสิ่่งขอนแก่็น 
แห่งท่ี่�  3 เป็็นหลัก็

รถตูู้้โดิยสัาร
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ขั�นตอนก่ารดรูะบบขนสง่สาธารณะ

1. แผนท่ี่�
แสิ่ดงสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�สิ่ามารถเด่นที่างได้โดยระบบขนสิ่่งสิ่าธารณะ 
เลขสิ่ายรถโดยสิ่ารสิ่าธารณะ และเสิ่น้ที่างก็ารเด่นรถตั�งแต่ต้นที่าง-ป็ลายที่าง

2. ข้อ้มููลรถโดยสาร
แสิ่ดงข้อม่ลเลขสิ่าย ชื่่�อสิ่าย เสิ่้นที่างก็ารเด่นรถ (ต้นที่าง-ป็ลายที่าง) 
เว่ลาเด่นรถ ค่าโดยสิ่าร ผ่่ใ้หบ้รก่็าร และเบอรต่์ดต่อ

3. วิธิีก่ารดรูะบบข้นสง่สาธีารณะ
(หน้าแนะนำาสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิ)
หน้าแรก็ของสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่แต่ละแห่งจะแสิ่ดงข้อม่ลระบบขนสิ่่ง
สิ่าธารณะท่ี่�สิ่ามารถโดยสิ่ารไป็สิ่่่จุดหมายได้ โดยเเต่ละสิ่ถานท่ี่�อาจจะม่
มาก็ก็ว่่า 1 สิ่าย

4. แผนท่ี่�โซน (หรอื) แผนท่ี่�โซนท่ี่องเท่ี่�ยวิ
แสิ่ดงตำาแหนง่สิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�อย่่ในบรเ่ว่ณเด่ยว่กั็น ชื่่�อถนน ชื่่�อสิ่ถานท่ี่�
บรเ่ว่ณใก็ล้เค่ยง

สิ่ญั่ลัก็ษณป์็ระเภัที่
ขนสิ่ง่สิ่าธารณะ

เลขสิ่าย

ชื่่�อสิ่าย

แบบท่ี่�  1 แบบท่ี่�  2

0000 - ชื่ �อสายขนส่งสาธารณ
ะ

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน



14

เเผนท่ี่�เเละสาย์รีถ์ข้นสง่สาธารีณะ
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16
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22

24

MAP

1475

KST (สายสีเหล่ือง)

217

218

501



ข้อ้ม้ลรีถ์โดย์สารี
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สาย 16
ต้นที่าง: บา้นโนนทัี่น 
ป็ลายที่าง: วั่ดป็า่อดลุยาราม

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 9-13 บาที่
บจ. ขอนแก่็นเซ่อรว่์่สิ่  
คอรเ์ป็อเรท่ี่ฟ

สาย 3 (บ้ิานพรืหมนิมิต)
ต้นที่าง: บขสิ่. 3 ขอนแก่็น 
ป็ลายที่าง: บา้นพื่รหมนม่ต่

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 9-13 บาที่
บจ. อนนัดา มอเตอร์

สาย 8
ต้นที่าง: มหาว่่ที่ยาลัยขอนแก่็น 
ป็ลายที่าง: บา้นดอนบม

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 9-13 บาที่
บจ. ขอนแก่็นชื่ยัโย 
0 4323 7111

สาย 12
ต้นที่าง: ป็้ายพื่่พื่่ธภััณฑ์สิ่ถานฯ 
(ถ.ก็สิ่ก่็รทีุ่่งสิ่รา้ง) 
ป็ลายที่าง: รร.ท่ี่าพื่ระว่่ที่ยายน

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 9-13 บาที่
บจ. เที่พื่พื่นมขนสิ่ง่
0 4333 0709

สาย 2
ต้นที่าง: บา้นโคก็ฟนัโป็ง 
ป็ลายที่าง: บา้นโคก็นอ้ย

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 9-13 บาที่
บจ. อนนัดา มอเตอร์

สาย 6
ต้นที่าง: ตลาดเที่ศบาล 1 
ป็ลายที่าง: บา้นเหล่านก็ชื่มุ

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 9-13 บาที่
บจ. เที่พื่พื่นมขนสิ่ง่
0 4333 0709

สาย 10
ต้นที่าง: มหาว่่ที่ยาลัยขอนแก่็น 
ป็ลายที่าง: สิ่นามมา้

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 9-13 บาที่
บจ. ขอนแก่็นชื่ยัโย 
0 4323 7111

สาย 13 
ต้นที่าง: บ.นอ้ยนเ่ว่ศน ์
ป็ลายที่าง: บ.สิ่ว่่างมรรคา

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 9-13 บาที่

สาย 14
ต้นที่าง: มหาว่่ที่ยาลัยขอนแก่็น 
ป็ลายที่าง: บขสิ่. 3 ขอนแก่็น

บขสิ่.3 ขอนแก่็น 
09 2717 7517

KHON KAEN

สาย 17
ต้นที่าง: บ้านโนนทัี่น 
ป็ลายที่าง: บ้านโคก็ท่ี่า

เว่ลาเด่นรถ: 06.00-19.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 9-13 บาที่

สาย 22
ต้นที่าง: บา้นหนองไฮ 
ป็ลายที่าง: บา้นดอนหญ่า้นาง

สาย 24
ต้นที่าง: บขสิ่. 3 ขอนแก่็น 
ป็ลายที่าง: สิ่นามบน่ขอนแก่็น

เว่ลาเด่นรถ: 05.00-24.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 8 บาที่
บขสิ่.3 ขอนแก่็น
09 2717 7517

KST สายส่เหลืือง
ต้นที่าง: มข.ลานจอดหอ 8 
ป็ลายที่าง: มข.ศน่ยอ์าหาร
หนอง

เว่ลาเด่นรถ: 07.00-21.00
ค่ารถโดยสิ่าร: ~15 บาที่
มหาว่่ที่ยาลัยขอนแก่็น
Line @kkusmarttransit

สาย 217 (รืถด่วน)
ต้นที่าง: บขสิ่. 3 ขอนแก่็น 
ป็ลายที่าง: บขสิ่.เลย

เว่ลาเด่นรถ: 9.15 และ 16.15 
ค่ารถโดยสิ่าร: 170 บาที่
บจ. ขอนแก่็น-เมอ่งเลย 
08 9709 0135

สาย 218 (ภูผาม่าน)
ต้นที่าง: บขสิ่. 3 ขอนแก่็น 
ป็ลายที่าง: ภัผ่่ามา่น

เว่ลาเด่นรถ: 06.30-21.00 
ค่ารถโดยสิ่าร: 95 บาที่
บจ. ภัเ่ขย่ว่ขนสิ่ง่ 
08 9711 7788 
08 2316 5333

สาย 501 
ต้นที่าง: บขสิ่. 3 ขอนแก่็น 
ป็ลายที่าง: อำาเภัอนำาพื่อง

เว่ลาเด่นรถ: 05.45-17.00 
บจ. ดาว่สิ่ง่หช์ื่ยั
09 3332 7812

สาย 1475
ต้นที่าง: บขสิ่. 3 ขอนแก่็น
ป็ลายที่าง: บขสิ่.ก็ระนว่น

บขสิ่.3 ขอนแก่็น 
09 2717 7517



ยา่นชื่มุชื่นขนาดใหญ่ท่่ี่�ค่ก็คัก็ไป็ด้ว่ยรา้นอาหาร ตลาด และสิ่ถานท่ี่�พื่กั็ผ่่อน 
หย่อนใจ ซ่่�งชื่าว่เม่องขอนแก่็นแว่ะเว่่ยนมาใชื่บ้ร่ก็ารอย่างสิ่มำาเสิ่มอ 
นอก็จาก็น่�ยังเป็็นท่ี่�ตั�งของพื่ระมหาธาตุแก่็นนคร พื่ระธาตุเก้็าชื่ั�นค่่บ้าน 
ค่่เมอ่งท่ี่�มอ่ายมุาก็ว่่า 200 ป็อ่ีก็ด้ว่ย

1
2
3
4

พระมูหาธีาตุแุก่นนคร

บงึแก่นนคร

ตุลาดตุ้นตุาล

เครื�องดนตุร ่ข้อนแก่นมูรดกอ่สาน
08.00 - 18.00เปิดทีุ่กวัน

เข้้าชมฟรี่

1

18 KHON KAEN

โซนแก่่นนคร

Google Map

พระมหาธาตุ
แก่่นนคร

สาย 8 มหาวิทยาลืยขอนแก่น-บ้านดอนบ้ม
สาย 13 บ.น้อยน้เวศน้-บ.สว่างมรรคา



พื่ระมหาธาตแุก่็นนคร หรอ่พื่ระธาตเุก้็าชื่ั�น  ตั�งอย่ใ่นเขต 
วั่ดหนองแว่ง ใจก็ลางเมอ่ง รม่บง่แก่็นนครเป็น็สิ่ถานท่ี่�
ศัก็ด่�สิ่ท่ี่ธ่�แหง่หน่�งของชื่าว่ขอนแก่็น 

ลัก็ษณะขององค์พื่ระธาตนุั�นถก่็สิ่รา้งบนฐานสิ่่�เหล่�ยม  
มค่ว่ามสิ่ง่ถ่ง 80 เมตร เรอ่นยอดที่รงเจด่ย์นั�นถก่็จำาลอง 
มาจาก็พื่ระธาตุพื่นม และม่ก็ำาแพื่งแก้็ว่พื่ญ่านาค  
7 เศ่ยรอย่ล้่อมรอบ ศ่ลป็ะท่ี่�ป็ราก็ฏินั�นเป็น็แบบที่ว่ารว่ด่ 
ผ่สิ่มผ่สิ่านกั็บศ่ลป็ะอ่นโดจ่น ซ่่�งเป็น็เอก็ลัก็ษณเ์ฉพื่าะ
ตัว่ของชื่าว่อ่สิ่าน 
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สิ่ำาหรบันัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�มาเย่�ยมชื่มและสิ่ัก็ก็าระขอพื่ร 
สิ่ามารถเด่นชื่มคว่ามสิ่ว่ยงามของพื่ระธาตไุด้ทัี่�ง 9 ชื่ั�น 
โดยที่กุ็ชื่ั�นจะมจ่่ตรก็รรมหลาก็หลายเร่�องราว่แตก็ต่าง
กั็นไป็ โดยม่ชื่ั�นบนสิุ่ดเป็็นท่ี่�ป็ระด่ษฐานของพื่ระบรม
สิ่ารร่ก่็ธาตุและเป็็นจุดชื่มว่่ว่เม่องขอนแก่็นท่ี่�สิ่ว่ยงาม
ไมแ่พื่ท่้ี่�อ่�น ๆ  
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เปิดทีุ่กวัน
เข้้าฟรี่

Google Map

2

บงึแก่่นนคร

สาย 13 บ.น้อยน้เวศน้-บ.สว่างมรรคา



สิ่ะพื่านคอนก็รต่สิุ่ดม่น่มอลคว่ามยาว่ป็ระมาณ 500 เมตรท่ี่�ที่อดตัว่
ยาว่ลงไป็บนผ่่นนำาท่ี่�เง่ยบสิ่งบของบ่งแก่็นนคร อ่ก็หน่�งแลนด์มาร์ก็
ของเม่องขอนแก่็นท่ี่�อาจด่เร่ยบง่าย แต่เป็็นพื่่�นท่ี่�สิ่าธารณะแห่งใหม ่
ของชื่าว่ขอนแก่็นท่ี่�เป็ิดให้ทัี่�งชื่าว่เม่องและนัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่เข้ามาใชื่เ้ว่ลา 
ผ่อ่นคลายกั็บก่็จก็รรมหลาก็หลายได้เต็มท่ี่� 

ไมว่่่าจะเป็น็ก็ารออก็ก็ำาลังก็าย เด่นเล่น ป็กิ็นก่็ หรอ่ชื่มว่่ว่สิ่ว่ย ๆ  ของเมอ่ง
ขอนแก่็นและพื่ระมหาธาตแุก่็นนคร เจด่ย์สิ่เ่หล่องศัก็ด่�สิ่ท่ี่ธ่�ค่่บา้นค่่เมอ่ง
ท่ี่�สิ่ะท้ี่อนกั็บผ่ว่่นำาบง่แก่็นนครในบรรยาก็าศเป็ดิโล่งป็ลอดโป็รง่สิ่บาย
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ตัักบาตัรเทโวสะพานราชพฤกษ์์วถีิี 
(14 ตัลุาคม ของทกุปี)ี  *

กิ่จัก่รรม

เพราะนอกจากอากาศจะไม่ร่อ้นแล้้ว
ยังัเป็น็ช่ว่งเวล้าท่ี่�จะได้้เห็น็ความ่คึกคัก
ของช่าวขอนแก่นท่ี่�ออกม่าใช่เ้วล้า
ผ่อ่นคล้ายัในพ้�นท่ี่�สาธารณะแห็ง่น่�อ่กด้้วยั

ช่ว่ังเวัลา
ตั�งแต่ 4 โมง
เยน็เป็น็ต้นไป็ 
เป็น็เวัลาท่�
เหมาะท่�สดุ
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เปิดทีุ่กวัน
เข้้าฟรี่

17.00 - 21.30

ลานตัาล แลนด์์มารก์ของที�นี�
ไมว่า่ใครมาก็ต้ัองมาถ่ีายรูปีเชค็อิน

จุุด์ชมววิ สนิค้าแฮนด์์เมด์ เปีน็จุุด์ถ่ีายรูปีสวยๆ 
ที�มมุีมแสด์งด์นตัรสีด์ให้ฟ้ังักันเพลินๆ

*

*
Google Map

3

ตลาดต้นตาล

สาย 1475
บขส. 3 ขอน้แก่น้-บขส.ก่ระน้วน้

สาย 14 มหาวิทยาลัยขอน้แก่น้-บขส. 3 ขอน้แก่น้

สาย 24 บขส. 3 ขอน้แก่น้-สน้ามบิน้ขอน้แก่น้

สาย 6 ตลัาดเทศบาลั 1-บ้าน้เหลัาน้ก่ชุม

สาย 218 (ภูผาม่าน้) บขส. 3 ขอน้แก่น้-ภูผาม่าน้

สาย 217 (รถด่วน้) บขส. 3 ขอน้แก่น้ บขส.เลัย

สาย 501 บขส. 3 ขอน้แก่น้-อ ำาเภูอน้ ำ �าพ
อง



ตลาดต้นตาล หรืือโครืงการืต้นตาลกรืีนมารื์เก็ต 
เป็น็ตลาดศูนูย์ร์ืวมชิ้้�นงานศู้ลป็ะ สิ่้�งป็รืะด้ษฐ์ ์หรือืคนทีี่� 
ชิ้อบอะไรืเหมอืนๆ กันมาแลกเป็ลี�ย์นป็รืะสิ่บการืณ์กั์น 
แถมย์ังรืาย์ล้อมไป็ด้วย์พื้ื�นทีี่�สิ่เีขีีย์วอันรืม่รืื�น บอกเลย์
ว่าทัี่�งชิ้ล้ล์ทัี่�งชิ้ค้กันเลย์ทีี่เดีย์ว

สิ่่นค้าท่ี่�น่�ม่หลาก็หลายป็ระเภัที่ ทัี่�งเสิ่่� อผ้่า ของก่็น 
หรอ่งานหัตถก็รรมอ่�นๆ แบ่งพื่่�นท่ี่�ออก็เป็็นโซ่นย่อยๆ 
อ่ก็ 6 โซ่น ได้แก่็ 

1. โซ่นรา้นอาหารสิ่ตรต่ฟด่
2. โซ่นศ่ลป็ะ Art Gallery
3. โซ่นสิ่น่ค้าเป็ดิท้ี่ายราคาป็ระหยดั
4. โซ่นชื่มพื่ระอาท่ี่ตย์ เว่ท่ี่ก็ลางจุดชื่มว่่ว่ และจุดถ่ายร่ป็
5. โซ่นตลาดต้นไม ้ของป็ระดับตก็แต่ง และของที่ำามอ่ 
6. โซ่นแฟชื่ั�น

ม่ของให้เล่อก็ซ่่�อขนาดน่�ถ้าคุณเป็็นสิ่ายชื่อ็ป็ตัว่จรง่ 
คงไมม่าไมไ่ด้แล้ว่ล่ะ
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เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

เคร่�องดนตร ่
ขอนแก่่นมรดก่อ่สาน

08.30 - 19.30

ถ้าพื่ด่ถ่งภัาคอ่สิ่านหลายๆ คนคงจะค่ดถ่งเสิ่ย่งพื่ณ่ เสิ่ย่ง
แคน และเคร่�องดนตร่อ่สิ่านท่ี่� เร้าใจ ขอนแก่็นมรดก็
อ่สิ่านเอง ก็็เป็็นหน่�งในร้านค้าท่ี่�รว่บรว่มเคร่�องดนตร ่
ล่ก็อ่สิ่านเอาไว้่เพื่่�อให้ผ่่้ท่ี่�สิ่นใจสิ่ามารถมาเล่อก็ซ่่�อและ
ศ่ก็ษา โดยภัายในรา้นม่เคร่�องดนตรอ่่สิ่านให้เล่อก็ซ่่�อ 
หลาก็หลายชื่นด่ ตั�งแต่เคร่�องสิ่ำาหรบัใชื่เ้ล่นจรง่ ๆ  ไป็จนถ่ง
ขนาดจ่�ว่ท่ี่�สิ่ามารถนำาไป็เป็็นของฝาก็และป็ระดับตก็แต่ง
บา้นได้ ด้ว่ยคว่ามตั�งใจอยาก็สิ่บ่สิ่านมรดก็ที่างวั่ฒนธรรมน่� 
ใหส้ิ่บ่ต่อไป็ในอนาคต

Google Map

4

สาย 16 บ้าน้โน้น้ทัน้-วัดป่าอดุลัฯ
สาย 17 บ้าน้โน้น้ทัน้-บ้าน้โคก่ท่าฯ



1
2
3

TCDC Khon Kaen 

พพิธิีภััณฑ์์ธีรรมูชาติุวิทิี่ยา อพ.สธี.

Columbo Craft Village

ยา่นศน่ยก์็ลางแหล่งเรย่นร่น้วั่ตก็รรมสิ่ดุสิ่รา้งสิ่รรค์ของชื่าว่เมอ่งขอนแก็น่ท่ี่�
เต็มไป็แหล่งเรย่นร่ม้าก็มายไม่ว่่าจะเป็น็ด้านว่่ที่ยาศาตรแ์ละเที่คโนโลย่ หรอ่
ด้านศ่ลป็ะและคว่ามค่ดสิ่รา้งสิ่รรค์ ย่านน่�จ่งตอบโจที่ย์ผ่่ท่้ี่�ต้องก็ารเข้ามา 
แลก็เป็ล่�ยนเรย่นร่แ้ละสิ่นกุ็ไป็กั็บองค์คว่ามร่ใ้หม ่ๆ  ในขอนแก่็นเป็น็ท่ี่�สิ่ดุ

TCDC Khon Kaen

ปิดวันจันที่รี์
สมาชกิแบบรีาย์วัน

10.30 - 19.00

100.-

1

Google Map
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โซนมหาวัทิยาลัย
ขอนแก่่น

สาย 16 บ้าน้โน้น้ทัน้-วัดป่าอดุลัฯ



ศ่นย์สิ่รา้งสิ่รรค์งานออก็แบบขอนแก่็น หรอ่ TCDC  
Khon Kaen เป็็นแหล่งรว่บรว่มคว่ามร่แ้ละนท่ี่รรศก็าร 
เพ่ื่� อพื่ัฒนาและสิ่นับสิ่นุนคว่ามค่ดสิ่ร้างสิ่รรค์ และ 
นำาเสิ่นอนวั่ตก็รรมและหัตถก็รรมใหม่ๆ ท่ี่�เก่็ดข่�นจาก็
ก็ารสิ่รา้งสิ่รรค์และต่อยอดของศ่ลป็นิชื่าว่อ่สิ่าน 

ภัายใน TCDC Khon Kaen แบ่งออก็เป็็นหลายโซ่น 
 โดยจุดท่ี่�ไมค่ว่รพื่ลาดชื่ม และเป็น็จุดเด่นของท่ี่�น่� ได้แก่็
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ห้องสิ่มุดสิ่าธารณะท่ี่� อัดแน่นไป็ด้ว่ยคว่ามร่้
สิ่ำาหรบันกั็สิ่รา้งสิ่รรค์ที่กุ็ท่ี่าน

* Resource Center

แหล่งรว่มฐานข้อม่ลวั่สิ่ดุอ่สิ่านและวั่สิ่ดุจาก็ 
ทัี่�ว่โลก็ ท่ี่�รว่บรว่มมาให้คุณได้สิ่ัมผ่ัสิ่ด้ว่ยม่อ 
ของคณุเอง เพื่่�อต่อยอดเป็น็ไอเด่ยสิ่รา้งสิ่รรค์

* Isan Material Center

ท่ี่� รว่บรว่มน่ที่รรศก็ารต่างๆ จาก็ฝีม่อของ 
นัก็สิ่ร้างสิ่รรค์ชื่าว่อ่สิ่านมาก็หน้าหลายตา 
เอาไว้่ใหค้ณุได้ชื่ม

* Showcase

โซนมหาวิทิยาลััยขอนแก่่น



นทิรรศก่ารท่�จััดขึ�น 
เป็น็นทิรรศก่าร
หมุนเวัย่น
สาม่ารถติิด้ติาม่ขอ้มู่ล้ขา่วสารล่้วงห็นา้
ได้้ท่ี่�เวบ็ไซต์ิของ TCDC KHON KAEN

Tips
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พพิธิภัณฑ์์ธรรมช่าติวัทิยา
อพ.สธ. มหาวัทิยาลัยขอนแก่่น

10.-

40.-

09.30 - 17.30ปิดวันจันที่รี์
ค่าเข้้าชม เด็ก
ค่าเข้้าชม ผ้้ใหญ่

Google Map

2

สาย 217 (รถด่วน้) บขส. 3 ขอน้แก่น้ บขส.เลัย
สาย 218 (ภูผาม่าน้) บขส. 3 ขอน้แก่น้-ภูผาม่าน้

สาย 8 มหาวิทยาลัยขอน้แก่น้-บ้าน้ดอน้บม



เรย่นร่ส้ิ่่�งแว่ดล้อมผ่า่นพื่พ่ื่ธ่ภััณฑ์์ร่ป็แบบใหมท่่ี่�ซ่อ่นตัว่อย่่ 
ในมหาว่่ที่ยาลัยขอนแก่็น อยา่งพื่พ่ื่ธ่ภััณฑ์์ธรรมชื่าต่ว่่ที่ยา 
อพื่.สิ่ธ. อาคารสิ่เ่ข่ยว่โดดเด่นรม่บ่งนำา แหล่งเรย่นร่ท่้ี่�
ภัายในอัดแน่นไป็ด้ว่ยก็ารแสิ่ดง น่ที่รรศก็าร รว่มทัี่�ง
ก่็จก็รรมต่าง ๆ  ท่ี่�สิ่อดแที่รก็คว่ามร่เ้ก่็�ยว่กั็บว่่ที่ยาศาสิ่ตร์
และสิ่่�งแว่ดล้อม ผ่่านร่ป็แบบของพื่่พื่่ธภััณฑ์์ท่ี่�ม่ชื่ว่่่ต 
ด้ว่ยก็ารใชื่เ้ที่คโนโลย่ต่างๆ เข้ามาชื่ว่่ยให้ก็ารเรย่นร่ ้
ในครั�งน่�สิ่นุก็ก็ว่่าท่ี่�ค่ด

ภัายในแบ่งออก็เป็็น โซ่นหลัก็ 10 โซ่น โดยม่โซ่น 
ท่ี่�นา่สิ่นใจ เชื่น่

โซ่นก็ารก็ำาเน่ดสิ่รุย่จัก็รว่าล โซ่นว่่วั่ฒนาก็ารภัม่ศ่าสิ่ตร์
ภัาคอ่สิ่าน โซ่นสิ่รรพื่สิ่่�งล้ว่นพื่ันเก่็�ยว่ ท่ี่�นำาเสิ่นอ
โครงสิ่ร้างของระบบน่เว่ศและสิ่ังคมป็่าแบบต่างๆ  
ท่ี่�พื่บในภัาคตะวั่นออก็เฉ่ยงเหน่อ โซ่นก็ารเป็ิดโลก็ 
สิ่่�งม่ชื่ว่่่ต โซ่นสิ่ถาป็ัตยก็รรมธรรมชื่าต่ โซ่นดุลยภัาพื่ 
ของมนุษย์กั็บสิ่่�งแว่ดล้อม และปิ็ดท้ี่ายด้ว่ยโถงก่็จก็รรม 
และศน่ยข์อ้มล่ลายพื่ม่พื่ ์DNA
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แต่ละโซ่นป็ระก็อบด้ว่ยก็ารเรย่นร่แ้ละก่็จก็รรมต่างๆ 
มาก็มาย พื่รอ้มสิ่่�อนำาเสิ่นอหลาก็หลายร่ป็แบบท่ี่�จะ
ที่ำาให้ป็ระสิ่บก็ารณ์ก็ารท่ี่องเท่ี่�ยว่พื่่พื่่ธภััณฑ์์ของคุณ 
ไมน่า่เบ่�ออ่ก็ต่อไป็

ทด์ลองขุด์ค้นกระด์กูได์โนเสาร ์
ในกระบะทราย

กิจุกรรมห้อ้งปีฏิิบติััการ 
ทางด้์านชวีวทิยาสำาห้รบัเยาวชน

*

*
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09.00 - 19.00ปิดวันอังคารี
เข้้าฟรี่

Columbo 
Craft Village Google Map

3

สาย 8 มหาวิทยาลัยขอน้แก่น้-บ้าน้ดอน้บม
สาย KST (สายสีเหลัอง) มข.ลัาน้จอดหอ 8-มข.ศูน้ย์อาหารหน้อง



ชืุ่มชื่นคนรกั็งานคราฟต์และศ่ลป็ะท่ี่�เก่็ดข่�นจาก็ก็าร 
รว่มตัว่กั็นของก็ลุ่มเพื่่�อน 8 คน ท่ี่�หลงใหลในงานศ่ลป็ะ 
ซ่่�งอยาก็สิ่ร้างพื่่� นท่ี่� ในก็ารแลก็เป็ล่�ยนคว่ามสิ่นใจ 
และนำาเสิ่นอผ่ลงานใหม ่ๆ  ของศ่ลป็นิรุน่ใหมช่ื่าว่ขอนแก่็น 
รว่่มกั็น เก่็ดเป็็นหม่บ้่านเล็ก็ ๆ  ท่ี่�อบอว่ลไป็ด้ว่ยก็ล่�นอาย
ของศ่ลป็ะและคว่ามรกั็ในงานที่ำามอ่แหง่น่�

หม่บ่า้นโฮมเมด แหง่น่�ป็ระก็อบด้ว่ยบา้นทัี่�งหมด 6 หลัง 
ท่ี่�มก่่็จก็รรมใหท้ี่ำาแตก็ต่างกั็นออก็ไป็ ป็ระก็อบไป็ด้ว่ย
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*

*

*

*

*

*

Do Homemade
รา้นก็าแฟสิ่ไตล์ Slow Bar สิ่ดุอบอุ่น ท่ี่�คอก็าแฟ
ต้องลอง

รา้นขายก็ระเป็๋า หมว่ก็ และของก็ระจุก็ก็ระจ่ก็
จาก็งานผ่า้ที่ำาม่อ

Numgunde (นำากันเด๊์ะ)

YUB shop

Woodhaus

Clay more

Handcraft Cuisine

แก็ลลอร่�งานว่าดสิ่ว่่นตัว่สิ่ดุพื่เ่ศษ

สิ่ตด่่โองานไมแ้ละผ่า้ปั็ก็สิ่ดุนา่รกั็

สิ่ตด่่โอเซ่รามก่็และงานด่นเผ่าสิ่ดุคราฟต์

รา้นอาหารเรอ่นก็ระจก็ชื่ว่นล่�มลอง
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แต่ัละรา้นมีเวลาเปีิด์ปีิด์ที�ไม่เห้มอืนกัน ควรห้า
ขอ้มูลของแต่ัละรา้นก่อนมา

*

นอกจุากการซื้ื�อสินค้ากลับบ้านแล้วห้ลายรา้น
ยงัเปีดิ์ให้ค้ณุได้์เวริก์ชอ็ปี สรา้งงานศิิลปีะสวยๆ 
ด้์วยตััวเองได้์อีกด้์วย

*

ในทกุคร่�งปีหี้มูบ่า้นแห้ง่นี� จุะจุดั์อีเวนต์ัให้ญ่ ่
รวมเอาสนิค้าทำามอื เวริก์ชอ็ปีดี์ๆ วงด์นตัรี
นอกกระแส และรา้นอาห้ารท้องถิี�นขอนแก่น 
มารวมไวใ้นที�เดี์ยว ติัด์ตัามรายละเอียด์ 
ได้์ที�เพจุ columbo craft village

*

Tips
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ศ่นย์ก็ลางจังหวั่ดขอนแก่็นท่ี่�ครบถ้ว่นทัี่�งแหล่ง
คว่ามเจรญ่่และสิ่่�งอำานว่ยคว่ามสิ่ะดว่ก็ นอก็จาก็น่� 
ยังม่พื่่พื่่ธภััณฑ์์สิ่ำาคัญ่ๆ ท่ี่�รว่บรว่มเร่�องราว่ที่าง
ป็ระวั่ต่ศาสิ่ตร์ภัาคตะวั่นออก็เฉ่ยงเหน่อและ
ธรรมชื่าต่ว่่ที่ยาเอาไว้่ใหช้ื่าว่เมอ่งและนัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ 
ได้มาเข้ามาศ่ก็ษาอย่างครบครนั เหมาะเป็็น 
จุดเร่�มต้นของที่รป่็ขอนแก่็นเป็น็อยา่งย่�ง

โซน
เมอ่งขอนแก่่น

ยา่นศรจ่ันัที่ร์

พพิธิีภััณฑ์สถานแหง่ชาติุ ข้อนแก่น

รา้นเจัอิ๊มู ข้องฝากจัากข้อนแก่น
ผลิตุภััณฑ์์ข้า้วิเปียีก ยา่นถนนกลางเมูอืง

1
2
3 ยา่นตุลาดบา้นคำาไฮ

ศาลหลักเมูอืงข้อนแก่น
หมูั�นโถวิ  ตุรา 5 ดาวิ

4

5



ยา่นศรจั่ันทร์
เปิดทีุ่กวัน
เข้้าฟรี่

08.00 – 18.00

Google Map

1

สาย 2 บ้าน้โคก่ฟั
น้โป่ง-บ้าน้โคก่น้อย

สาย 10 มหาวิทยาลัยขอน้แก่น้-สน้ามม้า

สาย 22 บ้าน้หน้องไฮ-บ้าน้ดอน้หญ้
างน้าง

สาย 3 (บ้าน้พ
รหมน้มิต) 

บขส. 3 ขอน้แก่น้-บ้าน้พ
รหมน้มิตร

สาย 17 บ้าน้โน้น้ทัน้-บ้าน้โคก่ท่า

สาย 16 บ้าน้โน้น้ทัน้-วัดป่าอดุลัฯ



ถนนเสิ่้นสิ่ั�นๆ ในย่านเม่องเก่็าขอนแก่็น ท่ี่�เต็มไป็ด้ว่ย
ต่ก็เก่็าอายุคร่�งค่อนศตว่รรษและรา้นค้า รา้นอาหาร
ดั�งเด่มท่ี่�ตั�งเรย่งรายอย่ต่ลอดสิ่องฝั� งถนน ใหพ้ื่อสิ่มัผ่สัิ่
ได้ถ่งก็ล่�นอายของอด่ตอันเรอ่งรองแห่งย่านก็ารค้า 
ท่ี่�เคยรุ่งเร่องท่ี่�สิุ่ดแห่งหน่�งในขอนแก่็นท่ี่�เง่ยบเหงา 
ลงไป็บ้างหลังจาก็ท่ี่�คว่ามเจร่ญ่ได้ขยายตัว่ออก็ไป็ 
สิ่่ย่่านอ่�นๆ
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มุย้จุนิ 
รา้นกาแฟัเก่าแก่ที�สดุ์แห้ง่ห้น่�ง 
ในขอนแก่น

*

Wall Art 
ที�จุะพลาด์ไมม่าถ่ีายรูปีเปีน็ไมไ่ด้์

วดั์ศิรจีุนัทร ์
พระอารามห้ลวงคู่บา้นคู่เมอืงขอนแก่น

เอกชยัเบเกอรี� 
รา้นเบเกอรี�อายุกวา่ 50 ปีี

ทิพสมุนไพรไทย 
รา้นขายยาสมุนไพรโบราณสดุ์คลาสสกิ

*

*

*

*

โซนเมืองขอนแก่่น



ป็ัจจุบันศร่จันที่ร์เป็็นเสิ่ม่อนย่านสิ่ร้างสิ่รรค์แห่งใหม่ท่ี่�นำาเอาคว่าม
ค่ดสิ่รา้งสิ่รรค์ชื่ว่่ยมาป็ลุก็คว่ามเป็็นเม่องเก่็าให้ก็ลับมาค่ก็คัก็อ่ก็ครั�ง  
ผ่่านก็ารมาเย่อนของ TCDC Khon Kaen ซ่่�งนำาไป็สิ่่่คว่ามรว่่มม่อของ 
หลายฝา่ยท่ี่�เขา้มาชื่ว่่ยกั็นที่ำาใหย้า่นน่�ก็ลับมามช่ื่ว่่่ตอ่ก็ครั�ง 

จาก็ย่านชืุ่มชื่นเก่็า ป็ัจจุบันศร่จันที่ร์จ่งเต็มไป็ด้ว่ยร้านค้าท่ี่�แต่งเต่ม 
คว่ามรว่่มสิ่มัยและก็ล่�นอายของศ่ลป็ะเข้าไป็เพื่่�อเพื่่�มชื่ว่่่ตชื่ว่่าให้กั็บย่าน 
นอก็จาก็น่�ยงัม่ก็ารเพ่ื่�มพื่่�นท่ี่�สิ่าธารณะเพื่่�อใหทั้ี่�งคนเมอ่งและนัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่
สิ่ามารถออก็มาใชื่เ้ว่ลาอย่่รว่่มกั็นได้มาก็ข่�นอ่ก็ด้ว่ย
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พพิธิภัณฑ์สถาน
แห่งช่าติ ขอนแก่่น

ปิดจันที่รี ์- อังคารี
ค่าเข้้าชม ผ้้ใหญ่
เด็ก นักเรีย่์น นักศึึกษาแสดงบัตรีปรีะจำาตัว เข้้าชมฟรี่

09.00 - 16.00

20.-

Google Map

2

สาย 12 ป่ายพิ
พิ

ธภูณ
ฑสถาน้ฯ (ถ.ก่สิก่รทุ่งสร้าง)-รร.ท่าพ

ระวิทยายน้

สาย 17 บ้าน้โน้น้ทัน้-บ้าน้โคก่ท่า

สาย 1475 บขส. 3 ขอน้แก่น้-บขส.ก่ระน้วน้



แหล่งรว่บรว่มสิ่มบัต่ลำาค่าของชื่าต่ท่ี่�จะพื่าคณุไป็เรย่นร่ ้
ราก็เหง้าและว่่ถ่ชื่ว่่่ตแบบชื่าว่อ่สิ่านตอนบนท่ี่�หยั�งราก็
ล่ก็มาตั�งแต่โบราณ ผ่า่นโบราณสิ่ถานและโบราณวั่ตถุ
ต่างๆ ท่ี่�ค้นพื่บในพื่่�นท่ี่�ภัาคอ่สิ่านซ่่�งถ่ก็จัดแสิ่ดงเอาไว้่
อยา่งพื่ถ่่พื่ถั่นในสิ่ว่่นจัดแสิ่ดงทัี่�ง 6 สิ่ว่่นหลัก็ ท่ี่�มบ่รก่็าร
นำาชื่มน่ที่รรศก็ารเป็็นภัาษาไที่ยและม่เอก็สิ่ารแผ่่นพื่ับ
ทัี่�งภัาษาไที่ยและภัาษาอังก็ฤษไว้่บรก่็าร
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แบง่ออก็เป็น็
1. สิ่มัยก่็อนป็ระวั่ต่ศาสิ่ตร์
2. วั่ฒนธรรมที่ว่ารว่ด่
3. วั่ฒนธรรมขอม
4. วั่ฒนธรรมล้านชื่า้ง
5. สิ่มยัรตันโก็สิ่น่ที่ร์
6. ศ่ลป็ะวั่ฒนธรรมพื่่�นบ้านอ่สิ่าน

ภัายในนอก็จาก็จะม่สิ่่ว่นจัดแสิ่ดงโบราณวั่ตถุและ 
ศ่ลป็วั่ตถทุ่ี่�บอก็เล่าเร่�องราว่ของ ป็ระเพื่ณ่ สิ่งัคม ศาสิ่นา 
อ่ที่ธพ่ื่ลที่างศ่ลป็ะ และพื่ฒันาก็ารชื่มุชื่นของชื่าว่อ่สิ่าน
ท่ี่�น่าภัาคภัม่่ใจแล้ว่ ยังม่ศน่ย์ค้นคว้่าข้อม่ล (หอ้งสิ่มุด) 
ท่ี่�รว่บรว่มข้อม่ลท่ี่�เก่็�ยว่ข้องเอาไว้่ในท่ี่�เด่ยว่ รว่มไป็
ถ่งรา้นจำาหน่ายสิ่่นค้าท่ี่�ระล่ก็ หนังสิ่่อ เคร่�องด่�มและ 
ขนมขบเค่�ยว่อ่ก็ด้ว่ย รบัรองว่่าก็ารมาเท่ี่�ยว่พื่่พ่ื่ธภััณฑ์์
ของคณุจะไมใ่ชื่เ่ร่�องนา่เบ่�ออ่ก็ต่อไป็
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เปิดทีุ่กวัน  08.00 - 18.00

รา้นเจ๊ัอิม
ของฝาก่จัาก่ขอนแก่่น

ของฝาก่จัาก่ขอนแก่่น 
รา้นเจ๊ัอิม ขอนแก่่น

รา้นขายของฝาก็ใจก็ลางเม่องเจ้าป็ระจำาของชื่าว่
ขอนแก่็น โดยสิ่น่ค้าท่ี่�เป็น็ท่ี่�นย่มได้แก่็ ไสิ่ก้็รอก็อ่สิ่าน
ท่ี่�อัดแน่นไป็ด้ว่ยเน่�อหม่ท่ี่�ผ่่านก็ารป็รุงรสิ่มาอย่าง
พื่อด่บพื่อด่ไม่เป็ร่�ยว่จนเก่็นไป็ นอก็จาก็น่�ที่างรา้น
ยังม่ของฝาก็อ่ก็หลายอย่างไม่ว่่าจะเป็็น แหนม 
ก็นุเชื่ย่ง หมย่อ  ฯลฯ เรย่ก็ได้ว่่าหาก็มาเย่อนขอนแก่็น
แล้ว่อยาก็ได้ของฝาก็คณุภัาพื่ด่ต้องมาท่ี่�น่�เลย

3

สาย 8 มหาวิทยาลัยขอน้แก่น้-บ้าน้ดอน้บม
สาย 13 บ.น้อยน้เวศน้-บ.สว่างมรรคา

Google Map

สาย 24 บขส. 3 ขอน้แก่น้-สน้ามบิน้ขอน้แก่น้



เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟรี่

 08.00 - 18.00

ผลิตภัณฑ์์ขา้วัเป็ยีก่ 
ยา่นถนนก่ลางเมอ่ง

อาหารเชื่า้ของภัาคอ่สิ่านต้องยก็ให้ข้าว่เปี็ยก็หรอ่ 
‘ก๋็ว่ยจั�บญ่ว่น’ ท่ี่�หลายคนร่จั้ก็กั็นด่ โดยข้าว่เป็ียก็
ขอนแก่็นนั�นม่คว่ามพื่่เศษตรงท่ี่�ม่ก็ารนำาเสิ่้นสิ่ดมา
แป็รร่ป็ให้ก็ลายเป็็นเสิ่้นแห้งหลาก็หลายรสิ่ชื่าต่  
ท่ี่� ต้มออก็มาแล้ว่ยังคงคว่ามเหน่ยว่นุ่มโดดเด่น
ไม่เหม่อนท่ี่�อ่�น มาพื่รอ้มนำาซุ่ป็รสิ่ชื่าต่ต้นตำาหรบั 
ท่ี่�อรอ่ยก็ลมก็ล่อมครบจบในซ่องเด่ยว่

Google Map

สาย 8 มหาวิทยาลัยขอน้แก่น้-บ้าน้ดอน้บม
สาย 13 บ.น้อยน้เวศน้-บ.สว่างมรรคา

สาย 24 บขส. 3 ขอน้แก่น้-สน้ามบิน้ขอน้แก่น้



เปิดทีุ่กวัน
เข้้าฟรี่

ศาลหลัก่เมอ่ง
ขอนแก่่น Google Map

4

สาย 2 บ้าน้โคก่ฟั
น้โป่ง-บ้าน้โคก่น้อย

สาย 6 ตลัาดเทศบาลั 1-บ้าน้เหลัาน้ก่ชุม
สาย 24 บขส. 3 ขอน้แก่น้-สน้ามบิน้ขอน้แก่น้

สาย 13 บ.น้อยน้เวศน้-บ.สว่างมรรคา
สาย 3 (บ้าน้พ

รหมน้มิต) 
บขส. 3 ขอน้แก่น้-บ้าน้พ

รหมน้มิตร
สาย 1475 บขส. 3 ขอน้แก่น้-บขส.ก่ระน้วน้



ศาลหลัก็เมอ่งขอนแก่็น หรอ่ ‘ศาลเที่พื่ารกั็ษห์ลัก็เมอ่ง’ 
แต่เด่มถก่็ป็ระด่ษฐานอย่่ท่ี่�บา้นโนนเมอ่ง อำาเภัอชื่มุแพื่ 
ก่็อนท่ี่�จะถ่ก็อัญ่เชื่่ญ่มาป็ระด่ษฐานท่ี่�อำาเภัอเม่อง
ขอนแก่็น และที่ำาก็ารบ่รณะซ่อ่มแซ่มใน พื่.ศ. 2550

ตัว่ศาลหลัก็เมอ่งเป็น็ก็ารผ่สิ่มผ่สิ่านระหว่่างวั่ฒนธรรม
ไที่ยและจ่นเข้าไว้่ด้ว่ยกั็น โดยคนจ่นจะเร่ยก็ว่่า 
‘ศาลหลัก็เม่องก็ง’ ลัก็ษณะร่ป็ที่รงและสิ่่ว่นป็ระก็อบ
งานศ่ลป็ต่์าง ๆ  เป็็นสิ่ถาป็ตัยก็รรมไที่ยป็ระยกุ็ต์ ท่ี่�มก่็าร 
ให้คว่ามสิ่ำาคัญ่กั็บก็ารผ่สิ่มผ่สิ่านของศ่ลป็ะท้ี่องถ่�น 
อ่สิ่าน สิ่ังเก็ตได้จาก็อาคารโถงจตุรมุขโครงสิ่รา้งเป็็น
คอนก็รต่เสิ่รม่เหล็ก็ ยอ่มมุตัว่อาคารโดยรอบ ม่ระเบ่ยง
ย่�นทัี่�ง 4 ด้าน หลังคาเป็็นที่รงจั�ว่จตรุมขุซ่อ้นกั็น 3 ชื่ั�น 
ซ่่�งชื่ั�นเคร่�องยอดเป็็นร่ป็เจด่ย์ศ่ลป็ะพื่่�นเมอ่งอ่สิ่าน และ
มส่ิ่ณัฐานเป็็นเจด่ย์จำาลองจาก็องค์พื่ระธาตขุอนแก่็น
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นอก็จาก็ศาลหลัก็เม่องแล้ว่ บรเ่ว่ณใจก็ลางเมอ่งแหง่น่� 
ยังเป็็นท่ี่�ป็ระด่ษฐานของเที่ว่สิ่ถานพื่ระแม่ธรณ่ และ
เสิ่าเที่ว่ดาฟา้ด่นสิ่แ่ดงฉานท่ี่�ม่คว่ามเชื่่�อว่่า เป็น็สิ่ถานท่ี่� 
รบัราชื่โองก็ารจาก็สิ่ว่รรค์มายงัโลก็มนษุยข์องเง็ก็เซ่ย่น 
ฮ่องเต้ ตามคว่ามเชื่่� อแบบจ่น และสิ่่�งท่ี่�อ ย่่ค่่ กั็บ
ศาลหลัก็เมอ่งขอนแก่็นมายาว่นานไมเ่คยเป็ล่�ยนแป็ลง
ก็็ค่อ หนงัก็างแป็ลง หรอ่หนงัแก้็บน ซ่่�งเป็็นก็ารแก้็บนท่ี่�
ศาลหลัก็เมอ่งขอนแก่็นม่ใหเ้หน็บ่อยครั�งเม่�อได้มาเยอ่น
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เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟรี่

 10.00 - 22.00

หมั�นโถวั ตรา 5 ดาวั หมั�นโถว่ 5 ดาว่ ของฝาก็อันข่�นชื่่�อของขอนแก่็น มใ่หเ้ล่อก็
ที่านทัี่�งแบบที่อดและแบบน่�ง โดยม่จุดเด่นเป็็นรสิ่ชื่าต่ท่ี่�
ม่ก็ารพื่ัฒนาจาก็หมั�นโถว่แบบออรจ่่นอลด้ว่ยก็ารใสิ่่ไสิ่ ้
ทัี่�งไสิ่้หม่รสิ่ชื่าต่ก็ลมก็ล่อม และไสิ่้เผ่่อก็ หว่าน หอม 
อรอ่ย นอก็จาก็น่�ท่ี่�รา้นยังม่เมน่ข่�นชื่่�ออ่�นๆ อ่ก็มาก็มาย 
เชื่น่ ขาหม่-หมั�นโถว่ สิ่่ตรต้มเป็่� อย สิ่ดใหม่ทีุ่ก็วั่น และ 
ยำาก๋็ว่ยเต่�ยว่เซ่่�ยงไฮ ้รสิ่ชื่าต่จัดจ้าน

7

Google Map

สาย 2 บ้าน้โคก่ฟั
น้โป่ง-บ้าน้โคก่น้อย

สาย 13 บ.น้อยน้เวศน้-บ.สว่างมรรคา

สาย 6 ตลัาดเทศบาลั 1-บ้าน้เหลัาน้ก่ชุม
สาย 24 บขส. 3 ขอน้แก่น้-สน้ามบิน้ขอน้แก่น้

สาย 1475 บขส. 3 ขอน้แก่น้-บขส.ก่ระน้วน้
สาย 3 (บ้าน้พ

รหมน้มิต) 
บขส. 3 ขอน้แก่น้-บ้าน้พ

รหมน้มิตร



เปิดทีุ่กวัน
เข้้าฟรี่

15.00 - 19.00

ยา่นตลาดบา้นคำาไฮ
5

Google Map

สาย 2 บ้าน้โคก่ฟั
น้โป่ง-บ้าน้โคก่น้อย



ย่านตลาดสิ่ดตอนเย็นท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�สิุ่ดในขอนแก่็น หรอ่ท่ี่�
คนท้ี่องถ่�นเรย่ก็ว่่า ‘ตลาดแลงคำาไฮ’ ซ่่�งคำาว่่า ‘แลง’ ใน
ภัาษาอ่สิ่านแป็ลว่่า เย็น ท่ี่�น่�เป็็นแหล่งรว่บรว่มคว่าม
หลาก็หลายที่างก็ารก่็น เพื่ราะไม่ได้ม่เฉพื่าะอาหาร 
พื่่�นบ้านของคนอ่สิ่านเท่ี่านั�นใหล่้�มลอง แต่ม่ทัี่�งอาหาร
ภัาคก็ลาง ภัาคใต้ รว่มถ่งอาหารญ่่�ป็ุ่น เก็าหล่ก็็ม่ให้
เล่อก็ ทัี่�งอาหารคาว่และขนมหว่านทีุ่ก็ร่ป็แบบพื่รอ้ม
เสิ่ร่ฟ์ในราคาไม่แพื่ง
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ป็ก็ต่ท่ี่�น่�เป็ิดทีุ่ก็วั่นในชื่ว่่งเว่ลาเย็นๆ จ่งเหมาะสิ่ำาหรบั 
คนท่ี่�ไป็เท่ี่�ยว่ท่ี่�อ่� นมาจนเหน่�อยแล้ว่อยาก็แว่ะมาหา
ของก่็นอรอ่ยๆ ท่ี่ามก็ลางบรรยาก็าศค่ก็คัก็ของตลาด  
แต่ไม่คว่รมาเด่นคำาจนเก่็นไป็ เพื่ราะอาจจะพื่ลาด 
ร้านอร่อยบางร้านท่ี่�ขายด่จนของเก่็อบหมดตั�งแต่ 
ตลาดยงัไม่ป็ดิ
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86 KHON KAEN

ยา่นเก่็าแก่็ท่ี่�รุม่รว่ยด้ว่ยวั่ฒนธรรมเชื่ย่งแสิ่นซ่่�งเป็น็ท่ี่�ตั�งของโบราณสิ่ถาน
ท่ี่�สิ่ำาคัญ่และเก่็าแก่็ท่ี่�สิ่ดุในป็ระวั่ต่ศาสิ่ตรข์อนแก่็นอย่าง พื่ระธาตขุามแก่็น 
นอก็จาก็น่�ยงัมแ่หล่งเรย่นร่อั้นนา่ต่�นตาต่�นใจท่ี่�หาไมไ่ด้ท่ี่�ไหนอยา่งหม่บ่า้น
งจ่งอางบา้นโคก็สิ่ง่า ใหท้ี่กุ็คนได้เขา้ไป็ลองสิ่มัผ่สัิ่

โซนอำาเภอนำ�าพอง

1
2

พระธีาตุขุ้ามูแก่น

หมููบ่า้นงูจังอางบา้นโคกสง่า
สมุูนไพรบา้นงูจังอาง



พระธาตขุามแก่่น
เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟรี่

05.00 - 19.00

Google Map

1

สาย 1475 บขส. 3 ขอน้แก่น้-บขส.ก่ระน้วน้



เปีน็เจุดี์ยที์�เก่าแก่ที�สดุ์ 
ในปีระวติััศิาสตัรเ์มอืงขอนแก่น*

พื่ระธาตขุามแก่็น ป็ระด่ษฐานอย่ท่่ี่�วั่ดเจต่ยภัม่ ่เป็็นป่็ชื่นย่สิ่ถานท่ี่�ถก่็ยก็ยอ่ง
ว่่าสิ่ำาคัญ่และเก่็าแก่็ท่ี่�สิุ่ดในป็ระวั่ต่ศาสิ่ตรข์อนแก่็น โดยม่ลัก็ษณะเป็็น
สิ่ถาป็ตัยก็รรมล้านชื่า้ง มเ่จด่ยย์อดฉัตรที่องคำา ฐานคว่ำาสิ่องชื่ั�น ลัก็ษณะโค้ง
ข่�นไป็เป็น็บงัลังก์็ ถ่อว่่าเป็น็สิ่ถานท่ี่�ท่ี่�ทัี่�งชื่าว่บา้นในพื่่�นท่ี่�และนัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่ 
ท่ี่�มาเท่ี่�ยว่ขอนแก่็นไมค่ว่รพื่ลาดมาสิ่กั็ก็าระบ่ชื่าและหามุมถ่ายร่ป็สิ่ว่ย ๆ  กั็น
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ตามตำานานเล่าขานกั็นว่่าคณะอัญ่เชื่ญ่่พื่ระอังคารธาตุ
ของพื่ระพืุ่ที่ธเจ้าจาก็เม่องโมรย่์ (กั็มพื่่ชื่า) เด่นที่าง 
เพื่่�อนำาพื่ระอังคารธาตไุป็บรรจุในพื่ระธาตพุื่นม และได้ 
มาพื่กั็ยงัท่ี่�ตั�งป็จัจุบนัน่� ซ่่�งในขณะนั�นเป็น็ต้นมะขามใหญ่่
ท่ี่�ตายไป็แล้ว่เหล่อเพื่่ยงแก่็น จ่งได้นำาพื่ระอังคารธาตุ
ว่างไว้่บนแก่็นมะขามนั�น แต่เม่�อเด่นที่างต่อไป็พื่บว่่า 
พื่ระธาตพุื่นมสิ่รา้งเสิ่รจ็แล้ว่จ่งต้องนำาพื่ระอังคารธาต ุ
ก็ลับ เม่� อเด่นมาถ่งต้นมะขามต้นเด่มก็ลับพื่บว่่า
จาก็ท่ี่�ตายเหล่อแต่แก่็นก็ลับฟ่� นค่นชื่่พื่แตก็ใบเข่ยว่  
จ่งได้สิ่รา้งพื่ระธาตุครอบต้นมะขามน่�ไว้่และให้ชื่่�อว่่า  
พื่ระธาตขุามแก่็นดังป็จัจุบนั

ที่กุวนัเพญ็เด้้อน 6 จะม่ง่านฉล้อง 
พระธาติขุาม่แก่น ถ้าใครม่แ่พล้นไป็เท่ี่�ยัว
ขอนแก่นช่ว่งนั�นก็อยัา่พล้าด้ไป็รว่ม่สมั่ผ่สั 
วถ่ิช่ว่ติิคนอ่สานกันได้้

Tips
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ชมการแสด์งงูจุงอาง

เรยีนรูเ้รื�องราวของงูที�พพิธิภััณฑ์์ 
และแห้ล่งเพาะพนัธุงู์จุงอาง

*

*เปิดทีุ่กวัน

ค่าเข้้าชม

09.00 - 17.00

บรจิาคติาม่จิติศรทัี่ธา
ควรติิด้ต่ิอล่้วงห็น้าเพ้�อที่ำากิจกรรม่

หมูบ่า้นงูจังอาง
บา้นโคก่สง่า Google Map

2

สาย 501 บขส. 3 ขอน้แก่น้-อ ำาเภูอน้ ำ �าพ
อง

รถสก่ายแลัป่ แยก่น้ ำ �าพ
อง-ทางเข้าหมู่บ้าน้งูจงอาง



ชื่มุชื่นเก่็าแก่็ในจังหวั่ดขอนแก่็น ท่ี่�มาพื่รอ้มเอก็ลัก็ษณ์
สิ่ดุแป็ลก็แหว่ก็แนว่ท่ี่�ไม่เหม่อนชื่มุชื่นไหนๆ กั็บว่่ถ่ชื่ว่่่ต
ท่ี่�ผ่่ก็พื่ันธ์กั็บก็ารเล่�ยง ‘ง่จงอาง’ หน่�งในง่ท่ี่�อันตราย
ท่ี่�สิุ่ดพัื่นธุ์หน่�งในโลก็ ชื่น่ดท่ี่�ว่่า เล่�ยงกั็นทีุ่ก็ครวั่เรอ่น 
มาพื่รอ้มกั็บก็ารท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�นา่ต่�นตาต่�นใจมาก็มาย ไม่
ว่่าจะเป็็นก็ารเย่�ยมชื่มหม่่บ้านงจ่งอาง เรย่นร่เ้ร่�องราว่
และสิ่มัผ่สัิ่กั็บโลก็ของงใ่นมต่่ใหมท่่ี่�พื่พ่ื่ธ่ภััณฑ์์ง ่ สิ่ำารว่จ
ฟารม์เพื่าะพื่นัธุง์จ่งอาง ก็ารแสิ่ดงละครง ่ไป็จนถ่งโชื่ว์่
มว่ยค่่หยดุโลก็ ระหว่่าง คน กั็บ งจ่งอาง
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ก่็อนจะปิ็ดท้ี่ายด้ว่ยก็ารชื่็อป็ป็ิงผ่ล่ตภััณฑ์์สิ่มุนไพื่ร 
มรดก็ของชื่าว่โคก็สิ่ง่าก็ลับบ้าน ถ้าคณุเป็็นคนรกั็สิ่ตัว์่
และชื่่�นชื่อบคว่ามต่�นเต้นเป็็นชื่ว่่่ตจ่ตใจ ตามมาเป็ิด
โลก็ของอสิ่รพื่ษ่ในหม่บ่า้นงจ่งอางไป็ด้ว่ยกั็นได้ท่ี่�น่�เลย
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เปิดทีุ่กวัน
เข้้าชมฟรี่

 08.00 - 17.00

สมุนไพรบา้นงูจังอาง ก็ลุ่มนว่ดแผ่นไที่ยและสิ่มุนไพื่รบ้านง่จงอาง แหล่งรว่ม
สิ่มนุไพื่รไที่ยหลาก็หลายชื่นด่ท่ี่�ยด่หลัก็ก็ารรกั็ษาตามธาตุ
ทัี่�ง 4 โดยใชื่ก้็รรมว่่ธก่็ารป็รุงยาด้ว่ยภัม่ปั่็ญ่ญ่าดั�งเด่มของ
ชื่มุชื่นท่ี่�สิ่่บที่อดกั็นมารุน่สิ่่่รุน่ โดยเฉพื่าะนำามันคลายเสิ่้น 
และนำายาแก้็ป็ว่ดเม่�อย ท่ี่�เป็็นยาสิ่มุนไพื่รข่�นชื่่�อของท่ี่�น่�
ด้ว่ยคุณสิ่มบัต่ท่ี่�สิ่ามารถคลายเสิ่้นและคว่ามป็ว่ดเม่�อย
ได้เป็็นอย่างด่ สิ่มุนไพื่รของท่ี่�น่�จ่งก็ลายเป็็นสิ่่นค้าขายด่ 
ท่ี่�ใครมาแล้ว่ต้องซ่่�อต่ดไมต่้ดมอ่ไป็ด้ว่ยเสิ่มอ

3

Google Map

สาย 501 บขส. 3 ขอน้แก่น้-อ ำาเภูอน้ ำ �าพ
อง



พื่่�นท่ี่�ท่ี่�โอบล้อมไป็ด้ว่ยอ้อมก็อดของเขาหน่ป็น่สิ่ลับซ่บัซ่อ้นและธรรมชื่าต่
ท่ี่�สิ่ว่ยงามซ่่�งจะเป็ล่�ยนภัาพื่จำาเด่มท่ี่�คุณม่ต่อขอนแก่็นไป็อย่างสิ่่�นเชื่ง่ 
ด้ว่ยท่ี่ว่ป่็าสิ่นท่ี่�เง่ยบสิ่งบ ม่านหมอก็ ขุนเขา และทีุ่่งนาเข่ยว่ขจ่ โดย
นอก็จาก็คว่ามสิ่ว่ยงามของสิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ที่างธรรมชื่าต่ท่ี่�โดดเด่น
แล้ว่ยังม่ชืุ่มชื่นท่ี่องเท่ี่�ยว่อย่างบ้านเซ่น่เหน่อท่ี่�พื่รอ้มต้อนรบัผ่่้มาเย่อน
ที่กุ็คนอยา่งอบอุ่น

จุัดชมูวิวิิภัผูามูา่น

ชุมูชนบา้นเซนิเหนอื

ปีา่สนดงลาน

1
2
3

เปิดทีุ่กวัน
เข้้าฟรี่

จุัดช่มวัวิัภผูามา่น
1

Google Map
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โซนภผูามา่น

สาย 218 (ภูผาม่าน้) บขส. 3 ขอน้แก่น้-ภูผาม่าน้



จุดชื่มว่่ว่ท่ี่�สิ่ามารถมองเห็นท่ี่ว่ทัี่ศน์ท่ี่�สิ่ว่ยงามของภั่ผ่าม่านสิ่ะท้ี่อนเงาลง
บนผ่่นนำาได้อย่างชื่ดัเจน โดยภั่ผ่าม่านนั�นม่ลัก็ษณะเป็็นเท่ี่อก็เขาห่นป็่น
ขนาดใหญ่่ท่ี่�ม่คว่ามสิ่่งชื่นัสิ่ลับซ่บัซ่อ้นเรย่งเป็็นแนว่ยาว่ โดยชื่่�อภัผ่่าม่าน
ก็็มาจาก็ลัก็ษณะของเท่ี่อก็เขาห่นป็่นท่ี่�ม่หน้าผ่าตัดตรงด่�งลงมาเป็็นร่�ว่ๆ 
คล้ายผ้่ามา่นนั�นเอง

ในอด่ตพื่่� นท่ี่�บร่เว่ณน่� เป็็นเพื่่ยงแหล่งหาป็ลาของชื่าว่บ้านในชืุ่มชื่น  
แต่ป็จัจุบนัก็ลายเป็น็สิ่ถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยว่ใหมข่องชื่มุชื่นใก็ล้ภัผ่่ามา่น ท่ี่�เปิ็ดให้
คณุสิ่ามารถแว่ะมานั�งชื่มบรรยาก็าศ ถ่ายร่ป็หรอ่จะนั�งเรอ่ชื่มว่่ว่ภัผ่่าม่าน
จาก็ก็ลางหนองสิ่มอก็็ได้เชื่น่กั็น
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หาก็ยังม่เว่ลาเหล่ออย่่จาก็ท่ี่�น่�ยังสิ่ามารถเด่นที่างต่อ
ไป็ยังอทุี่ยานแห่งชื่าต่ภัผ่่าม่านได้อ่ก็ด้ว่ย โดยอทุี่ยาน
แห่งชื่าต่ภั่ผ่าม่านนั�นเป็็นอุที่ยานแห่งชื่าต่ท่ี่�ตั�งอย่่ใน
พื่่�นท่ี่�ป็า่ดงลาน และเป็น็ท่ี่�อย่่อาศัยของค้างคาว่ป็าก็ย่น 
จำานว่นหลายล้านตัว่ ท่ี่�จะบ่นออก็จาก็ถำาไป็หาก่็น
เป็็นท่ี่ว่แถว่ในยามเย็นของทีุ่ก็วั่น ดังนั�นเพื่่ยงแค่คุณ
ได้ก็างเต็นท์ี่ท่ี่ามก็ลางว่่ว่ภั่เขาแบบ 360 องศาพื่รอ้ม
จ่บก็าแฟรอ้นชื่มหม่่ค้าว่คาว่บ่นออก็จาก็รงั คุณก็็จะ
ได้รบัป็ระสิ่บก็ารณ์ก็ารท่ี่องเท่ี่�ยว่ท่ี่�ทัี่�งแป็ลก็ใหม่และ 
ผ่อ่นคลายอยา่งท่ี่�ไม่สิ่ามารถหาได้จาก็ท่ี่�ไหนแนน่อน
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ชุ่มช่นบา้นเซนิเหนอ่
09.30 - 17.30เปิดจันที่รี ์- เสารี์

เข้้าฟรี่ ควรติิด้ต่ิอล่้วงห็น้าเพ้�อที่ำากิจกรรม่

Google Map

2

สาย 218 (ภูผาม่าน้) บขส. 3 ขอน้แก่น้-ภูผาม่าน้



ใสบ่าตัรขา้วเห้นยีวและไห้วห้้ลวงปูี�ลี 
พระเกจุ ิที�เคารพบูชาของชาวชุมชน
ที�วดั์เฉลียงทอง

ชมการละเล่นสะบา้ การละเล่นพื�นบา้น
ของชาวบา้นเซื้นิเห้นอื

นั�งรถีอีแต๊ักห้รอืปีั� นจุกัรยานรอบชุมชน 
และพกัผ่อ่นที�ทุ่งนาปี�าห้มาก และสะพาน
บุญ่ผ่ลา

ชมวถีิีชวีติัแบบบา้นเซื้นิเห้นอืที� 'เฮือนไทภั'ู 
บา้นไมโ้บราณที�ชาวชุมชนอนรุกัษ์์ไวใ้นสภัาพที�
สมบูรณเ์ห้มอืนในอดี์ตั

รบัชมการทอผ่า้และเลือกผ่ลิตัภััณฑ์์จุาก
ผ่า้จุากชุมชน ที�มจุีุด์เด่์นคือการทอผ่า้ขดิ์
และผ่า้ฝ้้ายด้์วยลวด์ลายที�มเีอกลักษ์ณ์
เฉพาะตััว

วา่ยนำ�าคลายรอ้นที� 'นำ�าผ่ดุ์ตัาด์เต่ัา' 
สระนำ�าผ่ดุ์จุากธรรมชาติัสเีขยีวมรกตั
เยน็ชุม่ฉำ�าที�มนีำ�าตัลอด์ทั�งปีี

รบัปีระทานอาห้ารกลางวนัพื�นถิี�นภัผู่ามา่น 
เชน่ คั�วเนื�อ คั�วปีลา แสนอรอ่ย ฯลฯ

*

*

*

*

*

*

*

110 111khon kaen

บ้านเซ่น่เหน่อ หม่่บ้านเล็ก็ๆ ท่ี่�สิ่่บเชื่่�อสิ่ายมาจาก็คนลาว่หลว่งพื่ระบาง 
ท่ี่�ย้ายถ่�นฐานเข้ามาอย่่ในป็ระเที่ศไที่ย ปั็จจุบันเปิ็ดใหน้ัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่เข้ามา
เรย่นร่ว่้่ถ่ชื่ว่่่ตด้ว่ยก็ารพัื่ก็ผ่่อนอย่างเรย่บง่ายในโฮมสิ่เตย์ไม้สิ่ดุน่ารกั็ของ
พื่อ่ๆ แม่ๆ ชื่าว่ชื่มุชื่น นอก็จาก็น่�ยงัมก่่็จก็รรมใหท้ี่ำามาก็มายตลอดทัี่�งวั่น

โซนภูผาม่าน



เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

ป็า่สนดงลาน

สาย 217 (รถด่วน้) บขส. 3 ขอน้แก่น้ บขส.เลัย

Google Map

3



สิ่ว่นป็่าสิ่นและพื่่� นหญ่้าสิ่่ เ ข่ยว่ชื่อุ่ มแสิ่นอบอุ่ น 
ท่ี่�รายล้อมไป็ด้ว่ยอาก็าศท่ี่�เย็นสิ่บายด้ว่ยรม่เงาของ
ต้นสิ่นตลอดทัี่�งวั่นในบรรยาก็าศคล้ายหลุดเข้าไป็
ชื่านเม่องแถบยุโรป็ บนเสิ่้นที่างมุ่งหน้าสิ่่่อุที่ยาน 
แหง่ชื่าต่ภัผ่่าม่านท่ี่�สิ่ายถ่ายร่ป็พื่ลาดไม่ได้ เพื่ราะเป็็น
จุดเชื่ค็อ่นจุดใหม่ของจังหวั่ดขอนแก่็นท่ี่�หลายคนยัง
ไมร่่จั้ก็

หาก็คุณก็ำาลังเด่นที่างเหน่�อยๆ และก็ำาลังหาสิ่ถานท่ี่� 
สิ่ว่ย ๆ  แว่ะพัื่ก็ก่็นขนมก่็นนำาท่ี่ามก็ลางธรรมชื่าต่ใหช้ื่่�นใจ 
ก่็อนเด่นที่างต่อ ป็า่สิ่นดงลานค่อคำาตอบของคณุ
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ของขวัญัขอนแก่่น
KHON KAEN

1 2 3

ต.ในเม่อง
อ.เม่องขอนแก่็น

หมั่่�นโถว
ตรา 5 ดาว

ต.ในเมอ่ง
อ.เมอ่งขอนแก่็น

ของฝากรา้นเจ๊๊อิมั่ 
ขอนแก่น

3

1

2

4 5
สมุั่นไพร
บ้้านงูจ๊งอาง

ผลิิตภ่ัณฑ์์
ข้าวเปีียก

ต.ในเมอ่ง
อ.เมอ่งขอนแก่็น

ต.ที่รายมล่
อ.นำาพื่อง

ต.ในเมอ่ง
อ.เมอ่งขอนแก่็น

เคร่�องดนตร ี
ขอนแก่นมั่รดก
อีสาน

5

4
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เช้้า

บ่่าย

2
3

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

สิ่ัก็ก็าระ ศาลืหลัืกเมืองขอนแก่น และเสิ่าเที่ว่ดาฟ้าด่น 
สิ่่แดงฉาน ท่ี่�ผ่สิ่มผ่สิ่านคว่ามเชื่่�อแบบไที่ย-จ่นของชื่าว่
ขอนแก่็นเอาไว้่อย่างลงตัว่ พื่รอ้มชื่มคว่ามสิ่ว่ยงามของ
สิ่ถาป็ัตยก็รรมแบบไที่ยป็ระยุก็ต์ท่ี่�เต็มไป็ด้ว่ยก็ล่�นอาย
ของศ่ลป็ะพื่่�นถ่�นอ่สิ่าน เพื่ราะเป็น็ก็ารจำาลององค์พื่ระธาต ุ
ขามแก่็นในร่ป็แบบลดที่อนออก็มาใหผ้่่ม้าเยอ่นได้ชื่ม

นั่่�งรถประจำำ�ท�งส�ย 2 หรอืส�ย 3 
จำ�กศ�ลหล่กเมือืงขอนั่แก่นั่ ไปยง่ ป�้ยวัด่ศรจีำน่ั่ทร์
ราคาประมาณ 9-13 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 10 นาที  

เด่นเท่ี่�ยว่ชื่ม ย่านถนนศร่ืจัันทร์ื ย่านก็ารค้าเก่็าแก่็ ซ่่�ง 
เต็มไป็ด้ว่ยอาคารเก่็าแก่็ท่ี่�สิ่ว่ยงาม รา้นค้าและรา้นอาหาร
ดั�งเด่มมาก็มาย เชื่น่ ม้้ยจิัน รา้นก็าแฟเก่็าแก่็แห่งหน่�ง
ในขอนแก่็น เอกชััยเบิเกอรื่� รา้นเบเก็อร่�อายุก็ว่่า 50 ป็ ี
ทิพสม้นไพรืไทย รา้นขายยาสิ่มนุไพื่รโบราณสิ่ดุคลาสิ่สิ่ก่็ 
และ วัดศร่ืจัันทร์ื พื่ระอารามหลว่งค่่บ้านค่่เม่องขอนแก่็น 
พื่รอ้มรบัป็ระที่านอาหารก็ลางวั่นท่ี่�ยา่นศรจั่นที่ร์

นั่่�งรถประจำำ�ท�งส�ย 22 
จำ�กป�้ยวัด่ศรจีำน่ั่ทร ์ไปยง่ ป�้ยพิพิิธิภ่ัณฑสถ�นั่แหง่ช�ติิ
ขอนั่แก่นั่ (ถ.หล่งศนูั่ยร์�ชก�ร) 
ราคาประมาณ 9-13 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 10 นาที

ต่วเมั่่องขอนแก่น

22

3 DAYS 2 NIGHTS !

เย็น

17

เรย่นร่ร้าก็เหง้าและว่่ถ่ชื่ว่่่ตชื่าว่อ่สิ่านท่ี่� พื่่พื่่ธภััณฑ์สิ่ถาน
แหง่ชื่าต่ขอนแก่็น ผ่า่นโบราณวั่ตถตุ่างๆ ท่ี่�ค้นพื่บในพื่่�นท่ี่�
ภัาคอ่สิ่าน

นั่่�งรถประจำำ�ท�งส�ย 17 
จำ�กป�้ยพิิพิิธภ่ัณฑสถ�นั่ฯ (ถ.กสกิรท่่งสร�้ง) 
ไปยง่ ป้�ยติรงข�้มืแบงค์์ช�ติิ บงึแก่นั่นั่ค์ร
ราคาประมาณ 9-13 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 15 นาที  

ชื่มคว่ามสิ่ว่ยงามของ สะพานรืาชัพฤกษ์์วิถ่ สิ่ะพื่าน
คอนก็ร่ตสิุ่ดม่น่มอลคว่ามยาว่ป็ระมาณ 500 เมตร ท่ี่�
ที่อดตัว่ยาว่ลงไป็บนผ่่นนำาท่ี่�เง่ยบสิ่งบใน บึิงแก่นนครื 
อ่ก็หน่� งแลนด์มาร์ก็ของเม่องขอนแก่็น พื่ร้อมชื่มว่่ว่ 
พื่ระมหาธาตแุก่็นนคร เจด่ย์สิ่เ่หล่องศัก็ด่�สิ่ท่ี่ธ่�ค่บ่า้นค่เ่มอ่ง
ท่ี่�สิ่ะท้ี่อนกั็บผ่่ว่นำาบง่แก่็นนคร 

ต่อด้ว่ยก็ารเด่นชื่็อป็ป็ิง พื่ร้อมรับป็ระที่านอาหารเย็น
และพื่ัก็ผ่่อนตามอัธยาศัยท่ี่�  ตลืาดริืมบึิงแก่นนครื 
ตลาดก็ลางเม่องท่ี่�รม่ร่�นน่าเด่นด้ว่ยบรรยาก็าศของบ่ง
และสิ่ว่นสิ่าธารณะ ซ่่�งม่อาหารท่ี่�ด่ต่อสิุ่ขภัาพื่ให้เล่อก็
ที่านหลาก็หลายเพื่่� อตอบโจที่ย์ผ่่้ ท่ี่�มาออก็ก็ำาลังก็าย 
ท่ี่�บ่งแก่็นนคร และยังม่สิ่่นค้าป็ระเภัที่อ่�นๆ ให้เล่อก็ซ่่�อ 
หลาก็หลาย ไม่ว่่าจะเป็็นข้าว่ของเคร่�องใชื่อ้ย่าง เสิ่่�อผ่้า 
รองเท้ี่า ฯลฯ
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นั่่�งรถประจำำ�ท�งส�ย 217 (ขอนั่แก่นั่-เลย)
จำ�ก บขส. ขอนั่แก่นั่ อ�ค์�ร 3 ไปยง่ จ่ำดชมืวัวิัภัผู�มื�่นั่
ราคาประมาณ 170 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 2 ช้่�วโมง

เท่ี่�ยว่ชื่มคว่ามสิ่ว่ยงามของธรรมชื่าต่ท่ี่� จ้ัดชัมวิวภูผาม่าน 
เท่ี่อก็เขาห่นป็่นขนาดใหญ่่ท่ี่�ม่คว่ามสิ่่งชื่นัสิ่ลับซ่ับซ่้อน
เรย่งเป็็นแนว่ยาว่ซ่่�งเป็็นท่ี่�อย่่อาศัยของค้างคาว่ป็าก็ย่น 
หลายล้านตัว่ท่ี่�จะบ่นออก็จาก็ถำาไป็หาก่็นในยามเย็นของ
ที่กุ็วั่น และเด่นเท้ี่าต่อไป็ยัง บิ้านเซิินเหนือ หม่่บ้านเล็ก็ๆ 
ท่ี่�สิ่บ่เชื่่�อสิ่ายมาจาก็คนลาว่หลว่งพื่ระบางท่ี่�ยา้ยถ่�นฐานเข้า
มาอย่่ในป็ระเที่ศไที่ย ซ่่�งเป็ิดให้นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยว่เข้ามาเรย่น
ร่ว่้่ถ่ชื่ว่่่ตพื่รอ้มที่ำาก่็จก็รรมมาก็มายภัายในชืุ่มชื่น โดยท่ี่�
ชืุ่มชื่นบ้านเซ่น่เหน่อแห่งน่�ยังเป็็นอ่ก็หน่�งจุดท่ี่�สิ่ามารถชื่ม
ว่่ว่ท่ี่ว่ทัี่ศนข์องภัผ่่ามา่นได้อยา่งชื่ดัเจนอ่ก็ด้ว่ย

นั่่�งรถประจำำ�ท�งส�ย 217 (ขอนั่แก่นั่-เลย) 
จำ�กจ่ำดชมืวัวิัภัผู�ม่ื�นั่ ไปยง่ ติล�ดต้ินั่ติ�ล
ราคาประมาณ 170 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 2 ช้่�วโมง

ชื่็อป็ป็ิงและผ่่อนคลายท่ี่�  Shopping Space สิุ่ดชื่่ค 
แห่งใหม่ของขอนแก่็นอย่าง ตลืาดต้นตาลื ท่ี่�นอก็จาก็จะ
ม่สิ่่นค้าให้เล่อก็ซ่่�อกั็นหลาก็หลายตั�งแต่ เสิ่่�อผ่้า ของก่็น 
ของใชื่ ้ งานคราฟต์ ต้นไม้ ของตก็แต่ง ฯลฯ แล้ว่ยังม่โซ่น 
Art Gallery ใหเ้ด่นชื่มกั็นอ่ก็ด้ว่ย

ภัูผามั่่าน
day

217

เย็น

เช้้า

217

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

2
3 DAYS 2 NIGHTS !

3ย่านมั่หาวิทยาล่ิยขอนแก่น
day

เร่�มต้นกั็นท่ี่� TCDC Khon Kaen แหล่งรว่บรว่มคว่ามร่ ้
น่ที่รรศก็าร หัตถก็รรม และนวั่ตก็รรมท่ี่�เก่็ดข่�นจาก็ก็าร
สิ่รา้งสิ่รรค์ เพ่ื่�อต่อยอดก็ารที่ำางานศ่ลป็นิอ่สิ่าน ท่ี่�มทั่ี่�งสิ่ว่่น
ของห้องสิ่มุดท่ี่�เก่็�ยว่ข้องกั็บงานออก็แบบและวั่สิ่ดุต่างๆ  
ในพื่่�นท่ี่�ภัาคอ่สิ่าน รว่มไป็ถ่งพื่่�นท่ี่�จัดนท่ี่รรศก็ารงานศ่ลป็ะ
จาก็ศ่ลป็นิชื่าว่อ่สิ่านท่ี่�หมนุเว่่ยนมาจัดแสิ่ดงอย่เ่สิ่มอ

นั่่�งรถ KKU Smart Transit : KST ส�ยสเีหลือง
จำ�ก TCDC Khon Kaen ไปยง่ Columbo Craft Village
ราคาประมาณ 15 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 15 นาที

เท่ี่�ยว่ชื่ม Columbo Craft Village ชืุ่มชื่นคนรัก็ 
งานคราฟต์และศ่ลป็ะก็ลางเมอ่งขอนแก่็นท่ี่�รว่บรว่มสิ่ตด่่โอ 
แก็ลลอร่� รา้นก็าแฟ และรา้นอาหารของศ่ลป็นิรุน่ใหมช่ื่าว่
ขอนแก่็นเอาไว้่เป็น็หม่บ่า้นเล็ก็ ๆ  ท่ี่�อบอว่ลไป็ด้ว่ยก็ล่�นอาย
ของศ่ลป็ะ ซ่่�งมทั่ี่�งก่็จก็รรมเว่่รก์็ชื่อ็ป็หลาก็หลาย และสิ่น่ค้า
ที่ำามอ่สิ่ว่ยๆ ใหเ้ล่อก็ซ่่�อ

นั่่�งรถ KKU Smart Transit : KST ส�ยสเีหลือง
จำ�ก Columbo Craft Village  
กล่บมื�ลงที�ค์ณะเกษติรศ�สติร์

แล้วัเปลี�ยนั่เปน็ั่ส�ยสสีม้ื  
ไปลงป้�ยประติสูฐี�นั่ มืห�วัทิย�ล่ยขอนั่แก่นั่
ราคาประมาณ 15 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 15 นาที  

เช้้า

KST

KST

บ่่าย

เย็น

123



124

เเนะนำ�เส้้นท�งก�รท่องเท่�ยว 3 วัน 2 คืืน

8

2

3 DAYS 2 NIGHTS !

นั่่�งรถประจำำ�ท�งส�ย 8 จำ�กหน้ั่�มืห�วัทิย�ล่ยขอนั่แก่นั่ 
ไปยง่ โรงเรยีนั่ก่ลย�ณวัต่ิร   
ราคาประมาณ 9-13บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 20 นาที  

และต่ิอรถประจำำ�ท�งส�ย 2 ไปยง่ ติล�ดบ�้นั่ค์ำ�ไฮ
ราคาประมาณ 9-13บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 15 นาที  

รับป็ระที่านอาหารเย็นและพื่ัก็ผ่่อนตามอัธยาศัยท่ี่� 
ตลืาดบ้ิานคำาไฮ ตลาดสิ่ดตอนเยน็ท่ี่�ใหญ่ท่่ี่�สิ่ดุในขอนแก่็น 
ซ่่�งเต็มไป็ด้ว่ยอาหารชื่ั�นเล่ศ ไม่ว่่าจะเป็็นอาหารพื่่�นถ่�น
อ่สิ่านหรอ่อาหารรสิ่เด็ดจาก็ทัี่�ว่ป็ระเที่ศ ทัี่�งคาว่และหว่าน
ในราคายอ่มเยา

ขอ้มูลสถานท่�

เครืื�องดนตร่ื 
ขอนแก่นมรืดกอ่สาน
06 1932 4447

หมั�นโถว ตรืา 5 ดาว
08 1592 7119

ผลิืตภัณฑ์์ข้าวเปียก 
ย่านถนนกลืางเมือง
09 5494 9512

ร้ืานเจ๊ัอิม
ของฝากจัากขอนแก่น
08 1851 6632

สม้นไพรืบ้ิานงูจังอาง
08 7229 6253

Columbo Craft Village
08 5083 7635
 
TCDC Khon Kaen
0 4300 9389

พิพิธภัณฑ์์ธรืรืมชัาติวิทยา
อพ.สธ.
09 4278 4222

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชัาติ 
ขอนแก่น
0 4324 6170

หมู่บ้ิานงูจังอางบ้ิานโคกสง่า
08 1974 9499

ช้ัมชันบ้ิานเซิินเหนือ
0 4339 6035
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