
ขอนแกน
เสนทางทองเท่ียว

ดวยระบบขนสงสาธารณะ



คํานํา

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตบทบาทในการสงเสริมการทองเที่ยว และเพื่อเปนการกระตุน

ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหฟนตัวอยางรวดเร็ว จึงตองเตรียมพรอมขอมูลการทองเที่ยวเพื่อรองรับความตองการ

ของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เชน กลุมนักทองเที่ยว FIT (Free Individual Traveler) ที่มี

รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวโดยระบบขนสงสาธารณะเปนหลักและมีความช่ืนชอบการสัมผัสประสบการณทองเที่ยว

รูปแบบใหมๆ ดวยตนเองและจากการศึกษาโครงการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย โดย TAT 

Intelligence Center มีขอมูลวาการเดินทางทองเที่ยวโดยระบบขนสงสาธารณะยังเปนทางเลือกของนักทองเที่ยวใน

หลาย ๆ กลุม

ดวยเหตุผลดังกลาว ททท. จึงสรางสรรคเสนทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะใน 15 จังหวัด และ

เสนทางขามภาค 5 เสนทางทั่วประเทศไทย เพื่อใชโอกาสน้ีเปนการนํารองในการสรางโอกาสและความเปนไปไดใหม ๆ 

แกนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะในประเทศไทยใหเกิดข้ึนไดจริงในที่สุด ผานการ

รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวและระบบขนสงสาธารณะ ทั้งจากหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ ผูประกอบการ ผูใชบริการ 

และบุคคลในทองถ่ิน รวมถึงการทดลองเปนนักเดินทางดวยตนเอง เพื่อใหไดเสนทางทองเที่ยวจากระบบขนสงสาธารณะ

ที่สามารถใชงานไดจริง ประกอบไปดวยขอมูลที่ทันสมัย และมีคําแนะนําในการใชงานที่ชวยใหทุกคนสามารถออกแบบ

การเดินทางทองเที่ยวของตนเองใหราบรื่นและปลอดภัยที่สุด

หวังเปนอยางย่ิงวา การสรางสรรคเสนทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะในครั้งน้ี จะเปนสวนหน่ึงของ

ทางเลือกในการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและมีคุณคาของประเทศไทย อีกทั้ง ยังไดสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

ผานเรื่องราวการเดินทางของแตละทองถ่ินไดอยางแทจริง



จังหวัดที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 6 และมีประชากรหนาแนนเปนอันดับ 3 ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูในบริเวณศูนยกลางทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตแถบลุมแมนํ้าโขง 

เม่ือผสมผสานกับความเปนอยูแบบไทยๆ จึงเกิดเปนเมืองที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

สะทอนออกมาใหเห็นผานทั้งอาหาร สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 

โดยมีสถานที่เที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญ เชน พระธาตุขามแกน พระมหาธาตุแกนนคร หรือ กู

ประภาชัย ที่แสดงใหเห็นถึงความรุมรวยของมรดกทางวัฒนธรรม และยังมีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติมากมาย เชน จุดชมวิวหินชางสีและอุทยานแหงชาติภูผามาน เปนตน

ปจจุบันขอนแกนถือเปนเมืองที่โดดเดนในเรื่องของความครบ

ครันทางส่ิงอํานวยความสะดวกและความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีไมแพเมืองใหญแหงอ่ืน ๆ ในประเทศไทย นอกจากน้ี

ยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยระดับประเทศอยาง

มหาวิทยาลัยขอนแกนอีกดวย ขอนแกนจึงถือเปนอีกหน่ึง

จังหวัดที่ผสมผสานการพัฒนาที่กาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง

เขากับคุณคาที่มีอยูในอดีตไดอยางลงตัว





ยานชุมชนขนาดใหญท่ีคึกคักไปดวยรานอาหาร ตลาด และสถานท่ีพักผอน

หยอนใจซึ่งชาวเมืองขอนแกนแวะเวียนมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ียังเปนท่ี ต้ังของพระมหาธาตุแกนนคร พระธาตุเกา ช้ัน

คูบานคูเมืองท่ีมีอายุมากวา 200 ปอีกดวย

โซนแกนนคร

1 2 3 4



เปดทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. และเขาชมฟรี

พระมหาธาตุแกนนคร หรือพระธาตุเกาช้ัน ต้ังอยูในเขตวัดหนองแวง ใจกลางเมือง ริม

บึงแกนนคร เปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิแหงหน่ึงของชาวขอนแกน 

ลักษณะขององคพระธาตุน้ันถูกสรางบนฐานสี่เหลี่ยม มีความสูงถึง 80 เมตร เรือนยอด

ทรงเจดียน้ันถูกจําลองมาจากพระธาตุพนม และมีกําแพงแกวพญานาค 7 เศียรอยู

ลอมรอบ ศิลปะที่ปรากฏน้ันเปนแบบทวารวดีผสมผสานกับศิลปะอินโดจีน ซึ่งเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวของชาวอีสาน 

สําหรับนักทองเทีย่วที่มาเย่ียมชมและสักการะขอพร สามารถเดินชมความสวยงามของ

พระธาตุไดทั้ง 9 ช้ัน โดยทุกช้ันจะมีจิตรกรรมหลากหลายเรื่องราวแตกตางกันไป โดยมี

ช้ันบนสุดเปนที่ประดิษฐานของพระบรมสารรีกิธาตุและเปนจุดชมวิวเมืองขอนแกนที่

สวยงามไมแพที่อื่น ๆ

โซนแกนนคร

พระมหาธาตุแกนนคร



เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

ชมความสวยงามของสะพานราชพฤกษวิถี สะพานคอนกรีตสุดมินิมอลความยาว

ประมาณ 500 เมตรที่ทอดตัวยาวลงไปบนผืนนํ้าที่เงียบสงบของบึงแกนนคร อีกหน่ึง

แลนดมารกของเมืองขอนแกนที่อาจดูเรยีบงาย แตเปนพื้นที่สาธารณะแหงใหมของชาว

ขอนแกนที่เปดใหทั้งชาวเมืองและนักทองเทีย่วเขามาใชเวลาผอนคลายกบักจิกรรม

หลากหลายไดเต็มที่ ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย เดินเลน ปกนิก หรือ ชมวิวสวยๆ 

ของเมืองขอนแกนและพระมหาธาตุแกนนคร เจดียสีเหลืองศักด์ิสทิธ์ิคูบานคูเมอืงที่

สะทอนกับผิวนํ้าบึงแกนนครในบรรยากาศเปดโลงปลอดโปรงสบาย 

กิจกรรม ตักบาตรเทโวบนสะพานราชพฤกษวิถี ในวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกป 

Tips

- ชวงเวลาต้ังแต 4 โมงเย็นเปนตนไป เปนเวลาที่เหมาะที่สดุ เพราะนอกจากอากาศ

จะไมรอนแลวยังเปนชวงเวลาที่จะไดเหน็ความคึกคักของชาวขอนแกนที่ออกมาใช

เวลผอนคลายในพื้นที่สาธารณะแหงน้ีอีกดวย

โซนแกนนคร

บึงแกนนคร



เปดทุกวัน เวลา 17.00 – 21.30 น. และเขาชมฟรี

ลานตาล แลนดมารกของที่น่ีไมวาใครมากต็องมาถายรปูเช็คอิน 

จุดชมวิว สินคาแฮนดเมด เปนจุดถายรูปสวย ๆ ที่มีมุมแสดงดนตรีสดใหฟงกนัเพลนิ ๆ

ตลาดตนตาล หรือโครงการตนตาลกรีนมารเก็ต เปนตลาดศูนยรวมช้ินงานศิลปะ 

สิ่งประดิษฐ หรือคนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ  กันมาแลกเปลี่ยนประสบการณกัน แถมยังราย

ลอมไปดวยพื้นที่สีเขียวอันรมรื่น บอกเลยวาทั้งชิลลทั้งชิคกันเลยทเีดียว ฃ

สินคาที่น่ีมีหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผา ของกิน หรืองานหัตถกรรมอื่น ๆ  และแบง

พื้นที่ออกเปนโซนยอย ๆ  อีก 6 โซน ไดแก 1.โซนรานอาหารสตรตีฟูด 2.โซนศิลปะ Art 

Gallery 3.โซนสินคาเปดทายราคาประหยัด 4.จุดชมวิว และจุดถายรูป 5.โซนตลาด

ตนไม ของประดับตกแตงและของทํามือ 6.โซนแฟช่ัน มีของใหเลือกซื้อขนาดน้ีถาคุณ

เปนสายช็อปตัวจริงคงไมมาไมไดแลวละ

โซนแกนนคร

ตลาดตนตาล



เปดทุกวัน เวลา 08.30 – 19.30 น. และเขาชมฟรี

ถาพูดถึงภาคอีสานหลาย ๆ  คนคงจะคิดถึงเสียงพิณ เสียงแคน และเครื่องดนตรีอีสานที่

เราใจ ขอนแกนมรดกอีสานเองก็เปนหน่ึงในรานคาที่รวบรวมเครือ่งดนตรีลกูอีสานเอาไว

เพื่อใหผูที่สนใจสามารถมาเลอืกซือ้และศึกษา โดยภายในรานมีเครื่องดนตรีอีสานให

เลือกซื้อหลากหลายชนิด ต้ังแตเครื่องสําหรับใชเลนจรงิ ๆ  ไปจนถึงขนาดจิ๋วที่สามารถ

นําไปเปนของฝากและประดับตกแตงบานได ดวยความต้ังใจอยากสืบสานมรดกทาง

วัฒนธรรมน้ีใหสืบตอไปในอนาคต

โซนแกนนคร

เครื่องดนตรี ขอนแกนมรดกอีสาน



ยานศูนยกลางแหลงเรียนรูนวัตกรรมสุดสรางสรรคของชาวเมืองขอนแกนท่ี

เต็มไปแหลงเรียนรูมากมายไมวาจะเปนดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี หรือ

ดานศิลปะและความคิดสรางสรรค ยานน้ีจึงตอบโจทยผูท่ีตองการเขามา

แลกเปลี่ยนเรียนรูและสนุกไปกับองคความรูใหม ๆ ในขอนแกนเปนท่ีสุด

โซนมหาวิทยาลัยขอนแกน

1 2 3



เปดทุกวัน เวลา 10.30 – 19.00 น. และมีคาสมาชิกแบบรายวัน 100 บาท

ศูนยสรางสรรคงานออกแบบขอนแกน หรือ TCDC Khon Kaen เปนแหลงรวบรวม

ความรูและนิทรรศการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนความคิดสรางสรรค และนําเสนอ

นวัตกรรมและหัตถกรรมใหม ๆ  ที่เกิดข้ึนจากการสรางสรรคและตอยอดของศิลปนชาว

อีสาน 

ภายใน TCDC Khon Kaen แบงออกเปนหลายโซน โดยจุดที่ไมควรพลาดชมและเปน

จุดเดนของที่น่ี ไดแก 

- Resource Center หองสมุดสาธารณะที่อัดแนนไปดวยความรูสําหรับนัก

สรางสรรคทกุทาน 

- Isan Material Center แหลงรวมฐานขอมูลวัสดุอีสานและวัสดุจากทั่วโลกที่

รวบรวมมาใหคุณไดสัมผัสวัสดุดวยมือของคุณเองเพื่อตอยอดเปนไอเดียสรางสรรค 

- Showcase ที่รวบรวมนิทรรศการตาง ๆ  จากฝมือของนักสรางสรรคชาวอีสานมาก

หนาหลายตาเอาไวใหคุณไดชม 

โซนมหาวิทยาลัยขอนแกน

TCDC Khon Kaen



เปดวันอังคารถึงวันศุกร เวลา 09.30 – 17.30 น.

คาเขาชมสําหรับเด็ก 10 บาท และผูใหญ 40 บาท 

เรียนรูสิ่งแวดลอมผานพพิิธภัณฑรูปแบบใหมที่ซอนตัวอยูในมหาวิทยาลัยขอนแกน อยาง

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. อาคารสีเขียวโดดเดนริมบงึนํ้า แหลงเรียนรูที่ภายใน

อัดแนนไปดวยการแสดง นิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ  ที่สอดแทรกความรูเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม ผานรูปแบบของพิพิธภัณฑที่มีชีวิต ดวยการใชเทคโนโลยี

ตาง ๆ เขามาชวยใหการเรียนรูในครั้งน้ีสนุกกวาที่คิด

แตละโซนประกอบดวยการเรยีนรูและกจิกรรมตาง ๆ มากมาย พรอมสื่อนําเสนอ

หลากหลายรูปแบบทีจ่ะทําใหประสบการณการทองเที่ยวพิพิธภัณฑของคุณ ไมนาเบื่ออีก

ตอไป 

กิจกรรม

- ทดลองขุดคนกระดูกไดโนเสารในกระบะทราย

- กิจกรรมหองปฏิบัติการทางดานชีววิทยาสําหรบัเยาวชน

โซนมหาวิทยาลัยขอนแกน

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแกน



ปดวันอังคาร เวลา 09.00 – 19.00 น. และเขาชมฟรี 

ชุมชนคนรักงานคราฟตและศิลปะที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุมเพื่อน 8 คน ที่หลงใหลในงาน

ศิลปะ ซ่ึงอยากสรางพื้นที่ในการแลกเปล่ียนความสนใจและนําเสนอผลงานใหม ๆ ของศิลปนรุนใหม

ชาวขอนแกนรวมกัน เกิดเปนหมูบานเล็ก ๆ ที่อบอวลไปดวยกล่ินอายของศิลปะและความรักในงาน

ทํามือแหงน้ี 

หมูบานโฮมเมด แหงน้ีประกอบดวยบานทั้งหมด 6 หลัง ที่มีกิจกรรมใหทําแตกตางกันออกไป 

ประกอบไปดวย

- Do Homemade รานกาแฟสไตล Slow Bar สุดอบอุนที่คอกาแฟตองลอง

- Numgunde (นํากันเดะ) รานขายกระเปา หมวก และของกระจุกกระจิกจากงานผาทํามือ 

- YUB shop แกลเลอรี่งานวาดสวนตัวสุดพิเศษ 

- Woodhaus สตูดิโองานไมและผาปกสุดนารัก 

- Clay more สตูดิโอเซรามิกและงานดนิเผาสุดคราฟต 

- Handcraft Cuisine รานอาหารเรือนกระจกชวนล้ิมลอง 

โซนมหาวิทยาลัยขอนแกน

Columbo Craft Village



ศูนยกลางจังหวัดขอนแกนท่ีครบถวนท้ังแหลงความเจริญและสิ่งอํานวย

ความสะดวก นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑสําคัญ ๆ ท่ีรวบรวมเร่ืองราวทาง

ประวัติศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและธรรมชาติวิทยาเอาไวให

ชาวเมืองและนักทองเท่ียวไดมาเขามาศึกษาอยางครบครัน เหมาะเปน

จุดเร่ิมตนของทริปขอนแกนเปนอยางย่ิง

โซนเมืองขอนแกน

1 2 3 54



เปดทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น. และเขาชมฟรี

- มุยจิน รานกาแฟเกาแกทีสุ่ดแหงหน่ึงในขอนแกน 

- เอกชัยเบเกอรี่ รานเบเกอรี่อายุกวา 50 ป

- ทิพสมุนไพรไทย รานขายยาสมุนไพรโบราณสุดคลาสสกิ

- Wall Art ที่จะพลาดไมมาถายรปูเปนไมได 

- วัดศรีจันทร พระอารามหลวงคูบานคูเมืองขอนแกน

ถนนเสนสั้น ๆ ในยานเมืองเกาขอนแกน ที่เต็มไปดวยตึกเกาอายุครึ่งคอนศตวรรษและ

รานคา รานอาหารด้ังเดิมทีต้ั่งเรยีงรายอยูตลอดสองฝงถนนใหพอสัมผัสไดถึงกลิน่อาย

ของอดีตอันเรืองรองแหงยานการคาที่เคยรุงเรอืงที่สดุแหงหน่ึงในขอนแกนที่เงยีบเหงาลง

ไปบางหลังจากที่ความเจริญไดขยายตัวออกไปสูยานอื่น ๆ  

โซนเมืองขอนแกน

ยานศรีจันทร



เปดวันพุธถึงวันอาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น. 

- คาเขาชมสําหรับผูใหญ 20 บาท และสําหรับเด็ก นักเรียน และนักศึกษาแสดงบัตร

ประจํา เขาชมฟรี

แหลงรวบรวมสมบติัล้ําคาของชาติที่จะพาคุณไปเรียนรูรากเหงาและวิถีชีวิตแบบชาว

อีสานตอนบนที่หย่ังรากลึกมาต้ังแตโบราณ ผานโบราณสถานและโบราณวัตถุตาง ๆ  ที่

คนพบในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งถูกจัดแสดงเอาไวอยางพิถีพถัินในสวนจัดแสดงทัง้ 6 สวน

หลัก ที่มีบริการนําชมนิทรรศการเปนภาษาไทยและมีเอกสารแผนพับทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไวบริการ

สมัยกอนประวัติศาสตร / วัฒนธรรมทวารวดี / วัฒนธรรมขอม / วัฒนธรรมลานชาง 

สมัยรัตนโกสินทร / ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน

โซนเมืองขอนแกน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน



เปดทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น. และเขาชมฟรี

รานขายของฝากใจกลางเมอืงเจาประจาํของชาวขอนแกน โดยสินคาที่เปนที่นิยมไดแก 

ไสกรอกอีสานที่อัดแนนไปดวยเน้ือหมูทีผ่านการปรุงรสมาอยางพอดิบพอดีไมเปรี้ยว

จนเกินไป นอกจากน้ีทางรานยังมีของฝากอื่นอีกหลายอยางไมวาจะเปน แหนม กุนเชียง 

หมูยอ ฯลฯ เรียกไดวาหากมาเยือนขอนแกนแลวอยากไดของฝากคุณภาพดีตองมาที่น่ี

เลย

โซนเมืองขอนแกน

รานเจอิม ของฝากจากขอนแกน



เปดทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น. และเขาชมฟรี

อาหารเชาของภาคอีสานตองยกใหขาวเปยกหรอื ‘กวยจั๊บญวน’ ที่หลายคนรูจักกนัดี 

โดยขาวเปยกขอนแกนน้ันมีความพิเศษตรงทีม่ีการนําเสนสดมาแปรรปูใหกลายเปนเสน

แหงหลากหลายรสชาติ ที่ตมออกมาแลวยังคงความเหนียวนุมโดดเดนไมเหมือนที่อื่น มา

พรอมนํ้าซุปรสชาติตนตําหรบัทีอ่รอยกลมกลอมครบจบในซองเดียว

โซนเมืองขอนแกน

ผลิตภัณฑขาวเปยก

ยานถนนกลางเมือง 



เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

ศาลหลักเมืองขอนแกน หรือ 'ศาลเทพารักษหลกัเมือง' แตเดิมถูกประดิษฐานอยูทีบ่าน

โนนเมือง อําเภอชุมแพ กอนที่จะถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่ อําเภอเมืองขอนแกน และ

ทําการบูรณะซอมแซมใน พ.ศ. 2550

ตัวศาลหลักเมืองเปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมไทยและจนีเขาไวดวยกัน โดยคน

จีนจะเรียกวา 'ศาลหลักเมืองกง' ลักษณะรูปทรงและสวนประกอบงานศิลปตาง ๆ  เปน

สถาปตยกรรมไทยประยุกต ที่มีการใหความสําคัญกับการผสมผสานของศิลปะทองถ่ิน

อีสาน สังเกตไดจากอาคารโถงจตุรมุข โครงสรางเปนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ยอมุมตัว

อาคารโดยรอบมีระเบียงย่ืนทัง้ 4 ดาน หลังคาเปนทรงจัว่จตุรมขุซอนกนั 3 ช้ัน ซึ่งช้ัน

เครื่องยอดเปนรูปเจดียศิลปะพื้นเมอืงอีสาน และมีสัณฐานเปนเจดียจําลองจากองคพระ

ธาตุขอนแกน 

โซนเมืองขอนแกน

ศาลหลักเมืองขอนแกน 



เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. และเขาชมฟรี

หมั่นโถว 5 ดาว ของฝากอันข้ึนช่ือของขอนแกนมีใหเลือกทานทั้งแบบทอดและแบบน่ึง 

โดยมีจุดเดนเปนรสชาติที่มกีารพัฒนาจากหมัน่โถวแบบออรจินิอลดวยการใสไส ทั้งไสหมู

รสชาติกลมกลอม และไสเผือก หวาน หอม อรอย นอกจากน้ีที่รานยังมีเมนูข้ึนช่ืออื่น ๆ 

อีกมากมาย เชน ขาหมู-หมั่นโถว สูตรตมเปอย สดใหมทุกวัน และ ยํากวยเต๋ียวเซี่ยงไฮ 

รสชาติจัดจาน

โซนเมืองขอนแกน

หมั่นโถว ตรา 5 ดาว 



เปดทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น. และเขาชมฟรี

ยานตลาดสดตอนเย็นที่ใหญที่สุดในขอนแกน หรือที่คนทองถ่ินเรียกวา 'ตลาดแลงคําไฮ' 

ซึ่งคําวา 'แลง' ในภาษาอีสานแปลวาเย็น ที่น่ีเปนแหลงรวบรวมความหลากหลายทางการ

กิน เพราะไมไดมีเฉพาะอาหารพืน้บานของคนอีสานเทาน้ันใหลิม้ลอง แตมีทั้งอาหารภาค

กลาง ภาคใต รวมถึงอาหารญี่ปุน

ปกติที่น่ีเปดทุกวันในชวงเวลาเย็น ๆ  จึงเหมาะสําหรับคนที่ไปเทีย่วที่อื่นมาจนเหน่ือยแลว

คอยแวะมาหาของกินอรอย ๆ ทามกลางบรรยากาศคึกคักของตลาด แตไมควรมาเดินคํ่า

จนเกินไป เพราะอาจจะพลาดรานอรอยบางรานทีข่ายดีจนของเกือบหมดต้ังแตตลาดยัง

ไมปด

โซนเมืองขอนแกน

ยานตลาดบานคําไฮ 



ยานเกาแกท่ีรุมรวยดวยวัฒนธรรมเชียงแสนซึ่งเปนท่ีต้ังของโบราณสถานท่ี

สําคัญและเกาแกท่ีสุดในประวัติศาสตรขอนแกนอยาง พระธาตุขามแกน 

นอกจากน้ียังมีแหลงเรียนรูอันนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีหาไมไดท่ีไหนอยาง หมูบานงู

จงอางบานโคกสงา ใหทุกคนไดเขาไปลองสัมผัส

โซนอําเภอนํ้าพอง

1 2



เปดทุกวัน เวลา 05.00 - 19.00 น. และเขาชมฟรี

เปนเจดียที่เกาแกที่สุดในประวัติศาสตรเมอืงขอนแกน

พระธาตุขามแกน ประดิษฐานอยูที่วัดเจติยภูมิ เปนปูชนียสถานที่ถูกยกยองวาสําคัญและ

เกาแกที่สุดในประวัติศาสตรขอนแกน โดยมีลักษณะเปนสถาปตยกรรมลานชาง มีเจดีย

ยอดฉัตรทองคํา ฐานควํ่าสองช้ัน ลักษณะโคงข้ึนไปเปนบังลังก ถือวาเปนสถานที่ที่ทั้ง

ชาวบานในพื้นที่และนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวขอนแกนไมควรพลาดมาสกัการะบูชาและหา

มุมถายรูปสวย ๆ  กัน 

Tips 

ทุกวันเพ็ญเดือน 6 จะมีงานฉลองพระธาตุขามแกน ถาใครมีแพลนไปเที่ยวขอนแกนชวง

น้ันก็อยาพลาดไปรวมสัมผสัวิถีชีวิตคนอีสานกันได

โซนอําเภอนํ้าพอง

พระธาตุขามแกน



เปดทุกวัน เวลา 05.00 - 19.00 น. 

- สามารถบริจาคคาเขาชมไดตามศรัทธา (ควรติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม)

- ชมการแสดงงูจงอาง 

- รียนรูเรื่องราวของงูทีพ่ิพิธภัณฑและแหลงเพาะพันธุงูจงอาง

- สมุนไพรบานงูจงอาง

ชุมชนเกาแกในจังหวัดขอนแกน ที่มาพรอมเอกลกัษณสุดแปลกแหวกแนวที่ไมเหมอืน

ชุมชนไหน ๆ กับวิถีชีวิตที่ผูกพันธกับการเลี้ยง 'งูจงอาง' หน่ึงในงูที่อันตรายที่สุดพันธุหน่ึง

ในโลก ชนิดที่วา เลี้ยงกันทุกครัวเรอืน มาพรอมกับการทองเทีย่วที่นาต่ืนตาต่ืนใจ

มากมาย ไมวาจะเปน การเย่ียมชมหมูบานงูจงอาง, เรียนรูเรื่องราวและสัมผัสกับโลกของ

งูในมิติใหมที่พิพิธภัณฑงู, สํารวจฟารมเพาะพันธุงูจงอาง, การแสดงละครง ูไปจนถึงโชว

มวยคูหยุดโลก ระหวาง คน กับ งูจงอาง

โซนอําเภอนํ้าพอง

หมูบานงูจงอาง บานโคกสงา



พื้นท่ีท่ีโอบลอมไปดวยออมกอดของเขาหินปูนสลับซับซอนและธรรมชาติท่ี

สวยงามซึ่งจะเปลี่ยนภาพจําเดิมท่ีคุณมีตอขอนแกนไปอยางสิ้นเชิง ดวยทิว

ปาสนท่ีเงียบสงบ มานหมอก ขุนเขา และทุงนาเขียวขจี โดยนอกจากความ

สวยงามของสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีโดดเดนแลวยังมี ชุมชน

ทองเท่ียวอยางบานเซินเหนือท่ีพรอมตอนรับผูมาเยือนทุกคนอยางอบอุน

โซนภผูามาน

1 2 3



เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศนทีส่วยงามของภูผามานสะทอนเงาลงบนผนืนํ้าได

อยางชัดเจน โดยภูผามานน้ันมีลักษณะเปนเทือกเขาหนิปูนขนาดใหญที่มคีวามสูงชัน

สลับซับซอนเรยีงเปนแนวยาว โดยช่ือภูผามานก็มาจากลกัษณะของเทือกเขาหินปูนที่มี

หนาผาตัดตรงด่ิงลงมาเปนริว้ ๆ  คลายผามานน่ันเอง 

ในอดีตพื้นที่บริเวณน้ีเปนเพียงแหลงหาปลาของชาวบานในชุมชน แตปจจุบันกลายเปน

สถานที่ทองเที่ยวใหมของชุมชนใกลภูผามาน ที่เปดใหคุณสามารถแวะมาน่ังชม

บรรยากาศ ถายรูปหรือจะน่ังเรอืชมวิวภูผามานจากกลางหนองสมอก็ไดเชนกัน 

โซนภูผามาน

จุดชมวิวภูผามาน



เปดวันจันทรถึงวันเสาร เวลา 09.30 - 17.30 น. และเขาชมฟรี 

บานเซินเหนือ หมูบานเล็ก ๆ  ที่สืบเช้ือสายมาจากคนลาวหลวงพระบางที่ยายถ่ินฐานเขา

มาอยูในประเทศไทย ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขามาเรยีนรูวิถีชีวิตดวยการพักผอน

อยางเรียบงายในโฮมสเตยไมสุดนารกัของพอ ๆ  แม ๆ ชาวชุมชน นอกจากน้ียังมี

กิจกรรมใหทาํมากมายตลอดทั้งวัน เชน

กิจกรรม 

ใสบาตรขาวเหนียวและไหวหลวงปูลี พระเกจิ ที่เคารพ บูชาของชาวชุมชน ที่วัดเฉลียง

ทอง / ชมการละเลนสะบา การละเลนพื้นบานของชาวบานเซินเหนือ / รถอีแตกหรือปน

จักรยานรอบชุมชน และพักผอนที่ทุงนาปาหมาก และสะพานบุญผลา / ชมวิถีชีวิตแบบ

บานเซินเหนือที่ 'เฮือนไทภู' บานไมโบราณที่ชาวชุมชนอนุรักษไวในสภาพที่สมบูรณ

เหมือนในอดีต / รับชมการทอผาและเลอืกผลิตภัณฑจากผาจากชุมชน ที่มีจุดเดนคือการ

ทอผาขิดและผาฝายดวยลวดลายที่มเีอกลักษณเฉพาะตัว / วายนํ้าคลายรอนที่ 'นํ้าผุด

ตาดเตา' สระนํ้าผุดจากธรรมชาติสีเขียวมรกตเย็นชุมฉํ่าที่มีนํ้าตลอดทั้งป / รับประทาน

อาหารกลางวันพื้นถ่ินภูผามาน เชน ค่ัวเน้ือ ค่ัวปลา แสนอรอย ฯลฯป

โซนภูผามาน

ชุมชนบานเซินเหนือ



เปดวันจันทรถึงวันเสาร เวลา 09.30 - 17.30 น. และเขาชมฟรี 

สวนปาสนและพื้นหญาสีเขียวชอุมแสนอบอุนที่รายลอมไปดวยอากาศที่เย็นสบายดวยรม

เงาของตนสนตลอดทั้งวันในบรรยากาศคลายหลุดเขาไปชานเมืองแถบยุโรป บนเสนทาง

มุงหนาสูอุทยานแหงชาติภูผามานที่สายถายรปูพลาดไมได เพราะเปนจุดเช็คอินจุดใหม

ของจังหวัดขอนแกนที่หลายคนยังไมรูจกั 

หากคุณกําลังเดินทางเหน่ือย ๆ  และกําลังหาสถานที่สวย ๆ  แวะพักกินขนมกินนํ้า

ทามกลางธรรมชาติใหช่ืนใจกอนเดินทางตอ ปาสนดงลานคือคําตอบของคุณ

โซนภูผามาน

ปาสนดงลาน



1.

วุนเสนทาเรือ
โรงงานวุนเสนทาเรือ

ต.วังศาลา อ.ทามวง

2.

มะขามกวนแกว
แกวของฝาก

ต.ทามวง อ.ทามวง

3.

เคร่ืองประดับนิล
อนันตพลพลอยกาญจน

ต.บานใต อ.เมืองกาญจนบุรี

4.

กําไรหินสี
ตลาดพลอย ริเวอรแควปารค

ต.ทามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี

5. 

ทานาคา
ต.ปล็อก อ.ทองผาภูมิ





3 DAYS 2 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 3 วัน 2 คืน

DAY 1ตัวเมืองขอนแกน

สักการะ ศาลหลักเมืองขอนแกน และ เสาเทวดาฟาดินสีแดงฉาน ที่ผสมผสานความเช่ือแบบไทย-

จีนของชาวขอนแกนเอาไวอยางลงตัว พรอมชมความสวยงามของสถาปตยกรรมแบบไทยประยุกตที่

เต็มไปดวยกล่ินอายของศิลปะพื้นถิ่นอีสาน เพราะเปนการจําลององคพระธาตุขามแกนในรูปแบบ

ลดทอนออกมาใหผูมาเยือนไดชม

นั่งรถประจําทาง สาย 2 หรือ สาย 3 จากศาลหลักเมืองขอนแกน ไปยัง ปายวัดศรีจันทร

ราคาประมาณ 9-13 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที  

เดินเที่ยวชม ยานถนนศรีจันทร ยานการคาเกาแก ซ่ึงเต็มไปดวยอาคารเกาแกที่สวยงาม รานคา

และรานอาหารดั้งเดิมมากมาย เชน มุยจิน รานกาแฟเกาแกแหงหน่ึงในขอนแกน เอกชัยเบเกอรี่ 

รานเบเกอรี่อายุกวา 50 ป ทพิสมุนไพรไทย รานขายยาสมุนไพรโบราณสุดคลาสสิก และ วัดศรี

จันทร พระอารามหลวงคูบานคูเมืองขอนแกน พรอมรับประทานอาหารกลางวันที่ยานศรีจันทร

นั่งรถประจําทาง สาย 22 จากปายวัดศรีจันทร

ไปปายพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน (ถ.หลังศนูยราชการ) 

ราคาประมาณ 9-13 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที 

เรียนรูรากเหงาและวิถีชีวิตชาวอีสานที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน ผานโบราณวัตถุตางๆ ที่

คนพบในพื้นที่ภาคอีสาน

นั่งรถประจําทาง สาย 17 จากปายพิพิธภัณฑสถานฯ (ถ.กสิกรทุงสราง)

ไปยังปายตรงขามแบงคชาติ บึงแกนนคร

ราคาประมาณ 9-13 บาท  ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที  

ชมความสวยงามของ สะพานราชพฤกษวิถี สะพานคอนกรีตสุดมินิมอลความยาวประมาณ 500 

เมตร ที่ทอดตัวยาวลงไปบนผืนนํ้าที่เงียบสงบใน บึงแกนนคร อีกหน่ึงแลนดมารกของเมืองขอนแกน 

พรอมชมวิวพระมหาธาตุแกนนคร เจดียสีเหลืองศักดิ์สิทธคูบานคูเมืองที่สะทอนกับผิวนํ้าบึงแกนนคร 

ตอดวยการเดินช็อปปง พรอมรับประทานอาหารเย็นและพักผอนตามอัธยาศัยที่ ตลาดริมบึงแกน

นคร ตลาดกลางเมืองที่รมรื่นนาเดินดวยบรรยากาศของบึงและสวนสาธารณะ ซ่ึงมีอาหารที่ดีตอ

สุขภาพใหเลือกทานหลากหลายเพื่อตอบโจทยผูที่มาออกกําลังกายที่บึงแกนนคร และยังมีสินคา

ประเภทอ่ืน ๆ ใหเลือกซ้ือหลากหลาย ไมวาจะเปนขาวของเครื่องใชอยาง เส้ือผา รองเทา ฯลฯ



3 DAYS 2 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 3 วัน 2 คืน

DAY 2ภูผามาน

นั่งรถประจําทาง สาย 217 (ขอนแกน-เลย) จากบขส.ขอนแกน อาคาร 3 ไปยังจุดชมวิวผามาน

ราคาประมาณ 170 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  

เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติที่ วิวผามาน เทือกเขาหินปูนขนาดใหญที่มีความสูงชัน

สลับซับซอนเรียงเปนแนวยาวซ่ึงเปนที่อยูอาศัยของคางคาวปากยนหลายลานตัว ที่จะบินออกจาก

ถ้ําไปหากินในยามเย็นของทุกวัน และเดินเทาตอไปยัง บานเซินเหนือ หมูบานเล็ก ๆ ที่สืบเช้ือสาย

มาจากคนลาวหลวงพระบางที่ยายถิ่นฐานเขามาอยูในประเทศไทย ซ่ึงเปดใหนักทองเที่ยวเขามา

เรียนรูวิถีชีวิตพรอมทํากิจกรรมมากมายภายในชุมชน โดยที่ชุมชนบานเซินเหนือแหงน้ียังเปนอีก

หน่ึงจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศนของภูผามานไดอยางชัดเจนอีกดวย

นั่งรถประจําทาง สาย 217 (ขอนแกน-เลย) จากจุดชมวิวผามาน ไปยังตลาดตนตาล

ราคาประมาณ 170 บาท  ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง

ช็อปปงและผอนคลายที่ Shopping Space สุดชิคแหงใหมของขอนแกนอยาง ตลาดตนตาล ที่

นอกจากจะมีสินคาใหเลือกซ้ือกันหลากหลายตั้งแต เส้ือผา ของกิน ของใช งานคราฟต ตนไม ของ

ตกแตง ฯลฯ แลวยังมีโซน Art Gallery ใหเดินชมกันอีกดวย

เริ่มตนกันที่ TCDC Khon Kaen แหลงรวบรวมความรู นิทรรศการ หัตถกรรม และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก

การสรางสรรค เพื่อตอยอดการทํางานศิลปนอีสาน ที่มีทั้งสวนของหองสมุดที่เก่ียวของกับงานออกแบบและ

วัสดุตางๆ ในพื้นที่ภาคอีสาน รวมไปถึงพื้นที่จัดนิทรรศการงานศิลปะจากศิลปนชาวอีสานที่หมุนเวียนมาจัด

แสดงอยูเสมอ

นั่งรถ KKU Smart Transit : KST สายสีเหลือง จาก TCDC Khon Kaen

ไปยัง Columbo Craft Village

ราคาประมาณ 15 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที  

เที่ยวชม Columbo Craft Village ชุมชนคนรักงานคราฟตและศิลปะกลางเมืองขอนแกนที่รวบรวมสตูดิโอ 

แกลเลอรี่ รานกาแฟ และรานอาหารของศิลปนรุนใหมชาวขอนแกนเอาไวเปนหมูบานเล็กๆ ที่อบอวลไป

ดวยกล่ินอายของศิลปะ ซ่ึงมีทั้งกิจกรรม Workshop หลากหลาย และสินคาทํามือสวยๆ ใหเลือกซ้ือ

นั่งรถ KKU Smart Transit : KST สายเหลือง

จาก Columbo Craft Village กลับมาลงที่คณะเกษตรศาสตร

แลวเปล่ียนเปนสายสีสม ไปลงปายประตูสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

ราคาประมาณ 15 บาท  ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 

DAY 3ยานมหาวิทยาลัยขอนแกน



3 DAYS 2 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 3 วัน 2 คืน

นั่งรถประจําทางสาย 8 จากหนามหาวิทยาลัยขอนแกน ไปยังโรงเรียนกัลยาณวัตร   

ราคาประมาณ 9-13บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที  

และตอรถประจําทาง สาย 2 ไปยังตลาดบานคําไฮ

ราคาประมาณ 9-13บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที  

รับประทานอาหารเย็นและพักผอนตามอัธยาศัยที่ ตลาดบานคําไฮ ตลาดสดตอนเย็นที่ใหญที่สุดใน

ขอนแกน ซ่ึงเต็มไปดวยอาหารช้ันเลิศ ไมวาจะเปนอาหารพื้นถิ่นอีสานหรืออาหารรสเด็ดจากทั่ว

ประเทศ ทั้งคาวและหวานในราคายอมเยา

ขอมูลสถานท่ี

Columbo Craft Village

08 5083 7635

TCDC Khon Kaen ศูนยสรางสรรคงาน

ออกแบบ ขอนแกน

0 4300 9389

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

09 4278 4222

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน

0 4324 6170

หมูบานงูจงอางบานโคกสงา

08 1974 9499

ชุมชนบานเซินเหนือ

0 4339 6035

เคร่ืองดนตรี ขอนแกนมรดกอีสาน

06 1932 4447

หม่ันโถว ตรา 5 ดาว

08 1592 7119

ผลิตภัณฑขาวเปยก ยานถนนกลางเมือง

09 5494 9512

ของฝากจากขอนแกน รานเจอิมขอนแกน

0 4330 6326

สมุนไพรบานงูจงอาง

08 7229 6253
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