
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ข้อมูลจังหวัด อ าเภอ 
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ข้อมูลประวัติจังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดศูนย์

ปฎิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เมืองขอนแก่นต้ังอยู่ในจุดท่ีถนนมิตรภาพ  (ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ) ตัด

ผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางส าคัญในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างท่ี

อ าเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์  และเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวทางด้านทิศใต้ของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือ

ติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัด

กาฬสินธุ์  ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา  ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดขอนแก่น 

ค าขวัญประจ าจังหวัด : พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเส่ียว เท่ียวขอนแก่น
นครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก 

 

ตราประจ าจังหวัด : รูปพระธาตุต้ังอยู่บนตอมะขาม ขนาบสองข้างด้วยต้นไม้  

 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด : ต้นกัลปพฤกษ์ (Cassia bakeriana)                                                       

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
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ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูน (Cassia fistula)                                             
สัตว์น้ าประจ าจังหวัด : ปลาพรมหรือปลาตาแดง (Osteochilus melanopleurus)                     
วิสัยทัศน์จังหวัด : ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน                                            

 

ลักษณะรูปร่างของจังหวัด : ลักษณะรูปร่างของจังหวัดขอนแก่นมีรูปร่างคล้ายกับไม้ตะขอท่ีใช้คล้องช้าง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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ประวัติศาสตร์ การต้ังถ่ินฐาน 

แม้ขอนแก่นจะเป็นบ้านเมืองท่ีต้ังขึ้นใหม่เม่ือราวร้อยกว่าปีมานี้ก็ตาม แต่ในอดีตกาลยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ในบริเวณเขตจังหวัดขอนแก่นเคยมีชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้เข้ามาอาศัยก่อนแล้ว เช่น การ
ค้นพบแหล่งโบราณคดีท่ีบ้านโนนนกทา  อ าเภอภูเวียง  พบว่ามีเครี่องปั้นดินเผาท่ีมีอายุยาวนาน ต่อมาชุมชน
เหล่านี้กลายเป็นเมืองขึ้นในสมัยทวารวดี ก่อนท่ีขอมจะมามีอ านาจในดินแดนส่วนนี้ เช่น พบแหล่งโบราณคดีท่ี
วัดศรีเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง ซึ่งปรากฏจารึกศรีเมืองแอมท่ีขอมได้เข้ามามีอ านาจในดินแดนส่วนนี้หรือท่ี
ปรากฏเป็นปรางค์กู่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 

ประวัติศาสตร์ พื้นท่ีส่วนนี้ยังเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ กระจัดกระจายกันตามพื้นท่ีราบสูง ในปี  พ.ศ. 
2322 ขณะนั้นเมืองเวียงจันทน์ได้เกิดเหตุพิพาทกับกลุ่มของเจ้าพระวอจนถึงกับยกทัพไปตีค่ายของเจ้าพระวอ
แตกท่ีบ้านดอนมดแดง (อุบลราชธานีปัจจุบัน) และจับเจ้าพระวอประหารชีวิต  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถือ
ว่าฝุายเจ้าพระวอเป็นข้าขอบขัณฑสีมาของไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับ
เจ้าพระยาสุรสีห์ยกทัพขึ้นไปตีเวียงจันทน์ จากนั้นจึงได้ยกทัพกลับมายังกรุงเทพมหานคร พร้อมกับได้อัญเชิญ
พระแก้วมรกต พระพุทธปฏิมากร และพระบางกลับมาถวายแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย 

เจ้าแก้วบุฮม (แก้วบรม) กับพระยาเมืองแพน (หรือเพี้ยเมืองแพน) สองพี่น้อง ซึ่งเป็นโอรสของเจ้า
แสนปัจจุทุม (ท้าวแสนแก้วบุฮม) ได้ยกกองทัพจากบ้านเพี้ยปูุ เขตแขวงเมืองทุละคม  (ธุระคม) ซึ่งขึ้นกับเมือง
เวียงจันทน์ในทุกวันนี้ ข้ามแม่น้ าโขงมาต้ังถิ่นฐานท่ีอยู่บ้านโพธิ์ตาก (บ้านโพธิ์ตาก ต าบลบ้านกง  อ าเภอเมือง
ขอนแก่น) และบ้านยางเด่ียว บ้านโพธิ์ศรี (บ้านโพธิ์ศรี ต าบลบ้านโนน  อ าเภอกระนวน ) บ้านโพธิ์ชัย (บ้านโพธิ์
ชัย อ าเภอมัญจาคีรี ) เมืองมัญจาคีรีหรืออ าเภอมัญจาคีรี ปรากฏอยู่ในท าเนียบมณฑลอุดร กล่าวว่า เมื่อ  พ.ศ. 
2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังเมืองขึ้นช่ือเมืองมัญจาคีรี โดยมีจางวางเอก
พระยาพฤติคุณธนเชษ (สน สนธิสัมพันธ์) เป็นเจ้าเมืองคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2433-2439 เจ้าเมืองคนท่ี 2 คือ พระ
เกษตรวัฒนา (โส สนธิสัมพันธ์) เมื่อ พ.ศ. 2439-2443 และมีปรากฏประวัติเมืองมัญจาคีรีในหนังสือประวัติ
จังหวัดในประเทศไทย ในห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า) บ้านสร้าง บ้านชีโหล่น (อยู่ใน
เขตเมืองสุวรรณภูมิ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบัน) 

ในปัจจุบัน บางบ้านก็อยู่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น บางบ้านก็อยู่ในเขตอ าเภอน้ าพอง  บางบ้านก็อยู่ใน
เขตอ าเภออาจสามารถ (จังหวัดร้อยเอ็ด) บางบ้านก็อยู่ในเขตจังหวัดยโสธร บางบ้านก็อยู่ท่ีอ าเภอมัญจาคีรี  และ
บางบ้านก็อยู่ท่ีอ าเภอค าเข่ือนแก้ว (จังหวัดยโสธร) เป็นต้น ท้ังนี้เป็นเพราะได้มีการเปล่ียนแปลงเขตเมืองในสมัย
หลัง ๆ ต่อมานั่นเอง 

เจ้าแก้วบุฮมได้อพยพเข้ามาต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านโพธิ์ชัย พระยาเมืองแพนอพยพเข้ามาต้ังบ้านเรือนอยู่
ในบ้านชีโหล่น คุมไพร่พลคนละ 500 คน ขึ้นกับเมืองท่งหรือเมืองสุวรรณภูมิ ครั้นต่อมาอีกราว 9 ปี ในปี พ.ศ. 
2331 เพี้ยเมืองแพนก็ได้พาราษฎรและไพร่พลประมาณ 330 คน ขอแยกตัวออกจากเมืองสุวรรณภูมิไปต้ัง
บ้านเรือนอยู่ท่ีฝ่ังบึงบอน ยกขึ้นเป็นเมืองท่ีบ้านดอนพยอมเมืองเพี้ย (ปัจจุบันคือ บ้านเมืองเพี้ย ต าบลเมือง
เพี้ย อ าเภอบ้านไผ่) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2322
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2322
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2433
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2433
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2439
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2443
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2331
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2331
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
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บึงบอนหรือดอนพยอมในปัจจุบันได้ต้ืนเขินเป็นท่ีนาไปหมดแล้ว แต่ก็ยังปรากฏเป็นรูปของบึงซึ่งมีต้น
บอนขึ้นอยู่มากมาย ต่อมาก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองแพนเป็นพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมืองขอนแก่น 
ดังปรากฏข้อความในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานของหม่อมอมรวงศ์วิจิตรว่า 

เอกสารพงศาวดารอีสานฉบับพระยาขัติยวงศา (เหลา ณ ร้อยเอ็ด) ได้กล่าวถึงการตั้งเมืองขอนแก่นว่า 

“...ได้ทราบข่าวว่าเมืองแพน บ้านชีโล่น แขวงเมืองสุวรรณภูมิ พาราษฎร ไพร่พลประมาณ 330 คน แยก
จากเมืองสุวรรณภูมิไปขอต้ังฝ่ังบึงบอนเป็นเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองแพนเป็นพระนครศรี
บริรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น...” ขอนแก่นจึงได้ท่ีมาว่าเป็นเมืองคู่กับมหาสารคามนั้นเอง 

 

การย้ายถิ่นฐานเมืองขอนแก่น 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2339 ได้มีการย้ายเมืองขอนแก่น
ไปต้ังอยู่ท่ีบ้านหนองเหล็ก (ต าบลแพง  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ในปัจจุบัน) โดยได้ขอข้ึนตรงกับ
กรุงเทพมหานคร คือจะขอส่งส่วยต่อกรุงเทพมหานครโดยตรง ไม่ผ่านเมืองสุวรรณภูมิ เพราะให้เหตุผลว่า บ้าน
ดอนพยอมเมืองเพี้ยอยู่ใกล้กับแขวงเมืองนครราชสีมา ซึ่งก็เป็นจริง เพราะอยู่ใกล้กับเมืองชนบทอันเป็นแขวง
เมืองนครราชสีมาอยู่ขณะนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เข้าใจว่าเจ้าเมืองในขณะนั้นอยากจะแยกตัวออกเป็น
อิสระ คืออยากจะแยกออกมาเป็นเมืองใหญ่อีกต่างหาก การย้ายเมืองครั้งนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ท้าวค าบัง (บุตรเจ้าแก้วบุฮม) เป็นพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมืองขอนแก่นต่อมา 

ในปี  พ.ศ. 2352 ได้ย้ายเมืองจากบ้านหนองเหล็กไปต้ังเมืองอยู่ท่ีบ้านดอนพันชาด (เขตต าบลบ้าน
แพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) พระนครศรีบริรักษ์ (ค าบ้ง) ได้ถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เจ้าราชบุตร (ท้าวค ายวง) น้องชายของพระนครศรีบริรักษ์ (ค าบ้ง) ซึ่งมีความดีความชอบจากการไป
ราชการสงคราม ขับไล่กองทัพพม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น เป็นท่ี “พระนครศรีบริรักษ์ บรมราช
ภักดี ศรีศุภสุนทร” เจ้าเมืองขอนแก่น 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พ.ศ. 2381 เมืองขอนแก่นก็ได้ย้ายจากบ้านดอน
พันชาดไปต้ังอยู่ท่ีริมฝ่ังบึงพระลับโนนทอง คือบ้านเมืองเก่า ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน ซึ่ง
เมื่อก่อนเรียกว่า "บ้านโนนทอง" ต่อมาเมื่อย้ายเมืองไปอยู่ท่ีนั่น จึงเรียกว่าบ้านเมืองเก่า สาเหตุท่ีย้ายเมืองนั้นเล่า
กันว่า เกิดการแย่งราษฎรไพร่พลขึ้น และเกิดแผ่นดินแยกท่ีถนนกลางเมือง มีโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มปุวยกันมาก 
จึงถือว่าท่ีตรงนั้นไม่เป็นมงคลต่อการอยู่อาศัย จึงย้ายเมืองอีกครั้งหนึ่ง จากบึงพระลับโนนทองไปต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกที่บ้านโนนทัน (อยู่ในต าบลพระลับ อ าเภอเมืองขอนแก่นปัจจุบัน) ในปี  พ.ศ. 2398 พอดีพระนครศรี
บริรักษ์ (ค ายวง) ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวอินธิวงษ์ บุตรคนเล็กของพระยานคร
ศรีบริรักษ์ เป็นเจ้าเมืองขอนแก่น เพราะมีวิชาความรู้ดีกว่าพี่ชายคนอื่น ๆ โดยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็นพระยาในราชทินนามเดิมของบิดาสืบมา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2339
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2352
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2381
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2398
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2407 ท้าวอินธิวงษ์เจ้าเมืองขอนแก่นได้ถึงแก่อนิจกรรมลงอีก จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ท้าวค าบุ่ง (พี่ชายท้าวอินธิวงษ์) ผู้เป็นอุปฮาดแต่เดิมให้เป็นเจ้าเมืองขอนแก่นสืบแทนน้องชายต่อมา
อีก 3 ปี เพราะชราภาพมากแล้ว 

ในป ีพ.ศ. 2410 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวอุ (ราชบุตร) ซึ่งเป็นหลานท้าวอินธิวงษ์ (พระยา
นครศรีบริรักษ์) ขึ้นเป็นเจ้าเมืองขอนแก่น และได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านโนนทันกลับไปต้ังอยู่ท่ีบ้านเมืองเก่า
อีก (บ้านโนนทองเดิม) พอถึงปี  พ.ศ. 2413 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านเมืองเก่าไปต้ังอยู่ท่ีบ้านดอนบม 
(บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น) แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานบรรดาศักดิ์
ท้าวอุ (ราชบุตร) เจ้าเมืองขอนแก่นในขณะนั้น เป็นพระนครศรีบริรักษ์ และให้ท้าวหนูหล้า บุตรคนเล็กของท้าว
อินธิวงษ์ เป็นปลัดเมืองขอนแก่น (หรืออุปฮาด) 

ในป ีพ.ศ. 2439 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปล่ียนการปกครองหัวเมืองไกล
ใหม่ โดยเปล่ียนเป็นบริเวณหัวเมืองลาวฝุายเหนือ ให้เป็นหัวเมืองไกลใหม่ โดยเปล่ียนเป็นบริเวณหัวเมืองลาว
ฝุายเหนือให้เป็นหัวเมืองลาวพวน ดังนั้น เมืองขอนแก่นจึงอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองอุดรธานี หรือมณฑล
อุดรธานี โดยมีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้ปกครองมณฑล ในสมัยนั้นได้มีสายโทรเลข ท่ีเดินจากเมือง
นครราชสีมา ผ่านเมืองชนบท เข้าเขตเมืองขอนแก่นข้ามล าน้ าชีท่ีท่าหมากทัน ตรงไปท่าพระ บ้านทุ่ม โดยไม่เข้า
เมืองขอนแก่น และตรงไปข้ามล าน้ าพองไปบ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานี ศูนย์กลางมณฑลอุดร  กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม (ผู้ปกครองมณฑลอุดรธานีในขณะนั้น) ซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ประจ ามณฑลอุดรธานีทรงด าริว่า 
ท่ีว่าการเมืองขอนแก่นท่ีต้ังอยู่ท่ีบ้านดอนบม ไม่สะดวกแก่ราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ย้ายเมือง
ขอนแก่นไปต้ังอยู่ท่ีบ้านทุ่ม (อ าเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน) ในปลาย พ.ศ. 2439 และเปล่ียนนามต าแหน่งเจ้า
เมืองเป็นผู้ว่าราชการเมือง และต้ังช่ือเมืองว่า "ขอนแก่น" จนถึงปัจจุบัน 

ในป ีพ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานบรรดาศักดิ์ท้าวหนูหล้าปลัดเมืองขอนแก่น
เป็นพระพิทักษ์สารนิคม และในปี  พ.ศ. 2441 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านทุ่มกลับไปต้ังอยู่ท่ีบ้านเมืองเก่า
ตามเดิม โดยต้ังศาลากลางขึ้นที่ริมบึงเมืองเก่าทางด้านเหนือ (หน้าสถานีโทรทัศน์ในปัจจุบัน) ด้วยเหตุผลท่ีว่า 
บ้านทุ่มนั้นกันดารน้ าในฤดูแล้ง 

ในปี พ.ศ. 2444 ทางราชการได้เกณฑ์แรงงานของราษฎรท่ีเคยหลงผิดไปเช่ือผีบุญ-ผีบาป ท่ีเขตแขวง
เมืองอุบลราชธานีในตอนนั้น โดยให้พากันมาช่วยสร้างท านบกั้นน้ าขึ้นเป็นถนนรอบบึงเมืองเก่า เพื่อกักน้ าไว้ใช้
สอยในฤดูแล้ง เพราะบึงนี้เป็นแหล่งน้ าท่ีส าคัญของชาวเมืองขอนแก่น 

ต่อมาในป ีพ.ศ. 2447 พระนครบริรักษ์ (อุ นครศรี) เจ้าเมืองขอนแก่น ได้กราบถวายบังคมลาออกจาก
ราชการ เหตุเพราะชราภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เล่ือนต าแหน่งพระพิทักษ์สารนิคม (หนูหล้า 
สุนทรพิทักษ์) ปลัดเมืองขอนแก่นขึ้นเป็นผเจ้าเมืองขอนแก่น และในปีนั้นเอง ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
เปล่ียนนามต าแหน่งข้าหลวงประจ าเมืองขอนแก่นเป็นข้าหลวงประจ าบริเวณพาชี ส่วนเมืองต่าง ๆ ท่ีขึ้นต่อนั้น 
ก็ให้เปล่ียนเป็นอ าเภอ และผู้เป็นเจ้าเมืองนั้น ๆ ก็ให้เปล่ียนเป็นนายอ าเภอ ต าแหน่งอุปฮาดก็เป็นปลัดอ าเภอไป 
แต่ขึ้นตรงต่อเมืองอุดรธานี มณฑลอุดรธานีในขณะนั้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2407
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2410
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2413
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2439
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2439
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2441
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2447
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ต่อมาในวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกเลิกระบบมณฑลในประเทศ 
ให้เปล่ียนค าว่าเมืองเป็นจังหวัดแทน ต าแหน่งผู้ว่าราชการเมืองจึงกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และศาลาว่า
การเมืองก็เปล่ียนมาเป็นศาลากลางจังหวัด นับต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาขอนแก่นจึงได้ก าเนิดเป็น "จังหวัด
ขอนแก่น" 

ที่มาของชื่อขอนแก่น 

เหตุท่ีเมืองนี้มีนามว่า เมืองขอนแก่นนั้นได้มีต านานแต่โบราณเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ก่อนท่ีเพี้ยเมือง
แพนจะอพยพไพร่พลมาต้ังบ้านต้ังเมืองขึ้นนั้น ปรากฏว่าบ้านขาม หรือต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพองปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นเขตแขวงร่วมการปกครองกับบ้านชีโล้น มีตอมะขามขนาดใหญ่ท่ีตายไปหลายปีแล้ว กลับมีใบงอกงาม
เกิดขึ้นใหม่อีก และหากผู้ใดไปกระท ามิดีมิร้ายหรือดูถูกดูหมิ่น ไม่ให้ความเคารพย าเกรง ก็จะมีอันเป็นไปใน
ทันทีทันใด เป็นท่ีน่าประหลาดและมหัศจรรย์ยิ่งนัก 

ดังนั้น บรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแถบถ่ินนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อเจดีย์ครอบตอมะขามนั้นเอาไว้เสีย 
เพื่อให้เป็นที่สักการะของคนท่ัวไป พร้อมกับได้บรรจุพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 9 บทเข้าไว้ในเจดีย์
ครอบตอมะขามนั้นด้วย ซึ่งเรียกว่า พระเจ้า 9 พระองค์ แต่เจดีย์ท่ีสร้างในครั้งแรกเป็นรูปปรางค์ หลังจากได้ท า
การบูรณะใหม่เมื่อราว 50 ปีท่ีผ่านมานี้ จึงได้เปล่ียนเป็นรูปทรงเจดีย์ และมีนามว่า  พระธาตุขามแก่น  ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ในเขตวัดเจติยภูมิ บ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น พระเจดีย์ขามแก่นถือว่าเป็นปู
ชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีงานพิธีบวงสรวง เคารพสักการะกันในวันเพ็ญเดือน 6 
ทุกป ี

ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย์พระธาตุขามแก่นนั้น มีซากโบราณท่ีปรักหักพังปรากฏอยู่ โดยอยู่ห่าง
จากเจดีย์ราว 15 เส้น หรืออยู่คนละฟากทุ่งของบ้านขาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณแถบนี้น่าจะเป็นท่ีต้ังของ
เมืองมาก่อน แต่ได้ร้างไปนาน ดังนั้น จึงได้ถือเอานิมิตนี้มาต้ังนามเมืองว่าขามแก่น แต่ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนมา
เป็นเมืองขอนแก่น จนกระท่ังทุกวันนี้ 

ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ 

จังหวัดขอนแก่นมีสภาพพื้นท่ีลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ บริเวณท่ีสูงทางด้าน
ตะวันตกมีสภาพพื้นท่ีเป็นเขาหินปูนตะปุุมตะป่่าสลับกับพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีระดับความสูง
ประมาณ 200-250 เมตรจากระดับน้ าทะเล  มีภูเขารูปแอ่งหรือภูเวียงวางตัวอยู่ติดอ าเภอภูเวียง บริเวณท่ีสูง
ตอนกลางและด้านเหนือมีสภาพพื้นท่ีเป็นเทือกเขา ได้แก่ ภูเก้า ภูเม็ง ภูพานค า เป็นแนวขวางมาจากด้านเหนือ 
แล้ววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ไหล่เขาด้านนอกมีความสูงและลาดชันมาก สูงประมาณ 300-660 เมตร ไหล่
เขาด้านในมีความลาดชันน้อย มีระดับความสูงประมาณ 220-250 เมตร 

บริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุมพื้นท่ีทางด้านใต้จังหวัด สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความ
สูงประมาณ 150-200 เมตร มีบางส่วนเป็นเนิน สูงประมาณ 170-250 เมตร และลาดต่ าไปทางราบลุ่มท่ีขนาน

https://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2459
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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กับล าน้ าชี มีความสูงประมาณ 130-150 เมตร จากนั้น พื้นท่ีจะลาดชันไปทางตะวันออก มีลักษณะเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดมีความสูงประมาณ 200-250 เมตร และค่อนข้างราบ มีความสูงประมาณ 170 -180 เมตร 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดเลย  จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี                                   
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม                                             
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์                                                         
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์  

ภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของขอนแก่น โดยท่ัวไปเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉล่ีย 
36.35 องศาเซลเซียส  และมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัด
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน
สิงหาคมของทุกปี และฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็น โดยท่ัวไป
จะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 15.4 องศาเซลเซียส 

หน่วยการปกครอง 

1. อ าเภอเมืองขอนแก่น 
2. อ าเภอบ้านฝาง 

3. อ าเภอพระยืน 

4. อ าเภอหนองเรือ 

5. อ าเภอชุมแพ 

6. อ าเภอสีชมพู 
7. อ าเภอน้ าพอง 

8. อ าเภออุบลรัตน์ 

9. อ าเภอกระนวน 

10. อ าเภอบ้านไผ่ 

11. อ าเภอเปือยน้อย 
12. อ าเภอพล 

13. อ าเภอแวงใหญ่ 

14. อ าเภอแวงน้อย 
15. อ าเภอหนองสองห้อง 

16. อ าเภอภูเวียง 

17. อ าเภอมัญจาคีรี 

18. อ าเภอชนบท 

19. อ าเภอเขาสวนกวาง 
20. อ าเภอภูผาม่าน 

21. อ าเภอซ าสูง 

22. อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 

23. อ าเภอหนองนาค า 

24. อ าเภอบ้านแฮด 
25. อ าเภอโนนศิลา 

26. อ าเภอเวียงเก่า 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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ประชากร 

จังหวัดขอนแก่นมีประชากรท้ังส้ิน 1,790,055 คน นับเป็น 576,964 ครัวเรือน นับเป็นประชากรท่ีอาศัย
อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 141,404 คน (ณ ปี พ.ศ. 2557) จังหวัดขอนแก่นเคยตกอยู่ใต้อ านาจการปกครองของ
อาณาจักรล้านช้าง เวียงจันทน์ จ าปาศักดิ์ จึงได้มีการอพยพของประชาชนชาวลาวเข้ามาอาศัย โดยส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในสมัยธนบุรีและต้นสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นประชากรด้ังเดิมของจังหวัด นอกจากนั้นแล้ว ในเขตเมือง
ขอนแก่นยังมีชาวไทยเช้ือสายจีนเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นชุมชนใหญ่และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม และชาวต่างชาติ ซึ่งย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานใน
จังหวัดขอนแก่น 

สถานที่ท่องเที่ยวในขอนแก่น 

แหล่งท่องเท่ียวในขอนแก่นแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

 

เทศบาลนครขอนแก่น 

 

ศาลหลักเมือง 

 ศาลหลักเมืองขอนแก่น: เป็นสถานท่ีเคารพบูชาของชาวขอนแก่น ประดิษฐานอยู่ท่ีศาลาสุขใจ 
ถนนเทพารักษ์ หน้าส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น ท่านเจ้าคุณปูุพระราชสารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้น าหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถานในท้องท่ีอ าเภอชุมแพมาประกอบพิธี
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาท าเป็นหลักเมืองเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาเมื่อ ปี 2549 เทศบาล
นครขอนแก่น ได้ท าการบูรณะศาลหลักเมืองขอนแก่น ตามโครงการบูรณะพัฒนาปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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ในวโรกาสมหามงคลสมัยเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยผลการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างวิธีพิเศษ ได้ตกลงว่าจ้าง หจก.
แก่นชาญกิจวิศวกรรม มาด าเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จและมีการฉลองสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 80 พรรษา เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2550 ส้ินค่าก่อสร้างกว่า 54 ล้าน
บาท ศาลหลักเมืองขอนแก่นท่ีปรับปรุงใหม่นั้น อยู่ ณ บริเวณจุดเดิม ลักษณะตัวอาคารมีศิลปะและ
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ทรวดทรวงและส่วนประกอบงานศิลป์เป็นการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ
ของ ท้องถิ่นอีสาน ขนาดและรูปทรงเป็นเป็นอาคารโถงจัตุรมุข กว้างงขวางโอ่โถงกว่าของเดิมมาก โดยมีขนาด
ตัวอาคาร 13 x 13 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นท่ีภายในเป็นห้องโถงรวม 73 ตารางเมตร ย่อ
มุมตัวอาคารโดยรอบมีระเบียงยื่นท้ัง 4 ด้าน ความสูงจากพื้นลานรอบอาคารถึงถึงยอดฉัตรทองค ารวม 27.50 
เมตร หลังคาเป็นทรงจ่ัวจัตุรมุขหลังคาซ้อน 3 ช้ัน และช้ันเครื่องยอดเป็นรูปเจดีย์ศิลปะพื้นเมืองอีสาน สัณฐาน
เป็นเจดีย์จ าลองจากองค์พระธาตุขามแก่น 

 พระมหาธาตุแก่นนคร: ต้ังอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง  เป็นศิลปะ
สมัยทวารวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน  รูปทรงแบบชาวอีสานตากแห มี 9 ช้ัน เป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ มีการตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลัก และภาพเขียนอย่างงดงาม เป็นสถานท่ีเคารพบูชาของชาว
ขอนแก่น และเป็นสถานท่ีชมทัศนียภาพเมืองขอนแก่น 

 อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์: ต้ังอยู่ท่ีสวน เจ.ซี. ถนนรอบบึง พระนครศรีบริรักษ์หรือท้าวเพี้ย
เมืองแพนเป็นขุนนางเช้ือพระวงศ์กษัตริย์เวียงจันทน์ มีธิดาช่ือนางค าแว่นเป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพี้ยเมืองแพนได้พาสมัครพรรคพวกประมาณ 330 คน 
อพยพมาอยู่ท่ีบ้านบึงบอน ข้ึนตรงต่อพระยานครราชสีมา ต่อมาในปี  พ.ศ. 2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น "เมืองขอนแก่น" และยกฐานันดรศักด์ิท้าวเพี้ยเมืองแพน
ขึ้นเป็น "พระนครศรีบริรักษ์" พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525 ประชาชนชาวขอนแก่น ได้
ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเคารพสักการะของชาวเมือง 

 น้ าส่างสนามบิน: ต้ังอยู่บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ ตรงข้ามโรงเรียนสนามบินด้านทิศเหนือ 
เป็นบ่อน้ าประวัติศาสตร์ที่มีมาก่อนท่ีเมืองขอนแก่นจะมีน้ าประปาบริโภค เป็นจุดรวมใจของชาวขอนแก่น เป็น
แหล่งน้ าท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของชาวขอนแก่นในอดีต และให้คุณประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่แก่ประชาชนชาวขอนแก่นมา
เป็นเวลายาวนาน 

 ศาลหลักเมือง (เมืองเก่า)  : เป็นศาลหลักเมืองหรือบือบ้านท่ีท้าวเพี้ยเมืองแพนได้ต้ังไว้ ณ 
บริเวณใจกลางหมู่บ้าน เป็นเสาหลักเมืองขอนแก่นหลักแรกก่อนจะมีการย้ายเมืองอีก 5 ครั้ง ปัจจุบันตั้งอยู่
บริเวณซอยกลางเมือง 21 ด้านข้างศูนย์กัลยาณมิตร 

 พระธาตุขามแก่น : พระธาตุขามแก่นต้ังอยู่ท่ีวัดเจติยภูมิ  บ้านขาม หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านขาม 
อ าเภอน้ าพอง เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเคยเป็นเมืองมาต้ังแต่สมัยโบราณ เป็นเวลา
ประมาณ 2000 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 500 

 บึงละเลิงหวาย อ าเภอพล  : เป็นบึงขนาดเล็กซึ่งเป็นท่ีต้ังของศาลเจ้าละเลิงหวาย และเป็นท่ี
กราบสักการะของคนไทยเช้ือสายจีน และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2332
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2340
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._500
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 ปราสาทเปือยน้อย ต้ังอยู่ท่ี อ.เปือยน้อย เป็นปราสาทศิลปะขอมโบราณผสมระหว่างศิลปะ
เขมรแบบบาปวนและแบบนครวัด สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู 
เป็นปราสาทท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุดในเขตภาคอีสานตอนบน 

 นาหลังหมู่บ้านทุ่งน้อย ( นาเช้าสุข ) : เป็นทุ่งนาบริเวณกว้าง อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านทุ่งน้อย 
ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 

แหล่งเรียนรู้ 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 7 ขอนแก่น: ต้ังอยู่ท่ีถนนกสิกรทุ่งสร้าง เป็นสถานท่ีท่ีเก็บรักษา
และจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ีเป็นของแถบอีสานตอนเหนือ โดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์จัดต้ังใบเสมา
หินท่ีได้จาก "เมืองฟูาแดดสงยาง" ไว้เป็นจ านวนมาก 

 หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น: เป็นแหล่งแสดง
ศิลปะพื้นบ้านและเป็นสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ต้ังอยู่ท่ีถนนมะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น: โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ต้ังอยู่ ณ บริเวณช้ันล่างอาคาร
สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น ภายในโฮงมูนมันเมืองขอนแก่น ได้จัดแบ่งพื้นท่ี
ออกเป็นพื้นท่ีในส่วนของนิทรรศการ และห้องจ าหน่ายของท่ีระลึก ส าหรับการจัดนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 5 
โซน โดยแบ่งตามเนื้อหาสาระในระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่า
ภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น นับต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปงเมือง จวบจนเป็นเมืองขอนแก่นใน
ปัจจุบัน 

 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ าท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น: ต้ังอยู่ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี 
4 บ้านสามเหล่ียม ถนนศรีมารัตน์ เป็นแหล่งศึกษาความรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ท่ีพร้อมไป
ด้วยข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ หลักการทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวม
อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงถึงวิวัฒนาการในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง : ต้ังอยู่ในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า เป็นพิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการก าเนิดและวิวัฒนาการของโลก ประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยาและก าเนิดและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดโนเสาร์ที่ขุดค้นพบในหุบเขาภูเวียง ถือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะกับสถานศึกษาและนักท่องเท่ียวทั่วไป เปิดให้บริการระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. 
หยุดทุกวันจันทร์ยกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ 043 438-204 

 บึงทุ่งพึงพืด: ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น เป็นสาขา สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จังหวัดเชียงใหม่ ท าหน้าท่ีรวบรวม พรรณไม้
ประจ าถิ่นและข้อมูลพืชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ทดลอง สาธิตและวิจัยพืชเศรษฐกิจและพืชทน
เค็มตลอดจนท่ีข้องเกี่ยวโดยร่วมมือกับนักวิจัยจากสถาบันในภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาพื้นท่ีและภูมิทัศน์ ให้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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เป็นสถานท่ีศึกษาฝึกอบรมของนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจในธรรมชาติตลอดจนแหล่งสันทนาการและท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แก่ผู้เข้าเย่ียมชม 

สวนสาธารณะ 

 บึงแก่นนคร  : เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสถานท่ีท่องเท่ียวใจกลางเมือง เป็นบึง
ธรรมชาติคู่เมืองขอนแก่น ท่ีมีความกว้างถึง 600 ไร่ในฤดูฝนจะมีระดับน้ าปริ่มฝ่ัง มีสถานท่ีออกก าลังกาย โซน
ตกปลา ลานกีฬา แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา ต้ังอยู่ติดกับถนนรอบบึง 

 บึงทุ่งสร้าง  : ต้ังอยู่ท่ี ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ทางไปบ้านดอนหญ้านาง) 
เป็นบึงน้ าและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีเขตเทศบาลนครขอนแก่นคอยดูแล เพื่อให้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายให้กับชาวเมือง มีการให้บริการต่างๆ เช่น สนาม
บาสเกตบอล ลานอเนกประสงค์ สระน้ า และยังมีสวนนกขนาดใหญ่อยู่ภายในสวนสาธารณะด้วย บรรยากาศร่ม
รื่นไปด้วยต้นไม้ท่ีมีท้ังไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้อย่างสวยงาม ปัจจุบันบึงทุ่งสร้าง ทางองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทยก าลังปรับปรุงสถานท่ีให้เป็นสวนสัตว์ ไนท์ซาฟารี หรือ ซิตต้ีซู 

 บึงหนองโคตร 

 สวนประตูเมือง ขอนแก่น (สวนเรืองแสง) 

งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถ่ินที่ส าคัญ 

 งานประเพณีท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปี 

 งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว โดยจะ
จัดขึ้นในวันท่ี 8–15 เมษายน ของทุกปี 

 งานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี 
 งานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันออกพรรษาของ

ทุกปี 

 งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเส่ียวและงานกาชาด จัดขึ้นในวันท่ี 29 พฤศจิกายน–10 ธันวาคม 
ของทุกปี 

 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี 

อุทยานแห่งชาติ 

 อุทยานแห่งชาติน้ าพอง 

 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า 

 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ข้อมูลประวัติอ าเภอบ้านไผ่ 

อ าเภอบ้านไผ่เดิมช่ือ "บ้านเกิ้ง" อยู่ในความปกครองของเมืองชนบท ต่อมาทางราชการประกาศใช้
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 บ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะเป็น ต าบลบ้านเก้ิง  ขึ้นกับอ าเภอ
ชนบท จนกระท่ังปี  พ.ศ. 2471 ต าบลบ้านเกิ้งก็ได้รับการยกฐานะเป็น  ก่ิงอ าเภอบ้านไผ่  ประกอบด้วยต าบล
บ้านเกิ้ง บ้านเปูา และบ้านแคนเหนือ [1] เช่ือกันว่าบริเวณท่ีต้ังคงมีต้นไผ่ขึ้นริมคลองห้วยจิกเป็นจ านวนมาก 
สถานท่ีต้ังกิ่งอ าเภออยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟบ้านไผ่ โดยหลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรก าแหง) มี
ศรัทธายกท่ีดินให้ 

กิ่งอ าเภอบ้านไผ่ได้รับการยกฐานะเป็น อ าเภอบ้านไผ่ เปิดให้บริการประชาชนต้ังแต่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2482 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ต าบล คือ ต าบลบ้านไผ่ บ้านเปูา แคนเหนือ และเปือยน้อย  ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2486 อ าเภอชนบทถูกไฟไหม้ ทางราชการจึงได้รวมอ าเภอชนบทเข้ากับอ าเภอบ้านไผ่ จนถึง  พ.ศ. 
2509 จึงแยกอ าเภอชนบทออกไป 

 

ที่ต้ังและอาณาเขต 

อ าเภอบ้านไผ่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้                                        
ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอบ้านแฮด                                                                                
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอโกสุมพิสัยและอ าเภอกุดรัง  (จังหวัดมหาสารคาม)                          
ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอเปือยน้อย อ าเภอหนองสองห้อง และอ าเภอโนนศิลา                                
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอมัญจาคีรีและอ าเภอชนบท  

การแบ่งเขตการปกครอง                                                                                          
การปกครองส่วนภูมิภาค อ าเภอบ้านไผ่แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ต าบล 113 หมู่บ้าน    

1. บ้านไผ่ (Ban Phai) 13 หมู่บ้าน  2. ในเมือง (Nai Mueang) 9 หมู่บ้าน        
3. เมืองเพีย (Mueang Phia) 13 หมู่บ้าน 4.บ้านลาน (Ban Lan) 14 หมู่บ้าน        
5.แคนเหนือ (Khaen Nuea) 9 หมู่บ้าน 6.ภูเหล็ก (Phu Lek) 8 หมู่บ้าน                 
7.ปุาปอ (Pa Po) 9 หมู่บ้าน  8.หินต้ัง (Hin Tang) 11 หมู่บ้าน        
9.หนองน้ าใส (Nong Nam Sai) 11 หมู่บ้าน 10.หัวหนอง (Hua Nong) 6 หมู่บ้าน                                                                         

การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท้องท่ีอ าเภอบ้านไผ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่                         
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลบ้านไผ่ ต าบลในเมือง และต าบลแคนเหนือ
เทศบาลต าบลในเมือง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลในเมือง (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่)              

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2471
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2482
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2482
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2486
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2509
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2509
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบ้านไผ่ (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเมืองเพียท้ังต าบล                        
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลบ้านลานท้ังต าบล                        
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแคนเหนือ (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่)
องค์การบริหารส่วนต าบลภูเหล็ก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลภูเหล็กท้ังต าบล                            
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าปอ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลปุาปอท้ังต าบล                              
องค์การบริหารส่วนต าบลหินต้ัง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหินต้ังท้ังต าบล                                
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองน้ าใสท้ังต าบล                    
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหัวหนองท้ังต าบล 

สินค้าข้ึนชื่อ  สินค้าส าคัญและขึ้นช่ือของอ าเภอบ้านไผ่ ผลิตภัณฑ์จากหมู ได้แก่ หมูยอ กุนเชียง หมู
หย็อง หมูแผ่น หมูเส้น เป็นต้น รสชาติอร่อย สามารถแวะซื้อเป็นของฝากได้ 

 


