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รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีจังหวัดขอนแก่น ฉบับนี้ 
กรมทรัพยากรธรณีได้ด าเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นที่ปรึกษา ภายใต้โครงการศึกษา
จัดท าแนวทางบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยา แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาหรืออุทยานธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ของการด าเนินการที่ปรึกษาฯ ได้ท าการส ารวจแหล่งธรณีวิทยา แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาในพ้ืนที่เพ่ิมเติม จัดท า
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วิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นและแผนบริหารจัดการของท้องถิ่นและภาคส่วน
ต่างๆ เพ่ือจัดท าแผนแม่บทบริหารจัดการอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นและแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2558 – 2562) เพ่ือให้การบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี 
แหล่งวัฒนธรรม แหล่งนิเวศวิทยาของจังหวัดขอนแก่นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งทรัพยากรธรณีและชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นกรอบในการวางแผน
หรือตัดสินใจด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นของจังหวัดขอนแก่น 
กรมทรัพยากรธรณีได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน เพ่ือให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะน าแผน/
แนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ได้ในอนาคตอันใกล้ 
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 1 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
อุทยานธรณีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic 

development) แบบมีส่วนร่วมที่ใช้ต้นทุนทางธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรงและ
ประเทศชาติโดยรวมในเรื่องการกินดีอยู่ดี สังคมมีความมั่นคง และเกิดแนวร่วมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนในการลดภาระภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง ดังตัวอย่างของอุทยานธรณีระดับโลกภายใต้ องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization: UNESCO) ในประเทศต่าง ๆ ทั้งทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 

กรมทรัพยากรธรณีได้ด าเนินการส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และ ประเมินแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลัก
วิชาการก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีอย่างสูงสุดและยั่งยืน และส่งผลให้เกิดการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านธรณีวิทยา รวมทั้งพัฒนาการทางด้วนเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม ใน
รูปแบบของอุทยานธรณีตามกรอบของ UNESCO ส าหรับในปีงบประมาณที่ผ่านมามีพ้ืนที่ที่ได้รับการผลักดัน
ให้จัดตั้งอุทยานธรณีในหลายจังหวัด อาทิ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น เป็นต้น 

ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรธรณี ได้ด าเนินการส ารวจแหล่งธรณีวิทยาในปี พ .ศ.2555 ซึ่ง
พบว่าพ้ืนที่ดังกล่าว มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นอุทยานธรณี โดยเฉพาะแหล่งธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์
ธรณีวิทยาหลายแหล่งมีคุณค่าทางวิชาการ หลายแหล่งมีความสวยงาม โดดเด่นแปลกตาและมีคุณค่าทาง
วิชาการด้านธรณีวิทยาในระดับประเทศหรือระดับภาค ยิ่งไปกว่านั้น จังหวัดขอนแก่นยังเป็นพ้ืนที่ที่ได้มีการ
ค้นพบซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง 4 ชนิด คือ สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส,ภูเวียงโก
ซอรัส สิรินธรเน, สยามโมซอรัส สุธีธรนี และ กินรีไมมัส ขอนแก่นเอนซิส นอกจากนี้ยังพบแหล่งทางโบราณคดี
ที่ส าคัญรวมถึงมีแหล่งประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น สมควรได้รับการยกระดับให้
เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลก 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี แหล่ง
วัฒนธรรม แหล่งนิเวศวิทยา และอ่ืน ๆ ของจังหวัดขอนแก่นอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีอย่างสูงสุดและยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่การจัดตั้ง อุทยานธรณีจังหวัด
ขอนแก่นอย่างเป็นรูปธรรม กรมทรัพยากรธรณีจึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท าแผนแม่บท
การพัฒนาอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ให้ได้มาซึ่งแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่
อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นคณะที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ ข้อมูลทางธรณีวิทยาในพื้นท่ี ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยา แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา และ
แหล่งโบราณคดี ข้อมูลการบริหารจัดการอุทยานธรณีของต่างประเทศ ตลอดจนจัดประชุมระดมความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนที่ และด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นในด้านการ
บริหารจัดการอุทยานธรณี ด้านงบประประมาณสนับสนุน ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ด้านธรณีวิทยา ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และด้านการแข็งขันกับ Dong Van Karst Plateau Geopark ของประเทศ
เวียดนาม ในเชิงการท่องเที่ยวและคุณค่าของแหล่ง มาประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สรุปประเด็น



 

 2 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

อุปสรรค และสถานการณ์ของการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการอุทยานธรณี เพ่ือน ามาจัดท าแผนแม่บท
เพ่ือการบริหารการอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นต่อไป  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น  
1.3 เป้าหมาย 

 สนับสนุนและส่งเสริมพ้ืนที่เป้าหมาย ให้มีแนวทางบริหารจัดการอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น โดยมี
แผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น กรอบระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทดังกล่าว 

1.4 ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาการด าเนินการ 210 วัน (14 มีนาคม – 10 ตุลาคม 2557) 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 เกิดกระบวนการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาโดนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
1.5.2 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธรณีศาสตร์สู่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
1.5.3 มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิชาการอย่างยั่งยืน 



 

 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

บทท่ี 2. 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
2.1 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น 

"พระธาตุขามแก่น  เสียงแคนดอกคูน  ศูนย์รวมผ้าไหม  ร่วมใจผูกเสี่ยว  เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ 
ไดโนเสาร์สิรินธรเน่  สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก " 

2.1.1 ประวัติความเป็นมา 
จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางความเจรญิแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมี

ประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน แบ่งเป็นยุคต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ขอนแก่นเคยเป็นถิ่นอาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฎหลักฐานจากการขุด

ค้นของนักโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีโนนนกทา บ้านนาดี ต าบลบ้านโคก อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขุด
ค้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ค้นพบโครงกระดูกกว่า 200 โครงกระดูก นอกจากนั้นยังพบเครื่องส าริด และเหล็กมี
เครื่องมือเครื่องใช้เป็นขวาน รวมทั้งแบบแม่พิมพ์ที่ใช้หล่อ มีก าไลแขนส าริดคล้องอยู่ที่โครงกระดูกท่อนแขน 
ซ้อนกันหลาย วง พบก าไรท าด้วยเปลือกหอย รวมทั้งพบแหวนเหล็กไน แสดงว่ามีการปั่นด้ายทอผ้าใช้ในยุคนั้น
แล้ว นอกจากนี้ ยังพบขวานทองแดง อายุ 4,600-4,800 ปี เป็นหัวขวานหัวเดียวที่พบในประเทศไทย ที่มีอายุ
เก่าแก่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย์ ในชั้นดินที่ 20 การก าหนดอายุโดยคาร์บอนด์ 14 จากชั้นดินที่ 19 ปรากฏว่าอายุ 
4,275 ปี มีเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดย ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
สังคมเกษตรกรรมที่รู้จักการใช้โลหะซึ่งมีอายุไล่เลี่ยกันนี้พบกระจายตัวอยู่ทั่วขอนแก่น 100 แห่ง โดยส่วนมาก
พบตามที่ที่ราบลุ่มแม่น้ าพรม แม่น้ าพอง แม่น้ าเชิญ และแม่น้ าชี ซึ่งบางส่วนก็ยังไม่ได้มีการขุดค้นขึ้นมาศึกษา
อย่างจริงจัง 

การขยายตัวของชุมชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนี้ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมากมายจากชุมชนที่ผลิตเพ่ือการบริโภค อุปโภค ภายในชุมชน กลายมาเป็น
การผลิตเพ่ือการค้าขายแลกเปลี่ยน ท าให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชน จนกลายเป็นสังคมเมืองในที่สุด 

จากหลักฐานข้างต้นพิสูจน์ให้เห็นว่าอาณาเขตบริเวณจังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งก าเนิดอารย
ธรรม วัฒนธรรมอันสูงสุดมาแต่ดึกด าบรรพ์ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลายพันปี 

 
 
2) สมัยประวัติศาสตร์ 
ในสมัยประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมแบบทวารวดีจากภาค

กลางเข้ามาสู่ภาคอีสานเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 และได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณบ้าน
โนนเมือง วัดป่าพระนอน ต าบลชุมแพ ได้พบเสมาหินปักอยู่เป็นระยะและล้มจมดิน มีรอยสลักกลีบบัว กลีบ
เดียวหรือสองกลีบ แท่งหินที่ส าคัญที่ชาวบ้านเรียกว่าเสาหลักเมืองเป็นรูปทรงกลมมีรอยจารึก ซึ่งเข้าใจว่าเป็น
ตัวอักษรมอญโบราณ ได้น าเอามาท าเป็นหลักเมืองขอนแก่น เมืองโบราณแห่งนี้กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบโครง
กระดูกมนุษย์โบราณ ฝังอยู่อย่างเป็นระเบียบ มีโบราณวัตถุหลายอย่าง ฝังรวมอยู่ด้วย สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่
มีคนอาศัยอยู่มาหลายยุคหลายสมัยบริเวณยอดเขาภูเวียงเป็นวงกลมซึ่ง โอบล้อมพ้ืนที่ 3 ต าบล มีพระพุทธรูป
แบบทวารวดี จากภาพถ่ายทางอากาศ พบเมืองโบราณหลายแห่งอยู่ใกล้ ล าน้ าพอง ซึ่งเป็นล าน้ าส าคัญ คือ
เมืองโบราณที่วัดดงเมืองแอม ในเขตอ าเภอเขาสวนกวางเมืองมีขนาด 2,900X3,000 เมตร ซึ่งเป็นเมืองขนาด

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่าท่ีได้พบเห็นในประเทศไทย จะเป็นรองอยู่ก็ เฉพาะเมืองนครชัยศรี (นครปฐมโบราณ)  
ในจังหวัดขอนแก่นพบว่ามีการสร้างเมืองโบราณในลักษณะของการขุดคูน้ า -คันดินล้อมรอบชุมชนโบราณกว่า 
26 แห่ง ความส าคัญอีกประการหนึ่งของเมืองโบราณบ้านดงแอม คือ พบศิลาจารึกด้วยหินทรายหนึ่งหลักอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 12 มีข้อความกล่าวถึง พระเจ้ามเหนทรวรมัน กษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ(อันเป็นบรรพ
บุรุษของกลุ่มชนเขมรในยุคโบราณ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกลุ่มชนเขมรที่มีในพ้ืนที่มาอย่างตั้งแต่โบราณ 
การเข้ามาของอิทธิพลเขมร ส่งผลให้ศาสนาฮินดูได้แพร่ตามเข้ามาด้วยโดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 
เห็นได้จาก ปราสาทเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย มีลักษณะเป็นปราสาทหิน 3 หลังตั้งอยู่บนศิลาแลงเดียวกัน 
โดยมีก าแพงศิลาแลง และคูน้ าล้อมรอบถือศาสนาสถานส าคัญ ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู และในช่วง
ศตวรรษท่ี 18 อิทธิพลของเขมรแบบบายนที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยมี กู่ประภาชัย  อ าเภอ
น้ าพอง ศาสนสถานส าคัญที่ใช้เป็น อโรคยาศาล(สถานพยาบาล) ประกอบด้วย ปราสาทศิลาแลงอยู่ตรงกลาง 1 
หลัง และบรรณาลัย(หอเก็บพระค าภีร์) 1 หลัง อยู่ที่มุมด้านหน้าของปราสาทประธาน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันเป็นช่วงที่เขมรหันมานับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน หลังจาก
นั้นราวพุทธศตวรรษที่  19 วัฒนธรรมล้านช้างแถบลุ่มน้ าชีลุ่มน้ าโขง และวัฒนธรรมแบบล้านนา ได้
เจริญรุ่งเรืองและได้เข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่แทนวัฒนธรรมดั้งเดิม กลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานที่แพร่หลาย
ไปทั่วดินแดนอีสาน เรียกว่า ศิลปะแบบล้านช้าง ซึ่งสถาปัตยกรรมที่ส าคัญส าหรับศิลปะรูปแบบนี้ คือ พระธาตุ
ขามแก่น อ าเภอน้ าพอง อันเป็นการพัฒนารูปทรงมาจากพระธาตุศรีสองรักษ์ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
(พระธาตุศรีสองรักษ์ สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต) มีประวัติความเป็นมา
ว่า แต่เดิม ณ ที่แห่งนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ต่อมาเมื่อเริ่มมีชาวบ้านเข้ามาหักล้างถางพง จับจองที่ดินท ากิน
และที่อยู่อาศัยนั้น ชาวบ้านพบว่ามีตอมะขามที่ตายแล้วเหลือแต่แก่นอยู่ต้นหนึ่ง แต่ต่อมาปรากฏว่าแก่น
มะขามนั้นกลับมีการแตกใบ ผลิดอก ดูแปลกประหลาด และพบว่าหากมีใครที่ไปท าการอะไรที่เป็นการดูหมิ่น
หรือลบหลู่ตอมะขามนั้น คนผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไป ชาวบ้านจึงเกิดความเคารพบูชา และร่วมกันสร้างเจดีย์ครอบ
ตอมะขามนั้นไว้ พร้อมกับบรรจุพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 9 ประการ ไว้ในนั้นด้วย จึงเรียกเจดีย์ที่
สร้างนั้นว่า พระเจ้าเก้าพระองค์ หรือ เจดีย์บ้านขาม ต่อมาจึงเป็นพระธาตุขามแก่น ถือเป็นพระธาตุ
คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่มาของชื่อจังหวัดขอนแก่น 

3) ยุคการสร้างบ้านแปงเมือง 
ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองขอนแก่นได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2322 ขณะนั้นเมือง

เวียงจันทน์ได้เกิดเหตุพิพาทกับกลุ่มของเจ้าพระวอจนถึงกับยกทัพไปตีค่ายของเจ้าพระวอแตกที่บ้านดอนมด
แดง (อุบลราชธานีปัจจุบัน) และจับเจ้าพระวอประหารชีวิต สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถือว่าฝ่ายเจ้าพระวอ
เป็นข้าขอบขัณฑสีมาของไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์
ยกทัพขึ้นไปตีเวียงจันทน์ จากนั้นจึงได้ยกทัพกลับมายังกรุงเทพมหานคร พร้อมกับได้อัญเชิญพระแก้วมรกต 
พระพุทธปฏิมากร และพระบางกลับมาถวายแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย 

เจ้าแก้วบุฮม (แก้วบรม) กับพระยาเมืองแพน (หรือเพ้ียเมืองแพน) สองพ่ีน้อง ซึ่งเป็นโอรส
ของเจ้าแสนปัจจุทุม (ท้าวแสนแก้วบุฮม) ได้ยกกองทัพจากบ้านเพ้ียปู่ เขตแขวงเมืองทุละคม (ธุระคม) ซึ่ง
ขึ้นกับเมืองเวียงจันทน์ในทุกวันนี้ ข้ามแม่น้ าโขงมาตั้งถิ่นฐานที่อยู่บ้านโพธิ์ตาก (บ้านโพธิ์ตาก ต าบลบ้านกง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น) และบ้านยางเดี่ยว บ้านโพธิ์ศรี (บ้านโพธิ์ศรี ต าบลบ้านโนน อ าเภอกระนวน) บ้านโพธิ์
ชัย (บ้านโพธิ์ชัย อ าเภอมัญจาคีรี) เมืองมัญจาคีรีหรืออ าเภอมัญจาคีรี ปรากฏอยู่ในท าเนียบมณฑลอุดร กล่าว
ว่า เมื่อ พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองขึ้นชื่อเมืองมัญจาคีรี โดย
มีจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนเขม (สน สนธิสัมพันธ์) เป็นเจ้าเมืองคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2433-2439 เจ้าเมืองคน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2322
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%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%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%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%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%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%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://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
http://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
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2433
http://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%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2439


 

 5 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

ที่ 2 คือ พระเกษตรวัฒนา (โส สนธิสัมพันธ์) เมื่อ พ.ศ. 2439-2443 และมีปรากฏประวัติเมืองมัญจาคีรีใน
หนังสือประวัติจังหวัดในประเทศไทย บ้านสร้าง บ้านชีโหล่น (อยู่ในเขตเมืองสุวรรณภูมิ อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบัน) 

ในปัจจุบัน บางบ้านก็อยู่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น บางบ้านก็อยู่ในเขตอ าเภอน้ าพอง บาง
บ้านก็อยู่ในเขตอ าเภออาจสามารถ (จังหวัดร้อยเอ็ด) บางบ้านก็อยู่ในเขตจังหวัดยโสธร บางบ้านก็อยู่ที่อ าเภอ
มัญจาคีร ีและบางบ้านก็อยู่ที่อ าเภอค าเขื่อนแก้ว (จังหวัดยโสธร) เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะได้มีการเปลี่ยนแปลง
เขตเมืองในสมัยหลัง ๆ ต่อมานั่นเอง 

เจ้าแก้วบุฮมได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโพธิ์ชัย พระยาเมืองแพนอพยพเข้ามาตั้ง
บ้านเรือนอยู่ในบ้านชีโหล่น คุมไพร่พลคนละ 500 คน ขึ้นกับเมืองท่งหรือเมืองสุวรรณภูมิ ครั้นต่อมาอีกราว 9 
ปี ในปี พ.ศ. 2331 เพ้ียเมืองแพนก็ได้พาราษฎรและไพร่พลประมาณ 330 คน ขอแยกตัวออกจากเมืองสุวรรณ
ภูมิไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ฝั่งบึงบอน ยกขึ้นเป็นเมืองที่บ้านดอนพยอมเมืองเพ้ีย (ปัจจุบันคือ บ้านเมืองเพ้ีย ต าบล
เมืองเพ้ีย อ าเภอบ้านไผ่)บึงบอนหรือดอนพยอมในปัจจุบันได้ตื้นเขินเป็นที่นาไปหมดแล้ว แต่ก็ยังปรากฏเป็นรูป
ของบึงซึ่งมีต้นบอนขึ้นอยู่มากมาย ต่อมาก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองแพนเป็นพระนครศรีบริรักษ์ 
เจ้าเมืองขอนแก่น ดังปรากฏข้อความในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานของหม่อมอมรวงศ์วิจิตรว่า  

“ลุจุลศักราช 1159 ปีมเสง นพศก (พ.ศ. 2340) ฝ่ายเพ้ียเมืองแพน บ้านชีโล่น เมืองสุวรรณ
ภูมิ เห็นว่าเมืองแสนได้เป็นเจ้าเมืองชนบท ก็อยากจะได้เป็นบ้าง จึงเกลี้ยกล่อมผู้คนให้อยู่ในบังคับสามร้อยคน
เศษ จึงสมัครขึ้นอยู่ในเจ้าพระยานครราชสีมา แล้วขอตั้งบ้านบึงบอนเป็นเมือง เจ้าพระยานครราชสีมาได้มีใบ
บอกมายังกรุงเทพฯ จึงโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เมืองแพนเป็นที่พระยานครศรีบริรักษ์ เจ้าเมือง ยกบ้านบึงบอนขึ้น
เป็นเมืองขอนแก่น ขึ้นกับเมืองนครราชสีมา...” 

เอกสารพงศาวดารอีสาน ฉบับพระยาขัติยวงศา(เหลา ณ ร้อยเอ็ด) ได้กล่าวถึงการตั้งเมือง
ขอนแก่นว่า 

“...ได้ทราบข่าวว่าเมืองแพน บ้านชีโล่น แขวงเมืองสุวรรณภูมิ พาราษฎร ไพร่พลประมาณ 
330 คน แยกจากเมืองสุวรรณภูมิไปขอตั้งฝั่งบึงบอนเป็นเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองแพนเป็น
พระนครศรีบริรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น...” ขอนแก่นจึงได้ที่มาว่าเป็นเมืองคู่กับมหาสารคามนั้นเอง 

4) สมัยรัตนโกสินทร์ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2339 ได้มีการย้าย

เมืองขอนแก่นไปตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล็ก (ต าบลบ้านแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบัน) 
โดยได้ขอขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร คือจะขอส่งส่วยต่อกรุงเทพมหานครโดยตรง ไม่ผ่านเมืองสุวรรณภูมิ 
เพราะให้เหตุผลว่า บ้านดอนพยอมเมืองเพ้ียอยู่ใกล้กับแขวงเมืองนครราชสีมา ซึ่งก็เป็นจริง เพราะอยู่ใกล้กับ
เมืองชนบทอันเป็นแขวงเมืองนครราชสีมาอยู่ขณะนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เข้าใจว่าเจ้าเมืองในขณะนั้น
อยากจะแยกตัวออกเป็นอิสระ คืออยากจะแยกออกมาเป็นเมืองใหญ่อีกต่างหาก การย้ายเมืองครั้งนี้ ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวค าบัง (บุตรเจ้าแก้วบุฮม) เป็นพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมืองขอนแก่นต่อมา 

ในปี พ.ศ. 2352 ได้ย้ายเมืองจากบ้านหนองเหล็กไปตั้งเมืองอยู่ที่บ้านดอนพันชาด (เขตต าบล
บ้านแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) พระนครศรีบริรักษ์ (ค าบ้ง) ได้ถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าราชบุตร (ท้าวค ายวง) น้องชายของพระนครศรีบริรักษ์ (ค าบ้ง) ซึ่งมีความดีความชอบจาก
การไปราชการสงคราม ขับไล่กองทัพพม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น เป็นที่ “พระนครศรีบริรักษ์ 
บรมราชภักดี ศรีศุภสุนทร” เจ้าเมืองขอนแก่น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2443
http://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
http://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%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96
http://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%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://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
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2331
http://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
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2340
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2339
http://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
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2352
http://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
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88


 

 6 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2381 เมืองขอนแก่นก็ได้ย้ายจาก
บ้านดอนพันชาดไปตั้งอยู่ที่ริมฝั่งบึงพระลับโนนทอง คือบ้านเมืองเก่า ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่นใน
ปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่า "บ้านโนนทอง" ต่อมาเมื่อย้ายเมืองไปอยู่ที่นั่น จึงเรียกว่าบ้านเมืองเก่า สาเหตุที่
ย้ายเมืองนั้นเล่ากันว่า เกิดการแย่งราษฎรไพร่พลขึ้น และเกิดแผ่นดินแยกท่ีถนนกลางเมือง มีโรคภัยไข้เจ็บผู้คน
ล้มป่วยกันมาก จึงถือว่าที่ตรงนั้นไม่เป็นมงคลต่อการอยู่อาศัย จึงย้ายเมืองอีกครั้งหนึ่ง จากบึงพระลับโนนทอง
ไปตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกที่บ้านโนนทัน (อยู่ในต าบลพระลับ อ าเภอเมืองขอนแก่น ปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2398 
พอดีพระนครศรีบริรักษ์ (ค ายวง) ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวอินธิวงษ์ บุตรคน
เล็กของพระยานครศรีบริรักษ์ เป็นเจ้าเมืองขอนแก่น เพราะมีวิชาความรู้ดีกว่าพ่ีชายคนอ่ืน ๆ โดยได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาในราชทินนามเดิมของบิดาสืบมต่อมาในปี พ.ศ. 2407 ท้าวอินธิวงษ์เจ้า
เมืองขอนแก่นได้ถึงแก่อนิจกรรมลงอีก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวค าบุ่ง (พ่ีชายท้าวอินธิวงษ์) ผู้เป็น
อุปฮาดแต่เดิมให้เป็นเจ้าเมืองขอนแก่นสืบแทนน้องชายต่อมาอีก 3 ปี เพราะชราภาพมากแล้ว 

ในปี พ.ศ. 2410 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวอุ (ราชบุตร) ซึ่งเป็นหลานท้าวอินธิวงษ์ 
(พระยานครศรีบริรักษ์) ขึ้นเป็นเจ้าเมืองขอนแก่น และได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านโนนทันกลับไปตั้งอยู่ที่
บ้านเมืองเก่าอีก (บ้านโนนทองเดิม) พอถึงปี พ.ศ. 2413 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านเมืองเก่าไปตั้งอยู่ที่
บ้านดอนบม (บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น)  ด้วยเหตุผลทางด้านการคมนาคมสะดวก 
เนื่องจากต้องใช้แม่น้ าในการคมนาคมติดต่อ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานบรรดาศักดิ์ท้าวอุ 
(ราชบุตร) เจ้าเมืองขอนแก่นในขณะนั้น เป็นพระนครศรีบริรักษ์ และให้ท้าวหนูหล้า บุตรคนเล็กของท้าวอินธิ
วงษ์ เป็นปลัดเมืองขอนแก่น (หรืออุปฮาด) 

ในปี พ.ศ. 2434 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ได้โปรดเกล้า
ให้เปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมืองลาวใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นบริเวณหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือให้เป็นหัวเมืองลาว
พวน ดังนั้น เมืองขอนแก่นจึงกับขึ้นกับเมืองลาวพวน ในสมัยนั้นได้มีสายโทรเลข ที่เดินจากเมืองนครราชสีมา 
ผ่านเมืองชนบท เข้าเขตเมืองขอนแก่นข้ามล าน้ าชีที่ท่าหมากทัน ตรงไปท่าพระ บ้านทุ่ม โดยไม่เข้าเมือง
ขอนแก่น และตรงไปข้ามล าน้ าพองไปบ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานี กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม (พระยศใน
ขณะนั้น) ซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ประจ ามณฑลทรงด าริว่า ที่ว่าการเมืองขอนแก่นที่ตั้งอยู่ที่บ้านดอนบม ไม่สะดวก
แก่ราชการ และบ้านทุ่มก็ตั้งอยู่ในท าเลที่ดี มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ใกล้เส้นทางไปมาในสมัยนั้น จึ งทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระนครศรีบริรักษ์ (อุ) ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม (อ าเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน) ใน
ปลาย พ.ศ. 2434 และเปลี่ยนนามต าแหน่งเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมือง 

ในปี พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานบรรดาศักดิ์ท้าวหนูหล้าปลัด
เมืองขอนแก่นเป็นพระพิทักษ์สารนิคม และในปี พ.ศ. 2441 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านทุ่มกลับไปตั้งอยู่ที่
บ้านเมืองเก่าตามเดิม โดยตั้งศาลากลางขึ้นท่ีริมบึงเมืองเก่าทางด้านเหนือ (หน้าสถานีโทรทัศน์ในปัจจุบัน) ด้วย
เหตุผลที่ว่า บ้านทุ่มนั้นกันดารน้ าในฤดูแล้งไม่เหมาะแก่การตั้งเมืองใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 2444 ทางราชการได้เกณฑ์แรงงานของราษฎรที่เคยหลงผิดไปเชื่อผีบุญ-ผีบาป ที่
เขตแขวงเมืองอุบลราชธานีในตอนนั้น โดยให้พากันมาช่วยสร้างท านบกั้นน้ าขึ้นเป็นถนนรอบบึงเมืองเก่า เพ่ือ
กักน้ าไว้ใช้สอยในฤดูแล้ง เพราะบึงนี้เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของชาวเมืองขอนแก่น 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 พระนครบริรักษ์ (อุ นครศรี) เจ้าเมืองขอนแก่น ได้กราบถวายบังคม
ลาออกจากราชการ เหตุเพราะชราภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนต าแหน่งพระพิทักษ์สารนิคม 
(หนูหล้า สุนทรพิทักษ์) ปลัดเมืองขอนแก่นขึ้นเป็นผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น และในปีนั้นเอง ก็ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนนามต าแหน่งข้าหลวงประจ าเมืองขอนแก่นเป็นข้าหลวงประจ าบริเวณล าชี ส่วนเมือง

http://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%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2381
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2398
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2407
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2410
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2413
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2434
http://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%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2434
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2441
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2447
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ต่าง ๆ ที่ขึ้นต่อนั้น ก็ให้เปลี่ยนเป็นอ าเภอ และผู้เป็นเจ้าเมืองนั้น ๆ ก็ให้เปลี่ยนเป็นนายอ าเภอ ต าแหน่งอุปฮาด
ก็เป็นปลัดอ าเภอ 

ต่อมาใน พ.ศ. 2450 ได้ย้ายศาลากลาง มาตั้งที่บ้านพระลับ (ที่ท าการเทศบาลนครขอนแก่น 
ในปัจจุบัน) และเปลี่ยนนามข้าหลวงประจ าบริเวณล าชี มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองตามเดิม 

ต่อมาในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนค าว่าเมือง
เป็นจังหวัดแทน ต าแหน่งผู้ว่าราชการเมืองจึงกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และศาลาว่าการเมืองก็เปลี่ยนมา
เป็นศาลากลางจังหวัด และใน พ.ศ. 2507 สมัย จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สร้างศาลากลาง
ใหม่ที่สนามบินเก่า ห่างจากที่เดิม 2,000 เมตร ตามด าริของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้
เริ่มต้นไว้ก่อนแล้ว ปัจจุบันเรียกว่า "ศูนย์ราชการ" ซึ่งตรงกับสมัย นายสมชาย กลิ่นแก้ว เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่านได้ด ารงต าแหน่งในระหว่าง พ.ศ. 2503 – 2511 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

2.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
1) ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 25 - 17 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 101 - 103 องศา

ตะวันออก ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร  มี
พ้ืนที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่  ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ มีลักษณะสูงต่ าสลับ
เป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้  มีที่ราบลุ่มแถบลุ่มน้ าชีและลุ่มน้ าพอง พ้ืนที่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย  100 - 200 เมตร (รูปที่ 2-1) 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานี  เลย  และหนองบัวล าภู  
ทิศใต้  ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์  
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม  
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ์ 

 2) ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดขอนแก่นมีสภาพพ้ืนที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ บริเวณที่

สูงทางด้านตะวันตกมีสภาพพ้ืนที่เป็นเขาหินปูนตะปุ่มตะป่่าสลับกับพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยมีระดับ
ความสูงประมาณ 200-250 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีภูเขารูปแอ่งหรือภูเวียงวางตัวอยู่ติดอ าเภอภูเวียง 
บริเวณที่สูงตอนกลางและด้านเหนือมีสภาพพ้ืนที่เป็นเทือกเขา ได้แก่ ภูเก้า ภูเม็ง ภูพานค า เป็นแนวขวางมา
จากด้านเหนือ แล้ววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ไหล่เขาด้านนอกมีความสูงและลาดชันมาก สูงประมาณ 300-
660 เมตร ไหล่เขาด้านในมีความลาดชันน้อย มีระดับความสูงประมาณ 220-250 เมตร 

บริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุมพ้ืนที่ทางด้านใต้จังหวัด สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย มีความสูงประมาณ 150-200 เมตร มีบางส่วนเป็นเนิน สูงประมาณ 170-250 เมตร และลาดต่ าไป
ทางราบลุ่มที่ขนานกับล าน้ าชี มีความสูงประมาณ 130-150 เมตร จากนั้น พ้ืนที่จะลาดชันไปทางตะวันออก มี
ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดมีความสูงประมาณ 200-250 เมตร และค่อนข้างราบ มีความสูงประมาณ 170 -
180 เมตร 

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
ในรอบปี 2555 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 39.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 26 เมษายน และอุณหภูมิ

ต่ าสุดวัดได้  15.0 องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และในปี 2556 (นับถึงเดือน 31 มีนาคม 2556) 

http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2459
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
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อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 40.5 องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่ 3 เมษายน  และอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 14.7 องศาเซลเซียส 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม โดยในรอบ 10 ปี สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิได้ตามตารางท้ายนี้ 

(ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2556) 
 4) การคมนาคม 

ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพื้นที่จ านวน 7 สาย ได้แก่ 
ทางหลวงหมายเลข   2 :   สระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 
ทางหลวงหมายเลข  12 :  ขอนแก่น-เพชรบูรณ์ 
ทางหลวงหมายเลข  23 :  แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอ าเภอบ้านไผ่ (ขอนแก่น) – 

มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 201 : ขอนแก่น-ชัยภูม-ิเลย 
ทางหลวงหมายเลข 207 : ขอนแก่น-บุรีรัมย์ 
ทางหลวงหมายเลข 208 : ขอนแก่น-มหาสารคาม  
ทางหลวงหมายเลข 209 : ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 
ทางรถไฟ เส้นทางจาก กรุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข  2 หรือถนน

มิตรภาพ ผ่านอ าเภอในเขตพ้ืนที่  คือ อ าเภอพล บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น น้ าพอง และเขาสวนกวา 
ทางเครื่องบิน มีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร เส้นทางบิน 

กรุงเทพฯ -ขอนแก่น- กรุงเทพ ฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที วันละ 6 เที่ยวบิน 
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รูปที่ 2-1  แผนที่ภูมิประเทศและเขตการปกครองจังหวัดขอนแก่น 
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 2.1.3 ประชากร 
1) การปกครอง 
-  อ าเภอ จ านวน 26 อ าเภอ 198 ต าบล  2,331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน  
   (ข้อมูลจาก   ที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555) 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 225 แห่ง  
   ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง  เทศบาล จ านวน 75 แห่ง  
   (เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 6 แห่ง และเทศบาลต าบล  
   จ านวน 68 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 149 แห่ง 
   (ที่มา: ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 2555)  
-  ราชการส่วนภูมิภาค   33   ส่วนราชการ  
-  ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ  227   หน่วยงาน 
2) ประชากร 
จ านวนประชากรรวม 1,774,816 คน แยกเป็นชาย 879,360 คน หญิง 895,456 คน จ านวน

บ้าน 549,114 หลัง  
2.1.4 สภาพเศรษฐกิจ 

  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ปี 2549 – 2554)  
ปี 2554 GPP จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าจ านวน 155,272 ล้านบาท เป็นล าดับที่ 16 ของประเทศ

และเป็นล าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมา  
สาขาการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่น ในปี 2554 คือ สาขานอกภาคเกษตร มี

มูลค่า 137,599 ล้านบาท ในขณะนี้สาขาภาคเกษตรมีมูลค่า 17,673 ล้านบาท 
สาขานอกภาคเกษตร ที่มีมูลค่าอันดับ 1 คือ สาขาผลิตอุตสาหกรรม มีมูลค่า 60,976 ล้าน

บาท รองลงมาคือการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมฯ มีมูลค่า 16,833 ล้านบาทและการศึกษา มีมูลค่า 15,824 
ล้านบาท 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per Capita GPP) ของจังหวัดขอนแก่น ปี 2554 คือ 81,884 
บาท  อยู่ในอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับที่ 34 ของประเทศ (ที่มา : ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2554) 

2.1.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1)  ป่าไม้ 
เป็นพ้ืนที่ป่า 1,296,400 ไร่ (ร้อยละ 11.91 ของพ้ืนที่จังหวัด) มีอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง มี

พ้ืนที่รวม 743,973 ไร่ วนอุทยาน 2 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 6,200 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ 22 ป่า มีพ้ืนที่รวม 
1,697,052 ไร่ ป่าชุมชน 206 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 49,316 ไร่ สภาพป่าประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่า
เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง พรรณไม้ส าคัญ ได้แก่ ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไม้
พ้ืนล่างที่ขึ้นอยู่หนาแน่น ได้แก่ หว่านไพร ชัน ข่าป่า เพ็ก หวาย กล้วยไม้ป่า หญ้าคา แฝก ฯลฯ  (ที่มา : กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2555) 

2)  แหล่งน้้า 
น้้าผิวดิน 
จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตของลุ่มน้ าหลัก 2 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ ามูลและลุ่มน้ าชี พ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล 

ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ าสาขาที่ไหลลงล าห้วยแอก ล าห้วยสะแทด และล าพังชู ในส่วนพื้นที่ลุ่มน้ าชี ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ าที่

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.frm7.com%2Fv.2%2Fadmin%2Finformation.htm&ei=fYJoTpTsMon3rQeltrjRCg&usg=AFQjCNEkkbR1zZTjSEsTcLiBZGNNZbnZQg
http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.frm7.com%2Fv.2%2Fadmin%2Finformation.htm&ei=fYJoTpTsMon3rQeltrjRCg&usg=AFQjCNEkkbR1zZTjSEsTcLiBZGNNZbnZQg
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ไหลลงอ่างเก็บน้ าอุบลรัตน์ กลุ่มลุ่มน้ าที่ไหลลงล าน้ าพองตอนล่าง กลุ่มลุ่มน้ าที่ไหลลงแม่น้ าชี และกลุ่มลุ่มน้ า
สาขาล าปาวตอนบน โดยมีล าน้ าสายหลักที่ไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ล าน้ าพอง ล าน้ าเชิญ และล าน้ าชี  
ซึ่งสามารถแบ่งพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมดออกเป็น 11 ลุ่มน้ า  
 ปริมาณน้้าท่าในพื้นที่ลุ่มน้้าชี 
 จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าท่าจากสถานีวัดน้ าท่าที่อยู่ใน ลุ่มน้ าชีทั้งหมด 32 สถานี 
พบว่าปริมาณน้ าท่าของแม่น้ าชีส่วนใหญ่จะมีมากในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน และมีปริมาณน้อย
ในช่วงฤดูแล้ง โดยเดือนที่มีปริมาณน้ าท่าสูงสุดได้แก่ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ส่ วนลุ่มน้ าย่อยที่อยู่ในลุ่ม
น้ ามูลพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ ามากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง 
เนื่องจากปริมาณน้ าท่าที่เกิดจากลุ่มน้ ามีน้อยและยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่นมีล าน้ าที่
ส าคัญไหลผ่าน 3 สาย ดังนี้ 

(1) ล้าน้้าพอง มีต้นก าเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปันน้ าของลุ่มน้ าป่าสักกับลุ่มน้ าชีไหล
ผ่าน อ.ภูกระดึง จ.เลย และ อ.อุบลรัตน์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และไหลบรรจบแม่น้ าชีที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีการ
ก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์กั้นล าน้ าพอง ที่ อ.อุบลรัตน์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน มีพ้ืนที่
ชลประทานประมาณ 258,000 ไร่   โดยการก่อสร้างฝายหนองหวายเพื่อทดน้ า ที่ อ.น้ าพอง ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหนองหวาย 

ล าน้ าพองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  1.1)  ล้าน้้าพองตอนบน ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ล าน้ าสาขาประกอบด้วย หนองโก ล าน้ า
พวย ห้วยทรายขาว ล าน้ ามอ ห้วยแกน และห้วยซ าจาน ซึ่งไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ 
  1.2)  ล้าน้้าพองตอนล่าง  ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์  ล าน้ าสาขาประกอบด้วย  ห้วยทราย 
ห้วยคุมมุมห้วยยาง ห้วยโจด ห้วยเสือเต้น ห้วยเสียว ห้วยเก้าคต ห้วยใหญ่ ห้วยสายบาตรและห้วยพระคือ 

(2)  ล าน้ าเชิญ มีต้นก าเนิดจากสันปันน้ าของลุ่มน้ าป่าสักและลุ่มน้ าชีใน จ.ชัยภูมิ และ อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น และไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

(3) ล าน้ าชี มีต้นก าเนิดจากสันปันน้ าของลุ่มน้ าป่าสักและลุ่มน้ าชีใน จ.ชัยภูมิ ไหลเข้าสู่
จังหวัดขอนแก่นบริเวณ อ าเภอแวงน้อย ไหลผ่านอ าเภอแวงใหญ่ อ าเภอชนบท อ าเภอมัญจาคีรี อ าเภอบ้านไผ่ 
และอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ยโสธร และบรรจบแม่น้ ามูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 900 กม. ในสภาพปัจจุบันน้ าท่าจากแม่น้ าชีไหล
ผ่านแม่น้ ามูลประมาณ 8.752 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี 
 น้้าบาดาล 

บ่อบาดาลในจังหวัดขอนแก่นมีจ านวน 6,462 บ่อ บ่อน้ าบาดาลส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ เพ่ือ
การผลิตน้ าประปาหมู่บ้านและเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนบ่อบาดาลที่ใช้ส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ  
เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการเลี้ยงสัตว์ มีอยู่บ้างแต่เป็นจ านวนไม่มากนัก  

3)  ทรัพยากรธรณี 
แหล่งทรัพยากรธรณีท่ีส าคัญในจังหวัดขอนแก่น คือ  
(1) แร่หินปูน มีอยู่ในเขตอ าเภอภูผาม่าน อ าเภอสีชมพู และอ าเภอชุมแพ มีพ้ืนที่รวม 160 

ไร่ ปริมาณแร่ส ารอง 61.43 ล้านตัน มีการประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนเพ่ือการอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
จ านวน 12 แปลง 
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(2) ก๊าซธรรมชาติ พบที่อ าเภอน้ าพอง เขาสวนกวาง และอ าเภอชนบท มีเพียงแหล่งที่อ าเภอ
น้ าพองและอ าเภอเขาสวนกวางที่ได้ขุดขึ้นมาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนร่วมในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีหลุมขุดเจาะก๊าซ จ านวน 2 แห่ง คือ 

2.1) หลุมขุดเจาะก๊าซ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ ากัด ตั้งอยู่ที่ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพองมี
ปริมาณก๊าซส ารองประมาณ 1.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ในปี พ.ศ.2533 มีปริมาณการใช้วันละ 40 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต ปี พ.ศ.2537 มีปริมาณการใช้วันละ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุต ก๊าซที่แหล่งน้ าพองมีโรงงานผลิตก๊าซ
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับหลุมขุดเจาะก๊าซ 

2.2) แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยมีหลุมขุดเจาะอยู่ที่
อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง มีปริมาณก๊าซส ารอง 500,000-
700,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต และมีการต่อท่อระยะทาง 63 กม. เพ่ือน ามาผลิตก๊าซที่ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ า
พอง มีก าลังการผลิต 70 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

(3) แหล่งแร่อื่นๆ ที่ส าคัญของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ แร่โพแทช หมายถึง แร่ที่มีธาตุโพ-แทช
เซียม (K) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ แร่โพแทชที่เกิดร่วมกับเกลือหินในประเทศไทยมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ  ได้แก่ 

3.1)  แร่ซิลไวต์ (Sylvite : KCL) ซึ่งมีธาตุโพแทชเซียมสูงถึงร้อยละ 52.4  มีสีขาว ขาวขุ่น 
หรือใส 

3.2)  แร่คาร์นัลไลต์ (Carnallite : KMgCl3H22O) ประกอบด้วยโพแทชเซียมคลอไรด์ (KCl) 
ร้อยละ 26.87 และแมกเนเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ร้อยละ 34.3 

แร่โพแทชที่พบในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่จะเป็นแร่คาร์นัลไลต์ มีความหนาเฉลี่ย 25.88 
เมตร  ที่ระดับความลึกประมาณ 200-300 เมตร พบได้ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง 
และอ าเภอทางตอนไต้ของจังหวัด แร่คาร์นัลไลต์ของจังหวัดขอนแก่น มีปริมาณที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ประมาณ 27,800 ล้านเมตริกตัน และแร่ซิลไวต์มีปริมาณที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ประมาณ 580 ล้าน
เมตริกตัน 

2.1.6 ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 1,312 แห่ง 

ประกอบด้วย วัด 1,276 แห่ง โบสถ์คริสต์ 58 แห่ง มัสยิด 7 แห่ง และสุเหร่า 2 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี 26 แห่ง และมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 2555) 

การด า เนินงานในด้านการส่ง เสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้จัดให้มีศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน 138 แห่ง โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แห่ง แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 12 แห่ง ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 79 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา 26 แห่ง องค์กร
เครือข่ายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 26 แห่ง สภา
วัฒนธรรมต าบล 199 แห่ง สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 2,337 แห่ง  (ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
2555) ในส่วนของงานประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่  

 งานประเพณีท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 
 งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว โดย

จะจัดขึ้นในวันที่ 8–15 เมษายน ของทุกปี 
 งานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี 
 งานประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันออกพรรษา   

ของทุกปี 
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 งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน–10 
ธันวาคม ของทุกปี 

- งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี 
2.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี พ.ศ. 2558-2561) 

วิสัยทัศน์  :  ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของ
กลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ า

โขง และอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
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2.2 ธรณีวิทยาจังหวัดขอนแก่น 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่ราบสูงมีพื้นที่สูงต่ าสลับ เป็น

ลูกคลื่น อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 100-200 เมตร ลักษณะแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่  
1. ลักษณะแผ่นดินที่เป็นภูเขา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ภูเขายอดราบ พบบริเวณทิศเหนือ

ถึงทิศตะวันตก มีจุดสูงสุดอยู่ที่ภูเวียงที่มีความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง 844 เมตร เป็นแนวเทือกเขาที่มี
ความสูงกว่าที่ลุ่มมากกว่า 300 เมตร (รูปที่ 2-2 (ก)) ประกอบด้วยหินตะกอนของกลุ่มหินโคราช ชนิดหินทราย 
หินทรายแป้ง หินดินดาน และหินกรวดมน ที่สะสมตัวจากตะกอนทางน้ าบนบก และภูเขายอดตะปุ่มตะป่่า
แบบคาสต์ที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน (รูปที่ 2-2 (ข))  

 

 

 
 

รูปที่ 2-2 ลักษณะแผ่นดินที่เป็นภูเขาของจังหวัดขอนแก่น  
(ก)  ภูเขายอดราบที่ภูเวียง มองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
(ข)  ภูเขาแบบคาสต์ที่ภูผาม่าน มองไปทางทิศเหนือ 
 

2. ลักษณะแผ่นดินที่เป็นเนินเขาและตะพัก (Hill and high terrace landform) เนินเขา
และตะพัก หรือที่ลาดลอนคลื่น เป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากที่ราบลุ่มแม่น้ าออกไปทั้งสองด้านของแม่น้ า หรือ
บริเวณที่อยู่ห่างจากแม่น้ าที่ไม่ได้เป็นภูเขา หรือเป็นพ้ืนที่ลอนลาดอยู่ระหว่างเทือกเขา ที่วางตัวในทิศทางเดียวกับ
แม่น้ าชีและแม่น้ าพอง มีความสูงกว่าที่ลุ่มมากกว่า 30 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของเนินเศษหินเชิงเขา ตะกอนตะพัก 
ตะกอนกึ่งลมหอบ เห็นเป็นพ้ืนผิวสูง ๆ ต่ า ๆ เช่น ตะพักสีแดงเข้มที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มักใช้เป็นที่ท าไร่ ปลูก
อ้อย มันส าปะหลัง และยางพาราหรือเป็นป่าละเมาะหรือเป็นบ่อดินและลูกรัง   

3. ลักษณะแผ่นดินที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า (Alluvial plain landform) เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ า
และที่ลุ ่มที ่อยู ่ห่างออกมาจากเนินเขา เป็นบริเวณปลูกข้าว สวนผัก เนื ่องจากความลาดเอียงของพื้นที่
ค่อนข้างน้อย และน้ าในแม่น้ ามีน้อยหรือไหลเอ่ือย ๆ ในหน้าแล้ง ท าให้เห็นร่องรอยการเคลื่อนที่ของทางน้ ามีการ
กวัดแกว่ง เกิดเป็นรอยทางน้ าโค้งตวัด (meander scar) ทะเลสาบรูปแอก (oxbow lake, กุด ในภาษาอีสาน) แต่

(ก) 

(ข) 
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ช่วงฤดูฝนจะมีน้ าไหลท่วมหรือล้นฝั่งแม่น้ า เกิดเป็นที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) ที่ลุ่มน้ าขัง (swamp) บึงหรือหนอง
น้ า และสันดอนทราย (sand bar หรือ point bar) 

2.2.1 ล้าดับชั้นหิน 
จังหวัดขอนแก่นพบทั้งหินตะกอนและหินอัคนี ส่วนตะกอนร่วนที่ยังไม่แข็งตัวจะพบอยู่บริเวณ 

ตะพักและที่ราบลุ่มแม่น้ า (รูปที่ 2-3)  
การล าดับชั้นหินที่พบในจังหวัดขอนแก่น เรียงอายุจากแก่ไปอ่อนได้ดังนี้ 
1)  หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน (Upper Paleozoic)    
หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบนเป็นหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น พบ

เป็นหินโผล่ให้เห็นบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ ประกอบด้วยหินยุคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
(1) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (อายุ 360-300 ล้านปีก่อน)  

  หมวดหินดอกดู่ (Dok Du Formation) และหมวดหินห้วยส้ม (Huai Som Formation) 
เป็นชื่อของหมวดหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส ที่กระจายตัวทางด้านตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ในเขตอ าเภอสีชมพู 
ชุมแพ และหนองนาค า การเรียงตัวของชั้นหินจากล่างไปบน ประกอบด้วย หินเชิร์ต สีชมพูถึงด า หินดินดานสี
เทาถึงด า หินทราย สีน้ าตาลแกมเหลือง และหินปูนชั้นบางซึ่งมีซากดึกด าบรรพ์ หินพวกนี้สะสมตัวในทะเล
โบราณ (รูปที่ 1-4 (ก))  

(2) หินยุคเพอร์เมียน (อายุ 300-250 ล้านปกี่อน)  
หินยุคเพอร์เมียนที่แพร่กระจายอยู่ตามบริเวณที่ราบเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่บริเวณจังหวัด

อุทัยธานี นครสวรรค์ ลงมาถึงจังหวัดสระบุรี และตามแนวขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงโคราช เรียกว่า 
“กลุ่มหินสระบุรี” ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นหินปูน แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ (karst) 

หินยุคเพอร์เมียนที่พบในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย หินปูน และหินทรายสลับชั้นด้วย
หินโคลนและหินปูนเลนส์ ชั้นหินเอียงเทปานกลางถึงมาก วางตัวในทิศทางประมาณทิศเหนือ -ทิศใต้ (NNE-
SSW) แสดงการคดโค้งสลับไปมาทั้งแบบเปิดและปิด (close and open fold) แผ่กระจายบริเวณทิศตะวันตก
ของจังหวัดขอนแก่น ปรากฏเป็นภูเขาสูงและแนวเทือกเขา มีหน้าผาสูง ยอดเขาปลายแหลมตะปุ่มตะป่่าและ
ยอดมน ซากดึกด าบรรพ์ที่พบ เช่น ฟิวซูลินิด แบรคิโอพอด ไบรโอซัว หอยสองฝา แอมโมไนต์ 

ไครนอยส์ ปะการัง รอยชอนไช ฟองน้ า หอยเจดีย์ และเศษซากพืช สะสมตัวโบราณในทะเล
ค่อนข้างตื้น บริเวณขอบทวีป (continental margin) ในช่วงเวลาที่แผ่นอนุทวีปอินโดไชน่าก าลังเคลื่อนตัว 
พบว่ามีการตกสะสมหรือการหยุดขาดช่วงของการสะสมตัวกับหินกรวดมนปูน หินทราย และหินโคลน ของ
หมวดหินห้วยหินลาด เป็นรอยสัมผัสไม่ต่อเนื่องแบบเชิงมุม (angular unconformity) หินยุคเพอร์เมียนแบ่ง
ออกเป็น 3 หมวดหิน ดังนี้ 
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  รูปที่ 2-3 รูปแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดขอนแก่น และค าอธิบายแผนที่ 
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ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2-3 รูปแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดขอนแก่น และค าอธิบายแผนที่ (ต่อ) 
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หมวดหินผานกเค้า (Pha Nok Khao Formation) ประกอบด้วย หินปูนสีเทาถึงเทาด า 
ชั้นหินบางถึงเป็นมวลหิน สลับด้วยชั้นบางของหินดินดานสีเทาด า พบหินเชิร์ตเป็นก้อนและเป็นแถบ หิน
เชิร์ต แทรกหินปูนบ้าง (รูปที่ 2-4 (ก),(ข)) กระจายเป็นแนวเขาด้านตะวันตกของอ าเภอชุมแพ ภูผาม่าน และสี
ชมพู เกิดสะสมตัวในสภาพแวดล้อมโบราณในน้ าทะเลตื้นและอุ่นขอบลาดคาร์บอเนต (carbonate platform) 
และบางส่วนอยู่ในบริเวณที่ราบน้ าขึ้น-น้ าลง เมื่อ 300-260 ล้านปีก่อน หินปูนมีส่วนประกอบหลักเป็นแร่แคล
ไซต์ ซึ่งเป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต สามารถละลายได้ดีในกรดอ่อน ดังนั้นจึงมักปรากฏโพรงละลาย
เป็นถ้ าได้ดี เช่น บริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 2-4 หินมหายุคพาลีโอโซอิกที่เป็นหินที่มีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัดขอนแก่น พบเป็นหินโผล่ให้เห็น

บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด 
(ก) หินเชิร์ต ขนาดชั้นบางถึงชั้นปานกลาง ยุคคาร์บอนิเฟอรัส บริเวณบ้านนาอุดม อ าเภอสีชมพู 
(ข) หินปูนชั้นหนา สีเทาเข้ม หมวดหินผานกเค้า บริเวณเหมืองศิลาศรีบุรี อ าเภอชุมแพ 

 
หมวดหินหัวนาค า (Hua Na Kham Formation) ประกอบด้วย หินทรายเกร์ยแวกเนื้อ

สกปรก (greywacke) หินทรายเนื้อโคลน สีเทา สีเทาเขียว หินทรายสลับชั้นด้วยหินดินดาน และหินดินดานมี
หินปูนเลนส์ สีเทา สีเทาด า ชัน้หินชัดเจน ขนาดชั้นหินบางถึงชั้นหนา เอียงเทระหว่าง 30-60 องศา การคดโค้ง
ของชั้นหินเป็นแบบปิดถึงคดโค้งแบบแคบ (close-tight fold) พบกระจายตัวอยู่ตามที่เนิน ที่ลาดลอนคลื่น 
และท่ีลาด และบนพ้ืนที่ภูเขาที่มองเห็นเป็นแนวสันเขายาวชัดเจน ด้านตะวันตกของอ าเภอชุมแพ ภูผาม่าน 
และสีชมพู วางตัวอย่างต่อเนื่องกับหมวดหินน้ าดุก แต่วางตัวแบบไม่ต่อเนื่องอยู่ล่างหมวดหินห้วยหนิลาด มีการ
สะสมตัวในสภาพแวดล้อมโบราณในน้ าทะเลตื้นใกล้ฝั่ง บริเวณที่เป็นที่ราบน้ าขึน้-น้ าลง (intertidal) ต่อ
เนื่องมาจากชั้นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ถึงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่น้ าทะเลท่วมถึง มีการสะสมตัวใน
ทะเลดึกด าบรรพ์ (อายุเพอร์เมียนตอนกลาง) เมื่อ 270-260 ล้านปีก่อน 

หมวดหินน  าดุก (Nam Duk Formation) ประกอบด้วย หินทรายเกร์ยแวก สีเทา สีเทา
เขียว หินดินดาน สีเทาด า และหินดินดานสลับด้วยชั้นหินทราย มีหินปูนเลนส์อยู่บ้าง มองเห็นชั้นหินชัดเจน มี
ขนาดชั้นหินบางถึงชั้นหนา เอียงเทระหว่าง 60-80 องศา ชั้นหินคดโค้งค่อนข้างมากเป็นแบบคดโค้งปิดถึง
แบบคดโค้งแคบ (close-tight fold) มีหินปูนเลนส์สลับอยู่บ้าง โผล่เป็นภูเขาแนวยาว และภูเขาลูกโดด ๆ 
ด้านตะวันตกของอ าเภอชุมแพ ภูผาม่าน และชมพู เกิดตกตะกอนสะสมตัวอยู่ในทะเลน้ าตื้น ค่อนข้างขุ่น 

(ก) (ข) 



 

 19 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

ชั้นตะกอนตกจมอยู่ตามที่ลาดเอียงตามพ้ืนที่มีลักษณะสภาพภูมิประเทศโบราณไม่ราบเรียบ (อายุเพอร์เมียน
ตอนกลาง) เมื่อ 270-260 ล้านปีก่อน 

หินปูนมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีประโยชน์สามารถใช้เป็น
วัตถุดิบทั้งในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้ดี  ใน
จังหวัดขอนแก่นมีการประกอบการท าเหมืองแร่ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างบริเวณอ าเภอภูผาม่า และ 
ชุมแพ เพ่ือใช้ภายในจังหวัดขอนแก่นและส่งขายให้กับจังหวัดใกล้เคียง ส่วนดินที่ผุพังมาจากหินปูนมักมีสีส้ม
แดงท่ีเรียกว่า ดินแดงหรือดินแทร์รารอสซ่า (Terra rosa) มีแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อพืชอยู่หลายชนิด ดังนั้นพื้นที่ราบ
ที่อยู่ใกล้หินปูนจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกได้ดี แม้ว่าภูเขาหินปูนจะมีความสูงชันและแสดงหน้าผาชัดเจน แต่
เนื่องจากไม่มีตะกอนดินสะสมตัวอยู่บนยอดเขา ดังนั้นจึงไม่ใช่พ้ืนที่ที่ เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม แต่อาจพบ
ปรากฏการณ์หลุมยุบในบริเวณท่ีราบใกล้ภูเขาหินปูน (ดูรายละเอียดได้ในบทที่ 5) 

2) หินมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic rocks) 
 กลุ่มหินโคราช (The Khorat Group) เป็นกลุ่มหินตะกอนสีแดงที่เกิดจากการสะสมตัวบน
ภาคพ้ืนทวีปในมหายุคมีโซโซอิก (แบ่งย่อยได้เป็น 3 ยุค คือ ยุคไทรแอสซิก ยุคจูแรสซิก และยุคครีเทเชียส) ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วจะพบแผ่กระจายกว้างขวางบริเวณที่ราบสูงโคราช กลุ่มหินโคราชโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินทราย หิน
ทรายแป้ง และหินดินดาน ชั้นหินเอียงเทน้อย เฉลี่ยประมาณ 10 องศา หินทรายที่มีเนื้อละเอียดสามารถใช้
เป็นแหล่งหินประดับและหินลับมีดได้ บริเวณที่ราบใกล้ภูเขาหินทรายใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ค่อนข้าง
ดี เนื่องจากดินมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรส าหรับพืช ยกเว้นบริเวณท่ีเป็นหินทรายเนื้อควอตซ์ซึ่งจะมีแร่
ธาตุค่อนข้างต่ า ส่วนดินที่ผุพังมาจากหินดินดานมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์พอสมควรโดยเฉพาะแร่ธาตุอาหารเสริม
ส าหรับพืช จึงสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกได้ค่อนข้างดี แต่ดินอาจมีความร่วนซุยต่ า 

พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นพบหมวดหินย่อยของกลุ่มหินโคราชทั้ง 7 หมวดหิน เรียงล าดับหมวด
หินที่อยู่ล่างสุดไปหาบนสุดตามการล าดับชั้นหิน ดังนี้  

หินยุคไทรแอสซิก (อายุ 250- 200 ล้านปกี่อน) 
หมวดหินห้วยหินลาด (Huai Hin Lat Formation) มีชั้นหินแบบฉบับอยู่บริเวณบ้านซ า 

ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ ใน “ห้วยหินลาด” ที่ไหลผ่านทางหลวงหมายเลข 201 ที่หลักกิโลเมตร 109.5 
ประกอบด้วย ชั้นหินถล่มของหินกรวดมนปูน หินกรวดมนฐาน มักพบหินภูเขาไฟชนิดหินทัฟฟ์และหินกรวด
เหลี่ยมแทรกปนอยู่ด้วย สีเทา วางตัวอยู่ล่างสุด และต่อเนื่องเปลี่ยนเป็นหินทรายเนื้อกรวด และหินทรายมีชั้น
เฉียงระดับ สีเทาขาว สีเทาเขียว หินที่วางตัวอยู่ด้านบนถัดไปเป็นหินโคลนชั้นบาง หินโคลนมีเศษพืช 
หินดินดานเนื้อปนทราย หินทรายแป้ง สีเทาด าถึงสีด า  พบโผล่อยู่บริเวณกลุ่มภูเขาที่เป็นแบบแสดงและไม่
แสดงแนวสันเขา วางตัวเป็นรูปครึ่งวงกลมล้อมรอบกลุ่มภูเขายอดราบและบริเวณเนินทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดขอนแก่น ในเขตอ าเภอภูผาม่าน ชุมแพ และสีชมพู (รูปที่ 2-5 (ก)) หมวดหินห้วยหินลาดวางตัวสัมผัส
แบบไม่ต่อเนื่องเชิงมุมอยู่บนหมวดหินน้ าดุก และวางตัวต่อเนื่องอยู่ใต้หมวดหินน้ าพอง หมวดหินห้วยหินลาด
ตอนล่างตกตะกอนในพ้ืนที่สะสมตัวเป็นชั้นหินถล่มอยู่ตามขอบแอ่ง มีการไหลของกระแสน้ า และชั ้นหิน
ตอนกลางและช่วงบนค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นตกตะกอนสะสมตัวบริเวณแอ่งน้ าจืดที่ค่อนข้างสงบนิ่ง จนอาจ
ตกตะกอนในระบบธารน้ าพาจนเต็มแอ่งเดิมในบางบริเวณ เนื่องจากพบหินโคลนสีแดงสลับชั้นอยู่บ้าง เมื่อ 
229-204 ล้านปีก่อน  

หมวดหินน  าพอง (Nam Phong Formation) มีชั้นหินแบบฉบับอยู่ตามแนวล าน้ าพอง ซึ่ง
อยู่ในเขตอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ส่วนล่างเป็นหินทรายแป้ง หินทราย และหินโคลน สีน้ าตาลแกมแดง มี
การผุพังค่อนข้างง่าย ส่วนกลางเป็นหินทราย หินกรวดมน ชั้นหนา ส่วนบนเป็นหินดินดาน หินโคลนและหิน



 

 20 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

ทรายแป้ง สีน้ าตาลแกมแดง กระจายกว้างขวางเป็นแนวทิศเหนือ-ใต้ ในเขตอ าเภอชุมแพ สีชมพู และภูผาม่าน 
(รูปที่ 2-5 (ข)) สภาวะแวดล้อมการตกตะกอนและภูมิอากาศโบราณในบริเวณที่ราบลุ่มเชิงเขาในระยะแรก และ
เปลี่ยนไปเป็นการตกตะกอนในแม่น้ าแบบโค้งตวัดที่มีกระแสน้ ารุนแรงตามร่องน้ า และหลังจากนั้นเป็นการ
ตกตะกอนบริเวณสองฝั่งของที่ราบลุ่มแม่น้ าในสภาวะภูมิอากาศที่ค่อนข้างกึ่งแห้งแล้ง เมื่อ 204-199 ล้านปีก่อน 
ปัจจุบันพบว่าหมวดหินน้ าพองมีความสัมพันธ์กับการเกิดโคลนพุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพบซากดึกด า
บรรพ์ไดโนเสาร์ชนิดกินพืชที่มีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในหมวดหินน้ าพอง บริเวณจังหวัดชัยภูมิ  

หินยุคจูแรสซิก (อายุ 200-145 ล้านปกี่อน)  
หมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung Formation) มีชั้นหินแบบฉบับอยู่ตามเส้นทางเดินเท้าขึ้น

ภูกระดึง จากเชิงเขาถึงซ าบอน ส่วนล่างสุดเป็นหินทรายแป้ง สีแดง สีน้ าตาลแดง และสีเทาแกมแดง มักมีแร่
ไมก้าปน บางแห่งมีหินปูนชั้นบางมากแทรกสลับ ชั้นหินตอนกลางประกอบด้วย หินทรายแป้ง หินโคลน สี
น้ าตาลแดงปนม่วง มีเม็ดปูนและชั้นเม็ดปูน ชั้นหินมักถูกปกคลุมด้วยตะกอนดินหนา ไม่ค่อยพบเป็นชั้นหินโผล่ มี
หินทรายเนื้อไมก้าและหินกรวดมนเม็ดปูน สลับชั้นโผล่ให้เห็นเป็นช่วง ๆ ส่วนบนเป็นหินทรายแป้งสลับชั้นหิน
ทราย หินโคลน และหินกรวดมนเนื้อปูน สีแดงปนเทา และสีเทาเขียว ชั้นหินบนสุดโผล่เป็นหน้าผาของหิน
ทราย สีน้ าตาลแดง และมีหินทรายแป้งสลับชั้นอยู่บ้าง ชั้นหินทรายหนา 30 เซนติเมตร ถึงมากกว่า 1 เมตร 
ชั้นหินทั่วไปมีการผุพังค่อนข้างง่าย กระจายกว้างขวางอยู่ตามที่เนินและที่ลาดเขา ในเขตอ าเภอชุมแพ สีชมพู 
ภูเวียง และหนองเรือ (รูปที่ 2-5 (ค)) สภาวะแวดล้อมของการสะสมตัวของตะกอนในแม่น้ าแบบโค้งตวัดที่มี
กระแสน้ ารุนแรงตามร่องน้ า และตกตะกอนบริเวณสองฝั่งของที่ราบลุ่มแม่น้ า หนอง และบึง ในภูมิอากาศกึ่ง
แห้งแล้ง เมื่อ 180-145 ล้านปีก่อน 

หินยุคจูแรสซิก-ครีเทเชียส (อายุ 200-65 ล้านปีก่อน)  
หมวดหินพระวิหาร (Phra Wiharn Formation) มีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่เขาพระวิหาร 

ประกอบด้วยหินทรายเนื้อควอตซ์ สีขาวปนเหลืองอ่อน แสดงชั้นเฉียงระดับ นอกจากนี้อาจพบหินทรายแป้ง 
หินโคลน ชั้นบาง ๆ และหินกรวดมน กระจายกว้างขวางอยู่ส่วนด้านบนของภูเขายอดราบ ในเขตอ าเภอชุมแพ ภู
เวียง หนองเรือ อุบลรัตน์ น้ าพอง และกระนวน (รูปที่ 2-5 (ง)) วางตัวอย่างต่อเนื่องอยู่บนหมวดหินภูกระดึง และ
วางตัวแบบต่อเนื่องอยู่ล่างหมวดหินเสาขัว เกิดจากการสะสมตะกอนในทางน้ าประสานสาย เมื่อ 170-100 
ล้านปีก่อน 

หินยุคครีเทเชียส (อายุ 145-65 ล้านปกี่อน)  
หมวดหินเสาขัว (Sao Khua Formation) มีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่ห้วยเสาขัว ทางเหนือของ

ถนนสายอุดรธานี-หนองบัวล าภู ประกอบด้วย หินทรายแป้ง สีน้ าตาลแกมแดงและปื้นสีเทา หินทรายสีแดง
อ่อน เม็ดขนาดละเอียดถึงละเอียดมาก บางชั ้นมีกรวดปน ลักษณะโดยทั ่วไปของหมวดหินเสาขัว 
ประกอบด้วย วัฎจักรชั้นหินสลับกันของหินโคลนปนทรายแป้ง สีน้ าตาลแดง สลับกับหินทราย และหินกรวด
มน สีน้ าตาลแดง มี calcrete และ siltcretes หนาและเด่นชัดกว่าที่พบในหมวดหินภูกระดึงและหมวดหิน
โคกกรวด กระจายตัวกว้างขวางเป็นแนวขนานกับหมวดหินพระวิหาร ในเขตอ าเภอภูเวียง หนองเรือ อุบลรัตน์ 
น้ าพอง และกระนวน (รูปที่ 2-6 (ก)) สภาวะแวดล้อมของการสะสมตะกอนในแม่น้ าโค้งตวัดและที่ราบน้ าท่วม
ขัง ในภูมิอากาศก่ึงแห้งแล้ง เมื่อ 145-100 ล้านปีก่อน  
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รูปที่ 2-5 ลักษณะของหินในกลุ่มหินโคราช ยุคไทรแอสซิก-ยุคครีเทเชียส  

(ก)  หินทรายและหินกรวดมนของหมวดหินห้วยหินลาด บริเวณบ้านโนนชาติ อ าเภอชุมแพ    
(ข)  หินทรายของหมวดหินน้ าพอง บริเวณสุสานบ้านหนองตุ้มนก อ าเภอชุมแพ  
(ค)  หินทรายและหินทรายแป้งของหมวดหินภูกระดึง บริเวณบ่อขุด บ้านดอน อ าเภอชุมแพ 
(ง)  หินทรายของหมวดหินพระวิหาร บริเวณหินช้างสี อ าเภออุบลรัตน์ 
 

หมวดหินภูพาน (Phu Phan Formation) มีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่ภูผาผึ้ง เทือกเขาภูพาน 
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย หินทราย สีเทาปนขาว ขนาดเม็ดปานกลางถึงกรวด และหินกรวด
มน สีน้ าตาลแกมเหลือง เทา ส้มอ่อน ชมพู และขาว ขนาดชั้นหนา และแสดงชั้นเฉียงระดับขนาดใหญ่ เม็ด
กรวดประกอบด้วยหินหลายชนิด ได้แก่ ควอตซ์สีขาว หินภูเขาไฟ หินเชิร์ต สีเทา ด า เทาขาว น้ าตาลแดง และ
เขียว มีการคัดขนาดไม่ดี หินชนิดอื่นที่พบร่วมในหมวดหินภูพาน ได้แก่ หินทรายแป้ง หินดินดาน หินกรวดมน
กะเปาะปูน หมวดหินภูพานแผ่กระจายตัวตามแนวขอบของหมวดหินเสาขัว ในเขตอ าเภอภูเวียง หนองเรือ 
อุบลรัตน์ น้ าพอง และกระนวน (รูปที่ 2-6 (ข)) แสดงสภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนในแม่น้ าประสานสาย
ที่มีกระแสน้ าค่อนข้างรุนแรง เมื่อ 145-100 ล้านปีก่อน    

หมวดหินโคกกรวด (Khok Kruat Formation) มีชั้นหินแบบฉบับอยู่ตามถนนสาย
มิตรภาพ บริเวณบ้านโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย หินทรายสีแดงอ่อน สีแดงปนม่วง 
น้ าตาลแกมแดง มักมีขนาดเม็ดละเอียดเป็นส่วนใหญ่ มีหินทรายแป้ง หินโคลน และหินกรวดมน สีน้ าตาลแกมแดง 
แทรกสลับอยู่ อาจมียิปซัมเป็นชั้นบาง ๆ ช่วงบนของล าดับชั้นหิน กระจายตัวกว้างขวางตามแนวของหมวดหินภู
พาน โดยเฉพาะบริเวณอ าเภอพระยืน บ้านฝาง น้ าพอง และกระนวน (รูปที่ 2-6 (ค)) แสดงสภาวะแวดล้อม
การสะสมตะกอนในทางน้ าโค้งตวัด ตามร่องน้ า คันดิน และที่ราบน้ าท่วมถึง เมื่อ 125-100 ล้านปีก่อน  
  

(ข) (ก) 

(ค) (ง) 
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รูปที่ 2-6 ลักษณะของหินในกลุ่มหินโคราช ยุคครีเทเชียส 
(ก) ดานหินทรายของหมวดหินเสาขัว บริเวณทางไปหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง 

อ าเภอภูเวียง  
(ข) หินกรวดมนของหมวดหินภูพาน บริเวณบ้านมิตรภาพ อ าเภอน้ าพอง 
(ค) หินทรายของหมวดหินโคกกรวด บริเวณบ้านเพ้ียปาน อ าเภอเมือง 
(ง) รอยสัมผัสของหินทรายสีน้ าตาลแดงของหมวดหินโคกกรวดกับชั้นเกลือสีขาวของหมวดหิน

มหาสารคาม ที่พบในแท่งหินตัวอย่างจากการเจาะส ารวจ 
(จ) ดานหินทรายของหมวดหินภูทอก บริเวณวัดป่าหินเกิ้ง ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด 

(ค) 

(จ) 

(ง) 

(ข) (ก) 
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หมวดหินมหาสารคาม (Mahasarakham Formation) มีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่หลุมเจาะ
น้ าบาดาล F-34 บ้านเชียงเหียน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ชั้นหินประกอบด้วย ชั้นเกลือหิน  (rock 
salt) 3 ชั้น แทรกสลับกับหินโคลน หินทรายแป้ง สีน้ าตาลแดง สีแดงส้ม มีความหนารวมกันประมาณ 
600-1,000 เมตร โดยมีชั้นแอนไฮไดร์ตรองรับอยู่ด้านล่าง บริเวณที่มีโครงสร้างของโดมเกลือใกล้ชั้นผิวดินมัก
มีผลต่อดินเค็มและการปรากฏของคราบเกลือบนผิวดิน ดังนั้นในการส ารวจเพื่อท าแผนที่ธรณีวิทยามักก าหนด
บริเวณที่มีคราบเกลือและดินเค็ม เป็นพ้ืนที่ขอบเขตของหมวดหินมหาสารคาม พบกระจายตัวบริเวณอ าเภอ
เมืองขอนแก่นและบ้านไผ่ (รูปที่ 2-6 (ง)) สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนของหมวดหินมหาสารคามมาจาก
การตกตะกอนของน้ าทะเลในแอ่ง ในสภาพภูมิอากาศกึ่งแห้งแล้ง การวัดอายุของเกลือหินโดยวิธีกัมมันตรังสี   
K-Ar มีอายุประมาณ 93 ล้านปีก่อน  

หมวดหินภูทอก (Phu Thok Formation) มีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่ภูทอกน้อย อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดหนองคาย แบ่งออกเป็น 3 หมู่หิน จากล่างขึ้นบน ได้แก่ หมู่หินนาหว้า เป็นหินโคลนและหินเคลย์ สี
น้ าตาลแดง สีแดงส้ม และหินทรายแป้ง สีน้ าตาลส้ม หมู่หินค าตากล้า เป็นหินทราย สีน้ าตาลแดง สลับชั้นกับ
หินทรายเนื้อเฟลด์สปาร์ สีแดงอิฐ พบบริเวณต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น เป็นชั้นหินกักเก็บน้ าจืด
คุณภาพดี ปริมาณมาก ใช้ในอุตสาหกรรมเบียร์และน้ าดื่ม และ หมู่หินภูทอกน้อย เป็นหินทรายอาร์โคส เม็ด
ละเอียดถึงปานกลาง แสดงชั้นเฉียงระดับขนาดใหญ่ กระจายตัวกว้างขวางบริเวณทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น 
เช่นที่อ าเภอเมืองขอนแก่น พระยืน บ้านแฮด และบ้านไผ่ (รูปที่ 2-6 (จ)) แสดงสภาวะแวดล้อมการสะสม
ตะกอนในทางน้ าโค้งตวัดที่พัดพาเป็นครั้งคราวสลับกับการพัดพาของลม อายุ 100-55 ล้านปีก่อน    

3) ตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี  
ตะกอนยุคควอเทอร์นารี ประกอบไปด้วย ตะกอนร่วน และตะกอนกึ่งแข็งตัว มีอายุ 1.6 ล้าน

ปีถ ึงป ัจจ ุบ ัน การจ าแนกลักษณะตะกอนยุคควอเทอร ์นารีโดยทั ่วไป ใช ้ล ักษณะทางธรณีส ัณฐาน  
สภาพแวดล้อมการสะสมตัว และชนิดของตะกอนเป็นหลัก โดยตะกอนยุคควอเทอร์นารีสะสมตัวอยู่ทั่วไปตาม
แนวลุ่มน้ า แม่น้ า และท่ีราบทั่วไป เห็นเป็นพื้นที่เนินและที่ลุ่ม ตะกอนเหล่านี้ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและถมที่ดินได้ 
ประกอบด้วยหน่วยตะกอนย่อยดังนี้  

ตะกอนตะพัก (Terrrace deposits) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตะพักกรวดที่
วางตัวอยู่ด้านล่าง (รูปที่ 2-7 (ก)) และตะพักคล้ายดินลมหอบอยู่ข้างบน (รูปที่ 2-7 (ข)) ตะกอนตะพักกรวดพบเป็น
ชั้นศิลาแลงที่มีความหนาตั้งแต่ 0.50-5 เมตร ความหนาเฉลี่ย 3 เมตร เนื้อศิลาแลง ประกอบด้วยเม็ดกรวดของ
ควอตซ์ก่ึงมน และยังพบมวลสารพอกเป็นชั้น ๆ ของสารละลายเหล็กและแมงกานีสออกไซด์ ชั้นศิลาแลงวางอยู่
บนตะพักกรวด ประกอบด้วย กรวดของควอตซ์ หินทราย เชิร์ต และหินแอนดีไซต์  นอกจากนี้ยังพบอุลกมณี
และไม้กลายเป็นหินแทรกสลับอยู่ในชั้นตะกอนตะพัก (รูปที่ 2-7 (ค)) จากหลักฐานการพบอุลกมณีในชั้นตะพัก
กรวด หาอายุของอุลกมณีได้อยู่ระหว่าง 700,000-900,000 ปี ดังนั้นตะกอนตะพักน่าจะมีอายุอยู่ในช่วง
เดียวกับอายุของอุลกมณี 

ตะกอนตะพักคล้ายดินลมหอบ ประกอบด้วย ดินละเอียดสีแดง สีส้ม สีแดงเข้ม และสีส้มแกม
เหลือง หนาระหว่าง 0 เมตร (รูปที่ 2-7 (ง)) บริเวณด้านล่างสุดเป็นตะกอนกรวด หนาระหว่าง 20-50 
เซนติเมตร สลับกับตะกอนทรายแป้งสีส้ม ตะกอนช่วงนี้เกิดจากทางน้ าพัดพามาสะสมตัวด้วยกัน ตะกอน
ด้านบนมีขนาดทรายแป้ง-ตะกอนโคลน สีส้ม และสีแดงเข้ม อาจเกิดจากแรงลมพัดเอาตะกอนละเอียด
ขนาดทรายแป้ง-โคลนจากบริเวณอื่นมาทับถมกัน ไม่มีลักษณะเป็นชั้น ๆ และไม่จับตัวแข็ง ดินคล้ายดิน
ลมหอบสามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการท าอิฐประสานได้  
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ตะกอนน  าพา (Alluvial deposits) เป็นตะกอนร่วนขนาดละเอียดพวกทรายและดิน 
สะสมตัวตามแนวลุ่มน้ า เช่น แม่น้ าชี ล าน้ าพอง เป็นต้น ตะกอนน้ าพาอาจมีคราบเกลือสีขาวบนผิวดิน เช่น
บริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอบ้านไผ่ อ าเภอชนบท เป็นต้น ซึ่งมีชาวบ้านน ามาต้มท าเกลือสินเธาว์  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2-7 ลักษณะของตะกอนตะพักท่ีพบในบริเวณจังหวัดขอนแก่น  
(ก) ตะพักกรวดริมล าน้ าพอง บริเวณบ้านโคกสี อ าเภอเมือง  
(ข) ตะกอนตะพักคล้ายดินลมหอบวางตัวบนตะพักกรวด บ้านโนนรัง อ าเภอเมือง  
(ค) ไม้กลายเป็นหินที่พบอยู่ในตะกอนตะพัก บริเวณบ้านโนนรัง อ าเภอเมือง 
(ง) ตะพักคล้ายดินลมหอบ บริเวณบ้านโนนสวรรค์ อ าเภอเมือง 

 
2.2.2 หินอัคนี (Igneous rocks)  

หินอัคนี แบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 ชนิด คือ 1) หินอัคนีแทรกซอน ซึ่งเป็นหินอัคนี 
ทีเ่กิดอยู่ในระดับลึกโดยการตกผลึกจากหินหนืด มีลักษณะเนื้อหยาบหรือค่อนข้างหยาบ (เม็ดแร่มีขนาดตั้งแต่ 1 
มิลลิเมตรขึ้นไป) ที่รู้จักกันดีก็คือหินแกรนิต ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการก าเนิดแร่เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น 

(ก) 

(ง) 

(ค1) 

(ข) (ค2) (ค3) 
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แร่ดีบุก วุลแฟรม ฟลูออไรด์ และแบไรต์ หินแกรนิตมีความแข็งแกร่งสามารถน ามาใช้เป็นหินประดับได้ และ 2) 
หินภูเขาไฟ เป็นหินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟที่พุขึ้นมาเย็นตัวบนผิวโลก หินชนิดนี้จะมีเนื้อละเอียด
หรือเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหมด มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแร่ทองค า ทองแดง และแร่โลหะหลายชนิด 
ดินที่ผุพังมาจากหินภูเขาไฟจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อพืชจึงเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการ
เกษตรกรรมมาก   

ประเทศไทยอยู่ในเขตป่าร้อนชื้นหินอัคนีจึงถูกกระบวนการผุพังได้ง่าย ท าให้เกิดชั้นดินหนา
สะสมตัวอยู่บนยอดเขา เมื่อมีฝนตกเป็นจ านวนมากดินเหล่านี้จะไหลถล่มลงมา ดังนั้นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ภูเขาหิน
อัคนีจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มมาก รายละเอียดของพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มของจังหวัดขอนแก่น
แสดงในบทที่ 4 

หินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟ และหินชิ้นภูเขาไฟ ยุคเพอร์เมียนถึงไทรแอสซิก  
หินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟ ที่พบเป็นหินไรโอไรต์ หินแอนดีไซต์ เนื้อหยาบมีสีเขียว แต่เนื้อดอก

มีสีด า และหินทัฟฟ์ กระจายตัวคลุมบริ เวณแคบ ๆ ตามร่องน้ า เนิน และแนวสันเขาด้านทิศเหนือ -
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของผาหลุมเหล็ก ต าบลห้วยม่วง อ าเภอภูผาม่าน มีความสูงจากท่ีราบประมาณ 140 เมตร 
สัมผัสอยู่กับหินทรายเกร์ยแวก เม็ดหยาบ เม็ดตะกอนทรายเรียงขนาด สลับชั้นด้วยหินทรายแป้ง และ
หินดินดานสีเทาด า ของหมวดหินน้ าดุก หินอัคนีพุมีอายุระหว่าง 260-245 ล้านปีก่อน แต่หินทัฟฟ์น่าจะเกิด
ก่อนหรืออายุใกล้เคียงกับหมวดหินห้วยหินลาด  

2.2.3 ธรณีวิทยาโครงสร้าง (Structural geology) 
ธรณีวิทยาโครงสร้างบริเวณท่ีราบสูงโคราช มีการคดโค้งและรอยเลื่อนหลักมีอยู่ 3 กลุ่ม แนว

แรกวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือ -ใต้ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการก่อให้เกิดเทือกเขาอินโดจีน  
(Indosinian Orogeny) ส่วนแนวรอยเลื่อนกลุ่มที่ 2 และ 3 วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียง
ใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการก่อเทือกเขาหิมาลัย 
(Himalayan Orogeny) (รูปที่ 2-8) 

1) การวางตัวของช้ันหิน (Bedding) 
หินตะกอนมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน วางตัวในทิศทางประมาณทิศเหนือ-ใต้ (NNE-SSW)  มี

การเอียงตัวของชั้นหินด้วยมุมเทปานกลางถึงมาก แสดงการคดโค้งสลับไปมาท้ังแบบเปิดและปิด (close and 
open fold) บางบริเวณมีการเอียงเทแบบตลบกลับ (recumbent fold) หินตะกอนมหายุคมีโซโซอิก หรือ
กลุ่มหินโคราช มีการเอียงเทของชั้นหินน้อย โดยเฉลี่ยประมาณ 10 องศา  

2) โดมเกลือ (Salt dome) 
การสังเกตเห็นหรือการสันนิษฐานบริเวณที่เป็นโดมเกลือได้จากการศึกษาแผนที่ ภาพถ่าย

ดาวเทียม และการเจาะส ารวจโพแทช โดมเกลือเป็นการบีบอัด แทรกดัน ท าให้ชั้นเกลือเกิดการคดโค้ งรูป
ประทุน หรือชั้นเกลือคดโค้งแทรกดัน (Salt anticline or salt diaper) การแทรกดันของชั้นเกลือท าให้เกิด
โดมเกลือของหมวดหินมหาสารคาม ท าให้ชั้นดินบริเวณโดมเกลือนูนขึ้นมา แต่ชั้นดินบริเวณรอบ ๆ โดมเกลือ
เกิดการทรุดตัว-ยุบตัวลง นอกจากนี้การละลายของขอบด้านนอกของโดมเกลือเป็นตัวขยายพ้ืนที่ทรุดตัวลง ท าให้
บริเวณขอบรอบ ๆ โดมเกลือกลายเป็นบึงและหนองน้ าที่มีรูปร่างค่อนข้างกลม-รี สามารถสังเกตเห็นได้ค่อนข้าง
ชัดเจนจาก ลักษณะภูมิประเทศแบบเนินรูปวงแหวนล้อมรอบบึงจากข้อมูลการเจาะส ารวจพบว่ายอดโดมเกลือ
บริเวณอ าเภอเมืองขอนแก่นจะอยู่ลึกจากผิวดินเฉลี่ยประมาณ 80 เมตร  
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3) รอยเลื่อน (Fault) 
รอยเลื่อนแนวหลักวางตัวประมาณทิศตะวันออก-ตะวันตก เอียงเทไปทางทิศใต้และทิศเหนือ 

ส่วนรอยเลื่อนแนวรองวางตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนที่ส ารวจส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลอนราบ
และที่ราบ ท าให้ไม่สามารถสังเกตพบรอยเลื่อนได้อย่างชัดเจน แต่จากข้อมูลจากการเจาะส ารวจพบว่า พื้นที่
ด้านเหนือของแม่ชี เช่น ที่ตัวอ าเภอยางตลาดจะพบหมวดหินโคกกรวดอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ 350-
400 เมตรจากผิวดิน แต่เมื่อข้ามมาทางด้านใต้ของแม่น้ าชีบริเวณอ าเภอบรบือพบว่าหมวดหินโคกกรวดอยู่ที่
ระดับความลึกประมาณ 800 เมตร จากผิวดิน ซึ่งระดับความลึกที่พบหมวดหินโคกกรวดที่แตกต่างกันมากขึ้น 
ไม่ได้เกิดจากการเอียงตัวของชั้นหิน จึงคาดว่าบริเวณแม่น้ าชีน่าจะเป็นแนวรอยเลื่อนชนิดปกติ  อยู่ในแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก 

 

 
 

รูปที่ 2-8 แผนที่แสดงลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา พ้ืนทีอุ่ทยานธรณีจังหวดัขอนแก่น  
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2.2.4 ธรณีประวัติ (Historical geology) 
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีวิทยา อาทิ ชนิดหินที่รองรับพ้ืนที่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

เปลือกโลก ลักษณะภูมิสัณฐาน การล าดับชั้นหิน และซากดึกด าบรรพ์ แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของแผ่นดิน
อีสาน ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่มหายุคพาลีโอโซอิก ในยุคคาร์บอนิเฟอรัส ราว 360 ล้านปีก่อน และ
ทะเลเพอร์เมียน เมื่อ 286-245 ล้านปีก่อน ยังคงแผ่กระจายตัวครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ าเภอภูผาม่าน -อ าเภอ
ชุมแพ - อ าเภอสีชมพู ต่อเนื่องขึ้นไปทางเหนือ  ก่อนการเคลื่อนตัวมาชนกันของอนุทวีป 2 อนุทวีป คือ อนุทวีป
ฉานไทยที่อยู่ด้านทิศตะวันตกและอนุทวีปอินโดไชน่าที่อยู่ด้านทิศตะวันออก  ในเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า 
Indosinian Orogeny เมื่อ 245 ล้านปีที่ผ่านมา การชนกันของอนุทวีปทั้งสองได้บีบอัดจนท าให้ตะกอนทะเล
ยกตัวสูงขึ้นไปอยู่ร่วมกันในแนวของเทือกเขาเพชรบูรณ์ พร้อมการแทรกดันของหินภูเขาไฟที่ทอดตัวเป็นแนว
ยาวตามขอบของที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน เวลาต่อมาเมื่อแรงบีบอัดจากกระบวนการดังกล่าว
ลดลง การคลายตัวของแผ่นดินเป็นผลให้เกิดแอ่งสะสมตะกอนที่เรียกกันทางธรณีวิทยาว่า แอ่งโคราช ขึ้น และ
มีการสะสมตัวของตะกอนภาคพ้ืนทวีปสีแดงที่แผ่กระจายตัวอย่างกว้างขวางทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ตลอดช่วงมหายุคมีโซโซอิก ตั้งแต่ปลายยุคไทรแอสซิก เมื่อ 200 กว่าล้านปีก่อน จนกระทั่งสิ้นสุด
มหายุคพร้อมกับการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์ สัตว์โลกขนาดมหึมาเมื่อปลายยุคครีเทเชียส ก่อนเริ่มมหายุคใหม่
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เมื่อ 66.5 ล้านปีก่อน หินตะกอนในแอ่งก็ถูกแรงกระท าจากกระบวนการก าเนิด
เทือกเขาที่เรียกว่า Himalayan Orogeny เมื่อแผ่นทวีปอินเดียเข้าไปเชื่อมต่อกับแผ่นทวีปยูเรเซียให้ก าเนิด
แนวเทือกเขาหิมาลัย พร้อมกับการยกตัวสูงขึ้นของที่ราบสูงโคราช และเกิดการยกตัวของแนวเทือกเขาภูพาน
แบ่งที่ราบสูงโคราชออกเป็น 2 แอ่ง คือ แอ่งใต้ (โคราช-อุบลราชธานี) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของตัวจังหวัดขอนแก่น 
และแอ่งเหนือ (สกลนคร-อุดรธานี) ดังปรากฏลักษณะภูมิประเทศในปัจจุบัน  

2.3 ข้อก้าหนดของ UNESCO ในการขอขึ้นทะเบียนอุทยานธรณีระดับโลก 
 ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีระดับโลกหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Geoparks 
Network (GGN) UNESCO ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา ได้ให้ค าแนะน าและออกข้อก าหนดต่างๆ ใน
การขอขึ้นทะเบียน สรุปได้ดังต่อไปนี้  

1. เกณฑ์มาตรฐาน อุทยานธรณีควรประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
1.1 ขนาดและขอบเขต 

  - อุทยานธรณีจะต้องมีขอบเขตที่แน่นอน และกว้างใหญ่พอที่จะสามารถพัฒนาพ้ืนที่ในเชิง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระดับชุมชนได้ 
  - อุทยานธรณีไม่จ าเป็นที่จะต้องมีเฉพาะแหล่งทางธรณีวิทยาเพียงอย่างเดียว แต่สามารถรวม
เอาแหล่งอ่ืนๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเพ้ืนที่ได้ อาทิ แหล่งทางชีววิทยา โบราณคดี วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 
  - ถ้าหากอุทยานธรณีมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่อนุรักษ์อ่ืน เช่น World Heritage หรือ 
Biosphere Reserve of the Man and the Biosphere จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใน
ระดับประเทศก่อนการยื่นเอกสารเสนอต่อ UNESCO นอกจากนี้ขอบเขตพ้ืนที่อุทยานธรณีสามารถครอบคลุม
ได้มากกว่าหนึ่งประเทศ 
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1.2 การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  - อุทยานธรณีจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีแผนการปฏิบัติงาน 
  - ในการจัดตั้งอุทยานธรณี ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากชุมชนและการมีส่วนร่วม 
โดยผ่านขบวนการพัฒนาที่เริ่มจากชุมชนในท้องถิ่นก่อนแล้วจึงพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หรือที่เรียกว่าการ
พัฒนาจากล่างสู่บน (bottom-up)   
  - ในกระบวนการวางแผนงาน การด าเนินงานของอุทยานธรณี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรจะต้องให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย อาทิ 
หน่วยงานสาธาณะ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานทางด้านการศึกษา 
  - ตัวอุทยานธรณีต้องมีความชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นและรู้ว่านี่คือเขตอุทยาน
ธรณี/แหล่งธรณีวิทยา 
  - การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับการท่องเที่ยว จะต้องมีความ
สอดคล้องกับสภาพของชุมชน สภาพธรรมชาติ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
  - ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ ก่อนที่จะยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนจาก UNESCO 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะขอค าแนะน าจาก Geoparks Secretariat และส านักงาน (ในต่างประเทศ) ของ 
UNESCO 

1.3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - การพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจชุมชนภายในพ้ืนที่อุทยานธรณี จ าเป็นที่
จะต้องค านึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมด้วย 
  - การพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ธรณีวิทยาควรจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่น สนับสนุน
ให้มีการหล่อแบบซากดึกด าบรรพ์เพ่ือท าเป็นของที่ระลึกแทนที่การขายซากดึกด าบรรพ์ของจริง 

1.4 การศึกษา 
  - อุทยานธรณีจะต้องจัดให้มีสื่อต่างๆ และกิจกรรม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางธรณีวิทยา 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ไปสู่สาธารณะ เช่น จัดให้มีพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
ไกด์น าเท่ียว สิ่งพิมพ์ แผนที่ และสื่อที่ทันสมัยอ่ืนๆ เป็นต้น 
  - กิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ต้องค านึงถึงคนในท้องถิ่นด้วย ไม่ควรน าเสนอหรือด าเนินการ
เพ่ือนักท่องเที่ยวเพียงฝ่ายเดียว เช่น ควรมีการจัดอบรมให้ไกด์ท้องถิ่น เป็นต้น 
  - นักเรียนควรจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา ชีววิทยา และมรดกทางวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ของตัวเอง เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ 
  - ภายในพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ควรมีการน าเสนอและส่งเสริมด้านการอนุรัก ษ์
ธรณีวิทยา และชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี 

1.5 การคุ้มครองและการอนุรักษ์ 
  - อุทยานธรณีมีความแตกต่างจากอุทยานแห่งชาติหรือพ้ืนที่อนุรักษ์/คุ้มครองอ่ืนๆ ตรงที่
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติได้รับหรือมีการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่พื้นที่อุทยานธรณีไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
สถานะทางกฎหมายขึ้นมาใหม่เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ ส าหรับแหล่งธรณีวิทยาบางแหล่งที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในอุทยานธรณีจะต้องหาวิถีทางเพ่ือให้แน่ใจว่าแหล่งธรณีวิทยาได้รับการ
คุ้มครอง โดยผ่านทางระเบียบของท้องถิ่นและกฎหมายข้อบังคับต่างๆ 
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  - ในข้อกฎหมายระดับประเทศ อุทยานธรณีควรจะรวมถึงการอนุรักษ์ลักษณะทางธรณีวิทยา
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ หินแบบฉบับและลักษณะปรากฏในแหล่ง แร่และแหล่งแร่ ซากดึกด าบรรพ์ และลักษณะภูมิ
ประเทศ  
  - อุทยานธรณีจะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองที่เพียงพอ ซึ่งอาจกระท าได้โดยการ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การคุ้มครองและอนุรักษ์มีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่า
การดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนที่จะถูกด าเนินการอย่างเหมาะสม 
  - อุทยานธรณีต้องเคารพกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยา นั่นคือ หน่วยบริหารงานของอุทยานธรณี จะต้องไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในการขาย
วัตถุทางธรณีภายในอุทยานธรณี ไม่ว่าจะน าวัตถุนั้นๆมาจากที่ใดก็ตาม และไม่สนับสนุนการค้าขายที่ไม่ยั่งยืน
เกี่ยวกับวัตถุทางธรณีทั้งหมด เช่น ดิน หิน แร่ และซากดึกด าบรรพ์ 

2. เอกสารในการยื่นเสนอ  
  - ข้อมูลที่เป็นดิจิทัลไฟล์ จะต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB 
  - ข้อมูลที่เป็นกระดาษ จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 50 หน้า และต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 
  * Annex 1 - self evaluation document เอกสารแบบประเมินตนเอง ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้จากเวปไซต์ของ UNESCO ในแต่ละหัวข้อของการประเมินจะมีการให้คะแนน อุทยานธรณีที่ถูก
ประเมินไม่จ าเป็นต้องได้คะแนน 100 % ในทุกหัวข้อ แต่ต้องได้คะแนะอย่างน้อย 50 % ขึ้นไป และ แบบ
ประเมินตนเองนี้จะมีการอัพเดทโดยทาง UNESCO อยู่เสมอ 
  * Annex 2 – ส าเนาเอกสารเพ่ิมเติมและแยกออกมาจาก section B หัวข้อ Geological 
Heritage โดยมีบทคัดย่อไม่เกิน 150 ค า 
  * Annex 3 – จดหมายรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ และมีความ
เชื่อมโยงกับ UNESCO  
  เอกสารในการยื่นเสนอต่อ UNESCO เพ่ือขอขึ้นทะเบียนอุทยานธรณี จะต้องมีส่วนประกอบ
เรียงตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  - Section A - ลักษณะพื้นที่ (Identification of the Area) 
 1. ชื่ออุทยานธรณี 
 2. ที่ตั้งอุทยานธรณี (พร้อมทั้งแนบแผนที่ภูมิประเทศ และพิกัดละติจูด ลองติจูด) 
 3. ข้อมูลพื้นผิว ลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพและมนุษย์ 
 4. หน่วยงานรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ  
 5. บุคคลติดต่อ (ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ อีเมล์) 
 -  Section B – มรดกทางธรณีวิทยา (Geological Heritage)  
 1. ข้อมูลธรณีวิทยาทั่วไปของอุทยานธรณี 
 2. รายละเอียดของแหล่งธรณีวิทยาในอุทยานธรณี 
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าของแหล่งธรณีวิทยา ว่าอยู่ในระดับระดับโลก ประเทศ ภูมิภาค 
หรือท้องถิ่น โดยอาจพิจารณาคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิจัย และความสวยงาม 
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งอ่ืนๆ เช่น แหล่งธรรมชาติ วัฒนธรรม และมรดกทางความเชื่อ 
รวมถึงประเด็นความส าคัญที่แหล่งพวกนี้เก่ียวข้องกับแหล่งธรณีวิทยาและอุทยานธรณี 

   - Section C – การอนุรักษ์ธรณีวิทยา (Geoconservation) 
 1. แนวโน้มหรือแรงกดดันในพ้ืนที่อุทยานธรณี 
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 2. ระดับความเข้มข้นในการคุ้มครองแหล่งธรณีวิทยา 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบ ารุงรักษาแหล่งมรดกทุกประเภทในพ้ืนที่

อุทยานธรณี ทั้งที่เป็นแหล่งธรณีวิทยาและท่ีไม่ใช่ 
 - Section D – กิจกรรมทางเศรษฐกิจและแผนธุรกิจ (รวมถึงรายละเอียดข้อมูลทาง

การเงิน) 
 1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในอุทยานธรณี 
 2. สิ่งอ านวยความสะดวกทั้งที่มีอยู่แล้วและที่อยู่ในแผนงานส าหรับอุทยานธรณี  เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงธรณี การเรียนรู้ธรณีวิทยา เป็นต้น 
 3. วิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่ 
 4. อธิบายโดยสังเขปถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน ในหัวข้อดังต่อไปนี้พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างภาพกิจกรรม  
    - การท่องเที่ยวเชิงธรณี และเศรษฐกิจ 
    - การเรียนรู้ธรณีวิทยา 
    - มรดกทางธรณีวิทยา 
 5. นโยบายและตัวอย่าง เกี่ยวกับบทบาทอ านาจของชุมชนในแง่ของการมีส่วนร่วม และการ
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 6. นโยบายและตัวอย่าง เกี่ยวกับการตระหนักของสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียในอุทยาน
ธรณี 
 -  Section E – ความสนใจและเหตุผลในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก GGN 
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บทท่ี 3. 
อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น 

 
3.1 ขอบเขตอุทยานธรณี 

แหล่งธรณีวิทยาหรือแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจังหวัด อุทยาน
ธรณีจังหวัดขอนแก่น ในพ้ืนที่ 10 อ าเภอ 13 ต าบล ประกอบด้วย แหล่งซากดึกด าบรรพ์ 4 แหล่ง แหล่งธรณี
สัณฐาน 18 แหล่ง และแหล่งธรณีโครงสร้าง 1 แหล่ง กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ ดังนี้ อ าเภอชุมแพ 3 แหล่ง 
คือ ถ้ าเกล็ดแก้ว ถ้ าลายแทง และถ้ าปู่หลุบ อ าเภอเวียงเก่า 3 แหล่ง คือ รอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาติ หลุม
ขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง ลานผีหลอก อ าเภอสีชมพู 1 แหล่ง คือถ้ าผาพวง อ าเภอภูผาม่าน 6 แหล่ง คือ ถ้ าพยา
นาคราช ถ้ าภูตาหลอ ถ้ าค้างคาว น้ าตกตาดใหญ่ น้ าตกทิดมี น้ าตกตาดฟ้า อ าเภอเขาสวนกวาง 1 แหล่ง คือ
เขาน้อยถ้ าพระเทพสถิต อ าเภอบ้านฝาง 2 แหล่ง คือ หินช้างสี กุมภลักษณ์ค าโพน อ าเภออุบลรัตน์ 2 แหล่ง 
คือ สะพานหินธรรมชาติ คล้ายรูหนอนขนาดใหญ่ อ าเภอมัญจาคีรี จ านวน 3 แหล่ง คือ หลุมค้นไดโนเสาร์
มัญจาคีรี ผาจัดได สุสานหอยมัญจาคีรี อ าเภอแวงน้อย จ านวน 1 คือ ภูถ้ าลานหิน อ าเภอแวงใหญ่ จ านวน 1 
แหล่ง คือ หินตัด (รูปที่ 3-1) 
 
 
 
  



 

 32 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-1 การกระจายตัวของแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาจังหวัดขอนแก่นทั้ง 23 แหล่ง 
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จากการกระจายตัวของแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาทั้ง  23 แหล่ง สามารถจัดกลุ่มได้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม A ภูผาม่าน กลุ่ม B เวียงเก่า กลุ่ม C อุบลรัตน์ และกลุ่ม D มัญจาคีรี (รูปที่ 3-2) 

 
รูปที่ 3-2 การจัดกลุ่มของแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาจังหวัดขอนแก่น แบ่งออกได้เป็น 4 โซน 

         A พ้ืนที่ภูมิประเทศแบบคาสต์ 
         B พ้ืนที่หุบเขาภูเวียง 
         C พ้ืนที่แหล่งธรรมชาติแปลกตา 
         D แหล่งไดโนเสาร์มัญจาคีรี 

 

 
แนวทางการก าหนดขอบเขตอุทยานธรณีเป็นทางเลือกได้แก่ 
ทางเลือกท่ี 1 A+B+C+D 
ข้อดี 
1. ครอบคลุมแหล่งอนุรักษ์ท้ังจังหวัด 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวมีมาก 
ข้อด้อย 
1. พ้ืนที่กว้างเกินไป บริหารจัดการยาก 
2. ไม่มีจัดเด่นของอุทยานธรณี 
3. ลักษณะธรณีสัณฐานค่อนข้างคล้ายคลึงกัน 
4. โซน B และ D เป็นแหล่งประเภทเดียวกัน 
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ทางเลือกที่ 2 A+B+C 
ข้อดี 
1. ครอบคลุมแหล่งไดโนเสาร์ที่โดดเด่นของจังหวัดขอนแก่น 
2. ครอบคลุมแหล่งอนุรักษ์ท่ีมีจัดเด่นชัดเจนขึ้น 
3. มีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์คั่นกลางระหว่างโซน B และ C 
4. มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
5. มีจุดเด่นของอุทยานธรณีชัดเจน คือ การเปลี่ยนมหายุคที่สะท้อนให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโบราณ 
ข้อด้อย 

  1. พ้ืนที่ยังคงกว้างเกินไปบริหารจัดการล าบาก 
 
ทางเลือกท่ี 3 A+B+D 
ข้อดี 
1. คลอบคลุมแหล่งไดโนเสาร์ทั้งหมดของจังหวัด 
2. มีแหล่งซากดึกด าบรรพ์หลายชนิด 
3. ครอบคลุมแหล่งไดโนเสาร์ที่โดดเด่นของจังหวัด 
4. มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
5. มีจุดเด่นของอุทยานธรณีชัดเจน คือ การเปลี่ยนมหายุคที่สะท้อนให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโบราณ 
ข้อเสีย 
1. พ้ืนที่ยังคงกว้างเกินไป บริหารจัดการล าบาก 
2. การเดินทางจากโซน D ไปโซนอ่ืนใช้เวลานาน 
 
ทางเลือกท่ี 4 A+B 
ข้อดี 
1. ครอบคลุมแหล่งไดโนเสาร์ที่โดดเด่นของจังหวัด 
2. มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
3. มีจุดเด่นของอุทยานธรณีชัดเจน คือ การเปลี่ยนมหายุคที่สะท้อนให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโบราณ 
4. พ้ืนที่ไม่กว้างมาก สามารถบริหารจัดการง่าย 
5. สามารถก าหนดเวลาในการท่องเที่ยวชมอุทยานธรณีได้หลายทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นักท่องเที่ยวที่มีเวลาจ ากัด 
ข้อด้อย 
1. การเดินทางจากโซน A ไป B มีเพียงเส้นทางเดียวและอ้อม 
2. ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากการจัดตั้งอุทยานธรณีมีจ านวนจ ากัด 
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ทางเลือกท่ี 5 B 
ข้อดี 

  1.ครอบคลุมเฉพาะแหล่งไดโนเสาร์ที่โดดเด่น 
  ข้อด้อย 
  1.ขาดความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
  2.นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการเยี่ยมชม 
  3.พ้ืนที่อยู่ในเขตหุบเขาและอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเวียงเก่าเพียงอ าเภอเดียว 

จากผลการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียดังกล่าวข้างต้นสามารถก าหนดขอบเขตของอุทยานธรณี
จังหวัดขอนแก่นครอบคลุมพ้ืนที่ตามทางเลือกที่ 2 และเพ่ือให้พ้ืนที่อุทยานธรณีมีความเชื่อมโยงกัน จึงได้มีการ
ก าหนดขอบเขตของอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น อยู่ใน 25 ต าบล 7 อ าเภอ คือ ต าบลภูผาม่าน นาฝาย วัง
สวาป ห้วยม่วงอ าเภอภูผาม่าน ต าบลชุมแพ นาหนองทุ่ม ขัวเรียง หนองไผ่ ไชยสอ อ าเภอชุมแพ ต าบลภูห่าน 
ศรีสุข บ้านใหม่ วังเพ่ิม ดงลาน อ าเภอสีชมพู ต าบลในเมือง เมืองเก่าพัฒนา เขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า ต าบล
บ้านเรือ ภูเวียง หนองกุงธนสาร หนองกุงเซิน กุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
และต าบลโคกงาม ป่าหวายนั่ง อ าเภอบ้านฝาง ครอบคลุมพ้ืนที่รวมทั้งหมด 1,733  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1.1 ล้านไร่ (รูปที่ 3-3) โดยสามารถจ าแนกความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาออกเป็น 3 พ้ืนที่ที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 

1)  พ้ืนที่ภูมิประเทศแบบคาสต์ อยู่ทางด้านตะวันตกของพ้ืนที่อุทยานธรณี โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน มีแหล่งธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี แหล่งนิเวศวิทยา และแหล่งวัฒนธรรมที่
โดดเด่น มีเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว   เช่น  

 น้ าตกตาดใหญ่ บ้านดงสะคร่าน ต าบลวังสวาป อ าเภอภูผาม่าน 
 ถ้ าค้างคาว อยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน 
 ถ้ าพญานาคราช ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ 
 ถ้ าลายแทง ตั้งอยู่บนเขาสามยอด เขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านเขาสามยอด 

ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ 
 แหล่งโบราณคดีโนนเมือง บ้านนาโพธิ์ ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ 

2)  พ้ืนที่หุบเขาไดโนเสาร์เวียงเก่า อยู่ตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานธรณี โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็นพื้นที่ที่มีการค้นพบซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลก 4 สายพันธุ์ ทั้ง
ประเภทกินพืชและกินเนื้อ มีแหล่งธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี แหล่งนิเวศวิทยา และแหล่งวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
มีเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว   เช่น 

 หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง ต าบลในเมือง อ าเภอเวียง
เก่า 

 ศูนยศ์ึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง บ.โคกสนามบิน ต าบลในเมือง อ าเภอ
เวียงเก่า 

 อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนจานเกี้ยว หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา 
อ าเภอเวียงเก่า 



 

 36 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

3)  พ้ืนที่แหล่งธรรมชาติแปลกตา อยู่ทางด้านตะวันออกของพ้ืนที่อุทยานธรณี โดยพื้นที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าพอง มีแหล่งธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี แหล่งนิเวศวิทยา และแหล่งวัฒนธรรม
ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เช่น 

 สะพานหินธรรมชาติ อยู่ในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
 หินช้างสี อยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ าพอง ต าบลโคกงาม อ าเภอบ้านฝาง 
 วัดพระบาทภูพานค า ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาภูพานค า ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภอ

อุบลรัตน์ 
 

3.2 สถานะภาพแหล่งธรณี/แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาในเขตอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น 
3.2.1 พื้นที่ภูมิประเทศแบบคาสต์ 

ประกอบด้วยแหล่งธรณีวิทยา  น้ าตาดใหญ่ น้ าตกตาดฟ้า น้ าตกตาดทิดมี และจุดชมวิวดงสะ
คร่าน ถ้ าภูตาหลอ ถ้ าค้างคาว ถ้ าพญานาคราช ถ้ าลายแทง ถ้ าเกล็ดแก้ว และแหล่งโบราณคดีโนนเมือง  (รูปที่ 
3-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 
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 38 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 
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 39 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

น้้าตกตาดใหญ่ 
ที่ตั้งและการเข้าถึงพ้ืนที่ น้ าตกตาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านดงสะคร่าน 

ต าบลวังสวาป อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่ 0796754 ตะวันออก 1850787 เหนือ ในแผนที่ภูมิ
ประเทศระวางแผนที่อ าเภอคอนสาร (5342 II) มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 567 เมตร การเดินทางเข้า
พ้ืนที่เริ่มจากอ าเภอชุมแพเดินทางมุ่งหน้าทางอ าเภอหล่มสัก ใช้เส้นทางเดินทางไป บ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่าน โดย
มีสองเส้นทาง เส้นทางแรก คือเส้นทางสายบ้านวังสวาป ไปตาดฟ้าดงสะคร่าน เป็นเส้นทางขึ้นภูเขา ระยะทาง
จากบ้านวังสวาปไปถึงตาดฟ้าดงสะคร่านประมาณ 15 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทางไปยังอ าเภอ
น้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแยกที่บ้านโคกมน ไปยังบ้านตาดฟ้า -ดงสะคร่านสภาพถนนไม่คอยสะดวกนัก 
แต่รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ เดินทางไปจนถึงบ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่านจะมีเส้นทางเดินทางไปยังจุดชมวิว
และน้ าตก ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันถึงบ้านโคกมนจากนั้นเลี ้ยวขวาผ่านบ้านดงมะไฟถึงบ้านดงสะคร่าน 
น้ าตกตาดใหญ่อยู่ห่างจากบ้านดงสะคร่านประมาณ 1 กิโลเมตร 

สภาพธรณีวิทยา หมู่หินดาดฟ้าบริเวณน้ าตกตาดใหญ่ วางตัวอยู่ในแนวประมาณทิศ
ตะวันออก เฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เอียงเทไปทางทิศตะวันออก (11/152) เป็นหินโคลนสีเทาด าถึงเทา
เขียว ชั้นบางเด่นชัดเจนปรากฏอยู่ตลอดแนวชั้นหินโผล่ แสดงชั้นแบบ continuous, even, parallel บางช่วง
เป็นชั้นของ แร่แคลไซต์ตกผลึกเป็นชั้นบาง พบแร่ไพไรต์เป็นเลนส์หนา 0.2-1 เซนติเมตรแทรกอยู่บ้าง
ประปราย      รอยแยกและรอยแตก จ านวน 2 แนวตัดกัน อยู่ในประมาณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ เอียงเทไปทิศทาง 85-88/330-334 และแนวประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ เอียงเทไปทิศทาง 80-82/055-077 จากข้อมูลแผ่นหินบางเนื้อพ้ืนสีด าของพวกแร่ดิน มีแถบของชั้น
บางชัดเจน แสดงรอยสัมผัสกันเป็นรูปฟันเลื่อย คาดว่าเกิดจากแรงกดทับภายหลัง (ธีระพล วงษ์ประยูร และ
วิโรจน์  แสงศรีจันทร์, 2551) ชั้นบางประกอบด้วยตะกอนขนาดทรายแป้งกับผลึกแร่เฟลด์สปาร์ รูปร่างกึ่ง
เหลี่ยม ถึงเหลี่ยม ค่อนข้างเรียงขนาดเล็กขึ้นด้านบน (normal grading) การคัดขนาดปานกลาง เม็ดแร่ผุตาม
ขอบด้านนอก บางส่วนผุทั้งผลึก ชั้นหินโผล่มีความหนาประมาณ 100-150 เมตร แท่งล าดับชั้นหินของหมู่หิน
ดาดฟ้าบริเวณน้ าตกตาดใหญ่ บ้านดงสะคร่าน ต าบลวังสวาป อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จากหลักฐาน
ทางด้านลักษณะหิน การล าดับชั้นหิน โครงสร้างภายในชั้นหินแบบปฐมภูมิ และซากดึกด าบรรพ์ แสดงให้เห็น
ว่าหมู่หินดาดฟ้าตกตะกอนในสภาวะแวดล้อมแบบแอ่งสะสมตะกอนปิดที่มีพลังงานการเคลื่อนย้ายตะกอนต่ า 
หรือทะเลสาบ (Lacustrine environment) มีอายุอยู่ในช่วงไทรแอสซิกตอนปลาย หรือ คาร์เนียน – นอเรียน 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 

ลักษณะเด่น น้ าตกเกิดจากทางน้ าของห้วยตาดฟ้ากัดเซาะไปตามรอยแตกในชั้นหิน สามารถ
แบ่งเป็นสองระดับคือ ช่วงแรกนักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปตามชั้นหินที่มีลักษณะเหมือนขั้นบันไดเพ่ือไปชม
หน้าผาน้ าตกได้ ความกว้างประมาณ 20 เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร ช่วงที่ 2 คือ บริเวณหน้าผาน้ าตก 
มีหน้าผาสูงชันซึ่งมีความสูงมากกว่า 100 เมตร มีป่าเขาโอบล้อมทั้งซ้ายขวาสวยงามมาก น้ าตกตาดใหญ่ยังเป็น
เส้นแบ่งระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย (รูปที่ 3-5 และ รูปที่ 3-6) 



 

 40 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

  
รูปที่ 3-5 ร่องน้ าลึก (โสกหิน) ที่เกิดจากการกัดเซาะ
ของน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก 

รูปที่ 3-6 บริเวณหน้าผาก่อนที่สายน้ าจะตกลงไป
เบื้องล่างสู่แอ่งน้ าตก 

 
กระบวนการเกิดน้้าตกตาดใหญ่ เมื่อประมาณ 220 ล้านปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลง

ของเปลือกโลกท าให้พ้ืนที่บริเวณนี้เกิดการยุบตัวกลายเป็นทะเลสาป เกิดการสะสมตัวของตะกอนดินเหนียว 
โคลน ทรายแป้ง ในสภาวะแวดล้อมที่ขาดออกซิเจน และผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  ทาง
เคมีหรือทางชีวภาพในระดับตะกอน ตั้งแต่ที่เริ่มมีการทับถมของตะกอนไปจนถึงหลังจากที่ตะกอนจับตัว
กลายเป็นหิน ดินดาน หินโคลน และหินทรายแป้ง โดยมีการเรียงชั้นสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ต่อมาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเมื่อ 200 ล้านปีที่ผ่านมาท าให้พ้ืนทะเลสาปในสมัยนั้นถูกยกตัวขึ้นเป็นแผ่นดินและ
ภูเขา และมีรอยแตกรอยเลื่อนในหินดินดาน หินโคลน และหินทรายแป้ง ใน 2 แนวหลัก คือ ตะวันตกเฉียง
เหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ (330/85) และแนวตะวันออก-ตะวันตก (275/85) (รูปที่ 3-7) 

 
 

 
 
 
รูปที่ 3-7 วิวัฒนาการการเกิดน้ าตกตาดใหญ่ 
 

สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
มีที่จอดรถ มีป้ายบอกต าแหน่งของแหล่ง แต่ยังไม่มีป้ายสื่อความหมาย  

 

1. ทางน้ าไหลกัดเซาะตามรอยแตกทิศ
ตะวันตกเฉยีงเหนือ-ตะวันออกเฉยีงใต้ 
เกิดเป็นล าห้วยตาดฟ้า 
Dat Fah stream has been flowing 
and eroding along the fractures in 
the NE-SW direction 

2. การกัดเซาะของทางน้ า ท าให้รอยแตก
ที่วางตัวในทิศตะวันออก-ตะวันตกเกิดการ
แตกหัก 
Fractures in the E-W direction are 
then eroded and collapsed 

3. เมื่อรอยแตกท่ีวางตัวในทิศตะวันออก-
ตะวันตก แตกหักมากขึ้น จึงเกิดน้ าตกที่มี
ลักษณะคล้ายขั้นบันไดแตกหัก 
The collapsing of fractures in the E-
W direction making the topography 
that looks like staircases. 
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น้้าตกตาดฟ้า 
ที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่ น้ าตกตาดฟ้าอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านดงสะคร่าน 

ต าบลวังสวาป อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่  0797300 ตะวันออก 1852882 เหนือ ในแผนที่ภูมิ
ประเทศระวางอ าเภอคอนสาร (5342 II) ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 661 เมตร การเดินทางเข้าพ้ืนที่เริ่ม
จากอ าเภอชุมแพเดินทางมุ่งหน้าทางอ าเภอหล่มสัก ใช้เส้นทางเดินทางไป บ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่าน โดยมีสอง
เส้นทาง เส้นทางแรก คือเส้นทางสายบ้านวังสวาปไปตาดฟ้าดงสะคร่านเป็นเส้นทางขึ้นภูเขา ระยะทางจาก
บ้านวงสวาบไปถึงตาดฟ้าดงสะคร่านประมาณ 15 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทางไปยังอ าเภอน้ า
หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแยกที่บ้านโคกมน ไปยังบ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่านสภาพถนนไม่คอยสะดวกนัก แต่
รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ เดินทางไปจนถึงบ้านตาดฟ้าดงสคร่านจะมีเส้นทางเดินทางไปยังจุดชมวิวและ
น้ าตก ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันถึงบ้านโคกมนจากนั้นเลี ้ยวขวา ผ่านบ้านดงมะไฟถึงบ้านดงสะคร่านให้
เดินทางต่อไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบ้านตาดฟ้า จากนั้นต้องเดินเท้าต่ออีกประมาณ 200 เมตรถึง
น้ าตกตาดฟ้า 

ลักษณะเด่น น้ าตกตาดฟ้าเป็นน้ าตกชั้นเดียว เกิดจากทางน้ าของห้วยตาดฟ้ากัดเซาะไปตาม
รอยแตกในชั้นหินเกิดเป็นหน้าของน้ าตก ลักษณะของน้ าตกจะเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันไปตามความลาดเอียง
ของภูมิประเทศ บริเวณหน้าผาน้ าตกมีความสูง 8.5 เมตร กว้าง 15.70 เมตร ความยาวตามล าห้วยมากกว่า 
100 เมตร โดยด้านบนสุดของน้ าตกที่ติดกับหน้าผาของน้ าตกมีแอ่งน้ ารองรับน้ าตกขนาดใหญ่นักท่องเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินกับการเล่นน้ าตกได้อย่างสนุกสนาน น้ าตกตาดฟ้าภูผาม่านอยู่ห่างจากน้ าตกตาดใหญ่ประมาณ 
2 กิโลเมตร (รูปที่ 3-8 และ รูปที่ 3-9) 

  
รูปที่ 3-8 ลักษณะหน้าผาน้ าตกตาดฟ้าในช่วงต้นฤดูฝน รูปที่ 3-9 ล าธารด้านปลายน้ าของน้ าตก 

 
ลักษณะธรณีวิทยา จัดอยู่ในหมู่หินตาดฟ้า หมวดหินห้วยหินลาด ประกอบด้วย หินโคลน สี

เทาด า แสดงชั้นชัดเจนมาก ชั้นบางถึงปานกลาง แทรกสลับด้วยชั้นหินปูน และหินทราย สีเทาด า มีอายุ
ประมาณ 230-200 ล้านปีมาแล้ว (ยุคไทรแอสซิกตอนปลาย) 

การเกิดน้้าตกตาดฟ้าภูผาม่าน  เมื่อประมาณ 230-200 ล้านปีมาแล้ว ตะกอนที่สะสมตัวใน
สภาวะแวดล้อมโบราณบนแผ่นดิน โดยสะสมตะกอนในทะเลสาบน้ าจืด หนองน้ าหรือบึงน้ า ตะกอนบริเวณนี้
ผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยากลายเป็นหินให้หินชั้นหรือหินตะกอน (ส่วนใหญ่เป็นดินดาน และหินโคลน) 
ต่อมาเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นอนุทวีปชานไทยชนกับแผ่นอนุทวีปอินโดจีน ท าให้ชั้นหินทรายบริเวณนี้ (ตั้งอยู่
ในแผ่นอนุทวีปอินโดจีน) เกิดยกตัวเกิดเป็นภูเขาเมื่อประมาณ 40 ล้านปีมาแล้ว เกิดเป็นลานหินโคลนที่มีความ
ลาดเอียงเล็กน้อย ชั้นหินคดโค้ง  เกิดรอยแตก  และรอยเลื่อน  กระบวนการผุพังของชั้นหินโคลนที่เกิดจากการ
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กัดเซาะของน้ า  ลม และแสงแดด ท าให้เนื้อหินผุ กร่อน แตกหลุด และหินแตกหลุดถูกน าพาออกไปจากชั้นหิน
และไหลไปตามทางน้ า เกิดเป็นผาชันบริเวณน้ าตกดังที ่เห็นในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาของยุคควอเทอร์นารี (ประมาณ 1.8 ล้านปีมาแล้ว – ปัจจุบัน) 

สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
มีป้ายบอกต าแหน่งของแหล่ง มีถนนตัดเข้าไปใกล้บริเวณน้ าตก ไม่มีป้ายสื่อความหมาย  

 
น้้าตกตาดทิดมี 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ น้ าตกตาดทิดมีอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านดงสะ

คร่าน ต าบลวังสวาป อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่  0797755 ตะวันออก 1851696 เหนือ ในแผน
ที่ภูมิประเทศระวางอ าเภอคอนสาร (5342 II) ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 614 เมตร การเดินทางเข้าพ้ืนที่
เริ่มจากอ าเภอชุมแพเดินทางมุ่งหน้าทางอ าเภอหล่มสัก ใช้เส้นทางเดินทางไป บ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่าน โดยมีสอง
เส้นทาง เส้นทางแรก คือ เส้นทางสายบ้านวังสวาปไปตาดฟ้าดงสะคร่านเป็นเส้นทางขึ้นภูเขา ระยะทางจาก
บ้านวังสวาปไปถึงตาดฟ้าดงสะคร่านประมาณ 15 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทางไปยังอ าเภอน้ า
หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแยกที่บ้านโคกมนไปยังบ้านตาดฟ้า-ดงสะคร่านสภาพถนนไม่คอยสะดวกนัก แต่
รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ เดินทางไปจนถึงบ้านตาดฟ้าดงสคร่านจะมีเส้นทางเดินทางไปยังจุดชมวิวและ
น้ าตก ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันถึงบ้านโคกมนจากนั้นเลี้ยวขวา ผ่านบ้านดงมะไฟถึงบ้านดงสะคร่านน้ าตก
ตาดทิดมีอยู่บริเวณสะพานข้ามห้วยเพ่ือเข้าหมู่บ้านดงสะคร่าน 

ลักษณะเด่น น้ าตกตาดทิดมีเป็นน้ าตกชั้นเดียว เกิดจากทางน้ าของห้วยตาดฟ้ากัดเซาะไป
ตามรอยแตกในชั้นหินเกิดเป็นหน้าของน้ าตก ลักษณะของน้ าตกจะเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันไปตามความลาด
เอียงของภูมิประเทศ บริเวณหน้าผาน้ าตกมีความสูง 14 เมตร กว้าง 25 เมตร ความยาวตามล าห้วยมากกว่า 
100 เมตร (รูปที่ 3-10 และ รูปที่ 3-11) 

ลักษณะธรณีวิทยา จัดอยู่ในหมู่หินตาดฟ้า หมวดหินห้วยหินลาด ประกอบด้วย หินโคลน 
หินดินดาน สีเทาด า แสดงชั้นชัดเจนมาก ชั้นบางถึงปานกลาง แทรกสลับด้วยชั้นหินปูน และหินทราย สีเทาด า 
มีอายุประมาณ 230-200 ล้านปีมาแล้ว (ยุคไทรแอสซิกตอนปลาย) 

การเกิดน้้าตกตาดทิดมี บริเวณนี้ เมื่อประมาณ 230-200 ล้านปีมาแล้ว ตะกอนที่สะสมตัวใน
สภาวะแวดล้อมโบราณบนแผ่นดิน โดยสะสมตะกอนในทะเลสาบน้ าจืด หนองน้ าหรือบึงน้ า ตะกอนบริเวณนี้
ผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยากลายเป็นหินให้หินชั้นหรือหินตะกอน (ส่วนใหญ่เป็นดินดาน และหินโคลน) 
ต่อมาเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นอนุทวีปชานไทยชนกับแผ่นอนุทวีปอินโดจีน ท าให้ชั้นหินทรายบริเวณนี้ (ตั้งอยู่
ในแผ่นอนุทวีปอินโดจีน) เกิดยกตัวเกิดเป็นภูเขาเมื่อประมาณ 40 ล้านปีมาแล้ว เกิดเป็นลานหินโคลนที่มีความ
ลาดเอียงเล็กน้อย ชั้นหินคดโค้ง เกิดรอยแตก และรอยเลื่อน กระบวนการผุพังของชั้นหินโคลนที่เกิดจากการ
กัดเซาะของน้ า ลม และแสงแดด ท าให้เนื้อหินผุ กร่อน แตกหลุด และหินแตกหลุดถูกน าพาออกไปจากชั้นหิน
และไหลไปตามทางน้ า เกิดเป็นผาชันบริเวณน้ าตกดังที ่เห็นในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาของยุคควอเทอร์นารี (ประมาณ 1.8 ล้านปีมาแล้ว – ปัจจุบัน) 
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รูปที่ 3-10 บริเวณหน้าผาน้ าตก ชั้นหินแสดงการเรียง
ตัวเป็นชั้นอย่างชัดเจน 

รูปที่ 3-11 ชั้นหินที่มีลักษณะลดหลั่นคล้ายขั้นบันได 

 

สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
ไม่มีป้ายบอกต าแหน่งของน้ าตก 

จุดชมวิวดงสะคร่าน 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ จุดชมวิวดงสะคร่านอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านดง

สะคร่าน ต าบลวังสวาป อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่ 0796754 ตะวันออก 1850787 เหนือ ใน
แผนที่ภูมิประเทศระวางแผนที่อ าเภอคอนสาร (5342 II) มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 567 เมตร การ
เดินทางเข้าพ้ืนที่เริ่มจากอ าเภอชุมแพเดินทางมุ่งหน้าทางอ าเภอหล่มสัก ใช้เส้นทางเดินทางไป บ้านตาดฟ้า-ดงสะ
คร่าน โดยมีสองเส้นทาง เส้นทางแรก คือเส้นทางสายบ้านวังสวาป ไปตาดฟ้าดงสะคร่าน เป็นเส้นทางขึ้นภูเขา 
ระยะทางจากบ้านวังสวาปไปถึงตาดฟ้าดงสะคร่านประมาณ 15 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทางไป
ยังอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแยกที่บ้านโคกมน ไปยังบ้านตาดฟ้า -ดงสะคร่านสภาพถนนไม่คอย
สะดวกนัก แต่รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ เดินทางไปจนถึงบ้านตาดฟ้าดงสะคร่านจะมีเส้นทางเดินทางไปยัง
จุดชมวิว (รูปที่ 3-12) 

 
รูปที่ 3-12 วิวทิวทัศน์มุมกว้าง สามารถมองเห็นไปได้ไกลถึงภูเขียว ภูสะเพา ภูเวียง ภูผาม่าน ผานกเค้า และ
ภูกระดึง 

 
สภาพปัจจุบันของแหล่ง บริเวณจุดชมวิวมีศาลาที่พัก สามารถชมวิวได้ 360 องศา แต่สภาพ

ค่อนข้างทรุดโทรม 
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ถ้้าภูตาหลอ 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ ถ้ าภูตาหลออยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านวังสวาป ต าบลวัง

สวาป อ าเภอภูผาม่าน     จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่ 0803733 ตะวันออก 1851638 เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศ
ระวางอ าเภอคอนสาร (5342II) อยู่เหนือจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร การเดินทางเข้าพ้ืนที่ เริ่มจากอ าเภอ
ชุมแพเดินทางมุ่งหน้าไปอ าเภอหล่มสัก ผ่านแยกไปจังหวัดเลยประมาณ 20 กิโลเมตรถึงบ้านวังมน จากนั้นเลี้ยว
ขวาผ่านบ้านหนองแห้ว บ้านวังผาด า บ้านวังใหม่ บ้านวังสวาป ระยะประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงถ้ าภูตาหลอ 

ลักษณะเด่น เป็นถ้ าที่สวยอันดับต้นๆ ของถ้ าภายในจังหวัดขอนแก่น ถ้ าภูตาหลอขนาดของ
ปากถ้ าประมาณกว้างประมาณ 2 สูงประมาณ 3 เมตร เมื่อเดินลงไปในโถงถ้ าสัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็น ภายใน
ถ้ าถ้ าขนาดใหญ่จุคนได้ถึง 1,000 คน โถงถ้ าจะเป็นพ้ืนที่โล่งกว้างอากาศเย็นสบาย ไม่อับชื้น ถ้ ามีสองโถงถ้ า
เมื่อเดินเข้าไปจะพบหินงอกหินย้อยหลายขนาดสวยงามตะการตา พ้ืนที่กว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 
60 เมตร เพดานสูงประมาณ 10 เมตร เมื่อเดินลงไปจนถึงกลางโถงถ้ าจะเป็นพ้ืนที่โล่งกว้างประมาณ 20 เมตร 
ยาวประมาณ 40 เมตร เพดานสูงประมาณ 5 เมตร ภายในถ้ าพบหินย้อย ทราเวอร์ทีน และทูฟา น้ าตกหิน โคม
ระย้า หลอดหินย้อยจ านวนมากสีขาวบริสุทธิ์แสดงถึงถ้ าที่ยังมีชีวิตอยู่ (รูปที่ 3-13) 

ลักษณะธรณีวิทยา ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ประกอบด้วย 
หินปูน สีเทาปานกลางถึงเทาอ่อน ชั้นบางถึงชั้นหนาปานกลาง มีก้อนเชิร์ต วางตัวตามแนวการวางตัวของชั้น
หิน พบซากดึกด าบรรพ์พวก  ไครนอยด์ ฟูซูลินิด ปะการัง แบรคิโอพอด แกสโตรพอด และแอมโมนอยด์ มี
อายุอยู่ในยุคเพอร์เมียนหรืออายุประมาณ 295-250 ล้านปีมาแล้ว  

 

  
รูปที่ 3-13 หินงอกหินย้อยที่สวยงามตระการตาของถ้ าภูตาหลอ 

 

การเกิดถ้้าภูตาหลอ  ยุคเพอร์เมียนตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดสะสมตัวในทะเลที่ตื้น
และอบอุ่น ตะกอนในช่วงดังกล่าวผ่านกระบวนการกลายเป็นหินให้หินปูน ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ท าให้พ้ืนที่หินปูนบริเวณนี้ยกตัวขึ้นเป็นผืนแผ่นดิน และหินปูนถูกกร่อนโดยฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรด
อ่อนๆ (น้ าฝน+อากาศที่ม ีCO2) ไหลผ่านรอยแตกและรอยเลื่อนของหินปูน ท าให้รอยแตกและรอยเลื่อนขยาย
กว้างขึ้นเป็นโพรง ทางน้ าใต้ดินที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ละลายให้โพรงถ้ าขยาย ภายหลังระดับทางน้ าใต้ดิน
ลดลงหรือแผ่นดินบริเวณนี้มีการยกตัวท าให้ถ้ าหรือโพรงที่เคยอยู่ใต้ระดับทางน้ าใต้ดินมีการยกตัวพ้นระดับทาง
น้ าใต้ดินกลายเป็นถ้ าดังปรากฏในปัจจุบัน เมื่อถ้ าอยู่สูงกว่าระดับทางน้ าใต้ดิน กระบวนการเกิดหินงอก หิน
ย้อย เสาหิน ท านบหินปูน และม่านหิน ปรากฏสวยงามดังท่ีเห็นในปัจจุบัน 



 

 45 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
รถยนต์สามารถไปถึงแหล่งได้อย่างสะดวก มีการท าทางเดินและติดไฟภายในถ้ า มีป้ายบอกต าแหน่งของแหล่ง 
มีป้ายสื่อความหมายทางธรณีวิทยาและประวัติการค้นพบถ้ า  

ถ้้าค้างคาว 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ ถ้ าค้างคาวอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ต าบลภูผาม่าน 

อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่ 0808701 ตะวันออก 1844748 เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศระวางอ าเภอ
คอนสาร (5342II) การเดินทางเข้าพ้ืนที่ เริ่มจากอ าเภอไปตามเส้นทางชุมแพ - เพชรบูรณ์ (ทางหลวงหมายเลข 
12) เลี้ยวขวาไปตามทางสาย 201 ประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามทางสู่ที่ว่าการอ าเภอภูผาม่าน ถ้ า
ค้างคาวจะอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

ลักษณะเด่น บริเวณหน้าผาด้านหน้าสูงจากระดับพ้ืนดินประมาณ 100 เมตร เมื่อเข้าใกล้จะ
ได้กลิ่นเหม็นของค้างคาว ปากถ้ าสามารถมองเห็นแต่ไกล ภายในถ้ ามีค้างคาวขนาดเล็กอาศัยอยู่นับล้านๆ ตัว 
ภายในถ้ ามีกลิ่นเหม็นฉุนจัด ทุกวันค้างคาวจะออกจากถ้ าในเวลาประมาณ 18.00 นาฬิกา ตอนบินออกจะใช้
เวลาประมาณ 30-45 นาที โดยจะบินออกเป็นกลุ่มยาวนับสิบกิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถมานั่งพักผ่อนและ
ชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่มีค้าง คาวอยู่รวมกันนับล้านไปพร้อมกัน (รูปที่ 3-14 และ รูปที่ 3-15) 

ลักษณะธรณีวิทยา ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ประกอบด้วย 
หินปูน สีเทาปานกลางถึงเทาอ่อน ชั้นบางถึงชั้นหนาปานกลาง มีก้อนเชิร์ต วางตัวตามแนวการวางตัวของชั้น
หิน พบซากดึกด าบรรพ์พวก ฟูซูลินิด ปะการัง แบรคิโอพอด และแกสโตรพอด มีอายุอยู่ในยุคเพอร์เมียน
ประมาณ 295-250 ล้านปีมาแล้ว 
 

  
รูปที่ 3-14 สภาพภูมิทัศน์บริเวณด้านล่างถ้ าค้างคาว รูปที่ 3-15 ในช่วงค่ านักท่องเที่ยวสามารถชมค้างคาว

บินออกจากถ้ าเป็นสายยาวติดต่อกันนานนับ 10 นาท ี
 

การเกิดถ้้าค้างคาว  ยุคเพอร์เมียนตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดสะสมตัวในทะเล และ
ผ่านกระบวนการกลายเป็นหินให้หินปูน ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ท าให้พ้ืนที่หินปูนบริเวณนี้
ยกตัวขึ้นเป็นผืนแผ่นดิน และหินปูนถูกกร่อนโดยฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ (น้ าฝน+อากาศที่มี CO2) ที่ไหล
ผ่านรอยแตกและรอยเลื่อนของหินปูน ท าให้รอยแตกและรอยเลื่อนขยายกว้างขึ้นเป็นโพรง ทางน้ าใต้ดินที่มี
ฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ละลายให้โพรงถ้ าขยาย ภายหลังระดับทางน้ าใต้ดินลดลงหรือแผ่นดินบริเวณนี้มีการยกตัว
ท าให้ถ้ าหรือโพรงที่เคยอยู่ใต้ระดับทางน้ าใต้ดินมีการยกตัวพ้นระดับทางน้ าใต้ดินกลายเป็นถ้ าดังปรากฏใน
ปัจจุบัน เมื่อถ้ าอยู่สูงกว่าระดับทางน้ าใต้ดิน กระบวนการเกิดหินงอก หินย้อย เสาหิน ท านบหินปูนธรรมชาติ 
และม่านหิน ปรากฏสวยงามดังท่ีเห็นในปัจจุบัน 



 

 46 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

ถ้้าพญานาคราช 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพ้ืนที่ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่ 0815136 ตะวันออก 1861338 เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศระวางอ าเภอภูกระดึง 
(5342 I) การเดินทางเข้าพ้ืนที่เริ่มจากอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เดินทางไปตามเส้นทางเลย-ชุมแพ หรือ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 มุ่งหน้าไปทางอ าเภอภูผาม่านประมาณ 6 กิโลเมตร ก่อนถึงผานกเค้า
ประมาณ 50 เมตร จะพบสะพานเมื ่อข้ามสะพานไปแล้วเลี ้ยวขวาทันที เดินทางผ่านบ้านผาสามยอด 
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินเท้าข้ึนเขาอีก 60 เมตร ถึงปากถ้ าพญานาคราช 

ลัษณะเด่น ถ้ าพญานาคราชอยู่บนเขาสามยอด เป็นถ้ าขนาดความกว้างประมาณ 50 เมตร 
ยาว 30 เมตร ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร สามารถแบ่งห้องโถงภายในได้ 2 ห้อง ภายในมีหินงอกหิน
ย้อย เสาหินขนาดใหญ่บริเวณกลางถ้ า ม่านหิน และอ่างน้ าธรรมชาติ ทางเดินภายในถ้ าสามารถเดินทะลุไปยัง
ถ้ าเกล็ดแก้วซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันได ้(รูปที่ 3-16 และ รูปที่ 3-17) 

ลักษณะธรณีวิทยา ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ประกอบด้วย 
หินปูน สีเทาปานกลางถึงเทาอ่อน ชั้นบางถึงชั้นหนาปานกลาง มีก้อนเชิร์ต วางตัวตามแนวการวางตัวของชั้น
หิน พบซากดึกด าบรรพ์พวก  ไครนอยด์ ฟูซูลินิด ปะการัง แบรคิโอพอด และแกสโตรพอด มีอายุอยู่ในยุคเพอร์
เมียนประมาณ 295-250 ล้านปีมาแล้ว 

กระบวนการเกิดถ้้าพญานาคราช หินปูนยุคเพอร์เมียนของหมวดหินผานกเค้า เกิดจากการ
สะสมตัวของตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตในทะเลตื้นเมื่อ 250 ล้านปีที่ผ่านมาและผ่านกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมีหรือทางชีวภาพในระดับตะกอน ตั้งแต่ที่เริ่มมีการทับถมของตะกอนไป
จนถึงหลังจากท่ีตะกอนจับตัวกลายเป็นหินปูน ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเมื่อ 200 ล้านปีที่ผ่าน
มาท าให้พ้ืนทะเลในสมัยนั้นถูกยกตัวขึ้นเป็นแผ่นดินและภูเขา และมีรอยแตกรอยเลื่อนในหินปูนหลายแนว เมื่อ 
65 ล้านปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานครั้งยิ่งใหญ่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดแนว
เทือกเขาภูพาน หินปูนได้รับผลกระทบด้วยท าให้เกิดรอยแตกมากมาย เมื่อ 1.8 ล้านปีที่ผ่านมามีทางน้ าไหล
ผ่านบริเวณแนวเทือกเขาหินปูน เนื่องจากหินปูนมีส่วนประกอบทางเคมีหลักคือแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมี
คุณสมบัติสามารถละลายได้เมื่อถูกชะล้างด้วยน้ าฝนที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ (น้ าฝน+อากาศที่มี CO2) ที่ไหล
ผ่านรอยแตกและรอยเลื่อนของหินปูน ท าให้รอยแตกและรอยเลื่อนขยายกว้างขึ้นเป็นโพรง และมีทางน้ าไหล
ผ่านโพรง เกิดหินงอก หินย้อย ม่านหิน ไข่มุกถ้ า ท านบหินปูนธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า ภูมิประเทศแบบคาสต์ 
คือภูเขาหินปูนที่มีหลายยอด ถ้ า ธารน้ าลอด หินถ้ า เป็นมรดกธรรมชาติที่สวยงามตระการตาเกิดจาก
กระบวนการทางธรณีวิทยา 

หินถ้้า (Speleothems) ที่พบในถ้ าพญานาคราช ประกอบด้วย 
- หินงอก (Stalagmite) เกิดจากน้ าใต้ดินซึ่งมีสภาพเป็นกรดคาร์บอนิกได้ละลายหินที่เป็น

แคลไซต์หรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต รวมกันเป็นหินละลายที่เรียกว่า “แคลเซียมไปคาร์บอเนต” จากนั้นจะไหล
ไปตามเพดานถ้ า แล้วหยดลงสู่พื้นถ้ า และเมื่อน้ าระเหยไปก็จะคงเหลือ แคลเซียมไบคาร์บอเนต หรือ “ตะกอน
หินปูน” ผลึกจับตัวกันเป็นแท่งขึ้นมาจากพ้ืนถ้ า รูปร่างกลม ปลายมน มีอัตราการโตเฉลี่ยตั้งแต่ 0.1 - 10 
เซนติเมตร ต่อ 1,000 ปี  

- หินย้อย (Stalactite) ตะกอนหินปูนที่จับตัวเป็นแท่งหรือแผ่นย้อยลงมาจากเพดานถ้ า เกิด
จากน้ าใต้ดิน ที่ มีหินปูนละลายอยู่หยดลงมาจากรอยแตกบนเพดานถ้ า  และเมื่ อน้ าสูญเสียกาาซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไปก็จะท าให้เกิดสารประกอบ คาร์บอเนต เริ่มสะสมตัวทีละน้อย และพอกยาวลงมา
จากเพดานเรื่อยๆ โดยปกติมักมีลักษณะเป็นหลอดกลวงอยู่ตรงกลาง  



 

 47 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

- เสาหิน (Columnar Pillar) ลักษณะของหินที่เป็นแท่งหรือเสายาวจากพ้ืนถ้ าจรดเพดานถ้ า 
เกิดจากหินงอกหินย้อยมาบรรจบกัน  

- หลอดหินย้อยหรือท่อหินย้อย (Soda Straw) สารหินปูนที่จับตัวเป็นหลอดหรือท่อย้อยลง
มาจากเพดานถ้ า สารประกอบคาร์บอเนตที่เกิดจะมีการเรียงตัวของผลึกในแนวยาวและย้อยลงมาท าให้ มี
ความยาวเพ่ิมข้ึน ท าให้ดูคล้ายหลอดกลวงที่มีน้ าหยดออกมา  

- หินปูนฉาบ (Flow Stone) ตะกอนที่เกิดจากน้ าที่มีสารประกอบคาร์บอเนตไหลเป็นแผ่น
บางๆ บนพื้นผิวของพ้ืนถ้ า ทางท่ีไหลอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ ท าให้หินปูนจับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆ 
จนมีลักษณะเป็นชั้นๆ ซึ่งมักจะประกอบไปด้วยหินทราเวอร์ทีน เป็นอีกรูปหนึ่งของสารประกอบคาร์บอเนต 
นอกจากนี้อาจจะมีการตกตะกอนบริเวณตอนบนที่มีน้ าไหลเอ่อล้นลงมา ท าให้หินปูนจับตัวมีรูปร่างคล้ายม่าน 
หรือ เป็นแผ่นบางๆ แนวตั้งที่ซ้อนกันหลายขั้น คล้ายเห็ดที่ข้ึนตามขอนไม้  

- ม่านถ้ าหรือม่านหินย้อย (Drapecy) เกิดจากน้ าที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง
ซึ่งเกิดจากแรงตึงผิวของน้ า เมื่อน้ าเกิดสูญเสียกาาซคาร์บอนไดออกไซด์จึงท าให้เกิดการตกตะกอนของสาร 
ประกอบคาร์บอเนต มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ย้อยลงมาจากเพดานถ้ าติดกันเป็นผืนมีความยาวและมักโปร่ง
แสง มีสีขาวขุ่นหรือขาวเหลือง  

- ท านบและหินปูน (Rimstone dams) เกิดขึ้นจากน้ าไหลผ่านพ้ืนเอียง และเมื่อมีสิ่งกีด
ขวางทางน้ าเช่น กรวด ทราย จึงท าให้เกิดผลึกข้ึนและเขื่อนเล็กๆ เขื่อนเล็กเหล่านี้จะเป็นเครื่องกีดขวาง ท าให้
ผลึกมาเกาะตัวมากขึ้น ซึ่งบางครั้งเกิดแอ่งที่มีเขื่อนกั้นขนาดใหญ่เป็นชั้นๆ และมีน้ าตกอยู่ระหว่างชั้ นเหล่านั้น 
ขนาดของท านบหินปูนขึ้นกับความชันของพ้ืนเอียงที่แอ่งน้ าเกิดขึ้น แอ่งใหญ่เกิดในพ้ืนที่เอียงน้อย แอ่งเล็กเกิด
ในพ้ืนที่ชันมาก ท านบหินปูนส่วนมากจะมีความยาวประมาณสองเท่าของความกว้าง และมักพบผลึกแคลไซต์
เคลือบอยู่ภายใน จึงเรียกว่า อ่างผลึก ( Pool spar)  

- ไข่มุกถ้ า (Cave Pearl) คือ ตะกอนที่มีลักษณะกลมหรือค่อนข้างกลม มีผิวภายนอกเรียบ
คล้ายไข่มุก มักเกิดบริเวณพ้ืนถ้ าที่เป็นแอ่งตื้นที่เกิดจากน้ าหยด การเกิดนั้นจะต้องมีแกนกลางซึ่งอาจเป็นเม็ด
ทรายหรือเศษหินเล็กๆ แล้วเกิดการพอกของแร่แคลไซต์เป็นชั้นๆ โดยรอบ หรือตะกอนอ่ืนที่มีขนาดเล็กที่อยู่ใน
น้ า มีการเคลื่อนไหว การสะสมตัวและกลิ้งของตะกอน ซึ่งเป็นผลท าให้ไขมุกถ้ ามีลักษณะค่อนข้างกลม และไม่
ติดพ้ืนถ้ าที่เคยพบ มีขนาดตั้งแต่หัวเข็มหมุด ถึงประมาณ 15 เซนติเมตร  

 

  
รูปที่ 3-16 หินงอกหินย้อยที่โถงถ้ านาคราช รูปที่ 3-17 ภาพวาดรูปเสือกระโจนเชื่อว่าวาดโดยพระ

ที่เคยมาอาศัยอยู่ภายในถ้ า 



 

 48 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
ถนนที่ตัดเข้าไปใกล้แหล่งขรุขระมาก เหมาะส าหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ มีทางเดินศึกษาธรรมชาติไปที่แหล่ง มี
ป้ายบอกต าแหน่งของแหล่ง ไม่มีป้ายสื่อความหมาย  

ถ้้าลายแทง 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ ถ้ าลายแทงอยู่บนเขาสามยอด เขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้าน

เขาสามยอด ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ พิกัดที่ 0814702 ตะวันออก 1861573 เหนือ ในแผนที่ภูมิ
ประเทศระวางอ าเภอภูกระดึง (5342I) อยู่เหนือระดับทะเลปานกลางประมาณ 532 เมตร การเดินทางเข้า
พ้ืนที่เริ่มจากอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เดินทางไปตามเส้นทางเลย-ชุมแพหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
201 มุ่งหน้าไปทางอ าเภอภูผาม่านประมาณ 6 กิโลเมตร ก่อนถึงผานกเค้าประมาณ 50 เมตร จะพบสะพาน
ข้ามสะพานไปแล้วเลี้ยวขวาทันที เดินทางผ่านบ้านผาสามยอด ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงลานจอด
รถจากนั้นเดินเท้าขึ้นเขาอีก 100 เมตร ถึงปากถ้ าลายแทง 

ลักษณะเด่น ถ้ าลายแทงเป็นถ้ าที่มีภาพเขียนสีโบราณบริเวณเพิงผาของถ้ ากว้างประมาณ 2 
ตารางเมตรอยู่เหนือขึ้นไปจากพ้ืนดินประมาณ 3 เมตร ในอดีตชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นลายแทงบอกขุมสมบัติ 
ลักษณะเป็นภาพเขียนสีแดงรูปคน และสัตว์ในลักษณะต่างๆ ประมาณ 70 ภาพ  (รูปที่ 3-18 และ รูปที่ 3-19) 

ลักษณะธรณีวิทยา ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ประกอบด้วย 
หินปูน สีเทาปานกลางถึงเทาอ่อน ชั้นบางถึงชั้นหนาปานกลาง มีก้อนเชิร์ต วางตัวตามแนวการวางตัวของชั้น
หิน พบซากดึกด าบรรพ์พวกไครนอยด์ ฟูซูลินิด ปะการัง แบรคิโอพอด และแกสโตรพอด มีอายุอยู่ในยุคเพอร์
เมียนประมาณ 295-250 ล้านปีมาแล้ว 

การเกิดถ้้าลายแทง  ยุคเพอร์เมียนตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดสะสมตัวในทะเล และ
ผ่านกระบวนการกลายเป็นหินให้หินปูน พ้ืนที่หินปูนบริเวณนี้ยกตัวขึ้นเป็นผืนแผ่นดินเนื่องจากการเคลื่อนที่ของ
เปลือกโลก และหินปูนถูกกร่อนโดยฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ที่ไหลผ่านรอยแตกและรอยเลื่อนของหินปูน ท า
ให้รอยแตกและรอยเลื่อนขยายกว้างข้ึนเป็นโพรง ทางน้ าใต้ดินที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ (น้ าฝน+อากาศที่มี CO2) 
ละลายให้โพรงถ้ าขยาย ภายหลังระดับทางน้ าใต้ดินลดลงหรือแผ่นดินบริเวณนี้มีการยกตัวท าให้ถ้ าหรือโพรงที่
เคยอยู่ใต้ระดับทางน้ าใต้ดินมีการยกตัวพ้นระดับทางน้ าใต้ดินกลายเป็นถ้ าดังปรากฏในปัจจุบัน เมื่อถ้ าอยู่สูงกว่า
ระดับทางน้ าใต้ดิน กระบวนการเกิดหินงอก หินย้อย เสาหิน อ่างน้ าธรรมชาติ และม่านหิน ปรากฏสวยงามดังที่
เห็นในปัจจุบัน 

 

  
รูปที่ 3-18 ปากทางข้ึนถ้ าลายแทง รูปที่  3-19 กลุ่มภาพเขียนสีแดงพบบริ เวณปาก

ทางเข้าถ้ าลายแทง 



 

 49 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
ถนนที่ตัดเข้าไปใกล้แหล่งขรุขระมาก เหมาะส าหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ มีทางเดินศึกษาธรรมชาติไปที่แหล่ง มี
ป้ายบอกต าแหน่งของแหล่ง มีป้ายสื่อความหมายด้านโบราณคดี  

ถ้้าเกล็ดแก้ว 
 ที่ตั้ง และการเข้าถึงพ้ืนที่ ถ้ าเกล็ดแก้วอยู่บนเขาสามยอด เขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้าน

เขาสามยอด ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ พิกัดที่ 0815141 ตะวันออก 1861652 เหนือ ในแผนที่ภูมิ
ประเทศระวางอ าเภอภูกระดึง (5342I) อยู่เหนือระดับทะเลปานกลางประมาณ 480 เมตร การเดินทางเข้า
พ้ืนที่เริ่มจากอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เดินทางไปตามเส้นทางเลย-ชุมแพหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
201 มุ่งหน้าไปทางอ าเภอภูผาม่านประมาณ 6 กิโลเมตร ก่อนถึงผานกเค้าประมาณ 50 เมตร จะพบสะพาน
ข้ามสะพานไปแล้วเลี้ยวขวาทันที เดินทางผ่านบ้านผาสามยอด ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงลานจอด
รถจากนัน้เดินเท้าขึ้นเขาอีก 500 เมตร ถึงปากถ้ าเกล็ดแก้ว 

ลักษณะเด่น ถ้ าเกล็ดแก้วบริเวณปากถ้ ากว้างประมาณ14.30 เมตร สูงประมาณ 3.50 เมตร 
ภายในโถงถ้ ากว้างประมาณ 40 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร ทางขึ้นถ้ าชันกว่าถ้ าพญานาคราช ทางเดินภายใน
ถ้ าจะมีลักษณะลาดลงไปเรื่อย ๆ ภายในถ้ าพบหินงอก หินย้อย เสาหินท านบหินปูน ทราเวอร์ทีน และทูฟา 
บริเวณผนังถ้ ามีม่านหินย้อยสีขาวขนาดใหญ่เมื่อสะท้อนกับแสงไฟเกิดเป็นประกายแวววาวงดงาม เนื่องจากหน้า
ผลึกแร่แคลไซต์สะท้อนแสงไฟ (รูปที่ 3-20 และ รูปที่ 3-21) 

ลักษณะธรณีวิทยา ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ประกอบด้วย 
หินปูน สีเทาปานกลางถึงเทาอ่อน ชั้นบางถึงชั้นหนาปานกลาง มีก้อนเชิร์ต วางตัวตามแนวการวางตัวของชั้น
หิน พบซากดึกด าบรรพ์พวก  ไครนอยด์ ฟูซูลินิด ปะการัง แบรคิโอพอด และแกสโตรพอด มีอายุอยู่ในยุคเพอร์
เมียนอายุประมาณ 295-250 ล้านปีมาแล้ว 

การเกิดถ้้าเกล็ดแก้ว ยุคเพอร์เมียนตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดสะสมตัวในทะเล และ
ผ่านกระบวนการกลายเป็นหินให้หินปูน พ้ืนที่หินปูนบริเวณนี้ยกตัวขึ้นเป็นผืนแผ่นดินเนื่องจากการเคลื่อนที่ของ
เปลือกโลก และหินปูนถูกกร่อนโดยฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ที่ไหลผ่านรอยแตกและรอยเลื่อนของหินปูน ท า
ให้รอยแตกและรอยเลื่อนขยายกว้างข้ึนเป็นโพรง ทางน้ าใต้ดินที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ (น้ าฝน+อากาศที่มี CO2) 
ละลายให้โพรงถ้ าขยาย ภายหลังระดับทางน้ าใต้ดินลดลงหรือแผ่นดินบริเวณนี้มีการยกตัวท าให้ถ้ าหรือโพรงที่
เคยอยู่ใต้ระดับทางน้ าใต้ดินมีการยกตัวพ้นระดับทางน้ าใต้ดินกลายเป็นถ้ าดังปรากฏในปัจจุบัน เมื่อถ้ าอยู่สูงกว่า
ระดับทางน้ าใต้ดิน กระบวนการเกิดหินงอก หินย้อย เสาหิน อ่างน้ าธรรมชาติ และม่านหิน ปรากฏสวยงามดังที่
เห็นในปัจจุบัน 

 

  
รูปที่ 3-20 ปากทางเข้าถ้ าเกล็ดแก้ว รูปที่ 3-21 หินงอกหินย้อยเชื่อมบรรจบกันจนกลายเป็นเสาถ้ า 
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สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
ถนนที่ตัดเข้าไปใกล้แหล่งขรุขระมาก เหมาะส าหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ มีทางเดินศึกษาธรรมชาติไปที่แหล่ง มี
ป้ายบอกต าแหน่งของแหล่ง ไม่มีป้ายสื่อความหมาย  

แหล่งโบราณคดีโนนเมือง 
ที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่ พิกัดที่ 0190114 ตะวันออก 1828063 เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศ

ระวางอ าเภอน้ าพอง (5542II) เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีโนนเมืองเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นตามเส้นทาง
ถนนมะลิวัลย์(ถนนสายขอนแก่น-ชุมแพ) กิโลเมตรที่ 84 เลี้ยวซ้ายผ่านถนนทหารพรานที่ 25มีทางแยกเข้าสู่
แหล่งโบราณคด ี(รูปที่ 3-22) 

 

  
รูปที่ 3-22 สภาพหลุมขุดค้น พบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องบั้นดินเผา 
(ภาพจากhttp://www.prapayneethai.com) 

 

ลักษณะเด่น โนนเมืองเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคอีสานตอนบน เป็นที่
อยู่อาศัยของคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ หลักฐานส าคัญจากการขุดค้นในปี 
พ.ศ.2525, 2526 และ 2527 ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ โครงกระดูกและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ อุทิศให้แก่
ศพ เครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ ก าหนดอายุราว 2,500 ปี สมัยประวัติศาสตร์พบหลักฐาน เช่น ใบเสมา 
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับและหลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็น
โบราณวัตถุสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรี อายุประมาณ 800 – 1,200 ปีมาแล้ว อายุสมัยของชุมชนที่โนนเมือง 
ก าหนดจากการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งอ่ืน และการก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์โดยวิธี
เรดิโอคาร์บอน ซึ่งสรุปได้ว่ามีวัฒนธรรม 3 สมัย คือ 

1.ระยะแรกเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมีอายุราว 2,500 ปี 
2.ระยะที่สองเป็นระยะที่ได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาแล้ว จัดเป็นวัฒนธรรมสมัย

ประวัติศาสตร์ตอนต้นหรือสมัยทวารวดี มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12 - 16  
3.ระยะที่สามเป็นวัฒนธรรมสมัยลพบุรี มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17 – 19 
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3.2.2 พื้นที่หุบเขาภูเวียง (อ้าเภอเวียงเก่า) 
แหล่งธรณีวิทยา/แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาในอ าเภอเวียงเก่า ประกอบด้วย หลุมขุดค้น

ไดโนเสาร์และสุสานหอย ศูนยศ์ึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงและอุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง รอยตีน
ไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกทับพญาเสือ ผาชมตะวัน น้ าตกตาดใหญ่ (รปูที่ 3-23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3-23 แหล่งธรณีวิทยาในพ้ืนที่หุบเขาไดโนเสาร์เวียงเก่า 
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หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัด

ขอนแก่น พิกัดหลุมที่ 1 ภูประตูตีหมา 0204538 ตะวันออก 1846566 เหนือ หลุมที่ 2 ถ้ าเจีย 0204693 
ตะวันออก 1846880 เหนือ หลุมที่ 3 ห้วยประตูตีหมา 0205161 ตะวันออก 1846245 เหนือ หลุมที่ 9 หิน
ลาดยาว 0204889 ตะวันออก 1847402 เหนือ และสุสานหอย 0204644 ตะวันออก 1846884 เหนือในแผนที่ภูมิ
ประเทศระวางอ าเภอชุมแพ (5442 III) การเดินทางเข้าพ้ืนที่เริ่มจากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอ าเภอบ้านฝาง อ าเภอหนองเรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยก
ขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอ าเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางอ าเภอภู
เวียง-อ าเภอเวียงเก่า ไปจนถึงที่ท าการอุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงที่ท าการอุทยาน
แห่งชาติภูเวียง จะมีหลุมขุดค้นที่ 3 อยู่ใกล้กับที่ท าการจากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นบนภูเขาภูประตูตีหมาเป็น
ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ถึงหลุมขุดค้นที่ 1และมีทางเดินเชื่อมไปสุสานหอย หลุมขุดค้นที่ 2 และหลุม
ขุดค้นที่ 9 

ลักษณะเด่น หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียงเป็นหลุมขุดค้นไดโนเสาร์หลุมแรกของประเทศ หลุม
ขุดค้นไดโนเสาร์ที่เปิดให้เข้าชมมีจ านวน 4 หลุมคือ หลุมขุดค้นที่ 1 ภูประตูตีหมา พบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกิน
พืชเป็นอาหาร “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” ชิ้นส่วนกระดูกที่พบได้แก่ กระดูกซี่โครง กระดูกไหปลาร้า กระดูก
คอขาหน้า กระดูกสะโพก และกระดูกสันหลัง หลุมขุดค้นที่ 2 ถ้ าเจีย พบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืชเป็น
อาหาร “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” เป็นชิ้นส่วนกระดูกส่วนคอเรียงต่อกันจ านวน 6 ชิ้น หลุมขุดค้นที่ 3 ห้วย
ประตูตีหมา เป็นชิ้นส่วนกระดูกสันหลัง กระดูกซ่ีโครงจ านวนหลายชิ้นของไดโนเสาร์ซอโรพอดซึ่งเป็นไดโนเสาร์
กินพืชขนาดใหญ่ หลุมขุดค้นที่ 9 หินลาดยาว เป็นชิ้นส่วนกระดูกส่วนสะโพกข้างซ้ายและกระดูกส่วนหาง เป็น
ไดโนเสาร์คาร์โนซอร์ขนาดใหญ่ ชื่อว่า “สยามโมไทรันนัส  อิสานเอนซิส” และสุสานหอย 150 ล้านปีมาแล้ว 
พบซากดึกด าบรรพ์ของหอยนางรมน้ าจืด สกุล Exogyraกระจายอยู่ทั่วบริเวณประมาณ 300 ตารางเมตร 

ลักษณะธรณีวิทยา บริเวณภูเวียงพบหมวดหินเรียงล าดับจากอายุแก่ไปหาอายุอ่อน คือ หมวด
หินภูกระดึง หมวดหินพระวิหาร หมวดหินเสาขัว หมวดหินภูพาน หมวดหินโคกกรวด และตะกอนควอเทอร์
นารี ซากดึกด าบรรพ์กระดูกไดโนเสาร์พบในหมวดหินเสาขัว ประกอบด้วย ชั้นหินดินดาน หินทรายแป้ง หิน
ทรายและหินกรวดมน สีน้ าตาลแกมแดง อายุของหมวดหินนี้ประมาณ 130 ล้านปีมาแล้ว (ยุคครีเทเชียสตอน
ต้น)  

จากการค้นพบซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ชิ้นแรกของไทยพบที่อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ในปี 2519 โดยนายสุธรรม แย้มนิยม อดีตนักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ขณะส ารวจแร่ยูเรเนียมใน
หมวดหินเสาขัวที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง บริเวณห้วยประตูตีหมากระดูกชิ้นนี้มีความกว้างยาวประมาณ 1 ฟุต 
จากการเปรียบเทียบ พบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซอโรพอด ซึ่งมีขนาดใหญ่ยาวประมาณ 15 เมตร 
และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นส่วนปลายล่างสุดของกระดูกต้นขาของไดโนเสาร์พวกกินพืช ต่อมาได้มีการขุด
ค้นพบซากดึกด าบรรพ์รวมถึงรอยตีนไดโนเสาร์ รวม 9 หลุม พบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืชขนาดใหญ่ รวมทั้ง
ฟันจระเข้ กระดองเต่า ฟันและเกล็ดปลาโบราณ และจากการส ารวจในเวลาต่อมาได้พบกระดูกไดโนเสาร์อีก
หลายชนิด ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรธรณี 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ ส าหรับให้
การศึกษาแก่เยาวชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 

หลุมที่ 1 (ประตูตีหมา) หลุมนี้ตั้งอยู่บนยอดยอดภูประตูตีหมา พบในปี พ.ศ. 2525 เป็น
หลุมขุดค้นที่ส าคัญของประวัติศาสตร์การค้นพบไดโนเสาร์ของประเทศ เนื่องจากพบกระดูกไดโนเสาร์ซอโร
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พอดเป็นจ านวนมาก เป็นกระดูกไดโนเสาร์กินพืชสกุลและชนิดใหม่ของโลกมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ภูเวียงโก
ซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus Sirindhornae) นอกจากนี้ยังพบกระดูกขาของไดโนเสาร์ขนาดเล็กตัว
เท่าไก่ วงศ์ซีลูโรซอร์ (Coelurosaur) สกุลคอมพ์ซอกนาธัส (Compsoghathus) และยังพบฟันของไดโนเสาร์
ที่มีลักษณะขากรรไกรคล้ายจระเข้ คือ สยามโมซอรัส สุธีธรนิ (Siamosaurus Suteethorni) (รูปที่ 3-24) 

หลุมที่ 2 (ถ้้าเจีย) พบซากดึกด าบรรพ์กระดูกส่วนคอของไดโนเสาร์ซอโรพอดเรียงต่อกัน 
จ านวน 6 ชิ้น แต่มีลักษณะเปราะแตกหลุดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ง่าย เพราะฝังตัวอยู่ในหินดินดานที่ผุ การขุด
แต่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ก่อนน าออกมาจากหลุมต้องท าเฝือกล้อมไว้ทั้งกระดูกและหินเพ่ือให้
คงรูป กรมทรัพยากรธรณีได้ท าเฝือกล้อมแล้วรอเวลาที่เหมาะสมเพ่ือน าไปตกแต่งให้สมบูรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
แต่โชคร้ายได้มีผู้งัดเฝือกออกท าให้กระดูกแตกหลุดจากกัน จนไม่สามารถท าให้กลับคืนรูปเดิมได้ และบริเวณ
ใกล้เคียงกันห่างไปประมาณ 50 เมตร ก็ยังมีสุสานหอยนางรม สกุล Exogyra ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของยุคค
รีเทเชียสตอนต้น หรือประมาณ 130 ล้านปีมาแล้ว ซากหอยดังกล่าวทับถมและประสานกันด้วยปูนหรือสาร
แคลเซียมคาร์บอเนต สันนิษฐานว่าชั้นปูนนี้น่าจะเกิดในสรูปที่เป็นน้ ากร่อยนิดๆ หรือสรูปที่เป็นน้ าจืด (รูปที่  
3-25) 

หลุมที่ 3 (ห้วยประตูตีหมา) อยู่ใกล้กับที่ท าการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเวียง พบซาก
ดึกด าบรรพ์กระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครงหลายชิ้น ของไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ ฝังอยู่ในชั้นหินทรายหมวด
หินเสาขัว อายุประมาณ 130 ล้านปีมาแล้ว (รูปที่ 3-26) 

หลุมที่ 4 (โนนสาวเอ้) บ้านหนองคอง อยู่ด้านทิศเหนือของภูประตูตีหมา ห่างออกไป
ประมาณ 4 กิโลเมตร พบซากดึกด าบรรพ์กระจายเป็นบริเวณกว้างกว่า 10 ตารางเมตร ประกอบด้วย กระดูก
ไดโนเสาร์ซอโรพอดขนาดใหญ่ และที่อยู่ในวัยเยาว์ นอกจากนั้นยังพบเกล็ดปลาเลปิโดเทสและกระดองเต่า 

หลุมขุดค้นที่ 5 (ซ้าหญ้าคา) อยู่ทางตอนใต้ของภูประตูตีหมา พบกระดูกไดโนเสาร์ซอโร
พอดมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กของพวกท่ีอยู่ในวัยเยาว์ และกระดูกของพวกเทอโรพอดปะปนกันอยู่ 

หลุมขุดค้นที่ 6 (ดงเค็ง) อยู่ทางตอนใต้ของภูโป่งใหญ่ พบกระดูกไดโนเสาร์ซอโรพอดหลาย
ชิ้น และฟอสซิลของจระเข้ขนาดเล็กจ านวนหนึ่ง 

หลุมขุดค้นที่ 7 (ภูน้อย) บริเวณนี้ค้นพบฟันคาร์โนซอร์ (Carnosaur) จ านวนหนึ่ง ลักษณะ
ปลายแหลมโค้งงอเล็กน้อยลักษณะคล้ายมีดโค้ง มีคมที่ขอบทั้งสองด้าน และที่ขอบมีรอยหยักเหมือนมีดหั่นเนื้อ 
ซึ่งเป็นลักษณะฟันของไดโนเสาร์คาร์โนซอร์กินเนื้อขนาดใหญ่ 

หลุมที่ 8 (หินลาดป่าชาด) พบรอยตีนไดโนเสาร์ มากกว่า 60 รอยใน 10 แนวทางเดิน เป็น
ของไดโนเสาร์พวกกินเนื้อขนาดเล็กตระกูล ออร์นิโธไมโมซอร์ ซ่ึงเดินด้วย 2 ขาหลัง รอยตีนสัตว์ขนาดเล็ก อาจ
เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณ ไดโนเสาร์ขนาดเล็ตระกูล ซีลูโรซอร์ และพบรอยตีนสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ 1 
รอย 

หลมุที่ 9 (หินลาดยาว) พบซากดึกด าบรรพ์กระดูกไดโนเสาร์คาร์โนซอร์ขนาดใหญ่ในชั้นหิน
ทรายสีแดงของหมวดหินเสาขัว เป็นกระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกส่วนหางกว่า 10 ชิ้น จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่าเป็นไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลก จึงตั้งชื่อว่า สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (Siamotyrannus 
isanensis) หรือไทรันสยาม มีความยาวประมาณ 7 เมตร ลักษณะของกระดูกบ่งบอกว่าเป็นบรรพบุรุษของ ที-
เรกซ์ (Tyrannosaurus Rex) ในภาพยนตร์เรื่อง จูราสสิค พาร์ค ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
และมีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลาย ในขณะที่ ไทรันสยาม มีอายุประมาณครีเทเชียสต้อนต้น และมีขนาด
แค่ครึ่งหนึ่งของ ท-ีเรกซ ์(รูปที่ 3-29) 



 

 54 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

การเกิดซากดึกด้าบรรพ์กระดูกไดโนเสาร์บริเวณนี้ จัดเป็นโครงร่างแข็งเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมน้อยมาก แต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ในอดีตไดโนเสาร์ที่ด ารงชีวิตตามริมน้ าหรือหนองบึงล้มตายลง
แล้วกลายเป็นซากสิ่งมีชีวิต มีการสะสมตัวของตะกอนอย่างรวดเร็วปิดทับซากดังกล่าว ในส่วนเนื้อหนังมักเน่า
เปื่อยไปหลังจากตายลงไม่นาน แต่ส่วนที่คงทนกว่าคือกระดูกจะถูกตะกอนที่ทับถมรักษาสภาพไว้ไม่ให้ผุพัง ใน
ระหว่างที่ตะกอนสะสมตัวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และอัดตัวกลายเป็นหิน สารละลายแร่ธาตุก็ซึมเข้าไปตกผลึกในรูพรุน
ของกระดูกซึ่งมีรูโพรงอากาศแล้วแข็งตัวท าให้มีรูปร่างลักษณะโครงสร้างภายในเหมือนกระดูกจริงทุกประการ 
การเคลื่อนที่ของแผ่นอนุทวีปชานไทยชนกับแผ่นอนุทวีปอินโดจีน ท าให้ชั้นหินทรายบริเวณนี้ (ตั้งอยู่ในแผ่นอนุ
ทวีปอินโดจีน) เกิดยกตัวเกิดเป็นภูเขาเมื่อประมาณ 40 ล้านปีมาแล้ว ท าให้หินที่เก็บรักษาซากดึกด าบรรพ์
กระดูกไดโนเสาร์ไว้ยกตัวขึ้นมายังผิวโลก แล้วในช่วงเวลาของยุคควอเทอร์นารี (อายุประมาณ 1.8 ล้านปี
มาแล้ว – ปัจจุบัน) หินตะกอนที่ห่อหุ้มซากดึกด าบรรพ์กระดูกไดโนเสาร์ก็ถูกกัดเซาะจนกระทั่งซากดึกด าบรรพ์
กระดูกไดโนเสาร์ปรากฏให้เห็นดังปัจจุบัน (รูปที่ 3-28) 

ซากดึกด้าบรรพ์หอย ในอดีตสภาพแวดล้อมโบราณบริเวณนี้เป็นหนองน้ าหรือบึงน้ าจืดที่มี
หอยนางรม และสัตว์น้ าที่อาศัยรวมในหนองน้ าหรือบึง หลังจากหอยนางรมเจริญเติบโตและมีปริมาณมากมาย 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมท าให้สัตว์น้ ารวมทั้งหอยล้มตายแล้วทับถม ในส่วนเนื้อ
หนังมักเน่าเปื่อยไปหลังจากตายลงไม่นาน แต่ส่วนที่คงทนกว่าคือเปลือกหอยจะถูกตะกอนที่ทับถมรักษาสภาพ
ไว้ไม่ให้ผุพัง ในระหว่างที่ตะกอนสะสมตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และอัดตัวกลายเป็นหิน สารละลายแร่ธาตุก็ซึมเข้าไป
ตกผลึกในรูพรุนของเปลือกหอยซึ่งมีรูโพรงอากาศแล้วแข็งตัวท าให้มีรูปร่างลักษณะโครงสร้างภายในเหมือน
เปลือกหอยจริงทุกประการ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยาท าให้หินที่เก็บรักษา
ซากดึกด าบรรพ์ไว้ยกตัวขึ้นมายังผิวโลกแล้วถูกกัดเซาะจนกระทั่งซากดึกด าบรรพ์เปลือกหอยปรากฏให้เห็นดัง
ปัจจุบัน 
 

 
รูปที่ 3-24 ซากดึกด าบรรพ์กระดูกไดโนเสาร์กินพืชสกุลและชนิดใหม่ของโลก ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน 
และพบวงศ์ซีลูโรซอร์ พบฟันของไดโนเสาร์ สยามโมซอรัส สุธีธรนิ พบที่หลุมขุดค้นที่ 1 



 

 55 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

 

 
รูปที่ 3-25 ชิ้นส่วนซากดึกด าบรรพ์กระดูกส่วนคอไดโนเสาร์ชนิดกินพืชเป็นอาหาร “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” 
พบที่หลุมขุดค้นที่ 2 

 

 
รูปที่ 3-26 ซากดึกด าบรรพ์กระดูกไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่หลายชิ้น เป็นกระดูกซ่ีโครงและกระดูกสัน
หลัง พบที่หลุมขุดค้นที่ 3 



 

 56 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

 
รูปที่ 3-27 ซากดึกด าบรรพ์กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกส่วนหาง วิจัยพบว่าเป็นไดโนเสาร์สกุล
ใหม่ของโลก จึงตั้งชื่อว่า “สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส” หรือไทรันสยาม พบที่หลุมขุดค้นที่ 9 

 

 
 
รูปที่ 3-28 รูปภาพจ าลองแสดงกระบวนการกลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ 
(http://www.spacestationnathan.com/fossilization.html) 

 
สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูเวียง 

หลุมขุดค้นที่ 1 2 3 และ 9 มีการสร้างอาคารคลุมหลุมขุดไว้ (รูปที่ 3-29) มีป้ายสื่อความหมายแต่ค่อนข้างเก่า
และทรุดโทรม ส่วนหลุมอ่ืนๆ ยังไม่มีการพัฒนาแหล่ง  



 

 57 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

  

  
 

รูปที่ 3-29 สภาพอาคารคลุมหลุมขุดค้นทั้ง 4 แห่ง 
 
ศูนยศ์ึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 
เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาแห่งหนึ่ง โดยเน้นที่การจัดแสดงเรื่องราวของซากดึกด าบรรพ์ สังกัด

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สาธารณประโยชน์โคก
สนามบินเนื้อที่ 100 ไร่ ในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างด้วยเงิน
งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอยู่ในความก ากับดูแลของกรมทรัพยากรธรณี เริ่มเปิด
ให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เปิดให้บริการระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. ปิดบริการทุกวัน
จันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่ตรงกับวัดหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดให้บริการตามปกติ (รูปที่ 3-30) 

การค้นพบไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกของไทย 
สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2513 หน่วยส ารวจธรณีวิทยาจากสหรัฐอเมริกา ได้เข้าไปส ารวจแหล่ง

แร่ในพ้ืนที่เทือกเขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และได้พบแร่ยูเรเนียมชนิดคอฟฟินไนต์เกิดร่วมกับแร่ทองแดง
ชนิดอะซูไรต์และมาลาไคต์ ท าให้ต่อมาองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณูเข้าไปส ารวจ
เพ่ิมเติมด้วย ระหว่างปี พ.ศ. 2518 ตลอดจน 2523 กรมทรัพยากรธรณีได้เข้าไปท าการเจาะส ารวจใน
รายละเอียด ในปี พ.ศ. 2519 นายสุธรรม แย้มนิยม นักธรณีวิทยา ได้ค้นพบซากดึกด าบรรพ์เศษกระดูก
ไดโนเสาร์บริเวณพ้ืนล าห้วยประตูตีหมา และต่อมาวินิจฉัยได้ว่าเป็นเศษส่วนปลายของกระดูกขาหลังท่อนบน
ด้านซ้ายของไดโนเสาร์ซอริสเชียในกลุ่มซอโรพอด[1] (ไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่มี 4 ขา คอยาว หางยาว) โดย
ถือได้ว่าเป็นการค้นพบหลักฐานไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกของไทยที่น าไปสู่การส ารวจและวิจัยอย่างจริงจังจนถึง
ปัจจุบัน 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
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 58 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

 
การส้ารวจและวิจัย 
นับจากการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2519 กรมทรัพยากรธรณี โดย

โครงการความร่วมมือด้านบรรพชีวินวิทยา ไทย-ฝรั่งเศส ได้ท าการส ารวจไดโนเสาร์บนเทือกเขาภูเวียงอย่าง
ต่อเนื่อง มีการค้นพบกระดูก ฟัน และรอยตีนไดโนเสาร์จ านวนมาก โดยส่วนใหญ่พบอยู่ในหินทรายหมวดหิน
เสาขัวยุคครีเทเชียสตอนต้น (ประมาณ 130 ล้านปีมาแล้ว) มีทั้งไดโนเสาร์ซอโรพอดและเทอร์โรพอด 
หลากหลายสายพันธุ์ และมีขนาดตั้งแต่ตัวเท่าแม่ไก่ ไปจนถึงมีล าตัวยาวจากหัวจรดหางมากกว่า 15 เมตร 
นับเป็นการค้นพบท่ีส าคัญ ท าให้คนไทยมีความตื่นตัวเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งไดโนเสาร์ที่เทือกเขาภูเวียงอย่าง
ต่อเนื่อง และรวมถึงการเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรหลุมขุดค้นที่ 2 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2532 และได้เสด็จพระราชด าเนินพาคณะกรรมการรางวัล
นานาชาติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทอดพระเนตร
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2551 

การพัฒนาแหล่งไดโนเสาร์ภูเวียง 
นับตั้งแต่ที่มีการประกาศก่อตั้งอุทยานแห่งชาติภูเวียง ในปี พ.ศ. 2534 นั้น จังหวัดขอนแก่น 

อ าเภอภูเวียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานของรัฐหลายภาคส่วน ได้
เล็งเห็นความส าคัญของแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ทั้งหมด 4 หลุม ประกอบด้วย หลุมที่ 1 หลุมที่ 2 หลุมที่ 
3 และหลุมที่ 9 โดยการสร้างอาคารคลุมหลุมเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับกระดูกไดโนเสาร์ และยัง
ก่อสร้างทางเดินเท้าเชื่อมต่อระหว่างหลุม ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแล้ว ยังเป็นแหล่ง
เดินชมธรรมชาติในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงอีกด้วย อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมที่ แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยาน
แห่งชาติภูเวียง 

ก้าเนิดพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภเูวียง 
นับตั้งแต่ที่มีการประกาศก่อตั้งอุทยานแห่งชาติภูเวียง ในปี พ.ศ. 2534 นั้น จังหวัดขอนแก่น 

อ าเภอภูเวียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานของรัฐหลายภาคส่วน ได้
เล็งเห็นความส าคัญของแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ทั้งหมด 4 หลุม ประกอบด้วย หลุมที่ 1 หลุมที่ 2 หลุมที่ 
3 และหลุมที่ 9 โดยการสร้างอาคารคลุมหลุมเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับกระดูกไดโนเสาร์ และยัง
ก่อสร้างทางเดินเท้าเชื่อมต่อระหว่างหลุม ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแล้ว ยังเป็นแหล่ง
เดินชมธรรมชาติในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงอีกด้วย อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมที่ แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยาน
แห่งชาติภูเวียง 
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http://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%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%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%B9%83%E0%B8%99%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%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%B9%83%E0%B8%99%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%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%B9%83%E0%B8%99%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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 รูปที่ 3-30 ภาพแสดงการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ภูเวียงและเส้นทางเข้าถึง 

 
องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง มีการจัดองค์ประกอบการด าเนินงานอย่างครบวงจร มีการจัด

พ้ืนที่ด าเนินงานประกอบด้วย ส่วนส ารวจและวิจัย ส่วนอนุรักษ์และท าเทียมชิ้นส่วนตัวอย่างซากดึกด าบรรพ์ 
ส่วนคลังตัวอย่าง ห้องสมุด ส่วนนิทรรศการถาวร ส่วนบริหารจัดการ และพ้ืนที่บริการได้แก่ โรงอาหาร ร้าน
ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก และลานจอดรถ รวมถึงห้องประชุมขนาด 140 ที่นั่ง 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยามีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ และ
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น มูลนิธิด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงมีโอกาสต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 
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เส้นทางเข้าถึง 
ค าว่า ภูเวียง ในชื่อพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง สืบเนื่องจากพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์เคยเป็นส่วนหนึ่ง

ของอ าเภอภูเวียง มีหน่วยงานราชการในอ าเภอเวียงเก่า 3 หน่วยงานหลักที่ยังคงมีค าว่าภูเวียง คือ อุทยาน
แห่งชาติภูเวียง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่ามีการ
แยกอ าเภอเวียงเก่าออกจากอ าเภอภูเวียง จึงขออย่าได้สับสน การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง หากเริ่มต้น
ที่เมืองขอนแก่น (ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 444 กม.) ให้เดินทางไปตามเส้นทางสาย 12 (ถนนมะลิ
วัลย์) ผ่านอ าเภอบ้านฝาง อ าเภอหนองเรือ เลยอ าเภอหนองเรือไป 3 กม. ให้เลี้ยวขวาไปอ าเภอภูเวียง ถึง
อ าเภอภูเวียงให้ตรงไปเข้าหุบเขาภูเวียง จนถึงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ด้วยระยะทางประมาณ 80 กม. 

อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง 
ประวัติความเป็นมา 
อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 

ระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่นทางทิศตะวันตก ตามถนนขอนแก่น-ภูเวียงเมืองใหม่ ประมาณ 77 กิโลเมตร 
โดยพลเอกจารุภัทร เรื่องสุวรรณ ร่วมกับประชาชนชาวอ าเภอเวียงเก่าและอ าเภอภูเวียง จัดท าโครงการและ
ด าเนินงานโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2550 เป็นการจ าลองสภาพจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง หมู่ 3 บ้านหนองขาม ต าบลในเมือง 
อ าเภอเวียงเก่า มาไว้ที่บ้านโนนจานเกี้ยว ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า เป็นอุทยานและสวนสาธารณะริม
เส้นทางระหว่างทางไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง มีพ้ืนที่ 25 ไร่ มีฉากหลังเป็นเทือกเขาภูเวียง ภายในบริเวณ
อุทยานพ้ืนที่จัดตั้งเป็นสวนพักผ่อน สวนสุขภาพ มีโขดหิน น้ าตก บ่อน้ า สวนหย่อม สนามนั่งเล่น มีรูปปั้น
ไดโนเสาร์จ าลองทั่ว จ านวนมาก บางตัวสามารถร้องได้ เคลื่อนไหวได้คล้ายของจริง การเดินทางใช้เส้นทาง
เดียวกับทางไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย มีสินค้าจ าหน่ายทุกประเภท 
นักท่องเทีย่วสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เก็บค่าบริการ (รูปที่ 3-31) 

หน่วยงานที่ดูแล 
ปัจจุบัน อยู่ในความควบคุมดูแลของ อุทยานแห่งชาติภูเวียง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช 
 

  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://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
http://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
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%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%B9%83%E0%B8%99%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
http://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
http://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
http://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
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รูปที่ 3-31 ภาพแสดงลักษณะการจัดแสดงรูปจ าลองไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์บริเวณอุทยานไดโนเสาร์  
ภูเวียง และสภาพทั่วไปของอุทยานฯ 
 
  เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้้าตกทับพญาเสือ ประกอบด้วยเสาเฉลียง ลานหินปุ่ม หินลาด
ผีหลอก โบกฟ้าปลาข่อก้ัง ถ้ าคนนอน และถ้ าฝ่ามือแดง 

ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง บ้านหินร่อง ต าบลเมืองเก่าพัฒนา
อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น พิกัด 0203675ตะวันออก 1841219เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศระวางอ าเภอชุม
แพ (5442 III) การเดินทางเข้าพ้ืนที่เริ่มจากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12(ขอนแก่น-
ชุมแพ) ผ่านอ าเภอบ้านฝาง อ าเภอหนองเรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 
2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอ าเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางภูเวียง-บ้านหินร่อง เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร 
จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นเขาอีกประมาณ 1 กิโลเมตร (รูปที่ 3-32, 3-33, 3-34 และรูปที่ 3-35) 

น้ าตกทับพญาเสือเป็นน้ าตกที่ลาดยาวประมาณ 400 เมตร อยู่ด้านทิศใต้ของเทือกเขาภูเวียง 
มีเส้นทางเดินเท้าระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จากหน่วยจัดการต้นน้ าภูเวียง ตามเส้นทางเดินเท้าสามารถ
พบเห็นลักษณะหินแปลกตาหลายรูปแบบ 
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รูปที่ 3-32 เสาเฉลียง รูปที่ 3-33 ลานหินปุ่ม มีลักษณะคล้ายปะการัง 

  
รูปที่ 3-34 ฝ่ามือแดง ที่ถ้ าผ่ามือแดง รูปที่ 3-35 กุมภลักษณ์หรือโบกฟ้าปลาข่อก้ัง 

 
ลักษณะเด่น 
-  เสาเฉลียงมีเสาหินทรายธรรมชาติขนาดความสูงประมาณ 7 เมตร ลักษณะคล้ายดอกเห็ด  
- ลานหินปุ่ม  ลานหินลักษณะคล้ายปะการัง บริเวณลานหินนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์

บริเวณขอบในของภูลวกและมองเห็นขอบนอกของเทือกภูเวียงอยู่ไกลๆ ได้อย่างสวยงาม 
- หินลาดผีหลอก พลาญหินทราย ประกอบด้วยโขดหินรูปร่างแปลกตาสลับกับร่องแตกลึก 
- น้้าตกทับพญาเสือด้านบนเป็นหน้าผาชันน้ าตกชั้นเดียวขนาดเล็ก มีความสูง 10 เมตร 

ด้านล่างเป็นพลาญหินลาดเอียงยาว 200 เมตร ทางน้ าไหลตกลงมาตามความลาดชันของ
ภูมิประเทศ 

- โบกฟ้าปลาข่อกั้ง กุมลักษณ์หรือหลุมหม้อพบบริเวณผิวหน้าของลานหินน้ าตก มักพบ
ปลาลักษณะคล้ายปลาช่อนอาศัยอยู่ในหลุม เรียกว่า ปลาข่อกั้ง 

- ถ้้าคนนอนเพิงหินขนาดเล็ก มีเรื่องเล่าว่าใช้เป็นที่หลบฝน พักผ่อน ของคนในสมัยโบราณ 
- ถ้้าฝ่ามือแดงแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีแดงรูปฝ่ามือ 
สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูเวียง มี

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ แต่ไม่มีป้ายบอกต าแหน่งของแหล่งและป้ายสื่อความหมาย  
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รอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง หมู่บ้านโนนสูง ต าบลในเมือง 

อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่ 0209653 ตะวันออก 1856248 เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศระวาง
อ าเภอศรีบุญเรือง (5442 I) ขนาดของแหล่งมีความกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร การเดินทางเข้าพ้ืนที่เริ่มจาก
ตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอ าเภอบ้านฝาง อ าเภอหนอง
เรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึง
อ าเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางภูเวียง-บ้านเมืองใหม่ ไปจนถึงกิโลเมตรที่30 เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าอ่างเก็บน้ าบ้านโพธิ์
เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงที่ท าการอุทยานแห่งชาติภูเวียง จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นเขาอีกประมาณ 4 
กิโลเมตร  

ลักษณะเด่น พบรอยตีนไดโนเสาร์หลายชนิดมากกว่า 60 รอย แนวทางเดินหลายทิศทาง 
(ประมาณ 10 แนวทางเดิน) ส่วนใหญ่เป็นรอยตีนของไดโนเสาร์เดินด้วย 2 ขาหลังพวกกินเนื้อขนาดเล็ก
ตระกูล ออร์นิโธมิโมซอร์ นอกจากนั้นยังพบรอยตีนสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่รอยตีนสัตว์ขนาดเล็ก อาจเป็น
สัตว์เลื้อยคลานโบราณ และไดโนเสาร์ขนาดเล็กตระกูล ซีลูโรซอร์ รอยตีนประทับอยู่บนหินทรายเนื้อละเอียดสี
ขาว ในบางบริเวณของผิวหน้าหินทรายพบรอยชอนไช (รอยรูหนอน) และรอยริ้วคลื่น  

แบบจ าลองการเกิดรอยตีนไดโนเสาร์ แสดงไว้ในรูปที่ 3-36 และ 3-37 
 

 
   รูปที่ 3-36 สภาวะแวดล้อมโบราณในขณะที่ไดโนเสาร์หลายชนิดเดินย่ าลงไปบนตะกอนทรายปน  
   ดินเหนียวบริเวณริมแม่น้ าที่ไหลเอ่ือย 
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     รูปที ่3-37 ภาพจ าลองการเกิดรอยตีนไดโนเสาร์ในเนื้อหิน 

 

  

  
รูปที่ 3-38 รอยตีนทางเดินไดโนเสาร์ พบทั้งรอยของไดโนเสาร์กินพืชและร์กินเนื้อพร้อมทั้งป้ายสื่อความหมาย 

 

สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูเวียง มี
การถางหญ้าเพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง มีป้ายบอกต าแหน่งของแหล่ง กรมทรัพยากรธรณีได้ท าการติดตั้ง
ป้ายสื่อความเหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดรอยตีนไดโนเสาร์ (รูปที่ 3-38)  
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น้้าตกตาดฟ้า (เวียงเก่า) 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง หมู่บ้านโนนสูง ต าบลในเมือง อ าเภอ

เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่  0207739 ตะวันออก 1858148 เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศระวางอ าเภอศรีบุญ
เรือง (5442 I) การเดินทางเข้าพ้ืนที่เริ่มจากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12(ขอนแก่น-
ชุมแพ) ผ่านอ าเภอบ้านฝาง อ าเภอหนองเรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 
2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอ าเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางภูเวียง-บ้านเมืองใหม่ ไปจนถึงกิโลเมตรที่30 
เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าอ่างเก็บน้ าบ้านโพธิ์ เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงที่ท าการอุทยานแห่งชาติภูเวียง จากนั้น
เดินทางโดยรถยนต์ขึ้นเขาอีกประมาณ 6 กิโลเมตร และเดินเท้าเข้าตัวน้ าตกอีก 200 เมตร จะถึงตัวน้ าตก 

ลักษณะเด่น น้ าตกตาดฟ้าเป็นน้ าตกชั้นเดียวที่มีความสูงประมาณ 30 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 30 เมตร ด้านล่างเป็นแอ่งน้ าและเนินทราย ช่วงฤดูที่น้ าน้อยเมื่อน้ าไหลผ่านหน้าผาน้ าตกลงมาสู่
ด้านล่างน้ าจะซึมหายไปในรู บริเวณโดยรอบพบก้อนหินทรายขนาดใหญ่อยู่โดยทั่วไป (รูปที่ 3-39) 

ลักษณะธรณีวิทยา บริเวณนี้เป็นหินของหมวดหินพระวิหาร ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ 
100 วางตัวในทิศทางประมาณ 3440 (dip angle/dip direction) ประกอบด้วย หินทราย สีขาว สีขาวแกม
เหลือง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ ขนาดเม็ดละเอียด การคัดขนาดดี ความกลมมนปานกลางถึงดี ชั้น
หนาปานกลางถึงชั้นหนา แนวรอยเลื่อน (78/152, 85/106 บริเวณผาชันของน้ าตกเกิดจากรอยเลื่อนตามแนว
ระดับ (strike-slip fault) ผนังพ้ืนจะเคลื่อนที่ไปทางขวาหรือไปทางด้านข้าง โดยที่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
เพียงเล็กน้อยมาก การเคลื่อนที่ด้านข้างไปทางด้านขวาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รอยเลื่อน “dexstral” และ 
75/144) แนวแตกเรียบ (75/138, 80/194, 85/132 และ 86/130) หมวดหินนี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสหรือ
อายุประมาณ 140 ล้านปีมาแล้ว 

 

 
  รูปที่ 3-39 สภาพน้ าตกตาดฟ้า (เวียงเก่า) 
 
การเกิดน้้าตกตาดฟ้า ในช่วงยุคจูแรสซิกถึงยุคครีเทเชียสตะกอนที่สะสมตัวในสภาวะ

แวดล้อมทางน้ าโบราณบนแผ่นดิน โดยการพัดพาตะกอนของแม่น้ าประสานสายและแม่น้ าโค้งตะวัด ตะกอนที่
ทับถมและจมตัวลงผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยากลายเป็นหินให้หินชั้นหรือหินตะกอน (ส่วนใหญ่เป็นหิน
ทราย) ต่อมาเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นอนุทวีปชานไทยชนกับแผ่นอนุทวีปอินโดจีน ท าให้ชั้นหินทรายบริเวณนี้ 
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(ตั้งอยู่ในแผ่นอนุทวีปอินโดจีน) เกิดยกตัวเกิดเป็นภูเขาเมื่อประมาณ 40 ล้านปีมาแล้ว ท าให้พบโครงสร้างใน
ชั้นหิน ได้แก่ การคดโค้ง รอยแตก และรอยเลื่อน เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางให้น้ าไหลผ่านพร้อมทั้งกัดเซาะหินที
ละน้อย ๆ ส่วนที่ถูกกัดเซาะจะถูกท าลายและพัดพาออกไปตามทางน้ า ท าให้ชั้นหินเกิดการพังทลายลงมาเป็น
หน้าผาชันปรากฏเป็นชั้นน้ าตกสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาของยุคค
วอเทอร์นารี (ประมาณ 1.8 ล้านปีมาแล้ว – ปัจจุบัน) 

สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูเวียง มี
ทางเดินศึกษาธรรมชาติไปที่แหล่ง มีป้ายบอกต าแหน่งของแหล่ง แต่ยังไม่มีป้ายสื่อความหมาย  

 
ผาชมตะวัน 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง หมู่บ้านนาดี ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ

หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่ 0209847 ตะวันออก 1858060 เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศระวางอ าเภอ
ศรีบุญเรือง (5442 I) การเดินทางเข้าพ้ืนที่เริ่มจากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 
(ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอ าเภอบ้านฝาง อ าเภอหนองเรือ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทาง
หลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงอ าเภอภูเวียง แล้วใช้เส้นทางภูเวียง-บ้านเมืองใหม่ ไปจนถึง
กิโลเมตรที่30 เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าอ่างเก็บน้ าบ้านโพธิ์ เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงที่ท าการอุทยานแห่งชาติภู
เวียง จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นเขาอีกประมาณ 10 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าอยู่ทางขวามือ  

ลักษณะเด่น ลานหินที่มีลักษณะเป็นหน้าผา เกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกและรอย
เลื่อนท าให้เกิดลักษณะเป็นหน้าผาซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพสวยงามด้านล่ าง และสามารถมองเห็นอ่าง
เก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ได้ นับว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น 
(รูปที่ 3-40 และรูปที่ 3-41) 

 

 

 

รูปที่ 3-40 จุดชมวิวบริเวณผาชมตะวันบริเวณหน้าผาหิน
ทราย 

รูปที่ 3-41 ชุดของแนวรอยแตก 2 แนววางตัวใน
ทิศทางเกือบตั้งฉากกันพบบริเวณผาชมตะวัน 

สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูเวียง มี
การถางหญ้าเพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง มีป้ายบอกต าแหน่งของแหล่ง แต่ยังไม่มีป้ายสื่อความหมาย  

 
3.2.3 พื้นที่แหล่งหินแปลกตา 

ประกอบด้วย สะพานหินธรรมชาติ กุมภลักษณ์ ผาผีเจาะในบริเวณวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ละลุ
น้อย และหินช้างสี (รูปที่ 3-42) 
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รูปที่ 3-42 แหล่งธรณีวิทยาในพ้ืนที่แหล่งหินแปลกตา 
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วัดเขื่อนอุบลรัตน์ 
วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ประกอบด้วย ก าแพงหินธรรมชาติ สะพานหินธรรมชาติผาเจาะ กุมภ

ลักษณ์ และลานหินแตก 
ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ อยู่ในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 

จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่0247792ตะวันออก 1852594 เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศระวางบ้านโคกสูง (5542 III) 
การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ สะพานหินธรรมชาติวัดอุบลรัตน์ อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 50 กิโลเมตร 
โดยเริ่มเดินทางจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปยังอ าเภออุบลรัตน์ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 ไปจังหวัดอุดรธานี 
จากตัวจังหวัด 25 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าอ าเภออุบลรัตน์ ถึงตัวอ าเภอจะมีแยกเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางอ าเภอ
หนองแสง-ท่าเรือ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะถึงวัดอุบลรัตน์ซึ่งจะพบสะพานหินธรรมชาติอยู่ภายในวัด 

ลักษณะเด่น 
- ก้าแพงหินธรรมชาติ มีขนาดของความกว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร 

สูงประมาณ 2.5-3 เมตร เป็นลักษณะคล้ายก าแพงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความยาวมาก ด้านบนของตัว
ก าแพงสามารถข้ึนไปเดินได ้

- สะพานหินธรรมชาติผาเจาะ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความกว้างประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ 200 เมตร ช่องใต้สะพานมีความสูงจากพ้ืนประมาณ 2 เมตร ภายใต้ตัวสะพานมีพระพุทธรูปปาง
ไสย์ยาสน์ประดิษฐานอยู่ (รูปที่ 3-43 และรูปที่ 3-45) 

 

 
1. เกิดรอยแยกในชั้นหินทรายเนื่องจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก 
2. เกิดการกัดเซาะหินตามแนวรอยแยกดังกล่าวในแนวดิ่ง 
3. การกัดเซาะในแนวดิ่งหยุดลง เกิดการกัดกร่อนโดยทั่วไป ส่วนที่ถูกกัดกร่อนจะถูกพัดพาออกไป 
4. เกิดการกัดกร่อนกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง จนเป็นโพรงทะลุและปรากฏเป็นสะพานหินธรรมชาติใน

ปัจจุบัน 
 รูปที่ 3-43 รูปแสดงกระบวนการเกิดสะพานหินผาเจาะ 
 

- ลานหินแตก พลาญหินที่มีลักษณะร่องแตกลึก เกิดเป็นภูมิประเทศที่สวยงาม บางช่วง
สามารถลงไปเดินเล่นได้และมีความซับซ้อนคล้ายกับเขาวงกต ) (รูปที่ 3-47 และรูปที่ 3-49) 

- กุมภลักษณ์ หลุมที่เกิดจากน้ าพัดเอาก้อนกรวด และเม็ดทราย มาหมุนวนอยู่ในแอ่ง
เล็กๆ บนผิวหน้าของลานหินที่มีความลาดเอียง การขัดสีของเม็ดกรวด และเม็ดทรายที่เกิดในช่วงน้ า
หลาก ท าให้แอ่งเดิมขยายและลึกเว้าจนเป็นหลุมหรือเรียกว่า กุมภลักษณ์ (pothole) (รูปที่ 3-44 และรูป
ที่ 3-46) 
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ก.เกิดการสึกร่อนของผิวหน้าชั้นดิน จากการครูดของตะกอนกรวดทรายตามล าน้ า 
ข.ตะกอนกรวดทรายตกลงไปตามหลุมและหมุนวน ท าให้เกิดการกัดเซาะในแนวดิ่ง 
ค.เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนซ้ าหลายฤดูกาลท าให้หลุมมีขนาดใหญ่ข้ึน 
ง.เมื่อหลุมมีความลึกถึงระดับหนึ่งจะท าให้หลุมเกิดการกัดเซาะในแนวระดับท าให้หลุมกว้าง
ขึ้น 

                   รูปที่ 3-44 รูปแสดงกระบวนการเกิดกุมภลักษณ์ 
 

 
 

รูปที่ 3-45 สะพานหินธรรมชาติมีพระพุทธรูปปาง
ไสย์ยาสน์ประดิษฐานอยู่ 

รูปที่ 3-46 กุมภลักษณ์ หลุมที่เกิดการจากกัดกร่อน
โดยทางน้ าในสมัยโบราณ 

  

รูปที่ 3-47 แนวการวางตัวของก าแพงหินขนาดยักษ์ที่
วางตัวขนานกับสะพานหินธรรมชาติ 

รูปที่ 3-48 หน้าผาลักษณะคล้ายรูปผี พบอยู่บริเวณ
ใกล้กับสะพานหินธรรมชาติ 
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รูปที่ 3-49 ร่องลึกบริเวณลานหินแตก 

 
  หินช้างส ี 

ประกอบด้วย หินช้างสี จุดชมวิวอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ หินหัวกะโหลก น้ าในโพรงหิน 
และโป่งธรรมชาติ 

ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่ อยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ าพอง ต าบลโคกงาม อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น พิกัดที่ 0244792ตะวันออก 1842701เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศระวางบ้านโคกสูง (5542 III) 
การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ หินช้างสีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าพอง ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 80 
กิโลเมตร โดยเริ่มเดินทางจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปยังอ าเภออุบลรัตน์ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 ไปที่
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 25 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าอ าเภออุบลรัตน์ เมื่อถึงตัวอ าเภอเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง
สาย หนองแสง-ท่าเรือ ลัดเลาะริมเขื่อนอุบลรัตน์ไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงที่ท าการอุทยานฯ รวม
ระยะทาง 65 กิโลเมตร จากที่ท าการอุทยานฯ สามารถเดินเท้าลัดเลาะตามสันเขาไปยังหินช้า งสีใช้เวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง หรือขับรถอ้อมไปทางบ้านค าหญ้าแดง อีกประมาณ 25 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าเข้าไป
อีกประมาณ 200 เมตร จะถึงหินช้างสี 

ลักษณะเด่น เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาหินช้างสี คลอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 0.5 ตาราง
กิโลเมตร รอยเลื่อนเป็นตัวควบคุมที่ก่อให้เกิดกลุ่มของก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่รูป
สวยแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินช้างสี ก้อนหินหัวช้าง ก้อนหินหัวกะโหลก น้ าในโพรงหินซึ่งเกิดจากการกัด
เซาะของทางน้ า บางบริเวณพบร่องลึกหรือก าแพงหินขนานไปกับทางเดิน ซึ่งเป็นผลมาจาการกัดเซาะของทาง
น้ าตามรอยแตกในเนื้อหิน และบางบริเวณเกิดจากรอยเลื่อน นอกจากนี้ยังพบลักษณะของกุมภลักษณ์ รอยชั้น
เฉียงระดับ และโป่งธรรมชาติ (รูปที่ 3-50, 3-51, 3-52 และรูปที่ 3-53) 

ลักษณะธรณีวิทยา บริเวณนี้เป็นหมวดหินพระวิหาร ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ 100 
วางตัวในทิศทางประมาณ 1050 (dip angle/dip direction) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายปนกรวด สีขาว
ถึงสีขาวปนเหลือง เนื้อละเอียดถึงหยาบปานกลาง มีการคัดขนาดดี ความกลมมนกึ่งเหลี่ยมถึงกึ่งมน ชั้นหนา
ปานกลางถึงชั้นหนา ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ กรวดที่พบเป็นกรวดของแร่ควอตซ์ พบชั้นเฉียงระดับ 
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(15/255) แนวรอยเลื่อน (80/112 และ 75/314) แนวแตกเรียบ (72/143, 65/345 และ 85/148) หมวดหิน
นี้มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสหรืออายุประมาณ 140 ล้านปีมาแล้ว  

การเกิดหินช้างสี ยุคจูแรสซิกถึงยุคครีเทเชียสตะกอนที่สะสมตัวในสภาวะแวดล้อมโบราณ
บนแผ่นดิน โดยการพัดพาตะกอนของแม่น้ าประสานสายและแม่น้ าโค้งตะวัด ผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยา
กลายเป็นหินให้หินชั้นหรือหินตะกอน (ส่วนใหญ่เป็นหินทราย) ต่อมาเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นอนุทวีปชานไทย
ชนกับแผ่นอนุทวีปอินโดจีน ท าให้ชั้นหินทรายบริเวณนี้ (ตั้งอยู่ในแผ่นอนุทวีปอินโดจีน) เกิดยกตัวเกิดเป็นภูเขา
เมื่อประมาณ 40 ล้านปีมาแล้ว เกิดการคดโค้ง รอยแตก และรอยเลื่อน กระบวนการทางธรณีวิทยา (การกร่อน 
การผุพัง และการพัดพา) ท าให้หินที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนต่ าผุกร่อนไป คงเหลือหินที่ทนต่อการผุกร่อน
ที่มากกว่าคงเหลือปรากฏ นอกจากนี้ลักษณะโครงสร้าง รอยแตก รอยเลื่อน รากพืชที่ชอนไชเข้าตามรอยแตก 
รอยแยกของหิน รวมทั้งซากพืชที่เน่าเปื่อยเป็นตัวเร่งให้เกิดการผุพังของหินมากขึ้น ปรากฏเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น หินช้างสี ก้อนหินหัวช้าง ก้อนหินหัวกะโหลก และน้ าในโพรงหิน เป็นต้น ดังปรากฏในปัจจุบัน 

  
รูปที่ 3-50 หินช้างสี จุดเด่นของเส้นทางท่องเที่ยว
แห่งนี้ 

รูปที่  3-51 ทิวทัศน์อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ อยู่
ระหว่างเส้นทางจากหินช้างสีไปหินหัวกะโหลก 

  

  
รูปที่  3-52 หินหัวกะโหลกมีบันไดและรั้วป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยว 

รูปที่ 3-53 ลักษณะหินรูปร่างแปลกตาที่พบระหว่าง
เส้นทาง 

สภาพปัจจุบันของแหล่ง  ปัจจุบันแหล่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ าพอง มี
ทางเดินศึกษาธรรมชาติไปที่แหล่ง มีป้ายบอกต าแหน่งของแหล่ง และป้ายสื่อความหมายบอกที่มาของชื่อหิน
ช้างสีและก าลังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  
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3.3 สถานะภาพแหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม นิเวศวิทยาและอ่ืน ๆ ในเขตอุทยานธรณีจังหวัด
ขอนแก่น 
 3.3.1 อ้าเภอภูผาม่าน 
  อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ป่าดงลาน ท้องที่ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุม
แพ มีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอาณาบริเวณในอ าเภอภูผาม่าน และอ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จัดเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 72 ของประเทศ อีกทั้งยัง
เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ าล าธาร และมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะถ้ าและน้ าตก (รูปที่ 3-54) 
 รูปลักษณ์ภายนอกของอุทยานแห่งนี้ คือ เทือกเขาหินปูนที่มีหน้าผาตัดตรงดิ่งลงมาเป็นริ้วๆ 
คล้ายผ้าม่าน ท าให้ชื่อของอุทยานฯ ถูกตั้งตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยาน ที่มีหน้าผาสูงชัน
คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่  
 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสูงชัน
สลับซับซ้อนกันเป็นแนวยาวสลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 200 - 1,000 เมตร 
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นภูเขาหินปูน และภูเขาขนาดเล็กติดต่อกันหลายเทือก สภาพป่าของที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วย
ป่าดิบ และป่าไม้เบญจพรรณ สภาพอากาศจะเย็นชื้นเกือบตลอดปี 
 สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ มีถ้ าต่างๆ หลายแห่ง เช่น ถ้ าปู่หลุบ ซึ่งอยู่ติดกับที่ท าการ
อุทยานฯ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีน้ าไหลรินตลอดเวลา ถ้ าผาพวงเป็นถ้ าที่สวยงาม ซึ่ง
ปากทางเข้าอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ท าการอุทยานฯ นอกจากนี้มีถ้ าลายแทง อันเป็นถ้ าที่มีภาพเขียนสีโบราณบนผนัง
ถ้ า และรอบชายเขตอุทยานฯ มีน้ าตกที่งดงามหลายแห่ง เช่น น้ าตกตาดฮ้อง น้ าตกตาดฟ้า และน้ าตกเขาสาม
ยอด เป็นต้น 

เนื่องจากเป็นอุทยานฯ ซึ่งเพ่ิงก่อตั้ง
ใหม่ การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
จึงยังล าบากและทุรกันดาร ทั้งยังไม่มีที่
พักและสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับ
นักท่องเที่ยว  ผู้ สนใจเที่ยวชมควร
เตรียมพร้อมในทุกด้าน รายละเอียด
เพ่ิมเติมติดต่อ กองอุทยานแห่งชาติ    
กรมป่าไม้ โทร. 579-7223, 579-5734 
 
 

รูปที่ 3-54 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
 

 2) จุดเด่น 
 - มีการให้บริการท่องเที่ยวครบครัน ทั้งการให้บริการข้อมูล และการให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมส าหรับนักเรียน 
 -  ภูมิทัศน์โดยรอบได้รับการดูแลความสะอาดและบริหารจัดการเป็นอย่างดี เป็นระเบียบและ
สะอาดสะอ้าน 
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 -  ลักษณะพ้ืนที่มีบริเวณกว้าง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก และสามารถ
ท่องเที่ยวได้ในทุกฤดู 
 3) จุดด้อย 
 -  สถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ าหรือน้ าตกต่างๆ ภายในอุทยานฯ อยู่ไกลกัน ท าให้นักท่องเที่ยวที่
ไม่มีรถส่วนตัวเดินทางล าบาก  
 -  บางฤดูกาล ไม่สามารถเปิดให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวบางพ้ืนที่เช่นน้ าตกได้ ด้วยเหตุผล
ทางด้านความปลอดภัย 
 4) แนวทางในการส่งเสริม / ปรับปรุง 
 -  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละฤดู พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบ เพื่อสร้างโอกาสในการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
 -  จัดบริการน าเที่ยวในเส้นทางต่างๆ ร่วมกับพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 
(ฮังแมลงชุมแพ) หรือวัดต่างๆ ในพ้ืนที่อ าเภอภูผาม่าน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
  ถ้้าค้างคาว 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 เป็นถ้ าขนาดใหญอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาม่านภายในถ้ ามีค้างคาวปากย่นอาศัยอยู่
หลายล้านตัว ในช่วงเย็นย่ าของทุกวัน ค้างคาวจะบินออกจากถ้ าไปหากินเป็นริ้วขบวนยาวนับสิบกิโลเมตร 
นักท่องเที่ยวสามารถชมความมหัศจรรย์ น่าตื่นตาของฝูงค้างคาวนับล้านๆ ตัวได้ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น 
 ภูเขาภูผาม่าน มีถ้ าค้างคาว ซึ่งมีค้างคาวอาศัยอยู่จ านวนนับล้านตัว ส่วนใหญ่จะเป็นค้างคาว
พันธุ์ที่มีขนาดล าตัวเล็ก เมื่อบินอยู่บนท้องฟ้ากระทบกับแสงอาทิตย์ที่ก าลังจะลับขอบฟ้า จะเห็นล าตัวค้างคาว
เป็นสีแดง ชาวบ้านแถวนี้จึงเรียกว่า ค้างคาวแดง หรือ อีเจียแดง สารานุกรมไทย ส าหรับเยาวชน เล่มที่ 2 เห็น
ว่ามีขนาดเล็กใกล้เคียงกับค้างคาว พันธุ์กิตติ ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า คราซิโอไนก์เทริส ทองลงยาไอ พบโดย 
นายกิตติ ทองลงยา ที่ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี 2516 แต่จะเป็นพันธุ์เดียวกันหรือไม่ ยังไม่ทราบแน่ชัด (รูปที่ 
3-55) 
 ช่วงเวลาที่ค้างคาวจะบินออกจากถ้ าประมาณ 6 โมงเย็น หรือช่วงที่ดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้า 
จะบินออกมาเป็นสายสวยงามมาก ใช้เวลานานประมาณ 20 – 25 นาที จึงจะหมดฝูง ลักษณะการบินต่างกัน
แล้วแต่สภาวะอากาศ เช่น ถ้าอากาศร้อน ฝูงค้างคาวจะบินขึ้นสูง ถ้าอากาศเย็นหรือมีฝนตก ฝูงค้างคาวจะบิน
ต่ ามาก ระดับต่ ากว่ายอดไม้ก็เคยมีให้เห็น และถ้าวันใดฝูงค้างคาวบินกระจายกันเต็มท้องฟ้าไม่เป็นระเบียบ ไม่
เป็นแถว ชาวบ้านเชื่อกันว่าอีกไม่ช้าจะมีพายุฝนตกหนัก (รูปที่ 3-56) 
 ดังนั้นลักษณะการบินของฝูงค้างคาวจึงสามารถจะพยากรณ์สภาพดินฟ้าอากาศได้ ซึ่งเป็น
ความเชื่อของชาวพ้ืนบ้านแถบนั้น และความเชื่อของชาวบ้านยังเชื่ออีกว่า ค้างคาวจะบินออกไปหากินน้ าทะเล
ที่อ่าวไทย ดังนั้นมูลค้างคาวจึงเค็ม แต่บางกระแสบอกว่า ค้างคาวบินออกไปหากินแถวเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น แล้วรุ่งเช้าประมาณตีห้าก็จะบินกลับเข้าถ้ าเพ่ือนอนพักผ่อน 
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รูปที่ 3-55 ถ้ าค้างคาว  
 

 
 

รูปที่ 3-56 ฝูงค้างคาวบินออกจากถ้ า  
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 2) จุดเด่น 
 - เป็นจุดชมธรรมชาติที่มีความสวยงามและขึ้นชื่อของอ าเภอภูผาม่าน 
 3) จุดด้อย 
 -  สามารถชมค้างคาวได้เฉพาะเวลาจ ากัดเท่านั้น คือ เวลาประมาณ 18.00 – 19.00 น. โดย
ไม่สามารถก าหนดหรือควบคุมใดๆ ได้ 
 4) แนวทางในการส่งเสริม / ปรับปรุง 
 -  จัดเส้นทางการท่องเที่ยวถ้ าค้างคาวร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ภายในอ าเภอภูผาม่าน 
เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชาวบ้าน 
 
  ถ้้าภูตาหลอ 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 ถ้ าภูตาหลอ ตั้งอยู่ที่บ้านวังสวาบ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอฯ 17 กิโลเมตร รถยนต์เข้าถึงได้
เฉพาะในฤดูแล้ง เป็นถ้ าที่โอ่งโถง พ้ืนที่ประมาณไร่เศษ เพดานถ้ าสูงประมาณ 5-7 เมตร มีหินงอกหินย้อยซึ่ง
ยังอยู่ในสรูปที่เป็นธรรมชาติ พ้ืนถ้ าเป็นดินเรียบอากาศภายในเย็นสบาย หินบางก้อนมีลักษณะคล้ายหินเขี้ยว
หนุมาน (รูปที่ 3-57) 
 

 
 

รูปที่ 3-57 ถ้ าภูตาหลอ  
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  ถ้้าพระ 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 ถ้ าพระ อยู่ใกล้เคียงกับ ถ้ าค้างคาว เป็นถ้ าที่มีลักษณะยาวเฉียงขึ้นด้านบน สามารถเดินทะลุ
ถึงยอดภูผาม่านได้แต่เส้นทางค่อนข้างล าบากภาย ในถ้ ามีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีเสาหินขนาดใหญ่ 
รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ตลอดทั้งปี แต่เหมาะที่จะท่องเที่ยวในฤดูหนาว เนื่องจากในฤดูฝนมีน้ าไหลผ่านถ้ าท า
ให้มตีะไคร่จับก้อนหิน (รูปที่ 3-58) 
 

 
 

รูปที่ 3-58 ถ้ าพระ 
 
  วัดเขาสามยอด 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 วัดเขาสามยอดตั้งอยู่ที่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
๒๔๓๐ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๒๕ ไร่ เป็นศาสนสถานที่มีความโดดเด่นด้านสถานที่ตั้ง กล่าวคือ ภายในวัดมีเส้นทาง
เดินขึ้นเขาไปยังถ้ าพระอรหันต์เพ่ือสักการะพระพุทธรูปภายในถ้ า บรรยากาศภายในวัดสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่
การปฏิบัติธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ (รูปที่ 3-59) 
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รูปที่ 3-59 ถ้ าพระอรหันต์วัดเขาสามยอด 
 

 
 

รูปที่ 3-60 ทางข้ึนไปถ้ าพระอรหันต์วัดเขาสามยอด 
 
 2) จุดเด่น 
 - วัดตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความสวยงาม สามารถเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อ าเภอภูผาม่านและอ าเภอ
ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี 
 -  เอกลักษณ์เด่นของวัด คือ “ถ้ าพระอรหันต์” ซึ่งตั้งอยู่บนเขาที่มีทางเดินส าหรับเดินขึ้นไป
สักการะ 
 3) จุดด้อย 
 -  วัดอยู่ไกลจากถนนสายหลักของอ าเภอภูผาม่าน ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ  และ
เส้นทางการเดินทางคมไม่ค่อยสะดวก 
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 - ถ้ าพระอรหันต์อยู่ไกล ทางเดินขึ้นสะดวกแค่ช่วงแรกที่มีการจัดท าบันไดเท่านั้น ส่วนอ่ืนๆ 
เป็นเนินดินที่ไม่ได้จัดการเป็นทางเดินที่สะดวกสบาย ไม่เหมาะส าหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีร่างกายไม่
แข็งแรง 
 4) แนวทางในการส่งเสริม / ปรับปรุง 
 -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิบากโดยการพัฒนาให้พ้ืนที่วัดกลายเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ เพ่ือ
ดึงดูดผู้คนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยรถโฟร์วีลหรือบิ๊กไบต์ให้ขึ้นมาท่องเที่ยวและสักการะพระในถ้ าพระ
อรหันต์ 
  วัดศิลาดาษ 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 วัดเขาสามยอดตั้งอยู่เลขที่ 2156 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 เป็นวัดที่มี
ความโดดเด่นทางด้านความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับสังขารของพระครูคัมภีรสารคุณ หรือหลวงปู่ค ามั่น มรณภาพเมื่อ
วันที่ 6 เมษายน 2554 โดยร่างไม่เน่าเปื่อย เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังมีความ
โดดเด่นทางด้านประติมากรรมรูปปั้นรูปพระและสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ค้างคาว ไดโนเสาร์ นกยูง เสือ กวาง 
บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่นานาชนิด (รูปที่ 3-61 และรูปที่ 3-62) 
 

 
 

รูปที่ 3-61 สังขารของพระครูคัมภีรสารคุณ หรือหลวงปู่ค ามั่น 
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รูปที่ 3-62 ประติมากรรมพระและสัตว์ภายในวัดศิลาดาษ 

 
 2) จุดเด่น 
 - วัดมีชื่อเสียงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของสังขารพระครูคัมภีรสารคุณ หรือหลวงปู่ค ามั่นที่ไม่
เน่าเปื่อย 
 -  บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่จ านวนมาก เหมาะส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 
 3) จุดด้อย 
 -  วัดอยู่ไกลจากถนนสายหลักของอ าเภอภูผาม่าน ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ  และ
เส้นทางการเดินทางคมไม่ค่อยสะดวก 
 4) แนวทางในการส่งเสริม / ปรับปรุง 
 -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิบากร่วมกับเส้นทางวัดเขาสามยอด 
 
  ร้านสุวรรณาของฝาก 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 ร้ายสุวรรณาของฝากอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอภูผาม่านประมาณ 500 เมตร เป็นแหล่ง
จ าหน่ายของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในอ าเภอภูผาม่าน จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน 
เช่น เสื้อผ้าชุดประจ าท้องถิ่นของชาวภูผาม่าน ผ้าทอพ้ืนเมือง เครื่องดื่มสมุนไพรชงส าเร็จรูป รวมทั้งสินค้าของ
ที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์สื่อถึงความเป็น “ภูผาม่าน” ผ่านการใช้สัญลักษณ์รูปค้างคาวในการออกแบบ เช่น เสื้อ
ยืด เสื้อโปโล พวงกุญแจ และกระเป๋าผ้าสกรีนลาย (รูปที่ 3-63 และรูปที่ 3-64) 
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รูปที่ 3-63 ร้านสุวรรณาของฝาก 

 

 
รูปที่ 3-64 เครื่องดื่มสมุนไพรชงส าเร็จรูป 

 
 2) จุดเด่น 
 - ร้านค้าสะอาด มีห้องน้ าบริการ สามารถเป็นจุดพักรถของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 -  สินค้าภายในร้านมีความหลากหลาย ทั้งสินค้าที่เป็นของพ้ืนเมือง สินค้าโอทอป และสินค้า
ของที่ระลึกซึ่งพัฒนามาจากจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวภายในอ าเภอภูผาม่าน คือ รูปค้างคาว จากถ้ า
ค้างคาว นอกจากนี้ยังมีบริการจ าหน่ายเครื่องดื่มอีกด้วย 
 - ร้านค้าเป็นศูนย์รวมของชุมชนในการกระจายรายได้ โดยการรับของมาขายหรือให้ชาวบ้าน
ฝากขายสินค้า 
 -  เป็นร้านค้าท่ีใหญ่ที่สุดและมีสินค้าของฝากหลากหลายมากที่สุดในอ าเภอภูผาม่าน 
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 3) จุดด้อย 
 -  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
 4) แนวทางในการส่งเสริม / ปรับปรุง 
 -  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ 
ให้เป็นจุดพักรถและศูนย์กลางการจ าหน่ายของที่ระลึกของอ าเภอภูผาม่าน รวมทั้งสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์
จ าหน่ายสินค้าของอุทยานธรณีได้อีกด้วย 
 
 3.3.2 อ้าเภอเวียงเก่า 
 อุทยานแห่งชาติภูเวียง 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 อุทยานแห่งชาติภูเวียงตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอภูเวียง อ าเภอสีชมพู อ าเภอชุมแพ อ าเภอหนอง
นาค า และอ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น (รูปที่ 3-65) มีหลักฐานว่าป่าภูเวียงเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มี
อารยธรรมเมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้ว มีการขุดพบกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือ เครื่องใช้ โลหะส าริด พระ
พุทธไสยาสน์สมัยทวารวดี รวมทั้งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ าหลืบเงินหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ า
ผามือแดง บนเทือกเขาภูเวียง นอกจากนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2519 มีการค้นพบรอยเท้าและซากกระดูก
ไดโนเสาร์ และสัตว์โลกดึกด าบรรพ์อายุเกือบ 200 ล้านปี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ทรงสนพระทัยและเสด็จทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 
 ป่าภูเวียงได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 พ.ศ.2508 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน พ.ศ.2508 และเปิดการท าไม้ในพ้ืนที่ดังกล่าวตามเงื่อนไขของรัฐบาล โดยมีบริษัทขอนแก่นท าไม้
เป็นผู้รับสัมปทาน จากการที่พลเอกหาญ สีนานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไป
ตรวจราชการและท าการบินตรวจสภาพป่าทางอากาศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2530 พบว่า สภาพป่า
บางส่วนมีสภาพสมบูรณ์ดี จึงด าริให้สงวนป่าที่สมบูรณ์ไว้เป็นอุทยานแห่งชาติ และให้จัดเจ้าหน้าที่ออก
ตรวจสอบและติดตามผลการท าไม้ตามเงื่อนไขสัมปทานในส่วนที่ได้ผ่านการท าไม้แล้วและที่ก าลังด าเนินการ
ท าไม้อยู่ ผลการตรวจสอบโดยคณะเจ้าหน้าที่จาก กอ. รมน. ภาค 2 และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2530 ปรากฏว่า การท าไม้ในป่าสัมปทานโครงการภูเวียง (ขก. 2) ตอน 7 แปลง 21 
โดยบริษัทขอนแก่นป่าไม้ ได้ด าเนินการท าไม้ตามระเบียบ นโยบาย และเงื่อนไขสัมปทาน และได้เหลือไม้ที่
สงวนไว้พอประมาณ ตามหนังสือรายงานของจังหวัดขอนแก่นที่ ขก 0009/21641 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.
2530  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบันทึกสั่งการลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.
2530 ให้กรมป่าไม้พิจารณาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูเวียง  กองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ. 
0713/713 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 เสนอกรมป่าไม้มีค าสั่งที่ 1162/2530 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2530 ให้นายอุดม ยกฉวี เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ไปท าการส ารวจเบื้องต้นป่าภูเวียง และบริเวณป่าใกล้เคียงเป็น
อุทยานแห่งชาติ และได้รับรายงานตามหนังสือที่ กษ 0713/พิเศษ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2530 ว่า พ้ืนที่
ป่าดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวและจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่งและมีหลักฐานทาง



 

 82 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

ประวัติศาสตร์เหมาะสมที่จะด าเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติจึงได้มีหนังสือที่ กษ 
0713/1064 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2530 เสนอกรมป่าไม้ได้มีค าสั่งที่ 1643/2530 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.
2530 ให้นายอุดมศักดิ์ สุพรรณพงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ไปด าเนินการจัดตั้งพ้ืนที่บริเวณป่าภูเวียงและพ้ืนที่
ป่าบริเวณใกล้เคียง ในท้องที่อ าเภอภูเวียง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยาน
แห่งชาติภูเวียงได้มีหนังสือที่ กษ 0713 (ภว. )/40 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2531 รายงานผลการส ารวจ เพ่ือ
ก าหนดพ้ืนที่ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติให้กองอุทยานแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ  กรมป่าไม้ได้น าเสนอ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติคราวประชุมครั้งที่ 3/2532 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2532 เห็นชอบ
ให้ก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติได้  
 โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าภูเวียง ในท้องที่ต าบลบ้านเรือ ต าบลสง
เปือย ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง ต าบลวังเพ่ิม ต าบลศรีสุข ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู ต าบลวังหินลาด 
ต าบลหนองเสาเล้า ต าบลหนองไผ่ ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ ต าบลกุดธาตุ ต าบลขนวน ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอหนองนาค า และต าบลเมืองเก่าพัฒนา ต าบลในเมือง ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 
พ้ืนที่ประมาณ 203,125 ไร่ หรือ 325 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 108 ตอนที่ 215 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 71 ของประเทศ  
 

 
รูปที่ 3-65 อุทยานแห่งชาติภูเวียง 
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 2) ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาล้อมรอบเป็นวงอยู่ 2 ชั้น ตรงกลางเป็นแอ่งขนาด
ใหญ่ คล้ายแอ่งกระทะซึ่งเป็นที่ราบและลอนลาด ส่วนพ้ืนที่โดยรอบแอ่งมีลักษณะเป็นเทือกเขาซึ่งมีมุมเทเข้า
หาใจกลางแอ่ง ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีความลาดชันปานกลางถึงลาดชันสูง เทือกเขาชั้นนอกสุดมียอดเขา
สูงสุด 844 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ และเทือกเขาชั้นในมียอด
เขาสูงสุด 470 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง บริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่เทือกเขาชั้นในนี่เองที่เป็นแหล่ง
ฟอสซิลไดโนเสาร์ ส่วนระดับต่ าสุดของเชิงเขาอยู่ระดับ 210 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
 อุทยานแห่งชาติภูเวียงตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชมีลักษณะเป็นหินชั้น ซึ่งเกิดจากการสะสมตัว
ของตะกอนบนแผ่นดินหนากว่า 4, 000 เมตร ชั้นของหินตะกอนมักมีสีแดงเกือบทั้งหมดเรียกว่าหินชั้นตะกอน
แดง หรือกลุ่มหินโคราช ประกอบด้วย หน่วยหินเขาพระวิหาร หินเสาขัว หินภูพาน และหินโคกกรวด หิน
ดังกล่าวถูกปกคลุมด้วยตะกอนร่วนและดินยุคควอเทอร์นารี่ และยุคปัจจุบัน ซึ่งในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง
นั้นยังมีการส ารวจสายแร่ยูเรเนียมในพ้ืนที่อีกด้วย อุทยานแห่งชาติภูเวียงเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของห้วย
ทรายขาวซึ่งจะไหลลงล าน้ าพอง ห้วยบั้งทิ้ง ห้วยน้ าไหล ซึ่งจะไหลลงล าน้ าเชิญ ห้วยเรือ ห้วยขุมปูน ห้วยน้ า
บอง และห้วยมะนาว ซึ่งจะไหลลงห้วยบอง ทั้งล าน้ าพอง ห้วยบอง และล าน้ าเชิญ จะไหลลงอ่างเก็บน้ าอุบล
รัตน์ 
 3) ลักษณะภูมิอากาศ 
 อุทยานแห่งชาติภูเวียงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จึงแบ่งออกเป็น 3 ฤดู 
ดังนี้ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน 36.5 องศาเซลเซียส ฤดู
ฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี 1,199 มิลลิเมตร ฤดูหนาว ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนธันวาคม 16.6 องศาเซลเซียส 
 4) ลักษณะป่าไม้ 
 สภาพป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียงแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ป่าเต็งรัง ซึ่งมีพ้ืนที่
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ 
 ป่าดิบแล้ง  ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ทางตอนเหนือของเขตอุทยานแห่งชาติ และบริเวณล า
ธาร พันธุ์ไม้ที่ส าคัญได้แก่ ตะเคียนหิน ชิงชัน พะยูง สมพง กระบก มะค่าโมง เขลง คอแลน ปอแดง สะแกแสง 
ฯลฯ พืชพ้ืนล่างและพืชอิงอาศัย ได้แก่ เอ้ืองหมายนา จันผา ขมิ้นโคก กระเจียวขาว ชายผ้าสีดา เอ้ืองแปรงสี
ฟัน เอ้ืองเขาแกละ นางอั้ว และกล้วยไม้ดง เป็นต้น 
 ป่าเต็งรัง  ขึ้นปกคลุมตามเชิงเขาบริเวณต่ ากว่าป่าดิบแล้ง กระจายตัวอยู่บริเวณภูประตูตี
หมา และแนวภูเขาต่อเนื่องรอบในของเทือกเขาภูเวียง และกระจายตัวอยู่เชิงเขารอบนอกเทือกเขาภูเวียง 
พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ยางกราด เหียง พลวง เต็ง รัง ยอป่า มะเกลือกา สมอ ตีนนก ฯลฯ พืชพ้ืนล่างได้แก่ 
เอ้ืองหมายนา หญ้าเพ็ก มะลิป่า เปราะ กระเจียว เฟินแผง และเฟินก้านด า เป็นต้น 
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 ป่าเบญจพรรณ  อยู่ระหว่างรอยต่อของป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง และปะปนอยุ่ในป่าเต็งรัง
บ้าง กระจายตัวในพ้ืนที่บางส่วนบริเวณภูประตูตีหมาและเชิงเขารอบนอกเทือกเขาภูเวียง พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ 
ได้แก่ ประดู่ เสลา ตะแบกใหญ่ รัก รกฟ้า ทองหลางป่า แคทราย และตีนนก ฯลฯ  
 สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในผืนป่าภูเวียงประกอบด้วย เก้ง หมูป่า สุนัขจิ้งจอก ลิงวอก อีเห็น
ข้างลาย กระต่ายป่า ตะกวด กระรอกหลากสี กระจ้อน กระรอกบินเล็กแก้มขาว กระแตเหนือ กระรอกบิน 
ค้างคาวปากย่น หนูท้องขาว หนูจิ๊ด นกเป็ดผีเล็ก เป็ดแดง เหยี่ยวขาว เหยี่ยวนกเขาชิครา ไก่ป่า นกกระทาทุ่ง 
นกคุ่มอกลาย นกกวัก นกกระแตแต้แว้ด นกเขาเปล้าธรรมดา นกพิราบป่า นกเขาไฟ นกแขกเต้า นกบั้งรอก
ใหญ่ นกกระปูดใหญ่ นกฮูก นกเค้าแมว นกตะขาบทุ่ง นกโพระดกธรรมดา นกแอ่นตาล นกนางแอ่นบ้าน นก
ปรอดเหลืองหัวจุก นกแซงแซวหางปลา นกกินแมลงอกเหลือง นกกระจิบหญ้าอกเทา นกกางเขนบ้าน นก
เอ้ียงสาริกา นกกินปลีอกเหลือง จิ้งจกหางแบน ตุากแกบ้าน กิ้งก่าหัวแดง แย้ จิ้งเหลนหลากหลาย จิ้งเหลนบ้าน 
งูจงอาง คางคกบ้าน เขียดจะนา กบบัว กบอ่อง กบนา กบหนอง ปาดบ้าน อ่ึงอ่างก้นขีด อ่ึงอ่างบ้าน อ่ึงน้ าเต้า 
ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปลาน้ าจืดอีกหลายชนิดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ าธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติภูเวียง เช่น 
ปลาช่อน ปลาดุกด้าน ปลาหมอไทย ปลาหลด ปลาไหล ปลาอีด ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาซิวหนวดยาว ปลาบู่
ทราย ปลาแขยงใบข้าว และปลากดขาว เป็นต้น  
 บรรพชีวิน ในปี พ.ศ.2519 นักธรณีวิทยาจากโครงการส ารวจแหล่งยูเรเนียม กรมทรัพยากร
ธรณีได้พบซากไดโนเสาร์ครั้งแรกของประเทศไทยที่ภูเวียง จากนั้นจึงได้ท าการศึกษาและส ารวจเพ่ิมเติม จน
พบแหล่งซากกระดูกไดโนเสาร์ถึง 9 แหล่ง ความส าคัญของซากกระดูกไดโนเสาร์ที่ภูเวียง คือ เป็นสกุลและ
ชนิดใหม่หลายชนิด เช่น ไดโนเสาร์กินพืชภูเวียง (Phuwiangosaurus sirindhornae) ไดโนเสาร์กินเนื้อ 
(Siamotyrannus isanensis และ Siamosaurus suteethoni) และไดโนเสาร์นกกระจอก เทศ 
(Ginareemimus) สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้  

- ไดโนเสาร์ในหินหมวดพระวิหาร : เป็นร่องรอยไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดย
คิดเป็นอายุประมาณ 160 ล้านปี โดยพบบริเวณลานหินลาดป่าชาด เป็นรอยไดโนเสาร์หลายชนิดจ านวน
มากกว่า 60 รอย บนผิวหน้าของชั้นหินทรายเนื้อละเอียดสีขาว เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อเป็นอาหาร 
เดินด้วย 2 ขาหลัง เคลื่อนไหวได้ว่องไว มีขนาดเล็กตระกูลซีลูโรซอร์ และรอยเท้าของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่พวก
คาร์โนซอร์ 

- ไดโนเสาร์ในชั้นหินหมวดเสาขัว : เป็นซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่พบในอุทยาน
แห่งชาติภูเวียง บริเวณห้วยประตูตีหมา ซึ่งมีอายุประมาณ 150 ล้านปี และชิ้นอื่นๆ ที่พบบนยอดภูประตูตีหมา 
มีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซอโรพอดคาเมราซอรัส ยุคจูแรสสิก ยาวถึง 15 เมตร คอยาว หางยาว เดิน
ด้วย 4 เท้า กินพืชเป็นอาหาร  
 ภายในอุทยานแห่งชาติภูเวียงจึงประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติ 
แหล่งธรณีวิทยาและบรรพชีวิน อาทิ น้ าตกตาดฟ้า ผาชมตะวัน ผานางรอ น้ าตกทับพญาเสือ น้ าตกวังสักสิ่ว 
ต้นยางยักษ์ และหลุดขุดค้นไดโนเสาร์ 9 หลุม คือ 1) ประตูตีหมา, 2) ถ้ าเจีย,    3) ห้วยประตูตีหมา, 4) โนน
สาวเอ้,  5) ซ าหญ้าคา, 6) ดงเค็ง, 7) ภูน้อย, 8) หินลาดป่าชาด และ   9) หินลาดยาว โดยไดโนเสาร์ที่พบใน
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เขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์ไซแอมโมซอรัส เป็นไดโนเสาร์เทอโรพอดสกุลใหม่และชนิด
ใหม่ พันธุ์คาร์โนซอร์ เป็นไดโนเสาร์เทอโรพอดขนาดใหญ่ พันธุ์คอมพ์ซอกนาธัส เป็นไดโนเสาร์ซีลูโรซอร์ขนาด
จิ๋ว ตัวเท่าไก่ และพันธุ์ไดโนเสาร์ซอโรพอดชนิดใหม่ เป็นซากดึกด าบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดใน
ประเทศไทย มีคอยาว หางยาว เดินด้วย 4 เท้า กินพืชเป็นอาหาร ตลอดจนแห่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมอีกสองแห่ง คือ ถ้ าฝ่ามือแดง และพระพุทธไสยาสน์สมัยทวารวดี  
 ทางอุทยานมีการจัดพ้ืนที่ไว้ส าหรับเป็นสถานที่กางเต็นท์และบ้านพักอุทยานไว้ให้บริการ
นักท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะค้างแรม และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เดิน
ป่าดูนก แคมป์ปิ้ง เที่ยวน้ าตก ชมวิวทัศน์ เดินป่าศึกษาด้านบรรพชีวิน ศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี 
เป็นต้น 
  5) แผนที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง (รูปที่ 3-66) 
 

 
รูปที่ 3-66 แผนที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง 
(ที่มา : อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น) 
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  ศาลเจ้าจอมนรินทร์ (ศาลเจ้าปู่จอม) 
 1) ข้อมูลทั่วไป  
  พระยานรินทร์สงคราม นายทหารเอกสมัยเจ้าอนุวงศ์ ปัจจุบันกลายเป็นเทพเจ้าแห่งปากช่อง
เมืองภูเวียง เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียงเก่าและชาวภูเวียง ชาวบ้านนิยมเรียกขานนามท่านว่า “ปู่จอม” 
(รูปที่ 3-67) โดยมีต านานและเรื่องเล่าขานต่างๆ กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าจอมนรินทร์มากมาย อาทิ 

“ปู่จอมแห่งภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และปู่หลุบแห่งภูผาม่าน จังหวัดเลย เป็นเพ่ือนกัน ทั้งสองชอบ
เล่นการโบกพนันกัน (การตักเม็ดมะขามคล้ายสะกา) และได้พูดคุยกันถึงลูกหลานที่เข้ามาบนบานผ่านการเข้า
จ้ า (ร่างทรง) ลูกหลานบางคนมาขอให้ไปคุ้มครองอยู่ที่ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ปู่จอมกล่าวว่าตนนั้น
ได้แต่ข่ีช้างข่ีม้า ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะไปถึงท่ีที่ขอให้ไป แต่ปู่หลุบมีเครื่องบินไปไหนมาไหนก็ไปได้ หัวหน้าอุทยาน
ฯได้ยินเรื่องราวดังกล่าว จึงไปซื้อเครื่องบินเด็กเล่นมาถวาย ผ่านไป 2 - 3 วัน จ้ าก็มาเล่าให้ฟังอีกว่า ปู่ขึ้นขี่
ตลอด ไม่ยอมลง เพราะไม่มีสนามบินลงไปไม่ได้ ความนั้นรู้ถึงนายอ าเภอ ท่านจึงได้น าเอาลูกรังมาเทเพ่ือปรับ
พ้ืนที่ให้เป็นสนามบินเพ่ือให้ปู่เอาเครื่องบินลงจอด... หรือบางครั้งปู่หลุบเสียพนัน จึงได้เอาช้างมาให้ปู่จอม
เลี้ยง ซึ่งพ้ืนที่นั้นคือบริเวณที่พบช้างป่าออกมาอาละวาด ปู่ออกปากมาว่า “กูก็ไม่รู้จะเอาไว้ไหน” โดยผ่าน
ทางจ้ า จนกระทั้งครั้งหนึ่งมีรถรับซื้อมะม่วงมาแหกโค้งแถวต้นยางใหญ่ ปู่ก็บอกว่า “มันเข้ามามันก็ไม่บอกกู 
มันออกไปมันก็ถ่มน้ าลายใส่กูอีก กูเลยเอามันไปเลี้ยงช้าง จากนั้นช้างป่าที่ออกอาระวาดก็หายไปจากบริเวณ
นั้น ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับสภาพจริงและมีพยานหลักฐาน” ผู้ให้ข้อมูล : นายปรีชา ซ้ายหนองขาม  

 

 
รูปที่ 3-67 ศาลเจ้าจอมนรินทร์ 

 
  2) กิจกรรมและประเพณี 
  ชาวบ้านจะมีพิธีเคารพสักการะเจ้าปู่จอมทุกๆ ปีในช่วงวันสงกรานต์ ซึ่งจะจัดขึ้นสองครั้ งใน
หนึ่งปี เนื่องจากศาลเจ้าปู่จอมตั้งอยู่ระหว่างสองอ าเภอคือ อ าเภอภูเวียง และอ าเภอเวียงเก่า แต่ละอ าเภอจะ
จัดการขบวนแห่และงานเฉลิมฉลองแยกกัน 
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 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
  “ภูเวียงวิทยายน” เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียน
แห่งนี้เริ่มต้นจากในช่วงปี พ.ศ.2451 หรือ ร.ศ.127 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
ทรงเสร็จกลับจากการประพาสยุโรปและมีพระราชประสงค์ให้หัวเมืองต่างๆ ในประเทศสยามสอนภาษาไทย 
จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยให้เจ้าเมืองต่างๆ บริจาคเงิน จนสามารถสร้างเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรก
ในเขตมณฑลอุดล ซึ่งพระศรีทรงชัย เจ้าเมืองภูเวียงในขณะนั้นได้บริจาคเงินจ้างครูสอน จึงได้ให้มีครูสอน
ภาษาไทยคนแรก ชื่อ ท้าวเถิง เพ่ือให้ผู้คนอ่านออกเขียนได้ ต่อมาได้มีการปฏิรูปการปกครองโดยการรวม
ศูนย์กลางเป็นบริเวณภาชี ประกอบด้วย น้ าพอง ภูเวียง และชนบท มีการส่งคนจากบางกอกมาปกครอง คือ 
พระประสิทธิ์สรรพากร (หัวหน้าภาชี) โรงเรียนจึงเริ่มต้นการเรียนการสอนในระดับที่เรียกว่าชั้นมูลศึกษา ต่อมา
เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาล และโรงเรียนประถมศึกษา ตามล าดับ และในบางช่วงเวลายังเป็นโรงเรี ยนฝึก
อาชีพ อาทิ การเรียนตัดเย็บ (รูปที่ 3-68) 
  อาคารเรียนหลังแรกสร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ.2468 เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ตึก และเป็นอาคาร
เรียนก่ออิฐถือปูนแห่งแรกในพ้ืนที่ภูเวียง โดยเป็นอาคารที่ไม่มีฐานราก (การลงเสาเข็ม) ก่ออิฐเป็นช่องสูงขึ้นมา
ประมาณ 60 เซนติเมตร ฐานด้านล่างเป็นห้องสี่เหลี่ยมเชื่อมต่อกัน แล้วจึงก่อผนังขึ้นเป็นตัวอาคาร ซึ่งมีการ
เผาอิฐขึ้นใช้เองในพ้ืนที่ โดยช่างผู้ก่อสร้างอาคารเป็นชาวจีนและชาวเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันทั้งชาวจีนและ
เวียดนามยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่เวียงเก่า สืบเชื้อสายมาเป็นรุ่นที่ 3 นอกจากนี้อาคารหลังนี้ยังคงปรากฏ
หลักฐานให้เห็นว่ามีทางลงไปยังห้องว่างที่ก่ออิฐไว้เป็นฐานอีกด้วย 
  นอกจากนี้ประวัติศาสตร์เรื่องโคกสนามบิน ยังคงมีความเกี่ยวพันกับพ้ืนที่โรงเรียนภูเวียง
วิทยายน กล่าวคือ โรงเรียนแห่งนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ฝึกเหล่าเสรีไทย โดยมีโคก
สนามบินหรือในปัจจุบันคือพ้ืนที่บริเวณศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เป็นพ้ืนที่ที่เครื่องบินพันธมิตรน า
อาหาร และอาวุธมาหย่อนลง เพื่อให้กลุ่มเสรีไทยได้น าไปใช้ในการฝึกและปฏิบัติการ  

 
รูปที่ 3-68 อาคารโรงเรียนภูเวียงวิทยายน 
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  2) จุดเด่น 
  - เป็นอาคารเก่าที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ บางส่วนยังคงมีการใช้การเรียนการสอน 
และบางส่วนจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีต 
  -  พ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  
  - มีการจัดงานประจ าปีของทางโรงเรียนเพื่อร าลึกถึงความส าคัญของอาคารและพ้ืนที่โดยรอบ 
  - การคมนาคมสะดวก 
  3) จุดด้อย 
  - ขาดการประชาสัมพันธ์ 
  -  ขาดการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องประวัติศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารและ
สถานที่ 
  4) แนวทางการปรับปรุง/ส่งเสริม 
  - รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับอาคารและสถานที่ 
  -  จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 
 วัดถ้้าผาเกิ้ง 
 1) ข้อมูลทั่วไป  
 ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโคกหนองขาม ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  เป็นศาสน
สถานที่ส าคัญของชาวอ าเภอเวียงเก่า มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม และความเข้มแข็งของพระภายในวัด 
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่อยู่เสมอ เพื่อสร้างให้วัดเป็นที่รู้จัก เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และจุด
ชมวิวทิวทัศน์ส าหรับนักท่องเที่ยว (รูปที่ 3-69 และรูปที่ 3-70) 
 

 
รูปที่ 3-69 วัดถ้ าผาเกิ้ง 
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 2) แผนที่การเดินทาง 

 
รูปที่ 3-70 แผนที่การเดินทางจากอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไปยังวัดถ้ าผาเกิ้ง 

 
  2) จุดเด่น 

- เป็นศาสนสถานที่สวยงาม  
- เป็นจุดชมทัศนียภาพของอ าเภอเวียงเก่า 

  3) จุดด้อย 
  - ขาดความต่อเนื่องในการจัดงานประเพณีขนต้นไม้เข้าวัด (เดินเท้าน ากิ่งลีลาวดีขึ้นไปปลูก ณ 
วัดถ้ าผาเกิ้ง) 
  4) แนวทางการปรับปรุง/ส่งเสริม 
  - ฟ้ืนฟูประเพณีดั้งเดิม 
 วัดจันทร์เขมารา 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 วัดจันทร์เขมารามตั้งอยู่ที่บ้านนาแพง หมู่ที่ ๔ ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดจันทร์เขมาราม มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการ
เปรียญ กุฏิสงฆ์ เจดีย์ เป็นวัดประจ าหมู่บ้านนาแพงและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านใกล้เคียง
ต าบลเขาน้อยตลอดจนชุมชนใกล้เคียงเป็นที่ประกอบพิธกรรมทางศาสนามาช้านาน และเป็นที่ตั้งศูนย์
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเขาน้อย 

 2) จุดเด่น 
 - เป็นศาสนสถานที่สวยงาม ร่มรื่น 

  3) จุดด้อย 
  - ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาขนนอกพ้ืนที่ 

 4) แนวทางการปรับปรุง/ส่งเสริม 
 - จัดท าป้ายค าบรรยายเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ภายในวัด 
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 สวนนก little Bird  
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 สวนนก Little Bird ตั้งอยู่ภายในอ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่เพาะพันธุ์นก
เพ่ือจ าหน่าย อีกท้ังยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาชมนกนานาชนิดอีกด้วย (รูป
ที่ 3-71) 
 

 
รูปที่ 3-71 สวนนก Little Bird 

 
 2) จุดเด่น 
 - เป็นแหล่งรวบรวมและเพาะพันธุ์นกสวยงาม 

  3) จุดด้อย 
  - ขาดการดูแลรักษาความสะอาดเท่าที่ควร 
  -  ภูมิทัศน์ภายในสวนค่อนข้างรก 

 4) แนวทางการปรับปรุง/ส่งเสริม 
 - ปรับปรุงเรื่องความสะอาดและภูมิทัศน์เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 

 
 สวนแก้วมังกร 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 สวนแก้วมังกร ตั้งอยู่ภายในอ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น (รูปที่ 3-72) มีพ้ืนที่กว้างขวาง
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก ในอดีตเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนแก้วมังกรและมี
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บริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ แต่ปัจจุบันประสบปัญหาซบเซาจากการที่เจ้าของเสียชีวิต ท าให้สวนขาดการ
ดูแลให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเช่นในอดีต 

 
รูปที่ 3-72 สวนแก้วมังกร 

 
 2) จุดเด่น 
 - พ้ืนที่มีความกว้างขวาง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก 
 -  เปิดให้บริการบ้านพักในลักษณะ Homestay ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 30 

คน 
  3) จุดด้อย 
  -  สวนแก้วมังกรขาดการดูแลเนื่องจากเจ้าของเสียชีวิต 

 4) แนวทางการปรับปรุง/ส่งเสริม 
 - จัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมร่วมกับศูนย์เรียนรู้อื่นๆ ภายในชุมชน เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาตนเองให้เกิดการสร้างรายได้ 
 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (คลินิกเวชกรรมไทย) 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในส่วนคลินิกเวชกรรมไทย ขึ้นชื่อในเรื่องฝีมือการรักษา
ของแพทย์แผนไทยในด้านการนวดรักษาอาการ เปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการ มีแพทย์แผนไทย
ให้บริการประชาชนจ านวนทั้งสิ้น 2 คน (รูปที่ 3-73) 



 

 92 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

 
รูปที่ 3-73 คลินิกเวชกรรมไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 
 2) จุดเด่น 
 - เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน 
 -  อาคารคลินิกเวชกรรมไทยมีความพร้อมในการให้บริการ 
 -  เป็นสถานพยาบาลทางเลือกส าหรับผู้ป่วย 

  3) จุดด้อย 
  - เปิดให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการ 
  -  เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจ านวนไม่เพียงพอและมีภาระงานนอกเหนือจากการให้บริการ 

 4) แนวทางการปรับปรุง/ส่งเสริม 
 - ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพและเพ่ิมจ านวนผู้ให้บริการให้
เพียงพอต่อความต้องการรักษาพยาบาลของคนในชุมชน รวมถึงเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากภายนอก 
 
 3.3.3 อ้าเภออุบลรัตน์ 
 เขื่อนอุบลรัตน์ 
 1) ข้อมูลทั่วไป  
  ตั้งอยู่ที่ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดิน
เหนียว เขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพล เป็น
เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ าแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของ
ประเทศไทยต่อจากเข่ือนภูมิพล สร้างปิดกั้นแม่น้ าพอง ตรงบริเวณที่เรียกว่า “พองหนีบ” ต าบลโคกสูง อ าเภอ
น้ าพอง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 50 
กิโลเมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2507 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2509 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จ
พระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ฐานันดรศักดิ์ในขณะนั้น) ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
พ.ศ.2509 ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนนี้ว่า “เขื่อนอุบลรัตน์” (รูปที่ 3-74) 
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  ความเป็นมาของเขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ผู้เชี่ยวชาญ
จาก 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามใต้ โดยความสนับสนุนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่ง
เอเชียและตะวันออกไกล (ECAFE) ได้ประชุมหารือกันเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ าโขงตอนล่างเพ่ือประโยชน์ใน
ด้านการชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และการป้องกันอุทกภัย ที่ประชุมได้ให้ผู้แทนทุกฝ่าย
เสนอให้รัฐบาลทั้ง 4 ประเทศ ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ (United Nations) คณะกรรมการฯได้
ลงมติว่าใน 4 ประเทศ ที่ร่วมงานกันนี้ จะด าเนินงานพัฒนาแหล่งน้ าประเทศละ 2 สาขา ซึ่งส าหรับประเทศ
ไทยเราได้เสนอโครงการน้ าพอง (ปัจจุบันคือเขื่อนอุบลรัตน์) และโครงการน้ าพุง (ปัจจุบันคือเขื่อนน้ าพุง) เป็น
สาขาของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าโขงตอนล่าง 
  ปี พ.ศ.2502 คณะกรรมการประสานงานการส ารวจลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ได้ด าเนินการส ารวจ
ล าน้ าสาขาของแม่น้ าโขง อีกหนึ่งปีต่อมาคณะกรรมการประสานงานการส ารวจลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ได้เสนอให้มี
การพิจารณาโครงการน้ าพองเป็นอันดับแรก เพราะโครงการนี้จะให้ประโยชน์แก่การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนานัปการ กระทั้งปี พ.ศ.2503 องค์การสหประชาชาติ ได้ท าการว่าจ้างบริษัท Rogers 
International Corporation จากสหรัฐอเมริกาให้มาด าเนินการส ารวจเบื้องต้นให้กับโครงการน้ าพอง โดยใช้
เงินจากกองทุนพิเศษสหประชาชาติ (UN Special Fund) ต่อมาในปี พ.ศ.2505 รัฐบาลได้น ารายงานการ
ส ารวจเบื้องต้นเสนอต่อรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพ่ือขอกู้ยืมเงินมาเป็นค่าก่อสร้างโครงการ รัฐบาล
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้ลงมติให้ความสนับสนุนโดยผ่านสถาบันเครดิตเพ่ือการบูรณะแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน (K.F.W. หรือ Kreditanstall fur Wiederaufbau) 
  ปี พ.ศ.2506 การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท Salzgitter 
Industriebau GmbH. แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เพ่ือส ารวจรายละเอียด
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแม่น้ าพอง และเริ่มโครงการก่อสร้างเมื่อปี พ .ศ.2507 โดย
การกู้เงินจาก สถาบันเครดิตเพ่ือการบูรณะแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (K.F.W.) การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ
เมื่อปลายปี พ.ศ.2508 และเริ่มด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2509 ต่อมาปี พ.ศ.
2512 ได้โอนย้ายจากการไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  วัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนนี้เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน การบรรเทา
อุทกภัยและการประมง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2507 และเริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2509 ลักษณะตัวเขื่อนเป็น
เขื่อนหินทิ้ง มีแกนกลางเป็นดินเหนียว สูง 32 เมตร โดยที่สันเขื่อนอยู่ที่ระดับ 185.00 ม.รทก. ต่อมาในปี พ.ศ.
2521 และ พ.ศ.2523 ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่มาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดท าโครงการ
ปรับปรุงเขื่อนอุบลรัตน์ เพ่ือให้สามารถเผชิญกับอุทกภัยขนาดเช่นที่เคยเกิดขึ้น หรือขนาดใหญ่กว่าที่เคย
เกิดข้ึนได้ งานก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนอุบลรัตน์ได้เริ่มขึ้นเม่ือปลายปี พ.ศ.2527 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2530 
  การคมนาคม ตลอดไปจนถึงเป็นที่ส าหรับพัก ผ่อนหย่อนใจ ภายในบริเวณมีร้านอาหาร
มากมายหลายประเภท ตั้งแต่อาหารตามสั่งไปจนถึงส้มต า แต่อาหารจานเด็ดก็คือปลานิลซึ่งจับได้ภายในเขื่อน
นั่นเอง น าไปประกอบอาหารได้สารพัดประเภท เช่น ปลานิล ชุบเกลือย่าง ต้มย าปลานิล นั่งปูเสื่อรับประทาน 
แบบสบายๆ เข้ากับบรรยากาศ 
  อ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อนอุบลรัตน์มีพ้ืนที่ถึง 256,000 ไร่ เป็นแหล่งผลิตปลาและสัตว์น้ าจืด
แหล่งใหญ่ของ ภาคอีสานแห่งหนึ่ง ช่วงสายของทุกวันที่นี่จะจอแจด้วยรถบรรทุกขนาดเล็กจากจังหวัด
ขอนแก่น และ จังหวัดใกล้เคียงจอดรอคัดปลาอยู่บริเวณท่าปลา ที่นั่นมีกิจการโรงน้ าแข็งท้องถิ่นส าหรับแช่ 
ปลาสดกลับไป นอกจากนั้นยังมีปลาร้าซึ่งส่วนใหญ่ท าจากปลาขาวน ามาบรรจุไหมาวางเรียงรายขายกันอยู่ด้วย 
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  ที่เขื่อนมีบ้านพักบริการ และมีเรือให้เช่าชมทิวทัศน์โดยคิดค่าบริการล าละ 600 บาท 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ท าการเขื่อนอุบลรัตน์ โทร . (043) 
446231 
  การเดินทางไปชมเขื่อนไปได้ตามทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น - อุดรธานี) ห่างจาก
ขอนแก่น 26 กม. ถึงหลักกม. ที่ 470 - 471 จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์อีก 24 กม. รวมระยะทาง
ห่างจากตัวเมือง 50 กม. 
 

 
รูปที่ 3-74 เขื่อนอุบลรัตน์ 

 
 

  2) ประวัติและต านานเรื่องเล่า 
  เดิมเข่ือนอุบลรัตน์มีชื่อเรียกว่า “เขื่อนพองหนีบ” หรือ “ช่องหมาดีด” โดยมีเรื่องเล่าขานสืบ
ต่อกันมาว่า มีหมาตัวหนึ่งชื่อ หมาบักทอก มีล าตัวยาวแปดศอก ชอบออกมาหากินบริเวณหุบเขาบริเวณภูพาน
เป็นประจ า อยู่มาวันหนึ่งน้ าได้ท่วมบริเวณที่หมาบักทอกชอบมาหากิน ท าให้ไม่สามารถหากินได้ หมาบักทอก
จึงโกรธมากจึงเอาขาหลังดีดคูกั้นน้ าขาดออกจากกั้น ท าให้น้ าไหลออกและสามารถหากินได้ตามปกติ ดังนั้น
ช่องที่คูกั้นน้ าขาด จึงเรียก “ช่องหมาดีด” ต่อมาได้เรียกชื่อเดิมผิดเพ้ียนไปเป็น “พองหนีบ” เนื่องจากน้ าพอง
ได้ไหลผ่านช่องเขาทั้งสอง คือภูเก้า และภูพานค า ล าน้ าพองจึงอยู่ในลักษณะถูกหนีบ จึงเรียกว่า “พองหนีบ” 
ก่อนทีจ่ะมาเป็นตามนามพระราชทานว่า “เขื่อนอุบลรัตน์” 

 3) จุดเด่น 
 - มีทัศนียรูปที่สวยงาม 
 -  มีการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่ครบครัน อาทิ ร้านอาหาร ที่พัก 

ห้องน้ า สถานที่ท่องเที่ยว 
 - มีการดูแลสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี 
 -  มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ได้แก่ แปลงสาธิตชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 -  มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ได้แก่ เรือนอีสาน 
 -  มีป้ายบอกทางสถานที่ต่างๆ ภายในเขื่อนอุบลรัตน์ที่ต่อเนื่องชัดเจน 
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  4) จุดด้อย 
  - ขาดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ประจ าแหล่งเรียนรู้ 

 5) แนวทางการปรับปรุง/ส่งเสริม 
 -  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการให้ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว 
 อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานค้า 
 1) ข้อมูลทั่วไป  
 อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานค า เป็นพ้ืนที่ในบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ตั้งอยู่ในบริเวณตอนล่างของจังหวัดอุดรธานี และตอนบนของจังหวัดขอนแก่น สภาพธรณีเป็นภูเขา
หินทรายซึ่งมีชั้นของของหินทรายอยู่ด้านบนระดับผิวดิน โดยมีชั้นของหินดินดาน หรือหินดินดานปนทรายเป็น
ฐานด้านล่าง มีดินประเภทดินลูกรังและดินร่วนปนทรายกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์
ป่า ทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ และสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง 
 ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยมีพ้ืนที่ ทั้งสิ้น 322 ตรกม. หรือ 201,250 ไร่ ได้รับการประกาศ เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2518 สภาพพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ใบไม้จะเปลี่ยนสีผลัดใบในช่วงต้น เดือน
พฤศจิกายน ที่ ตั้งของส านักงานอุทยานจะอยู่บริเวณภูพานค าริมทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์มีทิวทัศน์ที่
สวยงามมาก โดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์ตก ภายในบริเวณที่ท าการอุทยานฯ มีสถานที่ ส าหรับตั้งค่ายพักแรม
ได้ สิ่งที่น่า สนใจส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณภูเก้าในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ ร่องรอยก่อนประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน ในสมัยบ้านเชียง เช่น ภาพเขียนสีและภาพสลักตามผนังถ้ าต่างๆ และรอยเท้าไดโนเสาร์ซึ่งสันนิษฐานว่า
เป็น พันธุ์เดียวกับรอยเท้าที่พบที่อ าเภอภูเวียง เป็นต้น  
 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2528 โดยมีที่ท าการอุทยานฯ อยู่ที่ริม
ทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ เชิงเขาภูพานค า เขตอ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู มีจุดท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ 2 แห่ง คือ ภูเก้า และภูพานค า 
 1.1)  ภูเก้า  
 ประกอบด้วยภูเขา 9 ลูก คือ ภูฝาง ภูขุมปูน ภูหัน ภูเมย ภูค้อหม้อ ภูชั้น ภูเพราะ ภูลวก 
และภูวัด ภูทั้ง 9 ลูกนี้มีความสลับซับซ้อน มาก มีป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีถ้ า น้ าตก ลานหินลาดมากมาย 
มีหินลักษณะแปลกๆ คล้ายปราสาท ถ้ าพลาไฮมีภาพเขียนรูปฝ่ามือและภาพแกะสลักของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ มีศาลาบนยอดหินที่เรียกว่า หอสวรรค์ ไว้ชมวิว นอกนี้ยังมีวัดพระพุทธบาทภูเก้าซึ่งมีรอยเท้า
คนและสุนัขขนาดใหญ่สลักบนหินอันเกี่ยวโยงกับนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง "พระสุพรหมวิโมขา กับหมาเก้าหาง" 
ภายในวัดพระพุทธบาทภูเก้ายังมีถ้ าม้ึม และถ้ าอาจารย์สิม ซึ่งภายในถ้ ามีภาพเขียนสีและภาพสลักตามผนังถ้ า
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 1.2)  ภูพานค า 
 เป็นเทือกเขาทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ จากอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จนถึงเขื่อนอุบลรัตน์ เป็น
เทือกเขาทีแ่บ่งเขตจังหวัดหนองบัวล าภูและจังหวัดขอนแก่น ภูพานค าเป็นทิวเขาด้านตะวันออกของลุ่มน้ าพอง 
และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ตอนบนมีทัศนียรูปที่สวยงามของทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่ง
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นักท่องเที่ยวมักจะพักแรมที่บริเวณทะเลสาบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ภูพานค านี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และเป็น
แหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดด้วย 
 2) ลักษณะภูมิประเทศ  
 ภูเก้ามีสัณฐานคล้ายกระทะหงายโดยมีที่ราบอยู่ตอนกลาง พ้ืนที่เช่นนี้ท าให้สันนิษฐานได้ว่า 
พ้ืนที่ส่วนนี้น่าจะเป็นซากภูเขาไฟโบราณที่ดับสนิทไปแล้วหลายร้อยล้านปี  หรือมิฉะนั้นก็เป็นการโก่งตัวของ
เปลือกโลกในบริเวณนี้ขึ้นมาเป็นขอบเทือกเขา เทือกเขาภูเก้าเป็นเทือกเขาสองชั้น ชั้นนอกเป็นภูเขาสูงและมี
ความลาดชันมาก ไหล่เขาด้านในมีความลาดชันไม่มากนัก พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะสูงๆ ต่ าๆ บางแห่งเป็นที่
ราบ  
 ภูพานค าเป็นแนวทิวเขายาวในเทือกเขาภูพาน เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเทือกเขาเป็นแอ่งที่ราบต่ าลุ่มน้ าพอง ซึ่งเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ 
เมื่อมีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ พ้ืนที่ดังกล่าวนี้กลายเป็นทะเลสาบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ มีเนื้ อที่
ประมาณครึ่งหนึ่งของส่วนภูพานค า สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณซึ่งข้ึนอยู่ในพ้ืนดินปนหิน  
 3) ลักษณะภูมิอากาศ 
 ฤดูกาลของอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานค า แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ  

- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยจะร้อนจัดในเดือนเมษายน  
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝนจะตกมากที่สุดในเดือน

กันยายน  
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดในเดือน

มกราคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงทางตอนใต้ของประเทศจีน  
 4) พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า 
 สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีไม้ขึ้นอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริเวณที่เป็นไหล่เขาและสันเขา พรรณไม้ที่ส าคัญได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม กระโดน ไม้พ้ืนล่าง
ประกอบด้วย ปรงป่า หญ้าเพ็ก เป้ง เถาวัลย์ และไม้หนามหลายชนิด ส่วนป่าเบญจพรรณเป็นป่าที่มีอยู่ใน
บริเวณที่ลุ่มริมฝั่งห้วย หุบเขา และไหล่เขาบางส่วน พรรณไม้ที่ส าคัญได้แก่ แดง ประดู่ มะค่าแต้ กระบก 
ตะคร้อ ตีนนก ไม้พ้ืนล่าง เป็นไม้ไผ่ ป่าดงดิบมีอยู่เฉพาะบริเวณริมฝั่งห้วยเท่านั้น พรรณไม้ที่ส าคัญได้แก่ 
ตะแบก ยาง ตะเคียนหิน มะค่าโมง กระบก และชิงชัน  
 5) แหล่งท่องเที่ยว 
 หลักฐานและร่องรอยของมนุษย์ยุคหิน สันนิษฐานว่าร่องรอยที่ค้นพบมีอายุประมาณไม่ต่ า
กว่า 3,500 ปี ในยุคบ้านเชียง ซึ่งสังคมมนุษย์ด ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เป็นอาหาร ปรากฏภาพเขียนสีและภาพ
สลักบนผนังภายในถ้ า เช่น ถ้ าเสือตก ถ้ าพลาไฮ ถ้ าเจาก เป็นต้น  
 ทิวทัศน์ริมทะเลสาป เหนือเขื่อนอุบลรัตน์และเกาะแก่งต่างๆ เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว
ทางน้ า และพักแรม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านประมง อ าเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี และ
ซื้อขายปลาได้ท่ีอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
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 หามต่าง หรือหามตั้ง เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเช่นเดียวกับเสาเฉลียง ที่ผาแต้ม คือ 
เกิดจากการกัดเซาะของน้ าสายลม และแสงแดด มีลักษณะเป็นแท่งหินตั้ง ขึ้นมีส่วนบนเป็นแผ่นหินวางอยู่โดย
ไม่ติดกันมองดูคล้าย ดอกเห็ด  
 น้้าตกตาดฟ้า, น้้าตกหินแตก ตั้งอยู่ฝั่งภูเก้า เป็นน้ าตกที่สวยงามทั้งสองแห่ง จึงมีน้ ามาก
เฉพาะฤดูฝน  
 6) สิ่งอ านวยความสะดวก  
 อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานค า ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการที่นักท่องเที่ยว 
 7) การเดินทาง 
 การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานค า สามารถเดินทางไปได้ 2 ทาง คือ 
 7.1) เส้นทางท่ี 1 ตามเส้นทางสายขอนแก่น - เขื่อนอุบลรัตน์ จากตัวเมืองขอนแก่นถึงตลาด
อ าเภออุบลรัตน์ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ต่อด้วยรถยนต์โดยสารประจ าทางสายเขื่อนอุบลรัตน์ - 
โนนสัง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงที่ท าการอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานค า 
 7.2) เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข 2146 สายหนองบัวล าภู - โนนสัง 
ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านโสกจาน จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางสายบ้านโสกจาน - 
เขื่อนอุบลรัตน์ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงที่ท าการอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานค า 
 8) การติดต่อ  
 อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579 - 7223, 579 - 5734 
 บางแสน 2 และหาดจอมทอง 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 ตั้งอยู่ที่บ้านหินเพิง ต าบลท่าเรือ อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองไปประมาณ 53 กม. บรรยากาศ
โดยรอบ ของชายหาดริมทะเลสาบน้ าจืดเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ สวยสะดุดตาเมื่อพระอาทิตย์ฉาย ส่องลงมาใน 
ยามเย็นกระทบกับทิวเขาภูเก้าที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง กิจกรรมกีฬาทางน้ าที่น่าสนใจก็คือ การบริการให้
เช่าจักรยานน้ า, บานาน่า โบาต, ห่วงยาง นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารเลิศรสที่ปรุงจากปลาภาย ในอ่างเก็บน้ า
เขื่อนอุบลรัตน์ ได้แก่ ปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลาช่อน, ฯลฯ ช่วงเทศกาลส าคัญ หรือ วันหยุด มักจะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางไปชม ธรรมชาติ และเล่นน้ ากันเป็นจ านวนมาก 
 2) จุดเด่น 
 - เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 3) จุดด้อย 
 - ขาดเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายนอก 
 4) แนวทางการปรับปรุง/ส่งเสริม 
 - สร้างเอกลักษณ์ผ่านกิจกรรม (Event) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 -  จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียง 
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 วัดเขื่อนอุบลรัตน์ 
 1) ข้อมูลทั่วไป  
 แหล่งธรณีวิทยาภายในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ได้แก่ 
 1.1)  สะพานหินธรรมชาติ (ขก 04) 
 ที่ตั้ง และการเข้าถึงพ้ืนที่ : อยู่ในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น 
 ลักษณะเด่น : สะพานหินทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 200 เมตร ช่องใต้สะพานมีความสูงจากพ้ืนประมาณ 2 เมตร ภายใต้ตัวสะพานมีพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ (รูปที่ 3-75) 
 1.2)  โครงสร้างคล้ายรูหนอนยักษ์ (ขก 05) 
 ที่ตั้ง และการเข้าถึงพ้ืนที่ : อยู่ในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น 
 ลักษณะเด่น : ขนาดของแหล่งมีความกว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร การผุพังของหินมี
ลักษณะคล้ายรูหนอนยักษ์บนพลาญหินทรายของหมวดหินพระวิหาร 
 

 
รูปที่ 3-75 วัดเขื่อนอุบลรัตน์ 

 
 2) จุดเด่น 
 - เป็นศาสนสถานที่มีความสงบ ร่มรื่น เหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม 
 -  พ้ืนที่ตั้งวัดมีความส าคัญทางด้านธรณีวิทยา 
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 3) จุดด้อย 
 - ขาดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว 
 4) แนวทางการปรับปรุง/ส่งเสริม 
 - ส่งเสริมการอบรมความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและการให้บริการกับพระสงฆ์ , กรรมการวัด 
และบุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
 วัดพระบาทภูพานค้า 

   1) ข้อมูลทั่วไป 
  เป็นวัดที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จ าลองและพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่บนยอดภูพานค า ใกล้
ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ตั้งบริเวณไหล่เขาภูพานค า อ าเภออุบล
รัตน์ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลองในมณฑป 
และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 
เมตร อยู่บนยอดเขา มีบันไดทางขึ้นจากลานวัดไปยังยอดเขา
จ านวน 1,049 ขั้น หรือจะขับรถยนต์ขึ้นไปถึงยอดเขาก็ได้ บน
ยอดเขามองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ได้
สวยงาม (รูปที่ 3-76 และรูปที่ 3-77) 
  การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปเขื่อน
อุบลรัตน์ ก่อนถึงประตูทางเข้าบริเวณเขื่อนจะมีป้ายวัดอยู่
ด้านซ้ายมือ หรือจะใช้ทางเข้าวัดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาล
อุบลรัตน์ก็ได้ 

 
   รูปที่ 3-76 หลวงพ่อใหญ่ 
 

 
รูปที่ 3-77 บริเวณทางเข้าวัด 
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  หน้าวัดพระพุทธบาทภูพานค า เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานบนยอดเขา ซึ่ง
ฐานของพระพุทธรูปยังมีการสร้างเป็นศาลา พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าไปในฐานขององค์พระเพ่ือกราบไหว้
พระพุทธรูปองค์เล็กที่ประดิษฐานอยู่ภายใน จากถนนหลักจากมิตรภาพเข้ามาทางเขื่อนอุบลรัตน์จะมีแยกเข้า
ชุมชนเมืองอุบลรัตน์ซึ่งจะมีซุ้มประตูทางเข้าวัดอยู่ขวามือ (ซอยสุขาภิบาล 8) ขับเข้ามาตามทางจะเริ่มมีต้นไม้
ขึ้นปกคลุมบรรยากาศดูสงบมาก  
  ภายในวัดพระพุทธบาทภูพานค า เมื่อผ่านซุ้มประตูเข้ามาจะเห็นศาลาและวงเวียนรูปปั้นช้าง 
ทางขวามือมีทางตัดเข้าไปได้อีกซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินขึ้นเขาด้วยบันไดสวรรค์ 1049 ขั้น หรือจะเลือกขับ
รถขึ้นไปตามทางเล็กๆ ถึงยอดเขาก็ตามสะดวก เมื่อนานมาแล้วเราก็เคยใช้วิธีการเดินขึ้นไป นานเหมือนกัน
ครับ ส าหรับคราวนี้จะใช้วิธีการขับรถขึ้นไปแทน (รูปที่ 3-78 และรูปที่ 3-78) 

  บันไดสวรรค์  เป็นขั้นบันได
สูงขึ้นไปถึงยอดเขา 1049 ขั้น มีพญานาคเลื้อย
ทั้ง 2 ช้าง ยาวตลอดแนวของบันได จากตรงนี้
มองเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขา 
พระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่า หลวงพ่อใหญ่ 
(ตามการเรียกขานของชาวบ้าน) สูง 14 เมตร 
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนศรัทธากันอย่าง
กว้างขวางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากตรงนี้
ขับตรงไปตามทางจะมีป้ายบอกทางขึ้นเขา เป็น
ทางลาดชันและคดเคี้ยว ที่ส าคัญทางค่อนข้าง
แคบควรขับด้วยความระมัดระวังเพราะปกติจะมี
รถขึ้นลงตลอด 

รูปที่ 3-78 บันไดสวรรค์ ทางขึ้นนมัสการหลวงพ่อใหญ่ 
 บันไดสวรรค์ หากใครที่ได้เดินขึ้นบันไดนี้มาคงมีความประทับใจไม่น้อยที่ได้ผ่านความยากล าบาก
ขึ้นมาได้ มองย้อนลงไปตามบันไดจะเห็นทิวทัศน์ได้สวยงาม  

หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปสีขาวขนาด
ใหญ่ที่เห็นประดิษฐานอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ผมไป
เที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์ครั้งแรกจ าได้ว่าเกือบ 20 
ปีแล้ว ส่วนพระพุทธรูปปางนาคปรกเป็น
พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี 2550 เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 80 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช พระนามว่าพระพุทธชัยบวรรัตนมหา
มงคล บริเวณนี้เป็นลานจอดรถบนยอดเขาซึ่ง
สามารถจอดได้ไม่มากนัก และประชาชนทั่วไป
ที่มาที่วัดแห่งนี้ก็นิยมการเดินขึ้นบันไดมากกว่า 

 
รูปที่ 3-79 หลวงพ่อใหญ่ 
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รูปที่ 3-80 พระสังกัจจาย 

 
  ภายในศาลาฐานหลวงพ่อใหญ่ : เสี่ยงทายยกพระสังกัจจาย ก็เป็นการเสี่ยงทายในเรื่องโชค
ลาภ ค าถามและวิธีการยกจะเขียนอยู่ที่ฐานพระ 
  การเดินทาง ไปได้ตามทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-อุดรธานี) เป็นระยะทาง 26 
กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปทางเขื่อนอุบลรัตน์อีก 24 กิโลเมตร รวมระยะทางห่างจากตัวเมือง 50 
กิโลเมตร วัดพระบาทภูพานค า จะอยู่ด้านซ้ายมือ ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปเขื่อนอุบลรัตน์ ก่อนถึงประตู
ทางเข้าบริเวณเขื่อนจะมีป้ายวัดอยู่ด้านซ้ายมือ หรือจะใช้ทางเข้าวัดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาลอุบลรัตน์ก็ได้ 
หรือใช้เส้นทางเดียวกับทางไปเขื่อนอุบลรัตน์ ก่อนถึงประตูทางเข้าบริเวณเข่ือนจะมีป้ายวัดอยู่ด้านซ้ายมือ หรือ
จะใช้ทางเข้าวัดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาลอุบลรัตน์ก็ได้ 
  วัดพระพุทธบาทภูพานค า ตั้งบริเวณไหล่เขาภูพานค า อ าเภออุบลรัตน์ เป็นที่ประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทจ าลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 เมตร อยู่บนยอด
เขา มีบันไดทางข้ึนจากลานวัดไปยังยอดเขาจ านวน 1,049 ขั้น หรือจะขับรถยนต์ขึ้นไปถึงยอดเขาก็ได้ บนยอด
เขามองเห็นทัศนยีภาพทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ได้สวยงาม 
  2) ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป 
  วัดพระบาทภูพานค าเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 พระอาจารย์บุญ ปัญญาวุฑโฒ พร้อมด้วย
พระภิกษุ 4 รูป ได้เดินธุดงค์แสวงหาที่วิเวกบ าเพ็ญสมณธรรมเพียรภาวนา ผ่านมาถึงสถานที่แห่งนี้ (เทือกเขาภู
พานค า) เห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะสงบวิเวกเหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้หยุดพักบ าเพ็ญ
เพียรภาวนา และได้พากันออกเดินเสาะแสวงหาน้ าฉัน ได้พบบ่อน้ าแห่งหนึ่งมีน้ าไหลซึมออกมามิได้ขาด มี
รอยเท้าสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดมาดื่มกิน จึงได้ให้สามเณรที่มาด้วยขุดดินที่ทับถมอยู่ ออก ส่วนพระภิกษุก็
ช่วยกันขนดินและใบไม้ออกไปให้พ้นจากปากบ่อ เมื่อขนเอาดินโคลนและใบไม้ที่ทับถมออกไปหมดแล้ว 
พิจารณาดูบ่อน้ ามีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์แต่มีขนาดใหญ่กว่า จึงมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพระบาทของ
พระพุทธเจ้า เมื่อประชาชนทราบข่าวก็พากันมากราบไหว้อย่างต่อเนื่องจากนั้นจึงได้จัดงานสมโภชฉลองรอย
พระบาท และได้อาศัยน้ าในบ่อดื่มกินกัน อยู่ต่อมาไม่นานด้วยอานุภาพแห่งนิมิต หรือพุทธนิมิตยากที่จะคาด
เดา ได้เกิดปาฏิหาริย์แสงสว่างไสวบริเวณรอยพระบาทตามต้นไม้ใบหญ้า ในเวลากลางคืนตลอด 7 คืน จึงได้
หายไป ก านันนิลซึ่งเป็นเจ้าของที่แห่งนี้ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเห็นเป็นนิมิตมงคลอันดี เป็นสถานที่
อันศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ถวายที่ดินแห่งนี้สร้างวัดถวายให้ถาวรในพระศาสนาต่อไป 



 

 102 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

  อาณาเขตและเนื้อที่ของวัดโดยรวมมีประมาณ 200 ไร่ ทิศเหนือกับทิศใต้จรดเขตการไฟฟ้าฯ 
ทิศตะวันออกจรดเขตโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ทิศตะวันตกจรดภูเขาและเขื่อนอุบลรัตน์ วัดพระบาทภูพาน
ค า ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 โดยมีมูลเหตุความเป็นมาของชื่อวัด 2 ประการ คือ 
ประการแรก ได้ถือเอาตามความเชื่อของชาวบ้านที่สันนิษฐานเอารอยเท้าขนาดใหญ่คล้ายมนุษย์ว่าเป็ นรอย
พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ประการที่สอง ถือเอาตามถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเทือกเขาภูพานค าอัน
เกิดปรากฎการณ์แสงสว่างไสวคล้ายหิ่งห้อยในเวลากลางคืนตลอด 7 คืน เมื่อครั้งค้นพบรอยพระบาทใหม่ๆ 
ด้วยเหตุนี้จึงได้น าเอาปรากฏการณ์ดังกล่าวมาเป็นนามของวัดตั้งแต่นั้นสืบมา 
  3) ศาสนสถานที่ส าคัญ  
  มณฑปพระพุทธบาท สร้างเพ่ือครอบรอยพระบาทอันเป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงจตุรมุข ที่
ทางการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยสร้างถวาย เมื่อ พ.ศ. 2506-2510 
      หลวงพ่อขาว หรือหลวงพ่อภูพานค้า ตามที่ชาวบ้านเรียกขานกันเป็นพระพุทธรูปปาง
ประทานพร สีขาว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514-2518 มีขนาดหน้าตักกว้าง 18 เมตร สูง 40 เมตร ประดิษฐานอยู่บน
ไหล่เขาภูพานค า ภายใต้ฐาน (เดิมเป็นอุโบสถ) เป็นที่ส าหรับสักการะบูชาและถังกักเก็บน้ าฝน ทางขึ้นภูเขาไป
กราบนมัสการศาสนสถานนั้นสามารถน ารถยนต์ขึ้นไปได้ และยังมีทางเดินเท้า ซึ่งเป็นบันไดนาค มีจ านวน 
1,040 ขั้น นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศิลปกรรมอ่ืนๆ อีก อาทิ พระพุทธรูปปางต่างๆ พระสังกัจจายนะ 
รูปปั้นยักษ์ ถ้ าปัญจวัคคีย์และร่องรอยประทับตามลานหินต่างๆ อีกมากมาย 
 4) จุดเด่น 
 - เป็นศาสนสถานที่มีสวยงาม และเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน 
 -  มีสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานส าหรับนักท่องเที่ยว 
 -  มีการจัดประเพณีประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ คือ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 
 - การคมนาคมสะดวกสบาย 
 5) แนวทางการปรับปรุง/ส่งเสริม 
 - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

3.3.4 อ้าเภอชุมแพ 
 แหล่งโบราณคดีโนนเมือง 

 1) ข้อมูลทั่วไป แหล่งตั้งอยู่ พิกัดที่ 0190114 ตะวันออก 1828063 เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศ
ระวางอ าเภอน้ าพอง (5542II)เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีโนนเมืองเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นตามเส้นทาง
ถนนมะลิวัลย์(ถนนสายขอนแก่น-ชุมแพ) กิโลเมตรที่ 84 เลี้ยวซ้ายผ่านถนนทหารพรานที่ 25มีทางแยกเข้าสู่
แหล่งโบราณคด ี
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รูปที่ 3-81 สภาพหลุมขุดค้น พบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องบั้นดินเผา 
(ภาพจากhttp://www.prapayneethai.com) 

2) ลักษณะเด่น โนนเมืองเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีส าคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคอีสานตอนบน เป็นที่
อยู่อาศัยของคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ หลักฐานส าคัญจากการขุดค้นในปี 
พ.ศ.2525, 2526 และ 2527 ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ โครงกระดูกและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อุทิศให้แก่
ศพ เครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ ก าหนดอายุราว 2,500 ปี สมัยประวัติศาสตร์พบหลักฐาน เช่น ใบเสมา 
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับและหลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา ซึ่งจั ดเป็น
โบราณวัตถุสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรี อายุประมาณ 800 – 1,200 ปีมาแล้ว อายุสมัยของชุมชนที่โนนเมือง 
ก าหนดจากการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งอ่ืน และการก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์โดยวิธี
เรดิโอคาร์บอน ซึ่งสรุปได้ว่ามีวัฒนธรรม 3 สมัย คือ 

1.ระยะแรกเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมีอายุราว 2,500 ปี 
2.ระยะที่สองเป็นระยะที่ได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาแล้ว จัดเป็นวัฒนธรรมสมัย

ประวัติศาสตร์ตอนต้นหรือสมัยทวารวดี มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12 - 16  
3.ระยะที่สามเป็นวัฒนธรรมสมัยลพบุรี มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17 – 19 

 
3.3.5 อ้าเภอสีชมพู 

 ถ้้าผาพวง 

1) ข้อมูลทั่วไป ถ้ าผาพวงอยู่ในพ้ืนที่วนอุทยานถ้ าภูผาพวง ต าบลผานกเค้า อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น พิกัดที่ 0181869 ตะวันออก 1862325 เหนือ ในแผนที่ภูมิประเทศระวางอ าเภอสีชมพู (5442 IV) อยู่
เหนือจากระดับทะเลปานกลาง 400 เมตร การเดินทางเข้าพ้ืนที่เริ่มจากอ าเภอชุมแพ เดินทางไปตามเส้นทาง
เลย-ชุมแพ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ก่อนถึงบ้านผานกเค้าประมาณ  4  กิโลเมตร  ถึงวน
อุทยานถ้ าผาพวง มีทางแยกขวาเป็นทางลูกรังเดินทางเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าขึ้นเขาอีกประมาณ 
400 เมตร สามารถสังเกตเห็นปากถ้ าผาพวงที่อยู่บนกลางหุบเขาได้แต่ไกล 
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2) ลักษณะเด่น ถ้ าผาพวงเป็นถ้ าขนาดใหญ่มีสองโถงถ้ าด้วยกัน โถงถ้ าแรกมีขนาดกว้าง
ประมาณ 12 เมตร ยาวตามความลาดเอียงจากสูงมาต่ าลงมาทางปากถ้ ายาวประมาณ 30 เมตร ความสูงโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร โดยมีลักษณะพิเศษคือโถงถ้ าทะลุหากันคล้ายเป็นโพรงขนาดใหญ่มาก สามารถ
ชมทัศนียภาพโดยรอบได้เป็นโถงถ้ าที่มีหินงอกหินย้อย เสาหิน พบกระจายอยู่ทั่วบริเวณโถงถ้ า  

ลักษณะธรณีวิทยา ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นหินปูนของหมวดหินผานกเค้า ประกอบด้วย หินปูน 
สีเทาปานกลางถึงเทาอ่อน ชั้นบางถึงชั้นหนาปานกลาง มีก้อนเชิร์ต วางตัวตามแนวการวางตัวของชั้นหิน พบ
ซากดึกด าบรรพ์พวกฟูซูลินิด ปะการัง แบรคิโอพอด และแกสโตพอด มีอายุอยู่ในยุคเพอร์เมียนประมาณ 295-
250 ล้านปีมาแล้ว 

การเกิดถ้ าผาพวงบริเวณนี้ ยุคเพอร์เมียนตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดสะสมตัวในทะเล 
และผ่านกระบวนการกลายเป็นหินให้หินปูน ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ท าให้พ้ืนที่หินปูน
บริเวณนี้ยกตัวขึ้นเป็นผืนแผ่นดิน และหินปูนถูกกร่อนโดยฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ที่ไหลผ่านรอยแตกและ
รอยเลื่อนของหินปูน ท าให้รอยแตกและรอยเลื่อนขยายกว้างขึ้นเป็นโพรง ทางน้ าใต้ดินที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ 
(น้ าฝน+อากาศที่ม ีCO2) ละลายให้โพรงถ้ าขยาย ภายหลังระดับทางน้ าใต้ดินลดลงหรือแผ่นดินบริเวณนี้มีการ
ยกตัวท าให้ถ้ าหรือโพรงท่ีเคยอยู่ใต้ระดับทางน้ าใต้ดินมกีารยกตัวพ้นระดับทางน้ าใต้ดินกลายเป็นถ้ า ตอนกลาง
ของโถงถ้ าบริเวณนี้เพดานโถงถ้ าบางและรับน้ าหนักหินกดทับไม่ไหวและพังถล่มท าให้มีแสงส่องสว่างลงในถ้ า
สวยงามดังปรากฏในปัจจุบัน เมื่อถ้ าอยู่สูงกว่าระดับทางน้ าใต้ดิน กระบวนการเกิดหินงอก หินย้อย เสาหิน อ่าง
น้ าธรรมชาติ และม่านหิน ปรากฏสวยงามดังท่ีเห็นในปัจจุบัน 
 

  

รูปที่ 3-82 ปากถ้ าผาพวงขนาดใหญ่ทั้งสองข้างมอง
ทะลุถึงกันได้ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 

 

รูปที่ 3-83 ปากถ้ าผาพวงจุดชมวิวของภูมิประเทศที่
สวยงามเบื้องล่าง 
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บทท่ี 4. 

การวิเคราะห์ SWOT 
 

4.1 SWOT ด้านการบริหารจัดการอุทยานธรณี 
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่เคยมีอุทยานธรณีระดับประเทศ ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT ด้านการ

บริหารจัดการ จึงจัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการจัดตั้งอุทยานธรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 

จุดแข็ง 
 มีแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาอย่างน้อย 23 แหล่ง

ในพ้ืนที่ 13 ต าบล 10 อ าเภอ ที่มีศักยภาพทางด้าน
วิชาการในระดับปานกลาง-สูง และหลายแหล่งก็เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักทั้งในระดับสากลและ
ระดับประเทศ 
 มีคณะท างานอุทยานธรณีประจ าจังหวัดแล้ว 

ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดที่พร้อมให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณี 
 มีเครือข่ายภาคประชาชน จ านวน 1300 คน 

จาก 13 ต าบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งอนุรักษ์
ธรณีวิทยา/แหล่งธรณีวิทยา ที่ผ่านการฝึกอบรมและ
พร้อมที่จะด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และการ
ท่องเที่ยวเชิงธรณ ี
 ประชาชนในพ้ืนที่มีความตื่นตัวที่ต้องการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ของ
ตนเอง 

จุดอ่อน 
 ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล

ระดับประเทศ เพื่อผลักดันอุทยานธรณีไปสู่ระดับโลก 
 ยังไม่มีแผนแม่บทอุทยานธรณีระดับประเทศ

เพ่ือที่จะผลักดันไปสู่ระดับโลก 
 ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดยังไม่มีแนวทางเรื่อง

อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นที่ชัดเจน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ยังมีอยู่

จ ากัด เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน 
 

โอกาส 
 กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิง

วัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งอุทยาน
ธรณี 
 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อุ ท ย า น ธ ร ณี ที่ มี

ประสิทธิภาพ จะน ามาซึ่งการสร้างอาชีพให้กับชุมชน 
อาทิ มัคคุเทศก์น าทาง การแสดงทางวัฒนธรรม การ
ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการบริการต่าง ๆ 

ภัยคุกคาม 
 การหมุนเวียนบุคลากรในระดับก าหนดและ

ก ากับนโยบาย ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
จัดตั้งอุทยานธรณีไม่มีความต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ระดับประเทศยังไม่นโยบายที่

ชัดเจนในการจะผลักดันให้เกิดอุทยานธรณีในระดับ
ต่าง ๆ  

 



 

 106 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

4.2 SWOT ด้านงบประมาณสนับสนุน 
 

จุดแข็ง 
 กรมทรัพยากรธรณีมีงบด าเนินงานในการ

ผลักดันอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น 
 มีงบประมาณจากกองทุนซากดึกด าบรรพ์ เพ่ือ

ใช้ในการศึกษาวิจัยแหล่งซากดึกด าบรรพ์ในจังหวัด
ขอนแก่น 
 

จุดอ่อน 
 การจัดตั้งอุทยานธรณีใช้เวลาในการจัดตั้งเกิน

กว่าหนึ่งปีงบประมาณ และยังไม่มีแผนแม่บทอุทยาน
ธรณีอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้การของบประมาณใน
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งขาดความต่อเนื่อง 
 
 

โอกาส 
 หากสามารถผลักดันการจัดตั้งอุทยานธรณีให้

เป็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดได้แล้ว องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. จะสามารถตั้งงบประมาณ
เพ่ือการจัดตั้ง/บริหาร อุทยานธรณีขอนแก่นอย่างเป็น
รูปธรรม 
 อุทยานธรณีมีวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งเพ่ือ

สนับสนุนการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืน โดยมีรูปแบบการ
อนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา การส่งเสริมความรู้และการ
ท างานของคนท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่หลาย
หน่วยงานจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อาทิ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 

ภัยคุกคาม 
 ใ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ยั ง ไ ม่ มี

งบประมาณในการผลักดันการจัดตั้งอุทยานธรณีที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง 
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4.3 SWOT ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการอุทยานธรณี  

 

จุดแข็ง 
 มี พรบ.คุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. 2550 ที่

สามารถเอ้ือประโยชน์ในการจัดตั้งอุทยานธรณี 
 แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่มีศักยภาพสูงของ

จังหวัดขอนแก่นหลายแหล่ง เป็นแหล่งซากดึกด า
บรรพ์ เช่นหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ อ าเภอเวียงเก่า รอย
ตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด อ าเภอเวียงเก่า และหลุม
ขุดค้นไดโนเสาร์ อ าเภอมัญจาคีรี ซึ่งจะได้รับการ
คุ้มครองโดย พรบ.คุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ 
 ปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่เรื่อง

การใช้ประโยชน์จากที่ดินบริเวณอุทยานธรณีอยู่ใน
ระดับต่ า เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยาน
ธรณี เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่มีความโดด
เด่นและมีคุณค่าทางวิชาการให้เป็นมรดกของประเทศ 
รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างรายได้
และความอยู่ดีกินดีให้ประชาชนในพื้นท่ี  

จุดอ่อน 
 เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการประกาศพ้ืนที่

อุทยานธรณีอย่างเป็นทางการ ท าให้ขาดกฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับ ในการบริหารจัดการอุทยานธรณี
โดยตรง 
 
 

โอกาส 
 หากมีการประกาศตาม พรบ.คุ้มครองซากดึก

ด าบรรพ์ ให้เป็นแหล่งคุ้มครองแล้ว จะน ามาซึ่ง
งบประมาณในการท าวิจัยและพัฒนาแหล่งเพิ่มเติม 
 แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่ตั้งอยู่ภายในเขต

อุทยานแห่งชาติ จะได้รับการคุ้มครองโดย พรบ .
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
 

ภัยคุกคาม 
 แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่

ที่มีผู้ก ากับดูแลตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น อุทยาน
แห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ และพ้ืนที่ของกรมศิลปกรซึ่งอาจ
มีความยากล าบากในการออกกฎข้อบังคับต่างๆขึ้นมา
ใช้ใหม่ 
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4.4 SWOT ด้านธรณีวิทยา 

 

จุดแข็ง 
 มีแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาอย่างน้อย 23 แหล่ง 

ที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการในระดับปานกลาง-สูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ซึ่ง
เป็นสกุลและชนิดใหม่ของโลก 4 ชนิดคือ ไดโนเสาร์
ชนิดกินพืชเป็นอาหาร “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” 
ไดโนเสาร์ชนิดกินปลาเป็นอาหาร “สยามโมซอรัส สุธี
ธรนี” ไดโนเสาร์ชนิดกินเนื้อเป็นอาหาร “สยามโมไท
รันนัสอิสานเอนซิส” และ “กินรีไมมัสขอนแก่นเอน
ซีส”  
 จังหวัดขอนแก่นมีความหลากหลายทาง

ธรณีวิทยา เช่น ธรณีสัณฐาน (ถ้ า น้ าตก หินแปลกตา 
กุมภลักษณ์) แหล่งซากดึกด าบรรพ์ และธรณีวิทยา
โครงสร้าง  
 มีงานวิจัยเชิงลึกด้านซากดึกด าบรรพ์ และการ

ล าดับชั้นหิน 
 

จุดอ่อน 
 นอกจากได โน เส า ร์ แล้ ว  แหล่ ง อนุ รั กษ์

ธรณีวิทยาอ่ืนมีความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาใน
ระดับปานกลางเท่านั้น 
 ขาดความร่วมมือเรื่องงานวิจัยกับต่างประเทศ 

 

โอกาส 
 แหล่งซากดึกด าบรรพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง

ไดโนเสาร์ สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้
เป็นอย่างด ี
 มี ค ว ามต้ อ ง การ พัฒนาความรู้ เ กี่ ย ว กั บ

ธรณีวิทยาและซากดึกด าบรรพ์ ทั้งในระดับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 
 

ภัยคุกคาม 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในด้านการอนุรักษ์ธรณีวิทยา 
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน ในการศึกษาวิจัย พัฒนาแหล่ง 
 แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยามีความเสื่อมโทรม 

เนื่องจากการพัฒนาไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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4.5 SWOT ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 
 

จุดแข็ง 
 ซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่น 

เป็นที่รู้จักในระดับโลก และประเทศอ่ืนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่มีแหล่งไดโนเสาร์ที่ได้รับการ
รับรองตามหลักวิชาการ ท าให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ
ด้านไดโนเสาร์ต้องมาชมที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
ใกล้เคียง 
 มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงพ้ืนที่  
 การกระจายตัวของแหล่งธรณีวิทยามีลักษณะ

เป็นกลุ่ม ท าให้สามารถท่องเที่ยวได้หลายแหล่ง
ภายในระยะทางท่ีไม่ไกลมากนัก 
 จังหวัดขอนแก่นมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถ

รองรับนักท่องเที่ยวได้จ านวนมาก 
 จั งหวั ดขอนแก่ นมี แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วทา ง

วัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น พระธาตุขามแก่น เมือง
โบราณกู่บ้านนาค าน้อย 
 มีพิพิธภัณฑ์มากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

ภูเวียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น 

จุดอ่อน 
 แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาหลายแหล่ง สามารถ

ท่องเที่ยวได้เฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น เช่น น้ าตก  
 ขาดแคลนที่ พัก ใกล้ แหล่ งท่อง เที่ ยวทาง

ธรณีวิทยา 
 ยังไม่มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณี 

 

โอกาส 
 การท่อง เที่ ยวแห่ งประเทศไทยได้ จัดท า 

เส้นทางศึกษาไดโนเสาร์ภาคอีสาน ไว้แล้ว 
 การเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสามารถค้นหา

ได้อย่างง่ายดายทางอินเตอร์เนท 
 มีความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่หันมา

สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านธรณีวิทยา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้เยาวชนและบุคลากร
ทางการศึกษามีความต้องการเข้ามาเรียนรู้ธรณีวิทยา
ในพ้ืนที่จริง 
 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่มีนโยบาย

สนับสนุนการท่องเที่ยว 
 จังหวัดขอนแก่นสามารถรองรับความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม ทั้งการท่องเที่ยว
ทางด้านวิชาการ ธรรมชาติ และแบบผจญภัย 

ภัยคุกคาม 
 เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน

พ้ืนที่ก ากับดูแลของหน่วยงานเฉพาะ เช่นอุทยาน
แห่งชาติ ประชาชนในพ้ืนที่จึงไม่ได้มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวโดยตรง ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
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4.6 SWOT ด้านการแข่งขันกับ Dong Van Karst Plateaul Geoparkในเชิงการท่องเที่ยวและ
คุณค่าของแหล่ง 
จุดแข็ง 
Dong Van Karst Plateaul Geopark 
การท่องเที่ยว 

 มีวัฒนธรรมที่หลากหลายจากชนกลุ่มน้อยถึง 17 
เผ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณค่าของแหล่ง 

 ภูมิสัณฐานโดดเด่น สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิประเทศตะปุ่มตะป ่าที่เกิดจาก
หินปูนหรือที่เรียกว่า ภูมิประเทศแบบคาสต์ 
 

อุทยานธรณีขอนแก่น 
การท่องเที่ยว 

 ซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์จังหวดัขอนแก่น เป็นที่
รู้จักในระดับโลก และประเทศอ่ืนในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ยังไม่มีแหล่งไดโนเสาร์ที่ได้รบัการรับรองตามหลัก
วิชาการ ท าให้นักท่องเที่ยวที่สนใจด้านไดโนเสาร์ต้องมา
ชมที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวดัใกล้เคียง 

 มีความสะดวกสบายในการเข้าถงึพื้นที่  
 การกระจายตัวของแหล่งธรณีวทิยามีลักษณะเป็น

กลุ่ม ท าให้สามารถท่องเที่ยวไดห้ลายแหล่งภายใน
ระยะทางที่ไมไ่กลมากนัก 

 จังหวัดขอนแก่นมีโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้จ านวนมาก 

 จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่
โดดเด่น เช่น พระธาตุขามแก่น เมืองโบราณกู่บ้านนาค า
น้อย 

 มีพิพิธภัณฑ์มากมาย เช่น พิพธิภัณฑ์ไดโนเสาร์ภู
เวียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจงัหวัดขอนแก่น 
คุณค่าของแหล่ง 

 มีแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาอย่างน้อย 23 แหล่ง ที่มี
ศักยภาพทางด้ านวิชาการในระดับปานกลาง -สู ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ซึ่ง
เป็นสกุลและชนิดใหม่ของโลก 4 ชนิดคือ ไดโนเสาร์ชนิด
กินพืชเป็นอาหาร “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” ไดโนเสาร์
ชนิดกินปลาเป็นอาหาร “สยามโมซอรัส สุธีธรนี” 
ไดโนเสาร์ชนิดกินเนื้อเป็นอาหาร “สยามโมไทรันนัส
อิสานเอนซิส”และ “กินรีไมมัสขอนแก่นเอนซิส”     

 จังหวัดขอนแก่นมีความหลากหลายทางธรณีวิทยา 
เช่น ธรณีสัณฐาน (ถ้ า น้ าตก หินแปลกตา กุมภลักษณ์) 
แหล่งซากดึกด าบรรพ์ และธรณีวิทยาโครงสร้าง  

 มีงานวิจยัเชิงลึกดา้นซากดึกด าบรรพ์ และการ
ล าดับชั้นหนิ 

 
 
โอกาส 
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Dong Van Karst Plateaul Geopark 
การท่องเที่ยว 

 ได้รับการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่าง
ดีจากภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณค่าของแหล่ง 

 แหล่งได้รับการรับรองจาก UNESCO ซึ่งการัน
ตีได้ถึงความส าคัญทางวิชาการในระดับโลก ถือเป็น
การเปิดโอกาสให้มีการท าวิจัยในระดับนานาชาติ
ต่อไป 
 

อุทยานธรณีขอนแก่น 
การท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดท า 
เส้นทางศึกษาไดโนเสาร์ภาคอีสาน ไว้แล้ว 
 การเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสามารถค้นหา

ได้อย่างง่ายดายทางอินเตอร์เนท 
 มีความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่หันมา

สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านธรณีวิทยา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้เยาวชนและบุคลากร
ทางการศึกษามีความต้องการเข้ามาเรียนรู้ธรณีวิทยา
ในพ้ืนที่จริง 
 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีนโยบาย

สนับสนุนการท่องเที่ยว 
 จังหวัดขอนแก่นสามารถรองรับความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม ทั้งการท่องเที่ยว
ทางด้านวิชาการ ธรรมชาติ และแบบผจญภัย 
คุณค่าของแหล่ง 

 แหล่งซากดึกด าบรรพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไดโนเสาร์ สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้
เป็นอย่างดี 
 มีความต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

ธรณีวิทยาและซากดึกด าบรรพ์ ทั้งในระดับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 
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จุดอ่อน 
Dong Van Karst Plateaul Geopark 
การท่องเที่ยว 

 ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคม
และสิ่งอ านวยความสะดวกค่อนข้างต่ า 
 
 
 
คุณค่าของแหล่ง 

 แหล่งธรณีวิทยาส่วนใหญ่ เกิดจากภูมิประเทศ
แบบคาสต์ ท าให้มีความหลากหลายของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่ า จุดขายของอุทยานธรณีจึงเน้นไป
ทางด้านวัฒนธรรม 
 

อุทยานธรณีขอนแก่น 
การท่องเที่ยว 

 แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาหลายแหล่ง สามารถ
ท่องเที่ยวได้เฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น เช่น น้ าตก  
 ขาดแคลนที่พักใกล้แหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรณีวิทยา 
 ยังไม่มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณี 

คุณค่าของแหล่ง 

 นอกจากไดโนเสาร์แล้ว แหล่งอนุรักษ์
ธรณีวิทยาอื่นมีความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาใน
ระดับปานกลางเท่านั้น 
 ขาดความร่วมมือเรื่องงานวิจัยกับต่างประเทศ 

 

 
อุปสรรค/ภัยคุกคาม 
Dong Van Karst Plateaul Geopark 
การท่องเที่ยว 

 ภูมิประเทศแบบคาสต์สามารถพบได้ในหลาย
พ้ืนที่ทั้งในประเทศเวียดนามเอง เช่น อ่าวฮาลอง และ
ต่างประเทศ เช่น คุนหมิง ประเทศจีน และแม้แต่อ่าว
พังงา ในประเทศไทย ท าให้คู่แข่งทางด้านการ
ท่องเที่ยวมีค่อนข้างสูง 
คุณค่าของแหล่ง 

 มีพ้ืนที่อุทยานกว้างขวางมากถึง 2,356 ตาราง
กิโลเมตร ท าให้การดูแลรักษา/การศึกษาวิจัยแหล่ง
ธรณีวิทยาท าได้ค่อนข้างล าบาก 
 พ้ืนที่เป็นภูมิประเทศแบบคาสต์ ประกอบด้วย

หินปูนที่มีคุณสมบัติละลายน้ าได้ดี จึงมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดหลุมยุบในพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหาย
ต่อแหล่งธรณีวิทยาได้ 

อุทยานธรณีขอนแก่น 
การท่องเที่ยว 

 เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ก ากับดูแลของหน่วยงานเฉพาะ เช่นอุทยาน
แห่งชาติ ประชาชนในพื้นท่ีจึงไม่ได้มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวโดยตรง ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
คุณค่าของแหล่ง 

 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ียังขาดความรู้ความ
เข้าใจในด้านการอนุรักษ์ธรณีวิทยา 
 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน ในการศึกษาวิจัย พัฒนาแหล่ง 
 แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยามีความเสื่อมโทรม 

เนื่องจากการพัฒนาไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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บทท่ี 5. 
แหล่งธรณีวิทยาและแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นตามหลัก

ภูมิสถาปัตย ์
 

5.1 แนวทางการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นตามหลักภูมิสถาปัตย์ในภาพรวม 
5.1.1 การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น 

 ขอบเขตอุทยานธรณี (รูปที่ 5-1) ได้ซ้อนทับกับขอบเขตอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่
เอกสารสิทธิ์ ดังนั้น ส่วนของขอบเขตของอุทยานธรณีที่ซ้อนทับกับเขตอุทยานแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการพัฒนาอุทยานธรณี ต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ส าหรับพ้ืนที่อยู่นอกเขตอุทยาน
แห่งชาติ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาอุทยานธรณี สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และพระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์  
  
 

 
 

  รูปที่ 5-1 ขอบเขตอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น  
 

 ในส่วนของแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่เสี่ยงต่อการถูกท าลาย เช่น แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่า
ชาด ควรก าหนดแนวอนุรักษ์เพ่ือป้องกันไม่ให้แหล่งโดนท าลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จากผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ได้ออกแบบตัวอย่างแนวป้องกันแหล่งให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ดังแสดงในรูปที่ 5-2 และ
รูปที่ 5-3 
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รูปที่ 5-2 การออกแบบแนวป้องกันแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาโดยใช้ก้อนหินเป็นวัสดุหลัก 
 

 
รูปที่ 5-3  ภาพตัวอย่างแนวป้องกันแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาเมื่อแล้วเสร็จ 
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5.1.2 การก าหนดต าแหน่งส าหรับจัดสร้างท่ีพักส าหรับนักท่องเที่ยว 
 การก าหนดต าแหน่งส าหรับจัดสร้างที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว ส าหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยานั้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้น คณะท างานจึงเห็นว่าการจัดสร้างที่พักส าหรับ
นักท่องเที่ยวควรเป็นแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) ที่ใช้บ้านเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนเข้าด้วยกัน มีประชาชนเป็นเจ้าของบ้าน 
และมีสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่ประจ า โดยบ้านนั้นเป็นอาจสมาชิกของกลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์ชุมชน 
นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้าน และได้รับการถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น าเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง โดยได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม 

5.1.3 การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ส าหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยานั้น 
มุ่งเน้นการคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยทางรถยนต์ และทางเดินเท้า ส าหรับทางรถยนต์นั้น ควรสร้างและ
ปรับปรุงถนนทุกสายที่เข้าถึงแหล่งธรณีวิทยาให้เป็นถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากใน
ปัจจุบันถนนบางสายที่เป็นลูกรัง มีสภาพการสัญจรไปมาล าบาก ช ารุดเป็นหลุม/บ่อ โดยเฉพาะในฤดูฝนที่มีน้ า
ท่วมขัง  
 ส าหรับเส้นทางเดินเท้านั้น ควรสร้างและปรับปรุงเส้นทางเดินเท้าเข้าชมแหล่งธรณีวิทยาด้วยตนเอง 
(Self-guided Trails) ให้มีความปลอดภัย และมีเส้นทางที่เหมาะสมกับการเดินศึกษาธรรมชาติและภูมิ
ประเทศทางธรณีวิทยา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติทางธรณีวิทยา 
ศึกษาเรื่องราวด้วยตนเองผ่านป้ายความรู้ อธิบายจุดส าคัญหรือสิ่งที่น่าสนใจบนเส้นทาง เส้นทางเดินเท้า
ประเภทนี้จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่จ ากัดจ านวนและเวลา ระยะเวลาในการเดินตลอดเส้นทางไม่ควรเกิน 45 
นาที ในเส้นทางที่ไม่ไกลและไม่ล าบากเกินไป  

5.1.4 การก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานีบริการน้ ามัน 
 การก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานีบริการน้ ามันมีความส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
ในจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาบางแหล่งในสถานที่ตั้งเดียวกันห่างไกลจากแหล่งอ่ืน จนมี
ระยะทางไม่เหมาะสมที่จะเดินเท้า หรือมีเส้นทางขึ้นลงเขาไม่เหมาะกับการใช้รถจั กรยาน ยกตัวอย่างเช่น 
แหล่งธรณีวิทยารอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด และน้ าตกตาดฟ้า (ภูเวียง) บริเวณทางขึ้นลงจากลานกาง
เต๊นท์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง โซนเวียงเก่า ในการนี้ ต าแหน่งสถานีบริการน้ ามันในปัจจุบัน โซนเขื่อนอุบลรัตน์ 
โซนเวียงเก่า โซนภูผาม่าน รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-4, รูปที่ 5-5 และรูปที่ 5-6 โดยบริเวณวัดเขื่อน
อุบลรัตน์มีสถานีบริการน้ ามันจ านวน 6 แห่ง บริเวณพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงมีสถานีบริการน้ ามันจ านวน 5 
แห่ง และบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่านมีสถานีบริการน้ ามันจ านวน 4 แห่ง จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนา
แหล่งธรณีวิทยาโซนเขื่อนอุบลรัตน์ โซนวียงเก่า และ โซนภูผาม่าน มีสถานีบริการน้ ามันเพ่ือรองรับการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 
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รูปที่ 5-4 สถานีบริการน้ ามัน บริเวณวัดเขื่อนอุบลรัตน์ โซนเขื่อนอุบลรัตน์ 
 

 
 

รูปที่ 5-5 สถานีบริการน้ ามัน บริเวณพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง โซนเวียงเก่า 
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รูปที่ 5-6 สถานีบริการน้ ามัน บริเวณอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน โซนภูผาม่าน 
 

  5.1.5 การก าหนดต าแหน่งจัดสร้างจุดบริการนักท่องเที่ยว 
 แหล่งธรณีวิทยาที่อยู่ใกล้ชุมชน และมีสถานที่ที่สามารถกันส่วนเพ่ือเปิดต้อนรับนักท่ องเที่ยวได้
ยกตัวอย่างเช่น วัด โรงเรียน จุดบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และ ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน เป็น
ต้น การประสานงานเพ่ือใช้พ้ืนที่บางส่วนของอาคารเพ่ือเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว และห้องน้ าได้นั้น ช่วยลด
การเพ่ิมจ านวนสิ่งปลูกสร้างถาวรโดยมนุษย์นั้น จะช่วบส่งเสริมบรรยายการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ แหล่ง
ธรณีวิทยา นอกจากนี้ การใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารที่มีอยู่เดิมของชุมชน ยังเอ้ือประโยชน์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาให้มีความยั่งยืนด้วย  
 แหล่งธรณีวิทยาอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน หรือไม่ มีสถานที่ที่สามารถกันส่วนเพ่ือเปิดต้อนรับ
นักท่องเที่ยวได้ การจัดสร้างอาคารเพ่ือใช้เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนั้นจึงมีความจ าเป็น ในการนี้ ประเด็น
ส าคัญที่พิจารณาประกอบด้วยความกลมกลืนสอดคล้องกับแหล่งธรณีวิทยา และงบประมาณตลอดจนวิธีการ
ก่อสร้าง เป็นเรื่องที่ต้องค านึงถีง คณะท างานเสนอให้จัดสร้างอาคารที่ใช้ดินเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง หรือที่
เรียกกันทั่วไปว่า “บ้านดิน” เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีความเป็นธรรมชาติ หาง่ายในท้องถิ่น สะท้อน
ภาพลักษณ์ของแนวความคิดของอาคารที่เป็นส่วนหนึ่งของธรณีวิทยา เทคนิคในการก่อสร้างบ้านดินไม่ซับซ้อน 
สามารถใช้แรงงานในชุมชนร่วมกันสร้าง ราคาค่าก่อสร้างจึงต่ า ตัวอย่าง การออกแบบอาคารบริการ
นักท่องเที่ยวและห้องน้ าตามที่แสดงในรูปที่ 5-7 ถึงรูปที่ 5-14 
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รูปที่ 5-7 การออกแบบอาคารบริการนักท่องเที่ยว (แปลน) 
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รูปที่ 5-8 การออกแบบอาคารบริการนักท่องเที่ยว (ด้านหน้าและด้านข้าง)  
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รูปที่ 5-9 การออกแบบอาคารบริการนักท่องเที่ยว (รูปตัด) 
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รูปที่ 5-10 การออกแบบห้องน้ า (แปลนและรูปตัด) 
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รูปที่ 5-11 การออกแบบห้องน้ า (ด้านหน้าและด้านข้าง) 

 



 

 123 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

 
รูปที่ 5-12 ภาพการออกแบบห้องน้ าที่แล้วเสร็จ 

 

   
รูปที่ 5-13 ตัวอย่างอาคารบริการนักท่องเที่ยวแบบอ่ืน ๆ ที่ใช้ดินเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง 

    
รูปที่ 5-14 ตัวอย่างห้องน้ าแบบอื่น ๆ ที่ใช้ดินเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง 
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5.1.6 การก าหนดต าแหน่งจัดสร้างศูนย์บริการความรู้/พิพิธภัณฑ์  
 ส าหรับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง  ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยาและซากดึกด าบรรพ์ ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและครบวงจร 
การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดขอนแก่น จึงไม่มีความจ าเป็น 
 ทั้งนี้ ศูนย์บริการความรู้ย่อยที่กระจายตามแหล่งธรณีวิทยา จึงมุ่งเน้นไปที่ป้ายความรู้ เพ่ือให้ความรู้
ในพ้ืนที่แหล่งธรณีวิทยาจริง ต่อเนื่องกับความรู้พ้ืนฐานทางธรณีวิทยาที่ได้รับจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 

4.1.7 การก าหนดต าแหน่งและออกแบบป้ายแนะน าทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
 ส าหรับต าแหน่งติดตั้งป้ายนั้น มุ่งเน้นไปที่ป้ายแนะน า เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่ง
ธรณีวิทยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ป้ายแนะน าเส้นทางควรติดตั้งก่อนและหลังผ่านทางแยก ที่ใช้เดินทาง
มายังแหล่งธรณีวิทยาจากตัวอ าเภอ และจังหวัดใกล้เคียง 
 ป้ายแนะน าเส้นทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความชัดเจนในการสื่อความหมาย เพ่ือบอกเส้นทาง
ส าหรับการเดินทางด้วยรถยนต์มายังแหล่งธรณีวิทยานั้นมีความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งธรณีวิทยาที่อยู่
ไกลจากชุมชน เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก และอาจไม่คุ้นเคยเส้นทางเนื่องจาก
ไม่ใช่คนในพ้ืนที ่
 กรณีศึกษาป้ายแนะน าเส้นทางที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ ป้ายแนะน าเส้นทาง
อาคารและสถานที่โบราณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (Monument Historique) ยกตัวอย่างเช่น ปราสาท 
(Chateau) วิหาร (Chapelle) และ สะพาน (Pont) เป็นต้น โดยป้ายแนะน าเส้นทางเหล่านี้ ประกอบด้วยโลโก้
อันเป็นเอกลักษณ์ของอาคารและสถานที่โบราณตามท่ีแสดงในรูปที่ 5-15 (ซ้าย) แล้วจึงตามด้วยชื่ออาคารและ
สถานที่นั้นๆ รายละเอียด รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที ่5-15 (กลางและขวา) 

 

                
 รูปที่ 5-15 ป้ายแนะน าเส้นทางที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศฝรั่งเศส 

 
ในการนี้ ได้ออกแบบป้ายแนะน าเส้นทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ส าหรับแหล่งธรณีวิทยาในประเทศไทย 

ซึ่งประกอบด้วยโลโก้อันเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานธรณี ตามที่แสดงในรูปที่ 5-16 (ซ้าย) แล้วจึงตามด้วยชื่อ
แหล่งธรณีวิทยาตามตัวอย่าง รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-16 (ขวา) 
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นอกจากนี้ยังได้ออกแบบป้ายความรู้ (รูปที่ 5-17) ป้ายเตือน ป้ายห้าม ซึ่งได้ค านึงถึงความเป็น
มาตรฐานสากล โดยป้ายเตือนจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม พ้ืนสีเหลืองขอบสีด า (รูปที่ 5-18) ส่วนป้ายห้าม 
จะมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยม พื้นสีขาว วงกลมห้ามสีแดง (รูปที่ 5-19) 
                             

 
 
 
 

 
        
  

 
  

รูปที่ 5-16 การออกแบบป้ายแนะน าเส้นทางที่มีลักษณะเฉพาะส าหรับแหล่งธรณีวิทยาในประเทศไทย 
 

 
รูปที่ 5-17 การออกแบบป้ายความรู้  

 

   

รูปที่ 5-18 การออกแบบป้ายเตือน 
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รูปที่ 5-19 การออกแบบป้ายห้าม 

 
5.1.8 การก าหนดต าแหน่งจัดท าระบบจ ากัดของเสีย 

 การก าหนดต าแหน่งจัดท าระบบจ ากัดของเสียสอดคล้องกับการจัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักท่องเที่ยวเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน  (ถ้ามี) ยกตัวอย่างเช่น สถานีบริการน้ ามัน ที่พักส าหรับ
นักท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการความรู้ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ในการนี้ 
ระบบก าจัดของเสียจากอาคารที่ควรค านึงประกอบด้วยการจัดการขยะ และการจัดการน้ าเสีย  

5.1.9 การก าหนดต าแหน่งการจัดสร้างร้านค้าและร้านอาหาร 
 ส าหรับแหล่งธรณีวิทยาที่อยู่ใกล้ชุมชน ที่มีร้านค้าและร้านอาหารเปิดให้บริการอยู่ คณะท างาน
สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวใช้บริการร้านค้าและร้านอาหารที่มีอยู่เดิม ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการโดยผู้อยู่อาศัย
ชุมชนนั้นๆ  เพื่อใช้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ เพ่ิมรายได้ จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  
 ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชน การจัดสร้างร้านค้าและร้านอาหารเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมีความจ าเป็น ในการนี้ คณะท างานในเสนอ อาคารที่ใช้ดินเป็นวัสดุหลักในการ
ก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ตัวอย่างการออกแบบร้านค้า แสดงในรูปที่ 5-20 ถึง        
รูปที่ 5-23 
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รูปที่ 5-20 การออกแบบร้านค้า (แปลนและภาพเมื่อแล้วเสร็จ) 
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รูปที่ 5-21 การออกแบบร้านค้า (ด้านหน้าและด้านข้าง)  
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รูปที่ 5-22 การออกแบบร้านค้า (รูปตัด) 

 
 

 
      

รูปที่ 5-23 ตัวอย่างร้านค้า ร้านอาหารแบบอ่ืนๆ ที่ใช้ดินเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง 
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5.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและพื้นที่โดยรอบ 
 การด าเนินการในพ้ืนที่แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและพ้ืนที่โดยรอบ ได้มุ่งเน้นไปที่การก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพิ่มเติม เช่น จุดบริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ า ป้ายความรู้ / ป้ายเตือน / 
ป้ายห้าม ร้านค้า ด่านเก็บเงิน ที่จอดรถ และอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ประกอบด้วยแหล่งธรณีวิทยาหลายแหล่ง เช่น สะพานหินธรรมชาติ ผาผีเจาะ และ
กุมลักษณ์ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งและพ้ืนที่โดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 5-24 

ส าหรับการด าเนินการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ิมเติมในพ้ืนที่
ดังกล่าว มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวก (พ้ืนที่เขื่อน 
อุบลรัตน์ วัดเขื่อนอุบลรัตน์)  

รายละเอียด 
 

1) จุดบริการนักท่องเที่ยว 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาอยู่ภายใน
วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีสถานที่เพียงพอ จัดสรรได้โดยสะดวก  

2) ห้องน้ า 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาอยู่ภายใน
วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ใช้สาธารณูปโภคของวัดได้โดยสะดวก 

3) ป้ายความรู้ / ป้ายเตือน / ป้ายห้าม ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 
4) ร้านค้า 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาอยู่ภายใน
วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าชุมชนเปิดขายของอยู่แล้ว 

5) ด่านเก็บเงิน 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาอยู่ภายใน
วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ไม่สมควรมีด่านเก็บเงิน  

6) ที่จอดรถ 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดสรรที่จอด
รถภายในเขตวัดเขื่อนอุบลรัตน์ อย่างเพียงพอแล้ว 

7) อ่ืนๆ 
 

ควรด าเนินการปรับปรุงเส้นทางเดินเท้า ให้เหมาะกับการเดินชม 
ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 

  
 แหล่งธรณีวิทยาสะพานหินธรรมชาติ และแหล่งธรณีวิทยากุมลักษณ์นั้น เป็นแหล่งธรณีวิทยาที่อยู่
ภายในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ โดยแหล่งธรณีวิทยาทั้งสองอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้กันมาก ใช้เวลาเดินเท้าไม่เกิน 2 นาที 
แหล่งธรณีวิทยาสะพานหินธรรมชาติ และกุมลักษณ์ รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-25   
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รูปที่ 5-25 แหล่งธรณีวิทยาสะพานหินธรรมชาติ (ซ้าย) และแหล่งธรณีวิทยากุมลักษณ์ (ขวา) 
 

 ในการนี้ จุดบริการนักท่องเที่ยวและห้องน้ า ส าหรับการเยี่ยมชมแหล่งธรณีวิทยาสะพานหินธรรมชาติ 
และกุมลักษณ์ ภายในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาดังกล่าวอยู่
ภายในวัด ซึ่งมีอาคารสถานที่เพียงพอ สามารถจัดสรรพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยว 
ตลอดจนมีห้องน้ าสาธารณะแยกหญิงชายในจ านวนที่เพียงพอส าหรับบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ บริเวณ
ใกล้เคียงในระยะเดินเท้า มีร้านค้าชุมชนเปิดขายของ จึงไม่จ าเป็นต้องมีร้านค้าเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาแหล่ง
ธรณีวิทยานี้  
 ป้ายต่างๆส าหรับแหล่งธรณีวิทยาภายในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 
ป้ายความรู้ ป้ายเตือน และป้ายทางเข้าโครงการ ส าหรับป้ายเตือนนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันอันตราย
นักท่องเที่ยวจากการปีนป่ายและพลัดตกจากที่สูง โดยมีตัวอย่างการติดตั้งป้ายเตือน ตามรูปที่ 5-26  
 

   
 

 รูปที่ 5-26 ตัวอย่างการติดตั้งป้ายเตือน แหล่งธรณีวิทยาภายในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ 
 

เนื่องจากที่ตั้งวัดเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ได้อยู่ริมถนนสายหลัก ป้ายทางเข้าวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่ง
ธรณีวิทยา ที่สังเกตุเห็นชัด จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในกรณีนี้ ปากทางเข้าวัดเขื่อนอุบลรัตน์อยู่บริเวณทางโค้ง 
การติดตั้งป้ายทางเข้าวัดและแหล่งธรณีวิทยาที่ขนานกับผิวการจราจร นั้นสังเกตุเห็นได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อมองจากมุมมองของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตามที่แสดงในรูปที่ 5-27 การด าเนินการติดตั้งป้ายทางเข้าโครงการ
ใหม่ ที่ตั้งฉากกับผิวการจราจร จะช่วยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสังเกตุได้ชัดเจนขึ้น เป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมชมวัด และ/หรือแหล่งธรณีวิทยา  

ป้าย
เตือน 

ป้าย
เตือน 
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รูปที่ 5-27 ป้ายทางเข้าโครงการปัจจุบันที่ขนานกับผิวการจราจร 

 
 ด่านเก็บเงินส าหรับแหล่งธรณีวิทยาภายในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ไม่มีความจ าเป็นเนื่องจากแหล่ง
ธรณีวิทยาดังกล่าวอยู่ภายในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนเข้าถึงได้ ไม่สมควรมีด่านเก็บ
เงิน  
 ส าหรับที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมแหล่งธรณีวิทยานั้น ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ปัจจุบันมีลานคอนกรีตที่สามารถจอดรถยนต์ได้อย่างน้อย 10 คัน บริเวณจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินเท้าเข้าสู่
พ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-28  
 

 
รูปที่ 5-28 ที่จอดรถยนต์ปากทางเข้าแหล่งธรณีวิทยาภายในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ 

 
 นอกจากนี้ การก าหนดเส้นทางเดินเท้าในส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาภายในวัดเขื่อนอุบลรัตน์ 
ให้เหมาะกับการเดินชม โดยแบ่งออกเป็นเส้นทางเดินชมแบบสั้น (Short Loop) และเส้นทางเดินชมแบบยาว 
(Long Loop) ส าหรับเส้นทางเดินชมแบบสั้นนั้น รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-29 มีระยะเดินจากที่จอด
รถยนต์บริเวณปากทางเข้าแหล่งธรณีวิทยา มุ่งตรงไปที่แหล่งธรณีวิทยาสะพานหินธรรมชาติ และแหล่ง
ธรณีวิทยากุมลักษณ์ ใช้เวลาเดินเท้าไม่เกิน 4 นาที เหมาะส าหรับผู้เยี่ยมชมที่มีเวลาน้อย หรือสุขภาพร่างกาย
ไม่สมบูรณ์  
 

ป้ายทางเข้า
ปัจจุบัน 
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รูปที่ 5-29 บรรยากาศเส้นทางเดินชมแบบสั้นจากที่จอดรถยนต์ 
 
 ส าหรับทางเดินชมแบบยาวนั้น รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-30 เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติและ
ภูมิประเทศทางธรณีวิทยา ที่ต้องใช้เวลาในการเยี่ยมชมมากกว่า ก่อนจะจบเส้นทางเดินชมที่แหล่งธรณีวิทยา 
ได้แก่ สะพานหินธรรมชาติ และกุมลักษณ์ เหมาะกับผู้ต้องการสนใจศึกษาธรรมชาติ และ/หรือแหล่งธรณีวิทยา
อย่างลึกซึ้ง และควรจัดการรูปแบบของทางเดินเท้าให้มีความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษด้วย 
 

    
 

รูปที่ 5-30 บรรยากาศเส้นทางเดินชมแบบยาว  
 
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกทับพญาเสือ ประกอบด้วยแหล่งธรณีวิทยา ได้แก่ หินลาดผีหลอก เสา
เฉลียง โบกฟ้าปลาค่อก้ัง และถ้ าฝ่ามือแดง ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งและพ้ืนที่โดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 
5-31 
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 การด าเนินการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ดังกล่าวมี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(พ้ืนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

น้ าตกทับพญาเสือ) 
รายละเอียด 

 
1) จุดบริการนักท่องเที่ยว ต้องด าเนินการ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 
2) ห้องน้ า ต้องด าเนินการ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 
3) ป้ายความรู้ / ป้ายเตือน / ป้ายห้าม ต้องด าเนินการ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 
4) ร้านค้า ต้องด าเนินการ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 
5) ด่านเก็บเงิน 
 

ไม่ต้องด าเนินการ เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาไม่ได้อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ ไม่สมควรมีด่านเก็บเงิน 

6) ที่จอดรถ ต้องด าเนินการ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 
7) อ่ืนๆ 
 

ต้องด าเนินการท าถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 3 
กิโลเมตร จากทางหลวงชนบทถึงจุดบริการนักท่องเที่ยว 

 
 แหล่งธรณีวิทยาหินลาดผีหลอก เสาเฉลียง และโบกฟ้าปลาค่อกั้งนั้น เป็นแหล่งธรณีวิทยาที่อยู่ไกล
จากพ้ืนที่ชุมชน การเข้าถึงแหล่งธรณีวิทยาดังกล่าวต้องอาศัยการเดินเท้ า ระยะเวลาประมาณ 55 นาทีถึง
แหล่งธรณีวิทยาที่อยู่ไกลที่สุด ได้แก่ แหล่งธรณีวิทยาโบกฟ้าปลาค่อกั้ง ในการนี้ ภาพบรรยากาศแหล่ง
ธรณีวิทยาเสาเฉลียง และโบกฟ้าปลาค่อก้ัง รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-32 
 

    
รูปที่ 5-32 แหล่งธรณีวิทยาเสาเฉลียง (ซ้าย) และโบกฟ้าปลาค่อกั้ง (ขวา) 

 
 ในการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรับบุคคลทั่วไปนั้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ิมเติม ได้แก่ ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ า 
และร้านค้า โดยต าแหน่งที่แนะน าให้จัดสร้างที่จอดรถยนต์ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวนั้น 
คณะท างานเสนอบริเวณก่อนถึงทางแยก ที่จะเลี้ยวขวาไปยังถ้ าคนนอน รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่  5-33 
ทั้งนี้ รูปแบบรายละเอียดของที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ า และร้านค้า ตามที่ได้กล่าวรายละเอียด
ไปแล้วก่อนหน้า      
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รูปที่ 5-33 ตัวอย่างจุดบริการนักท่องเที่ยว ทางขึ้นแหล่งธรณีวิทยา สถานที่ตั้งทับพญาเสือ 
 

 จากจุดจอดรถยนต์และสิ่งอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งธรณีวิทยาลานผีหลอก 
เสาเฉลียง และโบกฟ้าปลาค่อก้ังนั้น ต้องอาศัยการเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 1,150 
เมตร และ 1,450 เมตรตามล าดับ บรรยากาศเส้นทางเดินเท้ารายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-34 
 

   
 

รูปที่ 5-34  เส้นทางเดินเท้าเข้าถึงแหล่งธรณีวิทยา น้ าตกทับพญาเสือ 
 
 ทั้งนี้ เส้นทางบางส่วนเป็นทางน้ าธรรมชาติที่มีน้ าไหลผ่านในฤดูฝน การด าเนินการป้ายเตือนน้ าป่าไหล
ผ่านจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ อาจด าเนินการป้ายความรู้ เพ่ือให้ความรู้การเกิดรูปทางน้ าธรรมชาติ
ที่มีรูปแบบทางธรณีวิทยาเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่ไปกับป้ายเตือน รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-35  
 

ไปถ ้าคนนอน 900 
ม. เมตร 

จุดบริการนักท่องเที่ยว (บ้านดิน) 
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รูปที่ 5-35 ตัวอย่างป้ายเตือนและป้ายความรู้ เส้นทางเดินเท้าท่ีมีน้ าไหลผ่าน 

 
 ในปัจจุบัน ถนนทางเข้าถึงจุดที่คาดว่าจะด าเนินการจัดสร้างที่จอดรถยนต์ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับนักท่องเที่ยวเป็นถนนลูกรัง ท าให้ในช่วงฤดูฝน ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถยนต์ ดังนั้น คณะท างานจึง
เสนอให้ท าถนนลาดยางจากบริเวณอ่างเก็บน้ า ทางแยกจากทางหลวงชนบท มายังจุดที่คาดว่าจะด าเนินการ
จัดสร้างที่จอดรถยนต์ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการถนนลาดยาง ตามที่แสดงในรูปที่ 5-36 
 

 
 รูปที่ 5-36 พ้ืนที่ด าเนินการถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

 
 นอกจากนี้ คณะท างาน เสนอให้ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่นักท่องเที่ยว
ต้องใช้เพ่ือเดินทาง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร พร้อมติดป้ายทางเข้าแหล่งธรณีวิทยาลานผีหลอก เสา
เฉลียง และโบกฟ้าปลาค่อก้ังด้วย  

เส้นทางลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติภูเวียง มีแหล่งธรณีวิทยา ได้แก่ รอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่า
ชาด และน้ าตกตาดฟ้า (ภูเวียง) ผาชมตะวัน และต้นยางยักษ์ นั้นเหมาะกับการเยี่ยมชมด้วยรถจักรยานยนต์ 
หรือรถยนต์ มากกว่าการเดินเท้า เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาแต่ละแหล่งนั้นมีระยะทางห่างกัน มีแนวทางในการ
พัฒนาแหล่งและพ้ืนที่โดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 5-37 
  

ป้าย
เตือน 

ป้ายความรู้ 

ป้ายเตือน 

ป้ายความรู้ 
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รูปที่ 5-37 แผนผังพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและพ้ืนที่โดยรอบเส้นทางลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติภูเวียง 
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โดยไดก้ าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวก  
(พ้ืนทีเ่วียงเก่า เส้นทาง 

ลานกางเต็นท์) 
รายละเอียด 

 
1) จุดบริการนักท่องเที่ยว 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากอยู่ภายในบริเวณลาน
กางเต๊นท์อุทยานแห่งชาติภูเวียง มีสถานที่เพียงพอให้ใช้
ประโยชน์ 

2) ห้องน้ า 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากอยู่ภายในอุทยาน
แห่งชาติ 
ภูเวียง ใช้สาธารณูปโภคของลานกางเต๊นท์ได้โดยสะดวก 

3) ป้ายความรู้ / ป้ายเตือน /   
ป้ายห้าม 

ต้องด าเนินการ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 

4) ร้านค้า ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากบริเวณลานกางเต๊นท์
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งมีร้านค้าสวัสดิการอยู่แล้ว 

5) ด่านเก็บเงิน 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม ไม่สมควรเก็บค่าเข้าชมเพ่ิม 
เนื่องจากรวมอยู่ในค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติภูเวียงแล้ว  

6) ที่จอดรถ 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดสรร
พ้ืนที่ 
ให้เพียงพอกับความต้องการแล้ว  

7) อ่ืนๆ ไม่มี 
  
 เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาแต่ละแหล่งมีระยะทางห่างกัน และเหมาะกับการเยี่ยมชมด้วย
รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น จุดบริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ า และร้านค้า ส าหรับ
พ้ืนที่อนุรักษ์ของแหล่งธรณีวิทยา โซนเวียงเก่า ทางข้ึนลงจากลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติภูเวียง จึงไม่ได้แยก
ตั้งอยู่ตามแหล่งธรณีวิทยาต่างๆอย่างเอกเทศ แต่รวมอยู่ที่ลานกางเต๊นท์ภายในอุทยานแห่งชาติภูเวียงเพียงจุด
เดียว เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ โดยใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือกล่าวสรุปข้อมูลทางวิชาการธรณีวิทยา ใช้
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกได้แก่ห้องน้ า และร้านค้าสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติภูเวียง ก่อนแยกย้ายไป
ชมแหล่งธรณีวิทยารอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด และแหล่งธรณีวิทยาน้ าตกตาดฟ้า (ภูเวียง) ด้วย
รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ตามอัทยาศัย รายละเอียดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในบริเวณลานกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ตามที่แสดงในรูปที่ 5-38 
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รูปที่ 5-38 ศาลาอเนกประสงค์ ลานกางเต็นท์ (ซ้าย) และห้องน้ า (ขวา) 

 
ในปัจจุบัน แหล่งธรณีวิทยารอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด และแหล่งธรณีวิทยาน้ าตกตาดฟ้า (ภู

เวียง) มีการจัดสรรพื้นที่ส าหรับจอดรถยนต์ผู้มาเยี่ยมชมแหล่งธรณีวิทยา บริเวณจุดเริ่มต้นทางเข้าเส้นทางเดิน
เท้าเข้าชมแหล่งธรณีวิทยาแต่ละแหล่งอย่างเพียงพอ ดังนั้น ในการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาดังกล่าว จึงไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการที่จอดรถยนต์เพิ่มเติม โดยเฉพาะแหล่งธรณีวิทยาน้ าตกตาดฟ้า (ภูเวียง) ซึ่งมีลานดินปรับ
ระดับราบเรียบ สามารถจอดรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 10 คัน พร้อมศาลาพักคอย บริเวณฝั่งตรงข้ามปากทางเดิน
เท้าเข้าแหล่งธรณีวิทยา รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-39 
 

   
 

รูปที่ 5-39 ที่จอดรถยนต์ปากทางเข้ารอยตีนไดโนเสาร์ (ซ้าย) และที่จอดรถยนตป์ากทางเข้าน้ าตกตาดฟ้า ภูเวียง (ขวา)  
 
ด่านเก็บเงินส าหรับแหล่งธรณีวิทยารอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด และแหล่งธรณีวิทยาน้ าตกตาด

ฟ้า (ภูเวียง) ไม่มีความจ าเป็น เนื่องจาก เส้นทางรถยนต์จากแหล่งธรณีวิทยาทั้งสองนั้น มีเพียงเส้นทางเดียวคือ
เส้นทางขึ้นลงจากลานกางเต๊นท์อุทยานแห่งชาติภูเวียง ในการนี้ ผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวต้องจ่ายค่าเข้า
อุทยาน ที่ด่านของอุทยานแห่งชาติแล้ว จึงไม่ควรมีด่านเก็บเงินเพ่ิมเติมอีก และให้ถือว่าได้รวมค่าเข้าเยี่ยมชม
แหล่งธรณีวิทยาไว้ในค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแล้ว 
 ป้ายส าหรับแหล่งธรณีวิทยาของทางขึ้นลงจากลานกางเต๊นท์อุทยานแห่งชาติภูเวีย งนั้น มุ่งเน้นไปที่
ป้ายความรู้ โดยก าหนดให้มีป้ายความรู้ติดตั้งที่แหล่งธรณีวิทยา และมีป้ายความรู้รวมภายในบริเวณลานกาง
เต๊นท์อุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งแสดงภาพรวมของธรณีวิทยาในพ้ืนที่และแหล่งธรณีวิทยาที่น่าสนใจอ่ืนๆ ที่อยู่
ในสถานที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ป้ายความรู้รวมอาจติดตั้งบริเวณศาลาอเนกประสงค์เปิดโล่งบริเวณลานกางเต๊นท์
อุทยานแห่งชาติภูเวียง หรือจุดที่ถูกก าหนดให้เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว ส าหรับป้ายความรู้ที่แหล่งธรณีวิทยา 
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รอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาดในปัจจุบันนั้น รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-40 ทั้งนี้ ควรเพ่ิมเติมข้อมูล
วิชาการของสภาพแวดล้อมโบราณบริเวณแหล่งธรณีวิทยา ยกตัวอย่างเช่น ร่องรอยจากกระแสน้ า (Ripple 
Mark) และร่องรอยหนอนโบราณ  
 

   
รูปที่ 5-40 ป้ายความรู้ที่แหล่งธรณีวิทยา รอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด ในปัจจุบัน 

 
 เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งธรณีวิทยา ทางขึ้นลงจากลานกางเต๊นท์อุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็นการ
เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ป้ายทางเข้าโครงการเห็นชัดเจนในมุมมอง
ของผู้ขับขี่ยานพาหนะจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง จากการส ารวจพบว่า ป้ายทางเข้าของแหล่งธรณีวิทยา รอยตีน
ไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด และน้ าตกตาดฟ้า (ภูเวียง) นั้น มีความชัดเจนเพียงพอแล้ว หากต้องการจะเพ่ิมเติม
ข้อมูล ควรเพ่ิมข้อมูลระยะทางเดินเท้าซึ่งมีหน่วยเป็นเมตร จากจุดที่ติดตั้งป้ายดังกล่าวไปยังแหล่งธรณีวิทยา 
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเดินเท้าเข้าชม ทั้งนี้ ระยะเดินเท้าไปยังแหล่งธรณีวิทยานั้น มีระยะทางที่ไม่ไกลจากจุด
ที่จอดรถยนต์ รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที ่5-41    
 

   
 

    รูปที่ 5-41 ป้ายทางเข้ารอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด (ซ้าย) และป้ายทางเข้าน้ าตกตาดฟ้า ภูเวียง (ขวา)    
 

ระยะทาง (เมตร) 

ระยะทาง (เมตร) 



 

 143 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งธรณีวิทยา รอยตีนไดโนเสาร์หินลาดป่าชาด จัดเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่เข้าชมได้อย่างใกล้ชิด 
ตลอดจนสัมผัสจับต้องได้ ลักษณะการเข้าชมนั้น ผู้เยี่ยมชมต้องเดินตรวจตราให้ทั่วบริเวณเพ่ือหารอยตีน
ไดโนเสาร์ เมื่อหาเจอแล้วจึงเปรียบเทียบกับป้ายความรู้ จึงทราบชนิดและรายละเอียดของไดโนเสาร์ชนิดนั้นๆ 
การด าเนินการเช่นนี้ เอ้ือประโยชน์ให้ครอบครัวสามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ ในการนี้ การเพ่ิมรูปปั้นหรือ
แบบจ าลองขนาดเท่าจริง ซึ่งอาจเลือกจากไดโนเสาร์ที่มีสายพันธุ์เล็ก ที่มีรอยตีนปรากฎที่แหล่งธรณีวิทยา
ดังกล่าว ก าหนดให้วางตามจุดต่างๆ ภายในรั้วเตี้ย ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือก าหนดขอบเขตของแหล่ง
ธรณีวิทยา จะช่วยให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการที่เสมือนจริงมากขึ้น รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-42  
 

 
รูปที่ 5-42 ตัวอย่างการจัดวางแบบจ าลองไดโนเสาร์สายพันธุ์เล็ก ขนาดเท่าจริง ภายใน
ขอบเขตแหล่งธรณีวิทยา 

 
 

พื้นที่บ้านดงสะคร่าน ประกอบด้วยแหล่งธรณีวิทยา ได้แก่ น้ าตกตาดฟ้า (ภูผาม่าน) น้ าตกตาดใหญ่ 
น้ าตกตาดทิดม ีและจุดชมวิวดงสะคร่าน นั้น เหมาะกับการเยี่ยมชมด้วยรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ มากกว่า
การเดินเท้า เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาแต่ละแหล่งนั้นมีระยะทางห่างกัน มีแนวทางในการพัฒนาแหล่งและ
พ้ืนที่โดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 5-43 
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รูปที่ 5-43 แผนผังพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่บ้านดงสะคร่าน 
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แนวทางการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานพ้ืนที่บ้านดงสะคร่าน มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
สิ่งอ านวยความสะดวก  

(พ้ืนทีภู่มิประเทศแบบคาสต์  
บ้านดงสะคร่าน) 

รายละเอียด 
 

1) จุดบริการนักท่องเที่ยว 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากใช้โรงเรียน ซึ่งมีสถานที่
เพียงพอให้จัดสรรใช้งานโดยสะดวก 

2) ห้องน้ า 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากใช้สาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

3) ป้ายความรู้ / ป้ายเตือน / ป้ายห้าม 
 

ต้องด าเนินการ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 

4) ร้านค้า 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งมี
ร้านค้าของชาวบ้านด าเนินการอยู่ 

5) ด่านเก็บเงิน 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาไม่ได้
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่สมควรมีด่านเก็บเงิน 

6) ที่จอดรถ 
 

ต้องด าเนินการ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 

7) อ่ืนๆ 
 
 

7.1) ปรับปรุงเส้นทางเดินเท้าไปยังน้ าตกตาดฟ้า (ภูผาม่าน) 
7.2) ด าเนินการถนนลาดยางถึงน้ าตกตาดใหญ่ อบต.วัง
สวาบ ระยะทางประมาณ 8.4 กิโลเมตร 

   
 เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาแต่ละแหล่งมีระยะทางห่างกัน และเหมาะกับการเยี่ยมชมด้วย
รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น จุดบริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ า และร้านค้า ส าหรับ
พ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา โซนภูผาม่าน สถานที่ตั้งบ้านดงสะคร่าน จึงไม่ได้แยกอยู่ตามแหล่งธรณีวิทยา แต่
รวมอยู่ที่โรงเรียนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่าน  
 ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางกลุ่ม ได้มีการใช้สถานที่โรงเรียนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่านในการ
ด าเนินการกิจกรรม รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-44 ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการใช้พ้ืนที่บางส่วน
ของโรงเรียนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่านที่มีอยู่เดิม เพ่ือเป็นจุดจอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ า และร้านค้า 
อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่งของการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านดงสะคร่าน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา 
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 รูปที่ 5-44 ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว ภายในโรงเรียนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่าน 

 

ในการนี้ ห้องเรียน ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่าน อาจถูกใช้เพ่ือบรรยายสรุป
ข้อมูลทางวิชาการ ใช้บริการอ านวยความสะดวกได้แก่ห้องน้ า และร้านค้าของชาวบ้าน ที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง
ในระยะเดินเท้า ก่อนแยกย้ายไปชมแหล่งธรณีวิทยาน้ าตกตาดฟ้า (ภูผาม่าน) น้ าตาดใหญ่ และจุดชมวิวดงสะ
คร่าน ตามอัธยาศัย  
 ทั้งนี้ เนื่องจากแหล่งธรณีวิทยาสถานที่ตั้งบ้านดงสะคร่านนั้นมีระยะทางห่างกันตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
นั้น และอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางและเยี่ยมชม ในการนี้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะให้บริการที่พัก
ส าหรับนักท่องเที่ยวในลักษณะของโฮมสเตย์ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
    ส าหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ จากจุดบริการนักท่องเที่ยวภายในโรงเรียนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่าน 
มายังน้ าตกตาดฟ้า (ดงสะคร่าน) เป็นไปโดยสะดวก ทั้งนี้ ต้องปรับปรุงป้ายทางเข้าน้ าตก ให้มีความชัดเจนและ
ถาวร ซึ่งปัจจุบันตัวป้ายยึดติดอย่างชั่วคราวกับต้นไผ่ และมีความช ารุดเสียหาย นอกจากนี้ ควรจัดเตรียมลาน
ดินที่ปรับระดับราบเรียบส าหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณปากทางเดินเท้าเข้าแหล่งธรณีวิทยา
น้ าตกตาดฟ้า (ภูผาม่าน)  

เนื่องจากสภาพปัจจุบัน ของทางเดินเท้าเข้าน้ าตกตาดฟ้า (ภูผาม่าน) จากจุดจอดรถมีสภาพเป็นป่า
รกชัฏ จึงควรด าเนินการปรับปรุงเส้นทางเดินดังกล่าว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยัง
ควรเพิ่มป้ายความรู้ทางธรณีวิทยากระบวนการเกิดน้ าตก รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-45  

 

  
 รูปที่ 5-45 สภาพปัจจุบันทางเดินเท้าเข้าน้ าตกตาดฟ้า และตัวอย่างการติดป้ายความรู้  

ป้ายทางเข้า 
 

ป้ายความรู้ 
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ส าหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ จากจุดบริการนักท่องเที่ยวภายในโรงเรียนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่าน 
มายังแหล่งธรณีวิทยาน้ าตกตาดใหญ่นั้น คณะท างานเสนอให้ด าเนินการท าถนนลาดยางถึงทางเข้าน้ าตกตาด
ใหญ่ อบต.วังสวาบ ระยะทางประมาณ 8.4 กิโลเมตร สภาพถนนลูกรังในปัจจุบัน รายละเอียดตามที่แสดงใน
รูปที่ 5-46 นอกจากนี้ ควรจัดเตรียมลานดินที่ปรับระดับราบเรียบส าหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
บริเวณปากทาง เดินเท้าเข้าแหล่งธรณีวิทยาด้วย 
 

 
รูปที่ 5-46 สภาพถนนปัจจุบัน ทางเข้าน้ าตกตาดใหญ่ 

 
จุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบันอยู่บริเวณด้านบนของน้ าตกตาดใหญ่ ทั้งนี้ พ้ืนที่อาจไม่

เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการลงเล่นน้ า หากพลาดพลั้งไหลไปตามน้ าตกซึ่งมีความสูงมากกว่า 50 เมตร 
อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต (รูปที่ 5-47) ดังนั้น จึงควรมีการส ารวจเส้นทางใหม่ๆจากทางจังหวัดขอนแก่นไปสู่
ด้านล่างของน้ าตกตาดใหญ่ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ า 
รายละเอียดจุดลงเล่นน้ าปัจจุบัน และหน้าผาน้ าตก รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-48 เนื่องจากน้ าตกตาด
ใหญ่มีความสูงมาก รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น การท าป้ายเตือน ณ จุดที่มีความเสี่ยงจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง  
 

 
  

รูปที่ 5-47 หน้าผาสูงชันของน้ าตกตาดใหญ่ 
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รูปที่ 5-48 จุดลงเล่นน้ าปัจจุบันน้ าตกตาดใหญ่ (ซ้าย) หน้าผาน้ าตกตาดใหญ่ (ขวา) 

 

ส าหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ จากจุดบริการนักท่องเที่ยวภายในโรงเรียนบ้านตาดฟ้าดงสะคร่าน 
มายังจุดชมวิวดงสะคร่านนั้น เป็นไปโดยสะดวก ปัจจุบันมีศาลานั่งเล่น ที่ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ อาจ
ด าเนินการปรับปรุง ให้ภาพลักษณ์ดูดี ด้วยการทาสีใหม่ ด้านหน้าของศาลานั่งเล่นเป็นลานดินโล่งขนาดใหญ่ 
สามารถใช้เป็นที่จอดรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 10 คัน รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-49 และจุดชมวิวบ้านดง
สะคร่านเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสภาพภูมิประเทศทางธรณีวิทยาที่หลากหลาย (รูปที่ 5-50) 
 

 
 รูปที่ 5-49 ศาลาจุดชมวิวดงสะคร่าน พร้อมลานจอดรถยนต์ 

 

 
รูปที่ 5-50 สภาพภูมิประเทศ ณ จุดชมวิวบ้านดงสะคร่าน  

ป้ายความรู้ 
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 พื้นที่บ้านหนองจาน ต าบลหนองนาทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา ได้แก่ ถ้ าพญานาคราช ถ้ าเกล็ดแก้ว และถ้ าลายแทง มีแนวทางในการพัฒนาแหล่ง
และพ้ืนที่โดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 5-51 
 การด าเนินการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ดังกล่าวมี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวก  
(พ้ืนทีภู่มิประเทศแบบคาสต์  

บ้านหนองจาน) 
รายละเอียด 

 
1) จุดบริการนักท่องเที่ยว 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากใช้บ้านโฮมดิน ซึ่งมี
สถานที่เพียงพอให้จัดสรรใช้งานโดยสะดวก 

2) ห้องน้ า 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากใช้สาธารณูปโภคของ 
บ้านโฮมดิน 

3) ป้ายความรู้ / ป้ายเตือน / ป้ายห้าม 
 

ต้องด าเนินการ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 

4) ร้านค้า 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนหนอง
จาน มีร้านค้าของชาวบ้านเปิดให้บริการแล้ว 

5) ด่านเก็บเงิน 
 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม ไม่สมควรเก็บค่าเข้าชมเพ่ิม 
เนื่องจากรวมอยู่ในค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติแล้ว หรือ
เลือกใช้เส้นทางผานกเค้าไม่ผ่านด่านเก็บค่าเข้าชมอุทยาน 

6) ที่จอดรถ 
 

ไม่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม เนื่องจากใช้สาธารณูปโภคของ 
บ้านโฮมดิน  

7) อ่ืนๆ ไม่มี 
   
 การบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ของแหล่งธรณีวิทยาที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น ควรให้ชุมชนดังกล่าวมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ กล่าวคือ การเยี่ยมชมแหล่งธรณีวิทยาถ้ าพญานาคราช ถ้ าเกล็ดแก้ว และถ้ าลายแทงนั้น 
ผู้เยี่ยมชมจะต้องจอดรถยนต์ส่วนตัวที่บ้านโฮมดิน ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว มีอาคาร
อเนกประสงค์ส าหรับการบรรยายสรุปข้อมูลทางวิชาการ รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-52 นอกจากนั้น 
ยังมีห้องน้ าเพ่ืออ านวยความสะดวก และมีอาคารที่พักเพ่ือให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืน  
รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-53 
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รูปที่ 5-52 บรรยากาศภายนอกและภายใน (อาคารอเนกประสงค์) บ้านโฮมดิน 
 

    
รูปที่ 5-53 บรรยากาศภายนอกและภายใน (อาคารที่พัก) บ้านโฮมดิน  
  
 หลังจากนั้น ผู้เยี่ยมชมจะใช้บริการรถของสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นรถที่ดัดแปลงมาจากรถที่ใช้ใน
การเกษตร  ไปที่บริเวณปากทางเดินเท้าเข้าถ้ าเพ่ือเดินเท้าเข้าไปภายในถ้ าต่อไป ทั้งนี้ ส าหรับถ้ าพญานาคราช 
ระยะทางเดินเท้าประมาณ 300 เมตร ถ้ าเกล็ดแก้ว ระยะทางเดินเท้าประมาณ 200 เมตร และถ้ าลายแทง 
ระยะทางเดินเท้าประมาณ 300 เมตร รายละเอียดปากทางเดินเท้าเข้าถ้ าตามที่แสดงในรูปที่ 5-54 การเข้าชม
ภายในถ้ าอาจท าโดยมัคคุเทศน์ท้องถิ่นท่ีผ่านการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการเกิดถ้ าและชั้นหินทางธรณีวิทยา  
 ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น การบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ของแหล่งธรณีวิทยาที่อยู่ในเขตชุมชน
นั้น ควรให้ชุมชนดังกล่าวมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ โดยที่ผู้เยี่ยมชมจะต้องจอดรถยนต์ส่วนตัวที่บ้านโฮมดิน 
ก่อนจะใช้บริการรถของสมาชิกในชุมชน ไปยังบริเวณปากทางเดินเท้าเข้าถ้ าเพ่ือเดินเท้าเข้าไปภา ยในถ้ า
พญานาคราชและถ้ าเกล็ดแก้ว หรือถ้ าลายแทงต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริเวณบ้านโฮมดินได้มีการจัดสรรพ้ืนที่
ส าหรับจอดรถยนต์ไว้อย่างเพียงพอ มีลานดินปรับระดับราบเรียบ สามารถจอดรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 10 คัน 
รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-55 ดังนั้น การพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาถ้ าพญานาคราช ถ้ าเกล็ดแก้ว และถ้ า
ลายแทงนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการที่จอดรถยนต์เพ่ิมเติม นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงบ้านโฮมดิน
ในระยะเดินเท้า มีร้านค้าชุมชนเปิดขายของ จึงไม่จ าเป็นต้องมีร้านค้าเพ่ิมเติมเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมี
รายได้จากการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยานี้ 
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 รูปที่ 5-54 ปากทางเดินเข้าถ้ าพญานาคราชและถ้ าเกล็ดแก้ว (ซ้าย) และปากทางเดินเข้าถ้ าลายแทง (ขวา) 

 

 
รูปที่ 5-55 ลานดินจอดรถยนต์ บริเวณบ้านโฮมดิน 

 
   ด่านเก็บเงินพ้ืนที่อนุรักษ์ของแหล่งธรณีวิทยา โซนภูผาม่าน ที่ตั้งบ้านหนองจาน ซึ่งประกอบด้วย ถ้ า
พญานาคราช ถ้ าเกล็ดแก้ว และถ้ าลายแทงนั้น ไม่มีจ าเป็น เนื่องจาก นักท่องเที่ยวบางส่วนอาจต้องจ่ายค่าเข้า
อุทยาน ที่ด่านของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านแล้ว จึงไม่ควรมีด่านเก็บเงินเพ่ิมเติมอีก และให้ถือว่าได้รวมค่าเข้า
เยี่ยมชมแหล่งธรณีวิทยาไว้ในค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแล้ว ทั้งนี้ แหล่งธรณีวิทยาถ้ าพญานาคราช ถ้ าเกล็ดแก้ว 
และถ้ าลายแทงนั้น สามารถเข้าถึงโดยเลือกใช้เส้นทางผานกเค้า ซึ่งจะไม่ผ่านด่านเก็บค่าเข้าอุทยานภูผาม่าน 
 ป้ายส าหรับแหล่งธรณีวิทยาที่ตั้งบ้านหนองจานนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ป้ายข้อมูล
ได้แก่ป้ายบอกทางและป้ายติดต่อมัคคุเทศน์ท้องถิ่น และ 2) ป้ายความรู้ ส าหรับป้ายข้อมูลนั้น ในปัจจุบัน มี
การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายติดต่อมัคคุเทศน์ท้องถิ่น บริเวณทางแยกเข้าบ้านโฮมดินแล้ว รายละเอียด
ตามท่ีแสดงในรูปที่ 5-56 
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รูปที่ 5-56 การติดตั้งปา้ยบอกทางและป้ายติดต่อมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 

ส าหรับป้ายความรู้นั้น ก าหนดให้มีป้ายความรู้ติดตั้งที่แหล่ง
ธรณีวิทยาถ้ าพญานาคราช ถ้ าเกล็ดแก้ว และถ้ าลายแทง อธิบายการ
หลักการเกิดถ้ า ในทางธรณีวิทยาและลักษณะชั้นหิน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังควรจัดให้มีป้ายแสดงภาพรวมของธรณีวิทยาในพ้ืนที่
และแหล่งธรณีวิทยาที่น่าสนใจอ่ืนๆ ที่อยู่ในสถานที่ใกล้เคียง ภายใน
บริเวณบ้านโฮมดิน ในปัจจุบัน มีการติดตั้งป้ายความรู้ภาพเขียนสียุค
ก่อนประวัติศาสตร์  ที่บริ เวณหน้าแหล่งธรณีวิทยาถ้ าลายแทง 
รายละเอียดตามที่แสดงในรูปที่ 5-57 ทั้งนี้ ป้ายดังกล่าวยังขาดข้อมูล
ทางด้านธรณีวิทยา จึงควรเพ่ิมเติมข้อมูลดังกล่าวในการพัฒนาแหล่ง
ธรณีวิทยาถ้ าลายแทงด้วย  

 

    รูปที่ 5-57 ป้ายความรู้ภาพเขียนสี 
    ยุคก่อนประวัติศาสตร์หน้าถ้ าลายแทงในปัจจุบัน 
 

พื้นที่ถ้ าภูตาหลอ ประกอบด้วยแหล่งธรณีวิทยา ได้แก่ ถ้ าภูตาหลอ มีแนวทางในการพัฒนาแหล่งและ
พ้ืนที่โดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 5-58 

การด าเนินการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ดังกล่าวมี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

ป้ายบอกทาง 

ง 
ป้ายมัคคุเทศก์ 

ง 
โฮมดิน 

ง 



 

 154 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

สิ่งอ านวยความสะดวก  
(พ้ืนที่ถ้ าภูตาหลอ) 

รายละเอียด 
 

1) จุดบริการนักท่องเที่ยว 
 

ด าเนินการเพ่ิมเติมที่บริเวณใกล้ปากถ้ า 

2) ห้องน้ า 
 

ไม่ต้องสร้างใหม่ แต่สามารถปรับปรุงจากของเดิมที่มีอยู่ 
 

3) ป้ายความรู้ / ป้ายเตือน / ป้ายห้าม 
 

ด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน  

4) ร้านค้า 
 

ควรด าเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

5) ด่านเก็บเงิน 
 
 

ไม่ต้องด าเนินการ ไม่สมควรเก็บค่าเข้าชมเพ่ิม แต่รายได้
อาจมาจากการเป็นมัคคุเทศก์น าทาง 

6) ที่จอดรถ 
 

ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมให้สามารถรองรับรถยนต์ได้มากขึ้น  
 

7) อ่ืนๆ ไม่มี 
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บทท่ี 6. 
แผนการด าเนินงานการจัดตั้งอุทยานธรณแีละบริหารจัดการอุทยานจังหวัดขอนแก่น 

 
จังหวัดขอนแก่นมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา โดยเฉพาะเรื่องราวของไดโนเสาร์ของประเทศไทยมีจุดเริ่มต้น

ที่จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีแหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และนิเวศวิทยา .ในการด าเนินงานการ
จัดตั้งอุทยานธรณีและบริหารจัดการอุทยานจังหวัดขอนแก่นเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกมีรายระเอียด
ดังนี้ 

6.1 การด าเนินงานการจัดตั้งอุทยานธรณี 
กรมทรัพยากรธณีได้ด าเนินการผลักดันให้ประเทศไทยมีอุทยานธรณีระดับโลก ในการนี้ได้มีแนวทางและ

ขั้นตอนเพ่ือให้เกิดอุทยานธรณีระดับโลก โดยมีแนวทางการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาเพ่ือ
ส่งเสริมให้เป็นอุทยานธรณีดังนี้ (รูปที่ 6-1) 

6.1.1 ข้อก าหนดการจัดตั้งอุทยานธรณี (แนวทางการตั้งอุทยานธรณี กรมมทรัพยากรธรณี) 
คณะท างานอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นด าเนินการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่และจัดท าข้อเสนอเพ่ือการจัดตั้ง

อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น และมีคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมพิจารณาเสนอ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

- คณะท างานอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น 
เป็นคณะท างานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท าการแต่งตั้ง เพ่ือด าเนินการเสนอขอจัดตั้งอุทยานธรณี

จังหวัดขอนแก่น โดยมีองค์ประกอบและมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
องค์ประกอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เป็นประธานท างาน มีคณะท างานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัด หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และผู้แทนกรมทรัพยากนธรณี 

อ านาจหน้าที่ : 1) ส ารวจ ตรวจสอบ ประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งธรณีวิทยา/
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา/แหล่งอ่ืนๆ 2) ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่อุทยานธรณี 3) จ าท าแผนบริหารจัดการ
อุทยานธรณีในภาพรวม (แผนแม่บทและแผนปฏิบัติ) และ 4) ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการ 

- คณะท างานจัดตั้งอุทยานธรณี 
เป็นคณะกรรมการ/คณะท างานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม หรือกรมทรัพยากรธรณีแต่งตั้ง โดยมีองค์ประกอบและมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
องค์ประกอบ : ประกอบด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นประธานคณะกรรมการ/คณะท างาน รองอธิบดี

กรมทรัพยากรธรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมายเป็นรองประธาน คณะกรรมการ /คณะท างาน 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอ่ืนๆ 
และผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

อ านาจหน้าที่ :พิจารณากลั่นกรองและประเมินข้อเสนอขอจัดตั้งอุทยานธรณีระดับต่างๆ โดยอาศัย
หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือก าหนดแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและแนวทางจัดตั้งอุทยานธรณี รวมทั้งเสนอความเห็น
และ/หรือข้อเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามล าดับ เพ่ือประกาศเป็น
อุทยานธรณีระดับประเทศอย่างเป็นทางการ และหากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมให้ความเห็นชอบเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นหรืออุทยานธรณีระดับจังหวัด ให้คณะท างานจัดตั้ง
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อุทยานธรณีเป็นผู้ประกาศ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะท างานตามที่เห็นควร เพื่อมอบหมายให้ด าเนินงานในเรื่องต่างๆ 
ให้บรรลุผลตามที่วางไว้ 

6.1.2 ขั้นตอนแนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณี 
1) คณะท างานอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น พิจารณาคัดเลือกแหล่งอนุรักษ์ธรณีเพ่ือจัดท า “ข้อเสนอจัดตั้ง

อุทยานธรณี” (ระดับท้องถิ่น/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ) เสนอต่อคณะท างานจัดตั้งอุทยานธรณีเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

2) คณะท างานจัดตั้งอุทยานธรณี ประเมินข้อเสนอขอจัดตั้งอุทยานธรณี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
อุทยานธรณี ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น หรืออุทยานธรณี
ระดับจังหวัด ให้คณะท างานจัดตั้งอุทยานธรณีเป็นผู้ ประกาศ และหากเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศให้
คณะท างานอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นเสนอเรื่องตามข้ันตอนต่อไป 

3) คณะท างานอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น น าข้อเสนอขอจัดตั้งอุทยานธรณีที่ผ่านการประเมินให้เป็น
อุทยานธรณีระดับประเทศเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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รูปที่ 6-1 แผนผังแนวทางการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาเพื่อส่งเสริมให้เป็นอุทยานธรณี 
 



 

 159 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

6.2 การบริหารจัดการอุทยาน 
6.2.1การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลก 
การด าเนินการเพ่ือผลักดันให้อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น (ระดับประเทศ) ให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลกต้อง

อาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยมีคณะท างานอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น คณะท างานจัดตั้งอุทยาน
ธรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เคยเป็นผู้ประเมินอุทยานธรณีของยูเนสโกอย่างน้อย 2 คน และ
มีผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกประจ าประเทศไทยมาทดลองประเมินอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่นโดยใช้เกณฑ์ประเมิน
อุทยานธรณีของยูเนสโก เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไข เพ่ือมาปรับปรุงให้ผ่านตามเกณฑ์การประเมินอุทยาน
ธรณีของยูเนสโกก่อนจะถึงขั้นตอนการประเมินจริงในปี พ.ศ.2562 ต่อไป โดยคาดว่าอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น
น่าจะได้รับการประเมินและจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับโลกภายใน พ.ศ. 2558-2562 (รูปที่ 6-2) 

6.2.2.คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 

อ านาจหน้าที่ 
 1). พิจารณา เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในด้านนโยบายและการด าเนินงานเกี่ยวกับอุทยานธรณีขององค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) 

 2). ก าหนดกรอบ แนวทาง และการด าเนินงานด้านอุทยานธรณีของประเทศ 
 3). ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่เป็นของรัฐบาลเข้ามามีส่วน

ร่วมในโครงการอุทยานธรณีขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
 4). ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่างๆ และบุคคลที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศในโครงการอุทยานธรณีขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) 

 5). ส่งเสริม สนันสนุน และผลักดันเพื่อให้เกิดการจัดตั้งอุทยานธรณีทั้งภายในประเทศและระดับโลก 
 6). เสนอความเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศเป็นอุทยานธรณี 
 7). พิจารณา คัดเลือก อุทยานธรณีที่มีศักยภาพและความพร้อมเสนอเป็นอุทยานธรณีระดับโลก 
 8). ติดตาม ประเมิน การด าเนินงานของอุทยานธรณีให้เป็นไปตามข้อก าหนดของอุทยานธรณีทั้งใน

ประเทศและระดับโลก 
 9). รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ  
 10). แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจ าเป็น 
องค์ประกอบคณะกรรมการ 
 1). ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธานกรรมการ) 
 2). อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (รองประธานกรรมการ) 
 3). ผู้แทนคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

(ยูเนสโก) (กรรมการ) 
 4). ผู้แทนส านักงานเพ่ือการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (กรรมการ) 
 5). ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กรรมการ) 
 6). ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรรมการ) 
 7). ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรรมการ) 
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 8). ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (กรรมการ) 
 9). ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม (กรรมการ) 
 10). ผู้แทนส านักงบประมาณ (กรรมการ) 
 11). ผู้แทนคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (กรรมการ) 
 12). ผู้แทนคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่า

ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) (กรรมการ) 
 13). ผู้แทนคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) (กรรมการ) 
 14). เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน(กรรมการ) 
 15). อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้แทน (กรรมการ) 
 16). อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน (กรรมการ) 
 17). อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน (กรรมการ) 
 18). อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน (กรรมการ) 
 19). ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระ

เกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือผู้แทน (กรรมการ) 
 20). คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน (กรรมการ) 
 21). คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือผู้แทน (กรรมการ) 
 22). คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน (กรรมการ) 
 23). คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน (กรรมการ) 
 24). ผู้อ านวยการส านักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (กรรมการและเลขานุการ) 
 25). ผู้อ านวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี (กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 26). ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์ธรณีวิทยา ส านักธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี (กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 27). นักวิเทศสัมพันธ์ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ) 
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รูปที่ 6-2 แผนผังการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้อุทยานธรณีระดับประเทศ 
เป็นอุทยานธรณีระดับโลก 
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บทท่ี 7 

แผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานธรณีขอนแก่น  
วิสัยทัศน์ 

อุทยานธรณีขอนแก่นเป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับอาเซียน 

พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกับปัจจัยแวดล้อมเพ่ือการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา 

2. ยกระดับแหล่งธรณีวิทยาในพื้นท่ีอุทยานธรณีขอนแก่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยาที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา 

เป้าประสงค์ 

1.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา ศิลปวัฒนธรรมที่ใช้อ้างอิงทาง
วิชาการระดับอาเซียน 

1.2 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน และได้รับสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมในการเข้าถึงแหล่ง
ธรณีวิทยา 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

1.1 มีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับอาเซียนขึ้นไป 
 ด้านแหล่งธรณีวิทยา 
 ด้านแหล่งโบราณคดี 
 ด้านนิเวศวิทยา 
 ด้านแหล่งศิลปวัฒนธรรม 

10 10 10 10 10 

1.2 จ านวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างประเทศ 
 ด้านแหล่งธรณีวิทยา 
 ด้านแหล่งโบราณคดี 
 ด้านนิเวศวิทยา 
 ด้านแหล่งศิลปวัฒนธรรม 

15 15 15 15 15 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

1.3 ระดับความส าเร็จในการท าเว็บไซต์
อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

1.4 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง                
ภูมิทัศน์ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

1.5 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
แผนการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระดับ 5 

 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

1.6 จ านวนหลักสูตรการอบรมปลูกจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
อุทยานธรณี/ สร้างความเข้มแข็งให้
อาสาสมัครเครือข่าย 

2
หลักสูตร 

 

2
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

1.7 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน    
ตามแผนเฝ้าระวังดินถล่มและน้ าป่า 
ไหลหลาก 

ระดับ 5 

 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีและแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.2 พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการอุทยานธรณีโดยกระบวนการมีส่วนร่วม   

1.3 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเชิงรุก 

1.4 บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

1.5 เสริมสร้างเครือข่ายการศึกษาและงานวิจัย 

1.6 พัฒนาสมรรถนะองค์การรองรับการยกระดับเป็นอุทยานธรณีระดับโลก 

1.7 ส่งเสริมการจัดหารายได้อย่างยั่งยืน 

  



 

 168 รายงานฉบับสมบูรณ์ พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การเสริมสร้างภาพลักษณ์อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น และนวัตกรรมภูมิ
ปัญญา 

เป้าประสงค์ 

2.1 ภาพลักษณ์ใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาและเป็นที่รู้จักมากข้ึน 

2.2 เพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

2.1 จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ของอุทยานธรณี
จังหวัดขอนแก่น 

3รูปแบบ 3รูปแบบ 3รูปแบบ 3รูปแบบ 3รูปแบบ 

2.2 ร้อยละของการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อ
อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
50 

2.3 ระดับความส าเร็จของการสร้าง
ภาพลักษณ์ของอุทยานธรณีจังหวัด
ขอนแก่น 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

2.4 จ านวนกลุ่มอาชีพที่ประยุกต์ใช้ธรณีวิทยา
เพ่ือจัดท าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

6 กลุ่ม 6 กลุ่ม 6 กลุ่ม 6 กลุ่ม 6 กลุ่ม 

2.5 จ านวนกิจกรรมบนเส้นทางการท่องเที่ยว
ของอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น 

9
กิจกรรม 

9
กิจกรรม 

9
กิจกรรม 

9
กิจกรรม 

9
กิจกรรม 

2.6 จ านวนหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านธรณีวิทยา 

2
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

2
หลักสูตร 

2.7 ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่ออุทยานธรณีจังหวัด
ขอนแก่น 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

2.8 รายได้จากการท่องเที่ยว X                 
ล้านบาท 

X+5 
ล้านบาท 

X+10 
ล้านบาท 

X+15 
ล้านบาท 

X+20
ล้านบาท 
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กลยุทธ์  

2.1 เสริมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านธรณีวิทยา  

2.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เก่ียวข้องกับธรณีวิทยา  

2.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านธรณีวิทยา 

2.4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ธรณีวิทยาเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2.5 เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา 
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