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พระมิ่งเมือง
ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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         พระมิ่งเมือง เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

คูบานคูเมืองของชาวอำเภอโกสุมพิสัย องคพระมี

ลักษณะแคครึ ่งทอนบน สลักดวยหินศิลาแลง 

ประดิษฐานอยูท่ีวัดกลางโกสุม อยูหางจากท่ีวาการ 

อำเภอโกสุมพิสัยไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตร 

สรางในสมัยใด ใครเปนผูสรางไมปรากฏหลักฐาน

ชัดเจน สันนิษฐาน วาสรางขึ้นในสมัยขอมเรือง

อำนาจ ราว พ.ศ.1300-1700 
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วนอุทยานโกสัมพี
เขตเทศบาลเมืองโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

6



         วนอุทยานโกสัมพี หรือที่ชาวบานทองถิ่นเรียก“บุงลิง” 

หรือ “หนองบุง” (บุง : ภาษาอีสานแปลวา บึง-สระ) มีเนื้อที่

ประมาณ 125 ไร พ้ืนท่ีมีสภาพเปนปาไมเบญจพรรณตนไมสวนใหญ 

เปนไมยืนตนขึ้นเปนจำนวนมาก มีฝูงลิงแสมขนสีเทาธรรมดา

อาศัยปะปนอยูกับลิงแสมขนสีทองเหมือนสีรวงขาวสุก หรือ 

บางตัวขนเปนสีครีมทอง ซ่ึงสามารถพบเห็นไดเพียงแหงน้ีแหงเดียว 

เท าน ั ้น การเด ินทางใช  เส นทางหมายเลข 208 ห างจาก 

ตัวเมืองมหาสารคาม ประมาณ 28 กิโลเมตร
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บึงกุย
เขตพื้นที่ตำบลหัวขวาง ตำบลแกงแก และตำบลเหลา 

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

8



         บึงกุยเปนหนองน้ำขนาดใหญ พื้นที ่ประมาณ 2,750 ไร 
ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของตำบลหัวขวาง ตำบลแกงแก และตำบลเหลา 
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีส่ิงกอสรางท่ีมีสัญลักษณของ

สะดืออีสาน “บึงกุย” เปนหนองน้ำที่มีความอุดมสมบูรณไปดวยปลา

และสัตวน้ำนานาชนิดอาศัยอยู หนาแนน จนทำใหน้ำเหม็นคาว 
จึงเรียกวา “บึงกุย” ชาวบานโดยรอบไดอาศัยบึงกุยเปนแหลงประมง

ทำมาหากิน 
9



ตลาดชุมชน
บานดอนตูม ตำบลเหลา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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         ตลาดชุมชน จำหนายพืชผักปลอดภัย 

ที่ชาวบานปลูกไวริมฝงตรงขามกับหนองน้ำ

บึงกุย และมีกุง หอย ปู ปลาหลากหลายชนิด 

จากบึงกุยที่ชาวบานจับขึ้นมาใหมๆ สดๆ 

ไวจำหนายในตลาดชุมชนแหงนี้ 11



ทุงดอกกระเจียว
ตำบลเหลา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

12



         ทุงดอกกระเจียวพันธุปทุมมา แดงชาโดว เปน

พืชทนแลง ลำตนสะสมอาหารอยูใตดินแบบเหงา ใหดอก 

ชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ดอกมีรูปทรง

กระบอกสีสันสวยงาม จนไดรับฉายาวา “สยามทิวลิป” 

เปนอีกหนึ ่งจุดแลนดมารคที ่สวยงามของทุ งดอก 

กระเจียว ที ่เบงบานสะพรั ่งตอนรับนักทองเที ่ยว 

เขามาเที่ยวชม

13



ผลผลิตปลอดภัย

14



15

ถักทอผืนผาพื้นเมือง
บานหนองแคน ตำบลเหลา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 



         ผาทอพ้ืนเมืองลายโบราณของบานหนองแคน ตำบลเหลา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีชุมชนไดรวมกันถัก

ทอดวยความประณีตบรรจงบงบอกถึงความเปนเอกลักษณด้ังเดิม เปนผลิตภัณฑของฝากของท่ีระลึกท่ีทรงคุณคาสวยงาม 

พรอมจำหนายแกนักทองเที่ยว16



ผลผลิตปลอดภัย

17



บานเหลาโพธิ์ ไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำป 2554

และหมูบานปศุสัตวพัฒนา ชนะเลิศระดับภาค ประจำป 2534

สวนปาสมุนไพร
บานเหลาโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

18



        สวนปาสมุนไพร เปนผืนปาที่อุดมสมบูรณไปดวย

พืชสมุนไพรเพื ่อสุขภาพ ในพื ้นที ่ว ัดบานเหลาโพธิ์ 

ตำบลหนองกุงสวรรค เชน ฝาง สรรพคุณบำรุงโลหิต 

ขับเสมหะ แกรอนในมะคาโมง สรรพคุณ ประคบแกฟกช้ำ 

ปวดบวม ขับพยาธิ แกริดสีดวงทวารหนัก สะเรียม 

สรรพคุณ เจริญอาหาร หวา สรรพคุณ แกทองรวง 

ลดน้ำตาลในเลือด
19



20

พระทันใจ
บานเหลาโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 



       พระทันใจ ประดิษฐาน ณ วัดบานเหลาโพธิ ์ 

เปนพระพุทธรูป ที่ชาวบานเหลาโพธิ์รวมกันสราง

แลวเสร็จภายในวันเดียว

21

ตำบลหนองกุงสวรรค อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 



22

พระองคดำ
วัดบานเหลาโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 



       พระองคดำ ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดบานเหลาโพธ์ิ 

ตำบลหนองกุงสวรรค อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

เปนพระพุทธรูปปางสมาธิองคสีดำทั้งองค สรางขึ้นเมื ่อป 

พ.ศ.2556
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โรงเรือนเห็ด
บานเหลาโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

24



         โรงเรือนเห็ดบานเหลาโพธิ์ สามารถเพาะเห็ดนางฟา 

เห็ดขอนขาว ท่ีใหผลผลิตจำนวนมาก เน้ือนุม ไมมีสารเคมีเจือปน 

สรรพคุณชวยลดไขมันในเสนเลือดและบำรุงหัวใจ 

25



ไรนาสวนผสม
บานเหลาโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

26



       ไรนาสวนผสมเนนการทำเกษตรปลอดภัย โดยเฉพาะมีการปลูกกะหล่ำพันธุออท่ัม 

ที่ใหผลผลิตสูง นอกจากนี้ในพื้นที่เกษตรมีการขุดรองน้ำ ขุดสระสำหรับเก็บน้ำไวใช 

ในฤดูแลง มีการปลูกไมผล ปลูกพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ปลูกหญาแฝก 

เพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน มีการเลี้ยงปลาธรรมชาติ เลี้ยงหอยขม เลี้ยงปูนา 

เลี ้ยงเปด เลี ้ยงไก เลี ้ยงวัว ผลผลิตสามารถจำหนายในชุมชนและสรางรายได

อยางงดงามใหกับชาวบาน

27



ขนมถั่วตัด
บานเหลาโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

28



         ขนมถั่วตัด เปนผลิตภัณฑที่โดดเดนของ

วิสาหกิจชุมชนบานเหลาโพธิ์ มีโรงงานผลิตที่ได

รับการรับรองตามมาตรฐาน อย. เรียบรอยแลว 

ขนมมีความกรอบอรอย เปนท่ีตองการของตลาด 

สามารถสรางรายไดเสริมใหกับชาวบานเปนอยางดี

29



โฮมสเตยวิถีทองถิ่น
บานเหลาโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

30



          โฮมสเตยวิถีทองถิ่น บานเหลาโพธิ์ มีความสะอาด

ปราศจากถังขยะ บริเวณรอบๆ พื้นที่มีความรนรื่นสวยงาม 

หนาบานทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี 

สวนหลังบานมีการเลี้ยงเปด ไก และปลาไวเปนอาหาร 

มีผลิตภัณฑห ัตถกรรมชุมชน นักทองเที ่ยวจะไดร ับ 

ความมีอัธยาศัยไมตรีและความเปนมิตรที่ดี บวกกับการ

ตอนรับอยางอบอุนและเปนกันเองจากเจาบาน นอกจากนี้

ยังมีศูนยฝกอาชีพแกนักทองเที ่ยว พรอมชมการแสดง  

ของกลุ มเยาวชน ร วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และ      

รับประทานอาหารพื้นบานที่แสนอรอย
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ศูนยการเรียนรู “ไรแสนดีเกษตรทฤษฎีใหม”
บานหนองยาง ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



     ไรแสนดีเกษตรทฤษฎีใหม เนนทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยคุณบรรจง แสนยะมูล 

ปราชญชาวบาน ไดนอมนำศาสตรพระราชามาลงมือปฏิบัติในไรของตนเอง 

และขยายแนวความคิดตนแบบสูการสรางฐานการเรียนรูใหกับคนในชุมชนรอบขาง 

สรางโฮมสเตยวิถีทองถิ่นรองรับนักทองเที่ยว พัฒนาสูวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็ง 

เกิดเครือขายความรวมมือ ตลอดจนนักทองเที่ยวสนใจเขามาเยี่ยมชมและศึกษา

เรียนรูอยางตอเนื่อง  ไรแสนดีคือตนแบบนำความเปลี่ยนแปลง ความอุดมสมบูรณ 

ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน มาสูชุมชนอยางแทจริง
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ผลผลิตปลอดภัย
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ผลผลิตปลอดภัย
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ฐานการเรียนรูมหัศจรรยน้ำไผ
บานหนองยาง ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



      การเก็บน้ำไผใหตัดก่ิงไผชวงอากาศช้ืนประมาณ 3-4 ทุม 

ใหโนมกิ ่งลงมาใชกรรไกรตัดกิ ่งตัดตรงขอไผแบบตรง 

ไมตัดทแยง กอนตัด ใชไฟสองใบไผดูวาถามีน้ำเกาะอยู  

แสดงวาก่ิงไผน้ันมีน้ำไผแนนอน พอตัดจะมีน้ำไหลหยดออกมา 

ใหใชถุงพลาสติกหุมกิ่งไผไว แลวใชเชือกมัดปากถุงกับกิ่งไผ

ใหแนน เวลาประมาณ ตี 5 ใหเก็บถุงน้ำไผ แชลงในกระติกน้ำ

ที่บรรจุน้ำแข็งไว ไมควรนำไปแชในตูเย็น เพราะการเปดปด

ตูเย็นทำใหอุณหภูมิ ไมคงที่ และไมควรเก็บน้ำไผในเวลาที่มี

แสงแดดสอง น้ำไผมีสารเฟลิกซนอยดซึ่งเปนสารไปควบคุม

สารอนุมูลอิสระ ลดอาการอักเสบ และที่สำคัญคือมีสาร

ควบคุมสารเมลานีน คือสารผลิตเม็ดสีไมใหมีสีคล้ำ
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ฐานการเรียนรูการทำปุยอินทรีย
บานหนองยาง ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



วัตถุดิบ

     1. ปุยคอก ชวยปรับปรุงโครงสรางของดินใหอุดมสมบูรณ  ใช 70%

     2. ถานชีวภาพ หรือไบโอชาร (Biochar) ชวยกักเก็บคารบอนและปรับปรุงดิน ใช 10%

     3. รำขาว สวนท่ีไดจากการขัดขาวกลองใหเปนขาวสาร มีคุณคาทางอาหารสูง ใช 10%

     4. โดโลไมท (Dolomite) เปนแรธาตุที่ชวยลดความเปนกรดของดินและน้ำ ชวยเพิ่ม

ธาตุอาหารในดิน ควบคุม pH ใหคงที่ ใช 5%

     5. เปลือกหอยบด มีแคลเซี่ยมในปริมาณสูง  ใช 5%

     6. กากน้ำตาล มีธาตุอาหารชวยปรับปรุงดิน ใช 1 แกว ตอน้ำ 5 ลิตร  

     7. น้ำหมักชีวภาพ ชวยเพิ่มอัตราการยอยสลายสารอินทรียในดินและน้ำ ใช 1 แกว 

ตอน้ำ 20 ลิตร

ขั้นตอน

     นำวัตถุดิบทั้งหมดผสมคลุกเคลาเขาดวยกัน แลวใชมือกำปุยดูวาไมแตกออกจากกัน

ถือวาใชได จากนั้นใชผาคลุมหมักปุยไวอยางนอย 1 สัปดาห จึงนำออกไปใชงานได
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ฐานการเรียนรูการเลี้ยงไกอินทรีย
บานหนองยาง ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



      ไกอินทรียสายพันธุเล็กฮอรน (White Leghorn) 

ทนตออากาศรอนไดดี มีขนาดเล็ก ขนสีขาว มีหงอนจักร 

(Single Comb) และหงอนกุหลาบ (Rose Comb) 

ใหไขเร็วและดก เปลือกไขสีขาว จะเริ่มใหไขเมื่ออายุ 

5 - 5½ เดือน ใหไขปละประมาณ 280 ฟอง 

      น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผูหนัก 2.2-2.9 กิโลกรัม 

เพศเมียหนัก 1.8-2.2 กิโลกรัม ใหอาหารดวย      

พืชผักสมุนไพรปลอดสาร ไกพ ันธุ น ี ้จะร องและ

ตื่นตกใจงาย ดังนั้นการเลี้ยงควรปลอยควรใหอยูหาง

จากผูคนและสิ่งรบกวน 

41



ฐานการเรียนรูกลุมวิสาหกิจผูปลูกขาวอินทรีย
บานหนองยาง ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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         กลุ มวิสาหกิจชุมผู ปลูกขาวบานหนองยาง 

ตำบลหัวขวาง เกิดขึ้นโดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของ

เกษตรกรและการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ตั้งแตป พ.ศ.2558 จนถึงปจจุบัน เปนการ

ขับเคล่ือนชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีนอมนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

รัชกาลท่ี 9 เปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

และการดำรงชีวิตของเกษตรกร เพ่ือเปนตนแบบในการ

เรียนรูในการทำการเกษตร พรอมท้ังสงเสริมใหเกษตรกร 

ใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน 

สูงสุด ขาวพันธุ หอมใบเตยของกลุมผู ปลูกขาวบาน

หนองยาง เปนขาวเจานาปท่ีปลูกในสภาพพ้ืนท่ีนาอาศัย

น้ำฝนเปนหลัก ปลูกแบบอินทรียในผืนนาแปลงใหญ   

มีรสชาติอรอย ออนนุม และมีกลิ่นหอม 
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ฐานการเรียนรูการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพชาเชียงดา
บานหนองยาง ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



      ผักเชียงดาเปนผักพื้นบานที่ทนแลงไดดี เถาวแก

มีสีน้ำตาลใบสีเขียวแก สามารถแตกยอดไดตลอดป 

มีรสชาติขมและรสหวานกำลังดี ผลงานวิจ ัยทาง

เภสัชวิทยาพบวา ผักเชียงดามีวิตามินซีสูง มีสารตาน

อนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด 

     กลุมแปรรูปสมุนไพรบานหนองยางไดนำผักเชียงดา

ปลอดสารพิษมาแปรรูปเปนชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

โดยผานกระบวนการท่ีปลอดภัย เลือกเฉพาะใบเชียงดา

ที่ไดคุณภาพ นำไปเขาเครื่องคั่วและบด กอนนำมา

บรรจุเปนซอง ผูบริโภคเพียงแคแกะซองเทใสในน้ำรอน 

ก็สามารถดื่มไดเลย
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ฐานการเรียนรูฟารมจิ้งหรีด
บานหนองยาง ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



      จิ้งหรีด เปนสัตวจำพวกแมลงที่นำมาเปนอาหารได

ทั้งคนและสัตว สายพันธุที่นิยมเลี้ยงเปนพันธุทองดำ   

และทองแดง มีการเตรียมโรงเรือนปองกันแดดและฝน 

อากาศถายเทไดดี ปรับพื้นที่กำจัดมด บอเลี้ยงขนาด 

120x240 เซนติเมตร จะแข็งแรง ทนทาน งายตอการ

บำรุงรักษา และทำความสะอาด ทำแผงไขแบบกระดาษ

เพื่อเปนอาศัยของจิ้งหรีด เตรียมภาชนะใหน้ำ อาหาร

ท่ีใหคือ ใบมันสำปะหลัง ตนกลวย ใบเตย ฟกทอง หญาสด 

รำออน ตลอดจนการคัดเลือกพอพันธุ -แมพันธุ ที ่ดี 

วงจรชีวิตของจิ้งหรีด ระยะไขฟกเปนตัว 10-15 วัน 

ระยะตัวออน 5-8 วัน แลวจะลอกคราบ 3 คร้ัง กอนเขา 

สูตัวเต็มวัย 40-45 วัน จึงจะจับขายได
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เสนทางทองเที่ยวเกษตรปลอดภัย 
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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