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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด 

ร้อยเอ็ด 

 ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่กึ่งกลางของภาค
อีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ท่ีรุ่งเรือง
มาก ช่ือว่า สาเกตุนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู 
เมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ 
มากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งบึงพลาญชัย และมี
ส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งมีเนื้อที่กว้าง
ใหญ่ถึงสองล้านไร่เศษ ขณะนี้ก าลังได้รับการพัฒนา
เพื่อให้เป็นแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์จนแทบจะหา
ร่องรอยแห่งอดีตไม่พบ 

 ประวัติศาสตร์ของเมืองร้อยเอ็ดเริ่มปรากฏ
ขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีเจ้าลาวจาก
นครจัมปาศักดิ์ได้เดินทางมาต้ังบ้านเรือนในบริเวณท่ีเป็น
อ าเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบัน ต่อมาได้มาพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารสมเด็จพระบรมราชาท่ี 3 แห่งกรุงศรีอยุธยา ใน
สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ย้ายเมืองใหม่มาต้ังท่ี
บริเวณเมืองร้อยเอ็ดปัจจุบัน  ส่วนเมืองสุวรรณภูมิเดิมก็
ยังคงมีอยู่ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 
เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์คิดกบฎต่อกรุงเทพฯ ได้ยกทัพเข้า
มาตีหัวเมืองรายทางจนถึงนครราชสีมา แต่ก็ถูกทัพไทยตี
แตกพ่ายไปในท่ีสุด  

 นอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว ยัง
พบหลักฐานทางโบราณคดีแสดงการอยู่อาศัยของคนมา
ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นกันและรวมท้ังเคยเป็น
ดินแดนท่ีอยู่ในเขตอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ 
เพราะพบโบราณสถานแบบขอมหลายแห่ง เช่น กู่พระโก
นา อ าเภอสุวรรณภูมิ กู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย ปรางค์
กู่ อ าเภอธวัชบุรี เป็นต้น 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นท่ีราบสูง  มีทุ่งกว้าง  ดินปนทราย 
ส่วนมากเป็นดินเค็ม ดังนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีบ่อเกลือ
สินเธาว์มากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน  

 แหล่งน้ าส าคัญคือ ล าน้ าชี ล าน้ ามูล ล าน้ ายัง 
ล าน้ าเตา ล าน้ าพลับเพลา และล าน้ า เสียว 

อาณาเขตและการปกครอง 
ทิศเหนือ    จดอ าเภอกมลาไสย อ าเภอกุฉิ

นารายณ์ อ าเภอร่องค า จังหวัด
กาฬสินธุ์ และอ าเภอค าชะอี จังหวัด
มุกดาหาร 

ทิศใต้  จดอ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
และอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศตะวันออก จดอ าเภอเมือง อ าเภอเลิงนกทา 
อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

ทิศตะวันตก  จดอ าเภอเมือง อ าเภอวาปีปทุม และ
อ าเภอพยัคฆภูมิ จังหวัดมหาสารคาม 

 ร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 8,299.4 ตารางกิโลเมตร 
และแบ่งการปกครองออกเป็น 17 อ าเภอ และ 2 กิ่ง
อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอ
ปทุมรัตน์ อ าเภอจตุรพักตร์พิมาน อ าเภอธวัชบุรี อ าเภอ
พนมไพร อ าเภอโพนทอง อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ อ าเภออาจสามารถ อ าเภอหนองพอก อ าเภอเมือง
สรวง อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทราย อ าเภอเมยวดี 
อ าเภอศรีสมเด็จ อ าเภอจังหาร กิ่งอ าเภอเชียงขวัญ และ
กิ่งอ าเภอหนองฮ ี

ระยะทางจากอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดไปยังอ าเภอและก่ิง
อ าเภอต่างๆ ในเขตจังหวัด 

อ าเภอเมือง-อ าเภอจังหาร 10  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอธวัชบุร ี 12  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอศรีสมเด็จ 25  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอจตุรพักตร์พิมาน 26  
กิโลเมตร 
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อ าเภอเมือง-อ าเภอเมืองสรวง 26  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอเสลภูม ิ 34  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภออาจสามารถ 34  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอโพนทอง 47  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอเกษตรวิสัย 47  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอสุวรรณภูมิ 52  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอโพธิ์ชัย 58  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอพนมไพร 64  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอหนองพอก 73  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอเมยวดี 73  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอโพนทราย 79  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-อ าเภอปทุมรัตน์ 85  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-ก่ิงอ าเภอเชียงขวัญ 18  กิโลเมตร 

อ าเภอเมือง-ก่ิงอ าเภอหนองฮ ี 76  กิโลเมตร 

การเดินทาง 
  ตัวเมืองร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตาม
ทางรถยนต์ 512 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ดังนี้ 

 ทางรถยนต์  ทางท่ีสะดวกและส้ันท่ีสุด คือใช้
เส้นทางกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี-นครราชสีมา-บ้านไผ่-
มหาสารคาม ถึงจังหวัดร้อยเอ็ดใช้เวลาเดินทางประมาณ 
6 ช่ัวโมง 

 ทางรถไฟ  ต้องไปลงท่ีจังหวัดขอนแก่น แล้ว
ต่อรถยนต์โดยสารเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด
เพิ่มเติมสอบถามได้ท่ี หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020 

 ทางเคร่ืองบิน  ต้องไปลงท่ีจังหวัดขอนแก่น
แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี บริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) โทร. 280-0060, 628-2000 

 ทางรถโดยสารประจ าทาง  จากสถานีขนส่ง
สายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนก าแพงเพชร มีรถโดยสาร
ท้ังธรรมดาและปรับอากาศไปจังหวัดร้อยเอ็ดวันละหลาย
เท่ียว  

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร. 936-2852-66 

 จากจังหวัดร้อยเอ็ดมากรุงเทพฯ รถออกจาก
สถานีขนส่งร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล โทร. (034) 
511939, 512546 

 รถธรรมดา   เริ่มเวลา  05.00-21.10 น. 
ออกทุกๆ 1 ช่ัวโมง ทุกวัน 

 รถปรับอากาศ   เริ่มเวลา 08.00-21.30 น. 
ออกทุกๆ 1 ช่ัวโมง ทุกวัน 

สถานที่น่าสนใจ  ในเขตอ าเภอเมือง 
  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  เป็น
สวนสาธารณะกลางเมือง อยู่หน้าศาลากลางจังหวัด เปิด
เมื่อปี พ.ศ. 2529 มีเนื้อที่ประมาณ 225 ไร ่ ตกแต่ง
บริเวณด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และต้นไม้น้อย
ใหญ่เพื่อให้ความร่มรื่น จุดเด่นของสวนแห่งนี้อยู่ท่ีน้ าพุ
บริเวณใจกลางสวนท่ีพุ่งฉีดในระดับสูง หอนาฬิกากลาง
เมืองสวยเด่นเป็นสง่าแก่เมืองร้อยเอ็ด มีอาคารอ่าน
หนังสือไว้ส าหรับบริการประชาชน สถานท่ีแห่งนี้ใช้เป็น
สถานท่ีจัดงานเทศกาลและพิธีการต่างๆ ของจังหวัด เช่น 
งานปีใหม่ 

 บึงพลาญชัย  ต้ังอยู่บริเวณกลางเมือง
ร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะ
อยู่กลางบึงน้ าขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาด
ใหญ่ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ร่มรื่น และในบึงน้ ามีปลาชนิดต่างๆ 
หลายพันธุ์มากมาย มีเรือส าหรับให้ประชาชนได้พายเล่น
ในบึง นอกจากนั้นยงัใช้เป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลของ
จังหวัด รวมท้ังจัดมหรสพต่างๆ ภายในบึงพลาญชัยมี
ส่ิงก่อสร้างท่ีน่าสนใจคือ 
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- ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  เป็นท่ีเคารพบูชาของชาว
ร้อยเอ็ด 

- พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่  กลางสวนดอกไม ้

- พานรัฐธรรมนูญ  และนาฬิกาดอกไม้ 

- ภูพลาญชัย  มีลักษณะเป็นสวนสัตว์และน้ าตกจ าลอง  

- สนามเด็กเล่น  

- นกชนิดต่างๆ  

- สวนสุขภาพ  เป็นสวนออกก าลังกาย เพื่อให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างพลานามัยแก่ชาว
ร้อยเอ็ด 

 วัดกลางม่ิงเมือง  ต้ังอยู่บนเนินในเมือง เป็น
วัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนต้ังเมืองร้อยเอ็ด ส่วน
อุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในอดีตเคยใช้เป็น
สถานท่ีประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันเป็น
สถานท่ีศึกษาปริยัติธรรม และสถานท่ีสอบธรรมสถาน ช่ือ
โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ บริเวณผนังรอบอุโบสถมี
ลวดลายภาพวาด แสดงถึงพุทธประวัติ สวยงามและมีค่า
ทางศิลปะ 

 วัดสระทอง หรือวัดบึงพลาญชัย  ต้ังอยู่ใน
ตัวเมือง เป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพระสังกัจจายน์ ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปท่ีชาวร้อยเอ็ดเคารพสักการะสร้างในสมัย
ใดไม่ปรากฏ เมื่อปี พ.ศ. 2325 พระยาขัตติยะวงษา (ท้าว
ธน) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก ได้พบพระองค์นี้เห็น
ว่ามีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก จึงได้น ามาประดิษฐาน
ท่ีวัดสระทองและยกให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ในอดีต
ข้าราชการทุกคนต้องมาสาบานตนต่อหน้าหลวงพ่อว่าจะ
ซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองเป็นประจ าทุกปี 

 วัดบูรพาภิราม  อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญเดิมช่ือ 
วัดหัวรอ ต่อมาได้เปล่ียนช่ือมาเป็น วัดบูรพาภิราม มี
พระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงท่ีสุดในโลกคือ พระพุทธ
รัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ สร้างด้วยคอนกรีต

เสริมเหล็ก ท่ีฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นห้องพพิิธภัณฑ์
จ านวนหลายห้อง ความสูงขององค์พระวัดจากพระบาท
ถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูง
ท้ังหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร นอกจากนี้หลวงพ่อใหญ่
ยังเป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด และปรากฏอยู่ในค าขวัญ
ของเมืองร้อยเอ็ดด้วย ด้านทิศตะวันออกของบริเวณวัดอยู่
ติดกับคูรอบเมืองสมัยเก่า ซึ่งเป็นท่ีสร้างศาลาศาลเจ้าพ่อ
มเหศักดานุภาพ ซึ่งชาวเมืองร้อยเอ็ดเคารพนับถือมาก 

สถานที่น่าสนใจ  ในเขตอ าเภอธวัชบุรี   
(ทางหลวงหมายเลข 23) 

 ปรางค์กู่หรือปราสาทหนองกู่   ต้ังอยู่ท่ีบ้าน
ยางกู่ ต าบลมะอี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การ
เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ตามทางหลวงสาย 23 หรือ
สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงท่ีว่าการ
อ าเภอธวัชบุรี ฝ่ังตรงข้ามมีทางลูกรังแยกซ้ายไปปรางค์กู่ 
ระยะทาง 6 กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางร้อยเอ็ด-โพนทอง 
ทางหลวงสาย 2044 ไปประมาณ 8 กิโลเมตร มีทางแยก
ขวาไปปรางค์กู่อีก 1 กิโลเมตร (เส้นทางนี้สะดวกกว่า
เส้นทางแรก) 

 ปรางค์กู่  คือ กลุ่มอาคารที่มีลักษณะแบบ
เดียวกันกับอาคารที่เช่ือกันว่า คืออโรคยาศาลตามท่ี
ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมอันประกอบด้วย ปรางค์
ประธาน บรรณาลัย ก าแพงพร้อมซุ้มประตูและสระน้ า
นอกก าแพง โดยท่ัวไปนับว่าคงสภาพเดิมพอควร 
โดยเฉพาะปรางค์ประธานช้ันหลังคาคงเหลือ 3 ช้ัน และมี
ฐานบัวยอดปรางค์อยู่ตอนบน อาคารอื่นๆ แม้หักพังแต่
ทางวัดก็ได้จัดบริเวณให้ดูร่มรื่นสะอาดตา 

 นอกจากนี้ภายในก าแพงด้านหน้าท่ีมุมทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ยังพบโบราณวัตถุอีกหลายช้ินวางเก็บ
รักษาไว้ใต้อาคารไม้ ได้แก่ทับหลังหินทราย สลักเป็นภาพ
บุคคลนั่งบนหลังช้างหรือวัว ภายในซุ้มเรือนแก้วหน้ากาล 
จากการสอบถามเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม กล่าวว่าเป็น
ทับหลังหน้าประตูมุขของปรางค์ประธาน เสากรอบประตู 
2 ช้ิน ช้ินหนึ่งมีภาพสลักรูปฤาษีท่ีโคนเสาศิวลึงค์ขนาด
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ใหญ่พร้อมฐานท่ีได้จากทุ่งนาด้านนอกออกไป และ
ช้ินส่วนบัวยอดปรางค์ ซึ่งถูกดัดแปลงเป็นฐานของ
พระสังกัจจายน์ปูนปั้น ก าหนดอายุว่าสร้างราวพุทธ
ศตวรรษที ่18 

 บ้านหวายหลึม  ต้ังอยู่ท่ีต าบลมะบ้า อ าเภอ
ธวัชบุรี บนเส้นทางสายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตรงหลักกิโลเมตร
ท่ี 145-146 ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ด 25 กิโลเมตร เป็น
หมู่บ้านทอผ้าไหม มีการจัดต้ัง "กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต" เป็นศูนย์รวมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้ังอยู่ท่ีบ้าน
คุณอ าพร ทองธิสาร 84 หมู่ 6 ซอย 1 บ้านหวายหลึม 
ต าบลมะบ้า อ าเภอธวัชบุรี 

สถานที่น่าสนใจ  ในเขตอ าเภอเกษตรวิสัย   
(ทางหลวงหมายเลข 215, 214) 

 กู่กาสิงห์   ต้ังอยู่ในวัดบูรพากู่กาสิงห์ ต าบลกู่
กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย สามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ 
ใช้เส้นทางร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย ทางหลวงหมายเลข 214 
ระยะทาง 47 กิโลเมตร เดินทางต่อไปตามทางหลวงสาย
เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีทางแยก
ขวากู่กาสิงห์เป็นระยะทางอีก 10 กิโลเมตร หรืออาจใช้
เส้นทางสายร้อยเอ็ด-สุวรรณภูม-ิสุรินทร์ (ทางหลวง
หมายเลข 215 ต่อด้วย 214) ระยะทาง 60 กิโลเมตร ถึง
วัดกู่พระโกนา ด้านตรงข้ามวัดมีทางแยกไปกู่กาสิงห์ 
ระยะทางอีก 18 กิโลเมตร 

 กู่กาสิงห์  เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมรอีก
แห่งหนึ่ง มีขนาดค่อนข้างใหญ่และยังอยู่ในสภาพดี
พอควร ขณะนี้หน่วยศิลปากรท่ี 6 กรมศิลปากรได้
ด าเนินการขุดแต่งและบูรณะให้เห็นสภาพชัดเจนสวยงาม
ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง
ในภาคอีสาน ประกอบด้วย ปรางค์ 3 องค์ ต้ังอยู่บนฐาน
ศิลาแลงเดียวกัน มีวิหารหรืออาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ี
เรียกว่าบรรณาลัย อยู่ทางด้านหน้าท้ังสองข้าง ท้ังหมด
ล้อมรอบด้วยก าแพงซึ่งมีซุ้มประตูท้ัง 4 ทิศ ถัดออกไป
เป็นคูน้ ารูปเกือกม้าล้อมรอบอีกช้ันหนึ่ง 

 ปรางค์ประธานหรืออาคารหลักท่ีมี 3 องค์นั้น 
ต้ังเรียงอยู่บนฐานเดียวกันในแนวเหนือ-ใต้ แผนผังเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์องค์
กลางมีขนาดใหญ่กว่าอีก 2 องค์ท่ีขนาบข้าง และมีมุขยื่น
ทางด้านหน้าเป็นห้องยาว มีประตูทางเข้า 3 ทาง คือ
ด้านหน้าและด้านข้างของห้องยาวทั้งสอง ส่วนฐานของ
องค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาทรายยังคงปรากฏลวดลายสลัก
เป็นช้ันเป็นแนว เช่น ลายกลีบบัวและลายกนก ผนังก่ออิฐ 
ท่ีห้องในสุดหรือส่วนครรภคฤหะได้ค้นพบศิวลึงค์ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของเทพสูงสุด (พรอิศวร) และความอุดมสมบูรณ์
ตามลัทธิความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย 
นอกจากนี้ยังพบทับหลังอีกหลายช้ิน ช้ินหนึ่งสลักเป็น
ภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในซุ้มเรือนแก้ว โดยยืนอยู่
เหนือหน้ากาลซึ่งมีมือยึดจับท่อนพวงมาลัยอีกทีหนึ่ง และ
ยังได้พบซุ้มหน้าบันสลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวัณท่ามกลางลายก้านขดอีกด้วย ส่วนปรางค์อีก 2 
องค์ท่ีขนาบนั้น มีขนาดและลักษณะเดียวกัน ฐานก่อด้วย
ศิลาทราย ผนังก่ออิฐมีประตูเพียงด้านหน้า ภายในมีแท่น
รูปเคารพวางอยู่ 

 จากลวดลายของศิลปกรรม แบบแผนผังและ
โบราณวัตถุท่ีพบแสดงให้ทราบว่า กู่กาสิงห์สร้างขึ้นใน
แบบศิลปะเขมรท่ีเรียกว่า "แบบบาปวน" อายุราว พ.ศ. 
1560-1630 เพื่อเป็นเทวสถานอุทิศถวายแด่พระอิศวร 
เทพเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ 

สถานที่น่าสนใจ  ในเขตอ าเภอสุวรรณภูมิ 

(ทางหลวงหมายเลข 215, 202, 214) 
 กู่พระโกนา  ต้ังอยู่ท่ีบ้านกู่ วัดกู่พระโกนา 
หมู่ 2 ต าบลสระคู การเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด 
เดินทางตามทางหลวงสาย 215 ผ่านอ าเภอเมืองสรวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จากนั้นเข้าสาย 214 ไปประมาณ 12 
กิโลเมตร ถึงกู่พระโกนา ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
จากจังหวัด ปัจจุบันมีวัดสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีถนน
เป็นทางแยกเข้าไปทางด้านซ้ายมือ ด้านหน้าเป็นสวนยาง 
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 กู่พระโกนา ประกอบด้วย ปรางค์อิฐ 3 องค์ 
บนฐานศิลาทราย เรียงจากเหนือ-ใต้ ท้ังหมดหันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก มีก าแพงล้อมและซุ้มประตูเข้า-ออกทั้ง 
4 ด้าน ก่อด้วยหินทรายเช่นกัน 

 ปรางค์องค์กลางถูกดัดแปลงเมื่อ พ.ศ. 2417 
โดยการฉาบปูนทับและก่อขึ้นเป็นช้ันๆ แต่ละช้ันมีซุ้มพระ
ท้ัง 4 ทิศ หน้าปรางค์องค์กลางช้ันล่างสร้างเป็นวิหารพระ
พุทธบาทประดับเศียรนาค 6 เศียรของเดิมไว้ด้านหน้า 
ส่วนปรางค์อีก 2 องค์ ก็ได้รับการบูรณะจากทางวัด
เช่นกัน แต่ไม่ถึงกับเปล่ียนรูปทรงอย่างปรางค์องค์กลาง 

 ปรางค์องค์ทิศเหนือทางวัดสร้างศาลาครอบ 
ภายในมีหน้าบันสลักเรื่องรามายณะ และทับหลังสลัก
ภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ติดอยู่ท่ีเดิม คือเหนือประตู
ทางด้านหน้า ส่วนทับหลังประตูด้านทิศตะวันตกหล่นอยู่
บนพื้นเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ 

 ปรางค์องค์ทิศใต้ยังคงมีทับหลังของเดิมเหนือ
ประตูหลอกด้านทิศเหนือเป็นภาพเทวดานั่งชันเข่าในซุ้ม
เรือนแก้วเหนือหน้ากาล นอกจากนี้ทางด้านหน้ายังมีทับ
หลังหล่นอยู่ท่ีพื้น เป็นภาพพระอิศวรประทับนั่งบนหลังโค 
และมีเสานางเรียงวางอยู่ด้วย สันนิษฐานว่า กู่พระโกนา
เดิมจะมีสะพานนาคและทางเดิประดับเสานางเรียงทอด
ต่อไปจากซุ้มประตูหน้าไปยังสระน้ า หรือบารายซึง่อยู่ห่าง
ออกไปประมาณ 300 เมตร จากรูปแบบลักษณะทาง
ศิลปกรรมท้ังหมดของภาพสลัก และเสากรอบประตู ซึ่ง
เป็นศิลปะขอมท่ีมีอายุในราว พ.ศ. 1560-1630 (แบบ
บาปวน) สันนิษฐานว่ากู่พระโกนาคงจะสร้างขึน้ในราว
พุทธศตวรรษที่ 16  

สถานที่น่าสนใจ  ในเขตอ าเภอเสลภูมิ   
(ทางหลวงหมายเลข 23) 

 บึงเกลือ  (บุ่งเกลือ)  อยู่ในเขตต าบลเมือง
ไพร อ าเภอเสลภูมิ ห่างจากตัวอ าเภอเสลภูมิไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
มีเนื้อที่ 7,500 ไร่ ในบึงน้ าแห่งนี้มนี้ าขังตลอดปี ริมบึงมี
หาดทรายขาวสะอาด กว้างขวาง ในวันหยุดจะมี

นักท่องเท่ียวเข้าท่องเท่ียวพักผ่อนกันมากมาย ซึ่งจะมี
อาหารชนิดปิ้ง ทอดไว้บริการ 

สถานที่น่าสนใจ  ในเขตอ าเภอโพนทอง   
(ทางหลวงหมายเลข 2044, 2136) 

 แหลมพยอม   เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
อยู่บริเวณทิศตะวันออกของบึงโพนทอง ซึง่เป็นแหล่งน้ า
กว้างใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ อยู่ห่างจากท่ีว่าการ
อ าเภอโพนทองไปทางทิศตะวันออก (ถนนสายอ าเภอโพน
ทอง-อ าเภอหนองพอก) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 

สถานที่น่าสนใจ  ในเขตอ าเภอหนองพอก   
(ทางหลวงหมายเลข 2044, 2136) 

 วนอุทยานผาน้ าย้อย  (พุทธอุทยานอีสาน)  
ต้ังอยู่ท่ีบ้านโคกกลาง ต าบลผาน้ าย้อย อ าเภอหนองพอก 
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอ เดินทางโดย
รถยนต์สายร้อยเอ็ด-อ าเภอโพนทอง-อ าเภอหนองพอก 
ระยะทาง 62 กิโลเมตร จากตัวเมืองร้อยเอ็ด ตามทาง
หลวงหมายเลข 2044 และ 2136 ซึ่งมีสถานท่ีน่าสนใจ
ได้แก่  

 ผาน้ าย้อย  เป็นผาหินขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ าไหล
ตกและซึมตลอดปีอยู่บนภูเขาเขียว บ้านโคกกลาง  ต าบล
โคกสว่าง  มีเนื้อที่ป่ารอบๆ บริเวณหน้าผาพื้นท่ีประมาณ 
20,000 ไร่  เป็นป่าไม้เนื้อแข็งนานาชนิด  นับเป็นป่าท่ีมี
ค่าและหายากยิ่ง  มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น หมู
ป่า เก้ง กวาง ไก่ป่า ฯลฯ    

 ผาน้ าย้อยอยู่สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 
200 เมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 380-
500 เมตร เป็นภูเขาแบ่งพรมแดนระหว่างอ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร และอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 บนเขาลูกนี้มีวัดอยู่วัดหนึ่งสร้างในพื้นท่ี  
2,500 ไร่ ตามไหล่เขามีศาลาการเปรียญท่ีใหญ่โตมาก มี
ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร วัดนี้มีช่ือว่า "วัดผาน้ า
ทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม" โดยมีพระอาจารย์ศรีมหาวิโร 
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ซึ่งเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัต เป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 พระมหาเจดีย์ชัยบาดาล  เป็นพระเจดีย์ท่ี
ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย มีความกว้าง 101 เมตร 
ความยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร สร้างในเนื้อที่ 
101 ไร่ เป็นพระเจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตัว
องค์พระธาตุได้แบ่งเป็น 5 ช้ัน และได้ตกแต่งลวดลายงาม
วิจิตรของศิลปะยุคใหม่และยุคเก่าผสมเป็นศิลปะร่วมสมัย
ท่ีหาดูได้ยาก พระมหาเจดีย์ชัยบาดาลนี้ต้ังอยู่ในบริเวณ
วัดผาน้ าทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม 

 สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี  เป็นโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ในวรรณคดีประจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดง
มะอี่ ต าบลผาน้ าย้อย อ าเภอหนองพอก ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ 85 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ 
เป็นเนื้อที่ส าหรับปลูกต้นไม้แบ่งตามวรรณคดี เช่น เรื่อง
พระเวสสัดร ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเบงพ่าย ลานพุทธ
ประวัติ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรแยกตามสรรพคุณ 
บริเวณสวนมีสภาพภูมิประเทศสวยงาม 

 ทุ่งกุลาร้องไห้  เป็นทุ่งกว้างใหญ่ของภาค
อีสาน มีอาณาเขตครอบคลุมถึง 5 จังหวัด คือ ในแนวทิศ
เหนือนั้นครอบคลุมอ าเภอปทุมรัตน์  อ าเภอเกษตรวิสัย 
และอ าเภอสุวรรณภูมิ ของจังหววัดร้อยเอ็ด ในแนวทิศใต้
มีล าน้ ามูลทอดยาวตลอดพื้นท่ีอ าเภอชุมพลบุรี อ าเภอท่า
ตูม จังหวัดสุรินทร์ ในแนวทิศตะวันตกผ่านอ าเภอพุทไธ
สง จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และ
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในพื้นท่ี
ทุ่งกุลาร้องไห้ประมาณ 3 ใน 5 นั้นอยู่ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อท่ีกว้าง 2,107,681 ไร ่

 สาเหตุท่ีทุ่งกว้างแห่งนี้ได้ช่ือว่าทุ่งกุลาร้องไห้
นั้น ก็ด้วยมีเรื่องเล่ากันว่า พวกกุลาซึ่งเป็นพวกท่ีเดินทาง
ค้าขายระหว่างเมืองต่างๆ ในสมัยโบราณได้ช่ือว่าเป็นนัก
ต่อสู้ คือ มีความเข้มแข็งอดทนเป็นเย่ียม แต่เมื่อพวกกุลา
เดินทางมาถึงทุ่งนี้ ได้รับความทุกข์ยากเป็นอันมากถึงกับ

ร้องไห้ เพราะตลอดทุ่งนี้ไม่มีน้ าหรือต้นไม้ใหญ่เลย ฤดูแล้ง
แผ่นดินก็แห้งแตกระแหง 

 ปัจจุบันท้องทุ่งอันกว้างใหญ่นี้ได้รับการ
พัฒนาจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ บางแห่งก็ท า
การเกษตรกรรม บางแห่งก็ใช้เป็นทุ่งเล้ียงสัตว์ ซึ่งนับแต่
จะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ ศูนย์พัฒนาทุ่งกุลา
ร้องไห้ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสุวรรณภูมิ 6 กิโลเมตร เลย
กู่พระโกนาไปเล็กน้อย 

งานประเพณ ี
 ประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด  เริ่มจัดขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2534 และจะจัดเป็นประจ าทุกปี ในวันท่ี 1-2 
มีนาคมของทุกปี ณ บริเวณสวนสมเด็จฯ และบึงพลาญชัย 
บุญผะเหวด หรือทางภาคกลางเรียกว่าบุญมหาชาติ นิยม
จัดในช่วงเดือนส่ี เป็นงานบุญที่พระเทศน์มหาเวสสันดร
ชาดก เรียกการเทศน์นี้ว่า เทศก์มหาชาติ มีการแห่ขบวน
ผะเหวด 13 ขบวน ตามกัณฑ์เทศน์มหาชาติ จากอ าเภอ
และหน่วยงานต่างๆ บริเวณรอบบึงพลาญชัยด้านในก็
จัดเป็นร้านข้าวปุ้น (ขนมจีน) ไว้คอยบริการฟรีส าหรับผุ้มา
ร่วมงาน 

 นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวด
ศิลปะวัฒนธรรมพืน้บ้านอีสาน เช่น พานบายศรีสู่ขวัญ 
เป็นต้น 

 ประเพณีการแข่งเรือ  เป็นงานประเพณีท่ี
ส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดให้มีขึ้นทุกปี ท่ีบึงพลาญ
ชัย ในราวปลายเดือนธันวาคม  

 ประเพณีแห่เทียนพรรษา  จัดขึ้นในวัน
อาสาฬหบูชาของทุกปี ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ โดยขบวนแห่ต้นเทียนแต่ละวัดซึ่งได้รับการ
ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้สีสวยสด และสาวงามจะ
เคล่ือนขบวนจากคุ้มต่างๆ ผ่านตลาดไปยังบริเวณหน้า
ศาลาจตุรมุข ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อ
ร่วมประกวดต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียน ซึ่งมีการร า
เซิ้งแบบอีสานประกอบด้วย 
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 ประเพณีบุญบั้งไฟ  จัดตามอ าเภอต่างๆ 
ภายในจังหวัด ช่วงเดือนหกถึงเดือนเจ็ด มีขบวนแห่บั้งไฟ
ซึ่งจัดอย่างสวยงาม แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรม
พื้นบ้าน โดยเฉพาะท่ีอ าเภอพนมไพร และอ าเภอสุวรรณ
ภูมิ มีขบวนแห่ท่ีจัดอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้ระดับจังหวัด 
ประชาชนภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงได้เดินทาง
มาชมเป็นจ านวนมาก 

 

สินค้าที่ระลึก 
 จังหวัดร้อยเอ็ด มีแหล่งท่ีผลิตผลิตภัณฑ์
พื้นเมืองหลายประเภท อาทิ ผ้าไหมท่ีบ้านหวายหลึม 
อ าเภอธวัชบุรี มีผ้าไหมหลายชนิดมากมายท้ังสีสัน
ลวดลายและความประณีต ร้อยเอ็ดได้ช่ือว่าเป็นแหล่ง
ผลิตผ้าไหมช้ันเย่ียม ได้รับรางวัลในการประกวดผ้าไหม
หลายครั้ง  แคน ท่ีบ้านสีแก้ว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็น
แคนท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการท า
ฟืม ส าหรับทอผ้าท่ีบ้านเข่ือง อ าเภอธวัชบุรี สามารถท า
รายได้ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ส าหรับร้าน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และของท่ีระลึกได้แก่ 

 จันเพ็ญ  (หัตถกรรมไหม)  ถนนสุริยเดช
บ ารุง จ าหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ดอกไม้ไหม 
ฯลฯ 

 ร้านจรินทร์  283-5 ถนนผดุงพานิช 
จ าหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ของท่ีระลึก ฯลฯ 

 ร้านนกน้อย  63-5 ถนนราษฎร์อุทิศ  โทร. 
511159, 520367-8 จ าหน่ายหมูยอ แหนม หมูเส้น หมู
หยอง กุนเชียง 

 ร้านภายในโรงแรมไหมไทย  โรงแรมไหม
ไทย ถนนหายโศรก จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก
พื้นเมือง 

 ร้านแม่บัวลอง  ถนนผดุงพานิช จ าหน่ายผ้า
ไหม ผ้าพื้นเมือง ฯลฯ 

 ร้านยวนจิต  ถนนสายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม 
บ้านโนนเมือง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าทอ
พื้นเมือง หมอนลายขิต ฯลฯ 

 ร้านลีนวัฒน์  ถนนสุนทรเทพ จ าหน่ายผ้า
ไหม ฯลฯ 

 ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง  หลังศาลา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 513009, 511260 สถานท่ี
รวบรวมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของชาวบ้านใน
จังหวัด เช่น ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง หมอนลายขิต เครื่อง
จักสาน เครื่องใช้พื้นเมือง ฯลฯ 

 ร้านเสริมพันธ์  ถนนผดุงพานิช จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง หมอนขวาง หมอนขิต 
ฯลฯ 
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