จังหวัดหนองบัวลำภู มีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้
พระอนุสำวรีย์และศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เสด็จยกกองทัพมาที่หนองบัวลาภูเมื่อ
ปี พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุ งหงสาวดี ที่กรุงศรีสัตตนาคนหุต (เมืองเวียงจันทน์ )
เนื่องจากขณะนั้นไทยเป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดี แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวร พระเจ้ากรุงหงสาวดีจึงทรงให้
ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะริมหนองบัว หน้าที่ว่าการอาเภอเมืองหนองบัวลาภู
ในวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีงานเฉลิมฉลองและพิธีถวายสักการะดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้ำนโค้งสวรรค์
ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์ ห่างจาก
ตัวเมืองหนองบัวลาภูไปทางจังหวัดอุดรธานีประมาณ
17 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 210 เป็นหมู่บ้าน
ที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม

ถ้ำเอรำวัณ ตั้งอยู่ที่บ้านผาอินทร์แปลง เป็นถ้าขนาด
ใหญ่มีบันไดเรียงคดโค้งไปมา จากเชิงเขาเบื้องล่างขึ้น
สู่ปากถ้ากว่า 600 ขั้น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ อยู่บริเวณปากถ้า มองเห็นได้เด่นชัดจากระยะไกล
ภายในถ้าเป็นห้องโถงขนาดใหญ่จุคนได้หลายร้อยคน มีทางทะลุออกสู่หน้าผามองเห็นทัศนียภาพท้องทุ่ง ถ้านี้ยังเป็นสถานที่
แห่งตานานนิยายพื้นบ้านเรื่อง “นางผมหอม” มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ถ้าเอราวัณตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 13 ตาม
ทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลาภู-เลย ประมาณ 45 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร

วัดถ้ำกลองเพล เป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ตั้งอยู่เชิงเขาภูพาน ห่างจากตัว
เมืองตามทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลาภู-อุดรธานี) ไป 13 กิโลเมตร จากนั้นแยกขวาเข้าไปอีกประมาณ 2
กิโลเมตร เดิมสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยขอมเข้ามาครอบครองแผ่นดินแห่งนี้ แต่ไม่มีหลักฐานว่าสร้างมา
ตั้งแต่ พ.ศ.ใด ต่อมาเป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุสามเณรจาพรรษา จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2501 พระอาจารย์หลวงปู่ขาว อนาล
โย พระวิปัสสนากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน โดยใช้พื้นที่ที่
เกิดจากหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่ 3-4 ก้อน ที่มีหลืบและชะโงกหิน ก่อเป็นหลังคาคอนกรีตเชื่อมถึงกัน ทาให้พื้นที่บริเวณนั้น
กลายเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้หลายร้อยคน เพื่อใช้เป็นที่บาเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั่นจนกระทั่งมรณภาพเมื่อปี
พ.ศ. 2526 ภายในบริเวณวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีเนื้อที่กว้างขวาง ปกคลุมไปด้วยแมกไม้ ป่าเขียว และสวนหิน
ธรรมชาติรูปร่างประหลาดดูสวยงามกลาดเกลื่อนวัด มีถ้าซึ่งภายในถ้ามีกลองโบราณสองหน้า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า
“กลองเพล” ภายในถ้ามีรูปปั้นของหลวงปู่ขาว ตามซอกหินภายในถ้ามีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่หลายองค์
ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธรูปปัญฑรนิมิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่
จาหลักลงในก้อนหิน และมีพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าถ้ากลองเพล จากวัดถ้ากลองเพล
ไม่ไกลนักมีถนนลาดยางลัดเลาะไปตามแนวป่าและหมู่ก้อนหิน รูปทรงแปลกๆ เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ก็จะถึงอนุสรณ์
สถานของหลวงปู่ขาว ที่ประกอบด้วย
พิพิธภัณฑ์อัฐบริขำรของหลวงปู่ขำว เป็นพิพธิ ภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมเครื่องอัฐบริขาร
ของหลวงปู่ขาว ใช้เป็นที่ระลึกและสักการบูชาของศาสนิกชนทั่วไป

กุฎิเก่ำของหลวงปู่ขำว เป็นเรือนไม้หลังเล็กๆ ตั้งอยู่กลางดงไม้ บรรยากาศร่มรื่น ส่วนกุฏิ
ใหม่สร้างเป็นเรือนทรงไทยทันสมัยหลังใหญ่
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขำว สร้างขึ้นในรูปทรงของก้อนหินเรียงกัน 3 ก้อน
เพื่อให้เข้ากับภูมิประเทศของวัดถ้ากลองเพล ซึ่งเต็มไปด้วยสวนหิน
รอบๆ บริเวณตกแต่งด้วยไม้ดอกและสนามหญ้าสีเขียวขจี ภายในพิพิธภัณฑ์มีหุ่นขี้ผึ้ง
ของหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ในท่านั่ง ห้องข้างๆ ยังมีเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาวตั้งแสดงไว้ด้วย

เจดีย์หลวงปู่ขำว เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อใช้บรรจุอัฐิหลวงปู่ขาว สร้างอยู่บนลานหินมีบันไดเป็น
ทางเดินขึ้นไปสู่องค์เจดีย์

มณฑปหลวงปู่ขำว อยู่วัดถ้ากลองเพล โดยมีทางแยกทางซ้ายมือเข้าไปประมาณ 300
เมตร เป็นมณฑปจตุรมุขที่หลวงปู่ขาวสร้างไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีสังฆ
กรรม รอบๆ บริเวณ เงียบสงบและร่มรื่น เจดีย์หลวงปู่ขาวและมณฑปหลวงปู่ขาว

วนอุทยำนน้ำตกเฒ่ำโต้ วนอุทยานน้าตกเฒ่าโต้
ตั้งอยู่ริมถนนหนองบัวลาภู-อุดรธานี ทางหลวง
หมายเลข 210 จากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานี
ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนร่มรื่นไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ และโขดหินรูปต่างๆ
บริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้า “ปู่หลุบ” ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวหนองบัวลาภู และผู้ที่เดินทางผ่านไปมา

พิพิธภัณฑ์หอยหินโบรำณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน
โบราณ ตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขา ที่ขุดค้นพบหอย
บางส่วนนาไปจัดแสดงไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึง่
มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังพบซากหอยดึกดาบรรพ์ยุคจู
ราสสิค มีอายุราว 140–150 ล้านปี ลักษณะเป็นรูปหอยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จานวนมาก ภายในบริเวณใกล้เคียงยังพบ
ซากกระดูกจระเข้โบราณ เศษหินจาไมก้าและแร่ธาตุบางชนิดอีก ด้วยการเดินทางนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถโดยสาร
ประจาทางสายหนองบัวลาภู -อุดรธานี ซึ่งจะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลาภู -อุดรธานี) ประมาณ 10
กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อยู่ทางด้านซ้ายมือ และเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงบริเวณที่พบซากหอย
โบราณ
แหล่งโบรำณคดีภูผำยำ ตั้งอยู่ทางเหนือของบ้าน
นาเจริญ ตาบลดงมะไฟ เป็นภูเขาหินปูนที่แยกตัว
ออกมาจากเทือกเขาภูพานมีภาพเขียนสีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ปรากฏตามผนังถ้าเป็นจานวนหลายส่วน ส่วนแรกบริเวณ “ถ้าล่าง” พบกลุ่ม
ภาพเขียนสีแดงบนผนังถ้าผิวเรียบยาวประมาณ 5 เมตร ประกอบด้วยลวดลายเรขาคณิต ภาพสัตว์ ภาพฝ่ามือ ส่วนที่สอง
คือ “ถ้าบน” พบภาพเขียนสีแดงกระจายอยู่เป็นกลุ่ มๆ ที่เห็นชัดเจนเป็นภาพสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภาพคน ภาพ
สัตว์เลื้อยคลาน ภาพโครงร่างสัตว์ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นบริเวณถ้าผายา ยังมีสานักสงฆ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
ตั้งอยู่ด้วย สันนิษฐานว่าภาพเขียนถ้าภูผายามีอายุระหว่าง 2,000-3,000 ปี ใกล้เคียงกับอายุของภาพเขียนที่ค้นพบที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ลักษณะภาพเขียนคล้ายคลึงกับที่พบที่ผาลาย มณฑลกวางสี ประเทศจีน
1. กำรเดินทำง ไปแหล่งโบราณคดีภูผายา จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลาภู-วังสะพุง
จากนั้นแยกขวาเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 2097 ถึงอาเภอสุวรรณคูหา แล้วใช้รถโดยสารประจาทางท้องถิ่นสายอาเภอ
สุวรรณคูหา-บ้านนาเจริญ

อุทยำนแห่งชำติภูเก้ำ-ภูพำนคำ อุทยานแห่งชาติ
ภูเก้า-ภูพานคา จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538
ครอบคลุมพื้นที่ 333 ตารางกิโลเมตร โดยมีที่ทา
การอุทยานฯ อยู่ที่ริมทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น เชิงเขาภูพานคา
เขตอาเภอโนนสัง มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 3 แห่ง คือภูพานคาและภูเก้า
ภูพำนคำ เป็นทิวเขาด้านตะวันออกของลุ่มน้าพอง และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ตอนบนมีทัศนียภาพที่
สวยงามของทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่ งนักท่องเที่ยวมักจะพักแรมโดยเต็นท์ หรือที่บ้านพักของอุทยานฯ หรือที่ศาลา
พักแรมของกรมประชาสงเคราะห์ บริเวณทะเลสาบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ภูพานคานี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งตกปลา
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดด้วย
ภูเก้ำ ประกอบด้วยภูเขา 9 ลูก คือ ภูฝาง ภูขุมปูน ภูหัน ภูเมย ภูค้อหม้อ ภูชั้น ภูเพราะ ภูลวก และภูวัด ภูทั้ง 9
ลูกนี้มีความสลับซับซ้อนมาก ประกอบด้วยป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิด ถ้า น้าตก ลานหินลาด และหินลักษณะแปลกๆ คล้าย
ปราสาทถ้าพลาไฮ มีภาพเขียนรูปฝ่ามือ และภาพแกะสลักของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และศาลาบนยอดหินที่เรียกว่า
หอสวรรค์ สามารถชมวิวได้ นอกจากนี้บริเวณภูเก้ายังมีวัดพระพุทธบาทภูเก้า ซึ่งปรากฏรอยเท้าคน และสุนัขขนาดใหญ่
สลักบนหิน อันเกี่ยวโยงกับนิทานพื้นบ้านเรื่อง “พระสุพรหมวิโมขา กับหมาเก้าหาง” และตามผนังถ้าบริเวณวัดยังมี
ภาพเขียนสี ภาพสลักสมัยก่อนประวัติศาสตร์

