
 
 

จังหวัดอุดรธานี   
  พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี : ตั้งอยู่ริมถนนโพศรีใกล้ 
วัดโพธิสมภรณ์  ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2463 
 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีการจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ  เกี่ยวกับจังหวัด

อุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์  โบราณคดีธรรมชาติวิทยา  ธรณีวิทยา  และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม  
รวมถึงพระประวัติและพระเกรียติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี 

 
 

     สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  :  
 อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี  เป็นหนองน้้า 
ขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง   
บริเวณตัวเกาะกลางน้้าได้จัดท้าสวนย่อม   
ปลูกไม้ประดับหลายชนิดและท้าสะพานเชื่อม 
ระหว่างเกาะมีน้้าพุ  หอนาฬิกา  และสวนเด็กเล่น  แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไปพักผ่อน  และ

ออกก้าลังกายกันเป็นจ้านวนมาก 
 
 
 

หมู่บ้านนาข่า  : อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง  ห่างจาก 
ตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร  ตามเส้นทาง 
สายอุดรธานี - หนองคาย (ทางหลวงหมายเลข 2)  หมู่บ้านอยู่ทางขวามือ  ตรงข้ามโรงเรียน

ชุมชนนาข่าด้าเป็นหมู่บ้านที่ม ี การทอผ้าขิด  และผลิตภัณฑ์จากผ้าขิต  วางจ้าหน่ายในราคาย่อมเยา 
 
 

สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์  :  ออกจากอุดรธานีไป 
 ประมาณ  5  กิโลเมตร  จะมีป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป 
 ตามถนน 2024 เป็นสวนกล้วยไม้ที่เพาะพันธ์กล้วยไม้ 
 กลิ่นหอมพันธ์ใหม่ของไทย   ระหว่างแวนต้า  และ 
 โจเซฟฟินแวนเบอร์โร  ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่สมาคม 
 กล้วยไม้โลกประเทศอังกฤษ  เมื่อปี  พ.ศ.  2531   

ชื่อพันธ์  Odon  Sunshine  Orchid  หรือพันธ์นางสาวอุดรซันไฌน์  มีการน้ากลิ่นของกล้วยไม้มาสกัดท้าเป็นน้้าหอมใน
ชื่อเดียวกันไปจ้าหน่าย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  042242475 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

                                   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  

                                   ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง   ต้าบลบ้านเชียง เป็นแหล่ง 
                                   ประวัติศาสตร์ส้าคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียอาคเนย์   

กรมศิลปากรได้ท้าการส้ารวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีท่ีบ้านเชียง ระหว่างปี พ.ศ. 2517– 
2518 จากการศึกษาหลักฐาน ต่าง ๆ ที่พบท้าให้บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุราว 1822–
4600 โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์  เมื่อ
เดือนธันวาคม 2535 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่ง
แรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาว ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้น
ดินเพือ่ให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดีและโบราณวัตถุซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพ 

ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารที่จัดแสดงเก่ียวกับเรื่องราว และวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต 
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในสมัยโบราณรวมทั้งโบราณวัตถุ และนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดง 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากนั้น ภายในบริเวณอาคารส่วนที่ 2 ยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย ฉายภาพยนตร์ 
ภาพนิ่ง และการให้บริการการศึกษาต่าง ๆ การเดินทาง ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนั้นสะดวกมาก เนื่องจาก
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 เส้นอุดรธานี-สกลนคร ตรงกิโลเมตรที่ 50 ก็จะถึง
ปากทางเข้าบ้านปูลู จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ 

 
 

วนอุทยานนายูงน ้าโสม  : แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ  
น้้าตกยูงทอง ตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง หมู่ 2 ต้าบลนายูง เป็น 
น้้าตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน และภูย่าอูมีล้าน้้าไหลผ่าน 
โขดหินสลับซับซ้อนสวยงามท่ามกลางความเขียวขจีของ 
แมกไม้นานาพรรณ น้้าตกยูงทองเป็นน้้าตกขนาดเล็ก  
มี 3 ชั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 103  
กิโลเมตร การเดินทาง จากตัวเมืองอุดรธานี ผ่านเข้าอ้าเภอบ้านผือ และอ้าเภอน้้าโสม เมื่อถึงอ้าเภอ

น้้าโสมจะมีทางแยกจากหมู่บ้านน้้าซึมต่อไปอีกประมาณ 17 กิโลเมตร ก็จะถึงทางแยกไปวนอุทยานฯ ซึ่งเส้นทางดังกล่าว
เป็นเส้นทางของ รพช. ตลอดสาย 
 
 

ภูฝอยลม :  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย  
ที่อ้าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจาก 
ระดับน้้าทะเลประมาณ 600 เมตร อากาศเย็น 
สบายตลอดปี ชื่อของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนิด 
หนึ่ง  คือ “ฝอยลม”ซึ่งเคยพบเกาะอาศัยอยู่ตามก่ิงของต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันพบ

ได้น้อยลงเนื่องจากป่าถูกบุกรุกจนมีสภาพเสื่อมโทรม ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ
และให้เป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน ประกอบด้วยสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี อุทยานโลกล้านปี มีหุ่นจ้าลอง
ไดโนเสาร์ และพิพิธภัณฑ์แสดงซากสัตว์ดึกด้าบรรพ์ และมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งจะได้พบป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ
แล้ง ป่าเต็งรัง สลับป่าทุ่งหญ้า น้้าตกเล็ก ๆ และถ้้า  การเดินทาง หากเดินทางมาตามเส้นทางขอนแก่น-อุดรธานี เมื่อเลย
อ้าเภอโนนสะอาดมาแล้วจะพบทางแยกซ้ายที่บ้านห้วยเกิ้งไปภูฝอยลม รถยนต์สามารถข้ึนถึงบนภูได้โดยสะดวก 

 



 
 
 
 

วัดป่าภูก้อน :  ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้้าโสม ท้องที่บ้านนาค้า  
ต้าบลบ้านก้อง อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี  
เลย และ หนองคายวัดป่าภูก้อนก้าเนิดขึ้นจากการด้าริชอบของพุทธบริษัทสี่ผู้ตระหนักถึง

คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้้าล้าธาร  ซึ่งก้าลังถูกท้าลายเนื่องในมหามงคลสมัยในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  84 พรรษา ใน ปี พ.ศ. 2554 พระองค์ทรงพระคุณ
อันประเสิรฐ ทรงเป็นองค์พุทธมามกะท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย  คณะพุทธบริษัท
วัดป่าภูก้อนจึงพร้อมใจกันจัดสร้าง  พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน ยาว 20 เมตร พร้อมพระวิหาร 
ประดิษฐานไว้บนยอดภูเขาในพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน มีระยะเวลาการสร้าง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2547 - 2553 
งบประมาณการสร้างรวม  280 ล้านบาท 

 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3,430 ไร่  
ในเขตบ้านติ้ว ต้าบลเมืองพาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร ตามเส้นทาง

หมายเลข 2 เส้นอุดรธานี-หนองคาย ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 13 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2021 ไปทาง
อ้าเภอบ้านผือ ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร แยกขวาประมาณ 500 เมตร และตรงไปตามเส้นทางหมายเลข 2348 อีก
ประมาณ 12 กิโลเมตร มีแยกขวาเป็นทางเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนี้เป็นที่ตั้งของ
สถานที่ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่
ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติท้าให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่าง  ๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตท่ีน่าสนใจหลายแห่ง อาท ิ  

 
 
 
 

พระพุทธบาทบัวบก ตั้งอยู่บริเวณทางแยกซ้ายมือก่อนถึงท่ีท้าการอุทยานฯสร้างข้ึนระหว่าง พ.ศ.  
2463-2477 ค้าว่า "บัวบก" เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดข้ึนตามป่า มีหัว และใบคล้ายใบบัว  
ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ผักหนอก บัวบกนี้คงจะมีอยู่มากในบริเวณท่ีพบรอยพระพุทธบาท  
จึงเรียกรอยพระพุทธบาทนี้ว่า "พระพุทธบาทบัวบก" หรือค้าว่าบัวบกอาจจะมาจากค้าว่า 
 บ่บก ซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร  
ลงไปในพ้ืนหินยาว 1.93 เมตร กว้าง 90 เซนติเมตร เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้  
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2465 พระอาจารย์ศรีทัตย์ สุวรรณมาโจ ได้รื้อมณฑปเก่าออก 
แล้วสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ และยังสร้างรอยพระพุทธบาทจ้าลองวางทับรอยพระพุทธบาท 
เดิมไว้ ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้าย 
องค์พระธาตุพนม มีงานนมัสการพระพุทธบาทบัวบกในวันขึ้น 13-15 ค่้า เดือน 3 ของทุกปี   
 
 
 
 
 



 
 

พระพุทธบาทหลังเต่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระพุทธบาทบัวบก มีลักษณะเป็นรอยพระบาท 
สลักลึกลงไปในพ้ืนหิน ลึกประมาณ   25 เซนติเมตร ใจกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัว 
กลีบแหลมนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด และเนื่องจากพระพุทธบาทแห่งนี้อยู่ใกล้กับเพิงหิน 
ธรรมชาติรูปร่างคล้ายเต่า จึงได้ชื่อว่า "พระพุทธบาทหลังเต่า"ถ ้า และเพิงหินต่าง ๆ ตั้ง

กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ในระยะทางไม่ไกลนัก ได้แก่ ถ้้าลายมือ ถ้้าโนนสาวเอ้ 
ถ้้าคน ถ้้าวัวแดง (ซึ่งถ้้าเหล่านี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่พ้านักของมนุษย์สมัยหิน และมนุษย์เหล่านั้นได้เขียนรูปต่าง ๆ ไว้ 
เช่น รูปคน รูปมือ รูปสัตว์ และรูปรายเรขาคณิต) นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ้ ธรรมชาติได้
สร้างเพิงหินต่าง ๆ ไว้ ท้าให้มนุษย์รุ่นหลัง ๆ ได้จินตนาการผูกเป็นเรื่องต้านานพ้ืนบ้าน คือ เรื่อง "นางอุสา-ท้าวบารส" เพิง
หินที่สวยงามเหล่านี้ ได้แก่ คอกม้าท้าวบารส หอนางอุสา บ่อน้้านางอุสา นอกจากนั้นยังพบชิ้นส่วนหลักเสมา และหินทราย
จ้าหลัก พระพุทธรูปศิลปะสมัยทวาราวดี ที่เพิงหินวัดพ่อตา และเพิงหินวัดลูกเขย ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีดอกไม้เล็ก 
ๆ ขึ้นอยู่ตามพ้ืนที่ชุ่มชื้นบริเวณลานหินเหล่านี้ 

 
 

 

วัดป่าบ้านตาด สภาพโดยทั่วไปของวัดนี้มีลักษณะ 
เป็นพื้นที่ป่าบนโคก มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว 163 ไร่ 
 ล้อมรอบด้วยก้าแพง นอกจากมีจุดประสงค์ที่จะ 
ให้แสดงเขตแน่นอนของวัดแล้วยังป้องกันอันตรายให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าของวัด

อีกด้วยเพราะในบริเวณวัดมีสัตว์ป่าชุกชุมมาก ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วัดป่าบ้านตาดเป็นที่พ้านักของ
พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นพระที่มีปฏิปทา  เป็นที่
เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป  ขณะนี้มรณภาพแล้ว เหมาะส้าหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม 

 
 


