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อุดรธานี
“น�้าตกจากสันภูพาน	อุทยานแห่งธรรมะ	

อารยธรรมห้าพันปี	ธานีผ้าหมี่-ขิต
แดนเนรมิตหนองประจักษ์

เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์”

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการท่องเที่ยว
ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย โดยเฉพาะภาพของการเป็น
ดินแดนแห่งวัดป่า ประตูสู่ประเทศลาว ดินแดนอินโดจีน และยังเป็นดิน
แดนท่ีมีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และมีหัตถกรรมผ้าขิตที่มีชื่อเสียงอีกด้วย 

จังหวดัอดุรธานมีีเนือ้ท่ีประมาณ ๑๑,๗๓๐ ตารางกโิลเมตร แบ่งการปกครอง
ออกเป็น ๒๐ อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมืองอุดรธานี หนองวัวซอ หนองหาน บ้าน
ผือ บ้านดุง กุมภวาปี โนนสะอาด เพ็ญ น�้าโสม กุดจับ ศรีธาตุ วังสามหมอ 
ทุ่งฝน สร้างคอม ไชยวาน หนองแสง นายูง พิบูลย์รักษ์ กู่แก้ว และประ
จักษ์ศิลปาคม 

อาณาเขต
ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย 

ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเลย และหนองบัวล�าภู 

การเดินทาง	
รถยนต์	จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึง
สระบุรี บริเวณกิโลเมตรท่ี ๑๐๗ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนน
มิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 
๕๖๔ กิโลเมตร

รถโดยสารประจ�าทาง มบีรกิารรถโดยสารทัง้รถธรรมดา และรถปรบัอากาศ
วิง่ระหว่างกรงุเทพฯ-อดุรธานทีกุวนั รถออกจากสถานขีนส่งสายตะวนัออก
เฉียงเหนือ ถนนก�าแพงเพชร (หมอชิต ๒) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด โทร. ๑๔๙๐, ๐ ๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖ และที่สถานี 
ขนส่งอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๔๘๙ www.transport.co.th (มีรถออก
ทุกๆ ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่ ๐๕.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.)

รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-
อุดรธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง 
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔  
www.railway.co.th

เครือ่งบนิ บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) มเีทีย่วบนิระหว่าง กรุงเทพฯ-
อุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑  
www.thaiairways.com นอกจากนัน้ไทยแอร์ เอเชยี และนกแอร์ ยงัมเีทีย่ว

๔ ๕
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บินไปอุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ www.
airasia.com และ โทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๙๐๐ ๙๙๕๕ www.nokair.co.th

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอ�าเภอต่างๆ
กุดจับ  ๒๔  กิโลเมตร
หนองหาน  ๓๕  กิโลเมตร
หนองแสง  ๓๕  กิโลเมตร
ประจักษ์ศิลปาคม ๓๖  กิโลเมตร
หนองวัวซอ  ๓๙  กิโลเมตร
กุมภวาปี  ๔๓  กิโลเมตร
เพ็ญ  ๔๓  กิโลเมตร
พิบูลย์รักษ์  ๕๐  กิโลเมตร
โนนสะอาด  ๕๓  กิโลเมตร
บ้านผือ  ๕๕  กิโลเมตร
กู่แก้ว  ๖๑  กิโลเมตร
ไชยวาน  ๖๒  กิโลเมตร
ทุ่งฝน  ๖๕  กิโลเมตร
สร้างคอม  ๖๘  กิโลเมตร
ศรีธาตุ  ๗๒  กิโลเมตร
บ้านดุง  ๘๔  กิโลเมตร
วังสามหมอ  ๙๖  กิโลเมตร
น�้าโสม  ๑๑๐  กิโลเมตร
นายูง  ๑๒๙  กิโลเมตร 

ระยะทางจากจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง	
หนองบัวล�าภู ๔๖  กิโลเมตร
หนองคาย  ๕๑  กิโลเมตร
ขอนแก่น  ๑๑๕  กิโลเมตร
เลย  ๑๕๒  กิโลเมตร
สกลนคร  ๑๕๙  กิโลเมตร
กาฬสินธุ์  ๑๙๒ กิโลเมตร

นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารประจ�าทางเดินทางไปจังหวัดต่างๆ คือ จังหวัด
หนองคาย เลย ขอนแก่น หนองบัวล�าภู สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี 
พษิณโุลก เชยีงใหม่ เชยีงราย ระยอง เป็นต้น ซึง่จะออกทกุๆ ๓๐-๔๐ นาที

สถานที่น่าสนใจ

อ�าเภอเมืองอุดรธานี	

อนสุาวรย์ีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคม ตัง้อยูก่ลางเมอืง
อุดรธานี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็น 
พระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และเจ้าจอมมารดา
สังวาลย์ ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ ทรงด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส�าเร็จราชการมณฑลฝ่าย
เหนือ (เรียกว่า ”มณฑลอุดร” ในสมัยต่อมา) ระหว่าง ร.ศ. ๑๑๒-๑๑๘ ทรง
เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ทรงจัดวาง
ระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าท่ีส�าคัญๆ ที่
อ�านวยประโยชน์แก่ราษฎร อนุสาวรีย์พระองค์ท่านนับเป็นเกียรติประวัติ
สูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานี จะมีพิธีบวงสรวงในวันที่ ๑๘ มกราคม ของ
ทุกปี 

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี 
หนองประจกัษ์เป็นหนองน�า้ขนาดใหญ่ มมีาตัง้แต่ก่อนตัง้เมอืงอดุรธานี เดมิ
เรียกว่า “หนองนาเกลือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้
เปลีย่นชือ่เป็น “หนองประจกัษ์” เพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัแิก่พลตรพีระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคม ผูก่้อตัง้เมอืงอดุรธาน ีต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๓๐ เทศบาลเมอืงอดุรธาน ีได้ท�าการปรบัปรงุหนองประจกัษ์ขึน้ใหม่ เพือ่
ถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่อง

ศาลหลักเมือง
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ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลาง
น�า้ได้จดัท�าสวนหย่อมปลกูไม้ดอกไม้ประดบัหลายชนดิ และท�าสะพานเชือ่ม
ระหว่างเกาะมีน�้าพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น เป็นที่พักผ่อนและออก
ก�าลังกายของประชาชน 

วัดโพธิสมภรณ์ ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัย
รัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ ๕ โดยมหาอ�ามาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรา
นุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรใน
หมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ชาวบ้านนิยมเรียกว่า ”วัดใหม่” ต่อมา พระ 
เจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ
สถติมหาสมีาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วดัโพธสิมภรณ์” ให้เป็นอนสุรณ์
แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี
พิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานด้วย 

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ในอาคารราชินูทิศ ตั้งขึ้นโดย
การน�าของ นายชัยพร รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์
เมืองอุดรธานีจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับความเป็นมาของเมืองอุดรธานีใน
ด้านต่างๆ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระ
เกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อต้ังเมืองอุดรธานี เปิดให้
เข้าชมทุกวันเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๔๒๒๑ 
๒๕๓๘ 

วัดมัชฌิมาวาส อยู่ที่ต�าบลหมากแข้ง ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดเดิม หรือ
วดัเก่า เนือ่งมาจากในสมยัรชักาลที ่๕ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคมได้โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างวดัขึน้ทีว่ดัร้างโนนหมากแข้ง และให้ชือ่ว่า “วดัมชัฌมิาวาส” 
ภายในวหิารมีพระพทุธรปูหินสขีาวปางนาคปรกประดษิฐานอยู่ ซึง่ชาวบ้าน
เรียกว่า “หลวงพ่อนาค” เป็นที่เคารพสักการะของชาวอุดรธานี

ศาลเจ้าปู-่ย่า ตัง้อยูห่ลงัสถานรีถไฟใกล้ตลาดหนองบวั ถนนนติโย เป็นศาล
เจ้าของชาวจีนที่ใหญ่โต และสวยงาม มีสวนหย่อมริมหนองบัว บริเวณโดย

วัดโพธิสมภรณ์	(อาคารพิพิธภัณฑ์) พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ศาลเจ้าปู่-ย่า

๘ ๙



รอบมีศาลาชมวิวกลางน�้า ๒ หลัง บรรยากาศร่มรื่น และในศาลเจ้าปู่-ย่า
แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรักษามังกรทองยาวถึง ๙๙ เมตร ซึ่งใช้แสดงในงานทุ่ง
ศรีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี 

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๕ ซอยกมลวัฒนา 
สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เป็นสวนกล้วยไม้ที่เพาะพันธุ์กล้วยไม้กลิ่น
หอมพันธุ์ใหม่ของไทยระหว่างแวนด้า (Vanda) และโจเซฟฟินแวนเบอร์โร 
(Josephine Van Berrow) ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่สมาคมกล้วยไม้
โลก ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ๒๕๓๑ ชื่อพันธุ์ Udorn Sunshine Orchid หรือ
พันธุ์นางสาวอุดรซันไฌน์ มีการน�ากลิ่นของกล้วยไม้มาสกัดท�าเป็นน�้าหอม
ในชื่อเดียวกันไปจ�าหน่าย เปิดให้เข้าชมเวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม
คนละ ๒๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๔๗๕

กำรเดินทำง จากตัวเมืองใช้ทางหมายเลข ๒ (อุดรธานี-หนองคาย) ระยะ
ทาง ๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๔ จะเห็นป้ายบอก
ทางเข้าสวนกล้วยไม้อยู่ด้านซ้ายมือ

วดัป่าบ้านตาด อยูท่ีต่�าบลบ้านตาด สภาพโดยทัว่ไปของวดันีม้ลีกัษณะเป็น
พื้นที่ป่าร่มครึ้ม มีพื้นที่ประมาณ ๑๖๓ ไร่ ในบริเวณวัดมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่
ชุกชุม ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วัดป่าบ้านตาดเป็นที่
พ�านักของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสาย
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน
โดยทั่วไป และวัดนี้เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม

กำรเดนิทำง จากตวัเมอืงไปตามทางหลวงหมายเลข ๒ (อดุรธาน-ีขอนแก่น) 
ถึงบริเวณสี่แยกบ้านคงเค็ง ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๙ กิโลเมตร จะถึง
บริเวณวัดที่อยู่เลยจากชุมชนบ้านตาดไปไม่ไกล

วัดทิพยรัฐนิมิตร ตั้งอยู่ถนนนเรศวร ต�าบลหมากแข้ง ในซอยศาลเจ้าแม่
ทับทิม ตรงข้ามกับโรงเรียนโปลีเทคนิค เป็นวัดป่าอีกวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขต
อ�าเภอเมือง ภายในวัดร่มรื่น มีเจดีย์องค์ใหญ่ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
เจดีย์นี้มีสัณฐานคล้ายทะนานที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุแต่ครั้งพุทธกาล 
และรูปเหมือนหลวงปู่ถิร จิตธมโม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พร้อมเครื่องอัฐ
บริขารอยู่ในศาลา ทุกๆ ปี ในวันขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๑๒ ตรงกับวันเกิด
หลวงปู่จะมีการทอดกฐิน และการท�าบุญฉลองอายุหลวงปู่

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

วัดทิพยรัฐนิมิตร	(เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ)

๑๐ ๑๑



หมู่บ้านนาข่า ห่างจากตัวจังหวัด ๑๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางอุดรธานี-
หนองคาย (ทางหลวงหมายเลข ๒) หมูบ้่านอยูท่างขวามอื ตรงข้ามโรงเรยีน
ชุมชนนาข่า เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าขิต และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้า
ขิตในราคาย่อมเยา กำรเดินทำง	มีรถโดยสารประจ�าทางสายอุดรธานี-นา
ข่า นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้ที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ
ตลาดรังษิณา

อ่างเก็บน�้าห้วยหลวง เป็นอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร การประมง 
และการจ่ายน�า้เพือ่ผลติประปา อยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่อ่างเก็บน�้าประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่ เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ภีมูปิระเทศทีส่วยงามเหมาะส�าหรบันัง่ชมทวิทศัน์   และ
ภายในอ่างเก็บน�้ามีพระต�าหนักท่ีประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จประทับเกือบทุกปี เปิดให้เข้าชมส�าหรับ
ผูท้ีส่นใจต้องตดิต่อเจ้าหน้าทีก่่อน กำรเดนิทำง	ตามทางหลวงสายอดุรธาน-ี
หนองบัวล�าภู ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐๘ เลี้ยวเข้าไปประมาณ ๙ กิโลเมตร

อ�าเภอบ้านผือ	
อทุยานประวตัศิาสตร์ภพูระบาท ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาภพูาน ครอบคลมุพืน้ที่ 
๓,๔๓๐ ไร่ ในเขตบ้านติว้ ต�าบลเมอืงพาน อทุยานประวตัศิาสตร์ภพูระบาท 
เป็นอทุยานทีแ่สดงถงึอารยธรรมของมนษุย์ และการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภมูปิระเทศซึง่มโีครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหนิทรายทีถ่กูขดัเกลาจากขบวนการ
กัดกร่อนทางธรรมชาติท�าให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน 
ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น 

พระพุทธบำทบัวบก อยู่บริเวณทางแยกซ้ายมือก่อนถึงที่ท�าการอุทยานฯ
สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๗๗ ค�าว่า “บัวบก” เป็นชื่อของพันธุ์ไม้
ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามป่า มีหัว และใบคล้ายใบบัว ชาวบ้านเรียกว่า “ผัก
หนอก” บัวบกนี้จะมีอยู่มากในบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาท จึงเรียกรอย
พระพทุธบาทนีว่้า “พระพทุธบาทบวับก” หรอืค�าว่าบวับกอาจจะมาจากค�า
ว่า บ่บก ซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึก
ประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ลงไปในพ้ืนหินยาว ๑.๙๓ เมตร กว้าง ๙๐ 
เซนติเมตร เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ พระอาจารย์ศรทีตัย์ สวุรรณมาโจ ได้รือ้มณฑปเก่าออกแล้ว
สร้างพระธาตเุจดย์ีขึน้ใหม่ และยงัสร้างรอยพระพทุธบาทจ�าลองวางทบัรอย
พระพทุธบาทเดมิไว้ ภายในพระธาตเุจดย์ีบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุตวัองค์
เจดย์ีเป็นทรงบวัเหลีย่มคล้ายองค์พระธาตพุนม มงีานนมสัการพระพทุธบาท
บัวบกในวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค�่า เดือน ๓ ของทุกปี 

พระพุทธบำทหลังเต่ำ	อยู่ทางทิศใต้ของพระพุทธบาทบัวบก มีลักษณะเป็น
รอยพระบาทสลักลึกลงไปในพื้นหิน ลึกประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ใจกลาง
พระบาทสลักเป็นรูปดอกบัว กลีบแหลมนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด และ
เนือ่งจากพระพทุธบาทแห่งนีอ้ยูใ่กล้กบัเพงิหนิธรรมชาตริปูร่างคล้ายเต่า จงึ
ได้ชื่อว่า “พระพุทธบาทหลังเต่า”

ถ�้ำ	และเพิงหินต่ำงๆ	ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณอุทยานฯ นักท่องเที่ยว
สามารถเดินชมได้ในระยะทางไม่ไกลนัก ได้แก่ ถ�้าลายมือ ถ�้าโนนสาวเอ้ 
ถ�า้คน ถ�า้ววัแดง (ถ�า้เหล่านีส้นันษิฐานว่าอาจจะเป็นท่ีพ�านกัของมนุษย์สมยั
หิน และมนุษย์เหล่านั้นได้เขียนรูปต่างๆ ไว้ เช่น รูปคน รูปมือ รูปสัตว์ 

วัดป่าบ้านค้อ

๑๒ ๑๓



และรูปลายเรขาคณิต) นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวยงาม คือ ลานหินโนน
สาวเอ้ ธรรมชาติได้สร้างเพิงหินต่างๆ ไว้ ท�าให้มนุษย์รุ ่นหลังๆ ได้
จนิตนาการผกูเป็นเรือ่งต�านานพืน้บ้าน คอื เรือ่ง “นางอสุา-ท้าวบารส” เพงิ
หินที่สวยงามเหล่านี้ ได้แก่ คอกม้าท้าวบารส หอนางอุสา บ่อน�้านางอุสา 
นอกจากนัน้ยงัพบชิน้ส่วนหลกัเสมา และหนิทรายจ�าหลกั พระพทุธรปูศลิปะ
สมัยทวาราวดี ที่เพิงหินวัดพ่อตา และเพิงหินวัดลูกเขย 

ภายในอุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้บริการข้อมูลตลอดจนแผนที่ 
สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๒๒๕ ๐๖๑๖, ๐ ๔๒๒๕ ๑๓๕๐ เปิดให้เข้า
ชมเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. อัตราค่าเข้าชม นักท่องเที่ยวชาวไทย ๑๐ บาท 
ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท

กำรเดินทำง อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ๖๗ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 
๒ (อุดรธานี-หนองคาย) กิโลเมตรที่ ๑๓ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 
๒๐๒๑ ไปทางอ�าเภอบ้านผือ ระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาประมาณ 
๕๐๐ เมตร และตรงไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ อีก ๑๒ กิโลเมตร 
เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร

พระพุทธบาทบัวบาน ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตต�าบลเมืองพาน เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธบาทจ�าลองอันเก่าแก่อยู่ในโบสถ์ และมีการขุดค้นพบ
ใบเสมาทีท่�าด้วยหนิทรายเป็นจ�านวนมากใบเสมาเหล่านีส้ลกัเป็นรปูเทวดา 
และนางอัปสร เป็นศิลปะทวาราวดีผสมศิลปะลพบุรี

วัดป่าบ้านค้อ อยู่ต�าบลเขือน�้า ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมบารมี
พระนวมินทร์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระมหาธาตุเจดีย์เป็น

เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา แกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ ชาดก 
และพุทธประวัติ วัดนี้เหมาะส�าหรับผู้รักการปฏิบัติธรรม จังหวัดอุดรธานี
ก�าหนดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจ�าจังหวัด 
มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาปฏิบัติกันอยู่เสมอ

กำรเดินทำง	ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒ (อุดรธานี-หนองคาย) ถึงกิโลเมตรที่ 
๑๓ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ (อุดรธานี-บ้านผือ) ๒๐ 
กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าวัดป่าบ้านค้อ ๓ กิโลเมตร 

อ�าเภอนายูง
อทุยานแห่งชาตนิายงู-น�า้โสม ตัง้อยูท่ีบ้่านสว่าง หมู ่๒ ต�าบลนายงู  สถาน
ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยาน ได้แก่

น�ำ้ตกยงูทอง เป็นน�า้ตกตัง้อยูบ่นสนัเขาภพูาน และภยู่าอ ูห่างจากทีท่�าการ
อทุยานฯ ประมาณ ๕๐๐ เมตร มลี�าน�า้ไหลผ่านโขดหนิสลบัซบัซ้อนสวยงาม
ท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้นานาพรรณ น�้าตกยูงทองเป็นน�้าตก
ขนาดเล็ก มี ๓ ชั้น มีแอ่งน�้าสามารถลงเล่นได้ ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยและหากินของนกยูง จนเป็นที่มาของชื่อยูงทอง 

จดุชมววิผำแดง	อยูห่่างจากทีท่�าการอทุยานฯ ประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ตาม
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน�้าตกยูงทอง ผาแดงเป็นหน้าผาหินทรายที่สูง
ชนัมองเห็นทิวทัศน์ท่ีสวยงามเบ้ืองล่างได้กว้างไกล ใกล้กบัผาแดงมหีลบืถ�า้
เล็กๆ ที่เคยเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ทำงเดินศึกษำธรรมชำติน�้ำตกยูงทอง	เป็นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติ
ที่อุทยานฯ จัดท�าขึ้นเพื่อสื่อความหมายธรรมชาติแก่ผู้มาเยือน โดยได้จัด
สื่อบรรยายลักษณะทางธรรมชาติตามเส้นทางเป็นระยะ ผ่านน�้าตกยูงทอง 
น�้าตกตาดน้อย จุดชมวิวผาแดง ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

กำรเดินทำง จากจังหวัดอุดรธานีไปตามทางหลวงสายอุดรธานี-หนองคาย 
๑๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายผ่านอ�าเภอบ้านผือ ไปทางอ�าเภอน�้าโสม เลี้ยวขวา
ที่บ้านสามเหลี่ยมไปทางอ�าเภอนายูงประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ถึงบ้านสว่าง
เลี้ยวขวาไป ๒ กิโลเมตร จะถึงที่ท�าการอุทยานฯ

อ�าเภอหนองหาน	
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ต�าบลบ้านเชียง เป็น
แหล่งประวัติศาสตร์ส�าคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กรมศิลปากรได้ท�าการส�ารวจขุดค้นแหล่ง
โบราณคดีที่บ้านเชียง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ จากการศึกษาหลัก
ฐานต่างๆ ท่ีพบท�าให้บ้านเชยีงเป็นแหล่งโบราณคดสีมัยก่อนประวตัศิาสตร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

๑๔ ๑๕



ที่มีอายุราว ๕๖๐๐-๑๘๐๐ โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียน
ให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ เมื่อเดือน
ธันวาคม ๒๕๓๕ ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่ง
การจัดแสดงออกเป็นดังนี้

ส่วนที	่๑ อาคารสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีแบ่งการจดัแสดงออก
เป็น ๓ อาคาร

- อาคารที่ ๑ จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และประเพณีวัฒนธรรม
ของคนบ้านเชียง

- อาคารที่ ๒ เป็นห้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งเมื่อเสด็จมาที่บ้าน
เชียง  

- อาคารที่ ๓ เป็นห้องนิทรรศการเกี่ยวกับส�ารวจและขุดค้นทาง
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ การเตรียมการส�ารวจ 
เทคนิคการขุดค้น การศึกษาวิเคราะห์วิจัย การเสนอรายงานและ
การสรุปข้อมูลต่างๆ วิถีชีวิตก่อนประวัติศาสตร์ เคร่ืองปั้นดินเผา 
และหลุมจ�าลองวัดโพธิ์ศรีใน

ส่วนที่	 ๒	 หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกใน
ประเทศไทย มีนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดี
ทีย่งัคงลกัษณะของศลิปวตัถทุีพ่บตามชัน้ดนิเพ่ือให้ผูเ้ข้าชมได้ศกึษาถงึการ
ขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผาที่ฝัง
รวมกับศพ

ส่วนที	่๓	บ้ำนไทพวน	อยูห่่างจากพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบ้านเชยีง ๗๐๐ 
เมตร เดิมเป็นบ้านของนายพจน์ มนตรีพิทักษ์ มอบให้กรมศิลปากร 
เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งโบราณสถาน และได้มีการขุดค้นตามหลัก
วิชาการทางโบราณคดี ได้พบโบราณวัตถุเป็นจ�านวนมาก พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เสด็จมาเยือนเมื่อวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๑๕

กำรเดนิทำง อยูห่่างจากอ�าเภอเมอืงประมาณ ๕๕ กโิลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข ๒๒ (อุดรธานี-สกลนคร) เลยสี่แยกเข้าอ�าเภอบ้านดุงเล็กน้อย 
จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ ตรงไปประมาณ ๘.๒ 
กโิลเมตร จะถงึพพิธิภณัฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมทกุวนั ตัง้แต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ 
น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๕๐ บาท สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๘๓๔๐-๔๑ 

พระธาตุดอนแก้ว

๑๖ ๑๗



อ�าเภอบ้านดุง
ค�าชะโนด ตัง้อยูท่ีว่ดัศริสิทุโธ ต�าบลวงัทอง เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวบ้าน
บรเิวณใกล้เคยีงให้ความเคารพนบัถอื ได้มผีูก้ล่าวว่า สถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นปาก
เมอืงบาดาลทีม่ตี�านานเกีย่วกบัพระยานาคตามความเชือ่ของชาวอสีาน และ
ชาวลาว ซึ่งในปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีต้นชะโนดขึ้นปกคลุมหนาแน่นเป็น
จ�านวนมาก ต้นชะโนดมีลักษณะคล้ายกับต้นตาล และต้นมะพร้าวรวมกัน 
ภายในสถานที่แห่งนี้มีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ และบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ 

กำรเดินทำง	ห่างจากอ�าเภอเมืองประมาณ ๑๐๑ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง
อุดรธานี-สกลนคร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางอ�าเภอบ้านดุง ๘๔ กิโลเมตร ห่าง
จากอ�าเภอบ้านดุง ๑๗ กิโลเมตรจึงถึงค�าชะโนด

อ�าเภอกุมภวาปี
พระธาตุดอนแก้ว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระมหาธาตุเจดีย์	ตั้งอยู่หมู่ ๕ 
บ้านดอนแก้ว ประดิษฐานอยู่กลางวัดมหาธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยม
คล้ายพระธาตุพนม สูงประมาณ ๑๘ วาเศษ องค์พระธาตุมีลักษณะการ
สร้าง ๒ ชั้น แต่ละชั้นมีรูปแกะสลักเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ นรก-สวรรค์ 
การก่อสร้างพระธาตุเป็นหินทรายรูปทรงสี่เหลี่ยม ยาวประมาณ ๑ ศอก 
รอบนอกฉาบด้วยปูน สันนิษฐานว่าวัดพระธาตุดอนแก้ว ใบเสมา และเสา
หินสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ กำรเดินทำง	 จากอ�าเภอเมืองใช้
ทางหลวงหมายเลข ๒ และทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐  ถึงอ�าเภอกุมภวาปี 
เลี้ยวซ้ายบริเวณสวนธรรมชาติเข้าไป ๓.๔ กิโลเมตร (ห่างจากอ�าเภอเมือง 
๕๐ กิโลเมตร)

อ�าเภอหนองแสง
วนอทุยานน�า้ตกธารงาม ตัง้อยูต่�าบลหนองแสง ในเขตพืน้ทีป่่าขนุห้วยสาม
ทาก ขุนห้วยกองสี มีพื้นที่ ๗๘,๑๒๕ ไร่ ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๗ สภาพป่าทั่วไปบริเวณน�้าตก เป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่ง
มีพันธุ์ไม้ส�าคัญๆ เช่น ตะแบก ประดู่ แดง มะค่าโมง ชิงชัง และกระบก 
ปริมาณน�้าในน�้าตกจะมีเพียงบางฤดูเท่านั้น จะมีน�้ามากในช่วงฤดูฝน 

จุดเด่นที่น่ำสนใจภำยในวนอุทยำนฯ มีหน้าผา ถ�้าที่สวยงาม และมี               
ลานหนิ หรอืทีช่าวบ้านเรยีกว่า “แหล” เป็นแหลขนาดใหญ่ เนือ้ทีก่ว้างขวาง 
มีก้อนหินใหญ่ตั้งวางเรียงราย และซ้อนกันอยู่ และที่จุดนี้สามารถมอง    
เห็นทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องล่างได้ สถานที่พัก วนอุทยานน�้าตกธารงามไม่มีบ้าน
พกับรกิารส�าหรบันกัท่องเทีย่ว หากนกัท่องเทีย่วมคีวามประสงค์จะเดนิทาง
ไป พักแรม หรือทัศนศึกษา จะต้องน�าเต็นท์ไปเอง ติดต่อสอบถาม         
รายละเอียด โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๒๕ เปิดบริการตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

www.dnp.go.th กำรเดินทำง วนอุทยานน�้าตกธารงามอยู่ห่างจากอ�าเภอ
หนองแสง ๖ กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางได้ ๓ เส้นทาง 
ได้แก่ 

เส้นทำงแรก จากอุดรธานี-บ้านเหล่า-โคกลาด-อ�าเภอหนองแสง ระยะทาง
ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร

เส้นทำงทีส่อง จากอดุรธานไีปบ้านค�ากลิง้-บ้านตาด-อ�าเภอหนองแสง ระยะ
ทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร

เส้นที่สำม จากอุดรธานี-ห้วยเกิ้ง อ�าเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ ๖๐ 
กิโลเมตร

ภูฝอยลม เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพัน
ดอน-ปะโค มีเนื้อที่ ๑๙๒,๓๕๐ ไร่ บนเทือกเขาภูพานน้อย เขตต�าบลทับ
กุง ภูฝอยลมจัดเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน มี
แปลงปลูกสาธิต และสวนรวมพรรณไม้ป่า ๖๐ พรรษามหาราชินี บริเวณ
จุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองอุดรธานี ภูฝอยลมมีบ้านพักไว้
บริการนักท่องเที่ยว และสามารถตั้งแคมป์พักแรมได้ มีกิจกรรมเดินป่า 
สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๒๙๑ ๐๙๐๒, ๐ ๔๒๒๕ ๐๒๐๗, ๐๘ ๙๗๑๐ 
๒๖๓๓

กำรเดินทำง	ใช้เส้นทางอุดรธานี-เลย เลี้ยวเข้าแยกบ้านเหล่ากิโลเมตรที่ ๙ 

อ�าเภอวังสามหมอ
วนอุทยานวังสามหมอ ตั้งอยู่ต�าบลหนองกุงทับม้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าบะยาว-ป่าหัวนาค�า-ป่าหนองกุงทับม้า-ป่านายูง และป่าหนองหญ้าไซ 

ภูฝอยลม

๑๘ ๑๙

http://www.dnp.go.th


ประกาศเป็นวนอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๗ มีเนื้อที่ประมาณ 
๑๘,๗๕๐ ไร่ ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นทีร่าบ สภาพป่าทัว่ไปเป็นป่าแดง หรอื
ป่าเต็งรัง ยาง และตะเคียนทอง มีล�าห้วย เกาะ แก่งที่มีน�้าไหลตลอดทั้งปี 
สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ บ่าง อีเห็น ชะมด นกเปล้า เป็นต้น 

จุดเด่นที่น่ำสนใจภำยในวนอุทยำนฯ	ได้แก่

วังใหญ่ เป็นวังน�้าขนาดใหญ่ที่มีน�้าไหลตลอดทั้งปี มีล�าห้วยล�าพันชาติไหล
ผ่าน มแีก่งหนิ โขดหนิ บรรยากาศเยน็สบายเหมาะแก่การพกัผ่อน ทีว่งัใหญ่
สามารถลงเล่นน�้า ล่องแก่ง พายเรือ และตกปลาได้ เหมาะแก่การพักผ่อน

แก่งมนน้อย	 จากวังใหญ่เดินตามทางริมห้วยล�าพันชาติไปตามทางเลียบ
ล�าน�้าประมาณ ๘๐๐ เมตร จะพบเกาะแก่ง โขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะ
ของน�้า บางช่วงเกิดเป็นน�้าตกที่สวยงาม 

แก่งหินฮอม	จากแก่งวังมนน้อยไปประมาณ ๑๐๐ เมตร เป็นแก่งหินขนาด
ใหญ่ต่างระดับ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนมีน�้าไหลมากท�าให้เกิดเสียงดังก้องไป
ไกล นอกจากนี้ยังมีเกาะแก่งหิน วังน�้าอีกหลายแห่ง เช่น แก่งขาน วังแก่ง
ขาม วังหมากล�า 

สถำนที่พัก ทางวนอุทยานวังสามหมอกไม่มีบริการบ้านพักส�าหรับนักท่อง
เที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปพักแรม หรือ
ทัศนศึกษา จะต้องน�าเต็นท์ไปเอง และควรติดต่อขออนุญาตก่อนล่วงหน้า
ได้ที่ หัวหน้าวนอุทยานวังสามหมอ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐

กำรเดินทำง จากอ�าเภอเมือง ใช้เส้นทางกุมภวาปี-ศรีธาตุ-วังสามหมอ 
(ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ 
จนถึงบริเวณต�าบลหนองกุงทับม้า มีทางแยกไปวนอุทยานฯ ๙ กิโลเมตร 
วนอุทยานฯ ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอวังสามหมอ ๒๐ กิโลเมตร และห่าง
จากอ�าเภอเมือง ๑๒๐ กิโลเมตร

อ�าเภอกุดจับ
ถ�้าสิงห์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน หมู่บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๗ มีแหล่งท่อง
เที่ยวภายในถ�้าที่น่าสนใจได้แก่

ซ�ำต้นหมำก	เป็นบริเวณที่มีต้นหมากขึ้นเป็นจ�านวนมาก ช่วงฤดูฝนบริเวณ
นีจ้ะมนี�า้ขงั ชาวบ้านจะน�าสตัว์เลีย้ง เช่น โค กระบอื มาดืม่น�า้ มบีรรยากาศ
ร่มรื่น

ลำนทับควำย มีลักษณะเป็นเพงิหิน คล้ายหลังคา เป็นลานกว้างมีพรรณไม้
ป่าอยู่รอบๆ สาเหตุที่เรียกว่า “ลานทับควาย” เพราะสมัยก่อนชาวบ้านน�า
สัตว์เลี้ยงโค กระบือ มาเลี้ยงและหยุดพักเพื่อทานอาหาร 

ถ�้ำคอกม้ำ ลักษณะเป็นเพิงหินซ้อนกันเป็นช่องโพรงสามารถเดินผ่านทะลุ
ได้ ที่เรียกว่า”ถ�้าคอกม้า” สืบเนื่องจากต�านานอุษา-บารส

ถ�้ำฤำษี เป็นโขดหินสูง ๒.๒๐ เมตร มีช่องทางเดินเข้าลักษณะเป็นเพิงหิน
ซ้อนทับกัน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกเช่น บ่อน�้าพญานาค ถ�้า
สหายเก็บเสบียง ลาดขอม ลาดข่าน้อย บ่อน�้ามโนราห์ ถ�้านกยูง สวนหิน
มหัยสวรรค์ เป็นต้น

กำรเดินทำง	ห่างจากอ�าเภอเมือง ๔๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 
๒๒๖๓ (อดุรธาน-ีกดุจบั ผ่านหมูบ้่านหนองฆ้อง หนองเจรญิ และหนองเม็ก 
เลีย้วซ้ายบรเิวณสามแยกวดัเจรญิศรทัธาสามคัค ีถงึส�านกัสงฆ์ภโูหล่น เดนิ
ทางต่อไปอีก ๓ กิโลเมตร จะถึงเชิงภูเขาภูพานจากนั้นเดินเท้าขึ้นไป ๓ 
กิโลเมตร 

เทศกาลงานประเพณี
งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก จัดในวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค�่า เดือน ๓ ของ
ทุกปี ภายในงานจะมีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 
ประชาชนจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงต่างมาร่วมงานกันเป็น
จ�านวนมาก

การทอผ้าขิต

๒๐ ๒๑



งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานีผ้าหมี่-ขิต จัดประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี 
ภายในงานจะมีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง       
เช่น ผ้าไหม ผ้าทอลายขติ ผ้าทอมอื ผ้าหมีข่ติ และยงัมกีารแสดงโชว์มงักร
ทองจากศาลเจ้าปู่-ย่าด้วย

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก	
ผ้าพื้นเมืองลายขิต ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา กุนเชียง หมูหย็อง หมูยอ 
แหนม และมะพร้าวแก้ว

ร้านจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก
จิปาถะ ๗/๓๙ ถนนมุขมนตรี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๑๗๗๓ (จ�าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผา นาฬิกา)

ชวนไหมไทย ๒ หมู่ ๑๓ ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน 
โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๘๒๔๓, ๐ ๔๒๒๐ ๘๐๑๙ (จ�าหน่ายผ้าไหม, ของที่ระลึก 
เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

มีชัย ๒๐๖-๒๐๘ ถนนโพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๘๓๘ (จ�าหน่ายของที่ระลึก 
เปิดบริการ ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

ใบหม่อน ๑๔๖ ซอยมหามิตร ถนนทหาร โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๐๑๑, ๐๘ ๑๒๖๑ 
๒๒๑๖ (ผลิตภัณฑ์จากไหม เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

ฝ้ายสวย-ครามงาม กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านนาข่า ๘๘ หมู่ ๑ ต�าบลนาข่า โทร. 
๐ ๔๒๒๑ ๘๐๒๐, ๐ ๔๗๘๕ ๗๖๕๙ (จ�าหน่ายผ้าฝ้าย เปิดบริการ ๐๘.๓๐-
๑๘.๐๐ น.)

พรแหนมเนอืง ๔/๘-๑๐ ถนนอธบิด ีเยือ้งเทศบาลนครอดุรธาน ีต�าบลหมาก
แข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๓ ๐๔๕๕, ๐ ๔๒๒๓ ๐๔๖๖ โทรสาร ๐ ๔๒๒๓ ๐๔๘๘

มะพร้าวแก้วเรวด	ี๕๔๐/๓๕ ถนนสายอทุศิ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ 
๔๑๙๓, ๐๘ ๖๒๒๔ ๔๔๔๘ (จ�าหน่ายมะพร้าวแก้ว, หมูยอ, กล้วยทอด, 
กล้วยแผ่น, หมูทุบ เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๒๐.๓๐ น.)

เลดี้อาเขต ๒๑๐ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๘๓๙ 
(จ�าหน่ายผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, เครื่องเงิน เปิดบริการ ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น.)

หมี่ขิด ๑๙๐ หมู่ ๘ ถนนอุดร-หนองคาย บ้านไก่เถื่อน ต�าบลหมูม่น โทร. 
๐ ๔๒๒๔ ๖๐๙๙

แม่ปาผ้าฝ้าย ๑๖๙ บ้านนาข่า ต�าบลนาข่า โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๑๐๖, ๐ ๔๒๒๐ 
๖๑๐๔ (จ�าหน่ายผ้าไหม เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.)

หมยูอนายเตมิ ๓๒๔/๕-๖ ถนนหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๘๓๕ (จ�าหน่าย
กุนเชียง หมูยอ แหนม เปิดบริการ ๐๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

หมูยอพรทิพย์ ๓๓๑ ถนนหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๔๐๗ (หมูยอ, แหนม 
เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๐๒.๐๐ น.)

หมูยอแม่อ้วน ๑๑/๑๒ ถนนสร้างหลวง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๓๐๕ (จ�าหน่าย
หมูยอ ไส้กรอก กุนเชียง)

แหนมปริญญา ๒๘๗/๒ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๒๖๒, 
๐ ๔๒๒๔ ๐๑๑๔ (จ�าหน่ายหมูยอ หมูหย็อง ไส้กรอก กุนเชียง แหนม เปิด
บริการ ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.)

อุดรโบ-พิน	ตราชู ๑๒๙ ถนนเพาะนิยม ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ 
๕๖๑๘, ๐๘ ๔๗๘๕ ๗๓๗๗, www.udonbhophin-thaisilk.com (จ�าหน่าย
เสื้อผ้าไหมส�าเร็จรูป เครื่องปั้นดินเผา เปิดบริการ ๐๗.๓๐-๑๘.๓๐ น.)

บริษัทน�าเที่ยว
กรรณกิา	ทวัร์	๓๖/๙ ถนนสีศ่รทัธา ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๔๔๓, 
๐ ๔๒๒๔ ๒๘๗๑ www.kannikatour.net

ทนิกร	ทวัร์	๑๑/๓๕ ถนนเบญจางค์ ซอย ๒ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ 
๔๒๙๘, ๐๘ ๑๖๖๑ ๐๘๘๓ อีเมลล์: thailand_thinakorn@hotmail.com

ทอแสงทราเวล ๕๔๔/๓-๔ ถนนโพธิ์ศรี ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง โทร 
๐ ๔๒๒๒ ๑๐๔๘, ๐๔๒๒๒ ๔๑๖๖, ๐ ๔๒๒๔ ๑๙๘๗, ๐๘ ๙๗๑๐ ๒๒๕๒ 
โทรสาร ๐๔๒๒๒๑๐๔๘ www.thorsangtour.com , อเีมลล์: ttstraveludon@
hotmail.com 

ไนท์	ดี	ทราเวล ๔๖๖/๒๔ ถนนพรหมประกาย ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ 
๔๒๓๒ ๘๑๒๗, ๐๘ ๑๙๗๕ ๘๔๗๕

พรตระกูล	ทัวร์	(ธาราแอร์ สกาย) ๔๕๙ หมู่ ๑ ถนนทหาร ต�าบลหมาก
แข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๒๓๓๔-๕, ๐ ๔๒๒๔ ๗๕๐๖ โทรสาร ๐ ๔๒๓๔ ๒๓๓๔ 
ต่อ ๑๓, อีเมลล์: info@tharaair.com

อรัญญา	ทัวร์	๒ หมู่ ๘ ถนนอุดร-ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๑๘๒, ๐ 
๔๒๓๔ ๗๓๒๐

อัลติเนต	เทรด	แอนด์	ทราเวล	๕๔๐/๒๒ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. 
๐ ๔๒๒๔ ๘๖๐๖, ๐ ๔๒๓๔ ๔๐๔๑ โทรสาร ๐ ๔๒๓๔ ๓๓๒๓ www.
udonthanitour.com

๒๒ ๒๓
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ออนไทน์	เอ็น	อี ๕๓๙/๗๒ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ 
๗๗๙๒-๓ โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๓๑๖๕ www.onetravelcenter.com

บริษัทรถเช่า	
เคาน์เตอร์	บัดเจ็ต ๖๐/๕ หมู่ ๕ ถนนอุดรธานี-เลย ต�าบลหมากแข้ง ใกล้
กับปั้ม ปตท. โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๘๐๕, ๐๘ ๙๘๔๑ ๔๗๕๓ www.budget.
co.th

ไนท์	รถเช่า ๘/๓ ข้างสนามบินอุดรธานี โทร. ๐๘ ๙๔๑๙ ๕๑๐๘

แม่ศรี	ทัวร์ ๓๗/๑๗ ถนนสี่ศรัทธา ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๘๕๖

สิริพร	 ทราเวล ๑๑๖/๑ บ้านหนองขาม ถนนอุดรธานี-สกลนคร ต�าบล
หนองบัว โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๑๖๔๔, ๐ ๔๒๒๒ ๓๗๖๙ โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ 
๓๗๖๙ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

อุดรแก้ว	ทัวร์	๙๑/๒๖ ถนนศรีชมชื่น ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง โทร. 
๐ ๔๒๒๔ ๔๗๔๗, ๐ ๔๒๒๒ ๒๖๙๒ (เปิดบริการ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.)

อุดรขวัญใจ	ทัวร์	๒๓๒/๑๓ ถนนอุดรดุษฎี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ 
๑๒๙๘ โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๑๒๒๖

อุดรรัตนชัย	 ๑๔/๘ ถนนประชารักษา ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ 
๖๖๒๑ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.)

กิจกรรมที่น่าสนใจ

สนามกอล์ฟ

เจริญศรีไดร์วิ่งเรนจ์ ถนนอุดร-สกลนคร โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๕๓๓

ศรีธานีกอล์ฟฟอร์เรส ๗๙ หมู่ ๑๐ ต�าบลบ้านจั่น อ�าเภอเมือง ทางไปวัด
บ้านตาด โทร. ๐ ๔๒๒๙ ๒๓๓๐-๑ (๙ หลุม เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ 
น.)

สนามกอล์ฟ	กองบิน	๒๓ กองบิน ๒๓ ถนนทหาร ต�าบลหมากแข้ง โทร. 
๐ ๔๒๙๓ ๐๒๒๑, ๐ ๔๒๙๓ ๐๒๒๒ ต่อ ๔๕๔๗๒-๓

สนามกอล์ฟหนองส�าโรง ค่าย ร.๑๓ พัน ๒ ถนนอุดรธานี-หนองส�าโรง 
ต�าบลหมูม่น อ�าเภอเมือง โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๖๔๕๗ (๙ หลุม เปิดบริการ 
๐๖.๐๐-๑๘.๐๐)

อุดรกอล์ฟคลับ	แอนด์รีสอร์ท กิโลเมตรที่ ๒๐ ถนนอุดรธานี-เลย ต�าบล 
หนองไฮ อ�าเภอเมือง โทร. ๐ ๔๒๙๑ ๐๒๑๐ (๙ หลุม เปิดบริการ ๐๖.๐๐-
๑๘.๐๐)

น�าเที่ยวจังหวัดอุดรธานี	๑	วัน

รายการที่	๑	เที่ยวในตัวเมือง
ใส่บาตรเช้าที่วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
กราบไหว้ศาลเจ้าปู่-ย่า
สักการะศาลหลักเมืองอุดรธานี
ชมสวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ และสาวน้อยอุดรเริงระบ�า เลือกซื้อ
น�้าหอมอุดรซันไฌน์ 
รับประทานอาหารพื้นบ้านอีสานในตัวเมือง
แวะซื้อผ้าไหม ผ้าหมี่ขิต และผ้าฝ้ายที่หมู่บ้านนาข่า
เดินทางกลับเข้าตัวเมือง
ชมหนองประจักษ์ยามเย็น

รายการที่	๒	บ้านเชียง-ค�าชะโนด
เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีสู่บ้านเชียง
ชมการปั้นหม้อที่หมู่บ้านค�าอ้อ เขียนสีที่หมู่บ้านปูลู
ชมหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน
ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยังอ�าเภอบ้านดุง
ชมป่าชะโนด ๒๐ ไร่ ฟังเรื่องราวผีจ้างหนังไปฉาย
เดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี

รายการที่	๓	ภูพระบาท-น�้าตกยูงทอง
เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีสู่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
ชมพระพุทธบาทบัวบก
ชมอทุยานประวตัศิาสตร์ภพูระบาท หอนางอษุา ภาพเขยีนสปีระวตัศิาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางผ่านอ�าเภอน�้าโสม เข้าเขตอ�าเภอนายูง ชมน�้าตกยูงทอง
เดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี

รายการที่	๔	อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์
เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดหนองคาย
ไหว้หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย
เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่เวียงจันทน์
เที่ยวเวียงจันทน์
กลับสู่ประเทศไทย แวะซื้อของที่ตลาดท่าเสด็จ
แวะบ้านนาข่าซื้อผ้าไหมหมี่ขิต และฝ้าย
กลับสู่จังหวัดอุดรธานี

๒๔ ๒๕

www.onetravelcenter.com
www.budget.co.th
www.budget.co.th


สิ่งอ�านวยความสะดวกในจังหวัดอุดรธานี

สถานที่พัก	
(รำคำห้องพกัในเอกสำรนีเ้ปลีย่นแปลงได้	โปรดสอบถำมจำกโรงแรมก่อนเข้ำพกั)

อ�าเภอเมืองอุดรธานี

การิน ๓๗ ถนนวัฒนานุวงศ์ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๐๕๑๕-๒๒ 
จ�านวน ๑๓๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๙๐๐ บาท

ควีน  ๖-๘ ถนนอุดรดุษฎี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๔๕๑ จ�านวน ๓๐ ห้อง ราคา 
๑๒๐-๒๔๐ บาท

คิงส์ ๕๗ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๖๓๔, ๐ ๔๒๒๔ 
๑๔๑๔, ๐ ๔๒๒๒ ๒๙๑๙ จ�านวน ๙๙ ห้อง ราคา ๑๙๐-๒๗๐ บาท

เจริญศรีพาเลซ ๖๐ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๑๑-๓, 
๐ ๔๒๓๒ ๘๒๑๘-๒๐ จ�านวน ๗๐ ห้อง ราคา ๓๔๐-๙๐๐ บาท

เจริญโฮเต็ล ๕๔๙ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๕๕, ๐ 
๔๒๒๔ ๖๑๒๔ จ�านวน ๒๔๐ ห้อง ราคา ๘๕๐-๘,๐๐๐ บาท

แจน	คอนโดเทล ๑๐๒/๑๗ ซอยแสนสุข ถนนศรีสุข ต�าบลหมากแข้ง โทร. 
๐ ๔๒๓๒ ๙๒๒๓-๗ จ�านวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท 

ชัยพร ๒๐๙-๑๑ ถนนหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๑๓ จ�านวน ๓๐ ห้อง 
ราคา ๑๘๐-๒๘๐ บาท (พัดลม), ๒๕๐-๓๕๐บาท (แอร์) 

เซนทารา	 โฮเต็ล	 แอนด์	 คอนเวนชั่น	 เซ็นเตอร์	 อุดรธานี	๒๗๗/๑ ถนน 
ประจักษ์ศิลปาคม ต�าบลหมากแข้ง โทร.๐ ๔๒๓๔ ๓๕๕๕ จ�านวน ๒๕๕ 
ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๒,๕๐๐ บาท

เดอะ	ปาแปง ๒๓๒/๑๐ ถนนข้างอ�าเภอ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ 
๗๙๐๐ จ�านวน ๑๘ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท

ต้นคูณ ๕๐/๑ ถนนหมากแข้ง ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๖๓๓๖-๔๕ 
จ�านวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๓๐๐ บาท

ท็อป	แมนชั่น ๓๕/๓ ถนนสัมพันธมิตร โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๕๐๑๕-๙, ๐๘ 
๗๙๒๓ ๘๓๘๓ จ�านวน ๖๐ ห้อง ราคา ๓๒๐ บาท www.udonmap.com/
topmansion 

ธนิตา	(ลากูน)	รีสอร์ท ๑๑๓ บ้านหนองหัวหมู ต�าบลนาดี โทร. ๐๘ ๑๘๘๔ 
๖๓๓๔, ๐๘ ๖๖๕๔ ๖๓๓๔, ๐๘ ๔๖๑๑ ๖๓๓๔ จ�านวน ๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ 
บาท www.tanidaresort.com/lagoon-thai.htm 

นภาลัย ๕๗๒ หมู่ ๕ ถนนประชารักษา ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๔ 
๗๔๔๔, ๐ ๔๒๓๔ ๗๔๒๐-๔๖ จ�านวน ๒๕๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๙๐๐ บาท 
www.napalaihoteludon.com

นาข่า	บุรี	รีสอร์ท ๔๒๕ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) ต�าบล
นาข่า โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๒๘๐-๓ โทรสาร ๐ ๔๒๒๑ ๘๒๘๔ จ�านวน ๔๘ 
ห้อง ๑๓ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๓๐๐ บาท www.nakhaburi.com

นิตยา	เพลส ๒๐๗/๔ ต�าบลหมากแข้ง ถนนนิตโย โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๒๓๔๕ 
จ�านวน ๑๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท www.edtech.co.th/nittaya

บ้านเชียง ๕ ถนนมุขมนตรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๗๙๑๑-๒๐ 
จ�านวน ๑๔๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๙,๐๐๐ บาท www.banchianghotel.
com

พาราไดซ์ ๔๔/๒๙ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๕๖, ๐ 
๔๒๒๒ ๑๕๐๖ จ�านวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๕๐๐ บาท

เพญ็	รสีอร์ท ถนนอดุรธาน-ีหนองบวัล�าภ ูโทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๓๕๕-๖ จ�านวน 
๓๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท

เพรสซิเด้นท์	โฮเต็ล ๒๕๓/๓ ถนนอ�าเภอ โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๗๗๗๗ จ�านวน 
๓๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๕๐ บาท www.presidenthotelthailand.com 

มิตรประชาพาเลซ ๒๗๑/๒-๓ ถนนประจักษ์ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ 
๔๒๓๔ ๔๑๘๔-๕ จ�านวน ๔๖ ห้อง ราคา ๒๘๐-๓๘๐ บาท

ศรีชัย ๔๘๐-๔๘๔ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๖๒๔ 
จ�านวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๕๐-๘๐๐ บาท

ศิริแกรนด์ ๑๒ ถนนเบญจางค์ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๕๑๔-๙ 
โทรสาร ๐ ๔๒๒๐ ๕๐๓๐ จ�านวน ๑๔๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๕๐ บาท

ศิริอุดร ๗๙-๙๑ ถนนอ�าเภอ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๖๕๘, ๐ 
๔๒๒๒ ๒๓๓๐-๒ จ�านวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๘๐ บาท

อุดร	คาบาน่า ๓๐ ถนนโพนพิสัย ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๙๔๐๓ ๙๔๐๓ 
โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๓๐๑๘ www.udoncabana.com จ�านวน ๗๒ ห้อง 
ราคา ๔๕๐ บาท

อุดร	แอร์พอร์ต ๑๔ หมู่ ๑ ถนนอุดรธานี-หนองบัวล�าภู ต�าบลนาดี โทร. 
๐ ๔๒๓๔ ๖๒๒๓-๔ โทรสาร ๐ ๔๒๓๔ ๘๐๗๐ จ�านวน ๑๒๐ ห้อง ราคา 
๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท www.udonairporthotel.com

๒๖ ๒๗
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อดุรโฮเตล็ ๘๑-๘๙ ถนนหมากแข้ง ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๕๓๐, 
๐ ๔๒๒๒ ๑๓๔๒ โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๒๗๘๒ จ�านวน ๑๒๐ ห้อง ราคา 
๔๒๐-๑,๐๐๐ บาท

เอ็น	บี	โฮเต็ล ๖๒๖ หมู่ ๑ ถนนนิตโย ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ 
๑๙๙๙, ๐ ๔๒๒๐ ๔๕๙๑ โทรสาร ๐ ๔๒๓๒ ๓๓๓๙ จ�านวน ๙๗ ห้อง 
ราคา ๖๕๐-๑,๕๐๐ บาท www.nbhotel-thai.com

อุดรสตาร์ ๗๕/๓ ถนนวัฒนานุวงศ์ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๘๐๘ 
จ�านวน ๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท www.udonstar.biz 

อ�าเภอกุมภวาปี

เคพี	๒๑๙ หมู่ ๙ ต�าบลพันดอน โทร. ๐ ๔๒๓๓ ๒๒๒๒, ๐๘ ๑๙๖๔ ๗๗๙๘ 
จ�านวน ๕๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๑๐๐ บาท www.kphotel-udon.com 

บ้านเดยีม	โฮมสเตย์ ๒๗ หมู ่๕ บ้านเดยีม ต�าบลเชยีงแหว โทร. ๐๘ ๖๒๒๒ 
๒๔๘๖, ๐๘ ๙๙๔๓ ๖๗๕๙, ๐๘ ๙๕๗๔ ๙๖๐๑ จ�านวน ๒๗ ห้อง ราคา 
๑๘๐ บาท

อ�าเภอหนองแสง
อินเตอร์	รีสอร์ท ๖๖ หมู่ ๗ ต�าบลหนองแสง โทร. ๐ ๔๒๒๕ ๐๒๕๐, ๐๘ 
๑๙๖๔ ๗๗๙๘ จ�านวน ๑๕๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๑๐๐ บาท www.interresort-
udon.com 

อ�าเภอหนองวัวซอ

หนองวัวซอรีสอร์ท ๒๑๔ ถนนอุดร-เลย ต�าบลหนองวัวซอ โทร. ๐ ๔๒๒๘ 
๕๗๐๐ โทรสาร ๐ ๔๒๒๘ ๕๗๐๐ จ�านวน ๔๗ หลัง ราคา ๖๕๐-๑,๒๐๐ 
บาท

ร้านอาหาร	

อ�าเภอเมืองอุดรธานี

กู๊ดเอวีรี่ติง ๔๓/๒ ถนนเพาะนิยม ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๕๔๔ 
(เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มย�าบ้านจิก ๘๙/๓-๔ ถนนนเรศวร ต�าบลหมากแข้ง โทร. 
๐ ๔๒๒๔ ๕๒๙๘ (ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวปลา เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๑๔.๐๐ 
น.)

ก๋วยเตี๋ยวหมูทองดี ถนนนเรศวร โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๒๗๖

ไก่บ้าน	ป.ตุ๊-ป่อง ถนนอุดร-หนองส�าโรง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๒๒๙

ข้าวเปียก ๓๒/๔ ถนนศรีสุข ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๑๓๘, ๐๘ 
๑๗๓๙ ๒๒๔๗ (อาหารญวน ข้าวเปียก แกงเส้น เปิดบริการ ๐๕.๓๐-๑๘.๐๐ 
น.)

ข้าวต้มกันเอง	๒๑ ถนนพานพร้าว ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๕๘๒, 
๐๘ ๑๘๗๑ ๑๑๔๑ (อาหารตามสั่ง เปิดบริการ ๑๖.๐๐-๐๓.๓๐ น.)

ไข่กระทะเลิศรส ๗๘ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๓๘๙, 
๐๘ ๙๗๑๐ ๕๓๙๕ (เปิดบริการ ๐๔.๐๐-๑๔.๐๐ น.)

คิงส์โอชา ๒๒-๒/๑ ถนนสี่ศรัทธา ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๓๔๘๑ 
(ไข่กระทะ เปิดบริการ ๐๔.๐๐-๑๐.๓๐ น.)

ครวัข่าตะไคร้	๖๖๓ หมู ่๔ หมูบ้่านบ้านจัน่ ถนนอดุรธาน-ีหนองคาย ต�าบล
บ้านจั่น โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๕๑๕ (อาหารแนะน�า ปลาช่อนลุยสวน ลาบปลา
ทู แกงส้มแป๊ะซะ เปิดบริการ ๑๐.๓๐-๒๓.๐๐ น.)

ครัวคุณนิด ๖๔ ซอยวัดป่าโนนนิเวศ ถนนอุดรดุษฎี ต�าบลหมากแข้ง โทร. 
๐ ๔๒๒๔ ๖๑๒๘ (อาหารแนะน�า ส้มต�า ไก่นึ่ง ปลาเผา ปลาจุ่ม ปลาส้ม
ทอด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

จึงสอาด ๔๔/๔๕ ถนนอดุลยเดช (สี่แยกธิเบต) โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๖๒๓ (ไข่
กระทะ)

จุ๊บ ๓๑/๑ ถนนต�ารวจ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๒๐๘ (อาหาร
เวียดนาม เปิดบริการ ๐๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

แจ่วฮ้อนมหาสารคาม	2	(แจ่วฮ้อนหม้อยักษ์) ๑๖๘/๔-๕ ถนนรอบเมือง 
ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๓๗๕ โทรสาร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๕๕๕, ๐๘ 
๑๘๗๒ ๑๑๔๖ (อาหารแนะน�า ผัดเผ็ดหมูป่า ลาบปลาบึก เปิดบริการ 
๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

เซียมไฮ้ภัตตาคาร	 ๕๔ ถนนหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๐๐๓

ญี่ปุ่นคิทาโร่ ๔๙/๑๗ ถนนวัฒนานุวงค์ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ 
๓๐๙๔, ๐ ๔๒๒๔ ๑๘๔๑ (อาหารญี่ปุ่น บุฟเฟต์เนื้อย่างเกาหลี เปิดบริการ 
๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

เทียนหยด	ในโรงแรมอุดรโฮเต็ล โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๖๐ (อาหารไทย จีน 
ฝรั่ง เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๓.๐๐ น.)

๒๘ ๒๙
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นมิติรโภชนา ๔๙/๒ ถนนหมากแข้ง ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๒๗๓ 
(อาหารตามสั่ง สุกี้ เปิดบริการ ๐๙.๓๐-๒๓.๐๐ น.)

นิวเอมโอช	(ไข่กระทะ) ๑๑๘/๙ ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต�าบลหมากแข้ง 
โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๙๙๒ (อาหารแนะน�า ไข่กระทะ ข้าวต้มซี่โครงหมู เปิด
บริการ ๐๔.๐๐-๑๑.๐๐ น.)

บะหมี่ฮองเฮา ถนนนเรศวร ตรงข้ามเรือนจ�า โทร. ๐๘ ๕๐๑๓ ๗๐๑๑

บ้านอีสาน ถนนอดุลยเดช โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๒๒๙

บอนกาแฟ สาขาอุดรธานี ๒๒๔/๕๕ ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต�าบลหมาก
แข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๒๐, ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๒๑ (เปิดบริการ ๐๗.๓๐-๑๗.๓๐ 
น.)

พิคโครา	โรมา ๑๐/๓๑-๓๒ ถนนโพศรี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๗๕๔๖, ๐๘ ๑๖๖๘ 
๙๗๘๖

ภูเวียง ในโรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ 
๘๑๕๕ (เปิดบริการ ๑๔.๐๐-๒๔.๐๐ น.)

มงักรหลวง ๗๕/๑๘-๒๑ ถนนทหาร ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๓๔๕ 
(อาหารจีน เป็ดย่าง สุกี้)

มัจฉาผาสุข ๑๖๖ หมู่ ๘ ถนนอุดร-ทุ่งแล่ ทางเข้า ต�าบลหมูม่น โทร. ๐ 
๔๒๙๒ ๐๑๐๑, ๐๘ ๑๖๐๑ ๕๐๙๘ โทรสาร ๐ ๔๒๓๒ ๕๖๔๕ (อาหารแนะน�า 
ปลาช่อนอกแตก เมีย่งปลาดกุ เมีย่งปลาเผา เปิดบรกิาร ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

แมนดาริน ๓/๑ ถนนเบญจรงค์ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๐๔๓, 
๐ ๔๒๒๒ ๒๓๙๑ (อาหารแนะน�า เค้ก เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

แม่หยา ๗๙-๘๑ ถนนตลาดธนารักษ์ ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ 
๓๘๘๙, ๐ ๔๒๒๒ ๒๙๕๓, ๐ ๔๒๒๒ ๑๕๙๐ (อาหารไทย จีน อีสาน เปิด
บริการ ๐๙.๕๙- ๒๒.๐๐ น.)

มิ้ง	๒๔	น. ๑๓/๑๖ ถนนศรีสุข โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๙๒๔

ยิ่งอุดม ๒๔๕ ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ 
๓๔๑๔, ๐ ๔๒๒๔ ๓๕๓๑ (อาหารแนะน�า ไข่กระทะ เกาเหลา โจ๊ก สตู 
เปิดบริการ ๐๕.๐๐-๑๑.๐๐ น.)

เรือนมลิวัลย์ ๔๒/๑ ต�าบลหมากแข้ง ถนนรอบเมือง (ขอนแก่น-
หนองบัวล�าภู) โทร. ๐ ๔๒๙๑ ๐๐๙๒ โทรสาร ๐ ๑๙๗๔ ๔๑๗๘

ระเบียงริมน�้า ๓๔๔ ถนนรอบเมือง ต�าบลหนองบัว โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๒๕๗ 
(อาหารแนะน�า ปลาลยุสวน ปลาทบัทมินึง่มะนาว หมปู่าผดัเหด็ เปิดบรกิาร
ตั้งแต่ ๑๗.๓๐-๒๔.๐๐ น.)

ระเบียงพัชนี ๕๓/๑ ถนนบ้านโนน ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๑๕๑๕, 
๐ ๔๒๒๔ ๔๐๑๕, ๐ ๔๒๓๒ ๕๘๙๐-๑ (อาหารแนะน�า ตะกร้าห้ารส ปลา
ช่อนท่องอีสาน เนื้อโพนม้วนผักตอง ห่อหมกขนมครก เปิดบริการตั้งแต่ 
๐๙.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

กินลมชมวิว ๗๖/๓ ถนนศุภกิจจรรยา ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ 
๒๖๕๓ (อาหารแนะน�า แกงส้มแป๊ะซะ กุ้งนางรอง ผัดฉ่าปลาน�้าโขง เปิด
บริการ ๐๔.๓๐-๐๑.๐๐ น.)

ลูกน�้า ๓๗/๑ ต�าบลหมากแข้ง ถนนพานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๑๙ 
(อาหารแนะน�า แป๊ะซะ แจ่วฮ้อน เปิดบริการ ๐๔.๓๐-๐๑.๐๐ น.)

วี	ที	แหนมเนือง	๓๔๕/๑-๓ ถนนโพศรี (หลังวัดโพธิสมภรณ์) ต�าบลหมาก
แข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๘๗๔๐, ๐ ๔๒๓๔ ๘๗๔๐ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ 
น.)

แสตมป์ ถนนนเรศวร โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๑๒๗

สวนอาหารบึงส�าราญ ๕๗/๕ หมู่ ๙ บ้านหนองเหล็ก ถนนรอบเมือง 
(อดุรธาน-ีสกลนคร) ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๔๕๔๗ (อาหารแนะน�า 
มัจฉาบึงส�าราญ ปลากระพงสองร่าง ห่อหมกมะพร้าวอ่อน ย�าสาวบงึส�าราญ 
เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ห้องอาหารเมย์แฟร์ ในโรงแรมเจรญิโฮเตล็ ถนนโพศร ีโทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๕๕ 
โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๑๐๙๓ โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๑๐๙๓ (อาหารแนะน�า แป๊ะซะ
ปลาช่อน แจ่วฮ้อนสมุนไพร ข้าวตังหน้าตั้ง เปิดบริการ ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น.)

เอนริโกพิซซ่า ชั้น ๑ เจริญศรี แกรนด์โรยัล ๒๒๑/๗ ถนนประจักษ์        
ศิลปาคม ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐๘ ๑๗๙๙ ๗๗๓๖, ๐ ๔๒๓๔ ๓๑๓๔ 
(อาหารแนะน�า สเต๊กมัสตาร์ดซอส หอยแมลงภู่อบชีส พาสต้าเส้นด�า เปิด
บริการ ๑๒.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

อุ่นจิต ๕๖/๑ ถนนสี่ศรัทธา ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๓๖๔ (อาหาร
แนะน�า ข้าวมันไก่ สุกี้ หมูสะเต๊ะ เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

อุดรโภชนา ๒๔๔/๕ ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๕๖ 
(อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

๓๐ ๓๑



อ�าเภอบ้านผือ
กุ้งเผากาฬสินธุ์ ๑๕๑/๑๑ ถนนอุดรธานี-หนองคาย ต�าบลนาข่า ก่อนถึง
แยกบ้านผือ โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๑๘๖, ๐ ๔๒๒๐ ๖๒๖๘ (เปิดบริการ ๐๘.๓๐-
๒๑.๓๐ น.)

ร้านอาหารเจ	มังสวิรัติ
ครวัสขุภาพกวนอมิ ตรงข้ามธนาคารกรงุเทพ ถนนประจกัษ์ โทร. ๐ ๔๒๒๔ 
๖๔๙๐

ปางมังสวิรตั ิ๕๒/๑๒ ถนนโพนพสิยั ต�าบลหมากแข้ง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๒๔๘, 
๐๘ ๙๑๘๖ ๙๒๘๗ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๔.๐๐ น.)

 

หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ	

ประชาสัมพันธ์จังหวัด	 โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๗๐๘		 	

	 โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๓๗๐๘ 

ส�านักงานจังหวัดอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๓๐๔   

 โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๓๓๐๔

สถานีขนส่ง	 โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๙๑๖

สถานีรถไฟอุดรธานี	 โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๖๑

โรงพยาบาลอุดรธานี	 โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๒๕๒-๓

โรงพยาบาลปัญญาเวช	 โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๓๑๑๑,  	

	 	 ๐ ๔๒๓๔ ๓๔๔๔

	 โทรสาร ๐ ๔๒๓๔ ๓๔๔๔ 

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์	 โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๗๑๐

โรงพยาบาลเอกอุดร	 โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๒๕๕๕,  					 	

	 	 ๐ ๔๒๓๔ ๑๐๒๓

สถานีต�ารวจภูธรอุดรธานี	 โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๒๘๕

ต�ารวจทางหลวง	 โทร. ๑๑๙๓

ต�ารวจท่องเที่ยว	 โทร. ๑๑๕๕

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว	ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ (๑๒๐ เลขหมาย) 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑
E-mail: info@tat.or.th 
Website: www.tourismthailand.org

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชด�าเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ททท. ส�านักงานอุดรธานี
๑๖/๕ ถนนมุขมนตรี ต�าบลหมากแข้ง

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๖-๗

โทรสาร ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๘

E-mail: tatudon@tat.or.th

พื้นที่ความรับผิดชอบ: อุดรธานี หนองคาย 

ปรับปรุงข้อมูล
กรกฎาคม ๒๕๕๒

๓๓๓๒

info@tat.or.th
www.tourismthailand.org
tatudon@tat.or.th







