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อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 

 

              ตัง้อยู่กลางเมืองอุดรธาน ี       พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม 
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจา้จอมมารดา 
สังวาลย ์  ประสูติเมื่อปพีุทธศักราช 2399    ทรงด ารงต าแหนง่ข้าหลวงต่างพระองค์ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ส าเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ เรียกวา่ 
มณฑลอุดรในสมัยต่อมา ระหวา่ง     ร.ศ . 112-118      
                ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอดุรขึ้นเมือ่ ร.ศ 112 ทรงจัดวาง ระเบียบ ราชการ 
ปกครองบ้านเมอืงและรับราชการ ในหน้าที่ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งอ านวย ประโยชน์สุข 



แก่ราษฎรนานัปการ     อนุสาวรีย์พระองค์ท่าน   จึงนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุด 
ของชาวจงัหวัดอุดรธานี ตราบเท่าทุกวันนี ้

ศาลหลักเมืองอุดรธานี 

  

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เคารพศักการะของชาวจังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 



 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  

 

  

 

              อยูท่ี่บ้านเชียง ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน   แบง่เป็น 2 ส่วน คือ  
              ส่วนที่ 1 ตั้งอยูด่้านขวาของทางเข้า อยูใ่นบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพพิิธภัณฑ์
เป็นที่เป็นแหลง่โบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย เป็น นิทรรศการถาวรซึ่งแสดง
ขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุทีพ่บตามชัน้ดิน  

              ส่วนที่ 2 ตั้งอยูด่้านซ้ายของทางเข้า เปน็อาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและ
วัฒนธรรมของ   บ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเคร่ืองใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในสมัย
โบราณ นอกจากนัน้ภายในบริเวณอาคารส่วนที่ 2  ยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย 
ฉายภาพยนตร ์ฉายภาพนิ่งและการให้บริการการศึกษาต่าง ๆ การเดนิทางไปจากตัว
จังหวัดเพียง 55 กิโลเมตร   ตามเส้นทางหมายเลข 22 (อดุรธาน-ีสกลนคร) ตรง



กิโลเมตรท่ี 50 เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2225  อีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถงึ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเปดิให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจนัทร์ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. 

 

หนองประจักษ์ศิลปาคม 
  
 

 

              อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่
ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตก ของตัวเมือง บริเวณตัวเกาะกลาง
น้ าไจัดท าสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดและท าสะพานเชื่อม
ระหว่างเกาะ มีน้ าพุ หอนาฬิกา และสวน เด็กเล่น 
 
 

 
 



 

วัดป่าบ้านตาด 
 

 

               ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านตาด   เดินทางออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวง
หมายเลข 2 (อุดร-ขอนแก่น)   ถึงบริเวณสี่แยกบ้านดงเค็งแล้วแยกขวาเข้าไป
อีกประมาณ 9 กิโลเมตร  ถึงบริเวณวัด สภาพโดยทั่วไปของวัดนี้มีลักษณะเป็น
พื้นที่ป่าบนโคกเนินที่ล้อมรอบด้วยก าแพงคอนกรีต    มีประตูเข้าออกเป็น
ประตูใหญ่  อยู่บริเวณด้านหน้าของวัด การจะเข้าไปในวัดต้องขออนุญาตท่าน
เจ้าอาวาสเสียก่อน ในบริเวณวัดมีสัตว์ป่าชุกชุมมาก ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก 
กระรอก กระแต หมูป่า    วัดบ้านตาดเป็นที่พ านักของพระอาจารย์มหา
บัว   ญาณสัมปันโน           พระอาจารย์วิปัสสนา สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
ภายในวัดนี้เหมาะส าหรับผู้ที่  ต้องการไปปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ 



พระราชญาณวิสุทธิโสภณ   (หลวงตาบัว) 
 

 

        ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน หรือ " หลวงตาของเรา" ถือ
ก าเนิดในครอบครัว ชาวนาผู้มีอันจะกิน แห่งสกุล "โลหิตดี" ณ  ต าบลบ้านตาด
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2456 โดยมีบิดา " นายทอง
ดี" และมารดา "นางแพง" ได้ให้มงคลนามว่า "บัว" ในจ านวน  พี่น้องทั้งหมด 
16 คน เฉพาะที่ยังมี ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 6 คน เว้นท่านเสีย เป็นชาย 1 คน หญิง 
5 คน มีท่านเพียงผู้เดียว ที่ด ารงอยู่ในสมณเพศ และกอปรด้วยศีลาจารวัตรอัน
งดงาม    ทรงไว้ซึ่งคณุธรรม อันประเสริฐ เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาว
พุทธเรา อย่างกว้างขวาง ทั้งในและนอกประเทศ  

 
 



สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ 
 

 

                 ตั้งอยู่ที่ซอยกมลวัฒนา  ถนนรอบอุดร-หนองส าโรง  
จากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 2  (อุดรธาน-ีหนองคาย)  
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เลยแยกถนนเลี่ยงเมืองไปเลก็น้อย 
ทางซ้ายมือจะมแียกเข้าหนองส าโรง และมปี้ายบอกทางเข้าสวน
กล้วยไม้   ทางด้านซ้ายมือ สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์เป็นสวน
กล้วยไม้ที่ผลิตกล้วยไม้กลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ของไทย ซึ่งใช้เวลาในการ
ค้นคว้าและผสมพนัธุ์ถึง 10 ปีเศษ ชื่อพันธุ์ Udon Sunshine พันธุ์
นางสาวอุดรซันไฌน์ ซึ่งมีการน าไปสกัดท าน้ าหอมในชื่อเดียวกัน 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. (042) 242475 
 
 
 



วัดโพธิสมภรณ์ 

 

          ตั้งอยู่ที่ต าบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัย รัตนโกสินทร์ 
ปลายรัชกาลที่ 5 

 

 

 

 



วัดมัชฌิมาวาส 
  

 

                  วัดมัชฌิมาวาส ตั้ง อยู่ที่ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง เดิมเคยเป็นวัดร้างมา
ก่อน ชาวบา้นิยมเรียกว่าวัดเดิมหรอืวัดเกา่ ในวหิารเล็กๆ ภายในวัด มพีระพุทธรูปหินสี
ขาวปางนาคปรกประดษิฐานอยู ่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพอ่นาค"   เป็นที่เคารพ
สักการะ ของชาวอุดรธานีมาก   ต่อมาในสมัยรัชกาลที ่๕ กรมหลวงประจักษ์ศิลปา
คม   ได้โปรดให้สร้างวดัขึ้นที่วัดร้างโนนหมากแข้ง และให้ชื่อวา่ "วดัมัชฌิมาวาส" 

 

 

 

 

 

 



 

ศาลเจ้าปู่-ย่า 
 

 

               ศาลเจ้าปู่ย่า เทพเจ้าแห่งความเมตตา ได้รับกล่าวขานถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์  แผ่ความเมตตาแก่คนยากไร้   ผู้ใดมีทุกข์โศก   มักจะไปจุดธูปขอให้
ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไป   หรือไปบนบานศาลกล่าวขอให้การค้าเจริญรุ่งเรือง
และมักจะได้บารมีจากเทพเจ้าปู่ย่า  ดลบรรดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ   บริเวณ
โดยรอบมีศาลาชมวิวกลางน้ า 2 หลัง   สร้างอย่างวิจิตรสวยงาม     อยู่ในเขต
เทศบาลตามถนนนิตโยทางไปจังหวัดสกลนคร    ผ่านทางรถไฟแล้วเลี้ยวซ้าย  
เข้าไปอีกประมาณ 100 เมตร 

 

 
 



 

หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบา้นเม่น 
 

 

 
               

                อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ห่างจากตัวจงัหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร ตามเส้นทาง
หลวงหมายเลข 2 (อุดรธาน-ีหนองคาย) ไป 16 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเป็นทาง
ลูกรังเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 

 

 

          อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,430 ไร่ ในเขต
บ้านติ้ว ต าบลเมืองพาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 2 เส้น
อุดรธานี-หนองคาย ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 13 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2021 ไปทางอ าเภอ
บ้านผือ ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร แยกขวาประมาณ 500 เมตร และตรงไปตามเส้นทางหมายเลข 2348 
อีกประมาณ 12 กิโลเมตร มีแยกขวาเป็นทางเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนี้
เป็นที่ต้ังของสถานที่ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมี
โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติท าให้เกิดเป็นโขดหิน
น้อยใหญ่รูปร่างต่าง ๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิพระพุทธ
บาทบัวบก ตั้งอยู่บริเวณทางแยกซ้ายมือก่อนถึงที่ท าการอุทยานฯสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2463-2477 ค าว่า 
"บัวบก" เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหน่ึงที่เกิดขึ้นตามป่า มีหัว และใบคล้ายใบบัว ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า 
ผักหนอก บัวบกนี้คงจะมีอยู่มากในบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาท จึงเรียกรอยพระพุทธบาทนี้ว่า "พระพุทธ
บาทบัวบก" หรือค าว่าบัวบกอาจจะมาจากค าว่า บ่บก ซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธบาทมีลักษณะ
เป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนตเิมตร ลงไปในพื้นหินยาว 1.93 เมตร กว้าง 90 เซนติเมตร เดิมมีการก่อมณฑป
ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2465 พระอาจารย์ศรีทัตย์ สุวรรณมาโจ ได้ร้ือมณฑปเก่า
ออกแล้วสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ และยังสร้างรอยพระพุทธบาทจ าลองวางทับรอยพระพุทธบาทเดิมไว้ 
ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม มีงาน



นมัสการพระพุทธบาทบัวบกในวันขึ้น 13-15 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี ภายในบริเวณอุทยานฯ มีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลของอุทยานฯ รวมทั้งแผนที่ และเส้นทางเดินเที่ยวชมบริเวณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น. อัตราค่าเข้าชม นักท่องเที่ยว ชาวไทย 10 
บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท 

๑๓.พระพุทธบาทหลังเต่า 

 

 

                    ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของพระพุทธบาทบังบก     มีลักษณะเปน็รอยพระบาท
สลักลึกลงไปในพืน้หนิ     ใจกลางพระบาท สลักเป็นรูปดอกบัว กลบีแหลมนูนขึ้นมา
อย่างเหน็ได้ชัด และเนือ่งจากพระพุทธบาทแห่งนี้อยู่ไกล้กับเพิงหนิธรรมชาติรูปร่าง
คล้ายเต่า ๆ จึงไดช้ื่อวา่ พระพุทธบาทหลงัเต่า 

                 นอกจากนี้ยงัมีถ้ าและเพงิหินต่างๆตั้งกระจ่ายอยู่ทั่วไปในบริเวณอุทยานฯ
นักท่องเที่ยวสามารถเดนิชมได้ในระยะทางไม่ไกลนัก ได้แก่ ถ้ าลายมือ ถ้ าโนนสาวเอ้ 
ถ้ าคน  ถ้ าวัวแดง(ซึ่งถ้ าเหล่านี้สันนษิฐานว่าอาจจะเป็นที่พ านักของมนุษย์สมัย
หิน  และมนษุย์เหลา่นีไ้ด้เขียนรูปต่าง ๆ ไว้เชน่  รูปคน  รูปมือ รูปสัตว์ และรูป
เรขาคณิต) และมีลายหนิที่สวยงาม คือ ลานหนิโนนสาวเอ ้     นอกจากนี้ยังพบชิน้ส่วน
หลักเสมาและหนิทรายจ าหลักพระพุทธรูปศิลปะสมัยทวาราวดีที่เพิงหินวัดพอ่ตาและ
เพิงหนิวัดลูกเขย 



 
พระพุทธบาทบัวบาน 

 
  

 
 

                พระพุทธบาทบัวบาน ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผือ 
เป็นที่ประดษิฐานพระพุทธบาทจ าลอง อันเกา่แก่ และมีการขุดค้นพบใบ 
เสมาที่ท าด้วยหินเปน็จ านวนมาก ใบเสมาเหลา่ นี้สลักเป็นรูปบุคคลศิลปะทวาราวดี 

 

 

 

 



น้ าตกยูงทอง  
 

 

 
  

            น้ าตกยูงทอง ตัง้อยู่บ้านสวา่ง หมู่ที่ 2 ต าบลนายูงอ าเภอน้ าโสม เป็นน้ าตกตัง้อยู่
บนสันเขาภูพานและภยู่าอ ู  มีล าน้ าไหลผ่านโขดหินสลับซับซ้อนสวยงามมาก 
ท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้นานาพันธุน์้ าตกยูงทองเปน็น้ าตก-ขนาดเล็ก 
มี 3 ชัน้     อยู่ห่างจากตวัเมืองอุดรธานีประมาณ 103  กิโลเมตร 
การเดินทางจากตัวจังหวัดอุดรธาน ี  ผ่านเข้าอ าเภอบ้านผือและอ าเภอน้ าโสม    เมื่อถึง
อ าเภอน้ าโสม จะมีทางแยกจากหมู่บ้านน้ าซึมต่อไป อีกประมาณ 17 กิโลเมตร  ก็จะถึง
ทางแยกวนอุทยาน ซึ่งเส้นทางดงักลา่วเป็นเสน้ทางของ รพช .ตลอดสายและมีสภาพด ี

 

 

 



 

อุทยานธารงาม 
 

 
 

              วนอุทยานน้ าตกธารงาม  วนอุทยานน้ าตกธารงาม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าขุน
ห้วยสามทาก ขุนห้วยกองสี ต าบลหนองแสง มีพื้นที่ทั่งหมดประมาณ ๗๘,๑๒๕ ไร่ 
ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๗ ลักษณะสภาพพื้นที่ของวน
อุทยานฯ เป็นภูเขาสงูชนั และเป็นส่วนหนึง่ของเทือกเขาภพูาน เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร
ที่ไหลลงสู่ห้วยสามทาก-ห้วยน้ าฆ้องตลอดป ี 
            จุดเด่นที่นา่สนใจภายในวนอุทยานฯ มีหน้าผา ถ้ าที่สวยงาม และมีลานหิน หรือ
ที่ชาวบา้นเรียกว่า “แหล” เป็นแหลขนาดใหญ ่เนื้อที่กวา้งขวาง มีกอ้นหินใหญ่ตัง้วาง
เรียงราย และซ้อนกันอยู่ และที่จุดนี้สามารถมองเห็นวิวทัศน์ที่อยู่เบื้องล่างได้ พรรณไม้
ที่พบเห็นได้แก ่ประดู ่นนทรี ยาง กระบะตะเคียนทอง ตะเคียงเงนิ และสัตว์ป่าทีพ่บ
ได้แก่ หมู่ป่า กระจง ค่าง อีเหน็ 
 

 
 



 

เมืองค าชะโนด 
 

 

                ลักษณะพื้นทีโ่ดยรอบเป็นเกาะ มีตน้ชะโนด เกิดขึ้นรวมกนัอยู่ เป็นกลุ่ม
ประมาณ 20 ไร่ เป็นต้นไม้ชนิดที่หายากมาก ในประเทศไทย   ประกอบด้วยต้น
มะพร้าว ต้นหมาก และต้นตาล รวมกันเปน็ต้นชะโนด ภายในป่าชะโนดยังมีบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธ์อยู่ตรงกลางเกาะ เรียกวา่ บ่อค าชะโนด เป็นน้ าใต้ดินทีพุ่่งไหลซึมตลอดเวลา 
ทางจังหวัดได้เลือกน้ าจากบ่อนี้ไปร่วมในพิธีส าคัญเสมอ นอกจากนี้ยงัมีศาลเจา้พอ่
พระยาศรีสุทโธ   ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ในความศักดิ์สิทธ์ิเป็นอย่างยิง่  ตาม
เรื่องเล่าสืบตอ่กันมาว่า เป็นพญานาคราช ที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาล และใช้เมืองค าชะ
โนดแห่งนี ้เป็นที่ข้ึนลงติดต่อระหว่างเมืองบาดาลกับเมือง มนุษย ์และยังมีเรื่องราวของ
ความศักดิ์สิทธ์ิน่าอัศจรรย์ของสถานที่นี ้ให้เป็นที่เล่าขานแก่ชาวเมืองค าชะโนด 

 

 

 

 



     วัดนาหลวง  ( วัดภูย่าอู ่,อภิญญาเทสิตธรรม)  
 

 

             หรือวัดภูยา่อู่ ตัง้อยู่ที ่บ้านนาหลวงหมูท่ี5่ต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือเป็นวดั
อบรมวิปัสสนากรรมฐานของจงัหวัดอดุรธาน ี  ซึ่งหลังจากออกพรรษาแล้ว ก็จะมี
หน่วยงานราฃการ องคแ์ละกลุ่มตา่งๆ รวมทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษา ที่สนใจในการ
ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาขอเข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรูแ้ละเขา้ถึงหลักธรรม
ค าส่ังสอนของพระพุทธศาสนาตลอดจนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสงบสว่างในจิตใจ
เกิดความสุขสงบ มีสติสัมปชัญญะซึ่งหลวงปูพ่ระภาวนาวิสุทธาจารย์ประธานสงฆ์ ให้
เมตตาต่อผู้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ และมีพระครูภาวนาธรรมาภินันทเปน็เจ้า
อาวาส   ุและตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรม จะมพีระคร ูและพระพี่เลี้ยงค่อยให้
ค าแนะน าและเอาใจใส่ด้วยความเมตตา ปัจจุบันมีภิกษุอยู่จ าพรรษา 111 รูป เณร 1 รูป 
               การเดนิทาง วัดนาหลวงอยู่หา่งจาก จงัหวัดอดุรธาน ี102  กิโลเมตรระยะทาง 
จากอุดรธานีถึงอ าเภอบา้นผือ 52กิโลเมตร จากอ าเภอบา้นผือ ถึงต าบล ค าด้วง 23 
กิโลเมตร    จากต าบลค าด้วง ถงึ วัดนาหลวง 27 กิโลเมตร  (เป็นทางลกูรัง และเป็นทาง
ขึ้นเนินเขาบางตอน) สามารถไปมาได้โดยสะดวก 

  



วัดป่าบ้านค้อ 

 
 

         วัดป่าบ้านค้อ   ตั้งอยู่ต าบลเขือน้ า อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการน า
ของ "พระอาจารย์ทูล ขิบปปญโญ" เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2528    มีเนื้อท่ี 410 ไร่   ปัจจุบันมี
เสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จ าเป็นต่อการอยู่อาศัย   ปฏิบัติธรรมส าหรับพระและฆราวาส 
มีเสนาสนะป่า เหมาะแก่การปลีกวิเวก ของผู้ใคร่ปฏิบัติธรรม   ในส่วนของการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชน จังหวัดอุดรธานี ก าหนดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนา
จิตเฉลิมพระเกียรติประจ า จังหวัดอุดรธานี และได้เคยจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทอบรมกลุ่ม
ปฏิบัติธรรมแก ่นักเรียนและประชาชนท่ัวไป อีกท้ังยังมีฆราวาสท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
เข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
         การเดินทางไปยังวัดป่าบ้านค้อ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี - 
หนองคาย) ถึงหลักกิโลเมตรท่ี 13 เล้ียวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 2021 (สายอุดร - บ้านผือ) อีก 
20 กิโลเมตร แล้วเล้ียวขวาเข้าวัดป่าบ้านค้ออีก 3 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอุดรธานี ประมาณ 
36 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4225-0730 โทรสาร 0-4225-0731  
 


