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๑๑.หมู่บ้านนาข่าและนย์หัตถกรรมบ้านเม่น 

 
 

 
 

อยูใ่นเขตอ าเภอเมือง ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 16 กิโลเมตร ตามเสน้ทางหลวง
หมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) ไป 16 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเป็นทางลูกรัง
เขา้ไปอีก 2 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๒ อุทยานประวตัศิาสตร์ภูพระบาท 

 

 

          อุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ประมาณ 3,430 ไร่ ในเขตบา้นต้ิว ต าบลเมืองพาน อยูห่่างจากตวัจงัหวดัระยะทาง
ประมาณ 67 กิโลเมตร ตามเสน้ทางหมายเลข 2 เสน้อุดรธานี-หนองคาย ถึงบริเวณหลกั
กิโลเมตรท่ี 13 แลว้เล้ียวซา้ยเขา้ทางหลวงหมายเลข 2021 ไปทางอ าเภอบา้นผอื 
ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร แยกขวาประมาณ 500 เมตร และตรงไปตามเสน้ทาง
หมายเลข 2348 อีกประมาณ 12 กิโลเมตร มีแยกขวาเป็นทางเขา้ไปประมาณ 2 
กิโลเมตร อุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาทน้ีเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีซ่ึงแสดงถึงอารย
ธรรมของมนุษย ์และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศซ่ึงมีโครงสร้างส่วนใหญ่
เป็นหินทรายท่ีถูกขดัเกลาจากขบวนการกดักร่อนทางธรรมชาติท าใหเ้กิดเป็นโขดหิน



 

 

นอ้ยใหญ่รูปร่างต่าง ๆ กนั ปรากฏเป็นหลกัฐานเก่ียวกบัชีวิตผูค้นในอดีตท่ีน่าสนใจ
หลายแห่ง อาทิพระพุทธบาทบวับก ตั้งอยูบ่ริเวณทางแยกซา้ยมือก่อนถึงท่ีท าการ
อุทยานฯสร้างข้ึนระหวา่ง พ.ศ. 2463-2477 ค าวา่ "บวับก" เป็นช่ือของพนัธ์ุไมช้นิด
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนตามป่า มีหวั และใบคลา้ยใบบวั ซ่ึงชาวบา้นทัว่ไปเรียกวา่ ผกัหนอก 
บวับกน้ีคงจะมีอยูม่ากในบริเวณท่ีพบรอยพระพุทธบาท จึงเรียกรอยพระพุทธบาทน้ีวา่ 
"พระพุทธบาทบวับก" หรือค าวา่บวับกอาจจะมาจากค าวา่ บ่บก ซ่ึงหมายถึง ไม่แหง้
แลง้ รอยพระพุทธบาทมีลกัษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ลงไปในพ้ืนหิน
ยาว 1.93 เมตร กวา้ง 90 เซนติเมตร เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว ้
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2465 พระอาจารยศ์รีทตัย ์สุวรรณมาโจ ไดร้ื้อมณฑปเก่าออก
แลว้สร้างพระธาตุเจดียข้ึ์นใหม่ และยงัสร้างรอยพระพุทธบาทจ าลองวางทบัรอยพระ
พุทธบาทเดิมไว ้ภายในพระธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตวัองคเ์จดียเ์ป็นทรง
บวัเหล่ียมคลา้ยองคพ์ระธาตุพนม มีงานนมสัการพระพุทธบาทบวับกในวนัข้ึน 13-15 
ค ่า เดือน 3 ของทุกปี ภายในบริเวณอุทยานฯ มีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ใหบ้ริการ
ขอ้มูลของอุทยานฯ รวมทั้งแผนท่ี และเสน้ทางเดินเท่ียวชมบริเวณ อุทยาน
ประวติัศาสตร์ภพูระบาทเปิดบริการทุกวนั เวลา 08.00-16.30 น. อตัราค่าเขา้ชม 
นกัท่องเท่ียว ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท 

 
 
 
 
 



 

 

 
๑๓.พระพทุธบาทหลงัเต่า 

 

 

ตั้งอยูท่างทิศใตข้องพระพุทธบาทบงับก     มีลกัษณะเป็นรอยพระบาทสลกัลึกลงไป
ในพ้ืนหิน     ใจกลางพระบาท สลกัเป็นรูปดอกบวั กลีบแหลมนูนข้ึนมาอยา่งเห็นได้
ชดั และเน่ืองจากพระพทุธบาทแห่งน้ีอยูใ่กลก้บัเพิงหินธรรมชาติรูปร่างคลา้ยเต่า ๆ จึง
ไดช่ื้อวา่ พระพุทธบาทหลงัเต่า 

              นอกจากน้ียงัมีถ ้าและเพิงหินต่างๆตั้งกระจ่ายอยูท่ ัว่ไปในบริเวณอุทยานฯ
นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมไดใ้นระยะทางไม่ไกลนกั ไดแ้ก่ ถ ้าลายมือ ถ ้าโนนสาวเอ ้

ถ ้าคน  ถ  ้าววัแดง(ซ่ึงถ ้าเหล่าน้ีสนันิษฐานวา่อาจจะเป็นท่ีพ านกัของมนุษยส์มยั
หิน  และมนุษยเ์หล่าน้ีไดเ้ขียนรูปต่าง ๆ ไวเ้ช่น  รูปคน  รูปมือ รูปสตัว ์และรูป

เรขาคณิต) และมีลายหินท่ีสวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ ้     นอกจากน้ียงัพบช้ินส่วน
หลกัเสมาและหินทรายจ าหลกัพระพุทธรูปศิลปะสมยัทวาราวดีท่ีเพิงหินวดัพอ่ตาและ

เพิงหินวดัลูกเขย 



 

 

.๑๔.พระพทุธบาทบัวบาน 

 

  

 

 

พระพุทธบาทบวับาน ตั้งอยูบ่นเนินเขาในเขตต าบลเมืองพาน อ าเภอบา้นผอื เป็น
ท่ีประดิษฐานพระพุทธบาทจ าลอง อนัเก่าแก่ และมีการขดุคน้พบใบ 

เสมาท่ีท าดว้ยหินเป็นจ านวนมาก ใบเสมาเหล่า น้ีสลกัเป็นรูปบุคคลศิลปะทวาราวดี 

 
 



 

 

๑๕. น า้ตกยูงทอง  
 

 
  

            น า้ตกยูงทอง ตั้งอยูบ่า้นสวา่ง หมู่ท่ี 2 ต าบลนายงูอ าเภอน ้าโสม เป็นน ้ าตก
ตั้งอยูบ่นสนัเขาภูพานและภูยา่อ ู  มีล าน ้ าไหลผา่นโขดหินสลบัซบัซอ้นสวยงามมาก 
ท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไมน้านาพนัธ์ุน ้ าตกยงูทองเป็นน ้ าตก-ขนาดเลก็มี 3 
ชั้น     อยูห่่างจากตวัเมืองอุดรธานีประมาณ 103  กิโลเมตร 
การเดินทางจากตวัจงัหวดัอุดรธานี   ผา่นเขา้อ าเภอบา้นผอืและอ าเภอน ้ าโสม    เม่ือถึง
อ าเภอน ้าโสม จะมีทางแยกจากหมู่บา้นน ้ าซึมต่อไป อีกประมาณ 17 กิโลเมตร  กจ็ะถึง
ทางแยกวนอุทยาน ซ่ึงเสน้ทางดงักล่าวเป็นเสน้ทางของ รพช .ตลอดสายและมีสภาพด ี

 



 

 

๑๖.อทุยานธารงาม 
 

 

     
 วนอุทยานน า้ตกธารงาม  วนอุทยานน ้าตกธารงาม ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีป่าขนุหว้ย
สามทาก ขนุหว้ยกองสี ต าบลหนองแสง มีพ้ืนท่ีทัง่หมดประมาณ ๗๘,๑๒๕ ไร่ 
ประกาศเป็นวนอุทยานเม่ือวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๒๗ ลกัษณะสภาพพ้ืนท่ีของวน
อุทยานฯ เป็นภูเขาสูงชนั และเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาภูพาน เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร
ท่ีไหลลงสู่หว้ยสามทาก-หว้ยน ้ าฆอ้งตลอดปี  
      จุดเด่นท่ีน่าสนใจภายในวนอุทยานฯ มีหนา้ผา ถ ้าท่ีสวยงาม และมีลานหิน หรือท่ี
ชาวบา้นเรียกวา่ “แหล” เป็นแหลขนาดใหญ่ เน้ือท่ีกวา้งขวาง มีกอ้นหินใหญ่ตั้งวาง
เรียงราย และซอ้นกนัอยู ่และท่ีจุดน้ีสามารถมองเห็นวิวทศัน์ท่ีอยูเ่บ้ืองล่างได ้พรรณไม้
ท่ีพบเห็นไดแ้ก่ ประดู่ นนทรี ยาง กระบะตะเคียนทอง ตะเคียงเงิน และสตัวป่์าท่ีพบ
ไดแ้ก่ หมู่ป่า กระจง ค่าง อีเห็น 



 

 

๑๗.เมืองค าชะโนด 

 
 

 

         ลกัษณะพื้นท่ีโดยรอบเป็นเกาะ มีตน้ชะโนด เกิดข้ึนรวมกนัอยู ่
เป็นกลุ่มประมาณ 20 ไร่ เป็นตน้ไมช้นิดท่ีหายากมาก ในประเทศ
ไทย   ประกอบดว้ยตน้มะพร้าว ตน้หมาก และตน้ตาล รวมกนัเป็นตน้
ชะโนด ภายในป่าชะโนดยงัมีบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์อยูต่รงกลางเกาะ เรียกวา่ 
บ่อค าชะโนด เป็นน ้าใตดิ้นท่ีพุง่ไหลซึมตลอดเวลา ทางจงัหวดัไดเ้ลือก
น ้าจากบ่อน้ีไปร่วมในพิธีส าคญัเสมอ นอกจากน้ียงัมีศาลเจา้พอ่พระยา
ศรีสุทโธ   ท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือ ในความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอยา่ง
ยิง่  ตามเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาวา่ เป็นพญานาคราช ท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง
บาดาล และใชเ้มืองค าชะโนดแห่งน้ี เป็นท่ีข้ึนลงติดต่อระหวา่งเมือง
บาดาลกบัเมือง มนุษย ์และยงัมีเร่ืองราวของความศกัด์ิสิทธ์ิน่าอศัจรรย์
ของสถานท่ีน้ี ใหเ้ป็นท่ีเล่าขานแก่ชาวเมืองค าชะโนด 



 

 

๑๘. วดันาหลวง (วดัภูย่าอู่ ) อภญิญาเทสิตาธรรม 

 

    หรือวดัภูยา่อู่ ตั้งอยูท่ี่ บา้นนาหลวงหมู่ท่ี5ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอืเป็นวดัอบรม
วิปัสสนากรรมฐานของจงัหวดัอุดรธานี   ซ่ึงหลงัจากออกพรรษาแลว้ กจ็ะมีหน่วยงาน
ราชการ องคแ์ละกลุ่มต่างๆ รวมทั้งนกัเรียนนิสิตนกัศึกษา ท่ีสนใจในการปฎิบติั
วิปัสสนากรรมฐานเขา้มาขอเขา้รับการอบรมเพื่อเรียนรู้และเขา้ถึงหลกัธรรมค าสัง่สอน
ของพระพุทธศาสนาตลอดจนการปฏิบติัเพ่ือเขา้ถึงความสงบสวา่งในจิตใจเกิด
ความสุขสงบ มีสติสมัปชญัญะซ่ึงหลวงปู่ พระภาวนาวิสุทธาจารยป์ระธานสงฆ ์ให้
เมตตาต่อผูเ้ขา้รับการอบรมและฝึกปฏิบติั และมีพระครูภาวนาธรรมาภินนัทเป็นเจา้
อาวาส ุุ และตลอดเวลาท่ีเขา้รับการอบรม จะมีพระครู และพระพ่ีเล้ียงค่อยให้
ค  าแนะน าและเอาใจใส่ดว้ยความเมตตา ปัจจุบนัมีภิกษุอยูจ่  าพรรษา 111 รูป เณร 1 รูป 
               การเดินทาง วดันาหลวงอยูห่่างจาก จงัหวดัอุดรธานี 102  กิโลเมตรระยะทาง 
จากอุดรธานีถึงอ าเภอบา้นผอื 52กิโลเมตร จากอ าเภอบา้นผอื ถึงต าบล ค าดว้ง 23 
กิโลเมตร    จากต าบลค าดว้ง ถึง วดันาหลวง 27 กิโลเมตร  (เป็นทางลกูรัง และเป็นทาง
ข้ึนเนินเขาบางตอน) สามารถไปมาไดโ้ดยสะดวก 



 

 

     ๑๙.วดัป่าบ้านค้อ 

 

 

         
          วดัป่าบา้นคอ้   ตั้งอยูต่  าบลเขือน ้ า อ  าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี ไดก่้อตั้งข้ึน
โดยการน าของ "พระอาจารยท์ูล ขิบปปญโญ" เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2528    มีเน้ือท่ี 410 
ไร่   ปัจจุบนัมีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าท่ีจ าเป็นต่อการอยูอ่าศยั   ปฏิบติัธรรม
ส าหรับพระและฆราวาส มีเสนาสนะป่า เหมาะแก่การปลีกวิเวก ของผูใ้คร่ปฏิบติั
ธรรม   ในส่วนของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชน จงัหวดัอุดรธานี 
ก าหนดใหว้ดัป่าบา้นคอ้เป็นศูนยพ์ฒันาจิตเฉลิมพระเกียรติประจ า จงัหวดัอุดรธานี 
และไดเ้คยจดัใหมี้การบรรพชาอุปสมบทอบรมกลุ่มปฏิบติัธรรมแก่ นกัเรียนและ



 

 

ประชาชนทัว่ไป อีกทั้งยงัมีฆราวาสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เขา้พกัรับอุบาย
ธรรมภาคปฏิบติัอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
         การเดินทางไปยงัวดัป่าบา้นคอ้ สามารถใชเ้สน้ทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี - 
หนองคาย) ถึงหลกักิโลเมตรท่ี 13 เล้ียวซา้ยไปตามถนนหมายเลข 2021 
 (สายอุดร - บา้นผอื) อีก 20 กิโลเมตร แลว้เล้ียวขวาเขา้วดัป่าบา้นคอ้อีก 3 กิโลเมตร 
รวมระยะทางจากอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร  หมายเลขโทรศพัท ์0-4225-0730 
โทรสาร        0-4225-0731  

 

 


