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 จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริเวณพืน้ทีท่ีเ่ป็นจงัหวดั
อุดรธานีในปัจจุบันเคยเป็นถิ่นที่อยู ่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบท่ีบ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน  
และภาพเขียนสีบนผนังถ�้า ที่อ�าเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดี จนเป็น
ที่ยอมรับในวงการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดีระหว่างประเทศว่าชุมชน  
ทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูข่องมนษุย์ก่อนประวตัศิาสตร์ทีจ่งัหวดัอดุรธานมีอีารยธรรมความเจรญิ
ในระดับสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เครือ่งป้ันดนิเผาสลีายเส้นทีบ้่านเชยีงน้ัน สนันิษฐานว่าอาจเป็นเคร่ืองป้ันดนิเผา
สีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก
 หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว พ้ืนท่ีท่ีเป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคง 
เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สืบต่อมาอีก จนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 
นับตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัย
สโุขทยั (พ.ศ. 1800-2000) จากหลกัฐานทีพ่บคือใบเสมา สมยัทวารวด ี ลพบรุ ี และ 
ภาพเขยีนปนูบนผนงัโบสถ์ ทีป่รกัหกัพงับริเวณเทอืกเขาภพูานใกล้วดัพระพทุธบาทบัวบก 

ประวัติความเป็นมาจังหวัดอุดรธานีประวัติความเป็นมาจังหวัดอุดรธานี
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อ�าเภอบ้านผอื แต่ทัง้นียั้งไม่ปรากฏหลกัฐานชือ่จังหวดัอดุรธานปีรากฏในประวติัศาสตร์
แต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีปรากฏใน
ประวัติศาสตร์เมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้
ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหตุ (เวยีงจนัทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชา กบัสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทัพไทยมาถึงเมืองหนองบัวล�าภู  
ซ่ึงเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชวรด้วย 
ไข้ทรพิษ จึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และท่ีเมืองหนองบัวล�าภูนี่เอง
สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ�านาจ
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดอุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการ
ศึกสงคราม กล่าวคือ ในระหว่าง พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้า
มายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผู้น�าคือคุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้
ถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวล�าภู และได้ต่อสู้กับกองทัพไทยและชาวเมือง
หนองบวัล�าภ ูจนทพัเจ้าอนวุงศ์แตกพ่ายไป กระทัง่ในปลายสมยัสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประมาณ พ.ศ. 2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลลาวพวน
เนื่องมาจากพวกฮ่อ ซึ่งต่อมากองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว
 ในปี พ.ศ. 2428 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้
รวมตวัก่อการร้ายก�าเริบเสบิสานขึน้อกีในมณฑลลาวพวนฝ่ังซ้ายแม่น�า้โขง และมท่ีาที
จะรุนแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคมเป็นแม่ทพัใหญ่ฝ่ายใต้และเจ้าหมืน่ไวยวรนาถ เป็นแม่ทพั
ใหญ่ฝ่ายเหนือไปท�าการปราบปรามพวกฮ่อ
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 ในเวลานั้นเมืองอุดรธานี ยังไม่ปรากฏชื่อ เพียงแต่ปรากฏช่ือบ้านหมากแข้ง 
หรือบ้านเดื่อหมากแข้งสังกัดเมืองหนองคาย การปกครองขึ้นกับมณฑลลาวพวนและ
กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปท�าการ
ปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วไทยมีกรณีพิพาทกับ
ฝรัง่เศสเนือ่งจากฝรัง่เศสต้องการลาว เขมร ญวน เป็นอาณานคิม เรยีกว่า กรณพีพิาท 
ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ด้วยพระปรีชาญาณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี 5 ทีท่รงยอมเสยีสละดินแดนส่วนน้อยเพือ่รกัษาประเทศไว้ จงึทรงสละ
ดนิแดนฝ่ังซ้ายแม่น�า้โขงให้แก่ฝรัง่เศส และตามสนธสิญัญาทีท่�าข้ึนระหว่าง 2 ประเทศ
มเีงือ่นไขห้ามประเทศสยามต้ังกองทหารและป้อมปราการอยูใ่นรศัม ี25 กโิลเมตรของ
ฝั่งแม่น�้าโขง ดังน้ัน หน่วยทหารไทยที่ตั้งประจ�าอยู่ที่เมืองหนองคาย อันเป็นเมือง
ศูนย์กลางของหัวเมือง หรือมณฑลลาวพวน ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม 
เป็นข้าหลวงใหญ่ส�าเรจ็ราชการ จ�าต้องอพยพเคลือ่นย้ายลกึเข้ามาจนถงึหมูบ้่านแห่งหนึง่
ชื่อ บ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน) ห่างจากฝั่งแม่น�้าโขง 
กว่า 50 กิโลเมตร เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสม เพราะมี
แหล่งน�้าดี เช่น หนองนาเกลือ (หนองประจักษ์ ปัจจุบัน) และหนองน�้าอีกหลายแห่ง 
รวมทั้งห้วยหมากแข้ง ซึ่งเป็นล�าห้วยน�้าใสไหลเย็น กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม 
ทรงบญัชาให้ตัง้ศนูย์มณฑลลาวพวน และตัง้กองทหารขึน้ ณ หมูบ้่านเดือ่หมากแข้ง  
จงึพอเห็นได้ว่าเมอืงอดุรธานไีด้อบุติัขึน้โดยบงัเอญิ เพราะเหตผุลทางการเมอืงระหว่าง
ประเทศ ยิ่งกว่าเหตุผลทางการค้าการคมนาคมหรือเหตุผลอื่น ดังเช่น หัวเมืองส�าคัญ
ต่างๆ ในอดีต อย่างไรก็ตามค�าว่า “อุดร” มาปรากฏชื่อเมือง พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งเมือง
อุดรธาน ี1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรสุีรยิราชวรานวุตัร “โพธิ ์เนตโิพธิ”์) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้ง
เมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง อยู ่ในการปกครองของมณฑลอุดร หลังการ
เปลีย่นแปลงการปกครองจากระบบสมบรูณาญาสทิธริาชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้ว ได้มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการ
แผ่นดินยกเลิก การปกครองในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาค ยังคงเหลือเฉพาะจังหวัด
และอ�าเภอเท่านั้น มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไป เหลือเพียงจังหวัดอุดรธานี เท่านั้น
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	ตราประจ�าจังหวัด
 เป็นรูปท้าวเวสสุวัณหรือท้าวกุเวร เป็นพญายักษ์

ถือกระบองซึ่งเป็นท้าวโลกบาล ผู้คุ ้มครองรักษาโลก

ประจ�าอยู ่ทิศเหนือหรือทิศอุดร ออกแบบโดยกรม

ศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2483 

	ธงประจ�าจังหวัด
 เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแสด มีรูปท้าวเวสสุวัณ

ซึ่งเป็นดวงตราประจ�าจังหวัด อยู่กลางผืนธง 

	ดอกไม้ประจ�าจังหวัด
 คือ ดอกทองกวาวหรือดอกจาน ต้นทองกราว 

หรือต้นจานเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 8-15 เมตรดอกใหญ่

รูปดอกถั่ว สีแสด จะออกดอกในช่วงเดือน มกราคม -

มีนาคม

	ต้นไม้ประจ�าจังหวัด
 คือ ต้นรงัหรือต้นฮัง เป็นไม้ยืนต้นผลดัใบ สงู 15 - 

20 เมตร ใบรูปไข่ ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกใน

ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน

	สัญลักษณ์ประจ�าจังหวัดอุดรธานี

ค�ำขวญัจงัหวดั
กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ

อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาค�าชะโนด
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 	 ทีต่ัง้
  จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่บนที่ราบสูงของประเทศ หรือที่เรียกว่าอีสาน

เหนือ เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ 

ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศา 13 ลิปดาเหนือ ถึง 18 องศา 10 ลิปดาเหนือ และระหว่าง

เส้นแวงที่ 102 องศา 00 ลิปดา ตะวันออก ถึง 103 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก  

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 	 อำณำเขต
                 จงัหวดัอดุรธานมีีอาณาเขตตดิกบัจังหวัดอื่นๆ ดงันี ้ทิศเหนอืตดิต่อกบั

จงัหวัดหนองคาย (อ�าเภอท่าบ่อ อ�าเภอโพนพสิยั อ�าเภอศรเีชียงใหม่ และอ�าเภอสงัคม) 

ทิศใต้ตดิต่อกบัจังหวดัขอนแก่น (อ�าเภอน�า้พอง อ�าเภอภเูวยีง) จงัหวัดกาฬสนิธุ ์(อ�าเภอ

สหัสขันธ์) ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสกลนคร (อ�าเภอวานรนิวาส อ�าเภอ

สว่างแดนดนิ อ�าเภอวารชิภมิู) ทศิตะวนัตกติดต่อกบัจงัหวดัหนองบัวล�าภ ู(อ�าเภอเมอืง

หนองบัวล�าภู)



จงัหวดั/

อ�ำเภอ

พืน้ที่

(ตร.กม.)

จ�ำนวน	

(ไร)่

ระยะทำง
จำก

อ�ำเภอ
ถงึ

จงัหวดั	
(กม.)

จงัหวดั/
อ�ำเภอ

พืน้ที่

(ตร.กม.)

จ�ำนวน

(ไร)่

ระยะทำง
จำก

อ�ำเภอ
ถงึ

จงัหวดั	
(กม.)

จังหวัด
อุดรธานี 11,730.302 7,331,438.79 -

เมือง
อุดรธานี 1,094.684 684,177.50 - บ้านดุง 923.768 577,355.00 85

กุดจับ 785.000 490,625.00 22 บ้านผือ 991.216 619,510.00 54

หนองวัวซอ 702.955 439,346.88 39 น�้าโสม 742.129 463,830.63 95

กุมภวาปี 672.568 420,355.00 43 เพ็ญ 908.089 567,555.63 43

โนนสะอาด 424.913 265,570.63 53 สร้างคอม 287.179 179,486.88 68

หนองหาน 708.119 442,574.38 35 หนองแสง 659.400 412,125.00 38

ทุ่งฝน 227.903 142,439.38 65 นายูง 524.000 327,500.00 130

ไชยวาน 326.155 203,846.88 60 พิบูลย์รักษ์ 186.375 116,484.38 42

ศรีธาตุ 512.529 320,330.63 72 กู่แก้ว 181.210 113,256.25 65

วังสามหมอ 727.265 454,540.62 96 ประจักษ์ศิลปาคม 144.845 90,528.12 28

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2562

 	 ขนำดพืน้ที/่ระยะทำงจำกอ�ำเภอถงึจงัหวดั
  จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

7,331,438 ไร่ มพ้ืีนทีม่าก เป็นอนัดับ 4 ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รองจากจงัหวดั

นครราชสีมา อุบลราชธานี และชัยภูมิ และมีพื้นที่มากเป็นล�าดับ 11 ของประเทศ  

เมือ่จ�าแนกเป็นรายอ�าเภอ พบว่า อ.เมอืงอดุรธาน ีมพีืน้ทีม่ากทีส่ดุเท่ากบั 1,094.684 

ตารางกิโลเมตร และ อ.ประจักษ์ศิลปาคม มีพื้นที่น้อยที่สุดเท่ากับ 144.845  

ตารางกิโลเมตร ส�าหรับอ�าเภอที่อยู่ห่างไกลจากจังหวัดมากที่สุด คือ อ.นายูง 130 

กิโลเมตร และอ�าเภอที่อยู่ใกล้มากที่สุด คือ อ.กุดจับ 22 กิโลเมตร
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 	 สภำพภมูปิระเทศ
  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะคล้ายผีเสื้อตัวใหญ่

กระพือปีกบิน ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปประกอบไปด้วยภูเขา ที่สูง ที่ราบลุ่ม และ

พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกได้ 2 บริเวณ คือ 

  1) บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทีภู่เขา บางส่วนเป็นพืน้ทีล่กูคล่ืนลอนตืน้หรอืลอนลกึ มคีวามสงูจาก

ระดบัน�า้ทะเลประมาณ 200 เมตร สภาพภมูปิระเทศลกัษณะนีค้รอบคลมุพืน้ทีใ่นเขต

อ�าเภอน�า้โสม อ�าเภอหนองววัซอ อ�าเภอโนนสะอาด อ�าเภอศรธีาต ุอ�าเภอวงัสามหมอ 

และด้านตะวันตกของอ�าเภอกุดจับ และอ�าเภอบ้านผือ มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย  

บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นสลับพื้นที่นา มีที่ราบลุ่ม อยู ่บริเวณริมแม่น�้า  

เช่น ล�าน�้าโมง ล�าน�้าปาว เป็นต้น 

  2) บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นทางตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก 

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็น

เนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน�้าทะเล ปานกลางเฉลี่ยน้อยกว่า 200 เมตร สภาพ

ภมิูประเทศนีค้รอบคลมุพืน้ทีอ่�าเภอบ้านผอื อ�าเภอเมอืง อ�าเภอกมุภวาปี อ�าเภอหนองแสง 

อ�าเภอไชยวาน อ�าเภอเพ็ญ อ�าเภอทุ่งฝน อ�าเภอสร้างคอม อ�าเภอบ้านดุง มีที่ราบลุ่ม

เป็นบริเวณใหญ่ในเขตอ�าเภอเมืองและอ�าเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดล�าน�้าปาว 

พ้ืนทีลู่กคล่ืนดงักล่าวจะมีพืน้ท่ีสงู ซึง่เป็นป่าสงวนเดิมทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอืทาง
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อ�าเภอบ้านดุง นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณแม่น�้าต่าง ๆ เช่น ห้วยน�้าสวย  

ห้วยหลวง ล�าน�้าเพ็ญ ห้วยดาน ห้วยไพจานใหญ่ และแม่น�้าสงคราม

 	 ลกัษณะภมูอิำกำศ
  จังหวัดอุดรธานีเป็นแบบเขตร้อน แบ่งได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน  

เร่ิมตัง้แต่กลางเดอืนพฤษภาคม ถงึ ปลายตลุาคม ระยะนีจ้ะได้รบัอทิธพิลลมตะวนัตก

เฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศสูงอยู่ที่มหาสมุทรอินเดีย ลมนี้จะพัดความชุ่มช้ืนจาก

มหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยร่องความกดอากาศต�่า จะเคลื่อนที่จากภาค

ใต้พาดผ่านมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดอุดรธานี ท�าให้มีฝนตกชุก 

เดือนที่มีปริมาณน�้าฝนมากที่สุดได้แก่เดือนสิงหาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน

ตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียง

เหนือ หย่อมความกดอากาศสูงอยู่ที่ประเทศรัสเซีย จีน และได้พัดเอาอากาศหนาว

เย็นมาปกคลุมประเทศไทย  โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับ

อิทธิพลจากลมชนิดน้ีมาก ท�าให้อากาศหนาวเย็นทั่วไปท้ังจังหวัดอุดรธานี ฤดูร้อน  

เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อน อบอ้าว 

ทั่วทุกเขตพื้นที่ของจังหวัด เพราะระยะนี้เป็นช่วงปลอดลมมรสุม 

  ส�าหรับภูมิอากาศปี 2563 พบว่า อากาศจะร้อนมากที่สุดในเดือน

พฤษภาคม วดัได้ 42.4 องศาเซลเซยีส  อณุหภมูสิงูสดุเฉลีย่ วัดได้ 37.02 องศาเซลเซยีส  

อากาศจะต�่าที่สุดในเดือนธันวาคม วัดได้ 12.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต�่าสุดเฉลี่ย  

วัดได้ 19.74 องศาเซลเซียส ปริมาณน�้าฝนมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม วัดได้ 312.9  

มิลลิเมตร ปริมาณน�้าฝนน้อยที่สุดคือเดือนเมษายน วัดได้ 4.0 มิลลิเมตร และปริมาณ

น�้าฝนเฉลี่ยทั้งปีวัดได้ 101.5  มิลลิเมตร  ซึ่งมีจ�านวนวันที่ฝนตกมากที่สุดจ�านวน 22 

วัน คือเดือนสิงหาคม เดือนที่มีปริมาณน�้าฝนน้อยที่สุดจ�านวน 2 วัน คือเดือนเมษายน   

จ�านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือนวัดได้ 9 วัน และพบว่าเดือนท่ีฝนไม่ตกเลย คือ 

มกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน และธันวาคม ร้อยละของความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุด

วัดได้ คือ ร้อยละ 83.27 เดือนสิงหาคม ต�่าที่สุดวัดได้ ร้อยละ 56.29  เดือนมีนาคม 

และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย วัดได้ ร้อยละ 71.01
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เดอืน/	ป	ี2563

อณุหภมูิ

(องศำเซลเซยีส)
รอ้ยละของ

ควำมชืน้สมัพทัธ์

ปรมิำณน�ำ้ฝน	

(มลิลเิมตร)

จ�ำนวนวนั
ทีฝ่นตก
(วนั)สงูสดุ ต�ำ่สดุ

เฉลี่ย 37.02 19.74 71.01 101.5 9

มกราคม 35.9 15.3 65.67 0.0 0

กุมภาพันธ์ 37.2 15.0 56.29 0.0 0

มีนาคม 39.5 19.4 65.84 110.5 7

เมษายน 42.2 20.5 62.04 4.0 2

พฤษภาคม 42.4 23.9 64.43 156.3 9

มิถุนายน 37.9 24.0 76.79 173.4 14

กรกฎาคม 36.5 24.2 76.94 147.3 11

สิงหาคม 35.4 23.5 83.27 312.9 22

กันยายน 35.2 23.7 83.22 163.2 17

ตุลาคม 33.8 18.8 79.45 150.2 18

พฤศจิกายน 34.4 16.5 70.07 0.0 0

ธันวาคม 33.8 12.1 68.09 0.0 0

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

 	 กำรปกครองและกำรบรหิำรรำชกำร
             ส�าหรบัจงัหวดัอดุรธาน ีในปี 2563 ได้แบ่งหน่วยการปกครองแบ่งออก

เป็น 20 อ�าเภอ 156 ต�าบล 1,891 หมู่บ้าน 105 ชุมชน ส�าหรับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย องค์การบรหิารส่วนจังหวดั 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง  

เทศบาลเมอืง 3 แห่ง เทศบาลต�าบล 67 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�าบล 109 แห่ง

  พบว่ามีประชากรรวม 1,567,983 คน (เป็นผู้ท่ีได้รับสัญชาติไทย 

1,560,621 คน และไม่มีสัญชาติไทย 7,362 คน) เป็นชาย 777,107 คน เป็นหญิง 

790,876 คน (ที่มา : ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2563 ประกาศ  

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)
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 	 โครงสรำ้งพืน้ฐำน	
  การคมนาคมขนส่ง จงัหวดัอดุรธาน ีมถีนนหลกัเข้าสูเ่มือง 4 เส้นทาง ได้แก่

  1. ทางหลวงหมายเลข 2 AH12 (ถนนมิตรภาพ) เป็น เส้นทางเชื่อม

ต่อกับ อ�าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ระยะทางในความควบคุม 51.921 กม. 

  2. ทางหลวงหมายเลข 2 AH12 (ถนนมิตรภาพ) เป็น เส้นทางเชื่อม

ต่อกับ อ�าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย เป็น เส้นทางที่

เช่ือมต่อกบัสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งที ่1 รองรับการเดนิทางระหว่างประเทศไทย 

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางในความควบคุม 28.951 กม. 

  3.  ทางหลวงหมายเลข 22 AH15 (ถนนนิตโย) จดุเริม่ต้นทีส่ีแ่ยกประชา

สนัติ อ�าเภอเมืองอดุรธาน ีไปตดักับทางหลวงหมายเลข 216 ทีส่ีแ่ยกวทิยาลยัสนัตพล 

เป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปจังหวัดสกลนคร ไป สิ้นสุดที่จังหวัดนครพนม ตัดกับทางหลวง

หมาย 240 ที่เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 212 เป็น เส้นทางท่ีเช่ือมต่อกับสะพาน

มิตรภาพไทย/ลาว แห่งที่ 3 ระยะทางในความควบคุม 3.147 กม.

  4. ทางหลวงหมายเลข 210 จุดเริม่ต้นทีส่ามแยกดอนอไีข อ�าเภอเมอืง

อุดรธาน ีเชือ่มกบั ทางหลวง หมายเลข 216 ทีส่ามแยกดอนอไีขและเชือ่มกบั ทางหลวง

หมายเลข 2313 ที่สามแยกบ้านเหล่า ถนนนี้เส้นทางมุ่งหน้าไปจังหวัดหนองบัวล�าภู 

ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเลย เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปภาคเหนือ ระยะทางในความควบคุม 

9.848 กม. 
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  ส�าหรบัการเดนิทางระหว่างจังหวดัอุดรธานกีบักรงุเทพมหานครหรอื

จังหวัดใกล้เคียง  สามารถเดินทางได้หลายทาง คือ

  รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ถนน

มติรภาพผ่านจงัหวดัสระบรุ ี จังหวดันครราชสมีา  จังหวดัขอนแก่น  ถึงจังหวดัอดุรธานี   

รวมระยะทางประมาณ  564  กิโลเมตร

  รถโดยสารประจ�าทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับ

อากาศ วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน

  รถไฟ  การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบรกิารรถไฟวิง่ระหว่างกรงุเทพฯ-

อุดรธานี ทุกวัน มีสถานีรถไฟหลัก 1 แห่ง คือ สถานีรถไฟอุดรธานี และมีสถานีรถไฟ

ประจ�าอ�าเภอ อีก 3 แห่ง ได้แก่ อ�าเภอกุมภวาปี อ�าภอประจักษ์ศิลปาคม และ อ�าเภอ

โนนสะอาด โดยมีตารางเดินรถ ไป - กลับ ระหว่างสถานีอุดรธานี - สถานีหัวล�าโพง 

กรุงเทพฯ จ�านวนเฉลี่ย 10 เที่ยวต่อวัน และมีตารางเดินรถ ไป-กลับ ระหว่างสถานี

อุดรธานี - สถานีนครราชสีมา จ�านวนเฉลี่ย 5 เที่ยวต่อวัน มีจ�านวนผู้โดยสาร ในปี 

2562 จ�านวน 172,547 คน (เฉลี่ยประมาณวันละ 473 คนต่อวัน) และมีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 26.7 (ที่มา : สถานีรถไฟอุดรธานี 2562)

  เครื่องบิน ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี มีท่าอากาศยาน 1 แห่ง คือ ท่า

อากาศยานนานาชาติอดุรธานี (สงักัดกรมท่าอากาศยาน) โดยให้บรกิารเทีย่วบนิภายใน

ประเทศ ทั้งนี้ขีดความสามารถของท่าอากาศยานอุดรธานี สามารถรองรับผู้โดยสาร

ในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 1,200 คนต่อชั่วโมง (3.5 ล้านคนต่อปี) และทางวิ่ง (Runway) 

ยังสามารถรองรับอากาศยานใหญ่ (B747) ได้ นอกจากนี้ ท่าอากาศยานอุดรธานียัง

สามารถรองรับเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ มีลานจอด

อากาศยาน ให้บริการจอดค้างคืน พร้อมทั้งมีศูนย์บริการเติมน�้ามันเชื้อเพลิงให้

อากาศยาน เพื่อความสะดวกในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง
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 	 มำสคอตจงัหวดั
  “คณุทองโบราณ” เป็นโครงกระดกูสนุขัสภาพสมบูรณ์เตม็ตวัทีข่ดุค้น

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมรดกโลก ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2546 บริเวณพิพิธภัณฑ์เปิด 

วัดโพธิ์ศรี ต�าบลบ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน บ่งบอกว่าชาวบ้านเชียงในอดีต 

ได้เลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนหรือใช้งานแล้ว (บางต�าราระบุว่าใช้เพื่อการบูชายัญ) จังหวัด

อุดรธานีได้เห็นถึงความส�าคัญ ของโครงกระดูกสุนัข “คุณทองโบราณ” ซึ่งเป็นชื่อ

พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้ใช้เรียกโครงกระดูกดังกล่าว ปัจจุบันโครงกระดูก

ดังกล่าวยังคงจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานีได้ 

เล็งเห็นความส�าคัญ จึงได้จัดประกวดออกแบบเป็นมาสคอต ประจ�าจังหวัดอุดรธานี 

เพื่อเป็นตัวแทนการท่องเที่ยว และการส่งเสริมภาพลักษณ์

ของจังหวัดรวมถึง เพื่อแสดงออก

ถึงความจงรักภักดี ที่ชาวอุดรธานี

มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้

เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานเข้าประกวด

ปี
จ�ำนวน
ผูโ้ดยสำร

อตัรำกำร
เปลีย่นแปลง

จ�ำนวนเทีย่วบนิ ขนสง่สนิคำ้

2558 2,213,689 31.56 16,911 3,678.05

2559 2,350,005 6.16 15,868 3,394.01

2560 2,577,524 9.68 17,901 2,451.24

2561 2,651,242 2.86 18,855 1,330.35

2562 2,507,926 -5.41 18,043 932.78

2563 1,410,234 -44 12,470

ที่มา : ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
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 ดำ้นเศรษฐกจิ

	 1.	 ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั	(GPP)
  1.1 โครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต
   โครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิตรายภาค พิจารณาจาก

สัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ�าปีต่อมูลค�าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ในปี 2562 พบว่าภาคที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ�าปีต่อ

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จาก

ร้อยละ 47.0 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 47.5 ในปี 2562 และภาคใต้ จากร้อยละ 8.6 

ในปี 2561 เป็นร้อยละ 8.7 ในปี 2562 ส�าหรับภาคที่มีสัดส่วนลดลง ได้แก่ ภาคตะวัน

ออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก โดยลดลงจากร้อยละ 

18.3 ร้อยละ 9.6 ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 3.6 ในปี 2561 เหลือร้อยละ 180 ร้อยละ 

9.5 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 35 ตามล�าดบัส่วนภาคเหนอื มสีดัส่วนร้อยละ 7.7 เท่ากบั

ปี 2561

ภำค
อตัรำขยำยตวัทีแ่ทจ้รงิ โครงสรำ้ง	ณ	รำคำประจ�ำปี

2561 2562 2561 2562

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.9 0.1 9.6 9.5

เหนือ 4.2 0.9 7.7 7.7

ใต้ 4.8 3 8.6 8.7

ตะวันออก 2.8 1.8 18.3 18

ตะวันตก 5.4 -0.8 3.6 3.5

กลาง 1.3 -0.99 5.2 5.1

กทม. และปริมณฑล 4.9 0.6 47.1 47.5

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 4.2 2.3 100.0 100.0

อตัรำขยำยและโครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรผลติรำยภำค
    (ร้อยละ)
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  1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี (GPP) ปี พ.ศ. 2562 แบบ 
Top down
   มีมูลค่า 113,887 ล้านบาท จัดอยู่ในล�าดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, ล�าดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจาก
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ตามล�าดับ และล�าดับที่ 26 ของ
ประเทศ 
       • อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ป ี
2562 อัตราการขายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 แบบปริมาณ
ลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) ขยายตัวร้อยละ 0.7 เป็นผลจากขยายตัวของภาคนอก
เกษตร เป็นส�าคัญ
  การผลิตภาคเกษตร ปี 2562 หดตัวร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่
ขยายตวัร้อยละ 10.2  เป็นผลจากสาขาเกษตรกรรมและประมง เนือ่งจากสภาพอากาศ
ไม่เอื้ออ�านวยต่อการผลิต จากผลกระทบภัยแล้งในบางพื้นที่ มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอ
ต่อการเพาะปลูก รวมถึงราคาสินค้าเกษตรบางชนิดตกต�่า ส่งผลให้ปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตรหดตัว
  การผลิตภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 1.4 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว 
ร้อยละ 3.6 ในปี 2561 เป็นผลจาก สาขาตัวกลางทางการเงิน และสาขาการขนส่ง 
ชะลอตัวร้อยละ 5.4 และ 0.7 ตามล�าดบั ส่วนสาขาทีห่ดตวัได้แก่สาขาการค้าปลกี ค้าส่ง 
หดตัวลงร้อยละ 1.0 สาขาการอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 2.9 สาขาการขนส่ง หดตัว
ร้อยละ 0.7 สาขาการศกึษา หดตัวร้อยละ 0.7 สาขาการบรหิารราชการ หดตวัร้อยละ 
0.2 สาขาการก่อสร้างหดตัวร้อยละ 1.3 ในขณะที่สาขาที่มีการขยายตัวได้แก่ สาขา
เหมอืงแร่และเหมอืงหนิ ขยายตัวร้อยละ 8.6 สาขาบริการด้านสุขภาพ ขยายตวัร้อยละ 
7.0 สาขาบริการอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 7.6 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
ขยายตัวร้อยละ 10.9 สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้า ขยายตัวร้อยละ 10.7 สาขาบริการ 
ด้านอื่นๆ หดตัวร้อยละ 6.8 สาขาการสื่อสาร ขยายตัว ร้อยละ 15.9 สาขาบริหาร 
และสนับสนุน ขยายตัวร้อยละ 2.7 สาขาจัดการบ�าบัดน�้าเสีย ขยายตัวร้อยละ 8.3  
สาขาบริการด้านชุมชน ขยายตัวร้อยละ 18.3 สาขาทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์  
ขยายตัวร้อยละ 10.0
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       • โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี      
    ขึ้นอยู่กับสาขาการผลิตภาคการเกษตรมีมูลค่า 18,961 ล้านบาท 
ร้อยละ 16.6 และสาขาภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 94,927 ล้านบาท ร้อยละ 83.4 การ
ผลติทัง้ 2 ภาค จ�าแนกออกเป็น 19 สาขา  โดยโครงสร้างเศรษฐกิจของจงัหวดัอดุรธานี 
5 อันดับ ได้แก่
  1. สาขาเกษตรกรรมและประมง มูลค่า 18,961 ล้านบาท 
    มีสัดส่วนร้อยละ 16.6
  2. สาขาการขายส่ง ขายปลีก มูลค่า 17,821 ล้านบาท 
    มีสัดส่วนร้อยละ 15.6
  3. สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า 14,613 ล้านบาท 
    มีสัดส่วนร้อยละ 12.8
  4. สาขาการศึกษา  มูลค่า 13,286 ล้านบาท 
    มีสัดส่วนร้อยละ 11.7
  5. สาขาตัวกลางทางการเงิน มูลค่า 10,391 ล้านบาท 
    มีสัดส่วนร้อยละ  9.1
และสาขาอื่นๆ ตามล�าดับ ดังนี้
  6. สาขาบริหารราชการ มูลค่า 7,747 ล้านบาท
    มีสัดส่วนร้อยละ 6.8
  7. สาขาการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 5,156 ล้านบาท
    มีสัดส่วนร้อยละ 4.5
  8. สาขาการก่อสร้าง  มูลค่า 4,761 ล้านบาท  
    มีสัดส่วนร้อยละ 4.2
   9. สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน มูลค่า 4,729 ล้านบาท
    มีสัดส่วนร้อยละ 4.1
 10. สาขาบริการด้านสุขภาพ มูลค่า 4,537 ล้านบาท 
    มีสัดส่วนร้อยละ 4.0
 11. สาขาการขนส่ง มูลค่า 3,785 ล้านบาท

    มีสัดส่วนร้อยละ 3.3
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 12. สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มูลค่า 2,113 ล้านบาท 

    มีสัดส่วนร้อยละ 1.9

 13. สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้า  มูลค่า 1,520 ล้านบาท

    มีสัดส่วนร้อยละ 1.3

 14. สาขาการสื่อสาร มูลค่า 1,254 ล้านบาท

    มีสัดส่วนร้อยละ  1.1

 15. สาขาการบริหารและการสนับสนุน มูลค่า 912 ล้านบาท

    มีสัดส่วนร้อยละ 0.8

 16. สาขาการจัดการบ�าบัดน�้าเสีย มูลค่า 541 ล้านบาท

    มีสัดส่วนร้อยละ 0.5

 17. สาขาการบริการด้านชุมชน มูลค่า 289 ล้านบาท

    มีสัดส่วนร้อยละ 0.3

 18. สาขาทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์  มูลค่า 67 ล้านบาท

    มีสัดส่วนร้อยละ  0.1

  และ 19. สาขาบริการด้านอื่นๆ มูลค่า 1,404 ล้านบาท

    มีสัดส่วนร้อยละ 1.2

ภำค
บำทตอ่ปี อตัรำเพิม่	(รอ้ยละ)

2561 2562 2561 2562

ตะวันออกเฉียงเหนือ 84,434 86,171 4.3 2.1

เหนือ 110,656 114,287 5.9 3.3

ใต้ 147,600 153,659 2.1 4.1

ตะวันออก 502,492 502,471 4.7 0.0

ตะวันตก 160,253 163,129 6.6 1.8

กลาง 271,731 271,360 2.9 - 0.1

กทม. และปริมณฑล 474,004 474,004 5.0 3.4

เฉลี่ยทั้งประเทศ 236,860 243,787 5.2 2.9

ที่มา : ส�านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
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รำยกำร 2560 2561 2562
อตัรำกำรเปลีย่นแปลง
2561 2562

ภาคเกษตร 19,580 19,956 18,961 1.9 -5.2

  1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 19,580 19,956 18,961 1.9 -5.2

ภาคนอกเกษตร 89,576 91,686 94,927 2.3 3.4

  2. การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน 3,865 4,166 4,729 7.2 11.9

  3. อุตสาหกรรม 14,890 14,666 14,613 -1.5 -0.4

  4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 1,497 1,358 1,520 -10.2 10.7

  5. การจัดหาน�้า การจัดการ และการบ�าบัด 

     น�้าเสีย 

512 509 541 -0.6 5.9

  6. การก่อสร้าง 4,589 4,821 4,761 4.8 -1.3

  7. การขายส่งและการขายปลีก
     การซ่อมยานยนต์ 

16,158 17,613 17,821 8.3 1.2

  8. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 3,569 3,654 3,785 2.3 3.5

  9. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,636 1,844 2,113 11.3 12.7

10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,039 1,088 1,254 4.5 13.2

11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 9,025 9,669 10,391 6.7 6.9

12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 5,494 4,759 5,156 -15.4 7.7

13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร ์
     และเทคนิค 

62 61 67 -1.6 9.0

14. กิจกรรมการบริหารและการบริการ 
     สนับสนุน 

920 884 912 -4.1 3.1

15. การบรหิารราชการ การป้องกนัประเทศ 7,078 7,583 7,747 6.7 2.1

16. การศึกษา 13,665 13,114 13,286 -4.2 1.3

17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน 
     สังคมสงเคราะห์ 

3,875 4,164 4,537 6.9 8.2

18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 209 245 289 14.7 15.2

19. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 1,493 1,487 1,404 -0.4 -5.9

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 109,156 111,641 113,887 2.2 2.0

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 85,963 88,199 90,269 2.5 2.3

 ประชากร (1,000 คน) 1,270 1,266 1,262 -0.3 -0.3

ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัอดุรธำน	ีณ	รำคำประจ�ำปี
จังหวัดอุดรธานี (ล้านบาท) 

ที่มา : ส�านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
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 จากตาราง พบว่า ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ณ ราคา

ประจ�าปี เท่ากับ 113,887 ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 2.0  แบ่งออก

เป็นภาคเกษตร 18,961 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร 94,927 ล้านบาท  มผีลติภัณฑ์

มวลรวมจังหวัด เท่ากับ 90,269 บาทต่อคน เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2561

ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัอดุรธำน	ีแบบปรมิำณลกูโซ่
(ปอีำ้งองิ	พ.ศ.	2545)

จังหวัดอุดรธานี  (ล้านบาท)

รำยกำร 2560 2561 2562
อตัรำกำรเปลีย่นแปลง

2561 2562

ภาคเกษตร 10,100 11,128 10,795 9.2 -3.1

 1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 10,100 11,128 10,795 9.2 -3.1

ภาคนอกเกษตร 58,550 60,651 61,529 3.5 1.4

 2. การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน 2,998 3,057 3,321 1.9 7.9

 3. อุตสาหกรรม 8,759 10,280 9,983 14.8 -3.0

 4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�า้ และระบบปรบัอากาศ 1,397 1,421 1,573 1.7 9.7

 5. การจัดหาน�้า การจัดการ และการ 

    บ�าบัดน�้าเสีย 

285 284 308 -0.4 7.8

 6. การก่อสร้าง 3,222 3,333 3,290 3.3 -1.3

 7. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อม 

    ยานยนต์ 

9,820 10,175 10,076 3.5 -1.0

 8. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2,401 2,469 2,487 2.8 0.7

 9. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,243 1,337 1,483 7.0 9.8

10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,233 1,317 1,526 6.4 13.7

11. กิจกรรมทางการเงนิและการประกันภยั 5,828 6,244 6,579 6.7 5.1

12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 5,837 5,031 5,415 -16.0 7.1

13. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์  

     และเทคนิค 

52 50 55 -4.0 9.1

14. กิจกรรมการบริหารและการบริการ 

     สนับสนุน 

614 584 599 -5.1 2.5
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ที่มา ส�านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดัอดุรธำน	ีแบบ	Top	Down
ประจ�ำป	ี2562

กจิกรรมกำรผลติ
มลูคำ่เพิม่	(ลำ้นบำท) โครงสรำ้ง	(%) อตัรำขยำยตวั	(%)
2561 2562 2561 2562 2561 2562

ภาคเกษตร 19,956 18,961 17.9 16.6 10.2 -3.00

สาขาเกษตรกรรมและประมง 19,956 18,961 17.9 16.6 10.2 -3.00

ภาคนอกเกษตร 91,686 94,927 82.1 83.4 3.6 1.4

สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน 4,166 4,729 3.7 4.1 2.0 8.6

สาขาอุตสาหกรรม 14,666 14,613 131.1 12.8 17.4 -2.90

สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้า  1,358 1,520 1.2 1.3 1.7 10.7

สาขาการจัดการบ�าบัดน�้าเสีย 509 541 0.5 0.5 -0.30 8.3

สาขาการก่อสร้าง 4,821 4,761 4.3 4.2 3.4 -1.30

สาขาการขายส่งและการขายปลกี  17,613 17,821 15.8 15.6 3.6 -1.00

สาขาการขนส่ง 3,654 3,785 3.3 3.3 2.8 0.7

สาขาโรมแรมและภัตตาคาร 1,844 2,113 1.7 1.7 7.6 10.9

สาขาการสื่อสาร 1,088 1,254 1.0 1.0 6.8 15.9

สาขาตัวกลางทางการเงิน 9,669 10,391 8.7 8.7 7.2 5.4

รำยกำร 2560 2561 2562
อตัรำกำรเปลีย่นแปลง

2561 2562

15. การบรหิารราชการ การป้องกันประเทศ 3,963 4,131 4,124 4.1 -0.2

16. การศึกษา 6,799 6,376 6,331 -6.6 -0.7

17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน 

     สังคมสงเคราะห์ 

2,566 2,695 2,883 4.8 6.5

18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 172 199 263 13.6 24.3

19. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 986 968 902 -1.9 -7.3

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 72,581 72,581 73,056 0.0 0.7

21บรรยายสรุป ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุดรธานี



ที่มา ส�านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

กจิกรรมกำรผลติ
มลูคำ่เพิม่	(ลำ้นบำท) โครงสรำ้ง	(%) อตัรำขยำยตวั	(%)
2561 2562 2561 2562 2561 2562

สาขาบริการอสังหาริมทรัพย์ 4,759 5,156 4.3 4.3 -13.80 7.6

สาขาทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์  61 67 0.1 0.1 -2.90 10.0

สาขาการบรหิารและการบรกิาร

สนับสนุน 

884 912 0.8 0.8 -4.90 2.7

สาขาการบริหารราชการ  7,583 ,747 6.8 6.8 4.2 -0.20

สาขาการศึกษา 13,114 13,286 11.7 11.7 -6.20 -0.70

สาขาการบริการด้านสุขภาพ 4,164 4,537 3.7 3.7 5.1 7.0

สาขาการบริการด้านชุมชน 245 289 0.2 0.2 16.1 18.3

สาขาบริการด้านอื่นๆ 1,487 1,404 1.3 1.3 -1.90 -6.80

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 11,641 113,887 100.0 100.0 4.8 0.7

   		ขอ้มลูพืน้ฐำนดำ้นอตุสำหกรรม

 ส�าหรบัข้อมูลพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรม ได้พจิารณาวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 3 ได้แก่ 

จ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทั้งหวัดของจังหวัดอุดรธานี  จ�านวนเงินทุน จ�านวน

แรงงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

อตุสาหกรรมจงัหวดัอดุรธาน ีโดยการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่�าคญั ในการก�าหนดขดีความ

สามารถในการแข่งขนั รายละเอยีดดังน้ี (ทีม่า : ส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัอดุรธานี)

 1. โรงงานอตุสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรมในจังหวดัอดุรธาน ีปี พ.ศ. 2563 

มจี�านวนทัง้ส้ิน 546 แห่ง ซึง่ได้กระจายไปทกุอ�าเภอของจงัหวดั โดยอ�าเภอทีม่จี�านวน

โรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ�าเภอเมืองอุดรธานี มีจ�านวนโรงงาน 339 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลง คือ อ�าเภอบ้านดุง มีจ�านวนโรงงาน 83 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 15.2 อ�าเภอบ้านผือ มีจ�านวนโรงงาน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.4 อ�าเภอกุมภวาปี 

มจี�านวนโรงงาน 43 แห่งคดิเป็นร้อยละ 7.9 และอ�าเภอเพญ็ มจี�านวนโรงงาน 35 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล�าดับ
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ที่มา  ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

 2. จ�านวนแรงงาน ในปี พ.ศ. 2563 โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี 

มจี�านวนแรงงานทัง้หมด 14,714 คน โดยอ�าเภอทีม่จี�านวนแรงงานมากทีส่ดุ 5 อนัดบั

แรก ได้แก่ อ�าเภอเมืองอุดรธานี 10,211 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 อ�าเภอหนองหาน 

1,928 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 อ�าเภอกุมภวาปี 1,244 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 อ�าเภอ

บ้านดุง 669 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และอ�าเภอบ้านผือ 662 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 

ตามล�าดับ

ที่มา  ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  
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   		ขอ้มลูพืน้ฐำนดำ้นกำรเกษตร
 1. ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร

  ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2562  

มีเนื้อที่ถือครองเพ่ือการเกษตรท้ังสิ้น 3,869,098 ไร่ จ�าแนกเป็นเนื้อท่ีของตนเอง 

2,215,107 ไร่ ได้แก่ เนื้อที่ของตนเอง 1,349,517 ไร่ ท่ีเนื้อที่ติดจ�านอง/ขายฝาก 

ผู้อื่น 865,590 ไร่ ส่วนเนื้อที่ของผู้อื่น 1,653,991 ไร่ ได้แก่ เช่าผู้อื่น 477,636 ไร่  

รับจ�านอง/รับขายฝาก/ได้ท�าฟรี 1,176,355 ไร่

ที่มา  ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3

 2. การใช้ประโยชน์จากที่ดินทางการเกษตร

  การใช้ประโยชน์จากทีดิ่นในพืน้ท่ีจังหวดัอดุรธาน ีในปี 2562 พบว่า มเีนือ้ท่ี

ทั้งหมด 7,331,439 ไร่ แบ่งออกเป็นเนื้อที่ป่า 707,169 ไร่ เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทาง 

การเกษตร 3,869,098 ไร่ จ�าแนกเป็น นาข้าว 2,205,055 ไร่ พืชไร่ 754,704 ไร่  

สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 596,165 ไร่ สวนผักและไม้ดอก 22,389 ไร่ และเนื้อท่ีใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 290,785 ไร่ ส่วนเนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 

2,755,172 ไร่
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ประเภทเนือ้ที่ 2560 2561 2562

เนื้อที่ทั้งหมด 7,331,439 7,331,439 7,331,439

   เนื้อที่ป่าไม้ 712,226 714,637 707,169

   เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3,868,312 3,869,096 3,869,098

        นาข้าว 2,204,793 2,204,702 2,205,055

        พืชไร่ 754,480 754,660 754,704

        สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 595,810 596,475 596,165

        สวนผักและไม้ดอก 22,402 22,384 22,389

        เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 290,827 290,875 290,785

   เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 2,750,901 2,747,706 2,755,172

หน่วย : ไร่

หมายเหตุ : p คือ ตัวเลขเบื้องต้น

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 

 พชืเศรษฐกจิ

 ในจงัหวดัอดุรธานี ปี 2563 พบว่า ข้าวมเีน้ือท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 2,012,750 ไร่ 

เนือ้ทีเ่กบ็เกีย่ว 1,953,922 ไร่ ผลผลติ 707,372 ตนั และมผีลผลติต่อไร่ 873 กโิลกรมั 

แบ่งออกเป็น ข้าวนาปี จ�าแนกเป็นข้าวจ้าวหอมะล ิข้าวเหนยีวและข้าวจ้าวอืน่ๆ มีเนือ้ท่ี

เพาะปลูกทั้งหมด 1,974,920 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,916,361 ไร่ มีผลผลิต 688,051 

ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 259 กิโลกรัม ส่วนข้าวนาปรัง จ�าแนกเป็นข้าวจ้าวปทุมธานี 

1 ข้าวเหนียว และข้าวจ้าวอื่นๆ มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด 37,830 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

37,561 ไร่ มีผลผลิต 19,321 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 514 กิโลกรัม ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ในจังหวัดอุดรธานี ปี 2563 พบว่า มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 และมีข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ รุ่น 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด 2,362 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,360 ไร่ มีผลผลิต 

1,515 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 514 กิโลกรัม มันส�าปะหลังโรงงาน  มีเนื้อที่เพาะปลูก

ทั้งหมด 314,431 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 308,577 ไร่  มีผลผลิต 1,078,278 ตัน และมี
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ผลผลิตต่อไร่ 3,494 กิโลกรัม ยางพารา มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด 534,860 ไร่ เนื้อที่

เก็บเกี่ยว 524,987 ไร่ มีผลผลิต 111,822 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 213 กิโลกรัม อ้อย

โรงงาน มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 628,774 ไร่ มีผลผลิต 4,674,002 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 

7,434 กิโลกรัม ปาล์มน�้ามัน มีเนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 31,762 ไร่ มีเนื้อที่ให้ผล 24,857 ไร่ 

มีผลผลิต 1,201 กิโลกรัมและมีผลผลิตต่อไร่ 7,434 กิโลกรัม ถั่วเหลือง พบว่า  

มีถั่วเหลืองรุ่น 1 และรุ่น 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด 952 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 952 ไร่  

มีผลผลิต 208 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 454 กิโลกรัม

อดุรธำนี
เนือ้ทีเ่พำะปลกู	

(ไร)่
เนือ้ทีเ่กบ็เกีย่ว	

(ไร)่
ผลผลติ
(ตนั)	

ผลผลติตอ่ไร	่
(กก.)

ข้าว 2,012,750 1,953,922 707,372 873

   ข้าวนาปี  1,974,920 1,916,361 688,051 359

   ข้าวจ้าวหอมมะลิ 421,785 409,131 150,999 369

   ข้าวเหนียว 1,512,459 1,466,676 521,798 356

   ข้าวจ้าวอื่น ๆ 40,676 40,554 15,254 376

ข้าวนาปรัง  37,830 37,561 19,321 514

   ข้าวจ้าวปทุมธานี 1 80 80 39 488

   ข้าวเหนียว 35,306 35,059 18,006 514

   ข้าวจ้าวอื่น ๆ 2,444 2,422 1,276 527

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,362 2,360 1,515 642

   รุ่น 1 1,878 1,876 1,241 662

   รุ่น 2 484 484 274 566

มันส�าปะหลังโรงงาน 314,431 308,577 1,078,278 3,494

ยางพารา 534,860 524,987 111,822 213

อ้อยโรงงาน - 628,774 4,674,002 7,434

ปาล์มน�้ามัน 31,762 24,857 29,853 1,201

ถั่วเหลือง 952 952 208 454

   รุ่น 1 198 198 48 242

   รุ่น 2 754 754 160 212

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3
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 ปศสุตัว์

	 1.	 กำรเลีย้งสตัว์
  ส�าหรับการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดอุดรธานี ปี 2563 ท่ีนิยมเล้ียงมี 8 ชนิด  

ส่วนใหญ่เป็น ไก่ จ�านวน 4,273,576 ตัว รองลงมา เป็ด จ�านวน 440,162 ตัว สุกร 

จ�านวน  201,132 ตัว โค จ�านวน 128,328 ตัว กระบือ จ�านวน 52,272 ตัว แพะ 

จ�านวน 13,452 ตัว ห่าน จ�านวน  2,559 ตัว และแกะ จ�านวน 198 ตัว ตามล�าดับ

อ�ำเภอ
โค กระบอื สกุร แพะ แกะ หำ่น ไก่ เปด็

รวม 128,328 52,272 201,132 13,452 198 2,559 4,273,576 440,162

เมือง

อุดรธานี

19,887 10,225 12,921 3,114 91 337 455,424 56,035

บ้านดุง 9,590 3,172 21,082 402 15 110 249,502 21,940

บ้านผือ 4,794 2,744 17,744 1,300 19 98 459,868 20,418

กุมภวาปี 7,068 3,937 4,226 725 9 230 325,344 27,767

หนองหาน 11,012 6,222 13,487 1,563 7 416 355,106 35,726

27บรรยายสรุป ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุดรธานี



ที่มา : ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

	 2.	 สตัวเ์ศรษฐกจิ
  มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท) ของสัตว์เศรษฐกิจ 

ในจังหวัดอุดรธานี เรียงตามล�าดับ ดังน้ี โคเนื้อ 604,120,300 บาท กระบือ 

432,751,048 บาท โคนม 275,196,640 บาท ไก่พื้นเมือง 206,271,488 บาท ไก่ไข่ 

138,500,149 บาท ไก่เนื้อ 78,273,493 บาท เป็ดเนื้อ 25,734,095 บาท สุกร 

19,147,769 บาท เป็ดไข่ 7,093,340.17 บาท ตามล�าดับ  

อ�ำเภอ
โค กระบอื สกุร แพะ แกะ หำ่น ไก่ เปด็

เพ็ญ 9,899 6,424 16,229 335 13 124 327,522 29,548

ศรีธาตุ 12,289 3,851 4,194 292 0 163 200,197 29,041

น�้าโสม 748 236 1,550 467 8 39 138,955 22,437

หนองวัวซอ 8,680 1,990 4,991 1,365 4 132 344,038 19,035

กุดจับ 6,828 1,322 7,952 883 9 325 404,179 58,113

โนนสะอาด 3,269 881 10,445 390 0 76 102,782 9,390

สร้างคอม 4,508 600 4,539 187 0 41 84,645 16,093

วังสามหมอ 3,935 1,197 4,365 552 0 5 112,391 10,938

ทุ่งฝน 6,303 2,289 14,694 272 0 40 148,402 18,890

ไชยวาน 5,698 1,832 4,562 491 7 122 116,222 21,223

หนองแสง 1,456 357 3,069 110 0 31 115,690 6,192

นายูง 1,128 84 1,122 264 0 17 64,790 11,925

พิบูลย์รักษ์ 3,826 1,106 9,631 208 0 51 60,034 6,894

กู่แก้ว 3,028 528 2,189 425 16 94 134,280 10,258

ประจักษ์ฯ 4,382 3,275 42,140 107 0 108 74,205 8,299
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สตัว์
เศรษฐกจิ

จ�ำนวน
(ตวั)

ปรมิำณ
กำรผลติ	
(ตวั)

รำคำที่
เกษตรกร

ขำยได	้(บำท/
ก.ก.)

มลูคำ่ของ
ผลผลติ

ตำมรำคำที่
เกษตรกรขำยได	้

(บำท)

หมำยเหตุ

โคเนื้อ 69,415 16,730 36,110 บาท/ตัว 604,120,300 ประมาณการน�้า
หนัก 350-450 
ก.ก. ต่อตัว

กะบือ 45,561 11,912 36,329 บาท/ตัว 432,751,048

สุกร 96,938 255,952 74.81 บาท/ก.ก. 19,147,769 ประมาณการ
น�า้หนกั 100 ก.ก. 
ต่อตัว

ไก่เนื้อ 424,247 2,208,620 35.44 บาท/ก.ก. 78,273,493 ประมาณการ
น�้าหนัก 2 ก.ก. 
ต่อตัว

ไก่ไข่ 431,945 46,321,120  
ฟอง

2.99 บาท/ฟอง 138,500,149

ไก่พื้นเมือง 1,969,286 2,094,339 98.49 บาท/ก.ก. 206,271,448 ประมาณการ
น�้าหนัก 2 ก.ก. 
ต่อตัว

เป็ดเนื้อ 231,494 267,534 96.19 บาท/ก.ก. 25,734,095 ประมาณการ
น�้าหนัก 2 ก.ก. 
ต่อตัว

เป็ดไข่ 10,268 1,734,313 4.09 บาท/ฟอง 7,093,340.17

โคนม 7265 15154 ตัน 18.16 บาท/ก.ก. 2,7519,6640.00

	 3.	 ประมง
  จังหวัดอุดรธานี มีสัตว์น�้าจืดที่จับได้รวมทั้งสิ้น 6,835.18 ตัน น้อยกว่าปี 

2562 อยู่ 459.5 ตัน ส่วนใหญ่เป็นปลานิล 3,940.06 ตัน รองลงมา เป็นปลาดุก 

1,832.65 ตัน ปลาตะเพียน 810.17 ตัน ปลาไน 132.31 ตัน ปลาช่อน 7.30 ตัน  

ปลาหมอ 4.41 ตัน ปลาสลิด 4.29 ตัน กุ้งก้ามกราม 1.06 ตัน

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3
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จงัหวดั/
อ�ำเภอ

รวม
(ตนั)

ปลำ
ชอ่น

ปลำดกุ
ปลำ
หมอ

ปลำ
ตะเพยีน

ปลำนลิ ปลำไน
ปลำ
สลดิ

กุง้
กำ้ม
กรำม

อืน่ๆ

จังหวัด

อุดรธานี

6,835.18 7.30 1,832.65 4.41 810.17 3,940.06 132.31 4.29 1.60 102.39

กุดจับ 176.56 0.50 41.77  19.98 106.47 4.17   3.67

กุมภวาปี 206.09 0.30 74.41 0.25 47.64 68.97 1.11 1.80  11.61

กู่แก้ว 55.14  0.97  9.01 44.12 0.76   0.28

ไชยวาน 146.68  2.27  23.38 117.15 1.44 1.00  1.44

ทุ่งฝน 384.04  371.22  0.61 11.47    0.74

นายูง 358.08  19.29  71.29 256.80 8.24  0.20 2.26

น�้าโสม 697.68 1.30 60.76  155.19 395.53 74.31  0.25 10.34

โนนสะอาด 97.50  2.89  11.74 79.76 0.30   2.81

บ้านดุง 546.18  77.24 1.40 85.83 361.54 11.13 0.40  8.64

บ้านผือ 491.45 0.32 124.40 0.60 89.65 267.95 1.48 1.09  5.96

ประจักษ์

ศิลปาคม

119.93 0.30 28.41 0.30 13.91 73.60 0.54  1.00 1.87

พิบูลย์รักษ์ 131.79  42.54  16.39 69.62 2.33   0.91

เพ็ญ 416.01 0.50 113.99 0.30 34.03 257.76 7.33   2.10

เมือง

อุดรธานี

1,328.41  747.72 0.90 73.44 498.42 2.87   5.06

วังสามหมอ 712.45  0.60  1.69 709.01 1.00   0.15

ศรีธาตุ 265.99  10.33  56.24 165.76 6.18   27.48

สร้างคอม 199.62 1.19 70.50  26.43 94.04 3.58  0.15 3.73

หนองวัวซอ 173.76 2.89 12.56  27.88 117.08 4.37   8.98

หนองแสง 44.41  0.40  18.95 24.56    0.50

หนองหาน 283.41  30.38 0.66 26.89 220.45 1.17   3.86

ที่มา : ส�านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
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 สถานทีท่ีด่งึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาในจงัหวดัอุดรธานใีนแตล่ะปี ทัง้นกัทอ่งเทีย่ว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทีส่�าคญัของจงัหวดั 10 ล�าดบัแรก  ดงันี ้(ทีม่า : ส�านกังาน
ทอ่งเทีย่วและกฬีาจงัหวดัอุดรธานี ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

  พพิธิภณัฑบ์ำ้นเชยีง	อ.หนองหำน
	 	 Ban	Chiang	National	Museum
  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอยู่ท่ี ต.บ้านเชียง 

อ.หนองหาน เป็นรู้จักกันทั่วโลกในนามของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง สืบเน่ืองจาก

กรมศลิปากรได้ท�าการส�ารวจขดุค้นพบหลกัฐานทางโบราณคด ีมอีายรุาว 1822-4600 

ปีก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้ “แหล่ง

โบราณคดีบ้านเชียง” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นล�าดับที่ 4 ของ

ประเทศไทย และอันดับที่ 359 ของโลก เมื่อเดือนธันวาคม 2535 ณ เมืองคาร์เทจ 

ประเทศตูนีเซีย 

  อทุยำนภพูระบำท	อ�ำเภอบำ้นผอื	
	 	 PHU	Phra	Bat	Historical	Park
  อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่ที่ ต�าบลเมืองพาน 

อ�าเภอบ้านผือ บริเวณเชิงเขาภูพาน พบหลักฐานภาพเขียนสีโบราณ อายุไม่น้อยกว่า 

2,000-3,000 ปี ก่อนยุคประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าเคยเป็นศาสนสถานคนในยุค

ทวารวดี สืบเน่ืองมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง แสดงให้เห็นถึงวัฒนาการทางสังคม 

ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

ขอ้มลูพืน้ฐำนดำ้นทอ่งเทีย่ว
แหลง่ทอ่งเทีย่ว	10	อนัดบัแรก
ขอ้มลูพืน้ฐำนดำ้นทอ่งเทีย่ว
แหลง่ทอ่งเทีย่ว	10	อนัดบัแรก
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	 	 ทะเลบวัแดง	หนองหำน	กมุภวำปี
	 	 Red	Lotus	Lake	at	Nong	Han
  ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี เป็นพื้นท่ีชุ่มน�้าขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ครอบคลุม 3 อ�าเภอ (อ�าเภอ
กุมภวาปี อ�าเภอกู่แก้ว และ อ�าเภอประจักษ์ฯ) มีระบบนิเวศอย่างสมดุลตามวิถี
ธรรมชาต ิเป็นแหล่งอาศัยของสิง่มชีวีติหลากหลายเผ่าพนัธุร์วมท้ังนกและปลา จดุเด่น
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของทีน่ี ่คอื การเกิดบวัแดงเตม็บงึหนองหานเรียกว่า “ทะเลบวัแดง” 
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธุ์ทุกปี ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เช่นนี้ ท�าให้
ข่าวต่างประเทศให้ความสนใจ กระทั่ง CNN ยกให้ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี ติด 1 ใน 15 “World’s strangest lakes” เมื่อปี 2014

	 	 ภฝูอยลม
	 	 Phu	Foi	Lom
  ภูฝอยลม ตั้งอยู่ในเทือกเขาภูพานน้อย ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าพันดอน-ปะโค อ�าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์
มาก มีความชื้นสูง อากาศหนาวเย็นตลอดปีท�าให้เกิด Lichen ชนิดหนึ่ง เรียกว่า  
“ฝอยลม” มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีเขียวปนเทาคล้ายหนวดฤาษี ปัจจุบันธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไปจึงถูกปรับปรุงให้เป็นสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษามหาราชินี และ

ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และจุดชมวิว

	 	 วนอทุยำนภหูนิจอมธำต	ุ
	 	 Phu	Hin	Jom	That	National	Park
  วนอุทยานภูหินจอมธาตุ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

กุดจับ  อ�าเภอกุดจับ มีลักษณะเป็นภูเขาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

ราว 270 ล้านปีที่แล้ว หินที่โดนเด่นคือ “ภูหินจอมธาตุ” เพราะคล้ายเจดีย์บรรจุ  

“พระธาตุ” เป็นที่มาของชื่อวนอุทยานแห่งนี้ จุดชมวิวบนภูหินจอมธาตุ จะอยู่สูงจาก

ระดับทะเล 450 เมตร สามารถชมทัศนียภาพจากมุมสูงมองเห็นเขื่อนห้วยหลวง 

และภูฝอยลมได้อย่างชัดเจน
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	 	 ค�ำชะโนด
	 	 Kham	Chanod	
  หรือ วังนาคินทร์ค�าชะโนด ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ต�าบล คือ 

ต�าบลวังทอง ต�าบลบ้านม่วง และต�าบลบ้านจันทร์ ในอ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพและศรัทธาของ

คนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน ค�าชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน�้า ที่เต็ม

ไปด้วยต้นชะโนด

	 	 หมูบ่ำ้นครีวีงกต	ต�ำบลนำแค		อ�ำเภอนำยงู
	 	 Kiriwongkot	Village
  หมู่บ้านคีรีวงกต แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นเส้นทาง 

ท่องเทีย่วแบบผจญภยั ตัง้อยูท่ี ่ต�าบลนาแค อ�าเภอนายงู อดุมสมบรูณ์ด้วยป่าเขาธรรมชาติ 

ประกอบด้วยหมู่บ้านเล็กๆ การเดินทางต้องใช้ “รถอีแต็ก” ลัดเลาะผ่านน�้าตกและ

ห้วยล�าห้วยหลายแห่ง สลับการเดินเท้า สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน รับประทาน 

อาหารป่าพ้ืนบ้าน สไตล์ “แคมปิ้ง” เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดโดยองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น “ล่องแก่งดูเขา กินข้าวในป่า”

     
	 	 วดัปำ่ภกูอ้น
	 	 Phu	Kon	Temple
  สถานทีป่ฏบิติัธรรม ต้ังอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายงู 

และป่าน�้าโสม ท้องที่บ้านนาค�าใหญ่ ต�าบลบ้านก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด 

คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศ 

พระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์

มหาเจดย์ี มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนุ ีเป็นพระพทุธรปูปางปรนิพิพาน 

ท�าด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มี ลักษณะ

อ่อนช้อยงดงาม
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  ศนูยว์ฒันธรรมไทย	-	จนีอดุรธำนี
	 	 ศำลเจำ้ปู	่-	ยำ่	อ�ำเภอเมอืง
	 	 Thai	-	Chinese	Cultural	Centre
  ศาลเจ้าปู่ - ย่า และศูนย์วัฒนธรรมไทย - จีนอุดรธานี   

ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 

วิถีบรรพชนและหลักปรัชญา ของพ่ี - น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี 

ภายในมกีารจดัแสดงสวนคณุธรรมพนัปี 24 กตัญญ ู ตกแต่งด้วยไม้มงคลของจนี และ

ถูกจัดสรรให้เป็นสถานท่ีเรียนรู้วัฒนธรรมจีน อาทิ ดนตรีจีน การเขียนภาพแบบจีน 

เป็นต้น ซ่ึงทั้งหมดตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกับศาลเจ้าปู่ - ย่า ประจ�าจังหวัดอุดรธานี 

บริหารโดยมูลนิธิศาลเจ้าปู่ - ย่า

	 	 พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธำนี
	 	 Muang	Udonthani	Museum
  พพิิธภณัฑ์เมอืงอดุร ต้ังอยูริ่มถนนโพศร ีใกล้วัดโพธสิมภรณ์ 

เดิมเป็นที่ตั้งโรงเรียน “ราชินูทิศ” ในยุคสมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคาร 

ดังกล่าวนี้แป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เพื่อจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัด

อดุรธาน ีนบัตัง้แต่ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน และศลิปวัฒนธรรม 

รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อต้ังเมือง

อุดรธานีเมื่อ พ.ศ. 2436 (อันสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ.112)
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   สถติกิำรทอ่งเทีย่ว
 สถิติการท่องเที่ยว ปี 2563 พบว่า จ�านวนผู้มาเยี่ยมเยือน มีจ�านวน 

2,299,411 คน จ�านวนนักท่องเที่ยว จ�านวน 1,601,383 คน จ�านวนนักทัศนาจร 

จ�านวน 698,028 คน ระยะเวลาพ�านักเฉลีย่ของนักท่องเทีย่วเท่ากับ 2.51 วัน ค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยของผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด 1,398.52 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ 1,488.97 บาท ค่า

ใช้จ่ายเฉลี่ยของนักทัศนาจร 946.43 บาท รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด 5,735.71 

ล้านบาท จ�านวนห้อง 9,013 ห้อง มีอัตราการเข้าพัก 40.63 และมีจ�านวนผู้พักแรม

ทั้งหมด 1,248,081 คน เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงลดลง เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

รำยกำร
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

อตัรำกำรเปลีย่นแปลง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

จ�านวนผู้เยี่ยมเยือน 3,720,457 4,019,924 2,299,411 7.4 -74.8

  ชาวไทย 3,560,760 3,837,545 2,263,013 7.2 -69.6

  ชาวต่างประเทศ 159,697 182,379 36,398 12.4 -401.1

จ�านวนนักท่องเที่ยว 2,559,064 2,759,618 1,601,383 7.3 -72.3

  ชาวไทย 2,471,554 2,665,343 1,578,833 7.3 -68.8

  ชาวต่างประเทศ 87,510 94,275 22,550 7.2 -318.1

จ�านวนนักทัศนาจร 1,164,393 1,260,306 698,028 7.6 -80.6

  ชาวไทย 1,089,206 1,172,202 684,180 7.1 -71.3

  ชาวต่างประเทศ 72,187 88,104 13,848 18.1 -536.2

ระยะเวลาพ�านกัเฉลีย่ของนกัท่องเทีย่ว 2.42 2.51 2.04 3.6 -23.0

  ชาวไทย 2.39 2.51 2.01 4.8 -24.9

  ชาวต่างประเทศ 3.17 2.62 2.07 -21.0 -26.6

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้เยี่ยมเยือน

ทั้งหมด (บาท)

1,475.83 1,486.56 1,398.52 0.7 -6.3

  ชาวไทย 1,458.67 1,472.81 1,390.03 1.0 -6.0

  ชาวต่างประเทศ 1,819.42 1,888.99 1,356.15 3.7 -39.3
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หมายเหตุ : 1/ นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัด โดยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่การ 

 ไปท�างานประจ�า การศึกษา ทั้งนี้ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน

 2/ นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน

ที่มา : ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

รำยกำร
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

อตัรำกำรเปลีย่นแปลง
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

  ชาวไทย 1,553.15 1,636.69 1,480.72 5.1 -10.5

  ชาวต่างประเทศ 1,929.07 2,163.88 1,433.85 10.9 -50.9

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ของนักทศันาจร (บาท) 974.42 881.01 946.43 -10.6 6.9

  ชาวไทย 964.36 847.83 936.5225 -13.7 9.5

  ชาวต่างประเทศ 1,398.04 1,423.98 1,020.05 1.8 -39.6

รายได้จากผูเ้ย่ียมเยือนท้ังหมด (ล้าน) 10,841.24 11,425.46 5,735.71 5.1 -99.2

  ชาวไทย 10,205.18 10,728.47 5,558.82 4.9 -93.0

  ชาวต่างประเทศ 636.06 696.99 176.89 8.7 -294.0

จ�านวนห้อง (ห้อง) 7,253 8,369 9,013 13.3 7.1

อัตราการเข้าพัก 72.1 69.98 40.63 -3.0 -72.3

จ�านวนผู้พักแรมทั้งหมด (คน) 1,955,016 2,165,410 1,248,081 9.7 -73.5

  ชาวไทย 1,894,521 2,098,433 1,232,651 9.7 -70.2

  ชาวต่างประเทศ 60,495 66,977 15,430 9.7 -334.1
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	 ดำ้นสงัคมและควำมมัน่คง

  ประเพณวีฒันธรรมทีส่�ำคญั
    จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีความเป็นที่ยาวนาน ประกอบด้วย 
หลายชาติพันธุ์ ส่งผลให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายสืบต่อกันมา  
ส�าหรับประเพณีวัฒนธรรมที่ส�าคัญ 10 ล�าดับแรก ได้แก่
 (ที่มา : ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)
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อ�าเภอ  บ้านผือ

ช่ือกิจกรรม  งานไทพวนชวนเที่ยวภูพระบาท อ�าเภอบ้านผือ

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ช่วงปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี  

   ณ อทุยานประวติัศาสตร์ภพูระบาท และทีว่่าการอ�าเภอ 

   บ้านผือ

 กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ นอกจากนักท่องเท่ียวจะได้สัมผัสขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีวิถชีวีติไทยพวน บ้านผอื อาท ิพธิบีวงสรวงสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ขบวนแห่และฟ้อนร�า 

ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับต�านานพื้นบ้านเรื่อง “นางอุสา-ท้าวบารส” ผ่านการแสดง

แสง-เสียง “ต�านานภูพระบาท” และสามารถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร ์

ภูพระบาท สัมผัสธรรมชาติ และความสวยงามของก้อนหินรูปร่างต่างๆ และภาพ 

เขยีนสขีองมนุษย์ในยคุก่อนประวติัศาสตร์ อกีทัง้ยงัจะได้อิม่บญุสขุใจ กบัการนมสัการ

ปิดทองรอยพระพุทธบาทบัวบกด้วย

อ�าเภอ  เมือง

ช่ือกิจกรรม  งานประจ�าปีทุ่งศรีเมืองและงานกาชาดจงัหวดัอดุรธานี

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ช่วงระหว่างวันที่ 1 - 12 ธันวาคม ของทุกปี

   ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ�าเภอเมือง

 การจัดงาน บวงสรวง สักการบชูานมสัการสิง่ศกัด์ิสทิธิค์ูเ่มอืง ทีป่กป้องคุม้ครอง

พีน้่องชาวจงัหวัดอดุรธานใีห้มคีวามร่มเยน็เป็นสขุตลอดมา พร้อมกบัมกีารเฉลมิฉลอง

งานบวงสรวงบริเวณทุง่ศรีเมอืง โดยมกีารจัดงานต่อเน่ืองกนัมาเป็นประจ�าปีทุกปีตัง้แต่ 
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พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการละเล่น 

พืน้บ้านของชาวอีสานและชาวจังหวดัอดุรธานี ให้คงอยูสื่บไป ซ่ึงการจดังานทุ่งศรีเมอืง

จงัหวัดอดุรธานี ของทกุปีได้ผนวกการจดังานกาชาดประจ�าปีเข้าไว้ในการจดังาน ด้วย 

กิจกรรมมีการออกร้านของหน่วยงานราชการ เอกชน การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ของแต่ละอ�าเภอ การแสดงบนเวทีจากนักเรียน และชุมชนในจังหวัดอุดรธานี

อ�าเภอ  น�้าโสม

ช่ือกิจกรรม  งานประเพณ ี“สบืสานประเพณบีวงสรวงอนสุาวรย์ีวรีชน 

   และของดีเมืองน�้าโสม

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

   ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนน�้าโสม

 ประเพณบีวงสรวงอนสุาวรย์ี  วรีชน และของดเีมอืงน�า้โสม ก�าหนดจัดขึน้ เพือ่

เป็นการบวงสรวง อทุศิส่วนกศุล และร�าลกึถงึวรีกรรมของวรีชนผูก้ล้า จ�านวน 81 ชวีติ 

ทั้ง ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

ประชาชน ที่เสียชีวิตในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และอัฐิ ได้ถูกเก็บรักษา

ไว้ในอนุสาวรีย์แห่งนี้ และรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังเล็งเห็นถึงความส�าคัญและได้ศึกษา

ประวติัศาสตร์ มกีจิกรรมการร�าบวงสรวง การจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ชมุชน รวมถึงการ

จัดงานกาชาด ด้วย

อ�าเภอ  โนนสะอาด

ช่ือกิจกรรม  งานประเพณดีอกอ้อยบาน ไหว้ศาลปู ่บชูาพระบรมสารรีกิธาตุ

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ช่วงระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน ของทุกปี

   ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอโนนสะอาด อ�าเภอ 

   โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

 งานประเพณี “ดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลปู่ บูชาพระบรม สารีริกธาตุประจ�าปี 

2565” เป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นน�ามาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน และสืบสานอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมประเพณขีองท้องถิน่ให้คงอยูส่บืไป ซึง่ภายในงานมกีจิกรรมต่างๆ เช่น การ
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จัดขบวนแห่ของแต่ละต�าบล การประกวดพานบายศรี การจัดแสดงนิทรรศการ การ

ประกวดธิดาชาวไร่อ้อย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดแสดงสัตว์

เศรษฐกิจ การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปต่างๆ ของหมู่บ้าน

และชมุชนในพืน้ที ่ซึ่งส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านพืชไร ่พชืสวนรวมทัง้

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิต จากอุตสาหกรรมในครัว

เรือนให้แพร่หลายมากยิ่งข้ึน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

อ�าเภอ  กุดจับ

ช่ือกิจกรรม  งานมหกรรมของดีอ�าเภอกุดจับ

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน เดือนมกราคมของทุกปี

   ณ สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอกุดจับ

 งานมหกรรมของดีอ�าเภอกุดจับ จะด�าเนินการจัดในช่วงเดือนมกราคม ของ

ทุกปี โดยมีการ ออกร้านจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าหัตถกรรม งานจักสาน 

ผลติภณัฑ์ผ้าทอมอื และการแปรรปูผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของชมุชนในต�าบลต่างๆ 

ของอ�าเภอกุดจับ  และการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม การแสดงดนตรีจากศิลปิน

อ�าเภอ  หนองแสง

ช่ือกิจกรรม  บุญข้าวประดับดิน

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ช่วงการจัดงาน แรม 14 ค�่า เดือน 9

   ณ วัดทุกวัดในอ�าเภอหนองแสง

 เป็นประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู ้ล่วงลับไปแล้ว  

บุญข้าวประดับดิน เป็นบุญที่ท�าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ เปรต หรือญาติมิตรท่ีตาย 

ไปแล้ว ซึ่งข้าวประดับดิน ได้แก่ ข้าวและอาหารคาวหวาน พร้อมหมากพลู บุหรี่ที่ห่อ

ด้วยใบตอง กล้วย น�าไปวางไว้ตามใต้ต้นไม้ แขวนไว้ตามกิ่งไม้ ตามบริเวณก�าแพงวัด

บ้าง หรอืวางไว้ตามพืน้ดิน เรยีกว่า “ห่อข้าวน้อย” พร้อมกบัเชิญวิญญาณของญาตมิติร 

น�าภัตตาหารไปถวายแด่พระภิกษุ สามเณร แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย โดยหยาดน�้า 

(กรวดน�้า) ไปให้ด้วย
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อ�าเภอ  ประจักษ์ศิลปาคม

ช่ือกิจกรรม  บุญกุ้มข้าวใหญ่ อ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ช่วงเวลาจัดงานเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

   ณ สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม

 งานประเพณี ”บุญกุ้มข้าวใหญ่” อ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม จัดข้ึนในทุกๆปี 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของชาว

อ�าเภอไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป และส�านึกในบุญคุณของข้าว โดยความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ตามคติความเชื่อที่ว่า เมื่อน�าข้าวในนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง ควรจะมีการ

สรรเสริญบูชาและบวงสรวงคุณข้าวคุณน�้า เมื่อเก็บเก่ียวข้าวเสร็จก็จะท�าพิธีบายศรี

ข้าวที่ลานนวดข้าวที่เรียกว่า “พิธีรับขวัญข้าว”

อ�าเภอ  ศรีธาตุ

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมการสรงน�้าพระธาตุวัดป่าแมว

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ช่วงการจัดงาน ขึ้น 12 ค�่า เดือน 6 ของทุกปี

   ณ วัดศรีธาตุประมัญชา

 พระธาตุ สันนิษฐานว่าสร้างมาพร้อมกับการสร้างองค์พระธาตุพนมเนื่องจาก

มีชาวบ้านท่ีเดินทางมาจะไปร่วมสร้างพระธาตุพนมแต่เมื่อเดินทางมาถึงท่ีแห่งน้ีได้

ทราบว่าเขาได้สร้างพระธาตุพนมเสร็จแล้วจึงได้พากันสร้างพระธาตุเล็กๆ ขึ้นมาแล้ว

เอาทรัพย์สินที่น�ามาบรรจุใส่ในพระธาตุแห่งนี้ พระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยขอม  

มีการจัดกิจกรรมบวงสรวงพระธาตุวัดป่าแมว สรงน�้าพระธาตุ และมีการแสดงการ

ฟ้อนร�า

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมประเพณีชนสามเผ่า ชาวศรีธาตุ

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ช่วงเวลาจัดงานวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

   ณ หน้าที่ว่าการอ�าเภอศรีธาตุ

 เป็นการน�าชนเผ่าในอ�าเภอศรีธาตุ ได้แก่ เผ่าลาว เผ่าผู้ไทย เผ่าญ้อ มาท�า

กจิกรรมร่วมกัน เช่น ถ่ายทอดวถิชีีวติของแต่ละชนเผ่าเช่นวถีิชีวติการเกดิ แก่ เจบ็ตาย 

การท�ามาหากิน การละเล่น การแต่งกายของแต่ละชนเผ่า
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อ�าเภอ  วังสามหมอ

ช่ือกิจกรรม   กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ช่วงเวลาจัดงาน มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี
   ณ สาธารณหนองแวงโคก ต�าบลวังสามหมอ
 ประเพณบีญุบัง้ไฟถอืว่าเป็นบญุพญามาร ก่อนฤดูการท�านาชาวบ้านจะต้องจดุ
บั้งไฟเพ่ือบูชาพระยาแถนและให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลจากสมัยโบราณจะท�าบั้งไฟ
เล็กๆจุดเพื่อบูชา ต่อมามีวิวัฒนาการเพิ่มขนาดของบั้งไฟเป็นบั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน 
บัง้ไฟล้านและบัง้ไฟกอื กจิกรรม มขีบวนแห่ จาก 6 ต�าบล การประกวดผาแดง นางไอ๋ 
และการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน

ช่ือกิจกรรม   กิจกรรมบุญข้าวจี่
ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ช่วงเวลาจดังานเดอืน 3 ของทุกปี
   ณ เทศบาลต�าบลบะยาว
 ในสมัยโบราณเมื่อถึงห้วงเทศกาลบุญข้าวจี่ชาวบ้านจะท�าข้าวจ่ีไปถวาย 
พระสงฆ์โดยจะมีวิธีกรรมต่างกันบางคนก็จะสอดไส้น�้าอ้อย หรือทาไข่ หรือยัดไส ้
ปลาร้าบอง บ้างก็ท�าใหญ่บ้างเล็กบ้างจนมีคนคิดสร้างสรรค์ออกมาจัดการประกวด
ข้าวจีท่ีใ่หญ่ มรีสชาตทิีดี่จนเกดิมาเป็นประเพณทีีเ่ชญิชวนให้คนมาท่องเทีย่ว กจิกรรม
มีการประกวดข้าวจี่ และการประกวดธิดาข้าวจี่

อ�าเภอ  หนองหาน

ช่ือกิจกรรม  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน จดังานช่วงต้นเดอืนกมุภาพนัธ์ของทกุปี เป็นเวลา 3 วัน  
   ณ บริเวณ ลานวัฒนธรรม ต�าบลบ้านเชียง
 การจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจและมีจิตส�านึกร่วมกันใน
การอนุรักษ์ ดูแลป้องกันแหล่ง โบราณคดี วัฒนธรรมบ้านเชียง ให้คงอยู่ตลอดไป การ
บวงสรวงหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน มีขบวนแห่ ของดีของอ�าเภอหนองหาน กิจกรรม
ลานวัฒนธรรม การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและ
สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ได้ด้วย
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อ�าเภอ   ทุ่งฝน

ช่ือกิจกรรม  ประเพณแีห่ต้นกล้วยน้อยบงัสุกลุการแก้บะ (บนบาน)  

   หลวงพ่อทองค�า

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน (กระท�าปีละ ๓ ครั้ง

   ครั้งที่ 1 ในวันขึ้น 15 ค�่าเดือน 3 วันมาฆบูชา

   ครั้งที่ 2 ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 วันวิสาขบูชา

   ครั้งที่ 3 ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 วันออกพรรษา

   ของทุกปี ณ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง หมู่ที่ 8 ต�าบลทุ่งฝน)

 เป็นประเพณทีีช่าวทุง่ฝนปฏบิตักินัเป็นการบชูา “หลวงพ่อทองค�า” ซึง่ในการ

บูชาจะใช้ “ปราสาทผึ้งต้นกล้วยน้อยพร้อมกระทงบังสุกุล” (ที่ใช้กาบกล้วยท�า) เพื่อ

เป็นการขอพร “หลวงพ่อทองค�า ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวทุ่งฝน เพื่อให้ม ี

ความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย ไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีโรคระบาด ให้ฝนตกต้องตาม

ฤดูกาล เพื่อเป็นการ “บน” ต่อหลวงพ่อทองค�า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นส่วน

ตัวหรือส่วนครอบครัว

อ�าเภอ   ไชยวาน

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมการจัดงานประเพณีบุญสรงกู่ของดีเมือง 

   ไชยวาน ประจ�าปี 2565 

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ระหว่างวันขึ้น 12 - 15 ค�่า เดือน 6 ของทุกปี

   ปีนี้ วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2565 

   ณ วัดกู่แก้ว หมู่ที่ 8 ต�าบลไชยวาน

 อ�าเภอไชยวาน  ร่วมกับทกุส่วนราชการ  สภาวฒันธรรมอ�าเภอ เทศบาลต�าบล

ไชยวาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน

พืน้ที ่และคณะกรรมการหมูบ้่าน บ้านเพยีปู ่- หนองเรือ หมูท่ี่ ๘ และ ๙ ต�าบลไชยวาน 

อ�าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันจัดงานบุญเดือนหกประเพณีบุญสรงกู ่

ของดีเมืองไชยวาน โดยได้จัดงานสืบต่อเน่ืองกันมาเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้กระท�าสืบต่อกันมาเป็น

เวลาอันยาวนานให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีกิจกรรมท�าบุญตักบาตร บรรพชาอุปสมบท

43บรรยายสรุป ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุดรธานี



พระภิกษ ุสามเณร ออกร้านจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชน การประกวดร้องเพลง ประกวด

ของดีไชยวาน และการร�าบวงสรวงหลวงปู่กู่แก้ว

อ�าเภอ  กู่แก้ว

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อ�าเภอกู่แก้ว  

   ประจ�าปี 2565

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน ในวันเพ็ญ 15 ค�่า เดือน 6  และวันแรม 1 ค�่า เดือน 6  

   ของทุกปี ณ วัดกู่แก้วรัตนาราม หมู่ที่ 7 ต�าบลบ้านจีต

 อ�าเภอกู่แก้ว ร่วมกบัทกุส่วนราชการ  สภาวฒันธรรมอ�าเภอ เทศบาลต�าบลกู่แก้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่  

และคณะกรรมการหมูบ้่าน ร่วมกันจัดกจิกรรมประเพณีบุญบ้ังไฟ อ�าเภอกูแ่ก้ว ประจ�า

ปี 2565   เพื่อเสี่ยงทายก่อนเข้าสู่ฤดู การท�านาขอประชาชนในพื้นที่ 

 กิจกรรมท�าบุญตักบาตร ถวายดอกไม้ ธูปเทียน ออกร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ชมุชน และการร�าบวงสรวงหลวงหลวงปูต้ื่อ พระพทุธรปูคู่บ้าน คูเ่มอืง ของอ�าเภอกู่แก้ว 

มีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ จาก 4 ต�าบลและชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลกู่แก้ว

อ�าเภอ  บ้านดุง 

ช่ือกิจกรรม  ประเพณบีวงสรวงศาลหลกัเมอืงเจ้าปูศ่รสีทุโธ อ�าเภอ 

   บ้านดุง 

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน การจัดงานวันที่ 1 มกราคม และวันที่ 13 เมษายน  

   ของทุกปี ณ หน้าที่ว่าการอ�าเภอบ้านดุง

 อ�าเภอบ้านดุง มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนสักการบูชา คือศาลหลักเมือง และ 

เจ้าปูศ่รสีทุโธ มกีารสร้างศาลเจ้าปู ่หน้าทีว่่าการอ�าเภอบ้านดงุ พอสร้างเสร็จได้อญัเชญิ

เจ้าปู่ศรีสุทโธจากค�าชะโนดมาสถิตที่ศาลฯ 

 หลังจากอัญเชิญเจ้าปู่ศรีสุทโธมาสถิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการเฉลิมฉลอง

ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ จ�านวน 5 วัน 5 คืน โดยมีพ่อพราหมณ์ประกอบพิธี

บวงสรวง อ�าเภอบ้านดุง จึงมีศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธเพื่อปกปักรักษาพี่น้อง

ประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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 การร�าบวงสรวงศาลฯ จะปฏิบัติเป็นประเพณีคือวันที่ 1 มกราคมและวันที่ 13  
เมษายนของทกุปี โดยมรีปูแบบคอื การท�าบญุตกับาตรบรเิวณด้านหน้าศาลหลกัเมอืง
หลงัจากน้ันจะประกอบพธิบีวงสรวง ซึง่มพีราหมณ์ ส่วนราชการ พีน้่องประชาชนร่วม
พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ โดยมีเครื่องบวงสรวงหลากหลายชนิด เมื่อบวงสรวงเสร็จจะเป็นการ
ร�าบวงสรวง  วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ พี่น้องประชาชนมีขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า ค้าขายดี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

อ�าเภอ  สร้างคอม 
ช่ือกิจกรรม  ประเพณีของดีอ�าเภอ สร้างคอม
ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน การจัดงานประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
   ณ หน้าที่ว่าการอ�าเภอสร้างคอม
 อ�าเภอสร้างคอม ร่วมกบัทกุส่วนราชการ  องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอดุรธานี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันจัด
กิจกรรมประเพณีของดีอ�าเภอสร้างคอม โดยมีกิจกรรมส�าคัญคือ ประกวดขบวนแห่
ของแต่ละต�าบล ประกวดร้องเพลง ดีดพิณ เป่าแคน ส้มต�าลีลา ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร และอื่น

อ�าเภอ  กุมภวาปี
ช่ือกิจกรรม  งานประเพณีแข่งเรือยาว ออกพรรษา ชิงถ้วย 
   พระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็ 
   พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน หลังเทศกาลออกพรรษา (ภายในเดือนตุลาคม) 
   ณ บริเวณล�าน�้าปาว ศาลเจ้าปู่ - ย่า ต�าบลกุมภวาปี 
   อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 งานประเพณอีอกพรรษาทีส่บืทอดกนัมาต้ังแต่อดตีจนถึงปัจจบัุนของชาวอีสาน 
มีความเชื่อว่าพญานาคจุดขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้า ที่เสด็จลงมาจาก
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ ไปโปรดพระมารดาในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน 
ทัง้เมอืงมนษุย์ สวรรค์ และเมอืงบาดาล ต่างกส็าธกุารจดั งานสมโภช ในวนัออกพรรษา 
ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 ของทุกปี
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 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัอดุรธาน ีร่วมกบัเทศบาลต�าบลกมุภวาปี จงึร่วมกนั

จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน บริเวณล�าน�้าปาวเป็นประเพณี

ทุกปี มีเรือจากจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ หนองคาย นครพนม อุดรธานี ร่วมแข่งขัน 

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นเรือทั่วไป รุ่น 55 ฝีพาย รุ่น 40 ฝีพาย รุ่น 30 ฝีพาย เรือ

ท้องถิ่น รุ่น 40 ฝีพาย และรุ่น 30 ฝีพาย นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน และประชาชนโดยทั่วไป เช่น จัดนิทรรศการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดง

มหรสพสมโภช เพื่อร่วมการสืบสานวัฒนธรรม มรดกแห่งล�าน�้าปาว และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี

อ�าเภอ  พิบูลย์รักษ์

ช่ือกิจกรรม  งานนมัสการหลวงปู่พิบูลย์ และประเพณีโคมลม 

   ลอยฟ้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อ�าเภอพิบูลย์รักษ์

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน จัดขึ้นวันที่ ๒๕-๒๖  ธันวาคม ของทุกปี

   ณ วดัพระแท่น และสนามหน้าท่ีว่าการอ�าเภอพบูิลย์รักษ์

 แต่เดิมการปล่อยโคมลมเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจัดขึ้นเอง ปัจจุบันได้ก�าหนด

ให้การจดังานโคมลมเป็นงานประเพณีระดับอ�าเภอซึง่จัดข้ึนเป็นประจ�า ประมาณเดอืน

ธันวาคมของทุกปี (หลังการท�านาแล้วเสร็จ) งานประเพณีโคมลม ถือว่าเป็นงาน

ประเพณีที่มีชื่อเสียงของอ�าเภอพิบูลย์รักษ์และของจังหวัดอุดรธานี

 มีพิธีสักการะดวงวิญญาณหลวงปู่พิบูลย์ การร�าบูชาหลวงปู่พิบูลย์ และได้น�า

กิจกรรมการทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม มาเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญในการจัดงาน เพื่อ

ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนชาวอ�าเภอพิบูลย์รักษ์ อีกท้ังเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

กิจกรรมมีการปล่อยโคมลมเพื่อบูชาสิงศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมการแข่งขันและประกวด 

โคมลม ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย การจัดแสดงผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ขบวนฟ้อนร�า 

และขบวนแห่ของดีพิบูลย์รักษ์ นิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม การแสดง

แบบผ้ามัดหมี่ย้อมคราม การประกวดธิดาโคมลม การแสดงนาฏลีลาของนักเรียน- 

กลุม่พฒันาสตรอี�าเภอพิบลูย์รักษ์ งานโฮมพาแลง กจิกรรมด้านสขุภาพ การแข่งขนักีฬา  

กิจกรรมลานวัฒนธรรมฯ
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อ�าเภอ  เพ็ญ

ช่ือกิจกรรม  อ�าเภอเพ็ญ 115 ปี ของดี 11 ต�าบล

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน การจัดงานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

   ณ วัดเกาะแก้ว และสนามหน้าที่ว่าการ อ�าเภอเพ็ญ
 การจดังาน เพือ่น้อมร�าลึกในพระคณุของพระแม่นางเพญ็  สตรทีีส่าวงามทีสุ่ด
ผูส้ละชพีเพือ่รักษาบ้านเมอืง มพิีธบีวงสรวงทีพ่ระธาตุนางเพญ็ จะมสีาวงามอ�าเภอเพญ็
กว่า 1,000 คน ร่วมร�าบวงสรวง กิจกรรมท�าบุญตักบาตร ณ บริเวณวัดเกาะแก้ว  
มีขบวนแห่ของดี 11 ต�าบล การประกวดปลานิล และพ่อพันธุ์กบจัมโบ้ การแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้าน มัจฉากาชาด จ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดร้องเพลง 
ประกวดธิดาเพ็ญ การแต่งกาย ย้อนยุคอุ่นไอรัก การเดินแฟช่ันการกุศล การแสดง
แสงเสียงต�านานประวัติศาสตร์พระธาตุนางเพ็ญ

อ�าเภอ  นายูง

ช่ือกิจกรรม  งานนมัสการวันมรณภาพ หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน เดือนมีนาคม

   ณ วัดเทพสิงหาร บ้านนายูง หมู่ที่ 1 ต�าบลนายูง
 หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 8 ค�่า เดือน 6 พ.ศ. 2410  
ปีเถาะ ณ บ้านนายูง อ.น�้าโสม เมื่อบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว ท่านก็ตั้งหน้าศึกษา
วิชาธรรมต่าง ๆ โดยแยกประเภทดังนี้
 - สมถะท่านได้ศึกษาวิชา กับส�าเร็จลุนแห่งนครจ�าปาศักดิ์ เป็นวิชาโลกียะ 
สามารถแสดงฤทธิ์เดช ได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ ทางแห่งวิปัสสนา ท่านได้มาศึกษาภาค
การปฏิบัติอยู่กับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นเวลานานถึง ๔ ปี หลวงปู่เครื่อง แห่งวัด
เทพสิงหาร ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยองค์หนึ่งที่มีอายุยืนนานร้อยกว่าปี  
 กิจกรรมภายในงาน พิธีสักการะรูปเหมือนหลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร การร�า
บวงสรวง รถขบวนแห่ของดี 4 ต�าบล จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
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ช่ือกิจกรรม  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาวที่นายูง

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน เดือนมกราคม ของทุกปี

   ณ บ้านนาค�า หมู่ที่ ๖ ต�าบลบ้านก้อง,

   บ้านคีรีวงกต ต�าบลนาแค อ�าเภอนายูง

 อ�าเภอนายูง มีสภาพแวดล้อมมีความเป็นธรรมชาติ อากาศดี ทิวทัศน์สวย วิถี

ชีวิตของคนในชุมชนส่วนมากท�าการเกษตร และได้น�าวิถีชีวิตชุมชนมาต่อยอดสู่การ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีการจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตร การวิ่งมินิมาราธอนเพื่อ

สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นั่งรถแต๊ก กินข้าวป่า น�้าตกช้างพลาย เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวก�าหนดจัดงานประจ�าทุกปีในฤดูหนาว 

 กิจกรรมมีขบวนแห่ 4 ต�าบล ประกวดส้มต�าลีลา ประกวดการเต้นแอโรบิค 

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน วิ่งชมพูดูหมอก

อ�าเภอ  หนองวัวซอ

ช่ือกิจกรรม  งานมหกรรมมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ

ช่วงเวลา/สถานที่จัดงาน เดือนมีนาคมของทุกปี

   ณ สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอหนองวัวซอ

 การจัดงานกาชาด มะม่วงแฟร์ ของดีหนองววัซอจัดข้ึนครัง้แรกใน ปี พ.ศ. 2533 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้จ�าหน่ายผลผลติทางการเกษตร โดยการระดมทุนจาก

เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ในช่วงแรกมีการเปลี่ยนแปลงชื่องานหลายครั้ง จนในที่สุด

ทีป่ระชมุหวัหน้าส่วนราชการของอ�าเภอ ได้มกีารเปลีย่นชือ่เป็นงานมะม่วงแฟร์ ของดี

หนองวัวซอ 

 กิจกรรม การจัดแสดงพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ การจ�าหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตร การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ การจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบล 

หนึง่ผลติภณัฑ์และผลติภณัฑ์ชมุชนของดี 8 ต�าบลของอ�าเภอหนองวัวซอ การจ�าหน่าย

สนิค้าราคาย่อมเยา การประกวดและแข่งขนัด้านการเกษตร การประกวดธดิามะม่วงแฟร์  

และมหรสพตลอดงาน
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     ขอ้มลูพืน้ฐำนดำ้นแรงงำน

	 1.	 โครงสรำ้งแรงงำน	
  ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ปี 2563 พบว่า มี

ประชากรที่อยู่ในก�าลังแรงงาน จ�านวน 616,098 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 ผู้มีงานท�า 

608,986 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 ผู้ว่างงาน 3,728 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 และผู้รอ

ฤดูกาล 3,385 คิดเป็นร้อยละ 0.3 ส�าหรับผู้ไม่อยู่ในก�าลังแรงงาน จ�านวน 392,869 

คน คดิเป็นร้อยละ 38.9 (ส่วนใหญ่เป็นเด็ก/ผูส้งูอาย/ุผูท้�างานบ้าน/เรยีนหนงัสอื) และ

มีอัตราการว่างงาน 0.6    

สถำนภำพแรงงำน
รวม ชำย หญงิ

จ�ำนวน	
(คน) รอ้ยละ จ�ำนวน

(คน) รอ้ยละ จ�ำนวน
(คน) รอ้ยละ

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 1,008,967 100.0 485,453 100.0 523,515 100

  ก�าลังแรงงานรวม 616,098 61.1 344,862 71.0 271,236 51.8

    ก�าลังแรงงานปัจจุบัน 612,714 60.7 343,825 70.8 268,889 51.4

       ผู้มีงานท�า 608,986 60.4 342,491 70.6 266,495 50.9

       ผู้ว่างงาน 3,728 0.4 1,334 0.3 2,394 0.5

    ก�าลังแรงงานที่รอฤดูกาล 3,385 0.3 1,038 0.2 2,347 0.4

ผู้ไม่อยู่ในก�าลังแรงงาน 392,869 38.9 140,590 29.0 252,279 48.2

    ท�างานบ้าน 100,558 10.0 4,669 1.0 95,889 18.3

    เรียนหนังสือ 103,178 10.2 48,714 10.0 54,464 10.4

    อื่นๆ 189,132 18.7 87,207 18.0 101,925 19.5

อัตราการว่างงาน 3,728 0.6 1,334 0.2 2,394 0.4

ที่มา : ส�านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี
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	 2.	แรงงำนตำ่งดำ้ว		
  จ�านวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอุดรธานีที่มีการจดทะเบียน พ.ศ.2563  

มีจ�านวนทั้งสิ้น 2,403 คน จ�าแนกเป็นสัญชาติเมียนมา 324 คน สัญชาติลาว 1,725 

คน และสัญชาติกัมพูชา 354 คน

จ�ำนวนกำรจดทะเบยีนแรงงำนตำ่งดำ้ว	(คน)

จังหวัดอุดรธานี เมียนมา ลาว กัมพูชา

2,403 324 1,725 354

ที่มา : ส�านักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี

     ขอ้มลูพืน้ฐำนดำ้นกำรศกึษำ

	 สถำนศกึษำ	
  ในปี 2563 จังหวัดอุดรธานีมีสถานศึกษาทั้งสิ้น จ�านวน 1,155 แห่ง 

บคุลากรทางการศกึษา จ�านวน 18,673 คน และนักเรยีน จ�านวน 311,744 คน จ�าแนก

เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจ�านวน 1,085 แห่ง และสถานศึกษา

สังกัดอื่นๆ 70 แห่ง ส�าหรับสถานศึกษาในสังกัดศึกษาธิการจ�าแนกเป็น ส�านักคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 834 แห่ง ส�านักคณะกรรมการส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน (ในและนอกระบบ) จ�านวน 205 แห่ง สังกัดส�านักคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา จ�านวน 26 แห่ง ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (กศน.) 

จ�านวน 20 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดอุดรธานี จ�านวน 1 แห่ง และ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จ�านวน 1 แห่ง ส�าหรับสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ 

จ�าแนกเป็นส�านักคณะกรรมการการอดุมศกึษา จ�านวน 8 แห่ง ส�านกัพระพทุธศาสนา 

(ร.ร.พระปริยัติธรรม) จ�านวน 21 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 34 แห่ง 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน 5 แห่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขตอุดรธานี จ�านวน 1 แห่ง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี  

จ�านวน 1 แห่ง
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ที่ สงักดั
จ�ำนวน

สถำนศกึษำ
(แหง่)

บคุลำกรทำง 
กำรศกึษำ

(คน)
นกัเรยีน
(คน)

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1,085 15,233 270,731

1 ส�านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 834 12,939 165,696

สพป.อุดรธานี เขต 1 225 2,993 38,198

สพป.อุดรธานี เขต 2 195 2,346 24,803

สพป.อุดรธานี เขต 3 302 2,646 31,968

สพป.อุดรธานี เขต 4 146 1,730 23,532

สพม.20 63 3,046 46,399

2 ส�านักคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน (ในระบบ) 60 1,916 36,948

ส�านกัคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน (นอกระบบ) 145 0 0

3 ส�านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26 0 36,957

สังกัด อาชีวศึกษา 9 0 18,901

สังกัด เอกชน 17 0 18,056

4 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (กศน.) 20 378 31,130

5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดอุดรธานี 1 97 606

6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1 81 190

สถานศึกษาในสังกัดอื่น 70 3,440 41,013

7 ส�านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 1,304 23,278

7.1 สถานศึกษาในก�ากับของรัฐบาล 4 1,124 20,740

7.2 สถานศึกษาของเอกชน 3 137 1,932

7.3 โรงเรียนสาธิต 1 43 606

8 ส�านักพระพุทธศาสนา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) 21 273 1,749

9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 1,662 14,136

9.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 239 3,648

9.2 เทศบาลนครอุดรธานี                              12 1,318 7,448

9.3 เทศบาลเมือง                                         4 105 721

9.4 เทศบาลต�าบล                                        8 2,177

9.5 องค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดอุดรธานี        2 142

10 โรงเรียนต�ารวจตะเวนชายแดน 5 27 320

11 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี 1 69 892

12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี 1 105 638

รวมทั้งสิ้น 1,155 18,673 311,744

หมายเหตุ : ไม่รวมเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของท้องถิ่น จ�านวน 25,252 คน และ ศูนย์เด็กเล็กใน  
 พมจ. จ�านวน 508 คน
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	ขอ้มลูพืน้ฐำนดำ้นสำธำรณสขุ

	 1.	 สถำนบรกิำรสำธำรณสขุ	
  สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล แบ่งระดับหน่วยบริการของรัฐตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

(Service Plan) (ที่มา : ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2562)

 ภาครัฐฯ
  1. สถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
   1.1 ระดับตติยภูมิ มี โรงพยาบาลศูนย์ จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
    1. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้แก่
     โรงพยาบาลอุดรธานี ขนาด 1,022 เตียง
    2. โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่
     โรงพยาบาลกุมภวาปี ขนาด 180 เตียง
   1.2 ระดับทุติยภูมิ 
    1. โรงพยาบาลชุมชน (ระดับ M2) จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่
     โรงพยาบาลหนองหาน ขนาด 110 เตียง
     โรงพยาบาลบ้านผือ  ขนาด 90 เตียง
    2. โรงพยาบาลชุมชน (ระดับ F1) จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่
     โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ขนาด 120 เตียง
     โรงพยาบาลเพ็ญ ขนาด 120 เตียง
     โรงพยาบาลน�้าโสม ขนาด 60 เตียง
    3. โรงพยาบาลชุมชน (ระดับ F2) จ�านวน 11 แห่ง ได้แก่
     โรงพยาบาลกุดจับ ขนาด     50 เตียง
     โรงพยาบาลวังสามหมอ ขนาด 40 เตียง
     โรงพยาบาลหนองวัวซอ ขนาด 30 เตียง
     โรงพยาบาลโนนสะอาด ขนาด 30 เตียง
     โรงพยาบาลศรีธาตุ ขนาด 30 เตียง
     โรงพยาบาลไชยวาน  ขนาด 30 เตียง
     โรงพยาบาลทุ่งฝน ขนาด 30 เตียง
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     โรงพยาบาลสร้างคอม ขนาด 30 เตียง

     โรงพยาบาลนายูง ขนาด 30 เตียง

     โรงพยาบาลหนองแสง ขนาด 30 เตียง

     โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ ขนาด 30 เตียง

    4. โรงพยาบาลชุมชน (ระดับ F3) จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่

     โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง  ขนาด 10 เตียง

     โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม  ขนาด 10 เตียง

     โรงพยาบาลกู่แก้ว ขนาด 10 เตียง

   1.3 ระดับปฐมภูมิ 

    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) จ�านวน 210 แห่ง  

    2. ศูนย์สุขภาพเขตเมืองสังกัดโรงพยาบาลอุดรธานี   

     จ�านวน 3 แห่ง 

    3. ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  จ�านวน 10 แห่ง 

 2. สถานบริการในสังกัดกรมการแพทย์  จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่

  โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี  ขนาด 133 เตียง   

  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี ขนาด 60 เตียง

  3. สถานบริการในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ�านวน 1 แห่ง ได้แก่    

  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี

 4. ส�านักวิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

  ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี  จ�านวน 1 แห่ง   

  ศนูย์ควบคมุโรคตดิต่อน�าโดยแมลงท่ี 6.2 อดุรธาน ี(ศตม.) จ�านวน 1 แห่ง     

  ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จ�านวน 1 แห่ง   

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี จ�านวน 1 แห่ง   

  ส�านักงานเขตสุขภาพที่ 8 จ�านวน 1 แห่ง     

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี จ�านวน   1 แห่ง
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 5. สถานบริการสังกัดกระทรวงกลาโหม   
  โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ขนาด 150 เตียง      
  โรงพยาบาลกองบิน 23 อุดรธานี ขนาด 30 เตียง

 ภาคเอกชน  ได้แก่  
 1. โรงพยาบาล ขนาด 100 เตียง จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
  โรงพยาบาลกรุงเทพ-อุดรธานี 
  โรงพยาบาลเอกอุดร
  โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา  
 2. คลินิก จ�านวน 406 แห่ง  
 3. สถานที่ขายยา/ผลิตยา จ�านวน 376 แห่ง 
 4. สถานที่ผลิตอาหารและน�าเข้า จ�านวน 820 แห่ง

	 2.	 กำรปว่ยของผูป้ว่ยนอก
  สาเหตกุารป่วยของผูป่้วยนอก 5 อนัดับแรก ปี 2562 ของจงัหวดัอดุรธานี 

ได้แก่ 1) เบาหวาน 2) ความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน�า 3) เนื้อเยื่อผิดปกติ  

4) การติดเชือ้ของทางเดินหายใจ ส่วนบนแบบเฉยีบพลนั อืน่ ๆ และ 5) ความผดิปกติ

อื่นๆ ของฟันและโครงสร้าง ตามล�าดับ

ที่ สำเหตกุำรปว่ย	(กลุม่โรค) จ�ำนวน อตัรำตอ่	1,000
ประชำกร

 1 เบาหวาน 454,281 286.96

 2 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน�า 452,411     285.78

 3 เนื้อเยื่อผิดปกติ 377,491    238.45

 4 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน แบบเฉียบพลัน

อื่น ๆ

393,261 248.41

 5 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 181,241 114.49

 6 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะ และดูโอเดนัม 144,274 91.13

 7 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ, ไม่ระบุเฉพาะ
และหลายบริเวณในร่างกาย

119,433 75.44
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ที่มา : ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2562

	 3.		กำรปว่ยของผูป้ว่ยใน
  กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรกของจังหวัด

อุดรธานี  ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1) โลหิตจางอื่นๆ 2) ปอดบวม 3) การบาดเจ็บ

ระบุเฉพาะอื่นๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน ร่างกาย 4) ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ 

ของการตั้งครรภ์ และการคลอด 5) เบาหวาน

ที่ สำเหตกุำรปว่ย	(กลุม่โรค) จ�ำนวน อตัรำตอ่	1,000
ประชำกร

1 โลหิตจางอื่น ๆ 8,635 54.55

2 ปอดบวม 8,291 52.37

3 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ, ไม่ระบุเฉพาะและหลาย

บริเวณในร่างกาย  

5,306 33.52

4 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด 4,634 29.27

5 เบาหวาน 4,546 28.72

6 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 4,370 27.60

7 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ 
และถุงน�้าคร�่า และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด

4,113 25.98

8 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 3,778 23.86

9 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น
แบบเรื้อรังอื่น

3,680 23.25

10 ไข้จากไวรัสที่น�าโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจาก
ไวรัสอื่น ๆ

3,116 19.68

ที่มา : ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2562

ที่ สำเหตกุำรปว่ย	(กลุม่โรค) จ�ำนวน อตัรำตอ่	1,000
ประชำกร

 8 ฟันผุ 111,107 70.18

 9 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 73,008       46.12

10 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 70,640       44.62
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	 4.		 อตัรำปว่ยดว้ยโรคทีเ่ฝำ้ระวงัทำงระบำดวทิยำ	
  อุดรธานีมีการด�าเนินงานพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพให้ได้คุณภาพ 

และให้ประชาชนเข้าถงึบรกิาร ส่งผลให้ประชาชนได้รบับรกิารทีม่คีณุภาพ ซึง่สามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์การเจ็บป่วยได้จากอตัราป่วยด้วย โรคทีเ่ฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา  

ส�าหรับปี พ.ศ. 2561 พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 ล�าดับ

แรก ได้แก่ 1) อุจจาระร่วง 2) โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3) ปอดบวม 4) อาหารเป็นพิษ 

และ 5) ตาแดง ตามล�าดับ

ที่ ชือ่โรค จ�ำนวน อตัรำปว่ยตอ่แสนคน

1 อุจจาระร่วง 10,438 657.31

2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 9,278 584.26

3 ปอดบวม 4,849 305.35

4 อาหารเป็นพิษ 1,735 109.26

5 ตาแดง 1,460 91.94

6 ไข้หวัดใหญ่ 1,096 69.02

7 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ 640 40.3

8 อิสุกอิใส 638 40.18

9 มือ เท้า ปาก 495 31.17

10 ไข้เลือดออก 422 26.57

ที่มา : ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2562
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	ดำ้นทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

	 1.	 	ดนิ
  จงัหวัดอุดรธาน ีมพีืน้ทีส่่วนใหญ่ของจงัหวดัอดุรธาน ีเป็นดนิปนทรายและ
ดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน ไม่เก็บน�้าหรืออุ้มน�้าในฤดูแล้ง พื้นที่บางแห่งเป็นดินเค็ม
ซึ่งประกอบกสิกรรมไม่ค่อยได้ผลดี และบางพื้นที่เป็นลูกคลื่นดินดาน พื้นท่ีบางส่วน
ของจงัหวดัอดุรธานเีป็นพืน้ทีด่นิเคม็โดยเฉพาะเขตอ�าเภอบ้านดุงทีม่พีืน้ทีค่ราบเกลอื
มากกว่า 50% มากที่สุดในอ�าเภอที่มีดินเค็มของพื้นที่ทั้งหมด 16 อ�าเภอ โดยอ�าเภอ
ที่ไม่มีพื้นที่ดินเค็มเลย คือ อ�าเภอวังสามหมอ น�้าโสม และนายูง ดินทรายคิดเป็นร้อย
ละ 5 ของพื้นที่จังหวัด พบในอ�าเภอกุดจับ อ�าเภอเมือง อ�าเภอหนองแสง และอ�าเภอ
โนนสะอาด ดินทรายเป็นอุปสรรคต่อการขุดบ่อหรือสระเพื่อเก็บกักน�้าต้องใช้เวลา
หลายปี จึงจะสามารถเก็บน�้าดีนอกจากนี้ยังปัญหาการชะล้างของหน้าดินได้ง่ายโดย
เฉพาะพ้ืนทีท่ีม่คีวามลาดเทจะมอีนัตรายการพงัทลายของหน้าดนิค่อนข้างมากดนิตืน้
คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่จังหวัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกอ�าเภอ หมู่บ้าน เสี่ยงภัยต่อ
ดินถล่มมีทั้งสิ้น 35 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของหมู่บ้านทั้งจังหวัดส่วนใหญ่อยู่
ในอ�าเภอนายูง น�้าโสม วังสามหมอ หนองวัวซอ ไชยวาน ศรีธาตุ และอ�าเภอเมือง
ต่างๆ ประเภทของดิน ประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้ 1) ดินเหนียว เป็นดินที่มีเนื้อ 
ละเอียด มีสดี�าหรือสีคล�า้ ระบายน�า้และอากาศได้ไม่ดี เพราะเม็ดดนิเลก็จบัตวักนัแน่น
จึงอุ้มน�้า 2) ดินร่วน เป็น ดินที่มีเม็ดดินใหญ่กว่าดินเหนียวประกอบด้วยทรายและดิน
เหนียวในปริมาณพอ ๆ กัน จึงมีสีด�าเพราะมีฮิวมัสอยู่มาก ระบายน�้าและอากาศได้ดี 
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3) ดินทราย เป็น ดินที่มีทรายปนอยู่มาก จึงท�าให้มีเนื้อดินหยาบ เม็ดดินใหญ่และไม่
เกาะกัน น�้าและอากาศซึมผ่านง่าย ไม่อุ้มน�้า จึงมีการระบายน�้าและอากาศได้ดี  
ที่มา : ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 
2560)

	 2.		น�ำ้/แหลง่น�ำ้
  2.1 แหล่งน�้า
   แหล่งน�้าของจังหวัดอุดรธานี มีจ�านวนทั้งสิ้น 294 แห่ง จ�าแนกเป็น 
อ่างเก็บน�้า 178 แห่ง (อ่างขนาดใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลาง 20 แห่ง และขนาดเล็ก 156 
แห่ง) ฝายคอนกรีต 116 แห่ง

  2.2 ลุ่มน�้า
   ส�าหรับพืน้ทีลุ่ม่น�า้มจี�านวนทัง้สิน้ 11 ลุม่น�า้ (ลุม่น�า้แม่น�า้โขงส่วนท่ี 5 
ห้วยน�า้โสม น�า้โมง แม่น�า้โขงส่วนที ่6 น�า้สวย ห้วยหลวง ห้วยดาน แม่น�า้สงครามตอนบน
ล�าปาวตอนบน ล�าพันชาด และล�าน�้าพองตอนล่าง) ครอบคลุมพื้นที่ 21,132 ตร.กม. 
ลุม่น�า้ทีมี่ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของจังหวดัคือลุม่น�า้ห้วยหลวงครอบคลุมพืน้ท่ี 3,425 ตร.กม. 
หรอืร้อยละ 16.20 ของพืน้ทีลุ่ม่น�า้ของจังหวดั (ครอบคลมุอ�าเภอเมอืงอดุรธาน ีอ�าเภอ
บ้านดุง อ�าเภอเพ็ญ  อ�าเภอบ้านผอื อ�าเภอหนองหาน อ�าเภอหนองววัซอ อ�าเภอกดุจบั 
อ�าเภอสร้างคอม อ�าเภอพิบูลย์รักษ์ และอ�าเภอทุ่งฝน) รองลงมาคือล�าปาวตอนบน
และน�้าโมงครอบคลุมพื้นที่ 3,265 และ 2,718 ตร.กม. ตามล�าดับ โดยเป็นพื้นที่
ชลประทาน 868,534 ไร่ ความต้องการใช้น�้าปัจจุบัน 1,625.34 ล้านลบ.ม. และมี
ความต้องการใช้น�้าในปี 2568 จ�านวน 4,093.90 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 151.87 
โดยมีความต้องการใช้น�้าด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จ�านวน 42.57 ล้านลบ.ม.และ
มีความต้องการใช้น�้าในพื้นที่อุตสาหกรรม ในปี 2568 จ�านวน 133.47 ล้านลบ.ม. ซึ่ง
มคีวามต้องการเพ่ิมข้ึนมากทีส่ดุ ถึงร้อยละ 213.53 ความต้องการใช้น�า้ด้านการเกษตร 
ในปัจจุบัน จ�านวน 1,451.75 ล้านลบ.ม. และมีความต้องการใช้น�้าในด้านการเกษตร 
ปี 2568 จ�านวน 3,797.18 ล้านลบ.ม. ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 161.55 
ความต้องการใช้น�้าด้านการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว ในปัจจุบัน จ�านวน 131.02 
ล้านลบ.ม. และมคีวามต้องการใช้น�า้ในด้านการอปุโภคบรโิภค การท่องเทีย่ว ปี 2568 
จ�านวน 163.25 ล้านลบ.ม. ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.59
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ลุม่น�ำ้
พืน้ที่
(ตร.
กม.)

พืน้ที่
เกษตร	
(ไร)่

พืน้ที่
ชล
ประ	
ทำน	
(ไร)่

ควำมตอ้งกำรใชน้�ำ้ปจัจบุนั	
(ลำ้น	ลบ.ม.)

ควำมตอ้งกำรใชน้�ำ้ในป	ี2568
(ลำ้น	ลบ.ม.)

อปุ
โภคฯ	
และ
ทอ่ง
เทีย่ว

 
เกษตร รวม

อปุ
โภคฯ	
และ
ทอ่ง
เทีย่ว

เกษตร รวม

แม่น�้าโขง

ส่วนที่ 5

1,823 510,317 26,010 2.81 0.16 22.76 25.73 2.87 0.19 22.76 25.82

ห้วยน�้าโสม 1,056 390,160 41,800 3.10 0.001 304.88 307.98 3.68 0.01 305.02 308.71

น�้าโมง 2,718 1,141,478 121,100 7.08 0.48 82.51 90.07 11.04 0.73 539.17 550.94

แม่น�้าโขง

ส่วนที่ 6

540 257,357 70,120 7.13 0.28 47.27 54.68 6.91 0.33 156.71 163.95

น�้าสวย 1,310 707,088 72,505 16.9 0.40 68.33 85.63 20.27 0.52 73.28 94.07

ห้วยหลวง 3,425 1,534,695 150,693 30.65 3.09 146.41 180.15 35.38 3.73 220.00 259.11

ห้วยดาน 681 369,305 3,600 2.54 0.44 3.06 6.04 3.17 0.53 8.54 12.24

แม่น�า้สงคราม

ตอนบน

3,271 1,472,526 90,427 18.66 11.61 224.72 254.99 27.86 16.24 1,176.53 1,220.63

ล�าปาวตอนบน 3,265 1,641,594 111,400 17.49 1.23 148.21 166.93 19.00 15.68 821.51 856.19

ล�าพันชาด 657 131,544 44,000 1.17 11.72 4.81 17.70 2.40 48.04 51.84 102.28

ล�าน�้าพอง

ตอนล่าง

2,386 1,099,480 137,879 23.49 13.16 398.79 435.44 30.67 47.47 421.82 499.96

รวม 21,132 9,255,544 868,534 131.02 42.57 1,451.75 1,625.34 163.25 133.47 3,797.18 4,093.90

อตุ
สำ

หก
รร

ม

อตุ
สำ

หก
รร

ม

ที่มา: ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
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	ปำ่ไม้

 	 ปำ่สงวนแหง่ชำติ
  จงัหวัดอดุรธานมีจี�านวนป่าสงวนแห่งชาติ จ�านวน 21 ป่า มเีนือ้ทีป่่าตาม

ประกาศแนบท้ายกฎกระทรวงฯ จ�านวน 2,908,723.50 ไร่ และมีพื้นที่คงสภาพป่า

จากข้อมูลการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ป่าคงสภาพ จ�านวน 

3,543,920.54 ไร่

ที่ ชือ่ปำ่สงวนแหง่ชำติ พืน้ที่
(ตร.กม.)

พืน้ทีท่ำ้ยกฎ
กระทรวงฯ

(ไร)่

1 ป่ากุดจับ ต.เขือน�้า บ้านเม็ก กุดจับ หมากหญ้า อ.บ้านผือ 

เมืองอุดรธานี

310.08 193,803.00

2 ป่าเขือน�้า  ต.กลางใหญ่ หายโศก เมืองพาน เขือน�้า

จ�าปาโมง ค�าบง บ้าน อ.บ้านผือ 

266.00 166,250.00

3 ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้า ต.สุมเส้า บ้านเหล่า 

อ.เพ็ญ

127.00 79,375.00

4 ป่าโคกน�้าเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ ต.สร้างคอม ต.เพ็ญ 

อ.เพ็ญ 

174.00 108,750.00

5 ป่าดงหนองขุ่นและป่าดงหนองไฮ ต.นิคมสงเคราะห์

บ้านตาด หมากหญ้า อ.เมืองอุดรธานี หนองวัวซอ

 33.04 20,650.00
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ที่ ชือ่ปำ่สงวนแหง่ชำติ พืน้ที่
(ตร.กม.)

พืน้ทีท่ำ้ยกฎ
กระทรวงฯ

(ไร)่

6 ป่าต�าบลเชียงหวาง ป่าต�าบลเพ็ญ และป่าต�าบลสุมเส้า 

ต.เชียงหวาง เพ็ญ สุมเส้า อ.เพ็ญ

92.93 58,083.00

7 ป่าทม และป่าข่า  ต.ทมนางงาม สีออ อ.โนนสะอาด 

กุมภวาปี

109.00 68,125.00

8 ป่านายูง และป่าน�้าโสม อ.นาแค นายูง หนองแวง น�้าโสม 

นางัว อ.น�้าโสม

1,070.00 668,750.00

9 ป่าบะยาว ป่าหัวนาค�า ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า  

และป่าหนองหญ้าไชย ต.บะยาว หัวนาค�า นายูง อ.ศรีธาตุ 

อ.กุมภวาปี 

713.81 446,131.00

10 ป่าบ้านจัน แปลงที่ 1 ต.นาไหม อ.บ้านดุง 15.50 9,687.00

11 ป่าบ้านจนั แปลงที ่2 ต.ถ่อนนาลบั บ้านจนั นาไหม บ้านดงุ 

วังทอง อ.บ้านดุง 

158.50 99,062.00

12 ป่าบ้านจีต ป่าไชยวาน ป่าหนองหลักและป่าคอนสาย 

ต.คอนสาย บ ้านจีด หนองหลัก โพนสูง ไชยวาน 

อ.หนองหาน อ.ไชยวาน อ.หนองหาน

334.30 208,937.50

13 ป่าบ้านดุง และป่าดงเย็น แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 

ต.วังทอง บ้านม่วง โพนสูง อ้อมกอ 

63.20 39,501.00

14 ป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรีส�าราญ และป่าแสงสว่าง ต.แสงสว่าง 

ปะโค ห้วยเก้ิง โพศรีส�าราญ โนนสะอาด อ.หนองแสง 

กุมภวาปี โนนสะอาด 

152.37 95,234.00

15 ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม ต.บ้านแดง สะแบง สรอยพร้าว 

ทุ่งใหญ่ อ.หนองหาน  อ.ทุ่งฝน

142.34 88,962.00

16 ป่าพันดอนและป่าปะโค ต.เสอเพลอ ปะโค พันคอน  

โพธิ์ศรีส�าราญ อ.กุมภวาปี 

307.77 192,356.00

17 ป่าโพธิ์ศรีส�าราญ ต.โพธิ์ศรีส�าราญ โนนสะอาด บุ่งแก้ว 

อ.กุมภวาปี

139.82 87,386.00
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ที่มา: ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

 	 เนือ้ทีป่ำ่ไม้
  จังหวัดอุดรธานี ปี 2562  มีเนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมด 707,169.28 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 9.6 ของเนื้อที่ทั้งหมด ซึ่งพบว่าพื้นที่ป่าลดลงทุกปี มีอัตราการเปลี่ยนแปลง 

-1.1

ที่ ชือ่ปำ่สงวนแหง่ชำติ พืน้ที่
(ตร.กม.)

พืน้ทีท่ำ้ยกฎ
กระทรวงฯ

(ไร)่

18 ป่าเวียงค�าและป่าศรีธาตุ ต.เวียงค�า หัวนาค�า ศรีธาตุ 

บ้านโป่ง จ�าปี อ.กุมภวาปี อ.ศรีธาตุ

184.48 115,300.00

19 ป่าหนองบุและป่าหนองหาน ต.หนองบ ุหนองหาน โพนงาม 

อ.เมือง หนองหาน

25.81 16,131.00

20 ป่าหนองหญ้าไซ ป่าท่าลาด ป่าวังขัย และป่าล�าปาว 

ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ

19.00 11,875.00

21 ป่าหมากหญ้า  ต.หมากหญ้า อูบมุ่ง อ.เมืองอุดรธานี 215.00 134,375.00

ปี เนือ้ทีป่ำ่ไม	้(ไร)่ อตัรำกำรเปลีย่นแปลง

2560 712,226.15 -0.2

2561 714,637.07 0.3

2562 707,169.28 -1.1

ที่มา ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

62 ส�ำนักงำนจังหวัดอุดรธานี



63บรรยายสรุป ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุดรธานี



64 ส�ำนักงำนจังหวัดอุดรธานี






