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ค าน า 

 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เหมาะสม
กับการใช้งาน ด้วยเหตุผลแห่งการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อ
การศึกษาที่เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่น การพัฒนา
ท้องถิ่น ก าหนดให้ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาและสร้างเสริมคุณลักษณะความ
เป็นมนุษย์และพลเมืองดีแก่ประชาชนทั้งหลาย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และสร้างคุณภาพชีวิตให้มี
ความเจริญงอกงามด้านปัญญา  ทักษะและทัศนคติ  มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงความรู้ในด้านศิลปะ
วิทยาการที่สร้างบุคลิกลักษณะของผู้มีการศึกษาที่สามารถเป็นทั้งผู้น าผู้ตามและปรับตัวในการด ารงชีวิต
ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์ ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

เอกสารค าสอนรายวิชา วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานี เป็น เอกสารที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นมาของ
สังคมไทยในพ้ืนถิ่นอุดรธานี วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา พ้ืนถิ่นอุดรธานี  
รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทยพ้ืนถิ่นอุดรธานีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งจะท าให้ นักศึกษา ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถน าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในสังคมปัจจุบันได้ 
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ชื่อวิชาภาษาไทย   วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี    

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Udon Thani’s Way of Life   

จ านวนหน่วยกิต          2 หน่วยกิต จํานวนชั่งโมง/สัปดาห ์(2-1-3) 

ค าอธิบายรายวิชา 
ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม     

ภูมิปัญญาพื้นถิ่นอุดร การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ การพัฒนาในพ้ืนถิ่นอุดร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับการพัฒนาท้องถิ่น 

History, way of life, characteristic of society, economy, politics, culture, local 

wisdom of Udon Thani, change, impact, Udon Thani’s developing according to 

philosophy sufficiency economy, the role of Udon Thani Rajabhat University in local 

development. 

วัตถุประสงค์รายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด 

ความเชื่อและการแสดงออกด้านวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นอุดรธานี  
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ลักษณะความคิดความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม การเสริมสร้างประสบการณชีวิตในพ้ืนถิ่น
อุดรธานี  

3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดสํานึกรักบ้านเกิดและทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ ปรับปรุงสังคม
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นอุดรธานี เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น
อุดรธานี 

4. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่า บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  
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เน้ือหารายวิชา 
หน่วยที่ 1   วิวัฒนาการความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานี  ( 6 คาบ ) 
- วิวัฒนาการของของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

- ลักษณะทั่วไปของของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

- โครงสร้างของของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

หน่วยที่ 2   ลักษณะสังคม วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นอุดรธานี (12 คาบ )    

- ลกัษณะทัว่ไปของสงัคม  
- ลกัษณะทัว่ไปของวฒันธรรม  
- ความหลากหลายของกลุม่ชาติพนัธุ์ในพืน้ถ่ินอดุรธานี  
- ความหลากหลายของวฒันธรรมในพืน้ถ่ินอดุรธานี 

- แนวทางการอนรัุกษ์ การสง่เสริม วฒันธรรมประเพณีพืน้ถ่ินอดุรธานี 

หน่วยที่ 3  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนถิ่นอุดรธานี (  12 คาบ ) 
- ลักษณะทั่วไปของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ ์

พ้ืนถิ่นอุดรธานีและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นถิ่นอุดรธาน ี

- แนวทางการอนุรักษ์ การพัฒนา การส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นถิ่น
อุดรธานีพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

หน่วยที่ 4  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธาน ี ( 6 คาบ )  

- ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี   
- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
- ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
- นโยบายการป้องกันและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  

หน่วยที่ 5  บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับการพัฒนาพื้นถิ่นอุดรธานี (9 คาบ) 

- วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

- ความเป็นมาของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

- บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 - สอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 - ระดมสมองและการอภิปรายกรณีศึกษาเพื่อให้รู้จักการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
 - อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน การสรุปประเด็นสําคัญ นําเสนอผลการสืบค้นหรือผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 -  การบรรยายเชิงอภิปราย ชมวีดีทัศน์  โปสเตอร ์
  - ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู ้การสํารวจภาคสนามผ่านโครงงาน  

สื่อการสอน   

- สื่อนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint media    

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซต ์

- กระดานดํา หรือ Whiteboard     

- เอกสารประกอบการคําสอน 

การวัดและประเมินผล 100  % 

คะแนนระหว่างภาค 70 % 

- การประเมินความรู้ทางวิชาการสอบกลางภาค    ร้อยละ 15  

- การประเมินการทํางานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน    ร้อยละ  10 

- การนําเสนอโครงงานการสํารวจภาคสนาม    ร้อยละ   35  

- การประเมินความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย  ร้อยละ  10 

คะแนนสอบปลายภาค  30 % 

เกณฑ์การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 

0 -49 F 65  - 69 C+ 

50 – 54 D 70  -  74 B 

55  - 59  D+ 75  -  79  B+ 

60  - 64 C 80  - 100 A 
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เอกสารอ้างอิง  

1. เอกสารคําสอนประกอบการบรรยายโดยผู้สอน  
2. หนังสือค้นคว้าเฉพาะเรื่องตามแต่ผู้สอนจะมอบหมาย 
3. หนังสือและบทความที่มีเนื้อหาในขอบเขตของสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ในห้องสมุด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
อุดรธานี 
วัตถุประสงค์ทั่วไป  

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการความเป็นมาของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย ลักษณะทั่วไป และองค์ประกอบของโครงสร้างสังคม
วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และหน้าที่ของตนเองต่อสังคมวิถีชีวิตพ้ืน
ถิ่นอุดรธาน ี

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายถึงวิวัฒนาการของของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานีได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายองค์ประกอบ ลักษณะทั่วไป และความสําคัญของของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานไีด้

อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายความต้องการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และการทําหน้าที่ต่อของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานี

ได้อย่างถูกต้อง 
4. วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานไีดอ้ย่างเหมาะสม  

สาระการเรียนรู ้
1. วิวัฒนาการของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

2. บุคคลสําคัญของพื้นถิ่นอุดรธาน ี

3. ข้อมูลพ้ืนฐานพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

4. บทสรุป 

5. คําถามท้ายหน่วย 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน และหนังสือตําราที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง 
2. แบ่งกลุ่มศึกษาถึงวิวัฒนาการของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานีในอดีตถึงปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ถึง

ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในแต่ละยุคสมัย ร่วมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละ
สมัย และองค์ประกอบที่ส่งผลทําให้ของสังคม วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานีผ่าน พ้นวิกฤตต่างๆ โดยออก
นําเสนอหน้าชั้นเรียน 
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3. ศึกษาถึงลักษณะทั่วไป องค์ประกอบและโครงสร้างของสังคม วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานี เพื่อ
วิเคราะห์ถึงสถานบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานี พร้อมยกตัวอย่างหน้าชั้น
เรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. บรรยายสรุปสถานการณ์ของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานใีนยุคโลกาภิวตัน์โดยอาจารย์ผู้สอน 

สื่อการเรียน-แหล่งเรียนรู ้
1. เอกสารคําสอนรายวิชาวิถชีีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

2. วีดีทัศน์วิวัฒนาการของของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

3. รูปภาพ แผนทีพ้ื่นถิ่นอุดรธาน ี

4. Power Point Presentation 

การวัดและการประเมินผล 

1. วิธีวัดและประเมินผล  - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. เครื่องมือวัดและประเมิน – แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. เกณฑ์การประเมินผล - แบบสังเกตพฤติกรรมได้คะแนน 6  คะแนนขึ้นไป 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. คําถามท้ายหน่วยที่ 1 
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หน่วยที่ 1    

วิวัฒนาการความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

วิวัฒนาการความเป็นมาของวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า  บริเวณพ้ืนที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีใน
ปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ประมาณ 5,000-7,000 ปี จาก
หลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียงอําเภอหนองหาน  และภาพเขียนสีบนผนังถ้ํา  ที่อําเภอบ้านผือเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นเป็นอย่างดี   จนเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่าง
ประเทศว่าชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่จังหวัดอุดรธานี มีอารยะธรรมความเจริญ
ในระดับสูง  และอาจถ่ายทอดความเจริญนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้น สันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของ
โลก หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว พ้ืนที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์
สืบต่อมาอีก จนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยทวาราวดี  (พ.ศ. 1200-1600) 

สมัยลพบุรี(พ.ศ. 1200-1800) และสมัยสุโขทัย  (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบ  คือ ใบเสมาสมัย
ทวาราวดี ลพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังบริเวณเทือกเขาภูพานใกล้วัดพระพุทธบาท
บัวบก อําเภอบ้านผือแต่ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีปรากฏในประวัติศาสตร์แต่อย่างใด 

 
รูปภาพ 1.1 แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง   

ที่มา  http://www.thepannaraihotel.com/images/news_images/2/IMG_8310.jpg 
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ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2112 ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ให้แก่พม่าตรงกับสมัยพระเจ้า
บุเรงนอง กษัตริย์กรุงหงสาวดี ได้มีหมายเกณฑ์ให้สมเด็จพระมหาธรรมราชา ไปช่วยตีเมืองเวียงจันทน์ 
ในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรได้ร่วมเสด็จไปในกองทัพพระราชบิดาเป็นครั้งแรก สมทบกับกองทัพพม่า    

ไปตีเมืองเวียงจันทน์ เนื่องจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ยกทัพไปตีเมืองญวนแล้วหายสาบสูญพระเจ้า      

บุเรงนองเห็นโอกาสจึงยกทัพตีโดยให้กองทัพกรุงศรีอยุธยามาสมทบ สมเด็จพระมหาธรรมราชาและ    

สมเด็จพระนเรศวรได้ยกทัพไปถึง เมืองหนองบัวลําภู เมืองหน้าด่านทางใต้ของเวียงจันทน์ ขณะนั้นมี
สมเด็จพระนเรศวรมี พระชนมายุได้ 19 พรรษา จึงได้นํากองทัพพักแรมที่ เมืองหนองบัวลําภู เนื่องจาก    

มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีดอกบัวหลวงขึ้นเต็มที่หนองน้ําสวยงามมาก และหนองน้ํามีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การตั้งพักแรมของกองทัพที่ มีไพร่พลจํานวนมาก และดอกบัวหลวงก็ใช้เพ่ือประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา เพ่ือความเป็นศิริมงคลแก่กองทัพ  เพิ่มขวัญกําลังใจในการออกศึกครั้งนี้ แต่สมเด็จ พระ
นเรศวรทรงประชวรเป็นไข้ทรพิษระหว่างเดินทัพ พระเจ้าบุเรงนองเห็นว่าสงครามจวนจะเสร็จสิ้นจึง
อนุญาตให้กลับไปรักษาพระองค์   การที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เคยเสด็จมาประทับแรมที่เมือง
หนองบัวลําภูเมื่อ พ.ศ.2117 นั้น ทําให้ชื่อเมืองหนองบัวลําภูได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย  ที่เมือง
หนองบัวลําภูนี่เองสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอํานาจ 

 
รูปภาพที่ 1.2 ศาลพระนเรศวรที่จังหวัดหนองบัวลําภู

http://www.nongbualamphu.go.th/390/index.php 
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ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกทรงให้     
เจ้านันทเสนไปปกครองเวียงจันทน์ ต่อมา เจ้านันทเสน เป็นกบฏ จึงมีรับสั่งประหารชีวิตและทรงให้      

เจ้าอินทร์ปกครองแทน หลังเจ้าอินทร์ถึงแก่พิราลัย ก็ทรงให้เจ้าอนุวงศ์ปกครองแทนโอกาสที่เจ้าอนุวงศ์
มาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ในปี พ.ศ. 2367 ได้ทูล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขอแบ่งชาวเวียงจันทน์เมื่อครั้งถูกกวาดต้อนลงมายังไทยครั้ง
สงครามสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวดําริว่าไม่เหมาะ จึงไม่พระราชทานให้ เจ้า
อนุวงศ์รู้สึกอัปยศ เมื่อกลับไปยังเมืองแล้วก็คิดแผนกบฏต่อไทยเจ้าอนุวงศ์พิจารณาเห็นว่า ไทย กําลัง
เผชิญศึกสองด้าน คือ ทั้งพม่าและญวน  เจ้าอนุวงศ์จึงหันไปฝักใฝุญวน ด้วยเห็นว่าหากตั้งตนเป็นอิสระ
แล้ว ไทยคงไม่กล้ายกทัพมาปราบปราม  ครั้งใน พ.ศ. 2369 มีข่าวลือว่าอังกฤษจะนําเรือรบมายึด
กรุงเทพมหานคร  เจ้าอนุวงศ์เห็นเป็นโอกาส จึงยกกองทัพมายึดหัวเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย โดยทัพที่จัดมามี 3 ทัพ ได้แก่ ทัพเจ้าเมืองจําปาศักดิ์ของเจ้าราชบุตร ยกเข้ามาทางอุบลราชธานี , 

ทัพของพระอุปราช ยกเข้ามาทางร้อยเอ็ด  และทัพหลวงของเจ้าอนุวงศ์ยกมาทางนครราชสีมา  เจ้า
อนุวงศ์ออกอุบายแก่เจ้าเมืองตามรายทางว่า อังกฤษกําลังเตรียมนําทัพเรือมายึดกรุงเทพมหานคร 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เจ้าอนุวงศ์เกณฑ์กองทัพเวียงจันทน์ลงมาช่วยทําศึก เจ้า
เมืองตามรายทาง เช่น  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  ขอนแก่นสุรินทร์  ขุขันธ์ หลงเชื่อและให้การสนับสนุนเจ้า
อนุวงศ์ ยอมให้เดินทัพผ่านโดยสะดวก และมอบเสบียงอาหารให้เพ่ิมเติมด้วย จนกระทั่งทัพเวียงจันทน์
มาถึงนครราชสีมา ขณะนั้นพระยานครราชสีมาและพระยาปลัดไม่อยู่ว่าราชการ เจ้าอนุวงศ์ก็เข้ายึด
นครราชสีมาและส่งกองทัพไปกวาดต้อนผู้คนถึงสระบุรี  ทางกรุงเมื่อทราบข่าว ก็มีการแต่งทัพออกไป
ช่วย โดยให้กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ยกกองทัพไปยังสระบุรี ครั้นทัพหน้าเวียงจันทน์ทราบ
ข่าวก็ถอยไปยังนครราชสีมาฝุายเจ้าอนุวงศ์ได้กวาดต้อนชาวเมืองและยึดทรัพย์สินจาก
นครราชสีมา คุณหญิงโม ภริยาพระยาปลัดเมืองนครราชสีมาเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกวาดต้อนไปด้วย จึงออก
อุบายขอให้ผ่อนผันให้ควบคุมไปช้า ๆ เพื่อรอให้บรรดาชาวเมืองไปให้ทันกัน ครั้นถึงทุ่งสัมฤทธิ์ คุณหญิง
โมก็เลี้ยงสุราแก่ทหารลาว เมื่อเห็นได้โอกาส ชาวเมืองทั้งหลายต่างก็ใช้อาวุธฆ่าฟันทหารลาวตายเป็น
จํานวนมาก ทัพลาวได้แตกทัพหนีไป ส่วนชาวเมืองทั้งหลายก็ตั้งค่ายที่ทุ่งสัมฤทธิ์ และมีชาวเมืองที่
หลบหนีมาเข้าสมทบด้วยเป็นจํานวนมาก เจ้าอนุวงศ์ส่งกองทัพมาตีก็ถูกตีพ่ายกลับไป ครั้นเมื่อทราบข่าว
ทางกรุงยกทัพมาช่วยนครราชสีมา เจ้าอนุวงศ์ก็นําทัพกลับไปยังเวียงจันทน์ โดยจัดทัพคอยสกัดตามด่าน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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เพื่อเตรียมการต่อสู้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้พระยาราชสุภาวดีคุมทัพที่สองไปปราบ
กบฏทางอุบลราชธานีและร้อยเอ็ด แล้วไปบรรจบกับทัพแรกที่เวียงจันทน์ และทรงให้เจ้าพระยา        

อภัยภูธรคุมทัพที่สามไปปราบเมืองหล่มและหัวเมืองขึ้น แล้วไปบรรจบกันที่เวียงจันทน์อีกทัพหนึ่ง
กองทัพของพระยาราชสุภาวดีตีพวกกบฏตั้งแต่  พิมาย ยโสธร  ไปจนถึงจําปาศักดิ์  ได้จับตัวเจ้านคร     

จําปาศักดิ์และบุตรหลานของเจ้าอนุวงศ์ ทั้งหมด แล้วเดินทางผ่านนครพนมไปสมทบกันที่เวียงจันทน์   

อีกด้านหนึ่ง ทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ตีด่านหนองบัวลําภู ค่ายทุ่งส้มปุอย ใกล้
กับช่องเขาข้ามไปยังเวียงจันทน์ ทหารลาวส่งกองทัพมาล้อมสู้กันเป็นเวลา 7 วัน กองทัพลาวก็ถูกตีพ่าย
กลับไป เสร็จแล้วก็ยกทัพเข้าเวียงจันทน์ได้ ฝุายเจ้าอนุวงศ์ที่เห็นว่ากองทัพลาวที่ด่านหนองบัวลําภูแพ้
แล้วก็ไม่คิดต่อสู้อีก เจ้าอนุวงศ์นําครอบครัวหนีไปยังญวน แต่ถูกจับตัวได้ ถูกส่งมายังกรุงเทพมหานคร
พร้อมครอบครัว ครั้นเจ้าอนุวงศ์มาถึงกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้    

ทํากรงขังเจ้าอนุวงศ์และครอบครัวเป็นการประจาน ประชาชนไปดูและสาปแช่งทุกวัน เจ้าอนุวงศ์ถูกขัง
ได้ 7-8 วันก็ปุวยตาย  เจ้าพระยาราชสุภาวดีให้ทําลายสถานที่สําคัญในเวียงจันทน์จนหมด และกวาด
ต้อนผู้คนมายังหัวเมืองชั้นใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกพระยาที่จงรักภักดีไป
ปกครอง  หัวเมืองที่ขึ้นกับเวียงจันทน์ให้ขึ้นกับหลวงพระบางแทน ตั้งแต่นั้นลาวก็ขึ้นกับไทยเรื่อยมา 
จนกระทั่งตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 

อุดรธานี ได้เกี่ยวข้องกับการศึกสงคราม กล่าวคือ ในระหว่าง พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้า
อนุวงศ์ยกทัพเข้ามา ยึดเมืองนครราชสีมา  ซึ่งมีผู้นําคือ  คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี ) ได้โจมตีกองทัพเจ้า
อนุวงศ์แตกพ่ายถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลําภู  และได้ต่อสู้กับกองทัพไทยและชาวเมือง
หนองบัวลําภู กระทั่งในปลายสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประมาณ พ.ศ. 2411 พวก
ฮ่อได้รุกราน มาทางด้านหลวงพระบาง สิบสองจุไท  กล่าวคือ พ.ศ. 2394 ฮ่อ หรือกองกําลังชาวจีน ที่
ต่อต้านราชวงศ์แมนจู  ได้ก่อการกบฏโดยเรียกกลุ่มตัวเองว่า  กบฏไท้ผิง เพื่อปลดปล่อยตนเองออกจาก
การปกครองของราชวงศ์แมนจูที่เป็นใหญ่ยึดครองประเทศจีนอยู่ในขณะนั้น จนเกิดการรบพุ่งกันเป็น
การใหญ่ เมื่อปี  พ.ศ. 2405 พวกไท้ผิงพ่ายแพ้ต้องหลบหนีไปซุ่มซ่อนตัวตามปุาเขาในมณฑลต่างๆของ
จีน ทั้งในมณฑลยูนนาน ฮกเอี้ยน กวางไส กวางตุ้ง เสฉวน และส่วนหนึ่งหลบหนีมายังตังเกี๋ย ทางตั้งเกี๋ย
จึงดําเนินการปราบปรามทําให้พวกฮ่อต้องหนีมาอยู่ที่เมืองซันเทียน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2394
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2405
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ในสมัยรัชกาลที่ 5 พวกฮ่อภายใต้การนําของ "ปวงนันชี" ซ่องสุมกําลังที่หลวงพระบาง  ทุ่งไหหิน
อยู่ในเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลาว เป็นกลุ่มโจรปล้นบ้านเมือง
ในดินแดนสิบสองจุไทและเมืองพวน ซึ่งขณะนั้นถือเป็นอาณาเขตของฝุายไทย  กองกําลังฮ่อได้เตรียม
กําลังออกเป็น 2 ทัพ ทัพที่ 1 จะเดินทัพลงมาที่เมืองเวียงจันทร์แล้วจะเข้าตีเมืองหนองค่าย(ชื่อเดิมของ
หนองคาย) ส่วนทัพที่ 2 จะเดินทัพไปทางหัวเมืองพันห้าทั้งหก จะเข้าตีเมืองหลวงพระบาง  พ.ศ. 

2418 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทราบข่าวศึกฮ่อ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา
มหาอํามาตย์(ชื่น กัลยาณมิตร) จัดส่งกองทัพจากกรุงเทพ ฯ ไปปราบฮ่อที่ได้ยกกําลังล่วงล้ําเข้ามาจนถึง
เมืองเวียงจันทน์ 

ในปีพ.ศ. 2426 พวกฮ่อยกมารุกรานเมืองหลวงพระบางอีก โปรดให้พระยาพิชัย (มิ่ง) พระยา
สุโขทัย (ครุธ) คุมกําลังไปช่วยก่อน แล้วให้พระยาราชวรานุกูล (เอก บุญยรัตนพันธุ์) เป็นแม่ทัพยกตาม
ไป ฮ่อได้ข่าวก็ถอยหนีไปปักหลักสู้ที่ค่ายทุ่งเชียงคํา ซึ่งมีแนวกอไผ่แน่นหนาเป็นปูอมปราการ ฝุายไทย
ตามไปถึง ก็ยิงปืนใหญ่เข้าใส่ แต่กระสุนติดกอไผ่ ทําอะไรพวกฮ่อไม่ได้ พระยาราชวรานุกูล  ขัดใจ        

ยกกําลังบุกเข้าไปถูกฮ่อยิงด้วยปืนใหญ่เข้าที่ขาบาดเจ็บสาหัส รุกคืบหน้าไม่ได้ ก็ได้แต่ล้อมค่ายเอาไว้สอง
เดือน ฮ่อเริ่มอดอาหารบาดเจ็บล้มตาย แต่ยังไม่ยอมแพ้ การปราบปรามฮ่อของไทยดําเนินการอยู่จนถึง
ป ีพ.ศ. 2428 จึงได้ถอนกําลังจากทุ่งเชียงคํา กลับมายังเมืองหนองคาย เนื่องจากขาดเสบียงอาหารและ
แม่ทัพคือพระยาราชวรากูลถูกฮ่อยิงบาดเจ็บ 

ในปี พ.ศ. 2428 ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการ
ร้ายกําเริบเสิบสานขึ้นอีกครั้ง  พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารที่ได้รับการฝึกหัดตามแบบยุโรปขึ้น
ไปปราบฮ่อ โดยจัดเป็นสองกองทัพคือกองทัพฝุายใต้และกองทัพฝุายเหนือ  ซึ่งกองทัพฝุายใต้ พระองค์ 
โปรดให้ พันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพยกไปปราบฮ่อในแคว้น          

เมืองพวน มณฑลลาวพวนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขง  และพระองค์ โปรดให้เจ้าหมื่นไวยวรนาถ  เป็นแม่ทัพใหญ่
ฝุายเหนือไปทําการปราบปรามพวกฮ่อ  

"พระเจ้าบรมวงศ์ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" ดํารัสให้  พระอมรวิไสยสรเดช (โต บุญนาค) 

ม.ร.ว.วรุณ พระยาสุริยเดช พระราชวรรินทร์ และพระเจริญราชอาณาเขต   ยกกองทัพไปสมทบ  ซึ่งใน
การรบครั้งนี้ กองทัพไทยได้เอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปในค่ายของพวกฮ่อจนฮ่อแตกหนีไป กองทัพจึงได้ยก 
กองทัพกลับเมืองหนองคายและได้ตั้งกองบัญชาการกองทัพอยู่ที่เมืองหนองคาย แล้วให้พระอมรวิไสยสร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2418
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2418
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2428
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2428
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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เดช (โต บุนนาค) ยกทัพหน้าไปตีค่ายฮ่อที่ทุ่งเชียงคํา พวกฮ่อได้หนีไปในเขตญวน กองทัพไทยจึงรื้อค่าย
ฮ่อที่ทุ่งเชียงคําเสีย   กองทัพฝุายเหนือมีนายพันเอก เจ้าหมื่นไวยวรนาถ (เจิม แสง-ชูโต)  เป็นแม่ทัพยก
ไปปราบฮ่อในแคว้นหัวพันห้าทั้งหก โดยไปชุมนุมทัพที่เมืองพิชัยแล้วเดินทัพต่อไปยังเมืองน่าน แล้วยก
กําลังไปถึงเมืองหลวงพระบาง จากนั้นได้เคลื่อนกําลังเข้าสู่แคว้นหัวพันห้าทั้งหก เมื่อปราบฮ่อในแคว้นนี้
ได้แล้วจึงได้ยกกําลังไปปราบฮ่อในแคว้นสิบสองจุไท  พ.ศ. 2429 สามารถปราบฮ่อได้ราบคาบแล้วจึงยก
กําลังกลับถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2430  

 เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ สงบเรียบร้อยแล้ว กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจึงโปรด ให้สร้างอนุสาวรีย์
ปราบฮ่อขึ้นที่ เมืองหนองคาย เพื่อบรรจุอัฐิทหารจากกรม กองต่างๆ ที่เสียชีพเพื่อชาติในครั้งนั้น ดังนี้  

- กรมทหารอาสาวิเศษ       - กรมแปดเหล่า                - กรมฝรั่งแม่นปืน 

- กรมทหารมาลา                    - กรมสัสดี              - กรมเรือต้น 

- กรมทหารมหาดเล็ก            - กรมการหัวเมือง 
ที่ด้านข้างอนุสาวรีย์ทั้ง 4 ด้านได้จารึกอักษรไว้ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ 

ภาษาจีนและภาษาลาว มีข้อความว่า 
“ปางนี้จักแสดง พจน์พร้อมผู้ภักดี ในอนุสาวรีย์ ไว้เป็นที่ระลึกตาม ผู้กอปรด้วยภักดี ดังอาภรณ์

ประดับงาม ชีพมลายขจรนาม ปรากฏเกียรตินิรันดร สูญสุริย์จันทร จึงจะสูญซึ่งความดี วายชีพทําการ
กิจ โดยความสวามี ภักดีต่อชุลี ละอองบาททบมาลย์ ปวงปราชญ์คงจักซ้อง ศรับแล้วสาธุการ นับว่า
เป็นทัยสูญ ขมีขลาดขยาดขย่อน องอาจต่อราชกิจ มิได้คิดแต่ความมรณ์ คณะเทพไตรสร จักชูช่วย
อํานวยผล นําขันธ์เสวยสุข นฤทุกข์บได้ผล สุขขกิจจงจักดล ประโลกยับแปรปรวน สุดท้ายมีคําจารึกไว้
ว่า "อนุสาวรีย์นี้ได้เปิดแต่ศักราช 1247 ควบ 1248 พุทธศักราชล่วงแล้ว” 

ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้ว  ในปี พ.ศ.2434 ได้โปรดเกล้า ฯ ให้รวมหัวเมืองฝุายเหนือ 
และจัดแบ่งออกเป็นภาค ๆ เพ่ือสะดวกในการปกครอง โดยมีข้าหลวงไปประจํารักษาเป็นภาค ๆ ดังนี้  

ภาคลาวกาว  มีหัวเมืองใหญ่ 21 เมือง  คือ เมืองอุบล เมืองจัมปาศักดิ์ เมืองเชียงแตง เมืองแสน
ปาง เมืองสีทันดร  เมืองอัตบือ เมืองสาลวัน เมืองคําทองใหญ่ เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ เมืองขุขันธ์ เมือง
เดชอุดม เมืองศรีษะเกษ เมืองยโสธร เมืองเขมราฐ เมืองกมลาศัย เมืองกาฬสินธุ์ เมืองภูแล่นช้าง เมือง
สุวรรณภูมิ เมืองร้อยเอ็ด เมืองมหาสารคาม และมเีมืองขึ้นของหัวเมืองเหล่านั้นอีก 43 เมือง มีกรมหลวง
พิชิตปรีชากร เป็นข้าหลวงใหญ่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2429
https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2430
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รูปภาพที่ 1.3 อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเดิม 

ที่มา https://th.wikipedia.org 

 
รูปภาพที่ 1.4 จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) แม่ทัพปราบฮ่อฝุายไทย 

(นั่งทางซ้าย) ถ่ายรูปคู่กับเจ้าราชวงศ์ (คําสุก) แห่งหลวงพระบางที่กองบัญชาการเมืองซ่อน 

ที่มา  https://th.wikipedia.org/wiki/ 

https://th.wikipedia.org/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/
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รูปที่ 1.5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 พระองค์เจ้าคัดณางยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร 

ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวกาว  ที่มา http://www.bloggang.com/ 

ภาคลาวพวน  มีหัวเมืองใหญ่ 11 เมือง คือ เมืองหนองคาย เมืองเชียงขวาง เมืองบริคัณหนิคม 
เมืองโพนพิสัย เมืองนครพนม เมืองท่าอุเทน เมืองไชยบุรี เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร เมืองขอนแก่น 
เมืองหล่มศักดิ์ และมี เมืองขึ้นของหัวเมืองเหล่านั้นอีก 36 เมือง มีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็น
ข้าหลวงใหญ่  ในเวลานั้นเมืองอุดรธานียังไม่ปรากฏชื่อเพียงแต่ปรากฏชื่อบ้านหมากแข้งหรือบ้านเดื่อ
หมากแข้ง สังกัดเมืองหนองคาย การปกครองขึ้นกับมณฑลลาวพวนและกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมแม่
ทัพใหญ่ฝุายใต้ ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทําการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ  
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รูปที่ 1.6 พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 

เสนาบดีกรมวัง และข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวพวน ที่มา http://www.bloggang.com/ 

ภาคลาวเฉียง  มีหัวเมืองใหญ่ คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองลําปาง เมืองลําพูน เมืองน่าน เมืองแพร่ 
เมืองเถิน เมืองเชียงราย และเมืองขึ้นของหัวเมืองเหล่านั้น มีพระยาไกรโกษา เป็นข้าหลวงใหญ่  

ภาคลาวพุงขาว  มีหัวเมืองใหญ่ คือ เมืองหลวงพระบาง สิบสองปันนา สิบสองจุไท หัวพันทั้งห้า
ทั้งหก ซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นในพระราชอาณาเขต มีกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์  เป็นข้าหลวงใหญ่ และได้
ให้พระยาฤทธิรงค์รณเฉท (ศุข) รักษาราชการแทน 

สําหรับหัวเมืองในแคว้นสิบสองจุไท และหัวพันทั้งห้าทั้งหก บางคราวหัวเมืองดังกล่าวก็อยู่ใต้
อิทธิพลของญวน เรียกว่า  เมืองสองฝุายฟูา  คือ ขึ้นกับทั้งสองฝุาย คือ ขึ้นกับหลวงพระบางด้วยและ
ขึ้นกับญวนด้วยในเวลาเดียวกันส่วนเมืองที่อยู่ใกล้กับจีนก็จําต้องขึ้นกับจีนด้วย เรียกว่า เมืองสามฝุายฟูา 

 ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้ว ประเทศ ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสเนื่องจากฝรั่งเศส
ต้องการลาว เขมร ญวนเป็นอาณานิคม  เรียกว่า กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) วันที่ 8 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2436รัฐบาลฝรั่งเศสได้แจ้งแก่ฝุายไทยว่า ผู้การโบรี ( Bory) จะนําเรือปืนแองกงสตอง 
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(Inconstant) และ เรือโกแมต (Comete) เข้ามายังกรุงเทพฯ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ ทรงคัดค้าน
ว่าละเมิดสนธิสัญญาฉบับ พ.ศ. 2399  แต่ในวันที่ 11 กรกฎาคม เรือทั้งสองลําจึงมุ่งหน้ามากรุงเทพฯ 
ซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทย จึงได้เกิดการต่อสู้บริเวณปูอมพระจุลจอมเกล้าและปูอมผีเสื้อสมุทร 
ต่างฝุายได้รับความเสียหาย โดยฝรั่งเศสสามารถฝุากระสุนเข้ามาจอดที่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสได้และยื่น
คําขาดต่อไทยดังนี้ 

1. ไทยต้องเพิกถอนสิทธิเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงและเกาะต่างๆ  ตั้งแต่ภาคเหนือของ
ลาวไปจนถึงพรมแดนเขมร 

2. ให้ไทยรื้อถอนด่านทั้งหมดบนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงให้เสร็จภายใน 1 เดือน 

3. ให้ไทยจัดการปัญหาทุ่งเชียงคํา เมืองคําพวน และความเสียหายที่เรือรบฝรั่งเศสและชาว
ฝรั่งเศสได้รับจากการปะทะกัน 

4. ให้ไทยลงโทษเจ้าหน้าที่ฝุายไทยที่รับผิดชอบในการยิงปืนที่ปากน้ํา 
5. ให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายให้ชาวฝรั่งเศสเป็นเงิน 2 ล้านฟรังก ์

ฝุายไทยยอมรับทุกข้อยกเว้นข้อ 1 ทําให้ฝรั่งเศสไม่พอใจจึงถอนคณะทูตออกจากประเทศไทย 
และเรือรบได้ไปยังเกาะสีชังและปฏิบัติการปิดอ่าวไทย จึงเป็นเหตุให้ไทยรับเงื่อนไขคําขาดโดยไม่
สามารถต่อรองใดๆ เพ่ือให้ฝรั่งเศสยุติการปิดอ่าว แต่รัฐบาลฝรั่งเศสกลับยื่นเงื่อนไขเพ่ิมเติมที่รุนแรงขึ้น 
คือ เรียกร้องจะเข้ายึดครองแม่น้ําและท่าเรือจังหวัดจันทบุรี และไทยต้องไม่มีกําลังทหารอยู่ที่ เมือง        
พระตะบอง เมืองเสียมราฐและบริเวณรัศมี 25 กิโลเมตรบนฝั่งขวาของแม่น้ําโขง ฝุายไทยจึงยอมรับ
เงื่อนไขที่เพ่ิมเติมแต่โดยดี หลังจากนั้นฝรั่งเศสได้ส่งผู้แทนรัฐบาลมาเจรจาขอทําสนธิสัญญาเพื่อยุติกรณี
พิพาท ร.ศ. 112 ในร่างสัญญาดังกล่าวไทยมีข้อเสียเปรียบหลายประการโดยเฉพาะเมืองจันทบุรี  มี
สาระสําคัญดังนี้ 

1. รัฐบาลไทยสละสิทธิทั้งหมดในดินแดนบนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงและเกาะต่างๆในแม่น้ํานั้น 
2. ห้ามรัฐบาลไทยส่งเรือรบเข้าไปในทะเลสาบ ในแม่น้ําโขง และลําน้ําที่แยกมา 
3. ห้ามรัฐบาลไทยสร้างด่านหรือค่ายทหารในเมืองพระตะบอง และเสียมราฐ 
4. ฝรั่งเศสสงวนสิทธิจะตั้งกงสุล ณ ที่ใดก็ได้ โดยเฉพาะที่น่านและโคราช 
โดยฝรั่งเศสจะยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าไทยจะปฏิบัติตามสัญญาจนครบ  จาก

เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ไทยต้องเสียดินแดนครั้งที่สําคัญของไทยคือ ราชอาณาจักรลาวเกือบทั้งหมด 
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รวมทั้งสิบสองจูไทยต้องตกอยู่ใต้ปกครองของฝรั่งเศส รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 143,800 ตาราง
กิโลเมตร พลเมืองประมาณ 600,000 คน  หลังการลงนามในหนังสือสัญญาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม        

พ.ศ. 2436 แล้วเรื่องที่ต้องดําเนินการต่อมาซึ่งสืบเนื่องกับวิกฤตการณ์คือ การถอนทหารออกจากฝั่งซ้าย
แม่น้ําโขง การประกาศให้คนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงที่เข้ามาอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ําโขงกลับถิ่นฐานของตนเอง 
การพิจารณาคดีพระยอดเมืองขวาง เรื่องทั้งหลายทางรัฐบาลไทยพยายามดําเนินการให้เรียบร้อย เพื่อให้
ฝรั่งเศสถอนกําลังทหารออกจากเมืองจันทบุรีซึ่งยึดไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2436 โดยเร็ว แต่ปัญหา
ก็ยังไม่ยุติลงง่ายๆ  โดยเฉพาะกรณีพระยอดเมืองขวางข้าหลวงไทยประจําเมืองคําเกิด คํามวนผู้นําใน
การต่อสู้กับทหารฝรั่งเศส เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2436 ทําให้ทหารฝรั่งเศสชื่อ นายโกรส กูแรง 
กับทหารญวน อีก 12 คนถึงแก่ความตาย (แต่ฝรั่งเศสกล่าวหาว่ามีทหารเสียชีวิตระหว่าง 16 - 24 คน) 

ฝุายไทยเสียชีวิต 6 คน บาดเจ็บ 5 คน ฝรั่งเศสต้องการให้ลงโทษ  พระยอดเมืองขวาง รัฐบาลไทยจึงตั้ง 
“ศาลรับสั่งพิเศษ ” ขึ้นมาพิจารณาคดีนี้และมีคําตัดสินว่า พระยอดเมืองขวางไม่ผิด เพราะเป็นการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งทําให้ฝรั่งเศสไม่พอใจจึงเรียกร้องให้ไทยตั้ง “ศาลผสม” ฝรั่งเศส-ไทย ขึ้นทํา
หน้าที่พิพากษาคดี ทําให้ฝุายไทยไม่พอใจมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกับทรง
ปรารภว่า “แลไม่เห็นเลยว่าจะจบเพียงใด กว่าจะได้ตัดหัวพระยอด ” ศาลผสมได้ตัดสินคดีในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2437 ว่าพระยอดเมืองขวางมีความผิดให้จําคุกเป็นเวลา 20 ปี พระยอดเมืองขวางถูก
จําคุกอยู่จนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2441 จึงได้รับการปล่อยตัวโดยข้อตกลงระหว่างไทยกับฝรั่งเศส  

หนังสือสัญญาข้างต้นเพียงทําให้การคุกคามไทยผ่อนคลายลงเพราะทหารฝรั่งเศสได้ถอนตัวออกจาก
จันทบุรี แต่ไปอยู่ที่ตราดที่ห่างไกลออกไปแทน  

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปักปันเขตแดน ปัญหาคนในบังคับซึ่งเป็นชาวเอเชีย ในตอน
แรกฝรั่งเศสเสนอจะแลกนครวัดซึ่งในเวลานั้นยังเป็นของไทย กับเมืองด่านซ้ายและเมืองตราด แต่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกว่า “ที่จะเอานครวัดมาแลกดูมากมายเหลือเกินอยู่สัก
หน่อย” การเจรจาดําเนินต่อไปที่กรุงเทพฯ โดยมีนายเอดเวิร์ด สโตรเบล ( Edward Strobel) ที่ปรึกษา
ราชการทั่วไปของไทย ร่วมเจรจากับนายวิกเตอร์ คอลแลง เดอ ปลังซี ( Victor Collin de Plancy)    

อัครราชทูตฝรั่งเศสประจําไทยด้วย จึงสามารถทําข้อตกลงและลงนามในหนังสือสัญญาได้  เมื่อวันที่      
23 มีนาคม พ.ศ. 2449 โดยมีสาระสําคัญ คือ ไทยจะยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณให้แก่
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสจะยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับเกาะทั้งหลายใต้แหลมสิงห์จนถึงเกาะกุด
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ให้ไทย คนเอเชียในบังคับฝรั่งเศส ถ้าจดทะเบียนหลังหนังสือสัญญานี้เมื่อทําผิดต้องขึ้นศาลไทย  หนังสือ
สัญญาไทย - ฝรั่งเศส พ.ศ. 2449 ถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ซึ่งยืดเยื้อ มาเกือบ 14 ปี 
ซึ่งในสายตาของทั้งไทยและฝรั่งเศสต่างมีความเห็นตรงกันว่า ฝรั่งเศสได้มากกว่าเสียและไทยเสีย
มากกว่าได้ ส่วนชาวเมืองพระตะบองมีปฏิกิริยาไม่พอใจกับการที่ไปอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส 
แต่สําหรับรัฐบาลไทยถือได้ว่ามีความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้น เพราะฝรั่งเศสได้ถอนทหารพ้นจาก
ผืนแผ่นดินไทย นับได้ว่าเป็นการสิ้นสุดของลัทธิจักรวรรดินิยมที่เกิดขึ้นจากฝรั่งเศส 

ด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงยอมเสียสละดินแดน
ต่างๆ เพื่อรักษาประเทศไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงให้แก่ฝรั่งเศสและตามสนธิสัญญาที่ทําขึ้น
ระหว่าง 2 ประเทศ มีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและปูอมปราการอยู่ในรัศมี   25 กิโลเมตร 

ของฝั่งแม่น้ําโขง  ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งประจําอยู่ที่เมืองหนองคาย  อันเป็นเมืองศูนย์กลางของ      

หัวเมือง หรือ“มณฑลลาวพวน” ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอุดร  ในขณะนั้นกรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม เมื่อยังเป็นกรมหมื่นและเป็นเสนาบดีกระทรวงวัง เป็นข้าหลวงใหญ่อยู ่ณ เมืองหนองคาย ซึ่งมี
กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สําเร็จราชการ  จําต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาจนถึง
หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อ  บ้านเดื่อหมากแข้ง  (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน ) ห่างจากฝั่งแม่น้ําโขงกว่า              

50 กิโลเมตร เมื่อทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิที่เหมาะสม  เพราะมีแหล่งน้ําดี  เช่น 

หนองนาเกลือ  (หนองประจักษ์  ปัจจุบัน) และหนองน้ําอีกหลายแห่ง  รวมทั้งห้วยหมากแข้ง  ซึ่งเป็นลํา
ห้วยน้ําใสไหลเย็น กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ทรงบัญชาให้ตั้งศูนย์มณฑลลาวพวนและตั้งกองทหารขึ้น  

ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง  จึงพอเห็น ได้ว่าเมืองอุดรธานี นั้นได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ  เพราะเหตุผลทางการ
เมืองระหว่างประเทศ ยิ่งกว่าเหตุผลทางการค้า การคมนาคมหรือเหตุผลอื่น ดังเช่น หัวเมืองสําคัญต่างๆ 

ในอดีต   กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จัดตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวนที่บ้านหมากแข้ง ใน
พุทธศักราช 2436 ได้ทรงริเริ่มสร้างบ้านหมากแข้งให้เกิดความเจริญจากหมู่บ้านชนบทจนเป็นเมืองอุดร 
ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรธานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้มีกระแสพระบรมราช
โองการให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม จังหวัด
อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหารในสมัยนั้นอยู่ใน
การปกครองของมณฑลอุดร และต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัด นับเป็นการก่อสร้างรากฐานความเจริญ
วัฒนาถาวรให้เกิดแก่เมืองอุดรธานีจวบจนปัจจุบัน (ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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อย่างไรก็ตามคําว่า  “อุดร” มาปรากฏชื่อเมื่อ พ .ศ. 2450 (พิธีตั้งเมืองอุดรธานี ร.ศ. 127   ใน
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2450) โดยพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร “โพธิ์ เนติโพธิ์” หลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน   พ.ศ. 

2475 แล้วได้มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ยกเลิกการปกครองระบบมณฑลในส่วน
ภูมิภาคยังคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอําเภอเท่านั้น  มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือเพียงจังหวัด 
"อุดรธานี"  เท่านั้น อย่างไรก็ตามอุดรธานียังคงมีหน่วยงานราชการด้านการปกครองของกระทรวงต่าง ๆ 
ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงเค้าโครงของศูนย์กลางการปกครองในพื้นที่อีสานตอนบน เช่น สํานัก
บริหารการทะเบียนราษฎร์ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตํารวจภูธรเขต 4 เป็นต้น  

 
รูปภาพที่ 1.7  จังหวัดอุดรธานีในแผนที่ประเทศไทย   

ที่มา https://sites.google.com/site/kantimakedsing/canghwad-xudrthani-doy-baengkh 
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บุคคลส าคัญของเมืองอุดรธานี 
1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 

 
รูปภาพที่ 1.8 พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  

แม่ทัพฝุายใต้ (ฉายก่อนหน้าที่จะยกกองทัพไปปราบฮ่อวันหนึ่ง) 
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ประสูติวันที่ 5 

เมษายน 2399 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาสังวาล
หม่อมหลวงแพรวทอง ทองใหญ่ ได้เล่าพระประวัติของพระองค์ในหนังสือ “101 จุลจักรี 101 ปี 
จุลจอมเกล้า” ไว้ว่า “การทรงงานที่สําคัญของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรม

https://th.wikipedia.org/wiki
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หลวงประจักษ์ศิลปาคม หรือ “กรมหลวงประจักษ์” คือ งานด้านความมั่นคง ด้วยพระนิสัยที่เด็ดขาด     

มีการตัดสินพระทัยเหมือนกับทหาร พระองค์จึงเปรียบเสมือนพระหัตถ์ขวาในด้านการปูองกันประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ 
ไปที่ใดได้ทรงพระกรุณาให้ “กรมหลวงประจักษ์” ตามเสด็จไปด้วยเกือบทุกครั้ง ด้วยเหตุที่พระพักตร์
ของทั้ง 2 พระองค์คล้ายกัน เมื่อเสด็จฯ ในสถานที่ที่คาดว่าจะมีอันตราย บางครั้ง “กรมหลวงประจักษ์” 
ได้ปลอมพระองค์ เสด็จไปสํารวจล่วงหน้าเพื่อถวายความปลอดภัยให้กับพระเชษฐา  “กรมหลวง
ประจักษ์” ไม่ทรงถนัดงานด้านต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระ
เมตตาให้ดูแลงานปูองกันประเทศอยู่ภายในประเทศ ซึ่งครั้งแรก “กรมหลวงประจักษ์” ได้เป็นแม่ทัพไป
ปราบฮ่อที่อีสาน เมื่อสําเร็จแล้ว จึงได้รับการสถาปนาให้เป็นข้าหลวงต่างพระองค์ ปกครองมณฑล       

ลาวพวนบริเวณภาคอีสานตอนเหนือ  เมื่อเกิดเหตุการณ์ใน ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดประเทศลาว 
“กรมหลวงประจักษ์” ได้ไปตั้งกองทัพอยู่ที่หนองคาย เพื่อต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสบริเวณแม่น้ํา
โขง ซึ่งฝรั่งเศสได้บีบบังคับให้ประเทศไทยถอยทัพออกมา “กรมหลวงประจักษ์ ” จึงได้หาทําเล             

ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสร้างเมือง พระองค์ทรงเลือกพื้นที่เมืองอุดรแล้วสร้างให้เป็นเมืองใหญ่ พระองค์    

ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างเมืองอุดรธานี” 

ในเวลาต่อมาทรงดํารงตําแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์สําเร็จราชการมณฑลฝุายเหนือ พ.ศ. 2436 

ทรงตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวนที่บ้านหมากแข้ง ทรงสร้างความเจริญจากหมู่บ้านชนบทจนเป็น
เมืองอุดรซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ. 2442 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรม
หลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรงดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม สิ้นพระชนม์ ณ  วังตรอกสาเก  เมื่อวันที่  25 มกราคม  พ.ศ. 2467 จากโรคอันตะ 
พิการ (ลําไส้ใหญ่ ) สิริพระชันษาได้ 67 ป ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2467
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รูปภาพท่ี 1.9 ประเพณีรําบวงสรวงรําลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 

ที่มา http://www.pracharkomnews.com/wp-content/uploads/รูปปก2-212.jpg 

  
รูปภาพที่ 1.10 ข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีรําลึกถึงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 
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2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา 

 
รูปภาพที่ 1.11 พันเอก มหาอํามาตย์ตรี พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา 

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki 

พันเอก มหาอํามาตย์ตรี พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา  เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้า
ราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารองทรง กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ  เดิมทรงพระยศเป็นหม่อมเจ้า และได้รับ
สถาปนาเป็นพระองค์เจ้าเมื่อเสด็จไปเป็นเทศาภิบาล ณ มณฑลอุดร  ครั้นเมื่อ ร.ศ. 118 ตรงกับปีกุน 
โปรดฯ ให้กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เสด็จกลับลงมารับราชการในกรุงเทพฯ จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้พระองค์เจ้าวัฒนาเป็นตําแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลอุดรแล้วทรงสถาปนาพระยศเลื่อนขึ้นเป็น
พระองค์เจ้า เมื่อพระองค์เจ้าวัฒนารับราชการในตําแหน่งสมุหเทศาภิบาลได้ทรงพระอุตสาหะ  จัด
ราชการในมณฑลนั้นเรียบร้อย และทํานุบํารุงผลประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นหลายอย่าง กอปรด้วย     

พระอัธยาศัยซึ่งทรงเมตตาปราณีแก่คนทั้งหลาย และเป็นที่นิยมนับถือของบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย
ตลอดจนประชาราษฎรทั่วทุกจังหวัดในมณฑล เป็นเหตุให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

https://th.wikipedia.org/wiki
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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มงกุฎสยามชั้นที่ 1 เมื่อเป็นตําแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลอยู่นั้น พระองค์เจ้าวัฒนาเป็นข้าหลวง
เทศาภิบาลมณฑลอยู่ 6 ปี รวมเวลาได้แต่เสด็จไปรับราชการอยู่ในมณฑลอุดร 15 ปี ถึง ร.ศ. 125 ตรง
กับปีมะเมีย พ.ศ. 2449 หลังจากที่พระองค์เจ้าวัฒนาได้ออกจากตําแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลแล้ว      

ทรงกลับลงมาสร้างวังตั้งตําหนักอยู่ที่ริมคลองแสนแสบใกล้เชิงสะพานเฉลิมโลกในอําเภอปทุมวัน อยู่เป็น
ปกติมาหลายปีจึงประชวรด้วยพระโรคชราและสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2461 ปีมะเมีย 
สิริพระชันษาได้ 71 ป ี

3. พระศรีสุริยราชวรานุวัตร์ (โพธิ ์ เนติโพธิ์ ) 

 
รูปภาพที่ 1.12 พระศรีสุริยราชวรานุวัตร์ (โพธิ ์ เนติโพธิ์ ) 

ที่มา  http://www.oknation.net/blog/wut2013/2014/10/28/entry-1 

http://www.oknation.net/blog/wut2013/2014/10/28/entry-1
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ในสมัยพระศรีสุริยราชวรานุวัตร์ (โพธิ์ เนติโพธิ์) สมุหเทศาภิบาล มณฑลอุดร ท่านได้ก่อร่าง
สร้างเมืองอุดรธานีให้มีความเจริญสืบต่อจาก พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 
และพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ เป็นอันมาก อาทิเช่น ท่านได้นําข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนตัดถนน       

วางผังเมืองอุดรขึ้นใหม่หลายสาย และท่านได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งซึ่งเวลานั้นเป็นเพียงสํานักสงฆ์ยังไม่มีชื่อ 
ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ทรงประทานชื่อว่า วัดโพธิสมภรณ์ เป็นวัดธรรมยุติ   

วัดแรกในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งชาวจังหวัดอุดรธานีเรียกกันสืบมาว่า วัดโพธิ์  เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี
ของพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร์ (โพธิ์ เนติโพธิ์)   นอกจากนั้นทางด้านการศึกษาของกุลบุตร ได้ส่งเสริม
ให้ราษฎรมณฑลอุดรส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงเรียนที่อาศัย
บริเวณของวัดมัชฌิมาวาสและต่อมาได้ขยายมาอยู่บริเวณที่เป็นวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีในปัจจุบัน   

สําหรับการจัดการศึกษาให้แก่กุลสตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร์ (โพธิ์ เนติโพธิ์) และคุณหญิง          

ได้ชักชวนพ่อค้า ข้าราชการ และประชาชนบริจาคทรัพย์ตามกําลังศรัทธาสมทบทุนกับรายได้ของมณฑล
เพื่อสร้างโรงเรียนสําหรับกุลสตรีหลังใหม่ เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนอุปถัมภ์นารีหลังเก่าคับแคบ ต่อมา
ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าว่า สตรีราชินูทิศ เพ่ือเป็นการระลึกถึงและ
บําเพ็ญพระกุศลถวาย สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ          

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ใน พ.ศ. 2464 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มี
พระบรมราช-โองการ โปรดเกล้าฯ ให้รวมมณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลร้อยเอ็ดเป็นภาค 
เรียกว่า ภาคอีสาน ตั้งที่บัญชาการมณฑลภาคที่เมืองอุดรธานี มีเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาวโรหิต) 

ดํารงตําแหน่งอุปราชภาคอีสาน และเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรอีกตําแหน่งหนึ่งด้วย   ต่อมาใน 
พ.ศ. 2468 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก และ
มีผลกระทบถึงประเทศไทยด้วย จึงได้ทรงประกาศยกเลิกภาคอีสาน และโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา     

มุขมนตรี ย้ายไปดํารงตําแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ  พ.ศ. 2470 โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอดุลย
เดชสมยามเมศรวรภักดี (อุ้ย นาครธรรพ) เป็น สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร  พ.ศ. 2473 โปรดเกล้าฯ ให้
พระยาตรังคภูมาภิบาล (เจิม ปันยารชุน) เป็นผู้รั้งสมุหเทศาภิบาลอุดรคนสุดท้าย 
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  ข้อมูลพื้นฐานพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

จังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่  11,730 .30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7 ,331,438.75 ไร่ เป็น
จังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่ 17 องศาเหนือ เส้นแวง
ท่ี103 องศาตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานครตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่1.13 แผนที่เมืองอุดรธาน ี

จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ  6 จังหวัด ดังนี ้
 ทิศเหนือ     : ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย  

ทิศตะวันออก      : ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต้           : ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ ์

 ทิศตะวันตก        : ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดเลย 
 

นายงู 

น า้โสม 
 บ้านผอื เพ็ญ  

สร้างคอม
 บ้านดุง    

ทุ่งฝน 

เมอืง  กดุจับ 
 หนองหาน 

ไชยวาน 

โนนสะอาด ศรีธาตุ
วงัสามหมอ

กู่แก้ว

พิบูลย์รักษ์

หนองคาย

สกลนคร

 ขอนแก่น

กาฬสินธ์ุ

เลย

หนองบัวล าภู

NN

 หนองววัซอ

กมุภวาปี
ก.ประจักษ์

พืน้ที่
20 อ าเภอ  
155 ต าบล   
1,880 หมู่บ้าน

ประชากร
1,529,573 คน

ชาย  765,261 คน
หญงิ 764,312  คน

ทีม่า : ทีท่ าการปกครองจังหวดัอุดรธาน ี   ณ  1 กรกฎาคม  2550

 หนองแสง  
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ตราประจ าเมืองอุดรธานี 

 รูปท้าวเวสสุวัณ  หรือท้าวกุเวร ประทับยืนถือกระบอง หมายถึง เทพผู้คุ้มครองรักษาประจําทิศ
อุดร จังหวัดอุดรธานี  ใช้อักษรย่อว่า "อด" 

 
รูปภาพที1่.14 ตราประจําจังหวัดอุดรธานี  

ที่มา https://sites.google.com/site/noobeebear/_/ 

 

ธงประจ าเมืองอุดรธานี 

 ลักษณะพื้นผ้าเป็นสีส้ม มีตราประจําจังหวัดอุดรธานี  คือ ท้าวเวสสุวัณอยู่ภายใน 

 
รูปภาพที1่.15 ธงประจําจังหวัดอุดรธานี  

ที่มา http://www.thaigoodview.com/files/u4567/flug.jpg 
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ดอกไม้ประจ าเมืองอุดรธานี 

 ชื่อดอกไม้  ดอกทองกวาว  Butea monospermous O.ktze ชื่อวงศ์ PAPILIONACEAE  

ภาษาอีสานเรียกว่า "ดอกจาน" 

 
รูปภาพที1่.16 ดอกไม้ประจําจังหวัดอุดรธานี  

ที่มา http://www.herb-health.com/wp-content/uploads/2015/04/ทองกวาว.jpg 

สภาพภูมิประเทศ 

ลักษณะพื้นที่ ของจังหวัดอุดรธานี  มีลักษณะคล้ายผีเสื้อตัวใหญ่กระพือปีกบิน ลักษณะภูมิ
ประเทศทั่วไปประกอบไปด้วยภูเขาสูง  ที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกได้  2 แบบ คือ 

1. บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาบางส่วน
เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นหรือลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 200  เมตร สภาพภูมิ
ประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอน้ําโสม อําเภอหนองวัวซอ อําเภอโนนสะอาด อําเภอ    

ศรีธาตุ   อําเภอวังสามหมอ และด้านตะวันตกของอําเภอกุดจับ และอําเภอบ้านผือ มีเทือกเขาสูง         

สลับเนินเตี้ย บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นสลับพื้นที่นามีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมแม่น้ํา เช่น ลําน้ําโมง 
ลําปาว เป็นต้น 

      2.  บริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล     

ปานกลางเฉลี่ยน้อยกว่า 200  เมตร สภาพภูมิประเทศนี้ครอบคลุมพื้นที่อําเภอบ้านผือ อําเภอเมือง  
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อําเภอกุมภวาปี อําเภอหนองแสง อําเภอไชยวาน อําเภอเพ็ญ อําเภอทุ่งฝน อําเภอสร้างคอม อําเภอ
บ้านดุง มีที่ราบลุ่มเป็นบริเวณใหญ่ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นต้นกําเนิดลําน้ําปาว 
พ้ืนที่ลูกคลื่นดังกล่าวจะมีพื้นที่สูง ซึ่งเป็นปุาสงวนเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทาง อําเภอบ้านดุง  

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ําต่างๆ เช่น ห้วยน้ําสวย ห้วยหลวง ลําน้ําเพ็ญ ห้วยดาน  ห้วยไพ
จานใหญ่ และแม่น้ําสงคราม (ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ข้อมูล ณ ปี 2558) 
ลักษณะภูมิอากาศ 

  สภาพอากาศของเมืองอุดรธานีแบ่งออกเป็น 3  ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว
เนื่องจาก เป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาที่ติดต่อกันเป็นแนวยาว  โดยทั่วไปจังหวัดอุดรธานีจะมีอากาศร้อนจัด
ในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว โดยอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  40.2 องศาเซลเซียสและต่ําสุด
ในเดือนมกราคม 8 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ําฝนทั้งปีวัดได้ 1,513.90  มิลลิเมตร  (ที่มา : วิกีพิเดีย 
สารานุกรมเสรี ข้อมูล ณ ปี 2558) 

การปกครอง 
 เมืองอุดรธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  20  อําเภอ 155  ตําบล 1,880 หมู่บ้าน 404,064  

หลังคาเรือน 403 ชุมชน แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนครอุดรธานี 1  แห่ง มี 
100 ชุมชนเทศบาลเมือง 3 แห่ง/เทศบาลตําบล 49  แห่ง มี 303 ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบล 
127 แห่ง(ที่มา: สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2558) 

เชื้อชาต ิ

 ประชากรจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95  เป็นคนไทย มีเพียงส่วนน้อยที่เป็น
ชาวต่างชาติที่สําคัญ ได้แก่ คนจีน คน เวียดนาม และชาวตะวันตก  จังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งครั้งแรก      

เมื่อ พ .ศ.2436  ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอื่นและมาตั้งหลักแหล่ง ประชาชนที่เป็น             

ชาวพ้ืนเมืองจึงแทบไม่มี  จะมีแต่พวกชาวไทพวนและผู้ไท ที่ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ที่อําเภอวังสามหมอ 
อําเภอศรีธาตุ ซึ่งมีจํานวนไม่มาก  ในปัจจุบันจํานวนประชากรจังหวัดอุดรธานี  มีจํานวนทั้งสิ้นจํานวน  

1,538,940 คน (ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558) 

การศาสนา 
 ประชากรในจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนอกจากนี้ยังมีประชากรบางส่วนนับถือ
ศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม 
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ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

 ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี   มีดังนี ้
1. ศิลปะการละเล่นพ้ืนเมืองได้แก่ หมอลํา  กลองยาว  แมงตับเต่า  เซิ้งปั้นหม้อ  
2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ        1    แห่ง 
3. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด/อําเภอ     3    แห่ง 
4. แหล่งโบราณสถาน     41   แห่ง 
5. อุทยานประวัติศาสตร ์         1   แห่ง 

การศึกษา 
              จังหวัดอุดรธานีมีการจัดบริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาในปี
การศึกษาปี พ .ศ.2555 จังหวัดอุดรธานีนั้น มีจํานวนโรงเรียนแยกตามสังกัด  927  โรงเรียน  มี
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเช่น 
 -มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน ี  -วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี

 -วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธาน ี  -สถาบันการพลศึกษาอุดรธาน ี

 -วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธาน ี  -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน ี

 -วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธาน ี -วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธาน ี

 -โรงเรียนอุดรพาณิชยการ-ช่างกล  -วิทยาลัยช่างกลอุดรธาน ี

 -โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธาน ี  -วิทยาลัยสันตพลอุดรธานี 
 -วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ  -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธาน ี

 -วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ   -วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป ี   

 -วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  -วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
อุดรธานี   
 (ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 1 : และ กลุ่มข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2558) 
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การคมนาคม 

 1. รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพผ่านจังหวัดสระบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น ถึงจังหวัดอุดรธานี   รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร     

 2. รถโดยสารประจําทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่งระหว่าง
กรุงเทพฯ -อุดรธานี ทุกวัน                                            

3. รถไฟ  การรถไฟแห่งประเทศไทย  จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน 

4.  เครื่องบิน (อุดรธาน–ีกรุงเทพฯ)  

                   สําหรับการเดินทางภายในจังหวัดอุดรธานี นอกจากจะเดินทางโดยรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนตัว ยังมีบริการรถสามล้อถีบ รถสามล้อเครื่อง รถโดยสารประจําทาง 
และรถโดยสารสองแถว 

           เส้นทาง คมนาคม มีจํานวนทั้งสิ้น  74  สายทาง  แยกได้เป็น  2  ส่วน คือ 
           1.  เส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี       

มีโครงข่ายทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบ จํานวน 57 สายทาง ครอบคลุมทุกอําเภอในเขตจังหวัด 

          2.  เส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางอุดรธานี มีสายทางที่รับผิดชอบ
รวม 17 สายทาง  
          เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 

                     1. อุดรธานี – เลย 
                     2. อุดรธานี – หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน ์

                    3. อุดรธานี – สกลนคร – นครพนม – เวียดนาม 

                   4. อุดรธานี – ขอนแก่น 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 ในปี  พ.ศ.2555 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้รายงานว่า
จังหวัดอุดรธานีมีผลิตภัณฑ์จังหวัด  (GPP) ตามราคาประจําปี  80,743ล้านบาท  ผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ย
ต่อหัว (Percapita GPP) 49,854 บาท เป็นลําดับที่  4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รองจากจังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดเลย  และเป็นลําดับที่  58 ของประเทศ  สาขาที่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ  การขายส่ง และการขายปลีกฯ  รองลงมาได้แก่ สาขาเกษตรกรรม  ฯ และสาขา
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การผลิตอุตสาหกรรม  ตามลําดับจังหวัดอุดรธานีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน  ประมาณ 16,684 

บาท และรายได้ที่เป็นตัวเงิน  13,361 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน  ในปี 2555 จังหวัดอุดรธานี  มีจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น  1,267แห่ง โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีการประกอบกิจการ  มากที่สุดคือ 

อุตสาหกรรมด้านการเกษตร และรองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมขนส่ง และผลิตภัณฑ์อโลหะ ตามลําดับ 

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง  พืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้
ให้แก่จังหวัดอุดรธานีเป็นอันดับแรก ได้แก่ อ้อยโรงงาน รองลงมาได้แก่ มันสําปะหลัง  และ ข้าว(ข้าวนา
ปี+ข้าวนาปรัง ) ตามลําดับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต 5 จังหวัด
อุดรธานีได้รายงานว่าในปี พ.ศ. 2550 มีจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น  1,464,509 คน จํานวนนักทัศนาจร  

618,573 คน มีจํานวนโรงแรมทั้งสิ้น 43 แห่ง  
(ที่มาhttp://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616) 

ข้อมูลด้านความมั่นคง 
ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น  โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ  คดีเกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย และเพศ  ตลอดจนคดีประทุษร้าย         

ต่อทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน  สําหรับปัญหายาเสพติดไม่พบว่าจังหวัดอุดรธานี  มีผู้ค้ารายใหญ่   
อยู่ในพื้นที่แต่เป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านแนวตะเข็บชายแดน  อย่างไร  

ก็ตามจากข้อมูลการประเมินสถานการณ์ของศูนย์ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี       

ป ีพ.ศ. 2555 พบว่าจํานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มทั้งผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพ 

(ที่มาhttp://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616) 

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรดิน 

  ทรัพยากรดินพบว่า  ดินที่เป็นปัญหาของจังหวัดอุดรธานีมีด้วยกัน  3 ประเภท คือ ดินเค็ม        

ดินทราย และดินตื้นดินเค็ม  โดยพ้ืนที่ดินเค็มทั้งหมดอยู่ในที่ราบครอบคลุมพื้นที่  5,561.60 ตาราง
กิโลเมตร (3,476,000 ไร่) คิดเป็นร้อยละ  47.41 ของพ้ืนที่จังหวัด  ครอบคลุมพื้นที่  16 อําเภอจาก
ทั้งหมด 20 อําเภอ และอําเภอที่ไม่มีดินเค็มเลย ได้แก่อําเภอวังสามหมอ อําเภอน้ําโสมและอําเภอนายูง  

พ้ืนที่ดินเค็ม ในจังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 6 สภาวะ ดังนี้ 
  1.  บริเวณที่มีดินเค็มมาก มีคราบเกลือมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที ่

http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616
http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616
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2.  บริเวณที่มีดินเค็มปานกลาง มีคราบเกลือมากกว่าร้อยละ 10 – 50 ของพ้ืนที ่
3.  บริเวณที่มีดินเค็มน้อย มีคราบเกลือมากกว่าร้อยละ 1 – 10 ของพ้ืนที ่
4.  บริเวณที่ราบต่ําที่มีศักย์เป็นดินเค็ม 

5.  บริเวณที่สูงที่มีชั้นหินเกลืออยู่ชั้นล่าง 
6.  บริเวณที่สูงที่มีชั้นเกลืออยู่ชั้นล่าง/บริเวณที่ต่ําที่ศักย์เป็นดินเค็ม 

(ที่มาhttp://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616) 

 ทรัพยากรน้ า  

จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําหลัก 2 ลุ่มน้ําได้แก่ ลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ําโขง โดยมีรายละเอียด  

ดังนี้  ลุ่มน้ําชี  (บริเวณต้นน้ําพองและต้นลําปาว ) ได้แก่ พ้ืนที่ในเขต อําเภอกุมภวาปี  อําเภอหนองแสง  

อําเภอโนนสะอาด อําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ ซึ่งประกอบด้วยลุ่มน้ําย่อย ดังนี้ 
  1.  ลุ่มน้ําปาว เกิดจากลําห้วยสาขาต่างๆ  มารวมกันที่อําเภอหนองหาน  อําเภอกุมภวาปี  ไหล
ผ่านอําเภอศรีธาตุ  และอําเภอวังสามหมอ  ลงสู่เขื่อนลําปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์  พ้ืนที่ลุ่มน้ํา ครอบคลุม 

อําเภอเมือง อําเภอหนองแสง อําเภอกุมภวาปี อําเภอประจักษ์ศิลปาคม อําเภอกู่แก้ว อําเภอหนองหาน  

อําเภอไชยวาน อําเภอศรีธาตุ อําเภอโนนสะอาด และอําเภอวังสามหมอ  

  2. ลุ่มน้ําเสือเต้น  เกิดจากลําห้วยสาขาของเทือกเขารอยต่อระหว่างอําเภอโนนสะอาด         

อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  และอําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่นไหลลงสู่ลําห้วยเสือเต้น  

อําเภอโนนสะอาดและไหลลงสู่ลําน้ําพองในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  พ้ืนที่ลุ่มน้ําครอบคลุม                  

อําเภอโนนสะอาด  

     3. ลุ่มน้ําโขง  ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอเมือง  อําเภอหนองวัวซอ  อําเภอกุดจับ  อําเภอน้ําโสม        

อําเภอบ้านผือ อําเภอนายูง อําเภอเพ็ญ อําเภอสร้างคอม อําเภอบ้านดุง อําเภอหนองหาน อําเภอพิบูลย์
รักษ์ อําเภอไชยวาน และ อําเภอฝน ประกอบด้วยลุ่มน้ําย่อย ดังนี้ 
   3.1. ลุ่มน้ําโสม  เกิดจากลําห้วยในเขตพ้ืนที่อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  และ      

อําเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  ไหลลงสู่ลําห้วยน้ําโสม  อําเภอนายูง  และไหลลงสู่น้ําโขงในพ้ืนที่จังหวัด
หนองคาย  

   3.2 ลําน้ําคะนาน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอําเภอน้ําโสม และไหลผ่านไปทางทิศใต้
เข้าสู่จังหวัดหนองบัวลําภูพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 178 ตารางกิโลเมตร  

http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616
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 4. ลุ่มน้ําโมง เกิดจากลําห้วยสาขาจากเทือกเขาในเขตอําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู  
กับอําเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไหลรวมกันเป็นลําน้ําโมง  ผ่านอําเภอสุวรรณคูหา  อําเภอบ้านผือและไหล
เข้าสู่เขตพ้ืนที่อําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย พ้ืนที่ลุ่มน้ําครอบคลุมอําเภอบ้านผือ อําเภอกุดจับ  

 5. ลุ่มน้ําห้วยคุก  เกิดจากที่ราบสูงในเขตอําเภอบ้านผือ  ไหลไปลงแม่น้ําโขงในเขตอําเภอท่าบ่อ  

จังหวัดหนองคาย พ้ืนที่ลุ่มน้ําครอบคลุมอําเภอบ้าน 

  6. ลุ่มน้ําสวยเกิดจากลําห้วยสาขาในเขตรอยต่ออําเภอบ้านผือ  อําเภอเพ็ญ  และอําเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี  ไหลลงสู่น้ําสวยผ่านอําเภอเพ็ญและอําเภอเมือง  ลงสู่แม่น้ําโขง  พ้ืนที่ลุ่มน้ําครอบคลุม
อําเภอเพ็ญ อําเภอเมืองและอําเภอบ้านผือ  

 7. ลุ่มน้ําห้วยหลวง  เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอหนองวัวซอ  ไหลลงสู่ลําน้ําห้วยหลวงและ    

ไหลลงแม่น้ําโขง  ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  พ้ืนที่ลุ่มน้ํา ครอบคลมุ อําเภอหนองวัวซอ  อําเภอกุดจับ 
อําเภอเมือง  อําเภอประจักษ์ศิลปาคม  อําเภอหนองหาน  อําเภอเพ็ญ อําเภอทุ่งฝน  อําเภอพิบูลย์รักษ์  
อําเภอบ้านดุง และอําเภอสร้างคอม  

 8.  ลุ่มน้ําสงคราม  เกิดจากลําห้วยสาขาต่าง  ๆ ที่ไหลลงจากภูเขาในเขตอําเภอวังสามหมอ
อําเภอไชยวาน  และอําเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  แม่น้ําสงครามเป็นเขตแดนกั้นระหว่างจังหวัด
อุดรธานีและสกลนคร  ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย  และลงสู่แม่น้ําโขงที่จังหวัดนครพนม  พ้ืนที่ลุ่มน้ํา
ครอบคลุม อําเภอไชยวาน อําเภอหนองหาน อําเภอทุ่งฝน อําเภอบ้านดุง 
(ที่มาhttp://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616) 

ทรัพยากรป่าของจังหวัดอุดรธาน ี

  มีประมาณ  2,908,723.50 ไร ่(39%) ของพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีทั้งหมด มีสภาพสมบูรณ์ จํานวน 

903,970.91 ไร่คิดเป็นร้อยละ  12.33 ของพ้ืนที่จังหวัด  ปัจจุบันมีสภาพ  เสื่อมโทรมจากการถูกทําลาย  

เข้าครอบครองบุกรุก เพื่อตัดไม้ทําลายปุาทําการเกษตรในเขตลุ่มน้ําโมง  (ปุานายูง น้ําโสม) ส่งผลให้เกิด
อุทกภัยเป็นประจํา  ปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการถูกชะล้าง  และการเผาทําลายวัชพืช  นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาดินเค็ม และดินเสียในระดับต่างๆ จํานวน 1,111,983 ไร ่  
(ที่มาhttp://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616) 
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ทรัพยากรแร่ธาตุ  
จังหวัดอุดรธานีมีทรัพยากรแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงหลายชนิด ได้แก ่

1.  ถ่านหิน ที่ตําบลบ้านผือ อําเภอบ้านผือ และตําบลห้วยทราย อําเภอนายูง 
2.  ดินขาว ในตําบลโนนทอง อําเภอนายูง 
3.  แบไรต ์ที่ตําบลนาแค อําเภอนายูง 
4. ทองคํา ที่ตําบลบ้านเพ่ิม และตําบลนาแค อําเภอนายูง 
5. โปรแตซ ที่อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอเมืองอุดรธาน ี

6. เป็นอุตสาหกรรมชนิดหินปูน อําเภอน้ําโสม 

ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับประทานบัตรทําเหมืองแร ่ซึ่งกําลังเปิดดําเนินการ จํานวน 3 แห่ง คือ 

1. แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  เปิดทําการอยู่   3 แปลง   
ที่ตําบลสามัคคี อําเภอน้ําโสม มีโรงโม่หิน 2 แห่ง 

2. แร่ดินขาว เปิดทําการอยู ่3 แปลง ที่ตําบลโนนทอง อําเภอนายูง 
3.  แร่แบไรต ์เปิดทําการอยู ่1 แปลง ที่ตําบลนาแค อําเภอนายูง 

การสํารวจแร่ในเขตจังหวัดอุดรธานีมีการสํารวจพบแร่และดําเนินการขอประทานบัตรแล้ว 
ได้แก ่

1. แร่โปรแตซ  ที่อําเภอเมืองอุดรธานีและอําเภอประจักษ์ศิลปาคม  มีปริมาณแร่ที่
สํารวจพบแล้วประมาณ 300 ล้านตัน และขอประทานบัตร 4 แปลง 
   2.  แร่แบไรต ์ที่อําเภอนายูง และขอประทานบัตรแล้ว 1 แปลง 
   3.  แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่อําเภอน้ําโสม และ     

ขอประทานบัตรแล้ว 5 แปลง 
  แหล่งก๊าซธรรมชาติ  ได้มีการสํารวจแหล่งก๊าซธรรมชาติภูฮ่อม  พ้ืนที่รวม  232.20 ตาราง
กิโลเมตร  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อําเภอหนองแสง  อําเภอหนองวัวซอ  อําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี         
โดยบริษัทเอสโซ่อุดร  จํากัด เป็นผู้ได้รับสัมปทานเริ่มเจาะเมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2526 

ความลึกสุดท้าย  3,827 เมตร พบก๊าซธรรมชาติในหินปูนอัตราการไหล  3.84 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  

และก๊าซธรรมชาติเหลว 1.5 บาร์เรลต่อล้านลูกบาศก์ฟุต  

(ที่มา http://www.udonthani.go.th/home/generality/view.pdf) 
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สถานการณ์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม  

 จากสถิติปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี พบว่าปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าวและลานตากมันสําปะหลัง
เป็นเหตุร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่มักจะเกิดขึ้นซ้ําซากเป็นประจําทุกปี  และมักเกิดกับสถาน
ประกอบการที่เคยถูกร้องเรียนมาก่อนแล้ว  ทั้งนี้ปัญหาผลกระทบดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก         

การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการลงทุน
ติดตั้งหรือปรับปรุงอุปกรณ์เป็นต้นดังนั้นการแก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าวจําเป็นต้องใช้มาตรการจูงใจ
ในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถาน
ประกอบการ 

(ที่มาhttp://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616) 

สถานการณ์ด้านเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานี     

ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ  ปี พ.ศ.2547 โดยปัจจุบันนี้มีการขยายเครือข่ายและสมาชิกมากกว่า  7,000 คน
อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันนี้มีสมาชิกเครือข่ายฯไม่ครอบคลุมในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล  ซึ่งตาม
หลักการทํางานของเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว การมีเครือข่ายครอบคลุมในทุก
ระดับพื้นที่จะทําให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากการประเมินผลการดําเนินงานเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีที่  ผ่านมา พบว่ามี
ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานและการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประสานงานเครือข่ายในระดับอําเภอทําให้การดําเนินงานเครือข่ายขาด
ความต่อเนื่อง  ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในระดับอําเภอจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้การดําเนินงานเครือข่ายเกิด
ความคล่องตัวและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น  

(ที่มาhttp://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616) 
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองอุดรธานี 

เมืองอุดรธานี ได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในปี 
พ.ศ. 255 5 เมืองอุดรธานีได้กําหนดนโยบายในการดําเนินการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
สามารถบูรณาการกับการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ โดยใช้ภาคีที่เป็นหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด  พรบ.ลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ตรี วรรคสาม “ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กร
หลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรม ที่ดําเนินงานใน
หมู่บ้าน ร่วมกับองค์กรอื่นๆทุกภาคส่วน ” เป็นหลักในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและนํา
แผนพัฒนาหมู่บ้านท่ีจัดทํา เป็นข้อมูลในการจัดทําคําของบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดอุดรธานีได้บูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนี้ 

1.  เพื่อน้อมนําพระราชดําริและแนวพระราชดํารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ตลอดจนยึดถือเอาพระราชปณิธานของพระองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและส่วนรวม ตลอดจนการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดในสังคมไทย 
ผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนให้ก้าวหน้าและยั่งยืน จังหวัด
อุดรธานี จึงได้จัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนอุให้มีคุณภาพ ขึ้น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อีกทั้ง 
สามารถบูรณาการกิจกรรม / โครงการในแผนชุมชนเข้ากับแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ ภายใต้การสนับสนุน
ส่งเสริมจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับจังหวัด และระดับอําเภอ รวมทั้งทีมปฏิบัติการ
ตําบลทุกตําบล 

2.  เป็นการ เพ่ือน้อมนําพระบรมราโชวาท และพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ในเรื่องคุณธรรม การรู้รักสามัคคี การดําเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปเผยแพร่และ
สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนนําสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ด้วยการพึ่งพา
ตนเองเป็นหลัก  
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  3.  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ให้สามารถทําหน้าที่เป็นอาสาสมัคร
ปกปูองสถาบัน (อสป.) และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนตามแนวทาง
ประชาธิปไตย ที่มีการปฏิบัติตามเสียงข้างมาก และรับฟังเสียงข้างน้อย ยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผล 
และแนวทางสันติวิธี  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกัน 

 4. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของแผนชุมชนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด สามารถ
เชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุนต่างๆ 

  5.  เพื่อปลุกจิตสํานึกและรวมกลุ่มพลังมวลชนต่างๆเป็น อสป. สร้างความสามัคคีสมานฉันท์  
ให้เกิดขึ้นในชาติ โดยมีสถาบันพระมหากษัตรเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ และคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

เมืองอุดรธานีกับศักยภาพในการพัฒนา (SWOT) 

จุดแข็ง(Strength)  

การพัฒนาการเกษตร/การส่งเสริมอาชีพ ประชาชนมีอาชีพหลักด้านการทําการเกษตร ทํานา  
ทําไร่  ทําสวนมีที่ดินเป็นของตนเอง มีพืชเศรษฐกิจสําคัญ เช่น ยางพารา  มันสําปะหลัง  ข้าวโพด  อ้อย 
เป็นต้น มีเขตพ้ืนที่ที่มีคุณภาพดินดีเหมาะกับการทําเกษตรอินทรีย์ เช่น การทํานาปี และทํานาปังเพื่อ
ผลิตข้าวที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวมะลิหอมทอง เป็นต้น มีข้าวพันธุ์ดี บางพ้ืนที่ ทํานาปีละ 2 ครั้ง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมู่บ้าน /ชุมชน  มีปราชญ์ชาวบ้านมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ดี 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  หมู่บ้าน / ชุมชน มีแผนชุมชนที่มีมาตรฐาน  เป็นเครื่องมือ ในการ
บริหารและจัดการชุมชน มีความสมานฉันท์สามัคคี และบูรณาการร่วมกัน  มีการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาด ของยาเสพติด ในพ้ืนที่เป็นระบบและมีผลสําเร็จสูง  คนชราในชุมชนมีอาชีพเสริมมีรายได้  

ประชาชนทุกระดับ    ในพ้ืนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านแหล่งน้ําที่สําคัญ
ของภูมิประเทศ คือ ลําน้ําปาว ห้วยหลวง  มีทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ที่สมบูรณ์หลากหลาย        

เป็นแหล่งต้นน้ําหลายสาย  พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์สามารถทําการเพาะปลูกได้ดีและพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขา 
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การท่องเที่ยว/วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญหลายแห่ง เช่นมรดกโลกบ้านเชียง มีแหล่ง
วัฒนธรรมสําคัญหลายแห่ง เช่น วัดปุาภูก้อน วัดปุานาคําน้อย คําชะโนด เป็นต้น 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จุดแข็งที่สําคัญของ จังหวัดอุดรธานี  คือ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะกับการทําการเกษตร การทํานาปีและนาปัง การทําการเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธ์ดีมี
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น มรดกโลกบ้านเชียง  แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ธรรมชาติ ธรรมมะ 
วัฒนธรรม กระจายอยู่ตามอําเภอต่างๆ  มีพืชเศรษฐกิจสําคัญที่เป็นที่ต้องการของตลาดในระดับสากล 
เช่น อ้อย ยางพารา มันสําปะหลัง   มีทรัพยากรธรรมชาติ ด้านแหล่งน้ําที่สําคัญ เช่น ลําน้ําปาว ลําห้วย
หลวง โครงการส่งเสริมและบํารุงห้วยหลวง เขื่อนกุดลิงง้อ  ฯลฯ ประชาชนในพื้นที่มีที่ทํากินเป็นของ
ตนเอง และใช้วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดอ่อน(Weaknesses) 

การพัฒนาการเกษตร/การส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาหนี้สิน ทั้งในระบบและ
นอกระบบ และความด้อยประสบการณ์ ในการบริหารจัดการทุนชุมชนที่เป็น“ตัวเงิน”  พื้นที่บางส่วน
เป็นพ้ืนที่ที่ดินขาดการบํารุงรักษาทําให้ความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ได้ผลิตจากการเกษตร  เช่น ปลูกข้าว  
อ้อย  มันสําปะหลัง  ไม่ได้เต็มที่  พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่ถูกน้ําท่วมขังเป็นเวลานาน ประชาชนขาดพลัง
อํานาจในการต่อรองในการตลาด  และในด้านอื่นๆ  แหล่งน้ําไม่เพียงพอสําหรับทําการเกษตรบางจุด
ประสบปัญหาน้ําท่วมทุกปี เนื่องจากลําห้วย คลอง บึง ตื้นเขินระบายน้ําไม่ทันในช่วงฤดูฝน  การขาด
เอกสารสิทธิในที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย ประชาชนขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม การบริหารจัดการด้านการเกษตรไม่เหมาะสม เช่น ระบบการจัดการแหล่งน้ําไม่
สามารถนําน้ําไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ไม่มีตลาดกลางในพ้ืนที่รองรับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร เช่นตลาด
รับซื้อผลผลิต 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ประชาชนไม่ใส่ใจตระหนักในการดูแลสุขภาพ ของตนเอง  
และครอบครัว การจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดการและบริหารชุมชนยังขาดความต่อเนื่องเข้มข้นประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างทั่วถึง  ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเกิดการมั่วสุมยาเสพติดในวัยรุ่นและประชาชนกลุ่มเสี่ยง  การ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎระเบียบ ข้อบังคับของชุมชน  เกิดปัญหาการไม่มีงานทํา รายได้น้อย  หมกมุ่นในอบายมุข  การขาด
เอกสารสิทธิในที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย คนในหมู่บ้านไม่มีอาชีพเสริมหลังจากการทํานา  ประชาชน
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ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  หนี้สินมาก ประชาชนวัยทํางานส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษาเพียงขั้นพ้ืนฐาน 

การค้าการลงทุน สภาพถนนที่ใช้ในการคมนาคมทั้งเพื่อสัญจรไปมาและเพื่อการขนถ่ายผลผลิต
มีสภาพถนนที่แคบ บางแห่งเป็นถนนลูกรัง ขรุขระไม่สะดวกในการเดินทาง  การคมนาคมไม่สะดวกใน
การขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอต่อประชาชนในพ้ืนที่ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยว/วัฒนธรรม ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อนและการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปใช้วิถีชีวิตแบบทุนนิยม จนทําให้วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นถูกละเลย 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จุดอ่อนที่สําคัญ ของจังหวีดอุดรธานี คือ การบริหารจัดการแหล่งน้ํายังไม่
สามารถนําทรัพยากรน้ําไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ดินขาดการบํารุงรักษา 
ขาดความอุดมสมบูรณ์ทําให้ผลผลิตจากการเกษตรไม่ได้ผลเต็มที่ ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่าย เกษตรกรมีปัญหาภาวะหนี้สินและมีวิถีชีวิตแบบทุนนิยม   ไม่มีอาชีพเสริมหลังจากทําอาชีพ
หลัก ประชาชนบางส่วนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปัญหาการ
ว่างงาน ทําให้หมกมุ่นในอบายมุข มั่วสุมยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง การบริหารจัดการชุมชนยังไม่เข้มแข็ง 
ด้อยประสบการณ์ในการบริหารทุนชุมชนที่เป็นตัวเงิน โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน เช่น สภาพถนนในการคมนาคมการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรมีสภาพคับแคบ ขรุขระ 
เป็นลูกรัง ไม่สะดวกในการเดินทางและขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร ประชาชนขาดการรวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมทําให้ขาดพลังและอํานาจในการต่อรอง 

โอกาส ( Opportunity) 
โครงการพระราชด าริมีโครงการพระราชดําริในพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  ในการดํารงชีพของประชาชน  กระแสพระราชดํารัสและพระราชเสาวนีย์ที่มีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการตามพระราชดําริให้การสนับสนุน เช่น โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
และองค์กรเอกชนมูลนิธิศุภนิมิต ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา 
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การบริหารจัดการ นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
อําเภอที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน การมีทรัพยากรมนุษย์ที่ตระหนักรู้และเข้าถึงความรู้  
ข้อมูลข่าวสาร สิทธิทางการเมือง ระเบียบกฎหมาย ที่จําเป็นในการดํารงชีวิต  การมีระบบการบริหาร
และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาการเกษตร  หน่วยงานด้านการเกษตรและพัฒนาชุมชนได้ ส่งเสริมให้ประชาชนทํา
การเกษตรแบบผสมผสานส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาผลิตผลทางการเกษตร  ส่งเสริม
ให้ประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา  วาระของ
กฎหมายและนโยบายที่เน้นการกระจายอํานาจและมีส่วนร่วมของประชาชน  

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน  ภาครัฐได้สนับสนุนวิชาการทั้งด้าน การ
ประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ       

ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการ ในการพัฒนาทางการเกษตรและให้การลงทุน ทุกหมู่บ้าน
ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เช่น กองทุนหมู่บ้านฯ กข.คจ. เอสเอ็มแอล ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขการเข้าถึง
แหล่งทุนต่างๆ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโอกาสที่สําคัญของจังหวัดอุดรธานีคือ การน้อมนํา กระแสพระราชดํารัส และ
พระราชเสาวนีย์ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นโยบายรัฐบาล วาระของ
กฎหมาย เน้นการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
หมู่บ้าน/ชุมชน  รัฐสนับสนุนงบประมาณ ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ ใน
รูปแบบต่างๆเช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เอสเอ็มแอล 
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจพอเพียงการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น  โครงการตามพระราชดําริในพื้นที่ 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นแบบอย่างในการดํารงตนของประชาชน  หน่วยงานราชการพร้อมส่งเสริมให้
ประชาชนทําการเกษตรที่เหมาะสม การปลูกพีชเศรษฐกิจการรวมกลุ่มเพื่อรักษาผลประโยชน์  

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากภาย ในที่ เข้ามาให้บริการ เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและจากภาย นอกที่หลากหลาย เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  

 



วิถีชีวิตพื้นถิ่นอุดรธานี Udon Thani’s Way of Life 

หน้า 38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภิละ 

 

อุปสรรค(Threats) 

 ภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย การระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจ 
สภาพภูมิอากาศแปรปรวนทําให้มีผลกระทบต่อ ผลผลิตทางการเกษตร 

 การบริหารจัดการ  นโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ  ไม่
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร  ความผันผวนและความไม่มั่นคงทางการ
เมือง  ทําให้ประชาชนตื่นตระหนกในปัญหาต่างๆที่จะตามมา 
  การค้าการลงทุน  ภาวะวิกฤติทางการเงินทางการตลาดที่ผันผวน ทําให้เกษตรกรปรับตัวและแก้ปัญหา     

ไม่ทัน ประชาชนถูกเอาเปรียบด้านราคาสินค้าเกษตร ขาดการต่อรองราคาสินค้าและสภาพภูมิอากาศไม่
เอื้ออํานวยการประกอบอาชีพ ต้นทุนในการผลิตสูงเนื่องจากการผลิตอิงอยู่กับระบบทุนนิยม 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เกิดปัญหาการว่างงาน  เนื่องจากภาวะค่าครองชีพสูง และ
ปัญหาการเมืองในปัจจุบันการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานต่างด้าว (ลาว) และการย้ายถิ่นของ
ชาวตะวันตกทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานีที่สําคัญ คือ  การมีต้นทุน
การผลิตสูง ภาวะวิกฤติทางการเงิน การผลิตอิงระบบทุนนิยม  ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศแปรปรวน
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเคลื่อนย้ายแรงานต่างด้าวและการย้ายถิ่นของ
ชาวตะวันตกทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ความไม่มั่นคงทางการเมือง ทําให้ประชาชนตื่น
ตระหนก สับสน ในปัญหาต่างๆที่ตามมา ประชาชนถูกเอาเปรียบด้านราคาผลิตผลการเกษตร ขาดการ
ต่อรองราคาสินค้า 
บทสรุป 

จังหวัดอุดรธานีมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มี วัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน รวมถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ นโยบาย ของภาค รัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  ที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 120 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานีได้
สร้างความเปลี่ยนแปลง ความเจริญ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ ที่อาจมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่
แตกต่าง ตามลักษณะพื้นที่ หรือธรร มชาติที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมด ล้วนคือวิถีชีวิต ของชาว
จังหวัดอุดรธานี ที่สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ใน 6 ประเด็น สรุปได้ดังนี้ 
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  1.ด้านการค้าการลงทุน จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีทั้ง
ภายนอกและภายในพบว่า  จังหวัดอุดรธานีจะเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนนั้นไม่ไกลเกินเอื้อม 
เพราะด้วยจุดแข็งที่มีซึ่งประกอบไปด้วย เส้นทางคมนาคม สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับนักลงทุน
ตลอดจนความเข้มแข็งของภาคเอกชน(หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม)และยังได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐรวมทั้งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียนดังนั้นการที่จังหวัดอุดรธานีจะมุ่งสู่วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลาง
การค้าได้ 
  2 .ด้านการเกษตร จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตรสูงพอสมควร ซึ่งดูได้ 
จากจังหวัดอุดรธานีมีปริมาณน้ําฝนที่อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจังหวัดที่อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกันและมีพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชที่สําคัญ ได้หลายชนิด เช่น  อ้อย           

มันสําปะหลัง ข้าว ตลอดจนยางพารา  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเป็นความต้องการของตลาดโลก
ประกอบกับจังหวัดอุดรธานีมียุทธศาสตร์สนับสนุนด้านการค้าการลงทุนจึงทําให้จังหวัดอุดรธานีสามารถ
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรได้ 

3. ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานีมีมรดกโลกบ้านเชียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
ทั่วโลกรู้จัก มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศที่สะดวกมีผลิตภัณฑ์  OTOP ที่มีชื่อเสียงมี
สิ่งอํานวยความสะดวกและที่พักพร้อมสําหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ใน
จังหวัดอุดรธานีและภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1  ซึ่งเป็นแรงผลักให้จังหวัด
อุดรธานีก้าวเข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติได้ 

4. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จังหวัดอุดรธานีถึงแม้จะมีความขัดแย้งทางการเมืองบ้างแต่ก็ทํา
ให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานมีสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  สังเกตได้จาก  GPP จังหวัดและ  GPP ด้าน
การเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น หมายความว่า จังหวัดอุดรธานีจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ภายใต้การเป็นศูนย์กลาง
การค้าและ แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร เมืองน่าอยู่ในมุมมองที่มีการลงทุน อุตสาหกรรมการเกษตร
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่าจังหวัดอุดรธานีจะต้องอยู่ในระบบ
ผสมผสานระหว่างการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมและระบบนิเวศ  จังหวัดอุดรธานีจะต้องนําจุดแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและโอกาสที่มีอยู่คือการสนับสนุนของภาครัฐและประชาคม
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โลกที่กําลังตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจน ความรับผิดชอบทางสังคมมาขับเคลื่อนให้จังหวัดอุดรธานี
เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน 

6. ด้านการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ  ด้วยยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
จังหวัดแบบบูรณาการนั้นถือว่าจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะจังหวัดมีจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัดและการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ เพ่ือรองรับการบริการแบบสมัยใหม่และให้มี
ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานีจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแบบบูรณาการไปขับเคลื่อน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์และ 
วิสัยทัศน์ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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ค าถามท้ายหน่วยที่ 1 

1. จงอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของเมืองอุดรธานมีาพอสังเขป 

2. จงอธิบาย จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และแนวโม้นการพัฒนาของจังหวัดอุดรธาน ี
3. จงวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาเมืองอุดรธานีในกระแสโลกภิวัฒน ์

4. จงวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ของจังหวัดอุดรธานี ในประชาคมอาเซียน 
5. ให้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในเมืองอุดร 3 แห่ง (ประวัติความสําคัญ,การเดินทาง) 
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เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถินระดับจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี. 2558. 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี. 

ดนัย ไชยโยธา. 2546. ประวัติศาสตร์ไทย: ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์. สํานักพิมพ์โอเดียนส 
โตร์. ISBN 974-276-111-6. หน้า 67-71. 

ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานบําเหน็จความชอบ,หน้า 263, เล่ม 4, 30 พฤศจิกายน 2430 

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ. "ประวัติสงครามปราบฮ่อ". สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ.  

สืบค้นเมื่อ 2015-12-21. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี.2554 . อุดรธาน ี:วิถีชีวิต อารยธรรม และการพัฒนา. 

อุดรธาน ี: สํานักงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธาน.ี  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี.2556 . 121 ปี จังหวัดอุดรธานี . อุดรธาน ี: สํานักงานจังหวัด 

อุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธาน.ี  

www.udonthani.go.th/2014/pdf/udonthani.pdf 

http://th.wikipedia.org/wiki) วิกีพิเดีย.2558. สารานุกรมเสรี ข้อมูล ณ ปี 2558 

http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616 

สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2558 

http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

http://udon.nso.go.th/(สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี) 
http://www.thepannaraihotel.com/images/news_images/2/IMG_8310.jpg(แหล่งมรดกโลก
บ้านเชียง) 
http://www.nongbualamphu.go.th/390/index.php(ศาลพระนเรศวรที่จังหวัดหนองบัวลําภ)ู 

https://th.wikipedia.org( อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเดิม) 

https://th.wikipedia.org/wiki/(จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) แม่ทัพปราบฮ่อฝุาย
ไทย(นั่งทางซ้าย) ถ่ายรูปคู่กับเจ้าราชวงศ์ (คําสุก) แห่งหลวงพระบางที่กองบัญชาการเมืองซ่อน) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9742761116
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/033/262_1.PDF
http://kanchanapisek.or.th/kp8/nki/nki103.html
http://www.udonthani.go.th/2014/pdf/udonthani.pdf
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616
http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616
http://udon.nso.go.th/(�ӹѡ�ҹʶԵԨѧ��Ѵ�شøҹ�)
http://www.thepannaraihotel.com/images/news_images/2/IMG_8310.jpg(�����ô��š��ҹ��§)
http://www.thepannaraihotel.com/images/news_images/2/IMG_8310.jpg(�����ô��š��ҹ��§)
http://www.nongbualamphu.go.th/390/index.php(��ž�й����÷��ѧ��Ѵ˹ͧ�������)
https://th.wikipedia.org/
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
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http://www.bloggang.com/( พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 พระองค์เจ้าคัดณางยุคล กรมหลวงพิชิต
ปรีชากรข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวกาว ) 
http://www.bloggang.com/( พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคมเสนาบดีกรมวัง และข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวพวน) 

https://sites.google.com/site/kantimakedsing/canghwad-xudrthani-doy-baengkh(จังหวัด
อุดรธานีในแผนที่ประเทศไทย) 

https://th.wikipedia.org/wiki(พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม แม่ทัพฝุายใต้ ฉายก่อนหน้าที่จะยกกองทัพไปปราบฮ่อวันหนึ่ง) 
http://www.pracharkomnews.com/wp-content/uploads/รูปปก2-212.jpg(ประเพณีรํา
บวงสรวงรําลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม) 

https://th.wikipedia.org/wiki(พันเอก มหาอํามาตย์ตรี พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา) 
http://www.oknation.net/blog/wut2013/2014/10/28/entry-1(พระศรีสุริยราชวรานุวัตร
โพธิ ์ เนติโพธิ์ ) 
https://sites.google.com/site/noobeebear/_/(ตราประจําจังหวัดอุดรธานี) 
http://www.thaigoodview.com/files/u4567/flug.jpg(ธงประจําจังหวัดอุดรธานี)
http://www.herb-health.com/wp-content/uploads/2015/04/ทองกวาว.jpg(ดอกไม้ประจํา
จังหวัดอุดรธาน)ี 

http://www.udonthani.go.th/home/generality/view.pdf) 

http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/kantimakedsing/canghwad-xudrthani-doy-baengkh(�ѧ��Ѵ�شøҹ��Ἱ���������)
https://sites.google.com/site/kantimakedsing/canghwad-xudrthani-doy-baengkh(�ѧ��Ѵ�شøҹ��Ἱ���������)
https://th.wikipedia.org/wiki
https://th.wikipedia.org/wiki
http://www.oknation.net/blog/wut2013/2014/10/28/entry-1
https://sites.google.com/site/noobeebear/_/(��һ�ШӨѧ��Ѵ�شøҹ�)
http://www.thaigoodview.com/files/u4567/flug.jpg(����ШӨѧ��Ѵ�شøҹ�)http:/www.herb-health.com/wp-content/uploads/2015/04/�ͧ����.jpg(�͡����ШӨѧ��Ѵ�شøҹ�)
http://www.thaigoodview.com/files/u4567/flug.jpg(����ШӨѧ��Ѵ�شøҹ�)http:/www.herb-health.com/wp-content/uploads/2015/04/�ͧ����.jpg(�͡����ШӨѧ��Ѵ�شøҹ�)
http://www.thaigoodview.com/files/u4567/flug.jpg(����ШӨѧ��Ѵ�شøҹ�)http:/www.herb-health.com/wp-content/uploads/2015/04/�ͧ����.jpg(�͡����ШӨѧ��Ѵ�شøҹ�)
http://www.udonthani.go.th/home/generality/view.pdf
http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616
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แผนการการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2  ลักษณะสังคม วัฒนธรรมประเพณพ้ืีนถิ่นอุดรธานี 
วัตถุประสงค์ทั่วไป  

1. มคีวามรู้ความเข้าใจในความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนถิ่นอุดรธานี 
2. เข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของสังคม วัฒนธรรมประเพณพ้ืีนถิ่นอุดรธาน ี

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมประเพณพ้ืีนถิ่นอุดรธานีได ้

2. วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของสังคม วัฒนธรรมประเพณพ้ืีนถิ่นอุดรธานีได ้

สาระการเรียนรู ้
1. ลักษณะทั่วไปของสังคม  
2. ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรม  
3. ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนถิ่นอุดรธานี  
4. ความหลากหลายของวัฒนธรรมในพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

5. แนวทางการอนุรักษ์ การส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณพ้ืีนถิ่นอุดรธาน ี

6.   บทสรุป 

7.   คําถามท้ายหน่วย 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเนื้อหาในเอกสารคําสอนและหนังสือตําราที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาถึงลักษณะทั่วไป องค์ประกอบและโครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี พ้ืนถิ่น

อุดรธานี เพ่ือวิเคราะห์ถึงสถานบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสังคม พร้อมยกตัวอย่างหน้าชั้นเรียนเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. บรรยายสรุปสถานการณ์ของสังคม วัฒนธรรมประเพณพ้ืีนถิ่นอุดรธานีในยุคโลกาภิวตัน์โดย
อาจารย์ผู้สอน 

สื่อการเรียน-แหล่งเรียนรู ้
1. เอกสารคําสอนรายวิชาวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

2. วีดีทัศน์วิวัฒนาการของของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

3. รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นถิ่นอุดรธาน ี

4. Power Point Presentation 
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การวัดและการประเมินผล 

1. วิธีวัดและประเมินผล  - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. เครื่องมือวัดและประเมิน – แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. เกณฑ์การประเมินผล - แบบสังเกตพฤติกรรมได้คะแนน 6  คะแนนขึ้นไป 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. ทําแบบฝึกหัดทบทวนคําถามท้ายหน่วยที่ 2 
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หน่วยที่ 2    

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมประเพณพ้ืีนถิ่นอุดรธาน ี

ลักษณะทั่วไปของสังคม  
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มนุษย์กับสังคมจึงแยกกันไม่ได้มนุษย์เกิดมาต้องอาศัย

สังคม พ่ึงพาอาศัยและมีความสัมพันธ์ต่อกัน มีการจัดระเบียบอย่างมีแบบแผนในการอยู่ร่วมกันเพื่อเป็น
หลักในการดําเนินชีวิตและการอยู่รอดและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและสังคม  แบบแผนใน
การดํารงชีวิตของมนุษย์ได้จากการเรียนรู้ การสร้างสม การสืบต่อ  การถ่ายทอด  ทําให้มนุษย์แตกต่าง
จากสัตว์ การเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์นั้นมิได้มีมาแต่กําเนิด แต่เกิดจากการที่มนุษย์ได้เป็นสมาชิกของสังคม 
ทําให้มนุษย์เรียนรู้แบบแผนต่างๆ  โดยเฉพาะสังคมครอบครัว ซึ่งทําให้รู้จักแบบแผนในการดําเนินชีวิต
จากคนรุ่นก่อนผ่านสังคม ครอบครัว  จากท่ีได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลและมีส่วนทําให้มนุษย์
สามารถดํารงชีพอยูใ่นสังคมได้อย่างมั่นคง 

ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่เป็นสาเหตทุี่ทําใหม้นุษย์ต้องอยูร่่วมกันเป็นสําคัญ มีดังนี ้ 
        1. เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นต้องการ
หลายอย่างแต่พ้ืนฐานจริงๆ  ก็คือป๎จจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย  และยารักษาโรค 
นอกจากวัตถุนั้นแล้วมนุษย์ต้องการความรัก ความอบอุ่นความเข้าใจ ความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
สิ่งที่พึ่งพาอาศัยกันและกัน 

         2. เพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคม  การเป็นที่ยอมรับทําให้มนุษย์เกิดความมั่นใจ
ความภูมิใจความเข้าใจที่จะทํากิจกรรม ให้กับสังคมทําให้เกิดความสุข แต่ถ้าไม่ยอมรับ  ธรรมชาติของ
มนุษย์จะหลีกเลี่ยง จากสังคมนั้นทําให้เกิดทุกข์ ไม่ประสบความสําเร็จ  ในชีวิตและไม่มีความสุขที่จะอยู่
ในสังคมนั้นๆ 

        3. เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองและกลุ่ม  มนุษย์จะรู้สึกว่ามีความ
ปลอดภัยมีความเอื้ออาทรต่อกันเมื่อมีการทํากิจกรรมร่วมกันและเกิดความเต็มใจ  ก็จะช่วยกัน
สร้างสรรค์ผลงานเมื่อผลงานนั้นเกิดความสําเร็จจะกลายเป็นความภาคภูมิใจ สังคมก็จะเจริญกว้าหน้า 

สังคมไทย (Thai Society) จัดเป็นรูปแบบสังคมเกษตรกรรม  (Agrarian Society) ร้อยละ 80 

ของประชากรทั่วประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และร้อยละ 20 
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ประกอบอาชีพบริหาร เช่น ธุรกิจ ห้างร้าน รับจ้าง เป็นต้น ทําให้ระบบสังคมไทย (Society system) 

แบ่งเป็น  2 ระบบคือ    

1.  สังคมชนบท (Rural Society)   

2.  สังคมเมือง (Urban Society) 

ทั้งสองระบบนี้เป็นตัวกําหนดบทบาทหน้าที่และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย  สังคมชนบทจะ มี
การเปลี่ยนแปลงน้อย จะ มีเปลี่ยนแปลงมากเฉพาะผู้อยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นเพียงคนกลุ่ม
น้อยของสังคมไทย  เพราะประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบททําการเกษตรยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีมีการศึกษา น้อยฐานะยากจน ไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ยึดถือเงินตรา  เกียรติอํานาจ 
มีโครงสร้างของชนชั้น ยกย่องความเป็นเจ้าคนนายคน ยึดบุคคลเป็นหลักยกย่องผู้อาวุโส 

 ลักษณะสังคมชนบท (Rural Society)    

บางทีเรียกว่า  สังคมแบบชาวบ้าน ( Folk Society) ซึ่งจัดว่ามีความสําคัญที่สุดในสังคมไทย  

เพราะเป็นโครงสร้างหลักเกือบทั้งหมดของประเทศไทย อันมีผลมาจากพฤติกรรมทั้งทางขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม พอสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
       1 . ประชากรมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ ประชากรอยู่ตามธรรมชาติ ไม่หนาแน่นมีการแข่งขัน
กันน้อยสภาพการครองชีพต่ํา 

       2 . ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทําให้ต้องพึ่งพาอาศัยแรงงานแลกเปลี่ยนกัน      

มีความใกล้ชิดกัน จึงมีความสนิทสนมกัน  

      3 . ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้ น เป็นหน่วยที่สําคัญทางเศรษฐกิจช่วยกัน
ทํางานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ ทอผ้าเอง ทําอาหารทานเอง  
       4 . ชุมชนมักตั้งอยู่นอกเมือง เป็นหมู่บ้าน ตําบล กระจายอยู่ห่างกัน มีประชากรไม่หนาแน่น 

     5. วัดและศาสนสถาน  เป็นสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมศาสนา ในสมัยก่อนวัดเป็นแหล่ง
ความรู้ อบรมบ่มนิสัย ป๎จจุบันวัดก็ยังมีความสําคัญอยู่ไม่น้อย 

      6. ส่วนใหญ่ยึดมั่นอยู่กับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ  มีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย 

      7 . ค่านิยมในเรื่องคุณงามความดีในทางศาสนา เป็นตัวควบคุมความประพฤติทางสังคม 
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ลักษณะสังคมเมือง (Urban Society) 

 จัดว่าเป็นสังคมที่มีความซับซ้อน  เป็นศูนย์กลางทางความเจริญ และความเสื่อมรวมอยู่ด้วย  

เมืองเป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานอันถาวร หนาแน่นด้วยประชากร และเป็นที่รวมของคนที่มีความแตกต่างทาง
พ้ืนเพ ซึ่งอยู่ในเขตเมือง เทศบาล เป็นต้น 

สังคมเมืองมีลักษณะดังนี ้
1. ประชากรมีความสัมพันธ์กันแบบทุติยภูมิ  ประชากรอยู่อย่างหนาแน่นมีการแข่งขันสูง       

มีชุมชนอุตสาหกรรม ฐานะร่ํารวยและยากจนแตกต่างกัน 

2. มีอาชีพหลายหลาย  ทั้งธุรกิจ การค้า ราชการ ลูกจ้าง อุตสาหกรรม อาชีพบริการ ฯลฯ  

ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนมีความผูกพันกันน้อยมาก ต่างรักษาผลประโยชน์ของตนเอง  
3. ครอบครัวมีความผูกพันน้อย เพราะความจําเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจ  สมาชิกในครอบครัว

มีภาระต้องทํา ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กัน อีกทั้งความผูกพันกับเพื่อนบ้านก็มีน้อย 

4. ชุมชนตั้งอยู่ในเขตที่มีผู้อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  เป็นศูนย์กลางความเจริญ มีประชากร
หนาแน่นกว่าชนบท มักเกิดป๎ญหาขึ้นในสังคมมากมาย 

5. วัดและศาสนสถานยังเป็นท่ีสักการะเครารพ  แต่คนไทยในป๎จจุบันเห็นสถาบันทางศาสนา
เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และสั่งสอนหลักธรรม จริยธรรม แก่คนในสังคมเท่านั้น 

6. มีการละเมิดขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่ดีงาม รับอธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกสูง 
7. ค่านิยมจะเน้นหนักในเรื่องอ านาจ ความมั่นคง การย่องย่องสังคมชั้นสูง และมีความต้องการ

ในการเลื่อนชั้นทางสังคมสูง  
ในป๎จจุบันนี้จะเห็นได้ว่าโลกของการสื่อสารได้ก้าวไปไกลมาก  ระบบข้อมูลข่าวสารการติดต่อ

เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น  บริเวณที่อยู่ใกล้ ๆ กับเมือง หรือบริเวณที่ติดต่อกันสะดวก ชุมชนจะเปลี่ยน
สภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบเมืองได้อย่างรวดเร็วเพราะการถ่ายทอดและการเผยแพร่ทางวัฒนธรรม
เป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเลียนแบบตะวันตก      

จึงเป็นเรื่องไม่ยากสําหรับคนยุคใหม่  สังคมจะยั่งยืนเจริญก้าวหน้ายอมต้องมีการวางแผน มีนโยบาย      

นั่นคือ ต้องมีโครงสร้างที่ดีและแข็งแรง สังคมก็จะเป็นสังคมที่มีระเบียบมั่นคง 
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โครงสร้างสังคม (Social Structure) คือ ความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดย
มีองค์ประกอบทางสังคมที่ทําให้สังคมดํารงอยู่ได้ ดําเนินไปอย่างมีระเบียบคือสถาบันทางสังคมซึ่งอาจจะ
ออกมาในรูปแบบของความร่วมมือ  ความขัดแย้ง การแข่งขัน อย่างไรก็ตาม  ความสัมพันธ์ของกลุ่มคน
นั้นจะมีเครื่องยึดเหนี่ยว ซึ่งเป็นบรรทัดฐานให้คนมาอยู่ รวมกันเป็นสังคมอย่างสันติสุขได้สังคมจะมั่นคง
เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคมที่สําคัญ 2 ประการดังนี้  

1. การจัดการระเบียบสังคม 

2. สถาบันทางสังคม 

1.การจัดระเบียบสังคม (Social Organization) สมาชิกของสังคมมีความแตกต่างกันทั้งแนวความคิด 
และความต้องการ  การจัดระเบียบสังคมจึงมีความจําเป็นที่เป็นเครื่องมือทําให้สังคมมีระเบียบและเป็น
สังคมสงบสุข เครื่องมือในการจัดระเบียบทางสังคม คือ  

  1.1 บรรทัดฐานทางสังคม ( Social Norms) คือ แบบพฤติกรรมกฎเกณฑ์ หรือคตินิยมที่
สังคมกําหนดไว้เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติที่สังคมยอมรับว่าดีและถูกต้อง การจําแนกประเภท
ของบรรทัดฐานทางสังคมวิทยานั้น แยกเป็น 3 ประเภท คือ  

   1.1.1 วิถีชาวบ้านหรือวิถีประชา (Folk Ways) เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติหน้าที่     
ไม่ค่อยมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มากนัก มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่มนุษย์ในสังคมหนึ่ง 
ได้ปฏิบัติกันทุกวี่ทุกวัน จนกลายเป็นความเคยชินและเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี หากบุคคลใดละเมิด
ฝุาฝืนก็ไม่ได้รับโทษรุนแรงแต่ประการใด  เพียงแต่ได้รับคําติฉินนินทาว่าประพฤติปฏิบัติในทางไม่ชอบ     

ไม่ควรเท่านั้น เช่น มรรยาทในการรับประทานอาหารบนโต๊ะการแต่งกายไปในโอกาสต่างๆโดยเหมาะสม 
หรือพูดภาษาที่สุภาพซึ่งบุคคลในสังคมนั้นนิยมใช้กัน  

  1.1.2 จารีตหรือกฎศีลธรรม ( Mores)  เป็นแบบแผนความประพฤติ  ที่ถือว่า             

มีความสําคัญกว่าวิถีประชา เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพหรือความดี ความชั่ว ซึ่งผู้ไม่ปฏิบัติตาม
จะได้รับปฏิกิริยาโต้ตอบจากสมาชิกของสังคมอย่างรุนแรง  กว่าวิธีประชา ขอยกตัวอย่างเช่น  คนไทย      

มีกฎศีลธรรมไม่บริโภคเนื้อสุนัขและเนื้อแมว  เพราะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน หากบุคคลใดบริโภค       

ผู้นั้นจะได้รับปฏิกิริยาโต้ตอบในทางลบ กล่าวคือ  จะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย  โดยเกรงว่าผู้นั้น     

มีจิตใจขาดศีลธรรมและเหี้ยมโหด จึงได้บริโภคเนื้อสุนัขและเนื้อแมว 
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1.1.3 กฎหมาย (Laws) เนื่องจากสังคมมนุษย์มีแนวโน้มไปในเชิงซ้อน  จึงเกิดป๎ญหา
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์  จึงเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะต้องตราบทบัญญัติ        

และกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์  อักษร เพื่อควบคุมสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย  ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่
คอยควบคุมตรวจตราจับกุมผู้ละเมิดฝุาฝืนมาลงโทษตามบท บัญญัติแห่งกฎหมาย  

1.2. สถานภาพและบทบาท (Status and Role)   

1.2.1. สถานภาพ หมายถึง ตําแหน่งที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคม แบ่ง
ออกเป็นสถานภาพที่ได้มาโดยกําเนิด เช่น ลูก หลาน คนไทย เป็นต้น และสถานภาพทางสังคม เช่น ครู 
นักเรียน แพทย์ เป็นต้น  

สถานภาพ ก็คือ ตําแหน่งของบุคคลในสังคมหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทุกสังคมหรือกลุ่มคน
ย่อมมีตําแหน่งมากมายและบุคคลคนเดียวอาจดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่ง เช่น นาย ก.เป็นลูกชายของ
พ่อ เป็นนักศึกษา เป็นสมาชิกของชมรม เป็นต้น   

1.2.2. บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของ
บุคคล เนื่องจากบุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตาม
สถานภาพในสถานการณ์ตามสถานภาพนั้น  ๆ 

 อย่างไรก็ตาม  สถานภาพและ บทบาท ร่วมถึงการปฏิบัติหน้าที่ย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลที่เข้าดํารง
ตําแหน่งนั้น ๆ เพราะฉะนั้นบทบาทจึงเป็นรูปแบบที่เคลื่อนไหวหรือรูปการทางพฤติกรรมของตําแหน่ง 
ยกตัวอย่าง  เช่น นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยย่อมมี  บรรทัดฐานหรือแนวทางปฏิบัติบางประการ 
กล่าวคือ มีสิทธิหน้าที่และอภิสิทธิ์ต่าง ๆ  แต่บทบาทหรือการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีของแต่ละ
คนย่อมแตกต่างกันออกไปความแตกต่างระหว่างบทบาทและตําแหน่งที่เกิดขึ้นนั้น ก็เพราะว่า
“ตําแหน่ง”เป็นแนวความคิดทางสังคมวิทยา ส่วน “บทบาท” นั้น เป็นแนวความคิดทางจิตวิทยาทาง
สังคม เพราะฉะนั้นบทบาทจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคนใหม่ที่มาดํารงตําแหน่ง
นั้น 
 

2. สถาบันทางสังคม  (Institution) นักวิชาการด้าน สังคมวิทยา  ให้ความหมายสถาบันว่า  หมายถึง      

ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลักษณะแสดงให้เห็นว่า  พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นไปในแบบของการ
ร่วมมือกัน  โดยการร่วมมือกันอย่างถาวรและเป็นการร่วมมือภายใต้กฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่ง          
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ฉะนั้น  “สถาบัน” ในความหมายทางสังคมวิทยา  มุ่งเน้นถึงสถาบันที่เป็นนามธรรม  คือ ระเบียบ        

หรือแนวทางปฏิบัติที่ทํากันมาจนชินและเป็นที่ยอมรับกันทางสังคม  คําว่า  Institution ซึ่งแปลว่า  

“สถาบัน” นั้น สามารถจําแนกความหมายออกได้เป็น 2 นัย ได้แก่  
2.1. แบบอย่างพฤติกรรมที่มีระเบียบแบบแผนและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  

เรียกว่า สถาบัน สําหรับการกระทําบางอย่าง ท่ีปฏิบัติโดยไม่มีระเบียบ  ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน  แม้จะ
กระทํากันทั่วไปและยอมรับกันทั่วไป กไ็ม่เรียกว่าเป็นสถาบัน เช่น การสอนให้เด็กทําอะไรเป็น   การพูด
ก็ดี การรับประทานอาหารก็ดี  การอ่านหนังสือก็ดี  แต่การสอนดังกล่าวนี้  ในสังคมบางแห่งเท่านั้น  จึง
นับว่าเป็นสถาบัน ซึ่งได้แก่ โรงเรียน การสอนการเรียนที่บ้านหรือนอกห้องเรียน     ที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเป็น
แบบแผน เป็นทางการ จึงไม่ถือว่าเป็นสถาบัน 

  2.2. องค์กรที่จัดตั้งขึ้นซึ่งอาจเป็นโรงเรียน  โรงพยาบาล  ทีมฟุตบอล  วัด บริษัท  ห้างร้าน  

กระทรวง ทบวง กรม สถาบันในแง่นี้ ก็คือ องค์การ นั่นเอง ซึ่งจะต้องมีการ  จัดตั้งขึ้น ถ้าไม่มีการจัดตั้ง
เป็นองค์กรขึ้นก่อน  สถาบันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือสถาบันจะมีขึ้นไม่ได้  ถ้าไม่มีองค์การรับรอง  เช่น 

สถาบันการศึกษาจะมีไม่ได้ หากไม่มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  บริษัทห้างร้านต่างๆ  จะมีไม่ได้หากไม่มี
การประกอบธุรกิจการค้า เป็นต้น 

   จากข้างต้น  พอสรุปได้ว่า  สถาบัน หมายถึง  แบบแผนการปฏิบัติอย่างมีระเบียบและแนวทาง
พฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานของสังคม  ที่มีให้สมาชิกในสังคมได้ถือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิต
และแก้ไขป๎ญหาพื้นฐานของสังคมส่วนรวม และมีหน้าที่ทําให้สังคมสามารถคงสภาพอยู่ได้  

สถาบันพ้ืนฐานและหน้าที่อันส าคัญของสถาบัน      มีดังต่อไปนี ้ 
1. สถาบันครอบครัว คือ สถาบันที่ชายหญิงอยู่กินกันเป็นครอบครัวและเป็นสถาบันที่

จะยังให้สังคมดํารง อยู่ได้ตลอดไป ยอมรับกันว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม  ซึ่งทํา
หน้าที่ควบคุม ความสัมพันธ์ทางเพศ การมีบุตร การอบรมเลี้ยงดู ตลอดถึงการสร้างระบบเครือญาติแต่
เดิมมา ครอบครัวทําหน้าที่เป็นสถาบันเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ  กิจกรรมทั้งปวงของบุคคลมีศูนย์กลางอยู่ที่
ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ ในสมัยต่อมา
จึงได้มีองค์กรอื่นๆ รับไปปฏิบัติแทนครอบครัว  การอยู่กันเป็นครอบครัวมีระเบียบปฏิบัติซึ่งตั้งขึ้นเป็น        

แบบแผน  เป็นมาตรฐานในเรื่องการสืบพันธุ์และการเลี้ยงดูบุตร  ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้าน
เฉพาะตัวและหน้าที่ของสังคมเป็นส่วนรวม  และหน้าที่อันสําคัญยิ่งของครอบครัว  คือ การผลิตสมาชิก
ใหม่ให้แก่สังคม การที่สังคมจะดํารงอยู่ได้ ก็ต้องมีสมาชิกมาแทนที่สมาชิกเดิมที่ล้มตายไป สถาบัน
ครอบครัวจึงถือว่าเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่มีบทบาทต่อสังคมมาก เพราะมีหน้าที่ในการอบรม  สั่งสอนเลี้ยง
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ดูสมาชิกใหม่ ให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม  ซึ่งเกิดจากการสมรสของชายหญิงที่ตกลงจะมีชีวิตคู่
ร่วมกัน เมื่อให้กําเนิดบุตรหน้าที่ของบิดาและมารดาจึงมีความสําคัญ 

2.  สถาบันการศึกษา  เป็นสถาบันที่สนองความต้องการของสังคมด้านการถ่ายทอด
ความรู้ทักษะวิชาการ และวิชาชีพเพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ ความสมารถ วัฒนธรรม คุณธรรม “การศึกษา 
คือ การส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลในทางร่างกาย สติป๎ญญา ความประพฤติและสังคม          

เพื่อให้เขาสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับ สิ่งแวดล้อมและดํารงอยู่ได้ด้วยดี” 

ดังนั้นการศึกษาจึงไม่ใช่หมายความถึงเฉพาะการเรียนจบจากโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังมี
ความหมายกว้างขวางครอบคลุมไปถึงการขจัดป๎ญหาที่อาจบังเกิดขึ้น  ในชีวิตเพื่อให้ตนสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้  ในสังคมด้วยความสุขการศึกษาจึงมีอยู่ในทุกสถานที่และทุก สถานการณ์ บุคคลที่มี
การศึกษาดีนั้นย่อมหมายถึง บุคคลที่สามารถแก้ไขป๎ญหาต่างๆ  และประสบความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิตในสังคม 

3. สถาบันการเมืองการปกครอง ความหมายของการปกครอง การปกครอง คือ การใช้
อํานาจอธิปไตยในการบริหารรัฐ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขแห่งรัฐ ฉะนั้น  รัฐ    

เป็นชุมชนทางการเมืองที่มีอธิปไตย อิสรภาพ  มีอํานาจบริหารภายในรัฐและยังมีอํานาจต่อต้านอํานาจ
ภายนอก ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ก้าวก่ายภายในรัฐนั้นๆ เป็นแบบอย่างของการคิดการกระทําในเรื่องเกี่ยวกับ         

การรักษาระเบียบ ความสงบ เรียบร้อยของสังคม พิทักษ์ความถูกต้อง รักษาอธิปไตยของชาติ 
4. สถาบันเศรษฐกิจ  ความหมาย “เศรษฐกิจ ” เป็นเรื่องของการครองชีพหรือ

มาตรฐานการครองชีพของมนุษย์หรือเป็นเรื่องการเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม  ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนอง
ความต้องการของสังคมในด้านการผลิต การกระจาย  การแลกเปลี่ยน สิ้นค้าและบริการแก่สมาชิกใน
สังคม สถาบันเศรษฐกิจมีเปูาหมายอยู่ที่การอยู่ดีกินดีของประชาชน ดังนั้น  กิจกรรมทางเศรษฐกิจจึง
เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีที่จะก่อให้เกิดความมั่งมี  การอยู่ดีกินดี หรืออย่างน้อยก็เพ่ือการมีกินมีใช้ของ
ประชาชน กรรมวิธีที่ดําเนินการมักขึ้นอยู่กับปรัชญาทางเศรษฐกิจของผู้มีบทบาทอํานาจ  หน้าที่ทาง
เศรษฐกิจของสังคมนั้น ๆ  เพื่อจะกําหนดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจควรจะดําเนินไปในรูปแบบใด  จะให้
ประชาชนมีสิทธิในการดําเนินการผลิตเอง มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  รัฐจะเข้าควบคุมหรือปล่อยให้               

เอกชนดําเนินงานอย่างเสรี ฯลฯ เหล่านี้ เป็นวิธีการซึ่งเปูาหมาย คือ การมีกินมีใช้  
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5.สถาบันศาสนา  เป็นสถาบันที่ เน้นให้ความมั่นคงในชีวิตและมีความหมายเกี่ยวกับ
ป๎จจัยช่วยให้เกิดความสงบทางจิตใจและนําไปสู่สุขภาพจิตที่ดี  อันจะมีผลต่อสุขภาพร่างกาย  ความรู้สึก
มั่นคงปลอดภัยจากความกลัวและปลอดจากความวิตกกังวล  ให้พลังใจ เพราะเชื่อว่าสิ่งที่จะให้ความ
ช่วยเหลือทางจิตใจเป็นป๎จจัยเสริมทําให้เกิดกิจกรรมทั้งปวง ทําให้มีโอกาสเอาชนะความลําบากอุปสรรค
ต่างๆ ได้ เป็นป๎จจัยช่วยให้คนจัดระเบียบชีวิตและมีโอกาสประสบความสําเร็จและความสุขสูงสุดได้  

 

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ แต่สามารถผสมผสานได้อย่างกลมกลืน จนเป็น
สังคมที่มีลักษณะเฉพาะ  คือ รักอิสระ ยึดมั่นในสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเอง ยอมรับในระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ ไม่นิยมความรุนแรง ชอบการประนีประนอม และใช้
ชีวิตอย่างเรียบง่าย ในป๎จจุบันได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงในโลกโลกาภิวั ตน์ ที่เทคโนโลยีมี
การพัฒราอย่างรวดเร็ว การคมนาคม สะดวกสบาย และมีการเปลี่ยนค่านิยมในการบริโภค ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในวิถีการดําเนินชีวิตบางประการทั้งในเมืองและชนบท 

มีครอบครัวอบอุ่น มีชุมชนเข้มแข็ง และมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

   
รูปภาพที่ 2.1. ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่มา http://www.dmc.tv/pages/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dmc.tv/pages/
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ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรม 
ความหมายของคําว่า วัฒนธรรม มาจากภาษาอังกฤษว่า Culture ซึ่งคําเดิมในภาษาละติน คือ 

Cultural มีความหมายหลายอย่าง เช่น การเพาะปลูก การปลูกฝ๎ง การปลูกพืช การทําให้ดีกว่าเดิมโดย
การอบรมหรือการหัด 

 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2485 ให้ความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไว้ดังนี้ 
คือ “วัฒนธรรม หมายความว่า  ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน”  
จากความหมายนี ้วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ  

1. ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม  

2. ลักษณะที่แสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
3. ลักษณะที่แสดงถึงความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาต ิ 

4. ลักษณะที่แสดงถึงความมีศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ความหมายตามพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552   คําว่า วัฒนธรรม หมายถึง  

สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ ดังนั้น สิ่งใดก็ตามหากมีการเจริญขึ้นด้วยการศึกษาอบรมจะอยู่
ในขอบข่ายความหมายของคําว่าวัฒนธรรมได้ทั้งสิ้น 

กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและวิถีการดํารงชีวิตซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละสังคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความกลมเกลียว  ความก้าวหน้าคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงาม โดยสร้างเป็นกฎเกณฑ์แบบแผน  

เพื่อนําไปปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน ถือเป็น "มรดกแห่งสังคม"  เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
มนุษย์ได้รับมาจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลังจนเป็นวิถีของสังคม 

วัฒนธรรมเป็นแบบแผนและเป็นเครื่องกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละสังคมที่     

บ่งออกถึงความเจริญและความเสื่อม  ตลอดจนวิวัฒนาการความเป็นมา และการดํารงอยู่ของสังคม  

สังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นของคู่กัน ประเทศใดมีวัฒนธรรมดีจะส่งผลต่อความเจริญของคนในสังคม 
วัฒนธรรมเป็นเครื่องกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์  การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันคบหาสมาคม 

ประกอบอาชีพร่วมกัน ล้วนเป็นผลมาจากวัฒนธรรม  วัฒนธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ 
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ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  สังคมและวัฒนธรรมจึงจําเป็นของคู่กัน โดยมนุษย์เป็นผู้สร้าง
วัฒนธรรม และวัฒนธรรมเป็นสิ่งสร้างความเจริญให้แก่สังคมของมนุษย์ 

วัฒนธรรม และสังคมก็เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ วัฒนธรรมกับสังคมจึงเป็นสิ่งคู่กัน หากสังคมมีขนาด
ใหญ่หรือมีความซับซ้อน  มากเพียงใด  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมักจะมีมากขึ้นเพียงใดนั้น 
วัฒนธรรมต่างๆของแต่ละสังคมอาจเหมือนหรือต่างกัน เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านความเชื่อ 
เชื้อชาติ ศาสนาและถิ่นที่อยู่เป็นต้น 

           จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากแบบแผนการดําเนินชีวิต ซึ่งสังคมแรก    ที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ ครอบครัว วัฒนธรรมใดที่สังคมยอมรับว่าดีก็จะถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังกลายเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมนอกจากนี้วัฒนธรรมยังมีลักษณะเป็นการ แสดงออกในรูปของความคิดการปฏิบัติ
โดยสมาชิกรับรู้ร่วมกันและประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับสังคมของตน  วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่สังคม
ยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกันไม่ใช้เป็นของสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติเท่านั้น  

หากเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมเป็นอย่างดีแล้ว  ก็จะทําให้ สามารถเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ  ของคน
ในแต่ละสังคมและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นเพ่ือความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมเราจึงสามารถแบ่ง
ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรม ออกได้ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กําเนิดและไม่ใช่สิ่งที่อาจ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ย่อมแตกต่างไปจากรังของผึ้ง เพราะผึ้ง
สร้างรังขึ้นโดยสัญชาตญาณที่เป็นไปเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้หรือสั่งสอน แต่การสร้างที่
อยู่อาศัยของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ของสมาชิกในสังคม 

2. วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม วัฒนธรรมเป็นผลของการถ่ายทอดและการเรียนรู้จากสมาชิก
รุ่นหนึ่งไปสู่สมาชิกอีกรุ่นต่อไป การถ่ายทอดนั้น ต้องใช้เวลา และมีภาษาเป็นสื่อกลางช่วยใช้มนุษย์ได้
แสดงความรู้สึกและสามารถเข้าใจผู้อื่นได้ ช่วยให้การถ่ายทอดวัฒนธรรมสืบต่อมาเป็นมรดกทางสังคม 

3. วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิต บุคคลที่เกิดในสังคมใดก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของ
สังคมนั้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบได้ว่าของใครดีกว่ากัน เพราะ
แต่ละวัฒนธรรมย่อมมีความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม เช่น วัฒนธรรมไทยก็มีแบบ
แผนการดําเนินชีวิตในลักษณะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย อาหารการกิน ความเป็นอยู่ ซึ่ง
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แตกต่างจากวัฒนธรรมของชาวญี่ปุุน ดังนั้น วิถีชีวิตของคนไทยคนญี่ปุุนหรือชาติอื่นๆ จะมีวิถีชีวิตที่เป็น
ลักษณะของตนเอง 

4. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ จากการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเดิมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทําให้วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

5. วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นการแสดงถึงรูปแบบของความคิด ในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ 
เป็นผลมาจาการช่วยกันกําหนดรูปแบบของความคิดในการแสดงพฤติกรรมของสมาชิก โดยที่สมาชิก
รับรู้ร่วมกัน และประพฤติตามแนวคิดนั้น 

6. วัฒนธรรมมิใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ  วัฒนธรรมเป็นของส่วนรวม ซึ่งเกิดจากการที่
มนุษย์อยู่ร่วมกัน และสร้างรูปแบบในการดําเนินชีวิตในสังคมร่วมกัน วัฒนธรรมจึงไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกใน
สังคมคนใดคนหนึ่งยอมรับและปฏิบัติเท่านั้น 

 ฉะนั้นจึงสามารถ กล่าว ได้ว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  มีลักษณะเฉพาะและ
เปลี่ยนแปลงได้จาก ภายในสังคมหรือการแพร่กระจายมาจากสังคมอื่น  จึงควรระลึกเสมอว่าวัฒนธรรม
ใหม่ใช้ว่าจะดีทุกอย่าง ของเก่าก็ไม่ใช่ดีทั้งหมด  จึงควรรู้จักการเลือกสิ่งใหม่ที่ดีและเก็บของเก่าที่ดีไว้
เช่นกัน  สังคมหนึ่งจะต้องมีวัฒนธรรมหรือวิถีการดําเนินชีวิตเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมนั้นวัฒนธรรม
จึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สาเหตุที่ทําให้สังคมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีดังนี้ 

1. ความคิดเห็นและการมองเห็นโลกที่แตกต่างกันไป  มนุษย์ทุกแห่งในโลกต้องมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ ความเชื่อศาสนา การปกครอง เศรษฐกิจ  แม้นแต่การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนการคบค้า
สมาคม แต่รูปแบบของสิ่งเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามความคิดเห็นและคํานิยมของแต่ละสังคม 

2. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ต่างกัน  

  2.1 มนุษย์ที่อยู่ในเขตหนาวก็ต้องพบป๎ญหาต่างกันกับมนุษย์ที่อยู่ในเขตร้อน 

     2.2 มนุษย์ที่อยู่บนภูเขาย่อมมีป๎ญหาต่างจากมนุษย์ที่อยู่ในที่ลุ่ม 

2.3 มนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมคล้ายกันอาจมองโลกต่างกัน หรือความแตกต่างของ
เหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา 

2.4 มนุษย์ที่เกิดในสิ่งแวดล้อมใดก็มักจะคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของตน 
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    วัฒนธรรมไทยเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยทั้งยังเป็นเครื่องวัดความเจริญหรื อ
ความเสื่อมของสังคม ซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าของประเทศเพราะประเทศจะเจริญหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่
กับการพัฒนาของคนในสังคมจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กล่าวถึงการพัฒน า
ประเทศให้ เจริญก้าวหน้านั้น  สังคมต้องมีดุลยภาพ  การสืบทอดวัฒนธรรมไทย  จึงเป็นสิ่งจําเป็นและมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาคนและสังคมไทยดังนี้ 

1. ทําให้มองเห็นวิถีความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรม     

การปกครองที่สังคมสืบทอดกันมา 

2. ทําให้คนไทยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ  รู้จักรักษาระเบียบวินัย มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์รู้จักพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างในการปลูกจิตสํานึกที่ดีงามเหมาะสมกับ  สภาพ
ของสังคมไทยสืบไป 

3. ทําให้คนไทยทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เกิดความร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่
ดีงามนําภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชาติเป็นที่รู้จักของชาวโลก 

4. ทําให้เกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ไทย  

เพื่อให้คงอยู่ในสังคมสืบต่อไป 

ฉะนั้นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยเป็นกระบวนการที่สําคัญ ที่จะดํารงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามสืบไป การ
เรียนรู้และฝึกตนเองให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย จึงควรทําตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการปลูกจิตสํานึก ใน
ลักษณะ การอบรมสั่งสอน การศึกษาด้วยตนเองหรือการปฏิบัติจริง คนไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง
มาตั้งแต่สุโขทัย  ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นชาติที่มีความรัก ความสามัคคีและสงบสุข อย่างไรก็ตาม  

วัฒนธรรมไทยก็เหมือนวัฒนธรรมของชนชาติอื่นที่เป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน คือ 

 1. มีวัฒนธรรมดังเดิมเป็นของตนเอง 
        2. รับเอาวัฒนธรรมอื่นจากภายนอกที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กัน มาผสมผสานให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดํารงชีวิตและเป็นวัฒนธรรมใหม่ใช้เป็นส่วนรวม 
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ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนถิ่นอุดรธานี 
ชาติพันธุ์ คือ สิ่งที่แสดงถึงพื้นฐานความเป็นมนุษย์ในแต่ละเชื้อชาติและแสดงถึง

วิวัฒนาการของ  ระบบสังคมการเมือง โดยในแต่ละภูมิภาคมักประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลาย
เผ่าพันธุ์ โดยแต่ละเชื้อชาติก็จะมีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีสวยงามเป็นของตนเอง ซึ่งจัดว่าเป็นสีสันทาง
ชาติพันธุ์ของมนุษย์อย่างหนึ่งและเป็นความงดงามของสังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่
หลากหลาย (เสรี ซาเหลา. 2545 : 9) 

กลุ่มชาติพันธ์ไทพวน 

พวน ถิ่นเดิมอพยพมาจากเมืองพวนตอนเหนือของลาวแถบบริเวณเมืองเชียงขวาง 
ป๎จจุบันตั้งถิ่นฐานอยู่ท้องที่จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนมบางส่วน พวน มี
รูปร่างลักษณะเด่นอยู่ที่ผิวขาวเหลือง นิยมแต่งตัวด้วยผ้าทอมือที่มีลวดลายแบบไทพวน ชาวพวนรักพวก
พ้อง และมีความขยันขันแข็งไทพวนเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชอาณาจักรไทย ลาวและเวียดนาม 
จําเป็นต้องส่งบรรณาการให้แก่อาณาจักรทั้งสามเสมอมา ในบางช่วงเวลาที่เข้มแข็งก็ประกาศตนเป็น
อิสระมีพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ขึ้นครองราชย์ แต่ในบางคราวที่อ่อนแออาณาจักรพวนยังต้องส่ง
บรรณาการให้ทั้ง ลาว ไทย และเวียดนาม ผู้คนไทพวนยังถูกกวาดต้อนเข้าไปอยู่ในความปกครองด้วย 
โดยไปตั้งถิ่นฐานทั้งในลาว เวีนดนามและไทยเมืองพวนเป็นที่สูง มีภูเขาสลับซับซ้อน ผืนดินอุดมสมบูรณ์
อากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี เป็นแหล่งต้นน้ําหลากหลาย เช่น น้ํางืม น้ําเนีย น้ําเนียบ น้ําซัน เป็นต้น 
ที่ต่างไหลลงสู่แม่น้ําโขง มี เมืองเซียงขวาง เมืองเชียงคํา เมืองแสน เมืองสุย เมืองโมก เมืองกาง เมือง
เสียง เป็นเมืองหลักที่มีพี่น้องไท-พวน อาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ทางทิศตะวันออก มีดินแดนติดต่อกับ
เวียดนาม ด้านตะวันตกติดต่อกับ อาณาจักรสิบสองป๎นนา ทิศใต้ชิดพรมแดนกรุงศรีสัตนาคนหุต หรือ
อาณาจักรล้านช้าง เมื่อคราวกรุงศรีสัตนาคนหุตมีอํานาจเข้มแข็งได้รวมแคว้นสิบสองจไท และเมืองพวน
เข้าไว้ในอาณาจักรด้วย แต่ครั้นแยกออกเป็น หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ เมืองพวนจึงไปขึ้นกับนคร
เวียงจันทน์เรื่อยมา มีบันทึกในพงศาวดารเรียกผู้คนไทพวนว่า “ลาว” (บรรเทิง พาพิจิตร.2549).   

การเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยของชาวพวนมีหลักฐานปรากฏอยู่หลายครั้ง ดังนี้ 
ในครั้งที่ 1 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ ในราวปี พ.ศ. 2322 พระองค์
ได้โปรดฯให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกทัพไปตีเมืองลาวและหัวเมืองที่ขึ้น
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ต่อลาวทั้งปวงไว้ได้ ในการนี้ได้นําชาวลาวให้มาตั้งบ้านเรือนตามหัวเมืองต่าง ๆ ของไทย การนํา
ครอบครัวชาวลาวกลุ่มต่าง ๆ มาในครั้งนี้ คาดว่าน่าจะมีชาวพวนที่อาศัยในเมืองพวนซึ่งเป็นเมืองขึ้นของ
ลาวปะปนเข้ามาด้วยเป็นจํานวนมาก และในครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2335 เจ้านันทเสน ราชบุตรองค์ใหญ่
ของเจ้าสิริบุญสาร เป็นเจ้าเมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทย ได้นําชาวพวนและชาวโส้ง (ไทดํา) 
ส่งมายังไทย เพ่ือเป็นราชบรรณาการต่อกษัตริย์ไทย และครั้งที่ 3 เกิดสงครามระหว่างลาวกับไทยใน 
พ.ศ. 2369-2371 ไทยตีหัวเมืองที่ขึ้นต่อลาวได้จนสิ้น แต่ปีต่อๆ มาญวนได้ตีหัวเมืองของลาวที่มี
พรมแดนติดต่อกับญวนไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯให้เจ้าพระยาธรรมาธิบดี
เป็นแม่ทัพไปตีเมืองที่ญวนเข้ายึดครองและกวาดตอนนําชาวพวนมากรุงเทพฯ จากทั้งเหตุของการ
สงครามและการเมืองแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ระบุชัดว่ามีจํานวนเท่าใด จากหลักฐานของทาง
ราชการ หลักฐานท้องถิ่นจะพบว่า ชาวนพวนบางท้องถิ่นมิได้เข้ามาในประเทศไทยในฐานะเชลยศึก 
หรือถูกเกณฑ์เพ่ือใช้แรงงานทั้งหมด แต่มาด้วยความต้องการสันติสุข แสวงหาแหล่งทํามาหากินหรือหา
ถิ่นที่อยู่ใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีการขีดเส้นพรมแดนระหว่างประเทศเช่นในป๎จจุบัน การอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานจึงเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยมีผู้นําเป็นแกนหลักในการเคลื่อนย้าย เช่น การสงคราม 
โรคระบาดร้ายแรง หรือเกิดกบฏ   ก็มักจะไม่ได้รับการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์คงเหลือเป็นแต่เพียง
ตํานานหรือการเล่าสืบต่อๆกันมาเพื่อดํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองตราบนานเท่านาน
(สัมภาษณ์ สมคิด จูมทอง,2555) 

ชาวพวน เดิมมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ทางภาคอีสาน
เรียกว่า ไทพวน แต่ภาคกลางเรียกชนเผ่านี้ว่า ลาวพวน  ชาวพวนได้กระจายตัวอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ํางึม
ของลาว สมัยกรุงธนบุรี เมื่อลาวได้รวมเป็นอาณาจักรพลเมืองฝ๎่งซ้ายของแม่น้ําโขงได้ถูกกวาดต้อน มา
อยู่ทางฝ๎่งขวาของแม่น้ําโขง ชาวพวนได้ถูกกวาดต้อนมาด้วย และมาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย 
เลย พิจิตร แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ราชบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี และสระบุรี ชาวไทพวน ที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งที่บ้านบุฮมและบ้านกลาง อําเภอ
เชียงคาน   จังหวัดเลย ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองเตาไห หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในจังหวัดอุดรธานีจะมีไทพวนอาศัยอยู่ที่ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ และบ้านเชียง อ.หนองหาน จังหวัด
อุดรธานี 
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รูปภาพที่ 2.2   การแต่งกายของชาวไทพวนในอดีตและป๎จจุบัน 

ที่มา http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/?transaction=post_view.php&room_ 

no=0&id_main=733&star=0 

เมื่อครั้งที่พวกจีนฮ่อ กุลา เงี้ยว รุกรานเมืองเตาไห 4 พ่อเฒ่า คือ พ่อเฒ่าก่อม พ่อเฒ่า
ห่านพ่อเฒ่าเพียไซ พ่อเฒ่าปูุตาหลวง เป็นผู้นําชาวพวนกลุ่มหนึ่ง อพยพออกจากหลวงพระบาง ล่องตาม
แม่น้ําโขงมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านบุฮม ต่อมาผู้คนส่วนหนึ่งได้มาอยู่ที่บ้านกลาง อีกแห่งหนึ่งแล้วเรียกตัวเอง
ว่า"ไทพวน" ชาวไทพวนนั้นมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบสังคม ชนบททั่วไป มีอาชีพเกษตรกรรม      

การทอผ้า การตีเหล็ก ทําเครื่องเงิน เครื่องทอง  ภาษา ชาวพวนใช้ ภาษาไทคล้ายกับไทอีสานทั่วไป แต่
ใกล้เคียงไทยภาคกลางกว่าเผ่าอื่นๆ  บ้านเรือนของชาวพวน  เป็นเรือนสูง นิยมปลูกเป็นเรือนที่มีห้อง
ตั้งแต่ 3 ห้องขึ้นไป ใต้ถุนเรือนใช้ทําประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทําคอกวัว-ควาย เล้าเป็ดเล้าไก่ ตั้งเครื่อง
สําหรับผูกหูกทอผ้า หลังคาทรงมะนิลา ไม้เครื่องบนผูกมัดด้วยหวายแทนการตอกตะปู แต่ถ้าเป็นบ้าน
เจ้านายหรือผู้มีฐานะดีและวัดจะใช้ตะปูซึ่งทําขึ้นเอง และหลังคามุงด้วยหญ้าคา ถ้าเป็นบ้านผู้มีฐานะดี   
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มุงด้วยกระเบื้องไม้เรียกว่าไม้แปูนเก็ด หรือกระเบื้องดินเผา พื้นและฝาเรือนปูด้วยกระดาน ไม้ไผ่สีสุกสับ
แผ่ออกเป็นแผ่นๆ เรียกว่า ฟาก แล้วมีเสื่อสานด้วยหวายทับอีกชั้นหนึ่ง มีห้องครัวอยู่บนเรือน มีชานยื่น
ออกมาจากตัวเรือน และมีบันไดขึ้นลงพาดที่นอกชานด้านทิศเหนือ ส่วนเสาเรือนนั้นอาจใช้ไม้ทั้งต้นหรือ
ใช้อิฐก่อเป็นเสาขนาดใหญ่ ฤกษ์ในการปลูก  คือเวลาเช้าการปลูกเรือนจะเสร็จในวันเดียวประมาณ  5-6 

โมงเย็น จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของฝุายหญิง บางพวกทําเล้าไก่ ทําเตาไฟ การขึ้นบ้านใหม่เจ้าของบ้านต้อง
หาบสิ่งของขึ้นไป ได้แก่ ไซ หัวหมู แห ไม้ค้อน สิ่ว และหอก ต่อจากนั้นจะมีคนถือเสื่อที่นอนหมอนมุ้ง 
ถาดข้าวต้ม ขนมหวานสําหรับทําขวัญเรือน เมื่อญาติพ่ีน้องมาพร้อมหน้าก็เริ่มทําพิธีตามประเพณี การ
นอนเรือนใหม่จะต้องมีคนนอนให้ครบทุกห้องเป็นเวลา 3  คืน คืนที่สี่ เจ้าบ้านจะต้องจัดทําข้าวต้มขนม
หวานเลี้ยงดูญาติพ่ีน้องที่มานอนเป็นเพื่อนเมื่อเจ้าบ้านจัดบ้านเสร็จคนที่จะเข้าออก ห้องนอนได้ต้องเป็น
คนในครอบครัว เท่านั้น 

ป๎จจุบันชาวไทพวน รับเอาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน เข้ามา
ยึดถือปฏิบัติ ทั้งการใช้ภาษา การแต่งกาย การนับถือศาสนา ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทําให้ความเป็นอยู่ 
การดําเนินชีวิตของชาวไทพวน กลายไปเป็นชาวไทอีสานอย่างเต็มตัว 

การแต่งกาย ในอดีตผู้หญิง ใช้ผ้าคาดอกแทนการสวมเสื้อ นุ่งซิ่นตีนจก หรือ สีพ้ืนแทรก 
ลายขวาง บางท้องถิ่นนิยมนุ่งซิ่นมัดหมี่  ผู้ชายนุ่งกางเกงขาก๊วยสีดําใส่เสื้อสีดําและผ้านุ่งโจงกระเบน 
ผ้าขาวม้าพาดบ่า หรือคาดเอว  ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น ผ้าขาวม้ารัดนม เรียกว่า แห้งตู้  ทั้งชายหญิงไม่สวมเสื้อ 
แต่เวลาไปไร่นา ต้องสวมเสื้อสีดํา หรือสีคราม หญิงสวมเสื้อรัดตัวแขนยาวถึงข้อมือ กระดุมเสื้อใช้เงิน 
กลม ติดเรียงลงมาตั้งแต่คอถึงเอว ชายหญิงเมื่อโกนผมไฟ แล้วหญิงจะไว้ผมจุก พออายุ 14-16 ปีจะไว้
ผมยาว เมื่อถึงอายุ18-19 ต้องไว้ผมทรงโค้งผมคือหยิบเอาผมที่ปล่อยลงไปมาทําเป็นรูปโค้งพออายุ 20 ปี
ขึ้นไปจะต้องนําผมมาขมวดเป็นกระจุกไว้ที่ กลางศีรษะ เรียกว่า เกล้าผมจุกกระเทียมและต้องป๎ก     

หนามแน่น เมื่อแต่งงานแล้วจะเลิกป๎กส่วนชายจะโกนผมจนโตเป็นหนุ่ม จึงไว้ ผมยาว (วิเชียร วงศ์วิเศษ, 

2525: หน้า 61-62) 

ความเชื่อชาวไทพวนนั้นมีความเชื่อเรื่องผี เรื่องการเข้าทรง อย่างแน่นแฟูน            

โดยเฉพาะที่บ้านกลาง ยังมีร่างทรงนางเทียม ทําหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาวบ้าน ประเพณีท่ีชาวไทพวนปฏิบัติสืบต่อกันมาคือ งานบุญกําฟูา ซึ่งแต่ละบ้านจะกําหนดต่างกัน
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มักจะอยู่ในระยะเวลา 3 เดือนก่อนลงมือทํานา คือ เดือนอ้ายขึ้น 14 ค่ํา เดือนยี่ขึ้น 13 ค่ํา หรือเดือน 3 

ขึ้น 3 ค่ํา หรือเมื่อฟูาร้องครั้งแรกในเดือนสาม คําว่า กํา หมายถึง การถือ การ เคารพ การกําฟูา จึงเป็น
การเคารพฟูา จะทํากันในเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ํา เรียกว่าวัน กําเต็มมื้อ หรือ วันกําเต็มวัน ชาวบ้านจะหยุด
ทํางาน งดใช้วัวควายไม่ผ่าฟืนไม่ทําเสียงดัง หรือเสียงอึกทึก เพราะเชื่อว่าถ้าทําเช่นนั้นฟูาจะไม่พอใจ จะ
ดลบันดาลให้ฝนแล้งพืชผลไม่ดี วันสุกดิบก่อนวันกําเต็มวัน คือ  วันขึ้น 2 ค่ํา ชาวบ้านจะช่วยกันเตรียม
สถานที่และของที่จะทําบุญ  

เดิมประเพณี กําจะทํา การ เตรียมไปทําบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้นได้แก่ ข้าวปุูน หรือ
ขนมจีน น้ํายาน้ําพริก และข้าวจี่ แต่มาระยะหลังเปลี่ยนมาเป็นเผาข้าวหลามแทน ชาวบ้านช่วยกัน
เตรียมอุปกรณ์ทําข้าวหลาม และข้าวจี่ ได้แก่ขูดมะพร้าว คั้นกะทิ แช่ข้าวเหนียว ตัดไม้ไผ่ เตรียมทําใส่
ข้าวจี่ เหมือนการทําบุญข้าวจี่เดือนอ้าย เตรียมปลูกโรงพิธีพราหมณ์ เตรียม เครื่องบายศรี เครื่องเซ่น 
เสร็จช่วงเช้ากลับบ้าน อาบน้ําแต่งตัวมาร่วมประกอบพิธีในตอนบ่าย 

ช่วงบ่ายเริ่มพิธีสงฆ์ นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ที่วัด จากนั้นเป็นพิธีพราหมณ์ ให้
หมอพราหมณ์ หรือ พิธีกรจุดธูปเทียนเบิกบายศรี กล่าวคําอัญเชิญเทวดา มารับเครื่องเซ่น ขณะเดียวกัน
ก็จะจัดสาวพรหมจรรย์ออกมาฟูอนรําเพื่อขอพร ขณะหมอพรกล่าวคําอัญเชิญเทวดา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม
พิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ จะเริ่มเผาข้าวหลามและปิ้งข้าวจี่ จะเริ่มพร้อมๆ กับพระสงฆ์เจริญพระพุทธ
มนต์และจะต้องให้เสร็จพร้อมกับพิธีพราหมณ์จบลง ข้าวหลามที่ได้จากการเผาในพิธีถือว่าเป็นข้าวหลาม
ทิพย์ กรรมการของวัดจะแบ่งข้าวหลามไว้ครึ่งหนึ่ง เพ่ือเก็บไว้ให้ประชาชนตักบาตรในวันรุ่งขึ้น อีกครึ่ง
จะเก็บไว้สําหรับให้ประชาชน นํากลับไปรับประทานที่บ้านตามความเชื่อที่ว่า ถ้าผู้ใดรับประทานข้าว
หลามทิพย์จะไม่ถูกฟูาผ่า 

เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันกําเต็มวัน ชาวบ้านจะตื่นขึ้นมาประกอบอาหารแต่เช้ามืด เพ่ือ
สําหรับถวายพระสงฆ์เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วจะหยุดงานทุกอย่าง ชาวบ้านจะหาบสํารับกับข้าวไป
รวมกันที่วัด มีการตักบาตรข้าวจี่ และข้าวหลามที่ช่วยกันทําถวายพระสงฆ์พร้อมกับสํารับอาหารคาว
หวาน ของแต่ละบ้าน แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน ช่วงสายไม่ต้องทํางานบรรดาหนุ่มสาวจะมา
ร่วมกันที่ลานวัด หรือลานบ้านใดบ้านหนึ่ง มีการละเล่นพ้ืนบ้านจนถึงกลางคืน เป็นพิธีการให้หนุ่มสาวมา
พบกัน  
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นับจากวันกําเต็มวันต่อไปอีก 7 วัน คือในวันขึ้น 10 ค่ํา จะเป็น กําเคิ่งมื้อ หรือ กําครึ่ง
วันคือหยุดการทํางานครึ่งวันเช้า ตอนบ่ายทํางานตามปกติ นับไปอีก 7 วันในวันแรม 2 ค่ํา  มีการกํางาย 
หรือ กําช่วงเช้า ก่อนการรับประทานอาหารเช้าอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจะทํางานตามปกติจนถึงเวลาเย็น 
ภายหลังจากหุงหาอาหารค่ําในวันกํางายแล้ว ชาวบ้านจะนําฟืนที่อยู่ในเตาดุ้นหนึ่งออกมารดน้ํา       

พร้อมกับกล่าวคําขับไล่ความแห้งแล้ง แล้วจึงโยนลงคลองไป เรียกว่า พิธีแสงฟูา หรือ วิธีเสียแล้งเป็นอัน 
เสร็จพิธีกําฟูา  

พิธีกําอีกอย่างหนึ่งคือ กําฟูาครั้งแรก กําฟูาร้องครั้งแรกในช่วง เดือน 3 หรือเดือน
กุมภาพันธ์ การกําฟูาร้องครั้งแรกจะใช้เสียงฟูาร้องครั้งแรก กําหนดว่าจะเริ่มพิธีกําฟูาเมื่อใด ก่อนที่
กวานบ้าน หรือผู้นําของหมู่บ้านจะประกาศวันกําฟูาได้นั้นต้องรอให้คนที่หูตึงที่สุดของหมู่บ้านเป็นผู้ได้
ยินก่อน  จึงจะแน่ใจได้ว่าชาวบ้านทั้งหลายได้ยินกันทั่วไปแล้ว นอกจากฟูาร้องครั้งแรกยัง สามารถ
พยากรณ์ถึงผลผลิตในปีนั้นด้วย เช่น ถ้าฟูาร้องดังมาจากทิศตะวันออก ฝนจะปานกลาง นาใน ท่ีลุ่มจะดี 
นาในที่ดอนจะเสียหาย ถ้าเสียงฟูาร้องดังมาทาง ทิศตะวันตกจะแห้งแล้ง ข้าวจะยากหมากจะแพง 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท 

  ผู้ไท เป็นชนเผ่าที่มีอยู่ประมาณ 1 แสนคนเศษ ตั้งภูมิลําเนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําโขงและ
แถบเทือกเขาภูพาน เช่น จังหวัดนครพนม มีในอําเภอคําชะอี ธาตุพนม อําเภอเมือง และนาแก จังหวัด
มุกดาหาร มีอยู่ที่อําเภอหนองสูง หนาแน่นที่สุดในทุกตําบลและหมู่บ้าน ในจังหวัดสกลนครมีในอําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีในอําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอสมเด็จสหัสขันธ์ เขาวง จังหวัดอุดรธานี มีใน
อําเภอศรีธาตุ วังสามหมอ บ้านดุง ยังมีผู้ไทที่ตั้งภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี อีก
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ลาวโซ่ง” หรือ “ผู้ไทซงดํา” 

    กลุ่มชาวผู้ไทเป็นชาติพันธุ์ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานและได้เพิ่มจํานวน
มากขึ้นจึงทําให้วัฒนธรรมและประเพณีหลายอย่างของชาวผู้ไทได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก ป๎จจุบันมีลูกหลานคนชาวผู้ไทกลุ่มต่างๆอยู่อาศัยทั่วไปในประเทศไทยและ
ภาคอีสานเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีชาวผู้ไทและลูกหลานชาว ผู้ไทอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากมาย กลุ่มชาวผู้ไทมี
บรรพบุรุษต้นกําเนิดบริเวณสิบสองจุไทซึ่งเป็นมณฑลในทางตอนเหนือของจีน เมื่อราว 2,700 ปี 
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เนื่องจากความไม่สงบทางสังคมและการรุกรานจากผู้ยึดครองต่างชาติ ตั้งแต่ยุคราชวงศ์จิ้น ใน ค.ศ.265-

420 เป็นต้นมา ชาวผู้ไทจึงได้อพยพลงใต้และได้แพร่กระจายอาศัยอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย 
นอกจากนี้เนื่องจากป๎ญหาหลายอย่าง เช่น ป๎ญหาการเมือง ป๎ญหาภัยธรรมชาติ ป๎ญหาขาดแคลนที่ดิน
ทํามาหากิน ป๎ญหาความยากจน ฯลฯ ทําให้ชาวผู้ไทได้อพยพไปยังหลายพื้นที่กระจายอยู่ทั่วภาคอีสาน 

    ชาวผู้ไทในภาคอีสานกับชาวไทยในภาคอีสานนั้น มีความแตกต่างกันหลายประการ ซึ่ง
เกิดจากหลายสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนั้น เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
เศรษฐกิจและการเมืองมีความแตกต่างกัน นโยบายแต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงเสมอและการอพยพ
ย้ายถิ่นก็ส่งผลกระทบเช่นกันฯลฯ ถึงแม้จะมีการผสมผสานกันหรือการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแต่ประเพณี
หรือวัฒนธรรมบางอย่างของชาวผู้ไทก็ได้สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย แม้จะไม่หวือหวา แต่ก็ยังคงความเป็น
ดั้งเดิมอยู่ ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจยังชาวผู้ไทรุ่นหลัง ชาวผู้ไทมีการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่หลายครั้งโดยมี
เหตุจําเป็นหลายอย่างแต่ยังทําให้ชาวผู้ไทมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆเป็นอัตลักษณ์
ของตัวเอง เช่น ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆ     
แสดงออกถึงความเป็นตัวตน เช่น การถ่ายทอด วัฒนธรรมประเพณี ภูมิป๎ญญาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  

การใช้ภาษาของชาวผู้ไท การรวมกลุ่ม แสดงออกถึงความสามัคคี การ ดํารงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี  
ความเชื่อ ซึ่งมีกระบวนการสืบทอดและกระบวนการสร้าง ชุมชนหรือการจัดกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ
เพื่อสืบทอดและสร้างอัตลักษณ์ ทําให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม สร้างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาวผู้ไท  

    แม้จะมี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในป๎จจุบัน  จน ทําให้อัตลักษณ์        

ชาวผู้ไทถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ชาวผู้ไทได้รับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาทําให้สมาชิกในชุมชน  มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีไปอย่างมากแต่สิ่งที่ยังคงแสดงให้เห็นถึง         

อัตลักษณ์ชาวผู้ไทได้อย่างชัดเจน คือ การให้ความสําคัญกับการศึกษาและการรวมกลุ่มซึ่งเป็นเรื่องของ
วิถีสังคมวัฒนธรรม ความเชื่อพิธีกรรมและภูมิป๎ญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมานาน  แม้ว่ารายละเอียด
อาจจะเลือนหายไปบ้าง แต่ก็ได้แสดงให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ชาวผู้ไท 
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รูปภาพที่ 2.3 การร่ายรําและการแต่งกายของชาวผู้ไทยงานฉลองโบสถ ์

 

รูปภาพที่ 2.4 การร่ายรําและการแต่งกายของชาวผู้ไทยงานบุญบั้งไฟ 
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กลุ่มชาติพันธุ์จีน 

คนไทยเชื้อสายจีนในเมืองอุดรธานีนั้น เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่เป็นประชากรในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงอัตลักษณ์ในความเป็นจีนที่สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ   กลุ่มพ่อค้าคนจีนในเมืองอุดรธานีส่วนมากเป็นคนจีนแต้จิ๋วได้เข้ามาตั้งหลักป๎กฐาน
ประกอบอาชีพค้าขายชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยตั้งแต่สมัยแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งมีสาเหตุสําคัญเพื่อลี้ภัยจากสงครามที่เกิดขึ้นใน
ประเทศจีน ด้วยความขยัน อดทนและรักในทางค้าขาย จึงทําให้ชาวจีนอพยพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
จากนั้นจึงได้ชักชวนญาติพ่ีน้องจาก แผ่นดินใหญ่ อพยพเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย    
(ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม และ บรรเจิด อินทุจันทร์ยง, 2523 : 114-131)  

  ในปีพุทธศักราช 2436 พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ทรงย้าย
ที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวน  มาที่บ้านเดื่อหมากแข้ง  ทรงสร้างบ้านแปงเมืองจนเกิดความเจริญ        

จากหมู่บ้านชนบทจนเป็นเมืองอุดรและต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดอุดรธานี   ต่อมาในราวพุทธศักราช 
2442 คูง่วนฮง,คูล้งฮะ และอึ้งเกียเปูา ชาวจีนกลุ่มแรกๆ ได้นําสินค้าอุปโภค บริโภค จากกรุงเทพฯ 
เดินทางไปค้าขายตามหัวเมืองต่างๆ ของประเทศไทยจนในที่สุดก็ได้ตั้งหลักป๎กฐานที่จังหวัดอุดรธานี 
เปิดร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด ณ บริเวณที่เรียกกันในอดีตว่า “ตลาดเก่า” (ป๎จจุบันคือ บริเวณสี่แยก
ชลประทาน ถนนอุดรดุษฎี) จากนั้นชาวจีนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ เฮ่งย่งเซ่ง,เตียฮ่งฮั้ว,ฮ้วนกี่,เตียเม่งเซ้ง ฯลฯ 
และอีกหลายท่านได้ติดตามมาค้าขายที่ตลาดเก่า จนกลายเป็นชุมชนชาวจีนแห่งแรกในจังหวัดอุดรธานี 
ป๎จจุบันยังปรากฏร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนชาวจีนยุคแรก จากตัวอาคารเก่าหลังสุดท้าย 
อายุกว่า 100 ปี ของคูล้งฮะ ที่“ตลาดเก่า” ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อความเจริญขยายตัว 
จํานวนประชากรเมืองอุดรก็เพิ่มมากขึ้น ชุมชนเมืองอุดรธานีได้ขยายจากตลาดเก่า ไปยังตลาดใหม่ 
(ป๎จจุบันก็คือบริเวณสี่แยกตลาดเทศบาล1) กลุ่มพ่อค้าชาวจีนส่วนหนึ่งจากตลาดเก่า ได้ขยับขยายธุรกิจ
มายังตลาดใหม่ ในขณะเดียวกันชาวจีน กลุ่มใหญ่มาจากกรุงเทพฯ ก็ได้อพยพทําการค้าขายที่ตลาดใหม่ 
จากการค้าขายของชําเบ็ดเตล็ดสู่การค้าขายที่มีความหลากหลายตามความเจริญและความต้องการของ
ประชาชน ไทยเจริญพาณิชย์ ร้านขายผ้า คูล้งฮะ,ตั้งเอี้ยวฮง  ของตั้งกิมเชยตั้งป๎้มน้ํามันแห่งแรกของ
จังหวัดอุดรธานี ,งี่เส็ง ร้านขายทองแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี กิจการค้าทองเติบโต จนมีร้านทอง
เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก อาทิ ร้านทองเอ็งน่ําเฮง ร้านทองเซ่งเฮงล้ง,ง้วนง้วนโอสถ ร้านขายยาจีนแห่งแรก
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ของ ชินฮี่ง้วน นอกจากนี้ยังมี จี่อันตึ้ง ไพรบูลย์โอสถ ใต้ตงโอสถ,ถนอมโอสถ ขายยาสมุนไพรไทยแห่ง
แรก นอกจากนี้ยังมีร้านค้าของชาวจีนจํานวนมากที่บริเวณตลาดใหม่ อาทิ ร้านลิ้มหมงเชียง ร้านแซง้วน 
ร้านตั้งจี่แช ตั้งงี่สุ่น เปงซุนเฮง เป็นต้น 

ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดอุดรธานีประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกอ้อย  

ปลูกปอ เมื่อผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมาก กลุ่มพ่อค้าชาวจีนจึงได้ขยายกิจการสู่
ภาคอุตสาหกรรม วิถชีีวิตของประชาชนในชนบทจะทําการเกษตรโดยเฉพ าะการปลูกข้าว  ถือได้ว่าเป็น
พืชเพื่อการบริโภคเอง และส่วนเกินก็จะนําไปจําหน่าย เ มื่อผลผลิตข้าวมากขึ้น เถ้าแก่เล่งเชย จึงได้ตั้ง
โรงสีข้าวแห่งแรก โดยการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาแปรรูป ต่อมาได้เกิดโรงสีข้าวอีกหลายแห่ง 
อาทิ โรงสีไทยเจริญ,โรงสีไทยอิสาน,โรงสีนําแสงไทย ฯลฯ 

       อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ชาวบ้านจึงได้ขยาย
พ้ืนที่ปลูกอ้อย พ่อค้าชาวจีนได้รับซื้ออ้อยเพื่อทําน้ําตาลทรายแดง จากการเล่าข านต่อกันว่า ในราวปี      
พ.ศ. 2489 มีโรงน้ําตาลทรายแดงในอุดรธานีกว่า 5 โรง จาก 11 โรงทั่วประเทศ ของบริษัทส่งเสริม
อุตสาหกรรมไทย จํากัด (สมภพ มานะรังสรรค์และกนกศักดิ์ แก้วเทพ. 2530 : 2 ) 

ปีพ.ศ. 2551คณะกรรมการศาลเจ้าปูุย่า สมัย 58 ได้เป็นศูนย์กลางในการเชิญชวน
ประชาชนจัดซื้อที่ดินถวายแด่องค์เจ้าปูุ-ย่า จํานวน 3 ไร่ ในราคา 15.5 ล้านบาท และได้ก่อตั้งมูลนิธิศาล
เจ้าปูุ-ย่า อุดรธานี เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของคณะกรรมการศาลเจ้าปูุ-ย่า ทุกสมัย ในการพัฒนาศาลเจ้า
ปูุ-ย่า อุดรธานี อย่างยั่งยืน สืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ของบรรพบุรุษ และช่วยเหลือสาธารณ
กุศลโดยได้รับเกียรติจากคุณปรีชา ชัยรัตน์ ดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิศาลเจ้าปูุ-ย่า อุดรธานี เมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม 2551 คุณโกเมน ตันวิวัฒนพันธ์ ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปูุ-ย่า อุดรธานี 100 ปี สมัยที่ 43     

ได้เชิญผู้นําและกรรมการ 9 องค์กรจีน 11 ตระกูลแซ่และชาวจีนในจังหวัดอุดรธธานี มาร่วมเป็นสักขี
พยานในการรวบรวมมูลนิธิศาลเจ้าปูุ-ย่า  
  คนไทยเชื้อสายจีนในเมืองอุดรธานีได้รวมตัวกันก่อตั้ง 8 องค์กร ที่เป็นสมาคมมูลนิธิ 
ได้แก่ สมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี คณะกรรมการศาลเจ้าปูุ-ย่า อุดรธานี มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่ง
อุดรธานี มูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรวิทยา สมาคมเตี้ยอันแห่งประเทศไทย 
(สาขาจังหวัดอุดรธานี) สมาคมฮากกา ศาลเจ้าแม่ทับทิมและชมรมธรรมโฆษะ อุดรธานี นอกจากนั้นยัง
ได้รวมตัวกันก่อตั้ง 11 ชมรมตระกูลแซ่ ได้แก่ ชมรมตระกูลคู ชมรมตระกูลเตีย ชมรมตระกูลแต้        
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ชมรมตระกูลโค้ว ชมรมตระกูลโง้ว ชมรมตระกูลจึง ชมรมตระกูลตั้ง ชมรมตระกูลลิ้ม ชมรมตระกูลลี้ 
ชมรมตระกูลอึ้ง ชมรมสกุลไช้ย (เพ็ญแข คชเดช, 2543: 4) กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนเป็นประชากรหลักที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งประกอบอาชีพค้าขาย เป็นเจ้าของกิจการต่างๆที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน คนไทยเชื้อสายจีนอุดรธานีเป็นคนลักษณะสีผิวขาวๆเหลืองๆ ตาตี่ 
หนังตาชั้นเดียว ส่วนมากร่างกายจะสมส่วน ออกไปทางท้วม หน้าตาไม่เปลี่ยน มีลักษณะเหมือนบรรพ
บุรุษ ลักษณะการพูดจาและน้ําเสียง บ่งบอกถึงความเป็นจีน ส่วนมากเป็นจีนแต้จิ๋ว ส่วนน้อยเป็นจีนแคะ 
การแต่งกายขึ้นอยู่กับกาลเทศะ สถานที่ และความเหมาะสม จะมีการแสดงออกถึงความเป็นจีนด้วยการ
แต่งกายในช่วงเทศกาลตรุษจีนและการแสดงวัฒนธรรมจีนต่างๆ ลักษณะที่อยู่อาศัยนิยมอยู่อาศัยเป็น
อาคารพาณิชย์ ตึกแถว ข้างล่างใช้ค้าขาย ข้างบนใช้เป็นที่พักอาศัย มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะซื้อบ้าน
เดี่ยวเพื่อพักอาศัย การรับประทานอาหารของคนไทยเชื้อสายจีน นิยมรับประทานอาหารจีน บาง
ครอบครัวรับประทานอาหารได้ทุกประเภทบางครอบครัวเลือกกินเจ  เพราะบูชาเจ้าแม่กวนอิม ภาษาที่
ใช้ในการสื่อสารนั้น คนไทยเชื้อสายจีนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปส่วนมากพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว รองลงมา
เป็นจีนแคะและป๎จจุบันมีการใช้ภาษาไทยและภาษาอีสานในการใช้ชีวิตประจําวันทั้งภายในและ
ภายนอกครอบครัว วิ ถีการดําเนินชีวิตส่วนใหญ่ของคนไทยเชื้อสายจีนจะเรียบง่าย ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน ซึ่งเป็นรากเหง้าของคนไทยเชื้อสายจีน ส่วนมากประกอบอาชีพค้าขายอาศัยอยู่ตึกแถว
อาคารพาณิชย์ ทําอาชีพอิสระ  รับราชการมีบางส่วน  และมีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น 
ลักษณะทางอารมณ์และจิตใจ ส่วนมากมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน อ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์และ
จริงใจ เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบช่วยเหลืองานสังคม  ทางสติป๎ญญาและความสามารถนั้น ส่วนมาก
สติป๎ญญาดี ความสามารถพิเศษขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ลูกหลานการศึกษาสูง คนไทยเชื้อสายจีนมี
ทัศนคติค่านิยมและแรงจูงใจในเรื่องการศึกษา ชอบหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้อื่น นับถือพุทธศาสนาเป็นที่
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ยึดมั่นในเรื่องความกตัญํูเป็นคุณธรรมสูงสุด และมีค่านิยมที่ต่างจากคนจีน
สมัยก่อน คือ รักลูกเท่ากันไม่ว่าเป็นชายหรือหญิง 
  ลักษณะทางสังคมคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองอุดรธานีมีบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่เป็น
เอกลักษณ์คือ มีความสามัคคี รวมกลุ่มกันเหนียวแน่น ในจังหวัดอุดรธานีไม่มีเจ้าพ่อ มีแต่ผู้มีเมตตา  ถึง
จะเป็นจังหวัดใหญ่แต่สังคมของคนไทยเชื้อสายจีนจะมีลักษณะที่แคบ คนไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อใน
การไหว้เจ้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้บรรพบุรุษ ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความกตัญํู ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบ
ต่อมาจากบรรพบุรุษที่เป็นคนจีน ศาสตร์ของฮวงซุ้ยก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อที่มีอยู่ในป๎จจุบัน ส่วน
หนึ่งยังยึดโยงอยู่กับความเชื่อในเทศกาลตรุษจีนและสิ่งที่แตกต่างจากบรรพบุรุษ คนจีน คือ มีความ
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เลื่อมใสและศรัทธาต่อพระสายวัดปุา ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ยังยึดถือปฏิบัติสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ 
ไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมการแต่งงานแบบจีน การไหว้เจ้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้บรรพบุรุษและมีธรรม
เนียมปฏิบัติที่เรียกว่า เก๋งเล่า สําหรับชมรมตระกูลแซ่ต่างๆ  

ประเพณี ปึงเถ่ากงม่าอุดรธานีจะเป็นต้นแบบของ คนไทยเชื้อสายจีนของ หลากหลาย
พ้ืนที่เทศกาลที่สําคัญของคนไทยเชื้อสายจีนอุดรธานี  คือ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลประจําปีงาน          

ทุ่งศรีเมือง เทศกาลเช็งเม้ง เทศกาลอากงแซอาม่าแซ วันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปูุเจ้าย่าและเทศกาล  

วันประสูติ เจ้าแม่ทับทิม ป๎จจุบันมีการรับวัฒนธรรมไทยและอีสานเข้ามาในการใช้ชีวิตประจําวัน แต่ยัง
มีการอนุรักษ์ปูายร้านค้าที่เป็นชื่อภาษาจีน อนุรักษ์วัฒนธรรมจีนด้วยการขับร้องเพลงจีน เล่นดนตรีจีน
และมีการสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นจีน พิธีกรรมที่สําคัญของคนไทยเชื้อสายจีน
อุดรธานี คือ พิธีกงเต็ก  เป็นพิธีส่งดวงวิญญาณขึ้นสู่สรวงสวรรค์ พิธีกรรมการไหว้เจ้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีพิธีกรรมการกินเจและมีพิธีกรรมของคนตระกูลลิ้ม ที่เรียกว่า สื่อตึ้ง สื่อตึ้ง 
จุดเด่นของคนไทยเชื้อสายจีนในอุดรธานี ก็คือ การรวมกลุ่มที่สามัคคีและเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็น       

8 องค์กรจีน และ 11 ตระกูลแซ่ วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม  เช่น 
มีความศรัทธาในพระสายวัดปุาและวิถีชีวิตกลมกลืนไปกับท้องถิ่น 

 
รูปภาพที่ 2.5 ทางเข้าศาลเจ้าปูุย่า(ปึงเถ่ากงม่า)  ที่มา http://pantip.com/topic/33212788 

http://pantip.com/topic/33212788
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กลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏว่า ชาวเวียดนามเริ่มอพยพเข้ามาอาศยใน
ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในสมัยสมเด็จสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อชาวญวน 
(เวียดนาม) ได้อพยพเข้ามาเพื่อตั้งถิ่นฐานในหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 
อยุธยา กาญจนบุรี นครสวรรค์ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร  
           ในสมัย พระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี มีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาด้วยสาเหตุ
จากปี พ.ศ. 2313 ได้เกิดขบถขึ้นในเขตอันนัมเพื่อโค่นล้มอํานาจพ่ีน้องตระกูล “เหงียน” โดย ชาว
เวียดนามที่ได้รับผลกระทบได้อพยพเข้ามาในสมัยนั้น พระเจ้าตากสินทรงได้พระราชทานที่ดินตอนถนน
พาหุรัด ให้เป็นที่อยู่อาศัยและเรียกว่า บ้านพาหุรัด (ถนนพาหุรัด ในป๎จจุบัน) 

ในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ได้ให้การอุปถัมภ์ อง เชียง สือ หรือ เหงียน อานห์ ผู้นําตะกูล
เหงียน ขุนศึกทางโคชินจีน  ในช่วงนั้นกําลังแข่งขันช่วงชิงอํานาจกับตระกูลตรินห์ ( Trinh) ในช่วงที่
เหงียน อานห์ อาศัยอยู่ในเมืองไทย บรรดาชาวเวียดนาม ที่ติดตาม ต่างก็ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ ภาษาของไทย จนสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว 

ในสมัยรัชการที่ 3 เรื่อยมาจนถึง สมัยรัชกาลที่ 5 ชาวเวียดนาม ท่ีอพยบเข้ามาด้วย
เหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ หนีภัยทางการเมืองและศาสนาในเวียดนาม และการถูกกวาดต้อนเข้ามาใน
ฐานะเชลยสงคราม (สงครามระหว่างไทย – เวียดนาม) จากการที่ชาวเวียดนามอพยพและถูกกวาดต้อน
ครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดการผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามในที่สุด  

(ศูนย์การศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546: 33) 

          ในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2363 ฝรั่งเศสยึดครองเวียดนามทั้งหมดและใช้อํานาจปกครอง
แบบกดขี่ในฐานนะเป็นเมืองขึ้น และประกอบกับประเทศเวียดนามในขณะนั้น ประสบกับภาวะขาด
แคลนมาก ได้มีคนเวียดนามเป็นจํานวนมากอพยพหนีกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในประเทศลาว และบางา
ส่วนหนีเข้ามาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยเข้ามาอาศัยอยู่แถบจังหวัด อุบลราชธานี 
นครพนม สกลนคร อุดรธานีและหนองคาย แต่มีจํานวนไม่มากนักและมีชาวเวียดนามที่อพยพมาอาศัย
ในประเทศกัมพูชา และเข้ามาประเทศไทยในแถบพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สระแก้วและ
ปราจีนบุรี 
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           ในช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2หลังจากที่ ญี่ปุุนพ่ายแพ้สงคราม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ.2488 พรรคเวียดมินห์ภายใต้การนําของโฮจิมินห์ ได้โอกาสเข้าปกครองตอนเหนือของประเทศ
ภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ และในปีถัดมา พ.ศ. 2489 ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองแถบอินโดจีน ฝรั่งเศสได้
บุกเข้ายึดประเทศเวียดนามอีกครั้ง ทําให้ กลุ่มเวียดมินห์และ ชาวเวียดนามจํานวนหนึ่งต้องอพยพ ข้าม
ประเทศกัมพูชาลาว และแม่น้ําโขง เข้ามาประเทศไทย โดยผ่านเส้นทางดังนี้ 

จากเวียงจันทร์ มาอยู่ที่จังหวัด หนองคายและอุดรธาน ี

จากแขวงคําม่วน (ท่าแขก) เข้ามาอยู่ที่จังหวัดนครพนมและสกลนคร 
จากแขวงสุวรรณเขต เข้ามาอยู่ที่อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และจังหวัด

มุกดาหาร 
จากแขวงปากเซ เข้ามาอยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธาน ี

จากจังหวัดพระตะบองและเสียมราฐ (ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นดินแดนของไทย) 

เข้ามาอยู่ อําเภออรัญประเทศ และอําเภอเมืองปราจีนบุรี 
            ในช่วงสงคราม อินโดจีน พ.ศ. 2488 เป็นการอพยพ ของกลุ่มคนเวียดนามที่ มีจํานวน
มากที่สุดที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยอพยพเข้ามาทางเรือ โดยได้เข้ามาอยู่ที่อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมาอยู่ที่เกาะเปริต อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และที่จังหวัดสงขลา 
           ในป๎จจุบัน พบว่า มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  อยู่ 13 จังหวัด ได้แก่ 
นครพนม มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร สกลนคร อํานาจเจริญ หนองบัวลําภู 
สระแก้ว ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี และพัทลุง (วิภาวินี คํามาเรือน, 2550 : 71)  

ลักษณะเด่นของชาวเวียดนาม คือ จะมีความขยันขันแข็งและอดทนเป็นพิเศษ แม้แต่คน
จีนในประเทศไทยเอง ยังยอมรับว่า คนเวียดนามมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพมากกว่าตน         

อีกทั้งในเรื่องของความรู้สึกชาตินิยม และความอดทนแล้ว ไม่มีชาติใดในเอเชียที่เหนือกว่าคนเวียดนาม
คนเวียดนามที่เข้ามาในเมืองไทย มีการเข้ามารประกอบอาชีพที่หลากหลาย เนื่องจากรัฐบาลไทยไม่หวง
ห้ามและให้สิทธิในการประกอบอาชีพอย่างเสรี เป็นผลให้ คนเวียดนามสามาร ถสร้างฐานะของความ
เป็นอยู่ในครอบครัวได้  ลักษณะของอาชีพของคนเวียดนามส่วนใหญ่ คือ การเกษตร งานช่างฝีมือ เช่น 
ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟูา ช่างนาฬิกา ช่างเย็บเสื้อผ้า ช่างยนต์ พนักงานเสิร์ฟ รับจ้างทั่วไป เป็นต้น 
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ชาวเวียดนามจะมีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ในท้องถิ่นที่พักอาศัย มีการติดต่อคบ
ค้ากันอย่างใกล้ชิด และการคบค้าสมาคมกับคนไทยนั้นจะมีการติดต่อเมื่อเห็นว่ามีผลประโยชน์ต่อตนเอง
เท่านั้น ในเรื่องการแต่งงาน คนเวียดนามจะแต่งงานกับชาวเวียดนามด้วยกันเองและในช่วงแรกๆ  ที่คน
เวียดนามอยู่ในเมืองไทยนั้น มีความพยายามที่จะให้ลูกของตนเป็นบุตรบุญธรรมของคนไทย เพื่อทําให้ได้
สัญญาติไทย อย่างไรก็ตามลักษณะของคนเวียดนามในยุคแรกที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนั้น จะคบค้า
สมาคมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของไทย เพ่ือมุ่งผลประโยชน์ของตน 

วิถีชีวิตโดยทั่วไป ของคนเวียดนาม นั้นจะใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
ชายและหญิง อย่างชัดเจน เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็นต้น โดยมีนัยยะ คือการเล่นกีฬาเพื่อปลูกฝ๎ง
ความสามัคคีในหมู่ของ คนเวียดนามด้วยกันเอง  นอกจากนี้ยีง มีการจัดงานแสดงออก ซึ่งพลังความ
สามัคคีในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วัดเกิดของโฮจิมินห์  วันชาติ วันตรุษ ต่างๆ หากมีวันสําคัญทางราชการ
ของไทย คนเวียดนามจะหาโอกาสไปร่วมงาน เพ่ือแสดงตนเป็นผู้ที่มีความหมาย เป็นผู้ที่ทางราชการไทย
ยอมรับ และเป็นสัญลักษณ์ของคนเวียดนาม  คนเวียดนามมักจะปลูกฝ๎งความรู้สึกชาตินิยมให้แก่บุตร
หลานของตนอยู่เสมอ เช่น การเปิดโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามให้ชาวเวียดนาม เพื่อไม่ใช้ลืมภาษา
ประจําชาติ การปลูกฝ๎งความรักชาติ และเคารพบูชาโฮจิมินห์ เป็นต้น  

คนชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อําเภอท่าแร่ จังหวัด
สกลนครจะนับถือศาสนาคริสต์ ด้านลักษณะพิธีกรรมของคนเวียดนามจะมีลักษณะการไหว้คล้ายกับคน
จีนและวันตรุษเวียดนามจะเป็นวันเดียวกันกับ วัยตรุษของคนจีน การประกอบพิธีทางศาสนาจะรวมกัน
ในหมู่คนเวียดนาม เท่านั้น  คนเวียดนามส่วนใหญ่จะให้ ความสําคัญกับการศึกษาแก่บุตรหลานของตน 
โดยในอดีต คนเวียดนามจะมีการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เปิดสอนหนังสือขึ้นตามบ้านของตนเองโดยไม่ได้ขอ
อนุญาตตามกฎหมายแต่อย่างใด มีการสั่งสอน อบรม ปลูกฝ๎งให้ลูกหลานของตน เกิด ความภูมิใจตนเอง
ว่าเป็นคนเวียดนาม 

           นอกจากนี้ คนเวียดนามก็จะยังคงเรียนภาษาเวียดนามพื้นฐาน ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่
ในประเทศไทย ยังมีความผูกพันกับการเมืองการปกครองของเวียดนามอย่างใกล้ชิดโดย สามารถ
แบ่งกลุ่มคนเวียดนามออกเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่เคารพวีรกรรมของโฮจิมินห์อย่างฝ๎งใจ
เชื่อในตัวเองและการกู้ชาติของโฮจิมินห์  ยังต้องการกลับไปอยู่ในประเทศเวียดนามอีกและกลุ่มที่สอง 



วิถีชีวิตพื้นถิ่นอุดรธานี Udon Thani’s Way of Life 

หน้า 74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์   บุญภิละ 

 

เป็นกลุ่มที่มีทัศนคติและพฤติกรรมนิยมชมชอบประเทศไทยและคนไทย มีความปรารถนาจะอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยตลอดไป โดยคนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย และ 
อุดรธานี 

เมื่อครั้งที่เวียดนามประสบป๎ญหาการรุกรานจากฝรั่งเศส มีชาวเวียดนามได้อพยพเข้ามา
อยู่ในประเทศไทยจํานวนมาก  โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ําโขง เช่น หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร ในเดือน มิ.ย. พ.ศ. 2471 โฮจิมินห์ ได้รับ
มอบหมายจากองค์กรคอมมิวนิสต์สากล ให้ปฏิบัติภารกิจในอินโดจีน จึงได้เดินทางจากเยอรมัน เข้าสู่
ประเทศไทย เมื่อเดือน กรกฎาคม 2471 ใช้ชื่อว่า เหงียน อ๋าย ก๊วก (เหงียนผู้รักชาติ)โดยสถานที่แรกที่
เข้ามาเคลื่อนไหว คือ บ้านหัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยเริ่มทําการติดต่อประสานงานกับชาว
เวียดนามอพยพ ที่ได้มาทํามาหากินอยู่ที่บ้านหัวดงแห่งนี้ ประมาณ 20 ครอบครัว บางคนที่นี่ เคยเป็น
ทหารของ ฟาน ดิ่งฟุุง (ผู้นํากู้ชาติเวียดนามยุคก่อนโฮจิมินห์)  แต่ในป๎จจุบันหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ได้
สูญหายไปหมดแล้ว รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่เคยได้ร่วมภารกิจกับท่าน ก็เสียชีวิตกันไปหมดและ บุคคลที่
เป็นบุตรหลานของท่านเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ไปแล้ว  เมื่อท่านเหงียน อ๋าย ก๊วก และ
คณะอยู่ที่บ้านหัวดงได้ระยะหนึ่ง  ก็ได้เดินทาง ออกจากจังหวัดอุดร ไปที่กรุงเทพฯ  เพ่ือชี้ ชวนชักนําคน
เวียดนามให้ร่วมจัดตั้งของ“สมาคมสหายเยาวชนปฏิวัติ” ซึ่งท่านได้ใช้ชื่อเพ่ิมอีกชื่อหนึ่งว่า ทอ (Thä) 

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีชาวเวียดนามอาศัยทํามาหากินอยูเ่ป็นจํานวนมากเป็นจุด
ที่สะดวกต่อการติดต่อประสานงานกับจังหวัดต่างๆ งานแรกที่ท่านท่านเหงียน อ๋าย ก๊วกและคณะลงมือ
ทํา คือ จัดตั้งแนวร่วมและกลุ่มต่างๆ เพ่ือเป็นฐานในภารกิจกู้ชาติพร้อมกับติดตามข่าวสารให้การศึกษา
แก่มวลชนชาวเวียดนาม ผู้คนมักเรียกท่านว่า เฒ่าจิ๋น ท่านอาศัยอยู่กับครอบครัวของเฒ่า แมด-ด๋าย 
สหายจัดตั้งที่บ้านหนองบัว – หนองเหล็กใกล้ๆ กับสถานีรถไฟอุดรธานี ซึ่งในป๎จจุบันอยู่ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี ชุมชนบริเวณนี้มีชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู่ราว  20-30ครอบครัว ส่วนมากทําการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ต่อมา เฒ่าจิ๋น ได้เปลี่ยนสถานที่พักใหม่ โดยได้ ย้ายไปที่หมู่บ้านหนองโอน         

ตําบลเชียงพิณ  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวของสหายที่ชื่อ "เฒ่าแงว็ก"       

การมาพักที่บ้านหนองโอนแห่งนี้ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ช่วงเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่ ท่านได้ปลูกบ้านอยู่
ใกล้ๆบ้านเฒ่าแงว็ก ทําสวน ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู อบรมเรื่องชาตินิยมและฝึกอาวุธให้กับผู้ติดตาม
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และชาวเวียดนาม มีครั้งหนึ่งที่ท่านพาคนเวียดนามไปช่วยงานก่อสร้างที่วัดโพธิสมภรณ์และวัดบ้านจิก 
เฒ่าจิ๋นมี ความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมชาวเวียดนามพลัดถิ่นให้เข้ามาร่วมขบวนการ ต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราช
จากฝรั่งเศส ป๎จจุบันจังหวัดอุดรธานี ได้จําลองบ้านของท่านขึ้นมาใหม่ในที่ดินผืนเดิม โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์
พัฒนาแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มทุนใน
เวียดนามและการบริจาคจากชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี   

 

รูปภาพที่ 2.6 เฒ่าจิ๋น ชื่อของโฮจิมินห์ ที่พิพิธภัณฑ์โอจิมินในจังหวัดอุดรธานี   
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รูปภาพที่ 2.7 โฮจิมินห์กับนายปรีดี พนมยงค ์ที่มา. http://huexonline.com/knowledge/15/49 

 

รูปภาพที่ 2.8 บ้านพักของโฮจิมินห์ ที่จังหวัดอุดรธาน ี

ที่มา http://picoretto.blogspot.com/2010/12/blog-post_31.html 

http://huexonline.com/knowledge/15/49/
http://picoretto.blogspot.com/2010/12/blog-post_31.html
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กลุ่มชาติพันธุ์ตะวันตก 

ในปี พ.ศ.2503 เมื่อรัฐบาลไทยอนุญาตให้สหรัฐฯ เข้ามาตั้งฐานทัพอากาศ ในหลาย
จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี  จาก
คําแนะนําของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐฯ ที่เข้ามาจัดทําแผนพัฒนาชาติตามแผนการต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ จังหวัดอุดรธานี จึงเป็นฐานทัพ ท่ีสําคัญแห่งหนึ่ง ของสหรัฐฯ เนื่องจาก จังหวัดอุดรธานี มี
ชัยภูมิที่อยู่ใกล้ประเทศคอมมิวนิสต์มากที่สุด ทั้งลาวและเวียดนาม นอกจากนี้จังหวัด อุดรธานียัง เป็น
ที่ตั้งกองบัญชาการของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ (CIA) และเป็นศูนย์บัญชาการรบในลาว มีสํานักงาน
อยู่ที่“ตึกขาว”หรือที่คนอุดรฯ เรียกว่า “White House” จะอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับสถานีวิทยุ 
วปถ.7 ความสําคัญของเมืองอุดร ธานี ต่อสงครามของสหรัฐฯ จะเห็นได้จากการที่สหรัฐฯ ได้ตั้งสถานี
เรดาร์ ที่เชื่อกันว่า เป็นสถานีเรดาร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ในค่ายรามสูร บ้านโนนสูง ต.โนนสูง อ.

เมือง และจังหวัดอุดรธานียังเป็นที่ตั้งของกงสุลสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 

จีไอ หรือ G.I. เป็นคําย่อของคําว่า “Government Issue” หมายถึง หมายเรียกเข้ารับ
การเกณฑ์ทหารของชาวอเมริกัน ซึ่ง G.I. ในที่นี้ก็คือ ทหารอเมริกันที่ถูกเกณฑ์ให้เข้ารบในสงคราม
เวียดนาม โดยเริ่มเข้าประจําการในไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 และมีจํานวนมากในช่วง พ.ศ. 2510 (ชุม
ศักดิ์ นรารัตนวงศ์.2548 : 45-46) ทหารจีไอได้แก่หนุ่มฉกรรจ์ที่ถูกหมายเรียกเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ซึ่ง
คล้ายกันกับทหารเกณฑ์ของไทย การมาของทหารสหรัฐฯ หรือจีไอ ทําให้เศรษฐกิจของทุกจังหวัดที่เป็น
ที่ตั้งของฐานทัพเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้จ่ายของทหารจีไอและการจ้างงาน ใน
ขณะเดียวกันเมืองอุดร ธานีก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ ทําให้ย่านธุรกิจกระจุกตัวอยู่ในใจกลางเมือง 
คือ แนวหนือ-ใต้ ตั้งแต่สี่แยกคอกวัวถึงห้าแยกน้อย (ห้าแยกกรมหลวงฯ ประจักษ์ฯ ในป๎จจุบัน) แนว
ตะวันออก-ตะวันตก ตั้งแต่ตลาดไทยอิสานถึงหนองประจักษ์ มีการขยายตัวของเมือง มีตึกรามบ้านเรือน
ขยายตัวไปในทุกทิศทาง โดยเฉพาะบริเวณใกล้ที่ตั้งฐานทัพ หรือ “หน้าแอร์ฟอร์ซ” (Air Force Base) 
ทั้งสองข้างทางบนถนนมิตรภาพกระจายเข้าสู่ซอกซอย โดยเฉพาะซอยศรีพินิจ  มีบังกะโล (bungalow) 

หรือบ้านเช่าสําหรับทหารจีไอที่ต้องการพักอาศัยนอกค่ายทหารอยู่เป็นอันมาก และการขยายตัวยังขยาย
ไปสู่วงนอกของตัวเมือง เช่น แถบบ้านจั่น บ้านดงเค็ง และโนนสูง เป็นต้น 
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ธุรกิจนานาประเภทได้เกิดขึ้นในเมืองอุดรธานีเป็นอันมาก  ในช่วงนี้จึงมีการอพยพของ
คนต่างถิ่น เข้าสู่เมืองอุดรฯ ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้แต่ชาวอินเดียที่ขายผ้าและทําร้านตัด
เสื้อผ้าในกรุงเทพฯยังเดินทางมาประกอบธุรกิจที่อุดรฯ เช่น ร้าน Maharaja เป็นต้น ธุรกิจที่ ได้เปลี่ยน
โฉมหน้าของเมืองอุดรฯ อย่างสําคัญ ได้แก่ ธุรกิจบันเทิง เช่น คลับ บาร์ อาบอบนวด รู้จักกันในชื่อ 
Turkish Bath อะโกโก้ ร้านอาหาร จน ทําให้อุดรธานี เปลี่ยนสภาพทางกายภาพจากเมืองสงบร่มรื่น
กลายเป็นเมืองแห่งแสงสีของคลับ บาร์ และธุรกิจบันเทิงต่างๆทําให้กระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่เมือง
อุดรฯ อย่างรวดเร็ว ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเมืองอุดรฯ เป็นภาพยนตร์เข้าฉายพร้อมกับ
โรงภาพยนตร์ในนิวยอร์ก มีนักลงทุนด้านโรงภาพยนตร์เพ่ือรองรับภาพยนตร์ที่ส่งตรงจากสหรัฐฯ ได้แก่ 
โรงภาพยนตร์อัมพรเดอลุกซ์ ที่ฉายเฉพาะภาพยนตร์ฝรั่ง ขณะเดียวกันก็เกิดนักพากย์ภาพยนตร์ที่มี
ชื่อเสียงจํานวนมาก อาทิ โกญจนาทมหาราช อํานวยพร เป็นต้น ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองสูงสุดของวงการ
พากย์ภาพยนตร์ สิ่งที่มาควบคู่กับภาพยนตร์ คือ แฟชั่นเครื่องแต่งกายที่เอาอย่างชาวอเมริกัน  เยาวชน
ของอุดรฯ ถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวและรับเอาแฟชั่นการแต่งกายอย่างอเมริกัน  เช่น กางเกงต้อง เป็นกางเกง
ยีนส์ ลีวายส์ (Levi’s) ปูายส้ม (ขาม้า) และปูายแดง(ขากระบอก หรือ ขาเดฟ) เสื้อยึดยี่ห้อ Fruits of 

the Loom และ Hanes รองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Converse รุ่น All Stars แต่เนื่องจากธุรกิจเสื้อผ้ายังก้าวไม่
ทันสมัยนิยม วัยรุ่นอุดรฯ จึงนิยมใช้เสื้อผ้าเก่าของทหารจีไอที่ไม่ใช้แล้ว (พงษ์ศักดิ์ ป๎ตถา. 2550:45) 

นอกจากแฟชั่นเสื้อผ้าแล้ว ภาพยนตร์อเมริกันยังส่งเสริมแฟชั่นรถจักรยานยนต์ด้วย 
โดยการส่งเสริมของนักธุรกิจนําเข้า มีการจัดการแข่งขัน “มอเตอร์ไซค์วิบาก” หรือ Moto Cross โดยใช้         
ทุ่งศรีเมืองเป็นสนามแข่งในทุกเดือน จนทําให้ชาวอุดรฯ ครอง “แชมป์โมโต ครอส” มาโดยตลอด อาทิ 
จอห์น อิสรัมย์ อดิเรก แซ่ลิ้ม อรรณพ ขําสมบัติ เป็นต้น  ทุ่งศรีเมือง ถือเป็นสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองอุดรฯ เป็นทั้งสถานที่รองรับกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมตะวันตก แหล่งสถานบันเทิง 
ซึ่งเป็นตัวสะท้อนความพัฒนาแบบก้าวกระโดดของสังคมเมืองอุดรฯ ได้ดีที่สุด นอกจากทุ่งศรีเมืองจะ
เป็นสถานที่จัด“งานหลักเมือง”ซึ่งต่อมาเรียก“งานทุ่งศรีเมือง” ซึ่งในยุคทหารจีไอถือว่า “งานทุ่ง”เป็น
งานที่สนุกสนานตื่นตาตื่นใจสําหรับชาวเมืองอุดรฯ อย่างยิ่ง โดยทหารอเมริกันนําเอาเครื่องบินเข้าไปจัด
แสดงในงานและในยามค่ําคืน รอบๆทุ่งศรีเมืองได้กลายสภาพเป็นแหล่งรวมสถานบันเทิง  ในยุคเฟ่ืองฟู
ทางเศรษฐกิจไม่ใช่แต่คนต่างถิ่นเท่านั้นที่ร่ํารวยจากธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็น
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ทหารจีไอ ภาวะเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจได้ทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีเจริญขึ้นด้วย เนื่องจากมีการ
จ้างงานในฐานทัพ ทําให้ชาวบ้านมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น เกิดการจับจ่าย การมาของทหารจีไอ ทําให้
ธุรกิจของกลุ่มชาวจีนและกลุ่มชาวเวียดนามที่กุมเศรษฐกิจเมืองอุดรฯ อยู่ก่อนกระเตื้องขึ้นตามไปด้วย 

เมื่อ “ทหารจีไอ” เข้าตั้งฐานทัพทางอากาศในอุดรฯ ได้เกิดการจ้างงานเป็นอันมาก โดย
มีบริษัทรับเหมาช่วง หรือ sub-contracted ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่ทําในแค้มป์ได้แก่งานก่อสร้างอาคาร 
ระบบสาธารณูปโภค สนามบิน การดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งชาวอุดรฯ เรียกงานที่ทําให้ฐานทัพ
สหรัฐฯ ว่า “งานแค้มป์ ,งานแอร์ฟอร์ซ ” ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ดีมาก เนื่องจากคิดอัตราการจ้าง
ระดับเดียวกับการจ่ายค่าแรงในสหรัฐฯ หรือจ่ายเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ (อัตราแลกเปลี่ยน 20 บาทต่อ 1 

เหรียญฯ) เช่น “คาร์เพ็นเตอร์” (carpenter) หรือช่างไม้ ซึ่งเป็นงานช่างฝีมือ เงินเดือน 1 ,860 บาท 
มากกว่าพวกเจนิเตอร์ ( janitor) หรือภารโรง และพวกเลเบอร์ ( labor) หรือกรรมกร จะเป็นรองก็แต่
พวกแมขะนิก (mechanic) หรือช่างไฟฟูา ซึ่งเงินเดือน แพงกว่าตําแหน่งใดๆ ในระดับชาวบ้าน และ
แพงกว่าเงินเดือนข้าราชการ นอกจากนี้ยังมี “กุ๊ก” หรือพ่อครัวในบาร์ภายในฐานทัพสหรัฐฯ หรือที่เป็น
ที่รู้จักกันทั่วไปของผู้คนในฐานทัพว่า “บาร์เอ็นซีโอ” (NCOs’ Bar) หรือสโมสรของทหารชั้นประทวน 
(Non-Committed Officers’ bar) และบาร์เอ็นซีโอก็เป็นแหล่งบ่มเพาะนักดนตรีและวงดนตรีแนว
ฮาร์ด ร็อก/เฮฟวี่ เมตัล ของเมืองไทย หรือที่เรียกกันว่า “ขาร็อก”  

สงครามเวียดนามนัยว่าเป็นการทําสงครามเพ่ือยับยั้งการแผ่ลามของลัทธิคอมมิวนิสต์ 
ซึ่งเป็นการเข้ารุกรานของประเทศมหาอํานาจต่อประเทศเล็กๆ อย่างเวียดนาม ขณะเดียวกันก็มีการ
ต่อต้านสงครามของสหรัฐฯ โดยคนอเมริกันเอง จนกลายเป็นกระแสสังคม โดยมีบุปผาชน (hippy) ซึ่งไว้
ผมยาว เพื่อให้ตรงกันข้ามกับทหารเป็นแกนหลัก จากท่ีทหารอเมริกันต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมานาน 
ทําให้ทหารสหรัฐฯ บางส่วนหันไปพึ่งพายาเสพติด เพ่ือบําบัดความเครียดจากการใช้ภายในค่ายทหารมี
ผู้นําออกมาจําหน่ายภายนอกค่าย จึงสร้างผลกระทบต่อสภาพทางสังคมของเมืองอุดรฯ  ด้วยป๎ญหา       

ยาเสพติด ประเภทเฮโรอีน และกลายเป็นป๎ญหาของเยาวชนเมืองอุดรฯ ในที่สุด  เมียเช่า เป็นคําเรียก
ขานอย่างดูถูกเหยียดหยาม เมียเช่าส่วนใหญ่ในยุคนั้น ได้แก่ หญิงสาวชาวบ้านที่หมดหวังจากการดําเนิน
ชีวิตทําให้ต้องสลัดผ้าซิ่น หันไปนุ่งมินิ สเกิร์ต ทําจริตจะก้านแบบฝรั่ง เพื่อเอาใจแฟนทหารจีไอ ทําให้
เกิดแรงต่อต้านจากสังคม และได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชาวเมืองอุดรฯ ไม่เฉพาะทางกายภาพ
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เท่านั้น หากทําให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ จนเป็นผลสืบเนื่องกระทั่งป๎จจุบันการเข้ามาของทหารจีไอ 
นอกจากจะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นแล้ว ในระดับป๎จเจกได้ทําให้ชาวบ้านมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
ด้วย เนื่องจากการขายแรงงาน หรือทํางานแค้มป์ ซึ่งเป็นรายได้ที่สูงหากเปรียบเทียบกับงาน
เกษตรกรรมที่เคยทํา รายได้จากการรับจ้างในฐานทัพ ทําให้ชาวอุดรฯ มีทัศนคติว่า การรับจ้างดีกว่าการ
ทําเกษตร การมีเงินเดือนดีกว่าการทํามาหากินตามวิถีเดิม  เมื่อสหรัฐฯถอนทัพกลับ บริษัทรับเหมาช่วง
จึงเข้ารับงานในตะวันออกกลาง และนําคนงานจากเมืองอุดรฯ ไปทํางานตะวันออกกลางด้วย จน
กลายเป็นกระแส “ไปซาอุฯ” เมื่อตลาดงานซาอุฯ ลดลง แรงงานจากเมืองอุดรฯ ก็ไปขายแรงยังประเทศ
อื่นในหลายประเทศ ขณะเดียวกันการที่ชาวเมืองอุดรฯ ได้คลุกคลีอยู่กับฝรั่งทหารจีไอ ทําให้สามารถ
สื่อสารกันได้ระดับหนึ่ง ที่สําคัญ ความสัมพันธ์ทําให้ไม่รู้สึกแปลกแยกกับฝรั่ง เมื่อเทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศเฟ่ืองฟูควบคู่ไปกับโลกาภิวัตน์ มีการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตทําให้มีการแต่งงานระหว่าง
หญิงไทยกับชายชาวตะวันตกงานแค้มป์หรือการคลุกคลีกับฝรั่งจากการสัมพันธ์กับทหารจีไอของ
ชาวเมืองอุดรฯ ได้กลายเป็นป๎จจัยพ้ืนฐานสําคัญที่ทําให้มีผู้หญิงชาวอุดรฯ แต่งงานกับผู้ชายชาวตะวันตก
เป็นจํานวนมาก กระแสสามีฝรั่งยังจะมีขึ้นที่เมืองอุดรฯ อีก ซึ่งผลกระทบที่จะตามมาอาจมีมากกว่าการ
เข้ามาของทหารจีไอก็ได้ 

 

รูปภาพท่ี 2.8  432 OMS Udorn RTAFB,Thailand. 

ที่มา http://www.geocities.ws/seavet72/LH/base-h.htm 

 

http://www.geocities.ws/seavet72/LH/base-h.htm
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รูปภาพที่ 2.9 ชีวิตทหาร จีไอในอุดรธานี  ที่มา. http://board.palungjit.org/f6A3-325970.html 

 
รูปภาพที่ 2.10 ประตูหน้ากองบิน 23 อุดรธานีในปี 1962 ( Timeline 1962,udorntafb.tripod.com) 

ที่มา. http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201507/18/816169c4.jpg 

http://board.palungjit.org/f6A3-325970.html
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201507/18/816169c4.jpg
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รูปภาพที่ 2.11 วันหยุดทหารจีไอในอุดรธาน ี

ที่มาhttp://archive.wunjun.com/construction/2/46.html 

 

ความหลากหลายของวัฒนธรรมในพ้ืนถิ่นอุดรธานี 
วัฒนธรรมในป๎จจุบันไม่ได้อยู่ในรูปของพฤติกรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม หรือความเชื่อ

เท่านั้น แต่สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต้องการคนที่เชื่อว่า คนทุกคนสามารถคิด เชื่อ และ
ปฏิบัติแตกต่างกันได้ ในขณะเดียวกันการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างจะช่วยให้เราปรับตัวได้ดีขึ้น ลด
ช่องว่างและเพิ่มโอกาสทั้งในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีการ
รวมตัวของกลุ่มที่มาจากหลายวิถีชีวิต เมื่อกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกันนั้นจะมี
วิธีการที่จะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดสมานฉันท์แม้จะเป็นสังคมในระดับเล็ก 

วัฒนธรรม  โดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทําให้
กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนใน สังคมสร้างขึ้น 
ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในสังคมพวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย 
และ ความเหมาะสม เปลี่ยนแปลงเพ่ือความเจริญงอกงาม และสืบต่อกันมา 

http://archive.wunjun.com/construction/2/46.html
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1. งานประเพณีบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ตั้งอยู่กลางเมือง
อุดรธานี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2399 ทรงดํารงตําแหน่งข้าหลวง
ต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สําเร็จราชการมณฑลฝุายเหนือ (เรียกว่า ”
มณฑลอุดร” ในสมัยต่อมา) ระหว่าง ร.ศ. 112–118 ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ. 112 

(พ.ศ. 2436) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่สําคัญ ๆ ที่อํานวย
ประโยชน์แก่ราษฎร อนุสาวรีย์พระองค์ท่านนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานี จะมีพิธี
บวงสรวงในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ในช่วงเช้าทางจังหวัดอุดรธานีได้จัดให้มีการทําบุญตักบาตร
พระสงฆ์ การถวายพานพุ่มสักการะ พิธีทางสงฆ์ พิธีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง พิธีบวงสรวงสดุดี พิธีถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และการฟูอนรําบวงสรวงสดุดีของข้าราชการ พ่อค้า ประชนชน ซึ่งจะแต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าไหม-ฝูายสีแสด สวมผ้าซิ่นหรือผ้าถุงมัดหมี่-ขิด-ย้อมคราม พาดผ้าเบี่ยง หรือสไบ ทัดด้วยดอก
ทองกวาว หรือดอกจาน รําบวงสรวงด้วยเพลง รําบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ (คอนสวรรค์) และเพลง
รําบวงสรวงเทิดพระเกียรติ ซึ่งมีการซักซ้อมกันมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และจะซ้อมรวมวันที่ 
12-13 มกราคม และช่วงเย็นมีการเฉลิมฉลองแสดง แสงสีเสียงที่บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์
ศิลปาคม 

2. งานประเพณีทุ่งศรีเมือง   

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม
มาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ. 112 หรือเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 เป็น
ต้นมา แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และกระทําร่วมกันของชาวอุดรธานีทั้งจังหวัด จนกระทั่งปี 
พ.ศ. 2502 สมัยนายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการริเริ่มจัดงานบวงสรวง สักการบูชา 

และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่ปกปูองคุ้มครองให้พี่น้องชาวอุดรธานีมีความร่มเย็นเป็นสุข
ตลอดมา พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม โดยใช้ชื่อ
งานว่า “ งานทุ่งศรีเมือง ” ต่อมา ปี พ.ศ.2532 ได้ขยายการจัดงานเป็น 12 วัน 12 คืน และ 15 วัน 15 

คืน โดย 2 -5 วันสุดท้ายจะนําเงินรายได้ไปช่วยกิจกรรมสาธารณะในปีนั้น ๆ แต่ในปีนี้ลดมาเป็น 12 วัน 
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12 คืน  งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ทุกๆปีจะเป็นการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์
วัฒนธรรมของดีอุดรธานี การแสดงผลงานของส่วนราชการ การแสดงและจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนจาก 20 อําเภอ จําหน่ายสลากกาชาด  ขบวนแห่บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดร โดยมีการแบ่งกลุ่ม
อําเภอทั้ง 20 อําเภอ ออกเป็นกลุ่มๆขึ้นอยู่กับพื้นที่ในแต่ละโซน  ขบวนแห่ของหน่วยราชการและ
สถานศึกษา พร้อมกับการแสดงและการละเล่นมังกรทอง ขบวนแห่สิงโต ขบวนแห่โล้วโก๊ะ ของศาลเจ้า
ปูุ-บ่า ซึ่งเป็นสถานที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

3. งานประเพณีบุญบั้งไฟม้าค าไหล   

งานบั้งไฟล้าน ตํานานม้าคําไหล เป็นงานบุญบั้งไฟของชาวบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี เพื่อถวายแด่องค์พระศรี
มหาธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชาวตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และชาว ตําบล      
สองห้อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  บุญบั้งไฟที่บ้านธาตุจะต่างจากที่อื่นๆ ไปเพราะมีม้าคําไหลเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือ ม้าคําไหลเป็นม้าฑัณทะกะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เมื่อทรงออกผนวช มีตํานาน
เล่าว่าพ่อตู้สมศรีผู้พบซากปรักพังของบ้านธาตุ และพบพระธาตุเจดีย์ จึงได้นําพรรคพวกญาติพ่ีน้องและ
ผู้สมัครรักใคร่มาร่วมทําการบูรณะปฏิบัติพระธาตุเจดีย์และสร้างบ้านธาตุขึ้นใหม่ขึ้น  ชาวบ้านจึงได้
แต่งตั้งให้เป็น พระศรีธาตุ ปกครองบ้านเมือง ต่อมาวันหนึ่งได้นิมิตว่า "มีชายแต่งกายสีขาวมาบอกให้ไป
ซื้อม้าขาวตัวหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านโดยอย่าต่อรองราคา เมื่อซื้อแล้วให้ขี่กลับมาได้เลย 
เพราะเป็นม้าพระพุทธเจ้า" จึงปฏิบัติตามและก็เป็นจริงตามที่ฝ๎น เดิมทีพ่อตู้ศรีขี่ม้าไม่เป็น แต่สามารถขี่
ได้อย่างคล่องแคล่ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการ  พ่อตู้สมศรีได้ขี่ม้าขาวฑัณทะกะตัวนี้ออกเยี่ยมเยียน
ราษฎรตลอดมาทําให้ชาวบ้านได้รับความผาสุขใช้ชีวิตได้อย่างรื่นไหลไม่ติดขัดชาวบ้านจึงได้ยกย่องว่าม้า
ตัวนี้มีค่าเสมือนทองคําจึงได้ขนานนามม้าตัวนี้ ว่า “ม้าคําไหล” 

4. งานประเพณีบูชารอยพระพุทธบาทบัวบก 

   อําเภอบ้านผือมีความสําคัญในสมัยอยุธยา และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจาก
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อเมืองเวียงจันทน์ และเมืองพาน ชาวไทยพวนบ้านผือ ส่วนหนึ่งในอดีตสืบเชื้อสายมา
จาก ชาวพวนในเมืองพวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในบริเวณภูพระบาท มีความสําคัญ
ในประวัติศาสตร์เพราะมีการค้นพบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2,500-3,000 ปี 
มีหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ที่สําคัญ เช่น ใบเสมาหิน หอนางอุสา กู่นางอุสา วัดลูกเขย ถ้ําพระ ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีวัดที่สําคัญคือ วัดพระพุทธบาทบัวบก เป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทบัวบก
กิจกรรมในงานบูชาพระพุทธบาทบัวบกนี้ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
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ชีวิตไทยพวนบ้านผือ  เช่นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขบวนแห่และฟูอนรํา ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ตํานานพ้ืนบ้านเรื่อง "นางอุสา - ท้าวบารส” ผ่านการแสดงแสง-เสียง "ตํานานภูพระบาท” และเที่ยวชม
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สัมผัสธรรมชาติและความสวยงามของก้อนหินรูปร่างต่างๆ และ
ภาพเขียนสีของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังจะได้อิ่มบุญสุขใจ กับการนมัสการปิดทองรอย
พระพุทธบาทบัวบกอีกด้วย 
 

แนวทางการอนุรักษ์ การส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณพ้ืีนถิ่นอุดรธาน ี

การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนไทยทุกคนมีวิธีการ ดังนี้ 

           1.  ศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งที่มีการ
รวบรวมไว้แล้วและยังไม่ได้ศึกษา เพื่อทราบความหมาย และความสําคัญของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็น
มรดกของไทยอย่างถ่องแท้ ซึ่งความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการดําเนินชีวิต เพ่ือให้เห็นคุณค่า ทํา
ให้เกิดการยอมรับ และนําไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ต่อไป 

         2.  ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและของ
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรม
อื่นๆ อย่างเหมาะสม 

          3. รณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสําคัญ ของวัฒนธรรมว่าเป็น
เรื่องที่ทุกคนต้องให้การรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการความรู้ 
วิชาการ และทุนทรัพย์สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

           4.  ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการใช้
ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

5. สร้างทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง ฟื้นฟู และการดูแล
รักษา สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติ และมีผลโดยตรงของความ
เป็นอยู่ของทุกคน 
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           6.  จัดทําระบบ เครือข่าย สารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ สามารถเลือกสรร ตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับการดําเนินชีวิตทั้งนี้สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมมาก
ยิ่งขึ้นด้วย 

การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี

1. การปลูกฝ๎งค่านิยมที่ดี ซึ่งต้องเริ่มที่พ่อ - แม่ ควรเป็นตัวอย่างที่ดี  อบรมสั่งสอนลูกให้เป็น
คนดีของสังคม 

2. การจัดวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไว้ในหลักสูตรทุกระดับชั้น  เพื่อเป็นการปลูกฝ๎ง
และสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ตั้งแต่เด็ก  ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ได้แก่กระทรวงศึกษา และภาคเอกชน ได้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

3. การสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอย่างจริงจัง  โดยประสานงานกับหน่วยงานของ
จังหวัดหรือท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยจัดงานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จัก  

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยใช้การท่องเที่ยว เช่น  โครงการ 

Unseen Thailand เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ เป็นต้น  

5. การจัดงานเที่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าไทย เป็นงานเกี่ยวกับ OTOP (One Tambol One 

Product) หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการสาธิตเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  เรื่องของอาชีพ       

การแสดงพ้ืนบ้านต่าง ๆ อาจจัดงานใหญ่ เช่น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ หรือหน่วยงานของเอกชน  

6.  การเสนอข่าวประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม  โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป เช่น แม่ดีเด่น ลูกกตัญํู  หรือผู้ที่มีผลงานหรืออนุรักษ์ผลงาน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยผู้อนุรักษ์หุ่นละครโรงเล็ก ผู้ประดิษฐ์ดนตรีไทยอาจใช้วัสดุสมัยใหม่  

7.  การส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้แขนงต่าง ๆ เช่น  วัด หรือ
พระสงฆ์ เป็นต้นมีส่วนในการช่วยปลูกฝ๎งส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การเทศน์ 
การอบรม การเรียนการสอนในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น 

8. การปลูกฝ๎งค่านิยมที่ดี ซึ่งต้องเริ่มที่พ่อ - แม่ ควรเป็นตัวอย่างที่ดี  อบรมสั่งสอนลูกให้เป็น
คนดีของสังคม 

9. การจัดวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไว้ในหลักสูตรทุกระดับชั้น  เพื่อเป็นการปลูกฝ๎ง
และสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ตั้งแต่เด็ก  ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ได้แก่กระทรวงศึกษา และภาคเอกชน ได้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
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10. การสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอย่างจริงจัง  โดยประสานงานกับหน่วยงานของ
จังหวัดหรือท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยจัดงานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จัก  

11. การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยใช้การท่องเที่ยว เช่น 

โครงการ Unseen Thailand เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ เป็นต้น  

12. การจัดงานเที่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าไทย เป็นงานเกี่ยวกับ OTOP (One Tambol One 

Product) หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการสาธิตเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  เรื่องของอาชีพ       

การแสดงพ้ืนบ้านต่าง ๆ อาจจัดงานใหญ่ เช่น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ หรือหน่วยงานของเอกชน  

13.  การเสนอข่าวประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม  โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป เช่น แม่ดีเด่น ลูกกตัญํู  หรือผู้ที่มีผลงานหรืออนุรักษ์ผลงาน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยผู้อนุรักษ์หุ่นละครโรงเล็ก ผู้ประดิษฐ์ดนตรีไทยอาจใช้วัสดุสมัยใหม่  

14.  การส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้แขนงต่าง ๆ เช่น  วัด หรือ
พระสงฆ์ เป็นต้นมีส่วนในการช่วยปลูกฝ๎งส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการเทศน์ 
การอบรม การเรียนการสอนในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น 

ฉะนั้นการอนุรักษ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นกระบวนการที่สําคัญ ที่จะดํารง
ไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามสืบไป การเรียนรู้และฝึกตนเองให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย จึงควรทําตั้งแต่
วัยเด็ก ด้วยการปลูกจิตสํานึก ในลักษณะ  การอบรมสั่งสอน การ ศึกษาด้วยตนเอง หรือการปฏิบัติ จริง   
คนไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นของตนเองมาตั้งแต่สุโขทัย ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นชาติที่มีความรัก 
ความสามัคคีและสงบสุข อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมประเพณีไทยก็เหมือนวัฒนธรรมของชนชาติอื่นที่เป็น
วัฒนธรรมแบบผสมผสาน คือ 

 1. มีวัฒนธรรมดังเดิมเป็นของตนเอง 
        2. รับเอาวัฒนธรรมอื่นจากภายนอกที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กัน มาผสมผสานให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดํารงชีวิตและเป็นวัฒนธรรมใหม่ใช้เป็นส่วนรวม 
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บทสรุป   

 สังคมไทยมีสภาพความ หลากหลายทางชาติพันธุ์และ วัฒนธรรมตลอดมา ผู้คนที่อาศัยอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยอย่างมีความสุขนั้น มีความ หลากหลายหรือมีความเป็นพหุ ทั้งในด้านชาติพันธุ์ 
ศาสนา และ วัฒนธรรม การเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งจําเป็นของการ อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ความหลากหลายในสังคม  วัฒนธรรม  บุคคลแต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งมีลักษณะ
วัฒนธรรมที่เป็นของ ตนเอง หรือที่เรียกว่า อัตลักษณ์ และหลาย ๆ กลุ่มจะรวมตัวกันเป็น สังคมใหญ่ 
การอยู่รอดของกลุ่มเกิดจากการเห็นคุณค่าและการยอมรับ ในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม ป๎จจัยทาง
ศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ ชนชั้น ทางสังคม และการศึกษา จะเป็นตัวสําคัญที่กําหนดเกี่ยวกับความเชื่อ 
ความรู้สึกและการกระทําของบุคคลในลักษณะของการรวมกลุ่มต่างๆของสังคมใหญ่  ความหลากหลาย
ในสังคมวัฒนธรรม 

ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นเรื่อง
ของประวัติศาสตร์สังคมไทย มาตั้งแต่ดั้งเดิม และก็อยู่มาด้วยความผาสุก สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้าง 
สามารถ ปรับประ ยุกต์ ในเรื่อง ความเชื่อ วิถีชีวิต อาหาร การกิน การแต่งกาย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆได้อย่างลงตัว สังคมไทยเป็นสังคมที่พัฒนาไปตามกาลเวลาแล้วค่อยๆดูดซับ เปลี่ยนแปลง
และปรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมให้พัฒนาตามสิ่งที่ตัวเองได้รับมา  ความหลากหลายทางสังคมชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาได้ แต่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทางที่
เหมาะสม สอดคล้อง  และทําให้ สังคมมีความมั่นคง วัฒนธรรม เป็นสิ่ง ที่ไม่สามารถเก็บกักไว้เหมือน
สิ่งของใดๆได้ตราบใดที่ มนุษย์มีการเคลื่อนย้ายจากถิ่นหนึ่งไปยังแหล่ งอื่นๆ เช่น มีการท่องเที่ยว มีการ
ค้าขาย การไปศึกษาหาความรู้ ฯลฯ การนําเอาวัฒนธรรมของตนติดตัวไปด้วยและรับเอาวัฒนธรรมจาก
สังคมที่ไปติดตอ่กลับมาซึ่งถือ้ว่าเป็นการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Culture Diffusion)  

นอกจากนั้นความ เจริญก้าวหน้าใน การสื่อสารคมนาคมขน ส่ง ยังช่วยให้ ้การแพร่วัฒนธรรม  

เป็นไปอย่าง สะดวกและรวดเร็ว แล้ว จะเห็นว่าวัฒนธรรมของ ต่างประเทศมากมายได้หลั่งไหลเข้ ามาสู่ ่
สังคมไทย เช่น เทคโนโลยี เครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตและ่ระบบการศึกษา ส่งผลทําให้
สังคมวัฒนธรรมของคนไทยแปรเปลี่ยนไปเป็นอันมาก  การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมมีความ สําคัญต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม  และยิ่งถ้ารู้จักเลือกรับเอาหรือปรับปรุงวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับสังคม
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ของตนก็จะได้รับประโยชนมากขึ้น วัฒนธรรมถือว่าเป็นเครื่องวัดและเครื่องกําหนดความเจริญหรือความ
เสื่อมของสังคมและยังกําหนดชีวิตความเ ป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ด้วย วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชน และต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ  หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดี
งามที่เหมาะสมแล้ว สังคม นั้นจะเจริญ  ก้าวหน้าได้อย่าง  รวดเร็ว ในทางกลับกัน  หากสังคมนั้นมี
วัฒนธรรมที่ล้าหลัง มีแบบอย่างพฤติกรรมที่ไม่ดีมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสม สังคมนั้นก็ ไม่เจริญก้าวหน้า 
และอาจสูญสิ้นความเป็นชาติได้เพราะถูก รุกรานทางวัฒนธรรม 
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ค าถามท้ายหน่วย ที่ 2 

1. จงอธิบายลักษณะทั่วไป ความสําคัญของของสังคมและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธานมีาพอสังเขป 

2. จงอธิบายพร้อมให้เหตุผลถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดอุดรธานีและกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมพื้นถิ่นอุดรมากที่สุด  

3. จงอธิบายประเพณีพ้ืนถิ่นอุดร ที่ท่านเห็นว่าสมควรแก่การอนุรักษ์สืบสานให้อยู่คู่พื้นถิ่นอุดรธานี 
และวิธีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีนั้น  

4. จงวิเคราะหถ์ึงจุดเด่นและจุดด้อยของสังคมและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุดรธาน ี
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนถิ่น
อุดรธาน ี

วัตถุประสงค์ทั่วไป  

1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลักษณะทั่วไปและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

2. รู้จักความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนถิ่นอุดรธานี 
3. เข้าใจการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และหน้าที่ของตนเองต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง 

ในพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

4. เข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายลักษณะทั่วไปและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนถิ่น
อุดรธานีได ้

2. อธิบายถึงความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนถิ่นอุดรธานีได ้

3. อธิบายหน้าทีข่องตนเองต่อของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนถิ่นอุดรธานีได ้

4. วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนถิ่นอุดรธานีได ้

สาระการเรียนรู ้
1. ลักษณะทั่วไปของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ ์

พ้ืนถิ่นอุดรธานีและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นถิ่นอุดรธาน ี

2. แนวทางการอนุรักษ์ การพัฒนา การส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นถิ่น
อุดรธานีพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

3. บทสรุป 

4. ค าถามท้ายหน่วย 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเนื้อหาในเอกสารค าสอนและหนังสือต าราที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาถึงลักษณะทั่วไป และความส าคัญ ประเภท ของภูมิปัญญา ท้องถิ่นและ และเศรษฐกิจ

พอเพียงในพื้นถิ่นอุดรธานี  
3. วิเคราะห์ศักยภาพของภูมิปัญญา ท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นถิ่นอุดรธานีพร้อม

ยกตัวอย่างหน้าชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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4. บรรยายสรุปสถานการณ์ของภูมิปัญญา ท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นถิ่นอุดรธานี            

ในยุคโลกาภิวัตน์โดยอาจารย์ผู้สอน 

สื่อการเรียน-แหล่งเรียนรู ้
1. เอกสารค าสอนรายวิชาวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

2. วีดีทัศน์วิวัฒนาการของของสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

3. รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นถิ่นอุดรธาน ี

4. Power Point Presentation 

การวัดและการประเมินผล 

1. วิธีวัดและประเมินผล  - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. เครื่องมือวัดและประเมิน – แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. เกณฑ์การประเมินผล - แบบสังเกตพฤติกรรมได้คะแนน 6  คะแนนขึ้นไป 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. ค าถามท้ายหน่วยที่ 3 
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หน่วยที่    3 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

ลักษณะทั่วไปและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มนุษย์เราได้เลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัย  ท ามาหากินมาเป็น
เวลาช้านาน มนุษย์เราได้เรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสมอันมาจากการปรับตัวได้สั่งสม 
ปรับเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  สิ่งเหล่านี้จึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ได้สั่งสม สืบทอด
เป็นมรดก เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้ 

ความรู้ความคิด ความเชื่อที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตแบบไทยนั้น ล้วนมาจากบรรพบุรุษไทยที่ท่านได้
ถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน เช่น  การสร้างเรือนได้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ อุปกรณ์ ตลอดจนอาหารไทย สมุนไพร การนวดแผนไทย อักษรไทย การร่ายร า  เพลงกล่อม
เด็กที่เป็นเอกลักษณ์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมสืบทอดมาจนปัจจุบัน เป็นที่รู้จักของชาวโลก อันเป็น
ความชาญฉลาดในการสร้างสรรค์งานที่เราเรียกว่า ภูมิปัญญาไทย 

ค าว่า ภูมิปัญญา ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า  Wisdom ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ 
ความสามารถ  

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง พื้นความรู้
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์  

ประยงค์  จันทร์แดง. (2552: 29) กล่าวว่า ยังมีค าที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาหลากหลาย อาทิเช่น
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ผู้ทรงภูมิปัญญาไทย 
และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น  

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้  ความสามารถ วิธีการ ผลงานที่คนไทยได้ศึกษา  เก็บรวบรวม
ความรู้และจัดเป็นองค์ความรู้ ปรับปรุง พัฒนา  ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จนเกิดผลดี
งาม มีคุณค่า มีประโยชน์ น าไปแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง สิ่งที่แสดงความรู้  
ความคิด  และการกระท าของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่จะด ารงชีวิตรอดอย่างมีความสุข เช่น การที่
ชาวบ้านรู้จักวิธีการท านา การไถนา การเอาควายมาใช้ในการไถนา การรู้จักนวดข้าว โดยการใช้ควาย 
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รู้จักสานกระบุง ตะกร้า เอาไม้ไผ่มาท าเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งรู้จักเอาดินขี้กระทาแช่
น้ าต้มให้เดือดแห้งเป็นเกลือสินเธาว์ เรียกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้น (ธวัช ปุณโณทก 2528 :16) 

ผู้ทรงภูมิปัญญาไทย  หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน  แล้วน าภูมิปัญญานั้น      

ไปใช้ประโยชน์เพื่อด ารงชีวิตได้ส าเร็จ มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอด
เชื่อมโยงภูมิปัญญาแต่ละสาขาให้แพร่หลาย   

ปราชญ์ชาวบ้าน  หมายถึง  บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และน าภูมิปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต จนประสบความส าเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบัน
ได้เหมาะสม  

ดังนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง พื้นความรู้ที่บรรพบุรุษสั่งสมมาและผสมผสานสอดคล้ออยู่   
ในวิถีชีวิต การศึกษาเรื่องภูมิปัญญาจึงควรศึกษาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กัน ในขณะเดียวกันการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านก็จะต้องเกี่ยวโยงกับงาน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ท าได้ง่าย ๆ เช่น งานท าด้วยมือหรืองานหัตถกรรม และศิลปกรรมพ้ืนบ้าน 

ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  

          คุณค่าของภูมิปัญญาไทยสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากบรรพบุรุษที่ได้สร้างความเป็นปึกแผ่น
มั่นคงให้ชาติบ้านเมือง  มีการด ารงชีวิตที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  ท าให้คนในชาติเกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจเพื่อสืบสานไปสู่อนาคต สรุปความส าคัญได้ดังนี้  

1. สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง  พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ภูมิปัญญาในการสร้าง
ชาติสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงปัจจุบัน  

2. สร้างความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของความเป็นไทย เช่น 

2.1. มวยไทย มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ปัจจุบันมีค่ายมวยไทยอยู่ในหลาย
ประเทศทั่วโลก 

2.2. ภาษาและวรรณกรรม  ชาวไทยมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของ
ตนเอง มีวรรณกรรมเป็นที่รู้จัก และมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ  สุนทรภู่เป็นนักปราชญ์ทาง
วรรณกรรมบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นกวีเอกของโลก 
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2.3. อาหารไทย เป็นอาหารที่ชาวต่างชาติชื่นชอบและรู้จักกันแพร่หลาย 
อาทิเช่น ต้มย ากุ้ง ต้มข่าไก่ เป็นต้น 

2.4. สมุนไพรไทย เป็นที่รู้จักและยอมรับจากนานาประเทศ จนบาง 
ประเทศน าสมุนไพรไทยไปจดเป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง 
         3. การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสม เช่นการรู้จักพึ่งพาอาศัย
กัน การให้อภัยกัน  

        4.การน าธรรมชาติมาใช้ในการด ารงชีวิต เช่น อาหารไทย มักเป็นอาหาร หวาน  มันมี
กะทิเป็นส่วนประกอบ หากรับประทานมาก เกินไปก็จะท าให้เกิดท้องอืดได้ ดังนั้น  จึงมีการน าพืช
สมุนไพร เช่น ตะไคร้ ใบมะกูดมาใส่เพ่ือช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 

         5. การพัฒนาชีวิตให้เหมาะสมกับยุคสมัย  ในแต่ละยุคสมัย ได้มีการพัฒนาไปตาม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น  คนในสมัยก่อนใช้เรือพาย เป็นพาหนะในการเดินทางแต่
ปัจจุบันมีการพัฒนามาเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์แทนท าให้การเดินทางรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการ
พัฒนาการเดินทางให้หลากหลายวิธีมากขึ้น เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟใต้ดิน เป็นต้น 

ลักษณะของภูมิปัญญาไทย    มีดังนี ้ 
1. ภูมิปัญญาไทย เป็นเรื่องใช้ความรู้ ( Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ (Belief) และ

พฤติกรรม (Behavior)  

2. ภูมิปัญญาไทย แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน  คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคน
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ  

3. ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต  

4. ภูมิปัญญาไทย เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา การจัดการ การปรับตัว  การเรียนรู้ เพื่อความ
อยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม  

5. ภูมิปัญญา เป็นแกนหลัก หรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิต เป็นพ้ืนความรู้ในเรื่องต่างๆ 

6. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 
7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา 
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ภูมิปัญญาไทยกับความสัมพันธใ์นการด าเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งแสดงออกมาใน 3 ลักษณะ คือ 

1. ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
2. ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื่นในสังคม 

3. ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ
 

ภูมิปัญญาไทยกับปัจจัยสี่ 
1. ภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร อาหารไทยแท้ คือ  อาหารที่คนไทยคิดท ากันมาแต่โบราณ 

ส่วนมากเป็นแบบง่ายๆ เช่น ข้าวแช่ ต้มโคล้ง แกงปุา น้ าพริก และหลน เป็นต้น  ส่วนขนมไทยแท้ก็ปรุง
มาจากแปูง น้ าตาล กะทิ เป็นส่วนใหญ่ เช่น ขนมเปียกปูน ขนมเปียกอ่อนตะโก้ ลอดช่อง  ขนมปลากริม
ไข่เต่า ขนมใส่ไส้ และขนมครก เป็นต้น  ภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งถึงถือก าเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุค
ประวัติศาสตร์  อาหารแต่ละอย่างได้ผ่าน การคิดค้นขึ้นมาเพ่ือให้เข้ากับภูมิอากาศ  ภูมิประเทศในการ    

หาวัตถุดิบในการประกอบ ปรุงอาหาร และยังมี คุณค่าทางโภชนาการ  ถึงแม้ในอดีต คนไทยยังไม่มี
วิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์  แต่ก็ได้มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการน าวัตถุดิบมาประกอบอาหาร  

เพราะส่วนใหญ่วัตถุดิบที่ใช้ในการท านั้น เป็นสมุนไพร ใช้ในการรักษา ปูองกันโรคต่างๆ ได้ซึ่งในปัจจุบัน
วิทยาการพัฒนาขึ้น ทางวิทยาศาสตร์ได้ศึกษา แล้วก็ลงความเห็นว่าเป็นเช่นดังที่คนสมัยก่อนเข้าใจ สิ่งนี้
จึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่า  คนไทยมีภูมิปัญญาที่ไม่ด้อยกว่าใคร  ดังนั้นการรับประทานอาหารไทยนั้นจึงมี
ประโยชน์อย่างมาก ในปัจจุบันชาวต่างชาติก็ได้หันมานิยมอาหารไทย เพราะติดใจในรสชาติที่เป็นไทยๆ  

อีกท้ังยังมีคุณค่าทาง โภชนาการสูง   โดยส่วนใหญ่อาหารไทยจะมีวิธีการประกอบอย่างง่ายๆ และ ใช้
เวลาในการท าไม่มากนัก  โดยเฉพาะทุกครัวเรือนของคนไทย จะมีส่วนประกอบอาหารติดอยู่ทุก
ครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นพริก แห้ง กุ้งแห้ง น้ าปลา กะปิ ส้มมะขาม กระเทียม หัวหอม ตลอดจนปลา ร้า 

รวมทั้งส่วนประกอบอาหารจ าพวกผัก และเนื้อสัตว์ นานาชนิด  เพราะมีวิธีน ามาประกอบที่มีด้วยกัน
หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น  ต้ม ผัด แกง ทอด และย า (ประเวศ   วะสี. 2536: 17 -19) ลักษณะเด่นของ
อาหารไทย คือ อาหารแต่ละชนิดจะมีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และส่วนประกอบของอาหารจะมี
สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่ด้วยเช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ซึ่งการน าสมุนไพรมาเป็น
ส่วนประกอบของอาหารนี้จัดได้ว่าเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารของอาหารไทย ตัวอย่างของอาหารที่มี
สมุนไพรเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ต้มย ากุ้ง แกงเหลือง แกงไตปลา น้ าพริกอ่อง อ่อม และส้มต า เป็นต้น 
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นอกจากส่วนประกอบของอาหารแล้ว การตกแต่งอาหารอย่างสวยงาม ประณีต ก็เป็นภูมิปัญญาอีก
อย่างหนึ่งที่ท าให้อาหารดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น เช่น การแกะสลักผักผลไม้ การประดิษฐ์รูปแบบของขนม
ให้สวยงาม เช่น ขนมลูกชุบ ขนมทองเอก ขนมจ่ามงกุฎ เป็นต้น การที่อาหารไทยมีคุณค่าทางโภชนาการ
และมีความสวยงาม จึงท าให้อาหารไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลก อาหารไทยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่ง
บอกความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความหลากหลายท่ีผสมผสานกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชน
ชาวไทย ถ่ายทอดออกมาเป็นอาหารที่มีรสชาติความอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก  อีกทั้งคุณค่าทางอาหาร
และโภชนาการ ท าให้อาหารไทยถูกกล่าวขานไปทั่วโลก  แม้จะได้ขึ้นชื่อว่าอาหารไทยแต่เสน่ห์อีกอย่าง
หนึ่งที่ขาดมิได้ก็  คือ ความหลากหลายของอาหารในแต่ละภาค แน่นอนว่า  รสชาติย่อมแตกต่างกัน  

ขึ้นกับความนิยมชมชอบของผู้รับประทาน (พรชัย กาพันธ์.2545 : 5-6) 

อาหารภาคกลาง 
ภาคกลางถือว่าเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งการด ารงชีวิต และการท ามาหากิน 

สภาพพ้ืนดินนั้นส่วนใหญ่เป็นพ้ืนดินริมแม่น้ าจึงเหมาะสมต่อการเพาะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของคนไทย    

ในภาคนี้ ได้แก่ การท านาข้าว ท าสวน การประมง และการท าอุตสาหกรรมต่างๆ 

           อาหารพื้นเมืองของคนภาคกลางมีความหลากหลายมากกว่าภาคอื่น คนภาคกลางนิยมกิน     

ข้าวหุงหรือข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก ส่วนกับข้าวนั้นมีความหลากหลายค่อนข้างมากอาทิ แกง  ของภาค
กลางมักนิยมแกงที่ใช้กะทิเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งสามารถแยกแกงที่ใส่กะทิได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. แกงประเภทท่ีใช้น้ าพริกแกง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1. แกงที่ใช้น้ าพริกแกงและใส่กะทิ เช่น แกงเผ็ดต่างๆ แกงมัสมั่น แกงกะหรี ่
1.2. แกงที่ใช้น้ าพริกแกงแต่ไม่ใส่กะทิ เช่น แกงปุา แกงส้ม 

2. แกงประเภทท่ีไม่ใช้น้ าพริกแกง แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามรสชาติของแกง 
2.1. แกงที่มีรสหวาน เค็ม เปรี้ยวนิดหน่อย ได้แก่ สายบัวต้ม กะทิ ต้มส้มต่าง  ๆ

2.2. แกงที่มีรสเปรี้ยว เค็ม เช่น ไก่ต้มข่า ต้มย าต่างๆ ที่มีการใส่พริกลงไปเพื่อให้มีรสเผ็ด 
ในภาคกลางยังสามารถแบ่งตามชนิดของน้ าพริกแกงได้เช่นกัน เช่น แกงคั่ว  แกงเผ็ด แกง

เขียวหวาน แกงส้ม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเพียงเฉพาะอาหารประเภทแกงของภาคกลางยังมีความ
หลากหลายค่อนข้างมาก มีการใช้เครื่องปรุงเครื่องเทศทั้งที่เป็นของแห้งและของสดมากมายหลายชนิด 
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เป็นชนิดที่ใช้ส าหรับการปรุงรสและชนิดที่ช่วยปรุงแต่งกลิ่นและท าให้สีสันของอาหารชวนกินมากขึ้น  

อาหารของภาคกลางหลายชนิดได้รับอิทธิพลของอาหารชาติอื่นด้วยเช่นกัน อาทิ อาหารประเภท ผัด นึ่ง 
และแกงจืดที่คาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากอาหารของชาติจีน อาหารที่ใส่เครื่องเทศ แกงกะทิ ท่ีคาดว่า
ได้รับอิทธิพลจากอาหารของอินเดียที่มีการใช้เครื่องเทศและใช้นมในการประกอบอาหารโดยที่คนไทย
น ามาดัดแปลงใส่กะทิลงในแกงแทนนม เป็นต้น 

 
รูปภาพที่ 3.1  อาหารภาคกลาง ที่มา https://siripunn.wordpress.com/2012/02/05/ 

 

 

 

https://siripunn.wordpress.com/2012/02/05/
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อาหารภาคเหนือ 

อาหารการกินของชาวเหนือนิยมรสอ่อน  ไม่นิยมรสหวาน ถ้ารสเปรี้ยวจะไม่เปรี้ยวมากโดยใช้
ความเปรี้ยวจากมะเขือส้มหรือมะกอก รสเค็มจะใช้ปลาร้าใส่ในอาหาร  เนื้อสัตว์จะนิยมหมู ไก่ ปลา 
ส าหรับชาวเหนือที่อยู่ในชนบทยังนิยมกินเนื้อสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่นได้แก่ กบ เขียด อึ่งอ่าง แมงยูน 

       อาหารคาวของภาคเหนือจะเป็นแกงชนิดต่างๆ เช่น แกงแค แกงหน่อไม้สด แกงอ่อมเนื้อ       

แกงขนุนอ่อน  (แกงมะหนุน) แกงชะอม(แกงผักหละ) แกงยอดฟักทอง แกงหน่อไม้ดอง(แกงผักส้ม)     

แกงผักกาดจอ แกงเลียงบวบ(แกงมะนอย) ย าไข่มด น้ าพริกต่างๆ เช่น น้ าพริกอ่องที่ใช้หมูสับและมะเขือ
เทศเป็นส่วนประกอบ น้ าพริกหนุ่ม น้ าพริกปลาร้า ฯลฯ ผักที่ใช้เป็นเครื่องเคียง ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผัก
ในท้องถิ่นและขึ้นเองโดยธรรมชาติ  อาหารคาวของภาคเหนือจะใช้วิธีต้ม แกง ปิ้ง ย่าง เป็นส่วนใหญ่ 
และอาหารภาคเหนือจะมีปริมาณไขมันค่อนข้างต่ า อาหารหลักที่ชาวเหนือนิยมกินได้แก่ ข้าวเหนียว ซึ่ง
เป็นอาหารที่กินทั้ง 3 มื้อ คือ 

        อาหารเช้า ภาษาเหนือ เรียกว่า ข้าวงาย หรือข้าวเช้า กับข้าวในตอนเช้านั้นมีไม่มาก โดยมักจะมี
น้ าพริกแห้งๆ เป็นพ้ืน และแกล้มด้วยผักต้ม หรือเป็นน้ าพริกอ่องแกล้มด้วยผักสด 

        อาหารกลางวัน ภาษาเหนือ เรียกข้าวตอน กับข้าวยังเป็นน้ าพริกอยู่แต่จะมีอาหารประเภทเนื้อ 
ได้แก่ เนื้อแดงปิ้ง หรือจิ๊น(ชิ้น)ปิ้ง(หมูทาเกลือพริกไทยปิ้ง) หรือกินกับแคบหมู รวมทั้งการกินขนมเส้น
(ขนมจีน)น้ าเงี้ยวเป็นอาหารกลางวัน 

        อาหารเย็น ภาษาเหนือ เรียกข้าวแลง กับข้าวจะเป็นน้ าพริกต่างๆเช่น น้ าพริกอ่อง น้ าพริกปลาร้า 
และแกง เช่น แกงแค นอกจากนี้ยังมีเครื่องจิ้มน้ าพริกพิเศษคือน้ าหนัง ซึ่งเป็นหนังวัวที่เคี่ยวให้ข้นแล้ว
น ามาท าเป็นแผ่น เวลากินก็น ามาผิงไฟให้สุก แล้วใช้จิ้มกับน้ าพริก 

       อาหารหวานของภาคเหนือเป็นขนมหวานที่ท าจากแปูง  น้ าตาล กะทิ เช่น ข้าวเหนียวเปียก 
ข้าวตอกตั้ง ขนมเทียน ขนมไข่หงส์ ข้าวเกรียบว่าว ขนมนางเล็ด ขนมรังผึ้ง  ด้วยสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่ค่อนข้างเย็นตลอดปี ผลไม้ของชาวเหนือจะเป็นผลไม้ที่มีตามฤดูกาล เช่น ลิ้นจี่ ล าไย ลูกท้อ 

        อาหาร ว่างที่ชาวเหนือนิยมกินหลังอาหาร คือ เมี่ยง ซึ่งเป็นใบชานึ่งที่น าไปหมักด้วยน้ าส้ม 
น้ าตาล ให้ออกรสเปรี้ยวหวาน ซึ่งมี 3 ชนิดคือ เมี่ยงหวาน เมี่ยงส้ม และเมี่ยงฝาด 
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รูปภาพที่ 3.2  อาหารภาคเหนือ ที่มา  https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/page3.jpg 

อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) 

สภาพภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีผลต่ออาหารการกินของคน
ท้องถิ่น อย่างมาก เนื่องจากพ้ืนที่บางแห่งแห้งแล้ง วัตถุดิบที่น ามาประกอบอาหารซึ่งหาได้ตามธรรมชาติ 
ได้แก่ ปลา แมลงบางชนิด พืชผักต่าง ๆ การน าวิธีการถนอมอาหารมาใช้เพ่ือรักษาอาหารไว้กินนาน       

จึงเป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีพของคนอีสาน  ชาวอีสานจะกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับ
ภาคเหนือ เนื้อสัตว์ที่น ามาปรุงอาหาร เป็นสัตว์ที่หามาได้ จากธรรมชาติ เช่น กบ เขียด แย้ แมลงต่างๆ 
รสชาติของอาหารอีสานจะขึ้นอยู่กับเครื่องปรุง เช่น รสเค็มได้จากปลาร้า รสเผ็ดได้จากพริกสดและพริก
แห้ง รสเปรี้ยวได้จากมะกอก ส้มมะขาม และมดแดง ในอดีตคนอีสานนิยมหมัก ปลาร้าไว้กินเองเพราะมี
ปลาอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับเป็นแหล่ง  เกลือสินเธาว์ ท าให้การท าปลาร้าเป็นที่แพร่หลายมาก จาก
ปลาร้าพื้นบ้านอีสานได้มีการพัฒนาทั้งวิธีการท าและรสชาติจนกลายเป็นต ารับปลาร้าที่ส่งขาย

https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/page3.jpg
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ต่างประเทศในปัจจุบันอาหารพื้นบ้านอีสานที่มีชื่อเสียง ได้แก่  ต ามะละกอ ต าแตงร้าน ต าถั่วฝักยาว ใส่
มะกอกเพ่ิมรสเปรี้ยวใส่ปลาร้าเพ่ิมรสเค็มและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริก 

 
รูปภาพที่ 3.3  อาหารอีสาน   ที่มา  https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/ 

อาหารภาคใต้ 
ภาคใต้ เป็น ท้องถิ่น ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขา ทะเลและปุา 

อากาศค่อนข้างชุ่มชื้นตลอดทั้งปี อาชีพหลักของชาวภาคใต้คือการประมง ท าสวนยาง เหมืองแร่และ
สวนผลไม้ อาหารพื้นเมืองของชาวภาคใต้ โดยปกติชาวใต้กินข้าวจ้า วเป็นอาหารหลักกับข้าวมักจะเป็น
แกงท่ีมีรสจัดมาก เช่น เผ็ด เปรี้ยว เค็ม ถึงแม้ว่าภาคใต้จะมีมะพร้าวมาก แต่แกงพ้ืนเมืองของทางภาคใต้ 
ไม่นิยมแกงที่ใส่กะทิ อาหารส่วนมากประกอบด้วยปลา และอาหารทะเลต่างๆ เนื้อสัตว์ประเภทอื่น เช่น 
หมู เป็ด ไก่ จะกินน้อยมาก 

https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/
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           แกงทางภาคใต้ที่นับว่าขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจนถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวภาคใต้ 
คือ แกงส้มแกงเหลือง แกงไตปลา(แกงพุงปลา) ที่มีรสเผ็ดและเค็มจัด ขนมจีนน้ ายาของภาคใต้           

จะแตกต่างกับภาคอื่นตรงที่ใช้ขมิ้นในการท าน้ ายา และรสค่อนข้างจัด เพ่ือเป็นการดับความเผ็ดร้อนและ
ความเค็มของอาหาร  จะเห็นได้ว่าอาหารทางภาคใต้ส่วนใหญ่จะกินร่วมกับผักสดจ านวนค่อนข้างมาก     

ผักที่มีประจ าคือ แตงร้านหรือที่ชาวใต้เรียกแตงกวา สะตอ ลูกเนียง เม็ดเหลียง และพืชผักอีกหลายชนิด
ที่มีในท้องถิ่น อาหารที่ใส่เครื่องเทศที่พบเห็นในภาคใต้นั้นจะได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
มาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวมาเลย์ที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งชาวอินเดียและชวาที่เดินทางเข้า
มาท าการค้าขายกับคนไทยทางแถบนี้ในอดีต 

           ของหวานของภาคใต้ก็ จะท ามาจากแปูงและน้ าตาลเป็นหลัก เช่น ขนมลา ส่วนผลไม้ก็เป็น
ผลไม้ที่มีตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน เงาะ มะม่วงหิมพานต์ ขนุน จ าปาดะและ ลูกหยี เป็นต้น 

 
รูปภาพที่ 3.4 อาหารภาคใต ้ ที่มา  http://www.ma-krabi.com/ 

http://www.ma-krabi.com/
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ด้านขนมไทย เป็นภูมิปัญญาไทย โดยค าว่า  "ขนม" มาจากค าว่า "ข้าวหนม"   เป็นข้าวผสมกับ
น้ าอ้อยหรือน้ าตาล ค าว่า "หนม" แปลว่า หวาน เมื่อรวมค าแล้ว ข้าวหนม หมายถึงข้าวหวาน ต่อมาเสียง
สั้นลงเป็น "ขนม"  ขนมไทย ในสมัยโบราณ  มีส่วนผสมมาจากแปูงและน้ าตาล ต่อมาในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช  มีการท าขนมที่มีส่วนผสมของไข่ เช่น  ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เป็นต้น           

ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ ดัดแปลงจนท าให้มีขนมไทยหลายหลายชนิด ผลไม้ มีตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล 

 2. ภูมิปัญญาไทยด้านการแต่งกาย   เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน 
คนไทยจึงมีภูมิปัญญาในการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับอากาศและสภาพแวดล้อม เลือกใช้วัสดุ
ที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี ได้แก่ ฝูาย ไหม โดยการน ามาทอเป็นผืนเพ่ือนุ่งห่มประกอบกับอุปนิสัย    

ที่รักสวยรักงามและมีความประณีต จึงได้มีการคิดค้นเทคนิคการทอ ลวดลายและการย้อมสี ให้มีความ
สวยงามโดดเด่น เช่น ฝูาแพรวา เป็นผ้าทอด้วยเทคนิคการจกและขิดหลายสีบนผืนผ้า ซึ่งถือได้ว่า เป็น
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มของไทย   บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมภูมิปัญญาจากกระบวนการเรียนรู้  

ทดลองพัฒนาจากธรรมชาติจนสามารถผลิตเส้นใยผ้า อุปกรณ์การทอผ้า  ตลอดจนการย้อมผ้าให้มีสีสัน     

ที่สวยงามจากผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ จนกลายเป็นเครื่องแต่งกายที่มีคุณค่ามาจนถึงปัจจุบันเช่น 

ต้นคราม              ให้สีฟูาอ่อน หรือสีคราม      แก่นขนุน  ให้สีเหลืองถึงเหลืองอมน้ าตาล 

ลูกมะเกลือ          ให้สีเทา น้ าตาล จนถึงด า     ขี้ครั่ง        ให้สีแดง 
ยอปุา                 ให้สีแดง       เข          ให้สีเหลือง   ฯลฯ 

การแต่งกายประจ าภาคกลาง  
การแต่งกายภาคกลาง การแต่งกายในชีวิตประจ าวันทั่วไป ชายนุ่งกางเกงครึ่งน่องสวมเสื้อแขน

สั้นคาดผ้าขาวม้า ส่วนหญิง จะนุ่งซิ่นยาว สวมเสื้อแขนสั้นหรือยาว ลักษณะการแต่งกายผู้ชาย สมัยก่อน
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง นิยมสวมใส่โจงกระเบนสวมเสื้อสีขาว ติดกระดุม 5 เม็ด ที่เรียกว่า 
"ราชประแตน" ไว้ผมสั้นข้างๆตัดเกรียนถึงหนังศีรษะข้างบนหวีแสกกลาง  ผู้หญิงสมัยก่อน                

การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง นิยมสวมใส่ผ้าซิ่นยาวครึ่งแข้ง ห่มสไบเฉียงตามสมัยอยุธยาทรงผม
เกล้าเป็นมวยและสวมใส่เครื่องประดับเพื่อความสวยงาม 

 

 



วิถีชีวิตพื้นถิ่นอุดรธานี Udon Thani’s Way of Life 

หน้า 106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภิละ 

 

การแต่งกายประจ าภาคเหนือ 

  การแต่งกายภาคเหนือ ชาวพ้ืนเมืองจะแต่งกายตามเชื้อชาติโดยทั่วไป การแต่งกายของคน
ภาคเหนือเป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่ง ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของคนแต่ละพื้นถิ่น ส าหรับในเขตภาคเหนือหรือ
ดินแดนล้านนาในอดีต การแต่งกายแบบพื้นเมืองได้รับความสนใจมากขึ้น ในท้องถิ่นนี้มีผู้คนหลากหลาย
ชาติพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ จากอิทธิพลละครโทรทัศน์ ท าให้การแต่งกายแบบ
พ้ืนเมืองมีความสับสนเกิดขึ้น คณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ     

จึงได้ระบุข้อไม่ควรกระท าในการแต่งกายชุดพื้นเมือง ของ “แม่ญิงล้านนา” เอาไว้ว่า 
1. ไม่ควรใช้ผ้าโพกศีรษะ ในกรณีที่ไม่ใช่ชุดแบบไทลื้อ 

2. ไม่ควรเสียบดอกไม้ไหวจนเต็มศีรษะ 
3. ไม่ควรใช้ผ้าพาดบ่าลากหางยาว หรือคาดเข็มขัดทับ และผ้าพาดที่ประยุกต์มาจาก ผ้าตีนซิ่น

และผ้า “ตุง” ไม่ควรน ามาพาด 

4. ตัวซิ่นลายทางตั้งเป็นซิ่นแบบลาว ไม่ควรน ามาต่อกับตีนจกไทยวน 

การแต่งกายประจ าภาคใต ้

  การแต่งกายภาคใต้ มีการแต่งกายต่างกันตามเชื้อชาติ เช่น ถ้าเชื้อสายจีนจะแต่งแบบจีน ถ้าเป็น
ชาวมุสลิม ก็จะแต่งคล้ายกับชาวมาเลเซีย  แหล่งท าผ้าแบบดั้งเดิมปัจจุบันนั้นเกือบจะสูญหายไป แต่
ยังคงพบได้จาก 4 แหล่ง คือ ที่ต าบลพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธาน,ี อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 

เกาะยอ จังหวัดสงขลา และต าบลนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง 
การแต่งกายของชาวใต้นั้นแตกต่างกันในการใช้วัสดุ และรูปแบบโดยมีเอกลักษณ์ไปตามเชื้อชาติ

ของผู้คนอันหลากหลายที่เข้ามาอยู่อาศัยในดินแดนอันเก่าแก่แห่งนี้ ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้
ดังนี้ 

1. กลุ่มเชื้อสายจีน – มาลายู เรียกชนกลุ่มนี้ว่ายะหยา หรือ ยอนย่า เป็นกลุ่มชาวจีน เชื้อสาย    

ฮกเกี๊ยนที่มาสมรสกับชนพ้ืนเมืองเชื้อสายมาลายู ชาวยะหยาจึงมีการแต่งกายอันสวยงาม ที่ผสมผสาน 
รูปแบบของชาวจีนและมาลายูเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ฝุายหญิงใส่เสื้อฉลุลายดอกไม้ รอบคอ ,เอว และ
ปลายแขนอย่างงดงาม นิยมนุ่งผ้าซิ่นปาเต๊ะ ฝุายชายยังคงแต่งกาย คล้ายรูปแบบจีนดั้งเดิมอยู่ 
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2. กลุ่มชาวไทยมุสลิม ชนดั้งเดิม ของดินแดนนี้นับถือศาสนาอิสลาม และมี เชื้อสายมาลายู 
ยังคงแต่งกายตามประเพณี อันเก่าแก่ฝุายหญิงมีผ้าคลุมศีรษะ ใส่เสื้อผ้ามัสลิน หรือลูกไม้ตัวยาวแบบ
มลายูนุ่งซิ่นปาเต๊ะ หรือ ซิ่นทอแบบมาลายู ฝุายชายใส่เสื้อคอตั้ง สวมกางเกงขายาว และมีผ้าโสร่งผืนสั้น 
ที่เรียกว่า ผ้าซองเก็ต พันรอบเอวถ้าอยู่ บ้านหรือล าลองจะใส่โสร่ง ลายตารางทอด้วยฝูาย และสวม
หมวกถักหรือ เย็บด้วยผ้าก ามะหยี่ 

3. กลุ่มชาวไทยพุทธ ชนพื้นบ้าน แต่งกายคล้ายชาวไทยภาคกลาง ฝุายหญิงนิยมนุ่งโจงกระเบน 
หรือ ผ้าซิ่นด้วย ผ้ายกอันสวยงาม ใส่เสื้อสีอ่อนคอกลม แขนสามส่วน ส่วนฝุายชายนุ่งกางเกงชาวเล หรือ 
โจงกระเบน เช่นกัน สวมเสื้อผ้าฝูายและ มีผ้าขาวม้าผูกเอว หรือพาดบ่าเวลาออกนอกบ้าน  

การแต่งกายประจ าภาคอีสาน 

การแต่งกาย ของชาวภาคอีสาน ส่วนใหญ่ใช้ผ้าทอมือ ซึ่งท าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝูาย 
และผ้าไหมผ้าพ้ืนเมืองอีสาน ชาวอีสานถือว่าการทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดูการท านาหรือ
ว่างจากงานประจ าอื่นๆ ใต้ถุนบ้านแต่ละบ้านจะกางหูกทอผ้ากันแทบทุกครัวเรือน โดยผู้หญิงในวัยต่างๆ 
จะสืบทอดกันมาผ่านการจดจ าและปฏิบัติจากวัยเด็กทั้งลวดลายสีสัน การย้อมและการทอ ผ้าที่ทอด้วย
มือจะน าไปใช้ตัดเย็บท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมอน ที่นอน ผ้าห่ม และการทอผ้ายังเป็นการเตรียมผ้า
ส าหรับการออกเรือนส าหรับหญิงวัยสาว ทั้งการเตรียมส าหรับตนเองและเจ้าบ่าว ทั้งยังเป็นการวัดถึง
ความเป็นกุลสตรี เป็นแม่เหย้าแม่เรือนของหญิงชาวอีสานอีกด้วย ผ้าที่ทอขึ้นจ าแนกออกเป็น 2 ชนิด 
คือ 

ผ้าทอส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน จะเป็นผ้าพื้นไม่มีลวดลาย เพราะต้องการความทนทานจึงทอ
ด้วยฝูายย้อมสีตามต้องการ  

ผ้าทอส าหรับโอกาสพิเศษ เช่น ใช้ในงานบุญประเพณีต่างๆ งานแต่งงาน งานฟูอนร า ผ้าที่ทอจึง
มักมีลวดลายที่สวยงามวิจิตรพิสดาร มีหลากหลายสีสัน  

ประเพณีที่คู่กันมากับการทอผ้าของชาวอีสาน คือ การลงข่วง โดยบรรดาสาวๆ ในหมู่บ้านจะพา
กันมารวมกลุ่มก่อกองไฟ บ้างก็สาวไหม บ้างก็ปั่นฝูาย กรอฝูาย ฝุายชายก็ถือโอกาสมาเกี้ยวพาราสีและ
นั่งคุยเป็นเพื่อน บางครั้งก็มีการน าดนตรีพื้นบ้านอย่างพิณ แคน โหวต มาบรรเลง  จ่ายผญาโต้ตอบกัน 
ในภาค อีสานมีชน ชาติพันธุ์ อยู่หลายกลุ่มวัฒนธรรม การผลิตผ้าพื้นเมืองจึงแตกต่างกันไปตามกลุ่ม
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วัฒนธรรมกลุ่มอีสานใต้  คือกลุ่มคนไทยเชื้อสายเขมรที่กระจัดกระจายตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดสุรินทร์    

ศรีสะเกษและบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มที่มีการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะของตนเองมีสีสันทีแตกต่างจาก
กลุ่มอีสานตอนบนหรือกลุ่มไทยลาว  

3.ภูมิปัญญาไทยด้านที่อยู่อาศัย  

ที่อยู่อาศัยของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่บุคคลอาศัยอยู่สภาพภูมิประเทศไทยมีทั้งที่ราบ
ลุ่มฝั่งแม่น้ าการสร้างจึงจ าเป็นต้องสร้างเป็นใต้ถุนสูง เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง รูปแบบการสร้างบ้านใน
บริเวณที่ราบสูงและที่สูง จะมีหน้าต่างน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณที่สูงจะมีอากาศหนาวเย็น เมื่อสร้าง
บ้านมีหน้าต่างน้อย ลมก็พัดเข้าบ้านน้อยท าให้อุณหภูมิในบ้านอบอุ่นอยู่สบาย การสร้างบ้านตามชายฝั่ง
ทะเล ซึ่งพื้นดินเป็นดินปนกับทราย จะใช้แท่งหินหรือคอนกรีตฝังลงในดิน ก่อนที่จะน าเสาบ้านมาวาง 
แล้วจึงยึดเสาบ้านและแท่งหินไว้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ปูองกันบ้านทรุด นอกจากนี้ยังไม่นิยมสร้างบ้าน ใต้
ถุนสูงการน าวัตถุต่างๆ มาประกอบเป็นรูปร่างของบ้าน ค่อ นข้างจะใช้เวลาแต่คนไทยเราก็ยังสามารถ 
สร้างเป็นรูปร่างของบ้านเสร็จสมบรูณ์ และเป็นที่อยู่อาศัยที่ดูแล้วมีความคงทนกับสภาวะสิ่งแวดล้อมราย
รอบต่างๆ ได้ดีและถาวรทั้งนี้เพ่ือปูองกันแรงจากลมพายุจะได้เห็นว่าการสร้างบ้านในแต่ละท้องถิ่น ได้
แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถแก้ไข้ปัญหาจากธรรมชาติที่อยู่รอบ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม   

บ้าน คือ ที่อยู่อาศัย ซึ่งนับเป็นความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต  การสร้างที่อยู่อาศัยของไทย      

มีรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น  การสร้างบ้านจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของ
คนในท้องถิ่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ คติความเชื่อของผู้สร้าง  

ลักษณะบ้านสี่ภาคมีความแตกต่างกันดังนี้ 
3.1. บ้านเรือนภาคกลาง    แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 

    - เรือนเครื่องผูกเป็นเรือนที่ใช้วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติ เช่นไม้ไผ่ จาก หญ้า
คา ยึดโครงด้วยตอก หรือเส้นหวาย ซึ่งมีอายุใช้งานไม่มากนัก 

- เรือนเครื่องสับ สร้างด้วยวัสดุไม้เนื้อแข็งยึดโครงด้วยการเข้า เดือย บางส่วน 
บางส่วนอาจยึดด้วยโลหะ 
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ลักษณะโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมของการปลูกเรือนไทยภาคกลาง 
1. มักเป็นชุมชนที่อยู่ริมน้ าและที่ราบ บ้านมีลักษณะใต้ถุนสูงเพื่อปูองกันน้ าท่วม 

2. หลังคาจั่วสูง ชายคายื่นยาว เพ่ือบรรเทาอากาศร้อน ท าให้เย็นสบาย 

3. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา ใช้หญ้าคา จาก ไม้ กระเบื้องดินเผา เพ่ือกันความร้อน 

4. ลักษณะบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นครอบครัวใหญ่ 
3.2 บ้านเรือนภาคเหนือ 

        เนื่องจากภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นการปลูกบ้านจึงต้องใช้ภูมิปัญญาเพื่อให้
เกิดความอบอุ่นและความเชื่อดังนี ้

1. เพราะอากาศหนาวเย็น การปลูกเรือน จะวางตัวเรือนขวางตะวัน 
หันด้านกว้างที่เป็นจั่วในแนวเหนือ-ใต้เพื่อให้บ้านได้รับแสงแดดเพื่อความอบอุ่น 

2. ความเชื่อผีบรรพบุรุษ จึงมีการแบ่งพ้ืนที่เรือนส่วนใน (ห้องนอน) ตั้ง
หิ้งบูชาผีปูุย่าและห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเขา้ 

3. คนภายนอกเข้าออกได้เฉพาะส่วนนอก  เช่น ชานครัว เพราะถ้า
ละเมิดถือว่าเป็นการผิดผี 

3.3 บ้านเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 

            เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมลีมแรงในฤดหูนาว การปลูกบ้านจึงต้องใช้
ภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดความอบอุ่นและความเชื่อดังนี ้

1. ท าเลที่ตั้งของบ้านที่แตกต่างกันเช่น ที่ราบลุ่มที่ดอน ใกล้ปุาละเมาะ
หรือบางแห่งใกล้แหล่งน้ าบางพ้ืนที่แห้งแล้ง การปลูกเรือนจึงมีหลายลักษณะตามพื้นที่ที่สร้างบ้านและ
ประโยชน์การใช้สอย 

2. ความเชื่อ เช่น ห้ามถมหรือปลูกเรือนทับบ่อน้ าที่ขุดไว้ใช้ร่วมกันห้าม
ปลูกเรือนทับตอไม้หรือปลูกเรือนคร่อมจอมปลวก ทับหนองน้ าเพราะจะน าความล่มจมมาสู่เจ้าของเรือน 

3.4 บ้านเรือนภาคใต ้           

         เนื่องจากภาคใต้มีฝนตกชุก ท าให้ดินทรุดตัวง่าย ลักษณะบ้านจึงเป็นดังนี ้
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1. ภาคใต้ลักษณะอากาศมีฝนตกชุกมีลมและลมแรงตลอดป ีบ้านเรื้อง
จึงมักมีหลังคาเตี้ยลาดชันเป็นการลดการประทะของแรงลม เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าไหลได้เร็วขึ้นจะท าให้
หลังคาแห้งไวด้วย 

2.ฝาเรือนเป็นไม้กระดานตีเกล็ดในแนวนอน เพ่ือลดแรงต้านของลม 
3.เป็นเรือนใต้ถุนสูงเสาบ้านไม่ฝังลงดินเพราะดินทรุดง่ายจึงใช้วิธีหล่อ

ซีเมนต์เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดโตกว่าเสาปกติความสูงประมาณ 3 ฟุตเพื่อวางเสาเรียกว่า"ตีนเสา"
นอกจากนี้ยังปูองกันปลวกและเชื้อราด้วย 

4.ลักษณะพิเศษ เรือนภาคใต้สามารถเคลื่อนย้ายไปปลูกในพื้นที่อื่นๆ  

ได้โดย ไม่ต้องรื้อ หรือถอดส่วนประกอบของเรือนออก 

4. ภูมิปัญญาไทยด้านสุขอนามัย  

การแพทย์แผนไทย หมายถึง ปรัชญา  องค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติ  เพื่อการดูแลสุขภาพและ
การบ าบัดรักษาโรค  ความเจ็บปุวยของประชาชนไทยแบบดั้งเดิม  สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตแบบไทย วิธีการปฏิบัติของแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยการใช้สมุนไพร (ด้วย
การต้ม การอบ การประคบ การปั้นเป็นลูกกลอน เป็นอาทิ)หัตถบ าบัด การรักษากระดูกแบบดั้งเดิมและ
ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ  โดยการบอกเล่า การสังเกตการบันทึกและการศึกษาผ่าน
สถาบันการศึกษาด้านแพทย์แผนไทย  เช่น การแพทย์แผนไทย สมุนไพร ยาไทย ฯลฯ  การดูแลรักษา
สุขภาพและการบ าบัดโรค ทีผ่่านการลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค
ของคนในชุมชน ตัวอย่างเช่น การรับประทานผักเพื่อบ ารุงร่างกาย การรักษาโรคด้วยสุมนไพร การนาด
ไทยเพื่อบ าบัด บรรเทาการเจ็บปุวย การประคบสมุนไพรรักษาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก หรือการอ
ยูไฟเพ่ือส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของผู้หญิงหลังคลอดบุตร เป็นต้น 

การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาไทยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชนที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตนและกับชุมชนของตนเองได้ ดังเช่น 

1. การนวดไทย เป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่าในการรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย
และจิตใจของคนไทย ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจัดเป็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทย    

ที่แสดงถึงการดูแลสุขภาพกันภายในครอบรัวเช่น ภรรยานวดให้สามี ลูกนวดให้ปูุย่าตายาย ด้วยอวัยวะ
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ต่างๆ เช่น ศอก เข่า เท้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการนวด เช่น ไม้กดท้อง นมสาว 
การนวดไทย แบ่งออกได้เป็น  2 แบบ ได้แก่ การนวดแบบราชส านัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ 
ประโยชน์ของการนวดไทยมีผลดีต่อสุขภาพในหลายๆด้าน เช่น การกระตุ้นระบบประสาท               

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจช่วยกระตุ้นการท างานของระบบไหลเวียนโลหิตและ
น้ าเหลือง ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ และผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจ 

2. การประคบสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทยที่มีการสืบทอดจาก
บรรพบุรุษมาช้านาน โดยมีการใช้สมุนไพรห่อด้วยผ้าเป็นลูก เรียกว่า ลูกประคบ น าลูกประคบไปนึ่งให้
ร้อนแล้วน ามาประคบบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ซึ่ง
สมุนไพรที่ใช้ท าลูกประคบส่วนใหญ่นั้นจะเป็นน้ ามันหอมระเหย เมื่อนึ่งให้ร้อนแล้วแล้วน้ ามันหอมระเหย
ซึ่งเป็นตัวยาจะออกมากับไอน้ าและความชื้น และเมื่อประคบตัวยาเหล่านั้นจะซึมเข้าผิวหนัง ช่วยรักษา
อาการเคล็ด ขัดยอก ลดอาการบวมอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ นอกจากนี้ความร้อนจากลูก
ประคบยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้ตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้น อีกทั้งกลิ่นของน้ ามัน          

หอมระเหยยังช่วยให้คลายเครียด เกิดความสดชื่นอีกด้วย 

3. น้ าสมุนไพร ผักพื้นบ้านและอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารและน้ าดื่มนอกจากจะช่วยให้
ร่างกายเจริญเติมโตแข็งแรงอยูในภาวะปกติแล้ว อาหารและน้ าสมุนไพรบางชนิดที่นิยมรั บประทานกัน
อยู่ในปัจจุบันยังช่วยรักษาโรคและอาการเจ็บปุวยต่างๆ ได้อีก ด้วย ซึ่งเกิดจากความเฉลียวฉลาดของ
บรรพบุรุษ ที่ได้คิดปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าบ ารุงร่างกาย โดยผ่านการผสมผสานองค์
ความรู้ต่างๆ เข้ากับวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยได้อย่างกลมกลืน เช่น น้ าขิงช่วยขับลม แก้ท้องอืด
ท้องเฟูอ น้ าใบบัวบกแก้ร้อนใน กระหายน้ า น้ ามะพร้าวช่วยขับปัสสาวะ ลดไข้ ท าให้สดชื่น ส่วนผัก
พ้ืนบ้านและพืชสมุนไพรไทยที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงในอาหารไทยมีสรรพคุณในการ
บ ารุงรักษาร่างกายได้อย่างดี เช่น ในโหระพารสเผ็ดร้อนแก้เป็นลม วิงเวียน ตะไคร้แก้ปวดท้อง ลดความ
ดันเลือด มะนาวมีรสเปรี้ยวปูองกันโรคเลือดออกตามไรฟันฟักทองมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยบ ารุงร่างกาย 
และมะขามใช้เป็นยาระบาย แก้โรคบิด เป็นต้น 

4. การท าสมาธิ  สวดมนต์ และภาวนาเพ่ือการรักษาโรค  เป็นวิถีชีวิตและความเชื่อ 
ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของชาวไทยที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา จัดว่าเป็นภูมิปัญญาทาง
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การแพทย์แผนไทยที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสุขภาพทางใจ เพราะการท าสมาธิ
สวดมนต์และภาวนาช่วยให้จิตใจที่สับสนและว้าวุ่นเกิดความสงบ มีความสุข ผ่อนคลายความเครียดมี
สมาธิและเกิดปัญญา  ในปัจจุบันมีการวิจัยทางการแพทย์พบว่า การสวดมนต์ ภาวนาและการท าสมาธิ
ช่วยให้หัวใจท างานหนักน้อยลง ส่งผลดีต่อปอด ระบบการหายใจ นอกจากนี้การนั่งสมาธินานๆ จะ
คลายความวิตกกังวล ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริง 

5. กายบริหารแบบไทย  หรือกายบริหารท่าฤาษีดัดตน  เป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์
แผนไทยเกิดขึ้นจากการสืบทอดบอกเล่าต่อ ๆ กันมาของนักบวช นักพรต พระสงฆ์ หรือชาวพุทธที่นิยม
นั่งสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งมีความแตกต่างจากท่าโยคะของอินเดีย โดยเป็นท่าที่ไม่ผาดโผน หรือฝืน
ร่างกายจนเกินไป บุคคลทั่วไปสามารถท าได้ และเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องจะช่วยรักษาอาการปวดเมื่อย 
ช่วยให้การเคลื่อนไหวของแขน ขา หรือข้อต่อต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องแคล่ว ท าให้เลือดหมุนเวียนได้ดี          

สร้างสมาธิ ผ่อนคลายความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจ 

การแพทย์แผนไทยและเภสัชกรรม  เป็นภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยโบราณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
มักจะรักษาโดยใช้สมุนไพรแพทย์แผนไทยได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา เช่น จารึกสรรพคุณยาและวิธีรักษาเป็น
ต ารายาของแต่ละท้องถิ่น นอกจากการรักษาด้วยสมุนไพรแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการนวด การประคบ 
ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้ท าให้โลหิตไหลเวียนสะดวก ท าให้ร่างกายรู้สึกสบายตัวมากขึ้น ซึ่งในโบราณเราใช้
การนวด การเหยียบ การบีบ และการประคบสมุนไพร จนเป็นที่มาของภูมิปัญญาไทยในด้านแพทย์แผน
ไทย  

แนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นอุดรธาน ี

ภูมิปัญญา ไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างสรรค์และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีต
ถึงปัจจุบัน เป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของคนไทย ท าให้เกิดความรักในชาติบ้านเมือง เราคนไทย
ควรช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติสืบไป การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้เป็นมรดกของชาตินั้น         

มีวิธีการดังนี้ 
1. การค้นคว้าวิจัย  ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ 

ของท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่ง
ศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
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2. การปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความส าคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตส านึก
ของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของ
ชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

3. การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาท าให้มี
คุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม 

4. การพัฒนา  ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและ            

เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ
ควรน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการ
บริหาร ตลอดจนการปูองกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. การถ่ายทอด โดยการน าภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า 
คุณประโยชน์และ ปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ  

6. ส่งเสริมกิจกรรม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและ
พัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วย
สื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวบ้าน ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ 
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ความหลากหลายของภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นอุดรธาน ี

1. ผ้าหมี่ขิด  

บ้านนาข่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทางทิศ
เหนือของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัด 16 กิโลเมตร ตามเส้นทางอุดรธานี – หนองคาย ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหมี่ขิดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี บ้านนาข่าได้รับ
เลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ และหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยวของจังหวัด
อุดรธานี เนื่องจากมีกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาข่าและยัง
ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยเหมาะกับโอกาสในการใช้งานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อเดินทาง
มาถึงจังหวัด “อุดรธานี” เมืองที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยอารยธรรมยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งปัจจุบัน
เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าศึกษาและเยี่ยมชมความงดงาม  และหากจะ
กล่าวถึงของฝากหนึ่งในนั้นคงต้องมี “ผ้าหมี่ขิด” ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวจังหวัดอุดรธานี  

ในปี 2534 – 2535 จังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าโครงการทอผ้าหมี่ขิดยาวที่สุดในโลก โดย
การร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มชาวบ้าน จ านวน 150 กลุ่ม ซึ่งผ้าผืนดังกล่าวมีความยาว 1199 เมตร ความ
กว้าง 60 เซนติเมตร วัตถุประสงค์ของการทอ เพื่อประชาสัมพันธ์ค าขวัญของจังหวัดอุดรธานี “ธานีผ้า
หมี่ขิด” 

 
รูปภาพที่ 3.5 ผ้าหมี่ขิด บ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี  
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2. ผ้าย้อมคราม 

การทอผ้าย้อมครามมีมาตั้งแต่สมัยปูุย่าตายเดิมที่นิยมทอเป็นผ้าพ้ืน ผ้าพ้ืนก็คือผ้าที่ไม่มี
ลวดลายจะทอเป็นผ้าพ้ืนสีขาว สีด าสีครามหรือสีน้ าเงิน  ส่วนใหญ่การทอผ้าจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงซึ่ง
เปรียบเสมือนการแบ่งหน้าที่กันท าเป็นการแสดงออกถึงอุปนิสัยของผู้หญิงด้วยซึ่งต้องใช้ความละเอียด  

เพราะการทอผ้าเป็นงานศิลปะที่ต้องการความขยันความอดทน ความพยายาม  และความละเอียด
ประณีตเป็นอย่างมาก  รวมทั้งการทอผ้าเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของอวัยวะที่จะเริ่มต้นมี
ครอบครัวผ้าที่ทอจะน ามาใช้ในครอบครัวในชีวิตประจ าวันตามโอกาสต่างๆ  หรือใช้ในการแลกเปลี่ยน
ผลผลิตอื่นๆ 

การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าเป็นมรดกที่สืบทอดต่อกันมาที่ผู้ทอไม่ใช่ช่างและไม่ได้มีการ
เรียนมาจากสถาบันศิลปะและการช่างแต่ประการใดหากแต่เป็นฝีมือที่เกิดขึ้นได้รับการถ่ายทอดที่สืบ
ต่อเนื่องกันมาจากบรรพชนส่วนใหญ่และได้อาศัยเวลายาวนานฝึกฝน  ขัดเกลาแก้ไขข้อบกพร่องจนได้
งานทอผ้าทีมีประโยชน์ใช้สอยอย่างสมบูรณ์งานที่สร้างสรรค์ทุกชิ้นจะมีคุณค่าทางความงามและคุณค่า
ทางศิลปะควบคู่กันอย่างสมบูรณ์ของแต่ละท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความสามารถที่สังคมสืบทอดกัน
มาเป็น   ภูมิปัญญาของชุมชน  ที่หล่อหลอมจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมไทย  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยได้อย่างดียิ่ง  ดังนั้นถ้ามีการค้นคว้าวิจัยถึงความต้องการของผู้บริโภค
อย่างเป็นธรรมไม่น าสภาวะปัจจุบันไปเป็นตัวก าหนดก็จะพบความสามารถของชาวบ้านในชนบทและไ ด้
น ากระบวนการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต่างๆในปัจจุบัน 

กลุ่มทอผ้าฝูายมัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนกลาง ต.พังงู  อ.หนองหาน จ.อุดรธานีเดิมที่
สมาชิกในกลุ่มมีอาชีพเกษตรกรมีรายได้ไม่มากนักหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเสร็จแล้วก็
จะท าให้ตกงานไม่มีงานท าและไม่มีรายได้เสริมเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวนางจอมศรี แก้วปราณี  ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของผ้าฝูายย้อมครามเพราะเป็นผลิตภัณฑ์สามารถผลิตขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น
จึงได้จัดหาสมาชิกรวมกัน  จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 จนปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายเกือบทุก
หลังคาเรือนในหมู่บ้านและก็ได้ท าเป็นอาชีพเสริมหลังจากการท าไร่นาซึ่งเป็นอาชีพหลักจนท าใหม้ีรายได้
ที่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
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ปัจจุบันประชาชนได้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับวิถีไทยมากขึ้นและสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มก็
ได้มีการพัฒนามากขึ้นและมีนักออกแบบดีไซด์ ผ้า และเสื้อผ้าของคนไทยมีมากขึ้นส่งผลให้เกิดการผลิต
ผ้าฝูายมัดหมี่ย้อมครามมากขึ้น  เป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาของชาวบ้าน  ท าให้ชาวบ้านมีรายได้
ก่อให้เกิดความช านาญในกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตผ้าฝูายมัดหมี่ย้อมครามท าให้คนทั่วโลกได้
รู้จักศิลปะของผ้าไทยอันเลื่องชื่อ   การทอผ้าฝูายมัดหมี่ย้อมครามท าให้เกิดรายได้ท าให้ชุมชนได้มีการ
พัฒนามากขึ้นและมีความพยายามที่จะปรับปรุงฝีมือตัวเองท าให้เกิดการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร      

กลยุทธ์ด้านการเงินในการบริหารเงิน  กลยุทธ์ด้านการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค      

และการจัดการโดยจะมีการแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนโดยจะเป็นเครื่องมือในการควบคุมการท างานและท า
ให้ชิ้นงานมีคุณภาพมากที่สุดธุรกิจในกลุ่มจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีความ
มั่นคง  การจ าหน่ายผ้าฝูายมัดหมี่ย้อมครามที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  

โดยจะเป็นผ้าฝูายมัดหมี่ย้อมครามที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติโดยเฉพาะสีครามซึ่งผลิตมาจากต้นคราม
ที่กลุ่มปลูกขึ้นมาใช้เองภายในกลุ่มเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพและความสวยงามทุกระบวนการผลิตที่ผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพและความระมัดระวังให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่นและรักษาระดับต้นทุนให้ต่ าสุด
โดยมีลูกค้าเปูาหมายทั้งเพศชายและหญิงทั้งกลุ่มวัยท างานที่ประกอบอาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจและ
พนักงานเอกชนนักท่องเที่ยว  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีรสนิยมการใช้ผ้า
ฝูายมัดหมี่ย้อนคราม พร้อมทั้งทางกลุ่มยังมีสินค้ามากมายหลายอย่าง ให้ผู้บริโภคได้จัดหาซื้อใช้ไม่ว่าจะ
เป็นกล่องทิชชูผ้าฝูายมัดหมี่ ย้อม ครามหมอนพิงผ้าฝูายลายขิดย้อมครามกล่องใส่เอกสารต่างๆ  

(สัมภาษณ์ นางสาวน้ าฝน เสียงอ่อน ประธานกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนกลาง บ้านเลขที่  103 

หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง  ต าบลพังงู  อ าเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี  41130 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2556) 
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รูปภาพที่ 3.6 ผ้าฝูายลายขิดย้อมคราม 

3. ปลาร้าท่าตูม 

การท าปลาร้าเป็นภูมิปัญญาที่ชนชาวอีสานสืบ ทอดวิธีการกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดย
สันนิษฐานว่าพื้นที่ภาคอีสานอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ห้วย หนอง คลองบึง “ในน้ ามีปลาในนามีข้าว ”แต่ใน
ฤดูแล้งจะมีความแห้งแล้งมากถึง ขนาดอาหารการกินไม่เพียงพอ ดังนั้นชนชาวอีสานจึงคิดวิธีการเก็บ
อาหารไว้ให้นานที่สุดประกอบกับ ในฤดูฝนปลาในห้วย หนอง คลองบึงมีจ านวนมาก จึงได้คิดวิธีท าการ
หมักปลาเพื่อเก็บไว้รับประทานให้นานที่สุด ซึ่งวิธีการดังกล่าวชาวอิสานเรียกว่า การท า “ปลาร้า” 

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองท่าตูม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าตูม ต าบลหมูม่น อ.เมือง จ.

อุดรธานี ได้ทดลองท าผลิตภัณฑ์จากปลาที่เลี้ยงอยู่ในบ่อ โดยครั้งแรกได้หมักปลาร้าเพ่ิมเป็นการถนอม
อาหารไว้ จากนั้นเห็นว่าปลาร้าที่ท าการหมักนั้นไม่สามารถเพิ่มราคาได้และระยะเวลาที่รอบริโภคนั้น
นานถึง 1 ปีกว่า ดังนั้นจึงเห็นว่าควรจะน าปลาร้ามาแปรรูปเพื่อเพ่ิมผลผลิตจึงเกิดเป็นการท าปลาร้าบอง 
ท่าตูมขึ้นหมู่บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ต าบลหมูม่น จังหวัดอุดรธานี ที่ตั้ง ของหมู่บ้านติดกับถนนสายอุดร-

หนองคาย ซึ่งถนนสายนี้มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางผ่านไป มาเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
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หนองคายอยู่เป็นไปประจ า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาศสงกรานต์ของทุกปี กลุ่มแม่บ้านจึงเกิดความคิด
และรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อพัฒนาแปรรูปปลาร้าให้เป็น “ปลาร้าบอง ” เพื่อจ าหน่ายให้แก่
นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมกลุ่มปลาร้าบองท่าตูม ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สวยงามท าให้การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์”ปลาร้าบอง” มีมูลค่าเพิ่มและจ าน่าย
ได้มากยิ่งขึ้น  ฉะนั้นจึงมีการรวมกลุ่มรวมหุ้น จัดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม  ขึ้นในปี พ.ศ. 2530 

และทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูมจึงได้ผลิตปลาร้าบองขึ้นมาเพ่ือจัด  จ าหน่ายเป็นสินค้า OTOP 

ของจังหวัด และได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ โดยทางภาครัฐได้ส่ง  เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเพื่อ ให้
ประชาชนรู้จักวิธีการหมักและการท าปลาร้าบองอย่างสะอาด และถูกหลัก  อนามัย มีคุณภาพ หลังจาก
ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐและวิสาหกิจต่างๆ ให้มาซื้อเครื่องมือที่ทันสมัย และได้เปลี่ยนชื่อ
จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูมมาเป็นวิสาหกิจชุมชน  แม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม ปี พ.ศ. 2548 

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางอง ค์การอาหารและยา  (อย.) และยังได้รับใบประกาศ OTOP 5 ดาว 
ประจ าปี 2553 ใบรับรองมาตรฐาน ม.ผ.ช. 1346/2549 และได้รับรางวัลที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ดีเด่น ประจ าปี 2549 ซึ่งยอมรับว่าในช่วงนี้เป็นผลิตภัณฑ์  ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย (สัมภาษณ์
วนิดา โคตรศาลาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม ผลิตภัณฑ์ปลาร้าปองท่าตูม
บ้านเลขที่ 162/1 บ้านท่าตูม  หมู่ที่ 5 ต าบลหมู่ม่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 

โทรศัพท์ 042-266228) 
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รูปภาพที่ 3.7 ผลิตภัณฑ์ปลาร้าปองท่าตูม  

 การน าภูมิปัญญาในด้านต่างๆ มาพัฒนาเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อาทิเช่น ด้านการ
ประกอบอาหาร ในการปรุง การเติมแต่งรสชาติของอาหารอย่างมีเสน่ห์หรือที่เรียกกันว่า เสน่ห์ปลาย
จวักมีได้ ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย  แต่ส่วนมากจะมีในผู้หญิงเพราะผู้หญิงมีความ ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย          

ด้านการทักทอเครื่องนุ่งห่ม  ในการจักทอสานเนื้อผ้าให้มีความสวยงาม มีลายเส้นหลากหลายแบบแต่
เป็นไทย และมีความประณีตจึงกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย   ด้านการสร้างบ้านมี
ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศซึ่งประเทศไทยมี 3 ฤดู เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝนและ        
ฤดูหนาว ซึ่งในแต่ละภาคแต่ละชุมชนจะมีความคิดไม่เหมือนกันตามสภาพอากาศของแต่ละชุมชน  ด้าน
การรักษาโรคหรือสมุนไพร มีการทดลองพืชพันธุ์ต่างๆเพื่ออยากรู้สรรพคุณในแต่ละด้านแต่ละประเภท    

มีการน าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อส่ วนรวมและบุคคลทั่วไปตลอดจนเป็นข้อมูลที่ดี ต่อ
สาธารณะ ท าให้ทุกคนได้เห็นคุณค่ากับน าภูมิปัญญาต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในทางที่ดี 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร  ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้  จะต้องอาศัย      

ความรอบรู้ ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ  มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน  จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ  ปัญญา และความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี  

 

รูปภาพที่ 3.8 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ที่มา  http://www.maree.ac.th/324.html 

http://www.maree.ac.th/324.html
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ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง   ประกอบด้วยคุณสมบัต ิ ดังนี ้ 
ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  

ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ  

ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

          โดยม ีเงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ คือ  

  1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและคว าม
ระมัดระวังในการปฏิบัติ 
   2.  เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง คุณธรรมต่างๆ ได้แก่ มีความตระหนัก           

ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรและใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

พระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทย

อย่างลึกซึ้งและกว้างไกล  ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้มีความ "  พออยู่พอกิน"  และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและ
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์  ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพ่ึงตนเองได้แล้วก็จะมีส่วน
ช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด  พระราชด ารัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการ
สร้างความเข้มแข็งในตนเองของประชาชนและสามารถท ามาหากินให้พออยู่พอกินได้  ทรงเตือนเรื่อง     

พออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี 2517 คือ เมื่อ 40 กว่าปีที่แล้วดังนี้  
 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้เนื่องในในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 ความว่า 
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“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้
พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทาง
เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...”  ( ที่มา : https://today.line.me/th/pc/article ) 

 “เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทาน      

แก่ประชาชนชาวไทยนั้น เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้ง
บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี  “สติ 
ปัญญา และความเพียร ” ซึ่งจะน าไปสู่  “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง  ดังพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 

ธันวาคม  2517  ความที่ว่า 
 “...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา  จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่
สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความ
สงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน  ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน  ไม่ใช่ว่าจะ
รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความ
พออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” ( ที่มา : https://today.line.me/th/pc/article ) 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความว่า 

“...เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งด ีและประเทศไทย
เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย”  
( ที่มา : https://today.line.me/th/pc/article ) 

“เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริ
ชี้แนะแนวทาง  การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง

https://today.line.me/th/pc/article
https://today.line.me/th/pc/article
https://today.line.me/th/pc/article
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เศรษฐกิจปี 2540 และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นหลักแต่  เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้  จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้              

ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน  เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความ
เจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น หมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน าการ
พัฒนาประเทศ  ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน นั่นคือ  ท าให้ประชาชนในชนบท
ส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อนเป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้  เพื่อสร้างพื้นฐานและ        

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป  

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้นแปร
รูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลายเกิดตลาดซื้อขาย สะสมทุน  ฯลฯ 

เศรษฐกิจพอเพียง นั้นต้องเริ่ม ตั้งแต่ขั้นฟ้ืนฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรม  จึงจะท าให้เศรษฐกิจ
พัฒนาขึ้นมาอย่างมั่นคงทั้งในด้านก าลังทุนและตลาดภายในประเทศ  รวมทั้งเทคโนโลยีซึ่งจะค่อยๆ  

พัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติ  และทั้งที่จะพึงคัดสรรเรียนรู้จากโลก
ภายนอก ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้จึงท าให้เกิดความ
เข้าใจได้ชัดเจนในแนวพระราชด าริของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านานเพราะ
หากเราไม่ไปพึ่งพา  ยึดติดอยู่กับกระแสจากภายนอกมากเกินไป  จนได้ครอบง าความคิดในลักษณะ
ดั้งเดิมแบบไทยๆไปหมด  มีแต่ความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่มั่นคงเหมือนลักษณะฟองสบู่  วิกฤต
เศรษฐกิจเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้น  หรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันถ้วนทั่วเช่นนี้  ดังนั้น 

"เศรษฐกิจพอเพียง" จึงได้สื่อความหมาย ความส าคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมที่พึงยึดถือ  
 

หลักการพ่ึงตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพ่ึงตนเอง อาจจะแยกแยะโดยยึดหลักส าคัญอยู่ 5 ประการ คือ  
1. ด้านจิตใจ ท าตนให้เป็นที่พ่ึงตนเอง มีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติ  โดยรวม        

มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
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2. ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง 
เป็นอิสระ  

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพ่ิม
มูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 

4. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีทั้งดีและ    

ไม่ดีต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 

5. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่ายใน
เวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นส าคัญและยึดหลักพออยู่ พอกิน 
พอใช้  
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุุมเฟือยในการด ารงชีพอย่าง
จริงจัง ดังพระราชด ารัสว่า “ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟูุงเฟูอ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง” 

2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริตแม้จะอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพ 

ก็ตาม ดังพระราชด ารัสที่ว่า “ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการหา
เลี้ยงชีพของตนเป็นหลักส าคัญ” 

3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กัน
อย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชด ารัสเรื่องนี้ว่า “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง  ความสุข
ความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระท า ไม่ใช่ได้มาด้วยความ
บังเอิญ หรือ ด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”  

4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางใ ห้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก   โดยต้องขวนขวายใฝุหาความรู้ให้
เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายส าคัญดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งที่ให้ความชัดเจน
ว่า “การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่ จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพ่ือที่จะให้
ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่า     

ยืนได้ด้วยตัวเอง” 
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  5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงใน
ครั้งนี้ เพราะยังมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยที่ด าเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชวาทว่า  “พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท าลายตัว ท าลาย
ผู้อื่น พยายามลด พยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษา 
และเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น ” ทรงย้ าเน้นว่าค าส าคัญที่สุดคือ ค าว่า "พอ"   ต้อง
สร้างความพอที่สมเหตุสมผลให้กับตัวเองให้ได้และเราก็จะพบกับความสุข 

 

สิ่งที่ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  
          1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเอง
ในครัวเรือน เหลือจึงขายไป 

          2. พออยู่พอใช้ ท าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น  ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้
จุลินทรีย์ผสมน้ าถูพ้ืนบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ ายาเคมี)  รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่า
รักษาพยาบาล) 

          3. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น  เพราะเราจะหลง
ติดกับวัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2539  ดังความที่ว่า  

“..การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 
หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหารของตัวเองจะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ 
จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่
ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก” (ที่มา: https://today.line.me/th/pc/article ) 

          จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง นั้น คือ เป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง  ท าให้อยู่ได้ ไม่ต้อง
เดือดร้อน มีสิ่งจ าเป็นที่ท าได้โดยตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใครและมีเหลือเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี อันน าไปสู่
การแลกเปลี่ยนในชุมชน และขยายไปจนสามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจ

https://today.line.me/th/pc/article
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ระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วมมือ วิธีการเช่นนี้จะดึงศักยภาพของประชากรออกมาสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดล าดับความส าคัญของ “คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า” 
มูลค่านั้นเป็นเศรษฐกิจภาคการเงิน  ที่เน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่จ ากัดไร้ขอบเขต  ถ้าไม่
สามารถควบคุมได้การใช้ทรัพยากรอย่างท าลายล้างจะรวดเร็วขึ้นและปัญหาจะตามมา เป็นการบริโภคที่
ก่อให้เกิดความทุกข์หรือพาไปหาความทุกข์ และจะไม่มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริโภค ที่จะก่อ
ให้ความพอใจและความสุข  (Maximization of Satisfaction) ผู้บริโภคต้องใช้หลักขาดทุนคือก าไร 
(Our loss is our gain) ถึงจะควบคุมความต้องการที่ไม่จ ากัดได้และสามารถลดความต้องการลงมาได้  

และก่อให้เกิดความพอใจความสุข ซึ่งเท่ากับได้ตระหนักในเรื่อง “คุณค่า” ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ไม่ต้อง
ไปหาวิธีท าลายทรัพยากรเพื่อให้เกิดรายได้มาจัดสรรสิ่งที่เป็น  “ความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุด ” และขจัด
ความส าคัญของ “เงิน” ที่เป็นตัวก าหนดการบริโภคลงได้แล้วยังเป็นตัวแปรที่ไปลดภาระของกลไกของ
ตลาดและการพึ่งพิงกลไกของตลาด  ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมได้  รวมทั้งได้มีส่วนในการ
ปูองกันการบริโภคเลียนแบบ (Demonstration Effects) ท่ีจะไม่ท าให้เกิดการสูญเสีย ท าให้ไม่เกิดการ
บริโภคเกิน (Over Consumption) ก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายั่งยืน  

          การบริโภคที่ฉลาดดังกล่าวจะช่วยปูองกันการขาดแคลน แม้จะไม่ร่ ารวยรวดเร็วแต่ในยามปกติก็
จะท าให้ร่ ารวยมากขึ้นในยามทุกข์ภัยก็ไม่ขาดแคลน และสามารถจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าโดยไม่ต้องหวัง
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากเกินไป เพราะฉะนั้นความพอมีพอกินจะสามารถอุ้มชูตัวได้ ท าให้เกิดความ
เข้มแข็ง และความพอเพียงนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวต้องผลิตอาหารของตัวเองจะต้องทอผ้า
ใส่เองแต่มีการแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างหมู่บ้าน เมืองและแม้กระทั่งระหว่างประเทศที่ส าคัญ  คือ        

การบริโภคนั้นจะท าให้เกิดความรู้ที่จะอยู่ร่วมกับระบบ รักธรรมชาติ  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
เพราะไม่ต้องทิ้งถิ่นไปหางานท า เพื่อหารายได้มาเพ่ือการบริโภคที่ไม่เพียงพอ  
 

บทสรุป 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ีว่าด้วยการท าการเกษตร
เน้นท าการเกษตรแบบเรียบง่าย ตามแบบวิถีชีวิตคนไทยเรียบง่ายงดงามและสมถะ  เป็นการเกษตรที่ยึด
หลักการของเกษตรธรรมชาติ ประสานกับการด ารงชีวิต ตามแนวพุทธศาสนา  ไม่ต้องเผาตอซัง   ไม่ต้อง
ใส่ปุ๋ยเคมี  ไม่ต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ยึดหลักธรรมชาติของสังคมไทย  ที่มีความสุขช่วยเหลือซึ่งกัน
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และกัน  เอื้ออาทรต่อกัน  ถ้าท าอาชีพเกษตรกรรม  ต้องยึดหลักผลิตอาหารปลอดภัย  เช่น  เกษตร
อินทรีย์ หรือ เกษตรกรรมธรรมชาติ  ดินก็จะไม่ตาย  น้ า อากาศ  สิ่งแวดล้อมไม่เสีย  เกิดเกษตรกรรมที่
ยั่งยืนในสังคมไทยและยึดหลักพุทธศาสนา  เพื่อจะได้อยู่ดีมีสุข  การอยู่ดีมีสุขเกิดขึ้นได้จากหลัก        

หัวใจเศรษฐี  ดังนี้ 
1. ความขยัน อดทน เพียรในอาชีพที่ถูกต้อง (ขยันหา) 
2. รู้จักอดออม ประหยัด เก็บรักษาทรัพย์ที่หาได ้ใช้เท่าที่จ าเป็น (ขยันเก็บ) 

3.  มีเพื่อนที่ดีไว้ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (มีเพื่อนดี) 
4. มีชีวิตสันโดษ  สมถะ  ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  (ประหยัด)  สังคม         

เราก็จะอยู่ได้อย่างสันติและมีความสุขตลอดไป 

             หลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือหัวใจเศรษฐีของพุทธศาสนายังสามารถน ามาแก้ไขปัญหาทางด้าน
ต่างๆได้   ในสังคมของเกษตรกร  เป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  มีการ
ด าเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการประกอบอาชีพตามทรัพยากรที่มีอยู่โดยอาศั ยความรู้ 
ความสามารถ  เพื่อให้เกิดความพอเพียงในลักษณะพออยู่พอกิน  ก่อให้เกิดความสุขความสบายภายใน
ครอบครัว  หากเหลือจากการด ารงชีพสามารถน าไปขายเพื่อเป็นรายได้และเก็บออมเป็นเงินทุนส ารอง  

สังคมจะอยู่ดีมีความสุขได้   จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาคนและสังคมว่าจะต้องยึดหลักพุทธศาสนาเป็น
มรรควิถีในการแก้ไขปัญหาสังคมจากการติดตามการพัฒนาสังคมของภาครัฐพบว่าศาสนายังอ่อนพลังไป
มาก คนขาดคุณธรรม  จริยธรรมกันมาก  จ าเป็นต้องฟื้นฟูศาสนาขึ้นใหม่และอาศัยศาสนาเป็นตัวน า       

ในการพัฒนาชุมชน เช่น หลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะต้องอาศัยหลักค าสอน
ของพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 

1.ทาน การให ้การช่วยเหลือกัน 

2.ปิยวาจา การเจรจาที่สุภาพ 

3.อัตถจริยา การประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม การบ าเพ็ญตนช่วยเหลือสังคม 

4.สมานัตตตา การปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลาย มีความซื่อสัตย์ต่อกันซึ่งสังคมจะอยู่ดีมีสุขอยู่ได้
ต้องอาศัยหลักธรรมช่วย 
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ตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  จังหวัดอุดรธานี  ได้ด าเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ปี 2552 - 2558 จ านวน 165 หมู่บ้าน กระจายอยู่ในพื้นที่  20 อ าเภอ โดยเฉลี่ยอ าเภอละ  6-7 

หมู่บ้าน ข้อมูลแยกเป็นรายปี  ดังนี้ ปี 2552 จ านวน 3 หมู่บ้าน ,ปี 2553 จ านวน 20 หมู่บ้าน, ปี 2554 

จ านวน 40 หมู่บ้าน ,ปี 2555 จ านวน 20 หมู่บ้าน, ปี 2556 จ านวน 20 หมู่บ้าน, ปี 2557 จ านวน 20 

หมู่บ้าน ,ป ี2558 จ านวน 42 หมู่บ้านและปี 2559 เพิ่มมาอีกจ านวน 5 หมู่บ้านดังนี้ 

 
รูปภาพที่ 3.9 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_1 id 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_1%20id
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รูปภาพที่ 3.10 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  

 ที่มา http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_2id 

 
รูปภาพที่ 3.11 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  

ที่มา http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_3id 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_2id
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_3id
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รูปภาพที่ 3.12 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

ที่มา http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_4id 

 
รูปภาพที่ 3.13 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  

ที่มา http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_5id 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_4id
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_5id
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ค าถามท้ายหน่วยที่ 3  

1. ภูมิปัญญาหมายถึงอะไร 
2. ความส าคัญและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างไร อธิบาย 

3. ให้เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้เหมาะสม 

4. เงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร อธิบาย 

5. แนวทางในการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่นักศึกษาควรยึดเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตเป็นอย่างไร อธิบายให้เข้าใจ 
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จ ากัด (มหาชน). 

ธวัช ปุณโณทก. 2528. ความเชือ่พ้ืนบา้นอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน. ในวัฒนธรรมพืน้บ้าน: คติ  
ความเชื่อ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พรชัย กาพันธ์. 2545.“กู้วิกฤติการศึกษาด้วยภูมิปัญญาไทย”. วารสารวิชาการ. 7 (กรกฎาคม 2545) 

สัมภาษณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2556.นางวนิดา โคตรศาลาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านท่าตูม ผลิตภัณฑ์ปลาร้าปองท่าตูมบ้านเลขที่ 162/1 บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ต าบลหมู่ม่น  
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-266228 และ 081- 2609633.  

สัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2556.นางสาวน้ าฝน เสียงอ่อน ประธานกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้าน 

ดอนกลาง บ้านเลขที่  103 หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง  ต าบลพังง ูอ าเภอหนองหานจังหวัด 

อุดรธาน ี41130 . 

https://siripunn.wordpress.com/2012/02/05/ (อาหารภาคกลาง) 
https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/page3.jpg (อาหารภาคเหนือ) 

https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/ (อาหารอีสาน) 

http://www.ma-krabi.com/(อาหารภาคใต)้ 

http://www.maree.ac.th/324.html (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
https://today.line.me/th/pc/article (รวม "พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส" ของในหลวง 

รัชกาลที่ 9) 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_1 id (หมู่บ้านต้นแบบ 

เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน)ี 

 

https://siripunn.wordpress.com/2012/02/05/
https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/page3.jpg
https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/
http://www.ma-krabi.com/
http://www.maree.ac.th/324.html
https://today.line.me/th/pc/article
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_1%20id
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http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_2id(หมู่บ้านต้นแบบ 

เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธาน)ี 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_3id (หมู่บ้านต้นแบบ 

เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน ี

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_4id (หมู่บ้านต้นแบบ 

เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน)ี 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_5id (หมู่บ้านต้นแบบ 

เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_2id(�����ҹ��Ẻ
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_3id
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_4id
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_5id
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
วัตถุประสงค์ทั่วไป  

1. มีความรู้และความเข้าใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ที่ผลกระทบ
ต่อการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัดอุดรธานี 

2. เข้าใจถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
3. เข้าใจถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
4. เข้าใจสาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ที่ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต
ของคนในจังหวัดอุดรธานีได้อย่างถูกต้อง 

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
ได้อย่างถูกต้อง  

3.  อธิบายปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้อย่างถูกต้อง  
4. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้อย่างเหมาะสม 

สาระการเรียนรู ้
1. ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี   
2. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
4. สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
5. ผลจากการแก้ไขปัญหาทางสังคม วัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธาน ี

6. สภาพปัญหาทางสังคม วัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี  
กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ศึกษาเนื้อหาในเอกสารคําสอน และหนังสือตําราที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง 
2. ชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมสรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากการชมวีดีทัศน์และ
ออกนําเสนอหน้าชั้น 
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3. แบ่งกลุ่มศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และผลเสีย
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  นั้นคือ ปัญหาทางสังคม  วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  ศึกษาในประเด็น
ดังนี้ ความหมาย, สาเหตุ นโยบายการปูองกันและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคม  วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี และนําเสนอหน้าชั้น 

4. บรรยายสรุปโดยอาจารย์ผู้สอน 

สื่อ-แหล่งเรียนรู ้
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีไทย จังหวัดอุดรธานี  
2. เอกสารคําสอนรายวิชาวิถีชีวิต จังหวัดอุดรธานี  
3. วีดีทัศน์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี และผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
4. รายงานปัญหาทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
5. Power Point Presentation 

การวัดและการประเมินผล 

1. วิธีวัดและประเมินผล  - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. เครื่องมือวัดและประเมิน – แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. เกณฑ์การประเมินผล - แบบสังเกตพฤติกรรมได้คะแนน 6  คะแนนขึ้นไป 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. คําถามท้ายหน่วยที่ 4 
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หน่วยที่ 4 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่มีสังคมใดที่ปราศจากการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้  
เพราะสภาพแวดล้อมของชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการดํารงชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับ
สภาพใหม่ที่เกิดขึ้น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้ อย่างไรก็ดี  เมื่อกล่าวถึงมูลเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้ว  มักจะมีการอภิปรายกันแทบหาจุดจบไม่ได้ เพราะสังคมที่เกิด      

การเปลี่ยนแปลงนั้น  มักจะเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน นอกจากนี้นักสังคมวิทยาจะมองการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมว่า เป็นความเจริญก้าวหน้า (Progress)  

 

ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (Social Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม  

2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  (Cultural Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติต่อกันของมนุษย์ในสังคม  

3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ( Social and Cultural Change) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบความสัมพันธ์กันของมนุษย์และระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติต่อกัน ของ
มนุษย์ในสังคม  

การเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 อย่างนี้จะมีผลเกี่ยวเนื่องต่อกันและกัน ดังนั้นในการพูดถึงการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมหนึ่งๆ จะเป็นการพูดถึงทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมควบคู่กันไป
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงในความเป็นอยู่ของมนุษย์บางอย่างมิได้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เสมอไป เช่น การแต่งกายการลอกเลียน  แบบวัฒนธรรม ของชาติอื่น การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เว้นเสียแต่การเปลี่ยนแปลงนั้น มีผล
สะท้อนให้เกิด  การเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของคนแตกต่างไปจากที่เคยเป็นอยู่เดิม  

นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าคนส่วนมากมักนึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ว่าเป็น  การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางวัตถุ  แต่นักสังคมวิทยาให้ความสนใจการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวัฒนธรรมทางวัตถุและ
มิใช่วัตถุรวมกัน (จํานง อดิวัฒนสิทธิ์. 2540: 36) 
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ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงม ี 2  ประเภทคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change)  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ซึ่งมีได้หลายแบบ เช่น เปลี่ยนแปลงขนาดของความสัมพันธ์จากขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็ก
หรือจากขนาดเล็ก เป็นขนาดใหญ่หรือเปลี่ยนแปลงประเภทของความสัมพันธ์ เช่น เปลี่ยนความสัมพันธ์
จากเพื่อนเป็นความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาเพราะแต่งงานกัน  เปลี่ยนความสัมพันธ์แบบเพื่อนเป็น
ความสัมพันธ์แบบพ่อค้ากับลูกค้าเพราะมีการซื้อขายสินค้ากัน หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ที่อยู่ใน
ความสัมพันธ์  เช่น  สถานภาพหญิงไทยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อน  คนไทยปัจจุบันมีสถานภาพเป็น
พลเมืองไทยซึ่งนับว่าสูงกว่าสมัยเป็นไพร่อย่างแต่ก่อน 

2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (cultural Change)  หมายถึง ส่วนที่เป็นวัฒนธรรมของ
สังคม อันได้แก่ ความรู้  ความคิด ค่านิยม อุดมการณ์และบรรทัดฐานทางสังคม  ซึ่งรวมขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ  ของสังคม   รวมทั้งวัตถุที่ควบคู่มากับสิ่งนั้นๆด้วย   ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่เห็นได้ชัด  เช่น  ความรู้  ความคิด ค่านิยม อุดมการณ์ หรือแม้แต่บรรทัดฐานทางสังคมจาก
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทย  เป็นเหตุให้ละเลยหรือหลงลืมวัฒนธรรมไทยบางอย่างไป 

จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ  เช่น เมื่อมี
ประชากรเพิ่มขึ้นการจัดระบบการศึกษาย่อมเปลี่ยนไป มีการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน        

จํานวนมากทําให้ต้องประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนจํานวนมาก  มีการนําคอมพิวเตอร์
มาใช้ในงานทะเบียนและวัดผล  เป็นต้น  เมื่อมีการขยายถนนเข้าไปในชนบทย่อมเกิดร้านค้าและโรงงาน
อุตสาหกรรม ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนชนบทในท้องถิ่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นความสัมพันธ์     

แบบคนในเมืองมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรม                  

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมมนุษย์ 

รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม  นักสังคมวิทยา ได้ แบ่ง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็น            
3  รูปแบบ คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ ( Evolution) การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการโดยทั่วไป
แล้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่องช้าทีละเล็กทีละน้อย  ซึ่งอาจเป็นไปโดยไม่รู้ตัว  การเปลี่ยนแปลง
แบบนี้จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกหรือวิถีชีวิตของ  มนุษย์มากนักและส่วนใหญ่เป็น        

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมซึ่งต้องใช้เวลานาน  
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2. การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูป (Reform) มีลักษณะสําคัญดังนี้ คือ  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
จําแนกออกเป็นส่วน ๆ หรือเรื่อง ๆ ไป  มีขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็น  ค่อยไปตามลําดับ
ขั้นตอน มิได้เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ไม่ได้ยกเลิกของเก่า เพียงแต่ปรับปรุงของเก่า  เพราะการปฏิรูป
มักจะเกิดจากความรู้สึกในคุณค่าของสังคม  เพื่อใฝุหาความยุติธรรม ความดีงามและความสงบสุขของ
สังคม โดยเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องน้อยมาก  

3. การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ  (Revolution) การเปลี่ยนแปลงสังคมแบบปฏิวัตินั้นเป็นการ
เปลี่ยนแปลงถึงรากถึงโคน หรือเปลี่ยนแปลงระบบสังคมทั้งหมด โดยยกเลิกของเก่าแล้วจัดระเบียบเป็น
ระบบใหม่โดยสิ้นเชิงและดําเนินอย่างรวด  เร็ว การเปลี่ยนแปลงจึงมักจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน มากกว่าการปฏิรูป 

 

ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

          การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ละสังคมเกิดจากปัจจัย  2  ประการคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายในสังคม   ที่เรียกว่า  ปัจจัยภายในสังคม   หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสมาชิกหรือสิ่งแวดล้อมภายในสังคมนั้นเอง   เช่น  การที่สังคมมีประชากร
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   ย่อมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย   เกิดการบุกรุก
ที่ดิน  และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น  เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายนอกสังคม   ที่เรียกว่า  ปัจจัยภายนอกสังคม   ทั้งนี้
เนื่องจากการที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอื่นๆ  เช่น  การที่สังคมไทยรับแบบแผนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย วิทยาการแพทย์สมัยใหม่และเทคโนโลยีจากสังคมตะวันตก เป็นต้น นอกจากนี้สังคมไทย
ยังรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกอีกมากมาย เช่น การแต่งกาย ดนตรี สถาปัตยกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
มาใช้ทําให้สังคมไทยแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมจะมีอัตราแตกต่างกันไป เช่น ชุมชนเมืองย่อมมี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าชุมชนชนบท สังคมในภูมิภาคตะวันออก เช่น ญี่ปุุน เกาหลี  มีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าสังคมในเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา เป็นต้น 
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สาเหตุการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  คือ 

1. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ   สังคมที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งย่อมมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าและการรับวัฒนธรรมจากสังคมอื่นได้ง่าย  สังคมที่อุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติย่อมมีโอกาสพัฒนาให้เจริญได้ง่าย  เป็นต้น 

2. โครงสร้างของประชากรในสังคม  สังคมที่ประชารเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมมีโอกาส
สร้างสรรค์ความเจริญได้ยากเพราะสังคมต้องมีภาระเลี้ยงดูประชากรในวัยเด็ก ในทางตรงกันข้ามสังคม    

ที่มีประชากรน้อยจนเกินไปย่อมเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งทําให้ไม่สามารถพัฒนาทรัพยากร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  เป็นต้น 

3. พ้ืนฐานดั้งเดิมทางวัฒนธรรมทางสังคม  ลักษณะและโครงสร้างทางวัฒนธรรมของแต่ละ
สังคมจะเป็นพื้นฐานสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้มากน้อยแตกต่างกันไป เช่น ชุมชนชนบท
สมาชิกมีความผูกพันกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนอย่างเหนียวแน่น จะรับการเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า
ชุมชนเมือง เป็นต้น 

4. การติดต่อกับสังคมภายนอก สังคมที่ยอมรับการติดต่อกับสังคมอื่นๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
ได้รวดเร็วกว่าสังคมที่สกัดกั้นการติดต่อของสมาชิกกับสังคมภายนอก ดังนั้นสังคมประชาธิปไตยจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าสังคมคอมมิวนิสต์ เป็นต้น 

5. สมาชิกสังคมเห็นความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลง  โดยสมาชิกรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดมี 
คุณค่าและให้ประโยชน์ต่อความต้องการของตนและสังคม เช่น ชาวกรุงเทพฯต่างเห็นว่าจําเป็นต้องมี
มาตรการปูองกันน้ําท่วม ระบบการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ มีระบบขนส่งที่รวดเร็วและปลอดภัย  
ด้วยเหตุนี้กรุงเทพฯจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็นดังกล่าวเร็วกว่าพื้นถิ่นอื่น ๆ ของไทย 

6. ความสามารถของผู้น า ผู้นําที่สามารถและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกย่อมเป็นบ่อเกิดของการ
เปลี่ยนแปลง เช่น พระมหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางก้าวหน้า
และถดถอย 

7. การสะสมความรู้และเทคนิควิทยาการของสังคม สังคมตะวันตกมีการสะสมความรู้และ
เทคนิควิทยาการมาอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ต่อเนื่องกันไปได้อย่างรวดเร็ว  
สังคมไทยวิทยาการทางการเกษตรปัจจุบันเจริญอย่างรวดเร็วเพราะมีการค้นคว้ามาช้านาน  ตรงกันข้าม
กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เพ่ิงเข้ามาในสังคมไทยจึงมีอุปสรรคที่จะพัฒนาทั้งนี้เพราะการศึกษาไทย      

ไม่เคยปลูกฝังเรื่องนี้มาก่อน 
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ตัวแปรที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  ประกอบด้วยตัวแปร 3 ประการ คือ   
1. การเปลี่ยนแปลงของขนาดกลุ่มคน   

คนไทยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนอันเป็นประเทศไทยปัจจุบัน ได้มีการรวมกลุ่มกัน
เพื่อช่วยตัวเองและอยู่กันเหมือนครอบครัวใหญ่ หลักสําคัญในการรวมกลุ่มกันคือ ระบบครอบครัวและ
เครือญาติ กล่าวคือ การอยู่ร่วมกันของคนไทยในระยะแรก ๆ  นี้ถือเหตุผลแห่งความเป็นเครือญาติเป็น
พ้ืนฐานสําคัญของการอยู่ร่วมกัน ต่อจากนั้นก็ขยายระบบเครือญาติออกมาใช้เป็นรูปแบบของการ
ปกครองกัน โดยหัวหน้ากลุ่มเรียกว่าพ่อบ้าน ลูกกลุ่มเรียกว่าลูกบ้าน  

การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วในยุคใหม่นี้ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเฉพาะจํานวนหรือเพ่ิมเฉพาะ
ปริมาณเท่านั้น หากได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพด้วย หมายความว่า ประชากรที่มีจํานวน
เพิ่มขึ้นนี้มิใช่เพ่ิมแต่จํานวน แต่ได้เพิ่มความคาดหวังขึ้นมาด้วยในส่วนต่างๆ ของภูมิภาคคือคนไทย
ต้องการชีวิตที่อยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นต้องการสวัสดิการความช่วยเหลือจากรัฐบาลยิ่งขึ้น คนสมัยก่อนไม่เคย
เรียกร้องอะไรเดี๋ยวนี้เรียกร้องมากขึ้นตัวอย่าง เช่น แต่ก่อนชาวนาไทยไม่เคยมาเดินขบวนร้องเรียนผู้ว่าฯ 

หรือคนใช้แรงงาน กรรมกรไม่เคยมาเดินขบวนเรียกร้องขอขึ้นค่าแรง เดี๋ยวนี้เราไม่ใช้อํานาจในการ      

กดเขาไว้ เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกซึ่งความต้องการหรือระดับความคาดหวังที่สูงขึ้นมา 

2. การเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างของสังคม 

 การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของสังคมไทยนี้จะพิจารณาสังคมไทยในฐานะที่เป็น       

ระบบของความสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มคนอยู่ในอาณาบริเวณ ที่มีสัญลักษณ์ และวิธีการดําเนินชีวิต
ในอันที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของไทย ถ้าพิจารณาสังคมไทยในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าสภาพ               

การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงซึ่งคาดว่าอาจเปลี่ยนไปสู่                  

การประนีประนอมหรือการขัดแย้งก็ได้ 
โดยที่สังคมไทยกําลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านจึงเห็นได้ว่าระบบครอบครัวและเครือ

ญาติของไทยในส่วนที่ใช้ถ้อยคําเรียกญาติพ่ีน้องตามประเภทและระดับอายุต่าง ๆ ยังคงเหมือนกับคน
ไทยสมัยก่อนรูปแบบของครอบครัวยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก สามีกับภรรยา ฯลฯ ก็มีเปลี่ยนแปลงไปตามความจําเป็นทางเศรษฐกิจ และ
ภาระหน้าที่สังคมของแต่ละบุคคลในสภาพชีวิตสมัยใหม่ทั่ งในเมือง และชนบทไม่เป็นไป  เช่น สมัยก่อน 
กฎหมายลักษณะผัวเมียปัจจุบันอนุญาตให้ชายไทยมีภรรยาจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายได้เพียง
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คนเดียว พิธีแต่งงานของคนไทยปัจจุบันก็ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมของคนไทยสมัยก่อนเสมอไป เช่น 
ประเพณีคลุมถุงชนที่ฝุายหญิงและฝุายชายไม่รู้จักกัน หรือบางทีไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลย ไม่เคย
เรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน แต่พ่อแม่เห็นดีเห็นงามให้แต่งงานกันได้ลดลงไป  ถึงแม้ว่าภาษาและ
อักษรไทย  จะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจนจําไม่ได้  การเรียนรู้การเขียนซึ่งสมัยก่อน ให้อภิสิทธิ์เฉพาะ
เด็กผู้ชายและมีแพร่หลายเฉพาะในรั้วในวัง โดยมีครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ ในสมัยนี้ทั้งเด็กผู้ชาย
และเด็ก ผู้หญิงต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายอย่างเสมอหน้ากันและครูผู้สอนก็ไม่ ใช่
พระสงฆ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่แต่เดิมมีลักษณะที่เรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์” ในปัจจุบันก็
ยังคงมีอยู่แต่ได้เปลี่ยนรูปไปในลักษณะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างเห็นได้ชัด 

โครงสร้างทางสังคมจะสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและการปกครองของแต่ละยุคโครงสร้าง
ของสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไป ถ้าระบบเศรษฐกิจและการปกครองเปลี่ยนแปลงไป ระบบเศรษฐกิจของ
ไทยแต่เดิมมาเป็นการผลิตพอยังชีพเท่านั้น ภายหลังที่ได้ยกเลิกสนธิสัญญาเบาริ่ง ระบบเศรษฐกิจได้เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปเป็นการผลิตเพื่อการตลาดมากขึ้น การเน้นการซื้อขายผลผลิตในปัจจุบันบทบาทของ
พ่อค้าคนกลางของระบบการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศมีความหมาย มีความสําคัญขึ้นทุก
ระดับ 

ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันมีอาชีพมากมายหลายประเภทให้บุคคลเลือกประกอบได้ตามความ
ถนัดตามความสนใจและโอกาสแต่ความรู้ความถนัดที่จะประกอบอาชีพนี้อาจไม่ได้ถ่ายทอดจาก
ครอบครัวเหมือนในสมัยก่อนจึงจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึก
ฝีมือแรงงาน ช่วงเวลาของการศึกษาอบรมจะมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละวิชาชีพ 
บุคคลที่อยู่ในบทบาทของนักศึกษาเป็นระยะเวลานาน ๆ นี้ย่อมมีโอกาสได้รับความรู้ความคิดทั้งที่เป็น
วิชาการและนอกเหนือไปจากนั้นและเป็นความรู้ความคิดของคนหนุ่มสาวที่อาจแตกต่างไปจากความคิด
ของคนรุ่นเก่า ทําให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษากลายเป็นกลุ่มสังคมใหม่ ท่ีมีบทบาทของตนเอง บางครั้ง
ร่วมมือขัดขวางกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ตนเห็นว่าเอารัดเอาเปรียบคนกลุ่มอื่นมากเกินไป ซึ่งบทบาท
ของกลุ่มคนเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลย 

ส่วนทางการเมืองและการปกครองนั้นแต่เดิมมาไทยเรามีระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพ แต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง    

ปี พ.ศ. 2475 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาบันการเมืองและการปกครองอย่างมาก บทบาทของ
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พระมหากษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพหรือเจ้าชีวิตได้ยุติลงได้เปลี่ยนแปลงเป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชน 
องค์พระมหากษัตริย์ทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั้น
นับว่ามีอิทธิพลต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมากซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในโครงสร้างของ
สังคมไทย 

3. การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมและพฤติกรรม 

การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมนี้หมายถึง ค่านิยมทางวัฒนธรรม (Cultural value)อัน
ได้แก่แนวคิด แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่คนในแต่ละวัฒนธรรมมีความนิยมชมชอบเลือกหรือยึดถือเอามา
เป็นเครื่องกําหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ของตน ตัวอย่างเช่น ค่านิยมเกี่ยวกับความดี ความชั่ว ค่านิยม
เกี่ยวกับความสวยงาม ศิลปะการบันเทิง ค่านิยมเกี่ยวกับความทุกข์ ความสุขของคน ค่านิยมเกี่ยวกับตน
และคนอื่น ค่านิยมเกี่ยวกับการเกิด การตาย ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดกับการตาย ฯลฯ 

การเปลี่ยนแปลงในด้านค่านิยมทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมในสังคมไทยนี้เราจะพบว่า          

ในสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ติดต่อกับสังคมอื่น หรือมีการติดต่อแต่น้อยมากนั้นค่านิยมทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากหรือเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย ตัวอย่าง  เช่น        
ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คนไทยทั่ว ๆ ไปยังมีค่านิยมทางวัฒนธรรมเรื่องความรักสนุกอย่างเด่นชัด 
ดังนั้น พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมรักสนุกจะไม่ค่อยขยันขันแข็งไม่ค่อยอดทนไม่ค่อยรีบเร่งแต่มา
ปัจจุบันนี้ ค่านิยมด้านรักสนุกได้ลดน้อยลงไปโดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ๆ จะเป็นที่แลกเปลี่ยน
ทางด้านค่านิยมทางวัฒนธรรมกับต่างชาติ ประกอบกับการดํารงชีวิตที่ต้องแข่งขันทําให้คนไทยยอมรับ
เอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้าไว้อย่างมาก คนไทยในเมืองใหญ่ ๆ จะขยันขันแข็งมีความรีบเร่งขึ้น  อดทน       
อดออมมากขึ้นกว่าในชนบท หรืออีกตัวอย่างหนึ่งของค่านิยมเรื่องความรักสนุก คือ การบริโภคสิ่งของ 
ของคนไทยที่ฟุุมเฟือย เน้นความมีหน้ามีตา ความสะดวกสบายต่างๆ ซึ่งสมัยก่อนพฤติกรรมของคนไทย
สอดคล้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรมอันนี้อยู่มาก เช่น การจัดงานบุญงานกุศล งานขึ้นบ้านใหม่          

งานแต่งงาน จะจัดงานกันอย่างฟุุมเฟือยแบบตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา แต่ในปัจจุบันนี้ได้ลดลงไปมาก
อย่างสังเกตได้ เพราะค่านิยมทางวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องของความประหยัดอดออมที่สังคมไทย      

รับเอาเข้ามาใหม่ 
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 จึงกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเราจะมุ่งพิจารณาในระดับพฤติกรรมของคนและ    

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจะพิจารณาในระดับปทัสถานอันเกิดมาจากค่านิยมทางวัฒนธรรมนั่นเอง 
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในด้านค่านิยมทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมในสังคมไทยจึงไปด้วยกันเสมอ 

ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อมนุษย์ดังนี ้ 
1. ด้านผลดี ทําให้เกิดการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ประเทศไปในทางที่ดีขึ้น เช่น การตัดถนน รถไฟฟูาใต้ดิน สนามบิน ธุรกิจอื่นๆ ทําให้เกิดการขยายเมือง  
2. ด้านผลเสีย ด้วยอัตราความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ไม่เท่ากัน  เช่น

เมื่อวัฒนธรรมทางวัตถุที่เจริญก้าวหน้า แต่วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ความคิด ความเชื่อ วิถีการปฏิบัติ
ยังคงเป็นแบบเดิมๆ  ทําให้เกิดปัญหาเรื่องการปรับตัว  เช่น การขยายตัวของอุตสาหกรรมจะต้องปรับ
พร้อมกับการขยายตัวของการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สามารถตามทัน
หรือปรับตัวเข้ากันไม่ได้ ก็จะเกิดความล้าทางวัฒนธรรม (Cultural lag) จากการปรับตัวไม่ทันกันนี้ก็จะ
ทําให้เกิดปัญหาตามมา  เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาการจราจร  ปัญหาที่อยู่อาศัย  

ความเสื่อมโทรม เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจึงควรเป็นไปอย่างสมดุลและ
สัมพันธ์กัน 

ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในสังคมที่เจริญแล้วและ
สังคมที่ด้อยพัฒนาและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะช่วยให้สังคมเจริญขึ้น
แต่การเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดความเสียระเบียบทางสังคม  (Social Disorganization)        

และก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้เช่นกัน 
 

แนวโน้มจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก  

แนวโน้มจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจํากัดต่อการ
พัฒนาทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของสังคมไทยเป็นอย่างมากมีดังนี้ 
      1. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  

            ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น  จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ
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นําเทคโนโลยีมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่า  ทั้งการบริหารจัดการลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  

          2. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม  

            ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  จึงเป็นโอกาส
ให้กับสังคมไทยได้ขยายตลาดสิ้นค้าเพื่อสุขภาพ การให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุจึงนับเป็นโอกาสในการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยังเป็นการรอนุรักษ์
และเผยแพร่วัฒนธรรมได้อีกด้วย 

         3. การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เป็นปัญหาของสังคมไทย 

            สังคมไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมที่เป็นผลกระทบจาการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งสื่อเทคโนโลยีที่ขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามทําให้
คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน นําไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้น
วัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น  

          4. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา 
           ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการความรู้มากขึ้น  จากการกระจายอํานาจ
โดยภาครัฐ ในการพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน  ขณะที่ในด้านวัฒนธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ยังถูกละเลยและมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่น้อยทั้งระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่องจิต
สาธารณะ ความเอื้ออาทรและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เริ่มเสื่อมถอย แม้จะมีความสะดวกสบายมาก
ขึ้นแต่กลับมีความสุขน้อยลง 
         5. ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย  

           สังคมไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนตื่นตัวในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการตรวจสอบ
ภาครัฐเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจาการบริหารจัดการประเทศมีขนาดใหญ่ซับซ้อน  การตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากนัก  อาจนําไปสู่ความขัดแย้งมีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่มีพ้ืนฐานความเชื่อ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน   
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สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างสังคม 

ด้านประชากร ของจังหวัดอุดรธานีมีสัดส่วนของเด็ก 0 - 4 ปี ลดลงจากร้อยละ 9.8 เป็นร้อยละ 
5.8 แต่สัดส่วนผู้สูงอายุ (อายุ60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.0 เป็นร้อยละ7.5 สําหรับอายุมัธยฐาน 
พบว่า เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.6 ป ีเป็นร้อยละ 31.3 ปี จะเห็นว่าโครงสร้างประชากรของจังหวัดอุดรธานี
เปลี่ยนเป็นโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น (Aging Population)  

ด้านแรงงาน จากข้อมูลของสํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี พบว่าผู้มีงานทํา มีแนวโน้มลดลง 
จากร้อยละ 97.3 ในปี 2554 ลดลงเป็นร้อยละ 97.2 ของกําลังแรงงาน  โดยในปี 2555 จังหวัดอุดรธานี
มีกําลังแรงงาน จํานวน 880,430 คน เป็นผู้มีงานทํา จํานวน 856,158 คน ผู้ว่างงาน 6,528 คน และรอ
ฤดูกาล จํานวน 17,743 คน การว่างงานของคนในจังหวัดอุดรธานี  คิดเป็นร้อยละ  0.42 ของประชากร
ทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ  0.80 ของคนอยู่ในกําลังแรงงานและพบว่าในจังหวัดอุดรธานีผู้ว่างงานมี
แนวโน้มลดลงร้อยละ  4.58 (ที่มา : จากการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากรรอบที่  3/55 (ก.ค. - 

ก.ย) : สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี) 
ด้านสาธารณสุข   ในปี 2554 สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร  โดยแพทย์ 1 คนต่อประชากร  1 

:4,149 คน ลดลงจากปี 2551 แพทย์ 1 คน ต่อประชากร  1 : 5,206 คน ทําให้คนในจังหวัดมีโอกาส
ได้รับการบริการทางการแพทย์ดีขึ้น อัตราการตายของทารก 6.0 คนต่อการเกิดมีชีวิต1,000 คน ขณะที่
อัตราการตายของมารดาอยู่ที่  18.2 คนต่อการเกิดมีชีวิต100,000 คน ในขณะที่ผู้ปุวยด้วยโรคเกี่ยวกับ
พันธุกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยอัตราผู้ปุวยด้วยโรคธาลัสซีเมีย  เพิ่มขึ้นจาก สําหรับสถานการณ์โรค
เอดส์ พบว่า ในปี 2555 จังหวัดอุดรธานีมีผู้ปุวยเอดส์ทั้งสิ้น  7,919 ราย เป็นอันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลําดับที่ 7 ของประเทศไทย สําหรับปัญหาท้องก่อนวัยอันควรของจังหวัด
อุดรธานี พบว่า ร้อยละของหญิงที่ตั้งครรภ์อายุต่ํากว่า  20 ปี ในปี 2555 มีค่าเท่ากับ 15.05 สูงกว่าค่า
ของประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กําหนดว่าร้อยละของหญิงที่ตั้งครรภ์อายุต่ํากว่า 20 ปี ควรมีค่าไม่
เกินร้อยละ10 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลผลการสํารวจอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเยาวชน  

พบว่า ชายอายุน้อยที่สุด  10 ปี หญิงอายุ 12 ปี ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรพบว่าหญิงที่ตั้งครรภ์อายุต่ํา
กว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 15.05 จากผลการสํารวจอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียน
พบว่ามีอายุ  12 ปีและพบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพียงร้อยละ  60.9 
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เท่านั้นนอกจากนี้ยัง  จังหวัดอุดรธานีมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งตับเท่ากับ  39.79 ต่อประชากร1 

แสน (ประเทศไทย 22.3) ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารดิบโดยเฉพาะ  ปลาดิบ ซึ่งพบมาก
ใน 5 อําเภอ คือ อําเภอกู่แก้ว  ,สร้างคอม , หนองหาน , นายูงและทุ่งฝน  โรคที่ยังเป็นปัญหาของท้องถิ่น
อีกโรคหนึ่งคือ ภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน ซึ่งพบมากใน 6 อําเภอ ที่อําเภอเมือง นายูง ไชยวาน บ้านผือ 

วังสามหมอ และกุดจับ  (ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปี 2555) 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ปุาไม้จํานวน 868,181.25 ไร่ (ร้อยละ 11.84  ของพ้ืนที่
จังหวัดร้อยละ 21.18 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด หรือร้อยละ 16.4 ของพ้ืนที่ปุาไม้ของภาค) มีพื้นที่ปุาไม้
เพิ่มขึ้น จํานวน 252 ,237.5 ไร่ แต่มีข้อสังเกตว่าพื้นที่ปุาไม้เป็นข้อมูลที่เกิดจากการแปลภาพถ่ายที่ใช้
เครื่องมือที่มีความละเอียดมาก จึงสามารถครอบคลุมพื้นที่ปุาแปลงขนาดเล็ก ได้ทําให้ข้อมูลพื้นที่ปุา
เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ขณะที่แนวโน้มการบุกรุกทําลายปุามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี  พ.ศ 2555

และเมื่อสํารวจความสมบูรณ์ของปุาธรรมชาติที่เหลือเทียบเคียงกับปุาธรรมชาติในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์อื่น
ตามชนิดของปุาจะพบว่า ปุามีความสมบูรณ์ต่ํากว่าปุาในพ้ืนที่ปุาสมบูรณ์อื่น โดยวัดจากความร่ํารวยของ
ชนิดพันธุ์พืชสัตว์เห็ดราและโครงสร้างของระบบนิเวศน์ปุาแม้ว่า  จะมีการปลูกปุามากขึ้น แต่เนื่องจาก
ความต้องการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรยังคงเพิ่มขึ้น  พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกทําลายปุาของจังหวัด
อุดรธานีจะเป็นพื้นที่ภูเขาในเขตพ้ืนที่อําเภอนายูง น้ําโสม  บ้านผือ กุดจับ หนองวัวซอ หนองแสงและ
อําเภอวังสามหมอ  เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ  เช่น ยางพารา พืชไร่ 
เช่น มันสําปะหลังและอ้อยทําให้พื้นที่ภูเขามีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดินโคลน และน้ําท่วม  

ฉับพลันในพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาสูงและลาดชัน ในท้องที่อําเภอนายูง น้ําโสมและบ้านผือ ขณะที่การรณรงค์ให้
ชุมชนอนุรักษ์ปุาในรูปแบบปุาชุมชนดําเนินการได้เพียงจํานวน 194 ชุมชน ดูแลปุาเนื้อที่  ปุาจํานวน 
34,534 ไร่กระจายครอบคลุมพื้นที่ปุาที่เหลืออยู่ของจังหวัดหรือคิดเป็นร้อยละ 2.3  ของพื้นที่ปุาที่
คงเหลือของจังหวัดอุดรธานี (ที่มา : สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๖ อุดรธานี) 

ทรัพยากรน้ า ในจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งสิ้น 11 ลุ่มน้ํา (ลุ่มน้ําแม่น้ําโขงส่วนที่ 5 ห้วยน้ํา
โสม น้ําโมงแม่น้ําโขงส่วนที่ 6 น้ําสวย ห้วยหลวง ห้วยดาน แม่น้ําสงครามตอนบน ลําปาวตอนบน ลําพัน
ชาดและลําน้ําพอง  ตอนล่าง) ลุ่มน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  คือ ลุ่มน้ําห้วยหลวง ของพ้ืนที่ลุ่มน้ําของพื้นถิ่น
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(ครอบคลุมอําเภอเมือง บ้านดุง บ้านผือเพ็ญ  หนองหาน หนองวัวซอ กุดจับ สร้างคอม พิบูลย์รักษ์และ
ทุ่งฝน) รองลงมาคือ ลําปาวตอนบน และน้ําโมง ตามลําดับพื้นที่ลุ่มน้ําส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ชลประทาน  

595,760 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.12 ของพ้ืนที่เกษตร การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ํา  ในปี พ.ศ.2568 

พบว่า มีความต้องการเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 93.02 โดย เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด
เพิ่มจาก 116.29 ล้าน ลบ.ม. เป็น 511.38 ล้าน ลบ.ม. รองลงมาคือ ภาคเกษตรกรรม  ภาคการอุปโภค
บริโภคและภาคการท่องเที่ยวตามลําดับ (ที่มา : สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  3อุดรธานี,ชลประทาน      

ป ี2555) 

คุณภาพแหล่งน้ํามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง จากการสํารวจแหล่งน้ําสําคัญๆ ของกลุ่มพื้นถิ่น 10  

สาย ได้แก่ลําปาว น้ําสงคราม และแหล่งน้ํานิ่ง 1 แห่ง คือ หนองหาน มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  แหล่งน้ํา 

อยู่ในเกณฑ์ดี(1 แห่ง) ร้อยละ 33.3 แหล่งน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้(2 แห่ง) ร้อยละ 66.6 โดยเฉพาะน้ํา
สงครามและหนองหาน ส่วนปี2552 แหล่งน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้(2 แห่ง) ร้อยละ 66.6และอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม (1 แห่ง) ร้อย ละ 33.3 โดยเฉพาะน้ําสงคราม มีแนวโน้มแย่ลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555 

สถานการณ์ภัยแล้งของพื้นถิ่นมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น แม้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีแนวโน้มคงที่ แต่มีความแปรปรวนของสภาพอากาศสูง และลักษณะทาง
กายภาพของดินมีความสามารถใน การอุ้มน้ําต่ําถึงต่ํามากไม่มีแหล่งน้ําชลประทานครอบคลุม น้ําใต้ดิน
ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง บ่อบาดาลขาดการบํารุงรักษา ประกอบกับมีการลักลอบตัดไม้ทําลายปุาเพื่อขยาย
พ้ืนที่เพาะปลูก จึงทําให้มีพื้นที่ขาดแคลนน้ําในหลายพื้นที่ โดยกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งของ จังหวัดอุดรธานี  มี 1,880 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ  100 ของจํานวน
หมู่บ้านของจังหวัดมีจํานวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนร้อยละ 43.48 ของครัวเรือนทั้งหมดของ
จังหวัดอุดรธานี 

ทรัพยากรดิน พ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดอุดรธานีเป็นพ้ืนที่ดินเค็มโดยเฉพาะในเขตอําเภอบ้านดุง 
ที่มีพื้นที่คราบเกลือ  มากกว่า 50% มากที่สุดในอําเภอที่มีพ้ืนที่ดินเค็มทั้งสิ้น 5 ,561.60 ตร.กม. 

(3,476,000 ไร)่ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 16 อําเภอโดยอําเภอที่ไม่มีดินเค็มเลยคืออําเภอวังสามหมอ น้ําโสม
และนายูง ดินทรายคิดเป็นร้อยละ 5 ของพ้ืนที่พื้นถิ่น พบในอําเภอกุดจับ อําเภอเมือง อําเภอหนองแสง 
และอําเภอโนนสะอาด  ดินทรายเป็นอุปสรรคต่อการขุดบ่อหรือสระเพ่ือเก็บกักน้ําต้องใช้เวลาหลายปี      

จึงจะสามารถเก็บน้ําได้ดี  นอกจากนี้ยังมีปัญหาการชะล้างของหน้าดินได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความ    
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ลาดเท จะมีอัตราการพังทลายของหน้าดินค่อนข้างมากดินตื้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนที่พื้นถิ่น
กระจายอยู่ทั่วไปทุกอําเภอ หมู่บ้านเสี่ยงภัย ต่อดินถล่มมีทั้งสิ้น 35 หมู่บ้าน ของหมู่บ้านทั้งพ้ืนถิ่น ส่วน
ใหญ่อยู่ในอําเภอนายูง ,น้ําโสม ,วังสามหมอ, หนองวัวซอ, ไชยวาน, ศรีธาตุ, และอําเภอเมือง ตามลําดับ 

สภาวการณ์ผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี  
การผลิตผลิตข้าวนาปี (ปีเพาะปลูก 2557/58) จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่เพาะปลูก  1, 577,600 

ไร ่ผลผลิตรวม 565 ,293 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 369 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณผลผลิตรวมลดลงเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา  เนื่องจากเกษตรกรบางราย ปรับเปลี่ยน พ้ืนที่การ  เพาะปลูกไปปลูกอ้อยโรงงานซึ่งให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่า และมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตรวมลดลงทั้งนี้เกิด
จากการลดพ้ืนที่การเพาะปลูกลง ทําให้เกษตรกรมีเวลาดูแลเอาใจใส่มากขึ้น ส่งผลให้ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
เพิ่มขึ้นด้วย (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 อุดรธานี) 

การผลิตข้าวนาปรัง  (ปีเพาะปลูก 2557/58) จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่เพาะปลูก 55,864 ไร่ 
ผลผลิตรวม 27,036 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 488 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณผลผลิตรวมลดลง เนื้อที่เพาะปลูกข้าว
นาปรังลดลง  เนื่องจากเกษตรกร  ปรับเปลี่ยนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ไปเพาะปลูกพืช  ชนิดอื่นที่ให้
ผลตอบแทนดีกว่า ตาม นโยบายภาครัฐ ประกอบกับราคาข้าวไม่ จูงใจ ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูก  ข้าวนา
ปรังและผลผลิตรวมลดลง ส่วนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  เพิ่มขึ้น เนื่องจาก การดูแลบํารุงรักษาของเกษตรกร  

เป็นอย่างดี ส่งผลให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดีและปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น  แหล่งรับซื้อข้าวทั้งนาปีและ
นาปังที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอเมือง อําเภอกุดจับ อําเภอบ้านผือ อําเภอเพ็ญ อําเภอหนองหาน และ
อําเภอบ้านดุง เป็นต้น (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 อุดรธานี) 

การผลิตมันส าปะหลัง (ปีเพาะปลูก 2557/58) จังหวัดอุดรธานี  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 252,668 ไร ่
ผลผลิตรวม 862,356 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 3,413 กก.ต่อไร ่เมื่อเทียบกับปีเพาะปลูก     ที่ผ่านมา  
เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.80, 1.59 ตามลําดับ ส่วนผลผลิตต่อไร ่ลดลงร้อยละ 0.20 

เนื่องจากราคามันสําปะหลัง ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจ ให้เกษตรกรขยาย เนื้อที ่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 
ส่วนผลผลิต่อไร่ลดลงเนื่องจากประสบปัญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง  แหล่ง
รับซื้อที่สําคัญอยู ่ในอําเภอเมือง อําเภอศรีธาตุ อําเภอหนองวัวซอ อําเภอนายูง อําเภอวังสามหมอ และ
อําเภอน้ําโสม เป็นต้น (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 อุดรธานี) 
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การผลิตอ้อย  (ปีเพาะปลูก 2557/58) จังหวัดอุดรธานี  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 521,539 ไร่ ผลผลิต
รวม 5,765,416 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11,055 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยเนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้น  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นอ้อย  

ประกอบกับอ้อยมีราคาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนประกอบกับการดูแลรักษาของ
เกษตรกร  ส่งผลให้ปริมาณ ผลผลิตรวมและปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้น จากเดิม แหล่งรับซื้อที่
สําคัญอยู่ในเขตอําเภอกุมภวาปี อําเภอหนองหาน อําเภอวังสามหมอ และอําเภอบ้านผือ เป็นต้น (ที่มา : 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 อุดรธานี) 

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปี 2558 จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8, 115 ไร่ ผลผลิตรวม     
5, 297 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 653 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ทั้งเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม 
และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลังและอ้อยโรงงานซึ่งให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าส่งผลให้เนื้อที่  เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง: แหล่งรับซื้อ        

ที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอนายูงและอําเภอน้ําโสม เป็นต้น  (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เขต 3 

อุดรธานี) 

การผลิตยางพารา ปี 2558 จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่กรีด 335,129 ไร่ ผลผลิตรวม 64,010 ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 191 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมาและ เนื้อที่กรีดและผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น  

เนื่องจากเนื้อที่กรีดเพิ่มขึ้นจากยางพาราที่ปลูกใน ปี 2551 ผลผลิตรวมจึงเพ่ิมขึ้น ส่วนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
ลดลงเนื่องจากปัญหาราคายางพาราตกต่ําทําให้เกษตรกรไม่มี  แรงจูงใจในการบํารุงรักษาและเอาใจใส่
เท่าที่ควร แหล่งรับซื้อที่  สําคัญอยู่ในเขตอําเภอน้ําโสม อําเภอนายูง อําเภอบ้านผือ และ  อําเภอหนอง
แสง เป็นต้น (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 อุดรธานี) 

การผลิตสุกร  ปี 2558 จํานวนสุกร  ณ วันที่ 1 มกราคม  2558 จังหวัดอุดรธานี  มีจํานวน 
101,395 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปีที่ ผ่านมา ปริมาณการผลิต ปี 2558 จังหวัด อุดรธานีปริมาณการผลิตสุกร 
137,607 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7,811 ตัว เนื่องจากแนวโน้มด้านความต้องการของตลาดจึงจูงใจให้ 
เกษตรกรขยาย พ้ืนที่การเลี้ยงเพิ่มขึ้น ประกอบกับ เกษตรกรมีการควบคุมและการใช้วัคซีนปูองกันการ
ระบาดของโรค ส่งผลให้จํานวนและปริมาณการรอดชีวิต ของสุกรเพ่ิมมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาแหล่งรับซื้อ
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ที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอเมือง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม อําเภอกุดจับ อําเภอบ้านดุงและอําเภอกุมภวาปี 
เป็นต้น  (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 อุดรธานี) 

การผลิตโคเน้ือ ปี 2558 จํานวนโค เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 จังหวัดอุดรธานี  มีจํานวน 

11,817 ตัว ปริมาณการผลิต ปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา 402 ตัว การผลิตโคเนื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  

เนื่องจากราคาโคเนื้ออยู่ในเกณฑ์สูงจูงใจให้เกษตรกร  ขยายพ้ืนที่การเลี้ยงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการ
ขยายพ้ืนที่การเลี้ยงโคเนื้อที่เพิ่มขึ้นทําให้เกิดการขาดแคลนแม่โค  วัยเจริญพันธุ์ที่จะนํามาขยายพันธุ์ต่อ 
แหล่งรับซื้อที่  สําคัญอยู่ในเขตอําเภอเมือง อําเภอศรีธาตุ อําเภอบ้านดุง และ  อําเภอบ้านผือ เป็นต้น  

(ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 อุดรธานี) 
จะเห็นได้ว่าจังหวัดอุดรธานี มีการขยายตัว ของโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  เมื่อเทียบกับ ใน

อดีตที่ผ่านมา รายได้ของการเกษตรกรเพ่ิมขึ้นตามราคาพืชผลทางเกษตรที่สูงขึ้น ขณะที่การบริโภคและ
การลงทุนเพิ่มขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว การจ้างงานขยายตัวตามภาวการณ์ลงทุน ด้านอัตราเงิน
เฟูอสูงขึ้นตาม ภาวะราคาสินค้าและ  น้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น  โครงสร้างเศรษฐกิจของ จังหวัดอุดรธานี 
ขึ้นอยู่กับด้านการขายส่งขายปลีกด้านเกษตรกรรมและด้านอุตสาหกรรมเป็นสําคัญ ตามลําดับเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดอุดรธานี ขยายตัว เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา  

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานีและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ก่อให้ เกิดปัญหาสังคมการกระทําที่ผิด
กฎหมายได้เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากในจังหวัดอุดรธานีส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร  รูปแบบการ
ขนส่ง เช่น การขนส่งทาง  ถนน การแข่งขันในธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น  อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน  

ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศซึ่งยังพัฒนาช้า  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเพราะปลูกพืช
เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา มันสําปะหลัง ส่งผลกระทบต่อ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
อุบัติการณ์ของโรคติดต่อร้ายแรงใหม่ๆและโครงสร้างการผลิตหลักของจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งประกอบด้วย 
สาขาการขายส่งขายปลีก สาขาตัวกลางทาง การเงิน สาขาอสังหาริมทรัพย์ สาขาอุตสาหกรรมและสาขา
เกษตรกรรมและประมง เป็นสําคัญ โดยสาขาเกษตรกรรมและประมงมีสินค้าหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ คือ ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา สุกร โคเนื้อ ไก่เนื้อ และไข่ไก่ แสดงให้เห็น
ว่าสาขาเกษตรกรรมและประมงมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  

จังหวัดอุดรธานีจึงให้ความสําคัญกับภาคเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลังการ
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ทําสวนยางพาราและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ตน้น้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา เพื่อพัฒนาอย่างครบวงจร
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

สภาพปัญหาทางสังคม วัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี  
ภาพรวมสภาพปัญหาด้านสังคม วัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี มแีนวโน้มปัญหาเพิ่มขึ้นจาก

การสํารวจข้อมูล กชช.2 ค ปี 2557 ที่ผ่านมา (ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาน ีข้อมูล ณ 

มิถุนายน 2558) สรุปปัญหาที่สําคัญๆได้ดังนี้  

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน  มีความรุนแรงของปัญหาในระดับปัญหามากของ
หมู่บ้านที่ต้องเน้นพัฒนาให้มากเป็นพิเศษ  คือ การเรียนรู้โดยชุมชน การส่งเสริมการกีฬา  การเข้าถึง  

แหล่งเงินทุนของชุมชน คุณภาพของดิน ผลผลิตจากการทําเกษตร  การได้รับการศึกษา  การมีงานทํา  

การมีที่ดินทํากิน หมู่บ้านที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นลําดับแรก คือ หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับที่ 2 

(หมู่บ้านปานกลาง) จํานวน 195 หมู่บ้าน  

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษ รวมทั้งการจัดลําดับความสําคัญของแต่ละปัญหาของพื้นถิ่น  

อุดรธานี สภาพปัญหาที่จําเป็นต้องดํา เนินการแก้ไขดังนี้  ทรัพยากรปุาไม้ คือพื้นที่ปุาลดลง จากการบุก
รุกปุาเพ่ือทําการเกษตรกรรมทั้งแบบถาวร และเลื่อนลอย  

ปัญหาป่าเสื่อมโทรม  เกิดจาการตัดไม้ใช้ระโยชน์ การทําไร่เลื่อนลอย สภาพดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ทําให้ปุาเสื่อมโทรมฟื้นตัวได้ยาก  ทรัพยากรน้ํา ขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนแหล่ง       

กักเก็บน้ํา ปัญหาอุทกภัยอันเกิด  จากน้ําหลาก  ทรัพยากรดิน เป็นปัญหาที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่กว้าง        

พบสภาพดินเค็มปานกลางและเล็กน้อยอยู่ในทุกอําเภอ ส่วนดินเค็มมากพบในอําเภอกู่แก้ว นอกจากนั้น
ปัญหาดินเค็มรุนแรงขึ้นจากการ ทําเหมืองเกลือสินเธาว์ในเขตอําเภอบ้านดุงซึ่งมีการระบายน้ําที่เหลือลง
แหล่งน้ํา มลพิษน้ําเสีย จากชุมชนหลักอันได้แก่เขตเทศบาลนคร เทศบาลยังไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย ของ
ชุมชนน้ําทิ้งจากชุมชนจะลงสูงแหล่งน้ําหลายสายเช่น ห้วยหลวง ลําน้ําปาว ห้วยไพจานถึงแม้ว่า  

คุณภาพน้ําจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็แสดงแนวโน้มว่าคุณภาพจะเสื่อมในอนาคต  
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ปัญหาความยากจน   จากข้อมูล จปฐ.ปี2558 พบว่า จํานวนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 
23,000 บาท/คน/ปี มีจํานวน 12,549 ครัวเรือน (ซึ่งลดลงจากปี 2554 ที่จํานวนครัวเรือนที่มีรายได้
เฉลี่ยต่ํากว่า 23,000 บาท/คน/ปี มีจํานวนถึง 17,789 ครัวเรือน ) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี40,975 บาท  

ปัญหาด้านแรงงาน   อาชีพ จากข้อมูลของปี 2558 พบว่า กําลังแรงงานปัจจุบัน 727,191 คน     

ผู้มีงานทํา 670,432 คน ของแรงงานปัจจุบันอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ  350,016 คน อยู่ใน
ภาคเกษตรกรรม 320,417 คน ผู้ไม่มีงานทํา 56,758 คน ของกําลังแรงงานปัจจุบัน  

ปัญหาในวัยรุ่น  จากการสุ่มสํารวจการเฝูาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV พบว่า 
ในปี 2555 - 2558 วัยรุ่นเพศชายชั้น ม.2 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปี ชั้น ม.5 และปวช.2 มี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเฉลี่ยอายุ 15 ปี - สําหรับอายุของวัยรุ่นเพศหญิงปี 2555 - 2558 ชั้น ม.2 มี
เพศสัมพันธ์ ครั้งแรกอยู่ในช่วง อายุ 12-14 ปี ชั้น ม.5 ระหว่างอายุ 15 – 16 ปี และ ปวช. 2 อายุ 16 ปี 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเพศชายมีเพศสัมพันธ์เร็วกว่าเพศหญิง  

ปัญหาความยากจนและผู้ด้อยโอกาส   ปัญหาความยากจนและผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรีและ
คนชรา ผู้พิการ คนยากจน  คนเร่ร่อน ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐมีทั้งสิ้น 
74,714 คน ในปี2558 ของประชากรทั้งจังหวัด ได้รับการช่วยเหลือแล้ว จํานวน 61,897 ราย ในกลุ่มนี้
เป็น เด็กกําพร้า 2,158 คน ของเด็กที่มีปัญหาทั้งหมด เด็กพิการ 1,729 คน เด็กถูกทอดทิ้ง 647 คน 
และเด็กติดเชื้อ 148 คน  

ปัญหาด้านการศึกษา  จากข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2558 พบว่า เด็กอายุ 3 – 5 ปี
เต็มได้รับการเลี้ยงดูและมีการเตรียมพร้อม 31,139 คน  เด็กอายุ 6 – 15 ปี ได้เรียนชั้น ป.1 – ม.3 

(การศึกษาภาคบังคับ) 132,099 คน เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จํานวน 16,434 คน เด็กจบภาคบังคับ 9 ปีได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพที่หน่วยงาน ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดขึ้น จํานวน 521 คน ประชาชนอายุ 15 – 60 ปี อ่านออกและเขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ จํานวน 569,552 คน  

และจากรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ที่ผ่านมา(ปี 2558)  (อปท.1) ได้ข้อมูลที่
สามารถสะท้อนปัญหาสังคม  วัฒนธรรมจากท้องถิ่นโดยตรง  ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี จํานวน 169 แห่ง จากจํานวน อปท. 
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ทั้งหมด 181 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.16 มีการจัดทําข้อมูลประเด็น ปัญหาสังคม วัฒนธรรมในจังหวัด
อุดรธานี สรุปแนวโน้มความรุนแรงรายอําเภอได้ดังนี้  

1. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม  มีแนวโน้มของปัญหาลดลง  อําเภอที่ปัญหาเพิ่มขึ้น    

ใน 5 อันดับแรกได้แก่ 1) อําเภอวังสามหมอ 2) อําเภอสร้างคอม 3) อําเภอบ้านผือ 4) อําเภอหนองหาน       
5) อําเภอกุดจับ ในภาพรวมจะพบว่าปัญหาลดลงแต่ยังมีปัญหาที่สําคัญคือครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัยเช่น อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุภายในบริเวณวัด ที่เช่าเป็นต้น  

2. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  ปี 2558 มีแนวโน้มของ ปัญหาลดลง อําเภอที่มีปัญหาเพิ่มขึ้น     

ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อําเภอนายูง  2) อําเภอกู่แก้ว  3) อําเภอเพ็ญ  4) อําเภอประจักษ์ศิลปาคม            

5) อําเภอหนองวัวซอ  ปัญหาที่สําคัญคือ  ประชาชนติดเชื้อเอดส์ปุวยและสมควรได้รับความช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้นและประชาชนที่ติดโรคระบาด โรคไข้เลือดออก โรคอหิวาตกโรค โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนูเป็นต้น  

3. ปัญหาด้านการศึกษา  ปี 2558 มีแนวโน้มปัญหาเพิ่มขึ้นจาก เดิม อําเภอที่มีปัญหาเพิ่มขึ้น    

ใน 5 อันดับแรก  ได้แก่ 1) อําเภอน้ําโสม 2) อําเภอกุดจับ 3) อําเภอศรีธาตุ 4) อําเภอสร้างคอม                

5) อําเภอบ้านดุง ปัญหาที่สําคัญคือ เยาวชนที่จบ  การศึกษาระดับปริญญาตรี  การศึกษาสายอาชีพแล้ว
ไม่มีงานทําในรอบ 1 ปีที่จบการศึกษา 

4. ปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้  ปี 2558 มีแนวโน้มปัญหาเพิ่ม ขึ้น อําเภอที่มีปัญหา
เพิ่มขึ้นใน 5 อันดับแรก ได้แก่1)อําเภอสร้างคอม 2)อําเภอประจักษ์ศิลปาคม  3) อําเภอเมือง  4) อําเภอ
นายูง 5) อําเภอกุมภวาปี ปัญหาที่สําคัญคือ ประชาชนที่มีรายได้น้อย  ขาดแคลนทุนประกอบอาชีพเพ่ือ
ยังชีพและสมควรได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น 

5. ปัญหาด้านความไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีแนวโน้มปัญหาเพิ่มขึ้น อําเภอ
ที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อําเภอนายูง 2) อําเภอกุมภวาปี 3) อําเภอน้ําโสม               

4) อําเภอสร้างคอม  5) อําเภอวังสามหมอ ปัญหาที่สําคัญคือ ประชาชนที่  ได้รับผลกระทบจาก          

สาธารณภัยในรอบปี (ทั้งภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์) 

6. ปัญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมทรัพย์สิน  มีแนวโน้มปัญหาเพิ่มขึ้น อําเภอที่มีปัญหา
เพิ่มขึ้น 5 อันดับแรกได้แก่1) อําเภอสร้างคอม 2) อําเภอน้ําโสม  3) อําเภอไชยวาน 4) อําเภอกุมภวาปี  
5) อําเภอกู่แก้ว ปัญหาสําคัญคือ ร้าน สื่อลามก/ร้านเกม/ร้านอินเตอร์เน็ตภายในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
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7.ปัญหาด้านเด็กและเยาวชน อายุ  0 - 25 ปี  มีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มขึ้น อําเภอที่มีปัญหา
เพิ่มขึ้นใน 5 อันดับแรกได้แก่  1) อําเภอประจักษ์ศิลปาคม 2) อําเภอ สร้างคอม 3) อําเภอหนองวัวซอ   

4) อําเภอศรีธาตุ 5) อําเภอกู่แก้ว โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
และพบเห็นได้ในที่ สาธารณะ อาทิดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และติดสารเสพติดร้ายแรง เช่น 
ยาบ้ายาอีสารระเหย กัญชาเพิ่มขึ้น และทําความรําคาญให้กับชาวบ้าน ติดเกมส์ และเล่นการพนันต่างๆ 
เป็นต้น 

8.ปัญหาครอบครัว ป2ี558 มีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มขึ้น อําเภอที่มี  ปัญหาเพิ่มขึ้นใน 5 อันดับ
แรกได้แก่ 1)  อําเภอสร้างคอม 2)อําเภอศรีธาตุ  3) อําเภอประจักษ์ศิลปาคม  4) อําเภอบ้านดุง            

5) อําเภอพิบูลย์รักษ์ ปัญหาที่สําคัญคือครอบครัวที่มีบุตรหลานประพฤติตัวไม่เหมาะสมและพบเห็นได้
ในที่สาธารณะเพิ่มขึ้น ครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวประพฤติตัวไม่เหมาะสม เพ่ิมขึ้น 

9. ปัญหาสตรี  (อายุ25 ปีขึ้นไป ถึง 60 ปี)  มีแนวโน้มของ ปัญหาเพิ่มขึ้น อําเภอที่มีปัญหา
เพิ่มขึ้นใน 5 อันดับแรกได้แก่ 1)อําเภอน้ําโสม 2)อําเภอบ้านดุง  3) อําเภอเมือง  4) อําเภอสร้างคอม               

5) อําเภอนายูงสาเหตุของปัญหาเกิดจากสตรีถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจ เพ่ิมขึ้น 

10. ปัญหาผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  มีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มขึ้น อําเภอที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นใน  5 

อันดับแรกได้แก่ 1) อําเภอสร้างคอม 2)อําเภอบ้านดุง 3)อําเภอนายูง 4)อําเภอกุมภวาปี 5)อําเภอกุดจับ  
สาเหตุของปัญหาเกิดจากผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสําหรับความต้องการของผู้สูงอายุ  

ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น  
11. ปัญหาคนพิการ  มีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มขึ้น อําเภอที่มี  ปัญหาเพิ่มขึ้นใน 5 อันดับแรก

ได้แก่ 1) อําเภอเพ็ญ  2) อําเภอศรีธาตุ 3)  อําเภอน้ําโสม  4) อําเภอประจักษ์ศิลปาคม                      

5) อําเภอวังสามหมอ สาเหตุของปัญหาเกิดจากคนพิการทางการเคลื่อนไหว  
12. ปัญหาแรงงาน  มีแนวโน้มของ ปัญหาเพิ่มขึ้น อําเภอที่มี  ปัญหาเพิ่มขึ้นใน 5 อันดับแรก

ได้แก่ 1)อําเภอกุดจับ 2)อําเภอไชยวาน 3) อําเภอศรีธาตุ 4) อําเภอนายูง 5)อําเภอวังสามหมอ 
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ผลจากการแก้ไขปัญหาทางสังคม วัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมา เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  คือ การ

ปูองกัน การบรรเทา  และการช่วยเหลือ เยียวยาเท่านั้น  ซึ่งอาจไม่เพียงพอเพราะปัญหาของ จังหวัด
อุดรธานีมีความสลับซับซ้อน   

ผลจากการแก้ไขปัญหาทางสังคม วัฒนธรรมที่เป็นจุดอ่อนของจังหวัดอุดรธานี  คือ   

1. ระบบการจัดการน้ําและการชลประทานไม่ทั่วถึงตลอดจนปัญหาภัยแล้ง ทําให้พื้นที่
ทําการเกษตรได้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เต็มตามศักยภาพความสามารถของพ้ืนที่ทางการเกษตร  

2. มีปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรสูง และดินมีคุณภาพเสื่อมโทรมในหลายพ้ืนที่
ตลอดจนภัยแล้ง  

3. มีปัญหายาเสพติด สังคมมีความอ่อนแอ มีความแตกแยกทางความคิดเห็นทาง
การเมือง มคี่านิยมทางวัตถุสูงและค่านิยมทางวัฒนธรรมต่างชาติ  

4. มีปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยท่ีเป็นผลมาจากการขยายของเมือง  

ขาดการบูรณาการและการวางแผนรวมกัน  
5. ขาดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ  เช่น การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

การขนส่ง การศึกษา ท่ีจะรองรับการขยายตัวและการพัฒนา  
6. การคมนาคมในเขตเมืองไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

7. การบริหารจัดการแหล่งน้ํายังไม่สามารถนําทรัพยากรน้ําไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และ
ระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง  

8. ดินขาดการบํารุงรักษา ขาดความอุดมสมบูรณ์ทําให้ผลผลิตจากการเกษตรไม่ได้ผล
เต็มที่ 

9. ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เกษตรกรมีปัญหาภาวะหนี้สิน
และมีวิถีชีวิตแบบทุนนิยมไม่มีอาชีพเสริมหลังจากทําอาชีพหลัก 

10. ประชาชนบางส่วนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
11. ปัญหาการว่างงาน ทําให้หมกมุ่นในอบายมุข มั่วสุมยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง 
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12. การบริหารจัดการชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ด้อยประสบการณ์ในการบริหารทุนชุมชนที่
เป็นตัวเงิน  

13. โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น สภาพถนนใน
การคมนาคมการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรมีสภาพคับแคบ ขรุขระ เป็นลูกรัง ไม่สะดวกในการ
เดินทางและขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร  

14. ประชาชนขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมทํา
ให้ขาดพลังและอํานาจในการต่อรอง 

15. มีต้นทุนการผลิตสูง การผลิตอิงระบบทุนนิยม  เกิด ภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ประชาชนถูกเอาเปรียบด้านราคาผลิตผลการเกษตร ขาดการต่อรองราคาสินค้า 

16. มีภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  

17. มีการเคลื่อนย้ายแรงานต่างด้าวและการย้ายถิ่นของชาวตะวันตกทั้งที่ถูกต้องและ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการแพร่ระบาดของวัฒนธรรมต่างชาติสู่กลุ่มเยาวชนโดยผ่าน อินเตอร์เน็ต ทํา
ให้มีปัญหาสังคม เช่น ติดเกมส์ การพนัน ปัญหาทางเพศ เป็นต้น 

18. ความไม่มั่นคงทางการเมือง ทําให้ประชาชนตื่นตระหนก สับสน ในปัญหา ความ
ขัดแย้งทางการเมืองมีผลต่อการพัฒนาประเทศและส่งผลต่อระดับภูมิภาค  

19. มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เป็นผล  ให้การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง  

20. มีปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งจากประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างภูมิภาคส่งผลต่อวิถี
ชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามสูญหายไป 

บทสรุป 

จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นเมืองหน้าด่านที่
อยู่ใกล้กับประเทศลาว อดีตอุดรธานีเป็นเพียงเมืองขนาดเล็กที่มีเศรษฐกิจหลัก  คือ การทําเกษตรกรรม  

แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีเกิดการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 
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ป ี2480 การขยายเส้นทางรถไฟต่อจากจังหวัดขอนแก่นถึงจังหวัดอุดรธานี ทําให้เกิดการอพยพ
ของประชากรโดยเฉพาะคนจีน  เข้ามาสู่จังหวัดและการเปิดประตูความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่าง
จังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดต่างๆ 

ปี 2507 ช่วงสงครามเวียดนามรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเลือก จังหวัดอุดรธานีเป็น  1 ใน 9 ฐานทัพ
ส่งผลใหจ้ังหวัดอุดรธานีขยายอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศไทย 

ปี 2531 นโยบายทุนนิยม  โดยประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า  ผนวกกับ
ประเทศลาวได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม่  ชื่อว่าNew Economic Mechanism (NEM) ใน
พ.ศ.2533 จังหวัอุดรธานีจึงกลายเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ปี 2535 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง  (Greater Mekong Sub 

Region:GMS) จังหวัดอุดรธานีกลายเป็นศูนย์บริการอรุภาคลุ่มน้ําโขง  โดยเป็นศูนย์กลางของการเงิน
การค้ากับประเทศลาว  จีน (ยูนาน) และเวียดนาม  รวมทั้งเป็นฐานการคมนาคมขนส่งทางอากาศ
เชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน 

ปี 2557  จังหวัด อุดรธานีจะมีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว  (Green Industrial 

Estate) 

ปี 2558 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEANEconomic Community: AEC) 

จังหวัดอุดรธานีถูกตั้งเปูาเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนในภูมิภาคอินโดจีน 

จังหวัดอุดรธานี มีการพัฒนา มาจากสาเหตุหลายประการ  โดยเฉพาะการได้รับคัดเลือกจาก
สหรัฐอเมริกาให้เป็น 1 ใน 9 ฐานทัพ ในช่วงสงครามเวียดนาม ซึ่งทําให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโต และ
ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เมืองมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย และเมื่อสงคราม
สิ้นสุด จังหวัดอุดรธานียังคงได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายระดับประเทศและภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง ผลของการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องของจังหวัดอุดรธานี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี ทําให้ปัจจุบันอุดรธานีธานีมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสูงเป็น
อันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยมีเศรษฐกิจหลัก คือ การพาณิชยกรรม การค้าปลีกและค้าส่ง ทําให้แนวโน้มการพัฒนาของ
จังหวัดอุดรธานีในอนาคต ยังคงเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาระดับประเทศและ
ภูมิภาค โดยมีเปูาหมายเพื่อการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน  การท่องเที่ยวและการบริการกับกลุ่ม
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ประเทศอินโดจีน  และการกระจายสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยเชื่อมโยงกับด่าน
การค้าชายแดนหนองคายบริเวณท่าเสด็จ ด่านการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม และด่านการค้าชายแดน
จังหวัดมุกดาหารซึ่งแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปี 2557-2560 มีวิสัยทัศน์ คือ 

“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 
รูปภาพที่ 4.1 จังหวัดอุดรธานศีูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

 ที่มา www.aseanthai.net/english/images/article/news1428/n20160809153549_41114.png 
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รูปภาพที่ 4.2 จังหวัดอุดรธานี เมืองน่าอยู่1-2 

ที่มา http://tv.bectero.com/uploads/pic_news/big_145805251356e81da19749c.jpg 
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ค าถามท้ายหน่วยที่ 4  ให้นักศึกษาวิเคราะห์  สังเคราะห ์พร้อมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อต่อไปนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ที่ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของคนใน

จังหวัดอุดรธานี 
2. สาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
3. ปัญหาสังคม วัฒนธรรมที่มีความเร่งด่วนในการแก้ไขในจังหวัดอุดรธานี  มา 3 ปัญหา 
4. วิธีการควบคุมและแก้ไขปัญหาความยากจนและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดอุดรธานี    
5. แนวทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  ตามสาขาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษา 
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เอกสารอ้างอิง 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร .2558. จังหวัดอุดรธานีเมืองแห่งโอกาสสําหรับทุกคน. 

ศาลากลาวงจังหวัดอุดรธานี : สํานักงานจังหวัดอุดรธาน.ี 

ข้อมูลจํานวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี  ข้อมูลประชากรกลางปี  
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555.  

ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (ข้อมูล กชช.2ค ) ปี 2558. 

จํานง อดิวัฒนสิทธิ.์ 2540. การกระทําทางสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยา 
และมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์  

http://tv.bectero.com/uploads/pic_news/big_145805251356e81da19749c.jpg 
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แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับการพัฒนาพื้นถิ่นอุดรธาน ี

วัตถุประสงค์ทั่วไป  

1. มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

2. มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะต่างๆและความส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

3. เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานทีี่มตี่อสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานไีด้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายความเป็นมาของคณะต่างๆและความส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไดอ้ย่าง

ถูกต้อง 
3. วิเคราะหบ์ทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานทีี่มตี่อสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานี

ได้อย่างถูกต้อง  
สาระการเรียนรู ้

1. วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

2. ความเป็นมาของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

3. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น 

4. บทสรุป 

5. ค าถามท้ายหน่วย 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเนื้อหาในเอกสารค าสอน และหนังสือต าราที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง 
2. แบ่งกลุ่มศึกษาถึงวิวัฒนาการ ความเป็นมา ความส าคัญและบทบาทของคณะและสาขาที่ตน

ก าลังศึกษา  โดยวิเคราะห์  บทบาทหน้าที่ ที่ส่งผลท าให้ เกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหาในวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
อุดรธานี แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. ศึกษาถึงลักษณะทั่วไป องค์ประกอบและโครงสร้างของ คณะและสาขาที่ตนก าลังศึกษา เพื่อ
วิเคราะห์ถึงสถานบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาต่อสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานี พร้อมยกตัวอย่างแล้ว
น าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. บรรยายสรุปบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานตี่อสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานโีดยอาจารย์
ผู้สอน 
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สื่อการเรียน-แหล่งเรียนรู ้
1. เอกสารค าสอนรายวิชาวิถชีีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

2. วีดีทัศน์วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธาน ี

3. รูปภาพ กิจกรรมโครงงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าร่วมในพื้นถิ่นอุดรธาน ี

4. Power Point Presentation 

การวัดและการประเมินผล 

1. วิธีวัดและประเมินผล  - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. เครื่องมือวัดและประเมิน – แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. เกณฑ์การประเมินผล - แบบสังเกตพฤติกรรมได้คะแนน 6  คะแนนขึ้นไป 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. ค าถามท้ายหน่วยที่ 5 
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หน่วยที่ 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับการพัฒนาพื้นถิ่นอุดรธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยุคแรก : ก่อก าเนิดนามโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจ ามณฑล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 โดยใช้ชื่อว่า 
“โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร ” มีสถานที่ตั้งเดิมอยู่ที่บริเวณสโมสรเสือปุามณฑลอุดร (ตรง
บริเวณถัดไปจากทุ่งศรีเมืองอุดร ) เป็นที่ตั้งชั่วคราว มี  ราชบุรุษเพ่ิม การสมศีล ท าหน้าที่แทนครูใหญ่ 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมณฑล โดยรับนักเรียนชายที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ
อีก 2 ปี นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนทุนจากจังหวัดต่าง ๆ ในมณฑลอุดร ต่อมาไม่นานจึงมีการก่อสร้าง
อาคารเรียนถาวรบริเวณห้วยโซ่ (พ้ืนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในปัจจุบัน) บนพ้ืนที่ประมาณ       

350 ไร ่ต่อมาได้แบ่งพ้ืนที่บางส่วนให้หน่วยงานอื่น ปัจจุบันมีพื้นที่ ทั้งหมด 237 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยุคที่ 2 : ยุบ ย้าย รวมตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานี 

โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดร ” 
แต่ท าการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมณฑล เช่นเดิม 

ในปี พ.ศ. 2471 แต่งตั้งให้ ขุนประสม คุรุการ (รองอ ามาตย์ตรี ชื้น เชษฐ์สมุน) เป็นครูใหญ่
โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดร 

ในปี พ.ศ. 2473 ทางการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรมณฑลอุดรขึ้น           

รับนักเรียนสตรีที่สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษา เข้าเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมณฑล 

ในปี พ.ศ. 2477 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) โดยรับนักเรียนที่จบ           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี และเปิดรับนักเรียนชาย
เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด 

ในปี พ.ศ. 2475 ภายหลัง การเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน ได้มีการยุบมณฑลอุดรให้เป็น
จังหวัดอุดรธานี จึงมีผลท าให้โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดร เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“โรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัด
อุดรธานี” 

ในปี พ.ศ. 2482 มีประกาศกระทรวงธรรมการยุบโรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดอุดรธานี โอนไป
สังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุดรธานี กรมสามัญศึกษา กระทรวงธรรมการ เปิดสอน
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หลักสูตรมัธยมศึกษาพิเศษ 1 โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อเพื่อส่งไปเป็นครู          

ในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
ในปี พ.ศ. 2491 กรมสามัญศึกษาได้ส่งส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเรื่องการเปลี่ยน

ชื่อ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุดรธานี เป็น โรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานี 
ในปี พ.ศ. 2501 กรมการฝึกหัดครูได้จัดสรรงบประมาณจ านวนหนึ่ง ย้ายโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู

อุดรธานี มารวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานีและให้ใช้ชื่อเรียกรวมกันว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานี ” 
และแต่งตั้งให้ นายศิริ สุขกิจ ศึกษานิเทศก์เอกมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยุคที่ 3 : วิทยาลัยครูอุดรธานี 

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียน
ฝึกหัดครูอุดรธานีเป็น “วิทยาลัยครูอุดรธานี ” พร้อมกับเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และหลักสูตรปริญญาตรีของสภาการฝึกหัดครู โดย ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ. 2518 ว่า ให้วิทยาลัยครูอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี และเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา         

ครุศาสตร์ หลักสูตร สภาการฝึกหัดครู  
ในปี พ.ศ. 2519 จึงมีการ จัดตั้งคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในปี พ.ศ.2520 วิทยาลัยครูอุดรธานีได้ร่วมกับวิทยาลัยครูอีก 7แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด าเนินงานต่างๆ ร่วมกันในนามกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2528 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2527 ก าหนดให้วิทยาลัยครูรวมกันเป็นกลุ่มและสภาฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่ม     

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 เป็นผลให้ วิทยาลัยครู 4 แห่งในภาคอีสานตอนบนรวมกันเป็น  "สหวิทยาลัย
อีสานเหนือ" มีส านักงานตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูอุดรธานีและผลจากการแก้ไขพระราชบัญญัตินี้เอง วิทยาลัย
ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาและได้จัดตั้งคณะวิทยาการ
จัดการเพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่ง 
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รูปภาพที่ 5.1 อาคารวังแดงเก่าก่อนการปรับปรุง  ที่มา http://www.udru.ac.th/ 

 
รูปภาพที่ 5.2 อาคารวังแดงหลังการปรับปรุง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยุคที่ 4 : นามพระราชทาน "สถาบันราชภัฏอุดรธานี" 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวง

รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ ” ให้กับ
วิทยาลัยครูทั่วประเทศ จึงมีผลท าให้วิทยาลัยครูอุดรธานี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานี    

ตั้งแต่บัดนั้น  
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         

ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏเป็นล้นพ้นด้วยทรงพระเมตตา 
ทรงรพระกรุณาโปรดกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ให้เป็น “สัญลักษณ์ประจ า
สถาบันราชภัฏ” นับเป็นมหาสิริมงคลอันควรที่ชาวราชภัฏทั้งมวลจักได้ภาคภูมิใจ และพร้อมใจกันปฏิบัติ
หน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณให้เต็มความสามารถในอันที่จะพัฒนาสถาบันราชภัฏให้เป็น 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้เปิดสอนในสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขา      

วิชาศิลปศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2536) และปรับปรุง ในปี       
พ.ศ. 2543 ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และมีภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 7 คือ “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น          

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยุคที่ 5 : มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา         

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานี ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา        
บนพ้ืนที่ทั้งหมด 237 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา ซึ่งเหลือจากการแบ่งส่วนให้หน่วยงานราชการอื่น ๆ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีภารกิจและปณิธานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547มาตรา 7 คือ “ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อ

http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสง ค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ” 

 
รูปภาพที่ 5.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยุคปัจจุบัน : ขยายการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึง

บทบาทหน้าที่และพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ มหาวิทยาลัยได้ค านึงถึง          

การกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน              

ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขยายการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง กล่าวคือ 

เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ " ในเขตอ าเภอบึงกาฬ  จังหวัด
หนองคาย (ปัจจุบันเป็นอ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ) โดยวัตถุประสงค์การจัดตั้งนั้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดังกล่าวบรรลุเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
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ต่อมาปี พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้อนุมัติโครงการขยายมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏอุดรธานี บนพื้นที่ใหม่ ณ ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีเปูาหมายเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการบริการความรู้ การฝึกอบรม การศึกษาวิจัย รวมถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ชื่อว่า "โครงการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี " ตั้งอยู่บนพ้ีนที่สาธารณประโยชน์บริเวณโคกขุมปูน 
หมู่ที่ 1 บ้านสามพร้าว ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่ 2,090 ไร่ ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสามพร้าว  ซึ่งมีโครงการก่อสร้างอาคารและพัฒนาสถานที่ให้
กลายเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัย และพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยสร้าง
องค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นชุมชนเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกในอนาคต 

นอกจากนี้  ยังมีโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ( Science Parks) เพื่อเป็นแหล่งความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข การแพทย์และพยาบาล การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้
พ้ืนเมือง และอาคารโรงพยาบาล เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของนักศึกษาและ
ให้บริการท้องถิ่นชุมชนในอนาคต 

ในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดให้บริการ โดยน านักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์และ            

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บางสาขาวิชา กว่า 1,000 คน ไปท าการเรียนการสอนเป็นรุ่นแรก        

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาทิ หอพักเพื่อการเรียนรู้และ      

เพื่อความปลอดภัย ส าหรับนักศึกษาทั้งชายและหญิง ร้านสะดวกซื้อ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  

คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าวได้เปิด
ให้บริการอย่างเต็ม รูปแบบ โดยน านักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และ  

สังคมศาสตร์ ไปท าการเรียนการสอน และเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยจ านวนกว่า 2,700 คน      
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาใหม่แล้วเสร็จเพิ่มอีก 2 หลัง เพื่อรองรับ
จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่อีกทั้งยังได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง อ านวยความสะดวก
แก่นักศึกษาอาทิศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงอาหารร้านสะดวกซื้อ 
ตู้ซักผ้าอัตโนมัติ โทรศัพท์สาธารณะ ตู้เอทีเอ็ม ตู้เติม  น้ ามันเชื้อเพลิง ตู้เติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
ศูนย์ถ่ายเอกสาร เป็นต้น  การด าเนินการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าวยังคง

http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5_(%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7)
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5_(%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7)
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5_(%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7)
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เดินหน้า  อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารส านักวิทยบริการ(หอสมุด)เพื่อ
ให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้บริการได้ ภายในปีการศึกษา 2557  

นอกจากนี้ยังเตรียมด าเนินการก่อสร้างสนามกีฬาครบวงจร (sport complex)เพื่อเตรียมพร้อม
รับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและหอประชุมอเนกประสงค์ ส าหรับงานพิธีรับ  

พระราชทานปริญญาบัตรและให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  และโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
รวมเฉลิมพระเกียรติ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเทคโนโลยีอาหาร และอาคารเทคโนโลยี
การสื่อสารเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าว พร้อมรับใช้สังคมในการเป็น
สถาบันการศึกษาแห่งใหม่ที่กระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบอุดมศึกษาเต็มรูปแบบสู่ท้องถิ่น       

อย่างทั่วถึง เป็นที่พ่ึงของสังคมในการสร้างองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่และให้บริการทางวิชาการ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
รูปภาพที่ 5.4 หอประชุมใหม่ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าว ที่มา. http://www.udru.ac.th  

 

 

http://www.udru.ac.th/
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พุทธสุภาษิตประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สุวิชาโน ภวฺ โหติ (ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ) 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี  

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที ่
     สวยงาม 

      สีเหลือง(ทอง) แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 

   
รูปภาพที่ 5.5 สีประจ ามหาวิทยาลัย  

 ตราประจ ามหาวิทยาลัย 

 
รูปภาพที่ 5. 6 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ีที่มา. http://www.udru.ac.th  

http://www.udru.ac.th/
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเป็นรูปวงรี 2 วง ซ้อนกัน ระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นภาษาไทย
ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ” ส่วนล่างเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “UDON THANI RAJABHAT 
UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข 9          

รอบวงจักร มีรัศมี เปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตาฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปล
ความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน  

สีน ้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที ่
     สวยงาม 

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 
สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สีขำว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
รูปภาพที่ 5.7 ดอกจาน ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราภัฏอุดรธานี  
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วิสัยทัศน์ (Vision)     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย  ผลิตบัณฑิต        

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

พันธะกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ส านึกความเป็นไทย และมีความ
รักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตร      

แนวใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการก าลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดนจีน 

2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีท้องถิ่น 

3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมาย (Target) 

1. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศและ 
ภูมิภาค 

2. เพิ่มงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและภูมิภาค 

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
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4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ประชาชนและองค์กร
ในท้องถิ่น 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนสาธิตในสังกัด  

อัตลักษณ ์ จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ ์ แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เป็นอุดมศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกแบบผู้ประกอบการ 

2. เพื่อพัฒนาและบูรณาการงานวิชาการในการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี ที่สามารถ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
ด าเนินการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อสร้างรากฐานให้เกิดความมั่นคงของชุมชนใน
ประเทศ 

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นและภูมิภาค เป็นแหล่งในการ    

ให้ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเป็นผู้น าในการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและภูมิภาค 

4. เพื่อปรับปรุงองค์กรและระบบบริหารจัดการภายในให้มีความเข้มแข็งมีความยืดหยุ่นมีอิสระ
คล่องตัวในการด าเนินงาน มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยให้
องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
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เป้าหมาย 

1. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศและ
ภูมิภาค 

2. เพิ่มงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและภูมิภาค 

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ประชาชนและองค์กร
ในท้องถิ่น 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนสาธิตในสังกัด 
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

ครุยวิทยฐานะ 
ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีลักษณะคล้าย ๆ ชุดครุยพระยาแรกนา หรือ

ขุนนางสมัยโบราณหรือที่เรียกว่าครุยเทวดา ลักษณะเป็นครุยเนื้อผ้าโปร่งสีขาวมีแทบสีเขียว-เหลือง-
ทอง-น้ าเงิน และแทบสีคณะอยู่ตรงกลาง  

 

สีแทบประจ าคณะ 

                  สีฟูา = คณะครุศาสตร ์
                  สีเหลือง = คณะวิทยาศาสตร ์
                  สีชมพ ู= คณะวิทยาการจัดการ 
                  สีแสด = คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
                  สีแดง = คณะเทคโนโลย ี

 

 

 

 

http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
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รูปภาพที่ 5.8  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

ที่มา. http://www.udru.ac.th 

http://www.udru.ac.th/
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คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

คณะครุศาสตร ์ (Faculty of Education) 

ที่อยู่ อาคาร 12 ถนนภายในมหาวิทยาลัย ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวัด
อุดรธาน ี41000 

วันก่อตั้ง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 

สีประจ าคณะ                สีฟูา 
สัญลักษณ ์ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 

 
รูปภาพที่ 5.9 อาคารคณะครุศาสตร ์   

ประวัติความเป็นมา  

คณะครุศาสตร์มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามล าดับ
ดังนี้  

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร  เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ 

http://wikivisually.com/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2466
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ในปีพ.ศ. 2473 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดร 
ในปีพ.ศ. 2475 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดอุดรธาน ี

ในปีพ.ศ. 2482 โอนไปสังกัด โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุดรธาน ี

ในปีพ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียน ฝึกหัด
ครูอุดรธาน ี

ในปีพ.ศ. 2503 ยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูอุดรธาน ี

ในปีพ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาเป็นครั้งแรก
มีการจัดตั้งคณะวิชาต่างๆขึ้น โดยปรับหมวดวิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ประกอบด้วย  6

ภาควิชาคือ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ภาควิชาจิตวิทยาและการแน ะ
แนว ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษาและภาควิชา
พลศึกษาและนันทนาการ 

ในปีพ.ศ. 2530 จัดตั้งภาควิชาการอนุบาลศึกษาเพิ่มขึ้น  

ในปีพ.ศ. 2537 จัดตั้งบ้านเด็กราชภัฏเพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน 

ในปีพ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครู อุดรธานี 
เป็นสถาบันราชภัฏอุดรธานี คณะวิชาครุศาสตร์เป็นคณะครุศาสตร์  

ในปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(เคมี)และหลักสูตร       

ปริญญาโท 2 สาขา  คือ สาขาบริหารการศึกษาและสาขาหลักสูตรและการสอน(คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ในปีพ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาษาไทย สังคม
ศกึษา และพลศึกษา)    

ในปีพ.ศ.2544 คณะครุศาสตร์และสถาบันราชภัฏเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นครั้งแรก พ.ศ. 2546 ด าเนินการ
โครงการพัฒนาครูและผู้บริหารประจ าการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตร
บัณฑิต การบริหารการศึกษา 

ในปีพ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏอุดรธาน ีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
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ในปีพ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 และเปิดสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี โดย
เริ่มต้นโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีพร้อมทั้งการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับ
ทุนการศึกษาตามโครงการร่วมกับ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2548 จัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2550 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 7 สาขา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา  

คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา 
ในปีพ.ศ. 2549 จัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช  2550 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 4 สาขา คือ ทัศนศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ การศึกษาปฐมวัย  

ในปีพ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ปรัชญา (Philosophy) 

วิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝุรู้ สู้งาน มีวิญญาณครู อยู่อย่างพอเพียง 
ปณิธาน (Determination) 

คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(Faculty of Humanities and Social Sciences) 

ที่อยู่ อาคาร 8 ถนนภายใน ต าบลหมากแข็ง อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวัดอุดรธาน ี41000 

วันก่อตั้ง พ.ศ. 2517 

ค าขวัญ  คุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สู่ความรุ่งเรือง 
สีประจ าคณะ                   สีแสด 

สัญลักษณ ์ รูปโลกผู้ชายผู้หญิง 

http://wikivisually.com/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
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รูปภาพที่ 5.10 ตราสัญลักษณค์ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ที่มา http://human.udru.ac.th/main/index.php?option=com 

ประวัติความเป็นมา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ชื่อว่า  "คณะวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เปิดสอนระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาการศึกษา) ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมา
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (สาขาศิลปศาสตร์)  

http://human.udru.ac.th/main/index.php?option=com
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รูปภาพที่ 5.11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะ 1 ใน 5 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดนตรี ซึ่งเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย 
และท าการเรียนการสอนหลายกลุ่มวิชา ซึ่งในอนาคตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ที่จะแยกสาขาวิชาต่างๆ ออกเป็นคณะเอกเทศต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาเป็นครั้ง
แรก ในปี พ.ศ. 2517 และได้จัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้เปลี่ยนหมวดวิชา
ต่างๆ เป็นภาควิชา ประกอบด้วย 10   ภาควิชา  

1. ภาควิชานาฏศิลป์และดนตร ี  2. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์
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3. ภาควิชาประวัติศาสตร ์  4. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
5. ภาควิชาภาษาไทย   6. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

7. ภาควิชาภูมิศาสตร ์  8. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
9. ภาควิชาศิลปศึกษา   10. ภาควิชาสังคมวิทยา 

          ในปี พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนชื่อ จากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขา     

ศิลปศาสตร์ แบ่งการบริหารออกเป็น 10 ภาควิชา และ 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ 
  1. ภาควิชานาฏศิลป์และดนตร ี  2. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์
  3. ภาควิชาประวัติศาสตร ์  4. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
  5. ภาควิชาภาษาไทย   6. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

7. ภาควิชาภูมิศาสตร ์  8. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
  9. ภาควิชาศิลปศึกษา   10. ภาควิชาสังคมวิทยา 

11 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
พ.ศ. 2542 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการบริหารการเรียนการสอนแบบ

โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 8 โปรแกรมวิชา ดังนี ้
1.โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  2. โปรแกรมวิชาดนตร ี
3.โปรแกรมวิชานาฏศิลป ์  4. โปรแกรมวิชาศิลปะ 

5. โปรแกรมวิชาภาษาไทย  6. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

7. โปรแกรมวิชารัฐประศาสตนศาสตร ์  

8. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตใน 12 สาขาวิชา ดังนี ้  

1. สาขาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  4. สาขาวิชาภาษาจีน 

5. สาขาวิชานิติศาสตร ์   6. สาขาวิชาทัศนศิลป ์

7. สาขาวิชาดนตร ี   8. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
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9. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
11. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์  12. สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 

ปรัชญา (Philosophy) 

  คุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สู่ความรุ่งเรือง 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
สากลและภูมิปัญญาไทย เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิต การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
และวิชาชีพสู่ความเป็นสากล 

พันธะกิจ(Missions)  

  1. บริการจัดการด้านวิชาการ โดยมุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่ชุมชน และประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอินโดจีน 

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

  4. วิจัยเพ่ือเพิ่มพูนองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. สืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

คณะวิทยาศาสตร ์(Faculty of Science) 

ที่อยู่ อาคาร 9 ถนนภายใน ต าบลหมากแข็ง อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวัดอุดรธาน ี41000 

ศูนย์การศึกษาสามพร้าว อาคาร ScB1 ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวัดอุดรธาน ี

วันก่อตั้ง  พ.ศ. 2518 

ค าขวัญ  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐาน บูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้    

น าเทคโนโลยีสู่ชุมชน  พัฒนาคนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สีประจ าคณะ                 สีเหลือง 
สัญลักษณ ์ อะตอม 

http://wikivisually.com/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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 รูปภาพที่ 5.12 ตราสัญลักษณค์ณะวิทยาศาสตร์  

ที่มา http://sci.udru.ac.th/newsci/?page_id=19 

ประวัติความเป็นมา  
ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยการด าเนินการในระยะแรกได้เปิดสอน

ในระดับ ปกศ. ชั้นสูง และปริญญาตรีเฉพาะสาขาการศึกษา โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 9 

ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชา
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 
ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
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รูปภาพที่ 5.13 อาคารคณะวิทยาศาสตร์  

ในปี พ.ศ. 2524 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ มีประชาชนต้องการเข้า
ศึกษาในวิทยาลัยครูเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชน จึงมีโครงการให้คณะวิชาเปิดสอนสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูขึ้นเป็นครั้งแรก 
เรียกว่า หลักสูตรเทคนิคการอาชีพ โดยคณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนในสาขา ก่อสร้าง ช่างยนต์ 
คหกรรม และเกษตร  

ในปี พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) มีผลให้วิทยาลัยครู
สามารถผลิตก าลังคนโปรแกรมวิชาชีพอื่นอย่างชัดเจน และในปี พ.ศ. 2528 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้
เปิดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากโปรแกรมวิชา
การศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายใน
บางส่วน ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์เปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาสุขศึกษา
เปลี่ยนเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการสังกัดในคณะวิชา     

ครุศาสตร์  
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ในปี พ.ศ. 2530 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และได้จัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ ท าการเปิดสอนหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับ
อนุปริญญา    

ในปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัย
ครูฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2536  

ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และได้ยกฐานะวิทยาลัยครู
เป็นสถาบันราชภัฏ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ในปี พ.ศ. 2541 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารเป็นแบบ
โปรแกรมวิชา โดยแบ่งออกเป็น 17 โปรแกรมวิชา ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาเคมี 
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมวิชา 
คหกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ก่อสร้าง) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ โปรแกรมวิชา       

สัตวบาล โปรแกรมวิชาสัตวรักษ์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็น 10 ส่วนราชการ โดยจัดตั้งส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี แยกออก
จากกัน ซึ่งในปีการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สาขาวิชาสุขศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์มีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสุขศึกษา 
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ในปี พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์มีสาขาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ศึกษา วิเคราะห์สภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่นเพื่อน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ บุคลากร ตลอดจนหลักสูตรการ
เรียนการสอน ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์  
ปรัชญา (Philosophy) 

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐาน บูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ น าเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
พัฒนาคนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ คู่จริยธรรม พัฒนางานวิจัย และบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาไทย เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธะกิจ(Missions)  

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการเรียนรู้ มีความตระหนักถึงคุณค่าความ
เป็นไทยและวัฒนธรรมไทย มีความรักและความผูกพันในท้องถิ่น 

2. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี 
3. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมกับภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของสังคมโดยการให้บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

คณะวิทยาการจัดการ Faculty of Manegement Science 

ที่อยู่ อาคาร 3 ถนนภายใน ต าบลหมากแข็ง อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวัดอุดรธาน ี41000 

วันก่อตั้ง พ.ศ. 2528 

ค าขวัญ  บูรณาการศาสตร์สากล สู่ชุมชนท้องถิ่น 

สีประจ าคณะ      สีชมพ ู

สัญลักษณ ์ 30 ป ี/ไหบ้านเชียง 
 

 
 

รูปภาพที่ 5.14 ตราสัญลักษณค์ณะวิทยาการจัดการ ที่มา http://ms.udru.ac.th/ms/ 

ประวัติความเป็นมา 
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ที่ได้ก าหนดในมาตรา 5              

ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ โดยเริ่มเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2528 โดยจัดการ
เรียนการสอน 2 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปีการศึกษาต่อมาจึงเปิดสอน
สาขาวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 

http://wikivisually.com/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
http://wikivisually.com/w/index.php?title=30_%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในห้าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตและมุ่งเน้นการกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ผู้ด้อยโอกาสและให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมเพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี
และพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่น ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้มีศักยภาพ
ความพร้อมและความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมการเผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงท าให้ชื่อเสียงของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง 

 
รูปภาพที่ 5.15 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน
ผลิตบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการ
สื่อสารการตลาด หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชานิเทศสาสตร์ และหลักสูตรบัญชี
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บัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังมีโครงการร่วมมือกับ
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวล าภู มุ่งที่จะพัฒนานักธุรกิจในจังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น เป็นก าลังส าคัญในการที่จะพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่น  

ปรัชญา (Philosophy) 

 บูรณาการศาสตร์สากล สู่ชุมชนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

    ผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีส่วนร่วมในการะบวนการประชา
สังคมอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

พันธะกิจ(Missions)  

    1.ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมและท้องถิ่น  

    2.สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจัยและงานวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยให้เป็น
ที่ยอมรับของสังคมและระดับสากล 

    3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติ 
    4.ท านุบ ารุงและสืบสารศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 
    5.พัฒนาองค์กรและบุคลากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล 

 

คณะเทคโนโลยี (Faculty of Technology)  

ที่อยู่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว อาคาร TB3 ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวัดอดุรธาน ี

    41000 

วันก่อตั้ง 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 

ค าขวัญ เป็นแหล่งวิชาการเพ่ือการเรียนรู้  สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี  

และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ  บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย  เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สีประจ าคณะ      สีแดง 
สัญลักษณ ์ ล้อเกียร ์ฟันเฟือง 
 

http://wikivisually.com/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://wikivisually.com/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ประวัติความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยี เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ตามประกาศกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 
11 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 จัดเป็นคณะล าดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย 

 
รูปภาพที่ 5.16 อาคารคณะเทคโนโลยี  

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 15 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีก่อสร้าง 
เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและบริการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมเครื่องกล 
และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรม และระบบการผลิตในท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม เพื่อให้คณะเทคโนโลยีสามารถ
ตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นชุมชนทางวิชาการ ที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่
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พ่ึงของท้องถิ่นได้ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็น “สังคมแห่งนวัตกรรม ” หรือ “Innovation 
Society” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นแหล่งวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ สร้างสรรค์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญา
ไทย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

พันธะกิจ(Missions)  

1.พัฒนาคณะเทคโนโลยีให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ 

2.สร้างองค์ความรู้การวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง บูรณาการการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้บัณฑิตคณะเทคโนโลยี
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงตนอย่างพอเพียง เป็นที่พ่ึงของชุมชนและท้องถิ่น 

4.พัฒนาคณะเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพ่ือการบริการ
วิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป (The Office of General Education)  

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง เป็นวิชาที่
ช่วยเสริมความเติมเต็มความเป็นบัณฑิตและมุ่งเสริมสร้างความเป็นมนุษย์มุ่งพัฒนา ท้องถิ่น ให้นักศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจ รักในศิลปะและวัฒนธรรมถิ่นฐานบ้านเกิด ส่งเสริมความ  เป็นพลเมืองดีซึ่งตาม
โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องได้เรียนวิชา  พ้ืนฐานประมาณ 1 ใน 4 

ของจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของสาขาวิชาเอกนั้น ๆ ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา วิทยาลัยครูอุดรธานีได้รับ
การยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏอุดรธานี มีการปรับโครงสร้างของสถาบัน โดยจัดตั้งเป็นคณะต่างๆ 
รายวิชาพื้นฐานก็อยู่ในความ รับผิดชอบของคณะในการจัดการเรียนการสอน โดยวิชาพื้นฐานประกอบ
ไปด้วย 4 กลุ่มวิชา ได้แก่  

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
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(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หลังจากนั้น สถาบันฯ ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิชาพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาเป็นล าดับ  

ปพี.ศ.2541 ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐานจากหลักสูตรรายวิชามาเป็นหลักสูตรแบบ  บูรณาการ และ
เปลี่ยนค าว่า วิชาพื้นฐาน เป็น วิชาศึกษาทั่วไป ( General Education) ปีพ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้มี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
อย่างเป็นเอกเทศทั้งหมด 14 รายวิชา ไม่ให้กระจายอยู ่ตามคณะต่าง ๆ โดยให้สังกัดอยู่ในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มีประธานหมวดวิชา  ศึกษาทั่วไปเป็นผู้บริหารงาน  ปีพ.ศ.2548 ได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในทุกคณะ รวมทั้งวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจาก  สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการ
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547และได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย โดยเริ่มใช้
หลักสูตรดังกล่าวตั้งปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน  จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิม ปี พ.ศ. 2556             

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดตั้ง “ส านักวิชาศึกษาทั่วไป” โดยให้เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะ
เทียบเทียบเท่าคณะเพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพเกิดความ
คล่องตัวตลอดจนพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม  

ปรัชญา(Philosophy) 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพิ่มพูนความเป็นพลเมืองด ี

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างลักษณะความเป็นมนุษย์และพลเมืองดีให้แก่บัณฑิต  

พันธะกิจ(Missions)  

ส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหน่วยงานบริหารและจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษามุ่งพัฒนาและ
เสริมสร้างลักษณะความเป็นมนุษย์มุ่งพัฒนาท้องถิ่น ให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ รักใน  ศิลปะและ
วัฒนธรรมถิ่นฐานบ้านเกิด ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างสนับสนุน  บุคลากรให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอนสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย มีคุณธรรมและ จริยธรรม 
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ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี(ASEAN Stduies Center)  

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้มีการประกาศให้เป็นวาระแห่งชาตินับ ตั้งแต่         
ปีพ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาประเทศเพื่อนบ้านขึ้นเพื่อศึกษา  

เผยแพร่ข้อมูล และให้ความรู้ เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  การเมือง
การปกครอง ของประเทศเพ่ือนบ้านแถบอินโดจีน รวมทั้งเป็นศูนย์ติดต่อประสานงาน  โครงการความ
ร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยได้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการเตรียมทรัพยากร
มนุษย์ อันได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ทั้ง นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์  ทั้งในจังหวัดอุดรธานีและ
จังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ตระหนักและเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น      

ในปี พ.ศ.2558 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ศูนย์ การศึกษาประเทศเพ่ือนบ้านได้ยกระดับเป็น 
ศูนย์อาเซียนศึกษา โดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอย่างเป็นทางการเพ่ือขานรับนโยบาย
ในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 
รูปภาพที่ 5.17 อาคารศูนย์อาเซียนศึกษา  
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บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น 

ใน พ.ศ. 2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยให้มี
บทบาทหน้าที ่ดังนี ้

“...เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น      

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี  
สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรอื่นเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของ
คนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาส่งเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  ทั้งนี้โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม ” (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547:1-

24) 

จากเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ดังกล่าวสะท้อนถึง
ความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏว่า  ให้เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” แสดง
ให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับท้องถิ่นโดยมีพันธกิจส าคัญคือ  “การ
พัฒนาท้องถิ่น” อันนับเป็นพันธกิจส าคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งพึงตระหนักในเรื่องนี้  โดยมี
วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการ  “...ส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล...” 

นอกจากนี้  มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ยังก าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้ 

1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  ส านึกในความเป็นไทย  มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
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3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา  และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย  คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจากเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และภาระหน้าที่ตามที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดที่กล่าวมาข้างต้นยืนยันชัดเจน
ถึงอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างดีว่า เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น เพื่อคนในท้องถิ่น 

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีบทบาทส าคัญเกี่ยวพันกับการพัฒนาทั้งทางการบริหาร
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่นและช่วงเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏก็ด าเนินบทบาท
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการเปิดการเรียนการสอนหลากหลาย คณะ อาทิ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลย ี คณะคุรุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฎซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือชุมชนท้องถิ่นมีประมาณ  41 แห่งทั่ว
ประเทศได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และบางแห่งได้เปิดใน
ระดับปริญญาเอก ภารกิจหน้าที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศส่วนใหญ่แล้วปรัชญา
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก และบางแห่งมีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยที่
เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นและกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และได้มีองค์กร
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ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศมีการจัดการศึกษาและผลิต
บุคลากรด้านการศึกษาหรือบัณฑิต (บุญยิ่ง ประทุม.https://www.gotoknow.org/posts/265696) 

ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญหลง พูดถึงมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นว่า ควรจะแตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยปกติ โดยเริ่มจาก Mission (พันธกิจ) ต่างกันคือ ลูกค้าเป็นคนละกลุ่มกับมหาวิทยาลัย
ทั่วไป มหาวิทยาลัยท้องถิ่นลูกค้าส่วนใหญ่ ก็จะเป็นคนในท้องถิ่น ดังนั้น ภารกิจคือหยิบยกปัญหาของ
ท้องถิ่น มาเป็นส่วนของการเรียนการสอน การวิจัยและงานพัฒนาอื่น ๆ ในประเทศอังกฤษ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มหาวิทยาลัย Top ten ของประเทศ ให้ท าวิจัยระดับโลก แต่
นอกจากนั้น จะให้ท าในประเทศ คือ หาองค์ความรู้ หยิบยกความรู้ในท้องถิ่นหรือของประเทศให้ชัดเจน 
ดังนั้นต้องเชื่อมโยงกับวารสารว่าจะเป็นวารสารที่จะตอบสนองต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจริง  ๆ

นอกจากนั้นกระบวนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน หรือเพ่ือสรุปบทเรียน การค้นหาศักยภาพ
ของชุมชนเพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการท า
แผนแม่บทชุมชนระดับต าบลและหนุนเสริมเรื่องความรู้ในกระบวนการท าแผน การพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ระบบการสื่อสารชุมชน การส่งเสริมความ
เข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น สิทธิชุมชน เป็นต้น 

ค าว่า ชุมชนท้องถิ่น จึงหมายถึง การรวมกันของกลุ่มคน ในรูปของกลุ่มสังคมมีการปฏิบัติต่อกัน
ทางสังคม มีปฏิกิริยาและการโต้ตอบต่อกันทางสังคมมีลักษณะของความสัมพันธ์กันทางสังคม เอื้ออาทร
ต่อกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยอาศัยอยู่ ณ อาณาบริเวณเดียวกันซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ส าหรับเป็น
ที่อยู่อาศัย และประกอบกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดระเบียบทางสังคมอันเป็นการควบคุม
ความสัมพันธ์ของสมาชิก กลุ่มสังคมอาจมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับจ านวนของสมาชิกในกลุ่ม
สังคม  

ดังนั้น บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น
เป็นหลัก จึงจะสามารถขับเคลื่อนและสร้างพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งได้ และที่ส าคัญมหาวิทยาลัย
ควรมีบทบาทในฐานะเป็นองค์กรด้านวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการเปิดพ้ืนที่สาธารณะ หรือเป็นพ้ืนที่
แห่งการเรียนรู้ของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ในรูปแบบของเครือข่ายการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน 

https://www.gotoknow.org/user/baocd12/profile
https://www.gotoknow.org/posts/265696
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บทสรุป 

ในทุกวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี นับว่าเป็น "วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"  

โดยมหาวิทยาลัยจะจัดพิธีท าบุญตักบาตรบริเวณลานหน้าหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     

เพื่อความเป็นสิริมงคล และร าลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู
กสิกรรมมลฑลอุดร เมื่อปี พ.ศ. 2466 จากนั้นได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุดรธานี สถาบันราชภัฏ
อุดรธานี จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาล
ท่ี 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยก
ฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”  

ในทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ ” สืบเนื่องจากวันที่  14 กุมภาพันธ์ 
2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูอุดรธานี และวิทยาลัยครูทั่วประเทศ  และได้มีพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ส่วนพระองค์ เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่น าความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและ
จงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการ
พัฒนาประเทศและบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ดังนั้น  วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ ถือว่า
เป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ด้วยเช่นกัน 

ค าว่า “ราชภัฏ” ให้ความหมายที่กินใจความว่า “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน” หาก
ตีความตามความรู้สึกยิ่งกินใจและตีความได้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือ “การถวายงานประดุจข้า
ราชบริพารที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทที่ต้องถวายงานอย่างสุดความสามารถ สุดชีวิต และ     

สุดจิตสุดใจ” ซึ่งการเป็นคนของใต้ฝุาละอองธุลีพระบาทย่อมเป็นข้าของแผ่นดินอีกด้วย เนื่องจากว่าใต้
ฝุาละอองธุลีพระบาทผู้เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวราชภัฏ ทรงเป็นแบบอย่างการทรงงานเพื่อบ้านเมือง 
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และแผ่นดินอย่างที่มิเคยทรงหยุดพักแม้เพียงนิด แม้ยามที่ทรงประชวรก็ไม่เคยหยุดทรงงาน เพ่ือ
ความสุขของปวงชนชาวสยามของพระองค์นั้นเองด้วยเหตุผลเหล่าใต้ฝุาละอองธุลีพระบาทจึงได้
พระราชทานพระราชลัญจกร อันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิศริยยศ พระราชอิศริยศักดิ์ ลงมาเป็นตรา
สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประหนึ่งเครื่องเตือนความทรงจ าว่าพวกเราชาวราชภัฏคือ      

“คนของพระราชา และข้าของแผ่นดิน” 

เนื่องใน”วันราชภัฎ” มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ขึ้นอาทิ การท าบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และการมอบ
รางวัลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีต่อการสนับสนุนอุดมการณ์ของ “ชาวราชภัฎ” หนึ่งในรอบปีมี
วาระส าคัญอย่างยิ่งที่พวกเราเลือดราชภัฎจะถือโอกาสในการท างานเพื่อสนองแนวทางพระราชด าริสืบ
ต่อพระราชปณิธานและสืบสานพระราชประสงค์ เหมาะสมกับการเป็น “ข้ารองพระยุคลบาทยิ่ง ” และ
อย่างให้ชาวราชภัฏทุกท่านส านึกอยู่เสมอว่า “มีหน้าที่อุทิศตนท างานทุกอย่าง เพื่อเป็นบทพิสูจน์       

ความจงรักภักดิ์ดี และเทิดทูนใต้ฝุาละอองธุรีพระบาท และล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกๆ พระองค์อย่างหา
ที่สุดมิได้ ส าคัญนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พวกเราชาวราชภัฏต้องเทิดทูนไว้เหนือ
เกล้าเกศี ด้วยการปฏิบัติทึกภาระกิจที่ได้รับมอบหมายประหนึ่งท าถวายใต้ฝุาละอองธุลีพระบาทในทุก
กรณี เพราะพวกเราชาวราชภัฎคือ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 

รูปภาพที่ 5.18 คณาจารย์ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
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ค าถามท้ายหน่วยที่ 5 

1. อธิบายถึงวิวัฒนาการความเป็นมาและความส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานตี่อสังคม
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

2. อธิบายความเป็นมาของคณะต่างๆและบทบาทหน้าที่ต่อท้องถิ่นได้อย่างถูกกต้อง 
3. วิเคราะหบ์ทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับกับการพัฒนาพ้ืนถิ่นอุดรธานใีนฐานะ

นักศึกษา ในสาขาหรือคณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ได้อย่างเหมาะสม 
4. ยกตัวอย่างกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานตี่อสังคมวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอุดรธานีได้อย่าง

ถูกต้อง 
5. ยกตัวอย่างกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นถิ่นอุดรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้

อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
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สมภพ มานะรังสรรค์และกนกศักดิ์ แก้วเทพ. 2530. อุตสาหกรรมน้ าตาลในประเทสไทย.กรุงเทพฯ :  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เสรี ซาเหลา และคณะ.2545. กลุ่มชาติพันธุ์: วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดนครสวรรค์. ส านักวิจัย 
และบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี.2554 . อุดรธาน ี:วิถีชีวิต อารยธรรมและการพัฒนา.อุดรธาน ี:  

ส านักงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธาน.ี  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี.2556 . 121 ปี จังหวัดอุดรธานี . อุดรธาน ี: ส านักงานจังหวัด 

อุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธาน.ี  

อภิญญา เฟ่ือมฟูสกุล. 2543. แนวความคิดหลักทางสังคมวิทยา เรื่อง อัตลักษณ ์(ฉบับร่าง). เอกสาร 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/033/262_1.PDF
http://kanchanapisek.or.th/kp8/nki/nki103.html
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5+%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


วิถีชีวิตพื้นถิ่นอุดรธานี Udon Thani’s Way of Life 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภิละ หน้า 205 

 

ประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 ธันวาคม 
2543 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ. 

สัมภาษณ์ ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555. นาย สมคิด สกุล จูมทอง เพศ ชาย อายุ 72 ปี.  
บ้านเลขที1่24 หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

สัมภาษณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2556.นางวนิดา โคตรศาลาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านท่าตูม ผลิตภัณฑ์ปลาร้าปองท่าตูมบ้านเลขที่ 162/1 บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ต าบลหมู่ม่น  
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-266228 และ 081- 2609633.  

สัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2556.นางสาวน้ าฝน เสียงอ่อน ประธานกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้าน 

ดอนกลาง บ้านเลขที่  103 หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง  ต าบลพังง ูอ าเภอหนองหานจังหวัด 

อุดรธาน ี41130 . 

http://tv.bectero.com/uploads/pic_news/big_145805251356e81da19749c.jpg 

http://www.aseanthai.net/english/images/article/news1428/n20160809153549_41114.p

ng 

www.udonthani.go.th/2014/pdf/udonthani.pdf 

http://th.wikipedia.org/wiki) วิกีพิเดีย.2558. สารานุกรมเสรี ข้อมูล ณ ปี 2558 

http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616 

ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2558 

http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

http://udon.nso.go.th/(ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธาน)ี 

http://www.thepannaraihotel.com/images/news_images/2/IMG_8310.jpg(แหล่งมรดกโลก
บ้านเชียง) 

http://www.nongbualamphu.go.th/390/index.php(ศาลพระนเรศวรที่จังหวัดหนองบัวล าภ)ู 

https://th.wikipedia.org( อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเดิม) 

https://th.wikipedia.org/wiki/(จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) แม่ทัพปราบฮ่อฝุาย 
ไทย(นั่งทางซ้าย) ถ่ายรูปคู่กับเจ้าราชวงศ์ (ค าสุก) แห่งหลวงพระบางที่กองบัญชาการเมืองซ่อน) 

http://www.udonthani.go.th/2014/pdf/udonthani.pdf
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616
http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616
http://udon.nso.go.th/(�ӹѡ�ҹʶԵԨѧ��Ѵ�شøҹ�)
http://www.thepannaraihotel.com/images/news_images/2/IMG_8310.jpg(�����ô��š��ҹ��§)
http://www.thepannaraihotel.com/images/news_images/2/IMG_8310.jpg(�����ô��š��ҹ��§)
http://www.nongbualamphu.go.th/390/index.php(��ž�й����÷��ѧ��Ѵ˹ͧ�������)
https://th.wikipedia.org/
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
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http://www.bloggang.com/( พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 พระองค์เจ้าคัดณางยุคล กรมหลวงพิชิต 
ปรีชากรข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวกาว ) 

http://www.bloggang.com/( พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวง 
ประจักษ์ศิลปาคมเสนาบดีกรมวัง และข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวพวน) 

https://sites.google.com/site/kantimakedsing/canghwad-xudrthani-doy-baengkh(จังหวัด
อุดรธานีในแผนที่ประเทศไทย) 

https://th.wikipedia.org/wiki(พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวง 
ประจักษ์ศิลปาคม แม่ทัพฝุายใต้ ฉายก่อนหน้าที่จะยกกองทัพไปปราบฮ่อวันหนึ่ง) 

http://www.pracharkomnews.com/wp-content/uploads/รูปปก2-212.jpg(ประเพณีร า 
บวงสรวงร าลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม) 

https://th.wikipedia.org/wiki(พันเอก มหาอ ามาตย์ตรี พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา) 
http://www.oknation.net/blog/wut2013/2014/10/28/entry-1(พระศรีสุริยราชวรานุวัตร 

โพธิ ์ เนติโพธิ์ ) 
https://sites.google.com/site/noobeebear/_/(ตราประจ าจังหวัดอุดรธานี) 
http://www.thaigoodview.com/files/u4567/flug.jpg(ธงประจ าจังหวัดอุดรธานี) 
http://www.herb-health.com/wp-content/uploads/2015/04/ทองกวาว.jpg(ดอกไม้ประจ า 

จังหวัดอุดรธานี)  
http://www.udonthani.go.th/home/generality/view.pdf) 

http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616 

http://www.dmc.tv/pages/(ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน) 

http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/?transaction=post_view.php&room_no=0&i

d_main=733&star=0 (การแต่งกายของชาวไทพวนในอดีตและปัจจุบัน) 

http://pantip.com/topic/33212788 ( ทางเข้าศาลเจ้าปูุย่า(ปึงเถ่ากงม่า) 
http://huexonline.com/knowledge/15/49  (โอจิมินกับนายปรีดี พนมยงค)์ 

http://picoretto.blogspot.com/2010/12/blog-post_31.html(บ้านพักของโฮจิมินที่จังหวัด  

อุดรธานี) 

https://sites.google.com/site/kantimakedsing/canghwad-xudrthani-doy-baengkh(�ѧ��Ѵ�شøҹ��Ἱ���������)
https://sites.google.com/site/kantimakedsing/canghwad-xudrthani-doy-baengkh(�ѧ��Ѵ�شøҹ��Ἱ���������)
https://th.wikipedia.org/wiki
http://www.pracharkomnews.com/wp-content/uploads/�ٻ��2-212.jpg(���ླ���
https://th.wikipedia.org/wiki
http://www.oknation.net/blog/wut2013/2014/10/28/entry-1(������������Ҫ��ҹ��ѵ�
https://sites.google.com/site/noobeebear/_/(��һ�ШӨѧ��Ѵ�شøҹ�)
http://www.thaigoodview.com/files/u4567/flug.jpg(����ШӨѧ��Ѵ�شøҹ�)http:/www.herb-health.com/wp-content/uploads/2015/04/�ͧ����.jpg(�͡����ШӨѧ��Ѵ�شøҹ�)
http://www.herb-health.com/wp-content/uploads/2015/04/�ͧ����.jpg(�͡����Ш�
http://www.udonthani.go.th/home/generality/view.pdf
http://udon.nso.go.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=616
http://www.dmc.tv/pages/
http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/?transaction=post_view.php&room_no=0&id_main=733&star=0
http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/?transaction=post_view.php&room_no=0&id_main=733&star=0
http://pantip.com/topic/33212788
http://huexonline.com/knowledge/15/49%20(��
http://picoretto.blogspot.com/2010/12/blog-post_31.html(��ҹ�ѡ�ͧ�Ψ��Թ���ѧ��Ѵ
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http://www.geocities.ws/seavet72/LH/base-h.htm (432 OMS Udorn RTAFB,Thailand.) 

http://board.palungjit.org/f6A3-325970.html (ชีวิตทหาร จีไอในอุดรธาน)ี 

http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201507/18/816169c4.jpg(ประต ู

หน้ากองบิน 23 อุดรธานีในปี 1962( Timeline 1962,udorntafb.tripod.com) 

http://archive.wunjun.com/construction/2/46.html(วันหยุดทหารจีไอในอุดรธาน)ี 

https://siripunn.wordpress.com/2012/02/05/ (อาหารภาคกลาง) 
https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/page3.jpg (อาหารภาคเหนือ) 

https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/ (อาหารอีสาน) 

http://www.ma-krabi.com/(อาหารภาคใต)้ 

http://www.maree.ac.th/324.html (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
https://today.line.me/th/pc/article (รวม "พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส" ของในหลวง

รัชกาลที่ 9) 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_1 id (หมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน)ี 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_2id(หมู่บ้านต้นแบบ 

เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธาน)ี 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_3id (หมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน ี

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_4id (หมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน)ี 

http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_5id (หมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน)ี 

http://www.udru.ac.th/ (อาคารวังแดงเก่าก่อนการปรับปรุง) 
http://www.udru.ac.th  (หอประชุมใหม่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าว) 

http://www.udru.ac.th  (ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน)ี 

http://www.udru.ac.th (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน)ี 

http://www.geocities.ws/seavet72/LH/base-h.htm
http://board.palungjit.org/f6A3-325970.html
http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201507/18/816169c4.jpg(��е�
http://archive.wunjun.com/construction/2/46.html
https://siripunn.wordpress.com/2012/02/05/
https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/page3.jpg
https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/
http://www.ma-krabi.com/
http://www.maree.ac.th/324.html
https://today.line.me/th/pc/article
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_1%20id
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_2id(�����ҹ��Ẻ
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_3id
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_4id
http://www.cdd.go.th/web/udonthani/cdd_news1detail.php?news_5id
http://www.udru.ac.th/
http://www.udru.ac.th/
http://www.udru.ac.th/
http://www.udru.ac.th/
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http://human.udru.ac.th/main/index.php?option=com (ตราสัญลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร)์ 

http://sci.udru.ac.th/newsci/?page_id=19 (ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร)์ 
http://ms.udru.ac.th/ms/ (ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ) 

http://www.udru.ac.th/2be1/ 

http://wikivisually.com/lang-th/wiki/วิทยาลัยครูอุดรธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://human.udru.ac.th/main/index.php?option=com
http://sci.udru.ac.th/newsci/?page_id=19
http://ms.udru.ac.th/ms/
http://www.udru.ac.th/2be1/
http://wikivisually.com/lang-th/wiki/�Է����¤���شøҹ�
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ประวัติผู้เรียบเรียง 

ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภิละ   

ต าแหน่ง  

- หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

- อาจารย์สอนรายวิชาสังคมวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ,รายวิชาวิถีไทยพ้ืนถิ่น
อุดรธานี,วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอดุรธาน ี

คุณวุฒิประวัติการศึกษา 

- ศศบ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต การพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2538 

- ศศม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 

2541 

ประวัติการท างาน 
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อุดรธานี  ปีการศึกษา 2545.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

8. โครงการวิจัยในฐานนะที่เป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการวิจัย ชื่อโครงการ “การศึกษาบริบทของ
พ้ืนที่ ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทัศนคติและความคิดเห็นต่อโครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าห้วยหลวง-หนองหาร กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี” แหล่งทุน ส านักงานทรัพยากร
น้ าภาค ๓ จังหวัดอุดรธานี กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านอาหารของชน 

ชาติพันธ์ผู้ไทและไทพวน ในจังหวัดอุดรธานี” The study of local wisdom on PHU TAI and THAI 

PAUN ethnic food in Udon Thani Province. แหล่งทุน   ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2557. 

10. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นของชาว
ผู้ไท บ้านถ่อนนาลับ ต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ”  Data development on 

Local food wisdom of Phu Thai ethnic Baan Tonnalup, Tonnalup sub-distric, Baan Dung 

district, Udon Thani Province. แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
ประจ าปีงบประมาณ 2557. 

11. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์ของชนชาติพันธุ์ชาวผู้ไทในจังหวัดอุดรธานี
และชาวผู้ไทในจังหวัดกาฬสินธุ์” THE ETHNIC IDENTITY EXISTENCE OF THE PHUTAI AT 

KALASIN AND UDONTHANEE. แหล่งทุน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2558. 

12. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  “การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น : กรณีชุมชนบ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1 ต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง กับชุมชน
บ้านโคกลาม –  แสงอร่าม ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี.แหล่งทุน สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ประจ าปีงบประมาณ 2558. 
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13. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม อ าเภอหนองวัวซอกับบ้านถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” The 

study was to compare the factors of physical, economy, social and culture between 

Koklam-Sang Aram and Bann Ton Na Lup which affect a sustainable development แหล่ง
ทุน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2559. 

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

หมายเลขโทรศัพท ์092-2521093 

E-mail:   navarat523@gmail.com 
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