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แหล่งเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

วานิตย์  ภูมิบุตร

โรงเรียนบ้านหนองแดง

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี  เขต  ๒
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คำานำา

  หนังสืออิเล็คทรอนิกส์เล่มนี้  สร้างขึ้นเพื่อประกอบการอบรม

 เชิงปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ E-BOOK  เนื้อหาเกี่ยวกับ

การแนะนำาสถานที่สำาคัญๆ ในจังหวัดอุดรธานี  ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์  

จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  อุดรธานีเขต  2 ที่ให้ความรู้

กับผู้เข้าอบรมให้สามารถใช้สื่อมาพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์

 ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กต่อไป
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อนุเสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

อนุเสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

 ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลป

าคมเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้า

จอมมารดาสังวาลย์  ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช 2399    ทรงดำารงตำาแหน่ง

ข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   สำาเร็จ

ราชการมณฑลฝ่ายเหนือ เรียกว่า มณฑลอุดรในสมัยต่อมา ระหว่าง 

 ร.ศ . 112-118     

 ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นเมื่อ ร.ศ 112 ทรงจัดวาง ระเบียบ 

ราชการปกครองบ้านเมืองและรับราชการ ในหน้าที่สำาคัญต่าง ๆ ซึ่งอำานวย 

ประโยชน์สุขแก่ราษฎรนานัปการ     อนุสาวรีย์พระองค์ท่าน   จึงนับเป็น

เกียรติประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานี ตราบเท่าทุกวันนี้
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พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง

 ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำาบลบ้านเชียง เป็นแหล่งประวัติศาสตร์

สำาคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ

ภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ กรมศิลปากรได้ทำาการสำารวจขุดค้น

แหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง ระหว่างปี พ.ศ. 2517–2518 จาก

การศึกษาหลักฐาน ต่าง ๆ ที่พบทำาให้บ้านเชียงเป็นแหล่ง

โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุราว 1822–4600 

โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้แหล่ง

โบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ เมื่อเดือน

ธันวาคม 2535 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซียภายใน

พิพิธภัณฑฯ
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วัดบ้านตาด

ตั้งอยู่ที่ตำ�บลบ้�นต�ด   เดินท�งออกจ�กตัวเมืองไปต�ม

ท�งหลวงหม�ยเลข 2 (อุดร-ขอนแก่น)   ถึงบริเวณสี่แยก

บ้�นดงเค็งแล้วแยกขว�เข้�ไปอีกประม�ณ 9 กิโลเมตร  ถึง

บริเวณวัด สภ�พโดยทั่วไปของวัดนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่�บน

โคกเนินที่ล้อมรอบด้วยกำ�แพงคอนกรีต    มีประตูเข้�ออก

เป็นประตูใหญ่  อยู่บริเวณด้�นหน้�ของวัด ก�รจะเข้�ไปในวัด

ต้องขออนุญ�ตท่�นเจ้�อ�ว�สเสียก่อน ในบริเวณวัดมีสัตว์ป่�

ชุกชุมม�ก ทั้งไก่ฟ้� ไก่ป่� นก กระรอก กระแต หมูป่�    วัด

บ้�นต�ดเป็นที่พำ�นักของพระอ�จ�รย์มห�บัว   ญ�ณสัมปันโน           

พระอ�จ�รย์วิปัสสน� ส�ยพระอ�จ�รย์มั่น ภูริทัตโต ภ�ยใน

วัดนี้เหม�ะสำ�หรับผู้ที่  ต้องก�รไปปฏิบัติธรรมโดยเฉพ�
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     อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

             อุทยาน ประวัติศาสตร์

ภูพระบาท ตั้งอยู่ บริเวณเชิงเขา

ภูพาน ครอบคลุม พื้นที่ประมาณ 

3,430 ไร่ ในเขต บ้านติ้ว ตำาบลเมือง

พาน อยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดระยะ

ทางประมาณ 67 กิโลเมตร ตามเส้น

ทางหมายเลข 2 เส้นอุดรธานี-หนองคาย ถึง บริเวณหลักกิโลเมตร

ที่ 13 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2021 ไปทางอำาเภอบ้านผือ ระยะ

ทางประมาณ 42 กิโลเมตร แยกขวาประมาณ 500 เมตร และตรงไปตาม

เส้นทางหมายเลข 2348 อีกประมาณ 12 กิโลเมตร มีแยกขวาเป็นทางเข้าไป

ประมาณ 2 กิโลเมตร 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งแสดงถึงอารยธรรม

ของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่

เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติทำาให้เกิดเป็นโขด

หินน้อยใหญ่รูปร่างต่าง ๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตที่

น่าสนใจหลายแห่ง

 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-

 16.30 น. อัตราค่าเข้าชม นักท่องเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 

 30 บาท
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    หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น

     เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมผ้าไหมมัดหมี่ที่มีชื่อเสียง  

 รวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนอิสานถ่ายทอด

 ผ่านลวดลาของผ้า  หรือเสื้อผ้าสำาเร็จรูป  ตั้งอยู่อยู่ใน

 เขตอำาเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร 

 ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) 

 ไป 16กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือเป็นทางลูกรังเข้าไปอีก

 2 กิโลเมตร
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วัดนาหลวง (วัดภูย่าอู่)

วัดนาหลวง (วัดภูย่าอู่)  

(อภิญญาเทสิต ธรรม) หรือวัด

ภูย่าอู่ ตั้งอยู่ ที่ บ้านนาหลวง

หมู่ที่5ตำาบล คำาด้วง อำาเภอ

บ้านผือเป็นวัด อบรมวิปัสสนา

กรรมฐานของ จังหวัดอุดรธานี   

ซึ่งหลังจากออก พรรษาแล้ว ก็

จะมีหน่วยงานราชการ องค์และกลุ่มต่างๆ รวมทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษา ที่

สนใจในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาขอเข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรู้และ

เข้าถึงหลักธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาตลอดจนการปฏิบัติเพื่อเข้า

ถึงความสงบสว่างในจิตใจเกิดความสุขสงบ มีสติสัมปชัญญะซึ่งหลวงปู่พระ

ภาวนาวิสุทธาจารย์ประธานสงฆ์ ให้เมตตาต่อผู้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ 

และมีพระครูภาวนาธรรมาภินันทเป็นเจ้าอาวาส ุ และตลอดเวลาที่เข้ารับการ

อบรม จะมีพระครู และพระพี่เลี้ยงค่อยให้คำาแนะนำาและเอาใจใส่ด้วยความ

เมตตา ปัจจุบันมีภิกษุอยู่จำาพรรษา 111 รูป เณร 1 รูป

       การเดินทาง วัดนาหลวงอยู่ห่างจาก จังหวัดอุดรธานี 102  กิโลเมตร

ระยะทาง จากอุดรธานีถึงอำาเภอบ้านผือ 52กิโลเมตร จากอำาเภอบ้านผือ ถึง

ตำาบล คำาด้วง 23 กิโลเมตร   จากตำาบลคำาด้วง ถึง วัดนาหลวง 27 กิโลเมตร



10Phumibut  Wanit     Nongdang School

แหล่งข้อมูล www.google.com

            พระธาตุดอนแก้ว

 พระธาตุ ดอนแก้ว 

หรือเรียกอีก ชื่อหนึ่ง

ว่า พระมหาธาตุ เจดีย์ ตั้งอยู่

ที่บ้านดอนแก้ว ประดิษฐาน

อยู่กลางวัด มหาธาตุเจดีย์ 

ห่างจากตัว เมืองอุดรธานี

ประมาณ 50 กิโลเมตร 

เป็นเจดีย์ทรง เหลี่ยมคล้าย

พระธาตุพนม สูงประมาณ 

18 วาเศษ องค์พระธาตุ

มีลักษณะการ สร้าง 2 ชั้น 

แต่ละชั้นมีรูปแกะสลักเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ นรก-สวรรค์ การก่อสร้าง

พระธาตุเป็นหินทรายรูปทรงสี่เหลี่ยม ยาวประมาณ 1 ศอก รอบนอกฉาบด้วย

ปูน สันนิษฐานว่าวัดพระธาตุดอนแก้ว ใบเสมา และเสาหินสร้างขึ้นในราว

ศตวรรษที่ 12–13  สถานที่ตั้ง  บ้านดอนแก้ว ตำาบลกุมภวาปี อำาเภอกุมภวาปี  

จังหวัดอุดรธานี  
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