แหล่งเรียนรู้ ในเขตบริการ ของ สพป.อุดรธานี เขต ๒

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
รวบรวม

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : ทะเลบัวแดง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่อยู่ :
บ้านเชียงแหว, ตาบล เชียงแหว อาเภอ กุมภวาปี อุดรธานี 41110
ข้อมูลทั่วไป
เป็นบึงน้าจืด บึงหนองหาน แหล่งน้าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไป ด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้า จานวนมาก
โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณ ลงในเดือนมีนาคม ดอกบัว
จะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นักท่องเที่ยวจะมองเห็น ดอกบัวแดง บานเต็มท้องน้า หนองหานสุดลูกหูลูกตา
งดงาม อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคาว่า ทะเลบัวแดง ซึ่งในทุกปีนักท่องเที่ยว สามารถความงดงามของทะเลบัวแดง
หนองหานกุมภวาปี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี มีงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหาน
กุมภวาปี ณ วัดบ้านเดียม ตาบลเชียงแหว อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลการท่องเที่ยว
ที่ทาการปกครองอาเภอกุมภวาปี โทรศัพท์ 042 334 446 สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุดรธานี
โทรศัพท์ 042 325 496 042 326 436
- บริการล่องเรือชมทะเลบัวแดง เวลา 06.00 – 11.00 น. ทุกวัน ณ ท่าเรือบ้านเดียม ตาบลเชียงแหว อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี
- เรือบริการขนาดเล็ก นั่งได้ 2-3คน คิดค่าบริการคนละ 150 บาท ต่อเที่ยว
- เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6-10 คน ราคาลาละ 600 บาท
- ใช้เวลาล่องเรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
- ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล่องเรือชมดอกบัวแดงบาน คือ เวลา 06.00-11.00 น. แต่สามารถชมธรรมชาติ
หนองหานและ นกนานาพันธุ์ได้ตลอดวัน
สัมผัสทะเลบัวแดงหมื่นไร่พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเรือกับบรรยากาศเย็นสบายๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ นางขันแก้ว แสนนางชน ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเดียม โทรศัพท์ 086 222 2486 นางพวงทอง อุดชาชน ประธานกลุ่ม
โฮมสเตย์บ้านเชียงแหว คุณไพรสิทธิ์ สุขรมย์ โทรศัพท์ 089 3950 087 , 083 349 5673 หรือโทร คุณอเนก นวลไชยดี
081 769 6031

ข้อมูลการเดินทาง
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว : ทะเลบัวแดง ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 45 ก.ม. จากเมืองอุดรธานีใช้ทางหลวง
หมายเลข 2 (อุดรธานี-กุมภวาปี) ถึงกิโลเมตรที่ 26 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางห้วยสามพาด-อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
ประมาณ 18 กิโลเมตร นอกจากทะเลบัวแดงแล้วที่ อาเภอกุมภวาปี
2. รถโดยสารประจาทาง : สามารถนั่งรถทัวร์กรุงเทพ – อุดรธานี แล้วไปลงที่อาเภอกุมภวาปี หลังจากนั้นก็เหมารถสอง
แถวในอาเภอมาเที่ยวเทศกาลดอกบัวแดง
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รูปภาพประกอบ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : พระธาตุดอนแก้ว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่ตั้ง : บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตาบล กุมภวาปี อาเภอ กุมภวาปี อุดรธานี 41110
ข้อมูลทั่วไป
พระธาตุดอนแก้ว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระมหาธาตุเจดีย์ ประดิษฐานอยู่กลางวัดมหาธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยม
คล้ายพระธาตุพนม สูงประมาณ 18 วาเศษ องค์พระธาตุมีลักษณะการสร้าง 2 ชั้น และยังมีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่
1. เสมาหินทรายสมัยทวารวดี บางหลักเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบน บางหลักกลมใหญ่ บางหลักกลมเฉพาะตอนต่าจากฐาน ตอน
หนือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนา ยาวขึ้นไปกว่า 3 เมตร หลักหนึ่งมีภาพจาหลักเป็นฐานกลีบบัว เหนือกลีบบัวเป็นรูปคล้ายช้างคู่คู่หนึ่ง
ถวายความเคารพเทวรูปสตรีที่ประทับกึ่งกลาง แสดงปางพระพุทธเจ้าประสูติหลักหนึ่งมีจารึกที่ลบเลือนอ่านไม่ออก เสมาหลาย
หลักปรักหักพัง บางทีมีภาพจาหลักมีจารึกที่ลบเลือนอ่านไม่ออก เสมาหินทรายปักรอบพระมหาธาตุเจดีย์ และอีกส่วนปักห่างจาก
พระมหาธาตุเจดีย์ไปประมาณ 500เมตร พบพระพุทธรุปหินทรายแดง และพระพทธรูปสาริด ฝีมือช่างพื้นบ้าน
2.พระธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยม ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง 2ชิ้น ชั้นแรกกว้างด้านละ 14 ม. สูง 1.25 ม. มีทางขึ้นลงด้าน
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตะวันตก ชั้นที่2 กว้างยาวด้านละ 10 ม. สูง1.50 ม. มีทางขึ้นลง 4 ด้าน และฐานขั้นนี้เป็นลาน
ประทักษิณเจดีย์ องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูน ก่อจากฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประติมากรรมปูนปั้นรูปกลีบบัวหงายประดับที่มุมทั้ง 4
และมีประติมากรรมนูนต่า ภาพพระพุทธเจ้าพระสาวก เทวดา และบุคคล ประดับโดยรอบเรือนธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3
ชั้น สูงขึ้นไปตามลาดับ โดยมีบัวคว่า บัวหงาย และบัวลูกแก้วคั่น เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมล้านช้าง คล้ายธาตุไม้ของอิสาน เป็น
การรับอิทธิพลพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ยอดธาตุเป็นปลีเล็กเรียวแหลมขึ้นไป

ประวัติความเป็นมา
พระธาตุดอนแก้ว ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ กลางหนองหานน้อยกุมภวาปี ซึ่งเป็นต้นกาเนิดแม่น้าลาปาว ตานานเล่าว่า
พระอรหันต์กลุ่มหนึ่งจะไปนมัสการพระธาตุพนม ได้มาพักแรมที่ดอนแก้ว พระอรหัตนต์องค์หนึ่งอาพาธหนักถึงนิพพาน
พระอรหันต์ทั้งหลายที่เหลืออยู่จึงถวายเพลิงท่านและก่อเจดีย์บรรจุพระธาตุไว้ ต่อมามีกลุ่มคนเข้ามาในดอนแก้วแล้วสร้างใบเสมา
หินทรายล้อมรอบพระธาตุไว้ และปักรายรอบบริเวณดอนแก้ว จากการศึกษาพบว่าเป็นเสมาสมัยทวารวดี ต่อมาชุมชนลาวได้อพยพ
จากเมืองร้อยเอ็ด เมืองชัยภูมิ เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ดอนแก้ว มีท้าวชินเป็นหัวหน้าชุมชน ได้ปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ขึ้น (จากจารึก
ที่ฐานพระธาตุเป็น ตัวลาวโบราณ) บอกว่าบูรณะเสร็จสิ้นปี พ.ศ. 2441 ประมาณ ปี พ.ศ. 2471 มีชุมชนหลายกลุ่มเข้ามาอยู่ใน
ดอนแก้ว ส่วนใหญ่เป็นลาวเวียง จึงได้สร้างวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นที่ดอนแก้วให้ชื่อว่า วัดมหาธาตุเจดีย์ พ.ศ. 2513
พระครูสังฆรักษ์ (ชน) เจ้าอาวาส ร่วมมือกับชาวบ้านดอนแก้วปฏิสังขรณ์พระธาตุให้แข็งแรงกว่าเดิม จากการศึกษาของนัก
โบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า อายุของพระธาตุเจดีย์มีอายุไม่ต่ากว่า 1,500 ปี

ข้อมูลการเดินทาง
เดินทางจากจังหวัดอุดรธานี ห่างจากอาเถอเมือง 50 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2 อุดรธานี - ขอนแก่น ถึงทางพาด
กุมภวาปีเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อาเภอกุมภวาปี ระยะทาง 15กิโลเมตร ถึงตัวอาเภอ เดินทางเข้าสู่เกาะดอนแก้วประมาณ 1 กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐๗
แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ ๕๖๔ กิโลเมตร

-4การเดินทางรถโดยสารประจาทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี
ทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกาแพงเพชร (หมอชิต ๒) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท
ขนส่ง จากัด โทร. ๑๔๙๐, ๐ ๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖ และที่สถานีขนส่งอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๔๘๙ www.transport.co.th
(มีรถออกทุกๆ ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่ ๐๕.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.) และมีบริการรถเมล์ขาว และรถประจาทาง สามารถขึ้นได้ที่ ตลาดรังสินา
จ.อุดรธานี
การเดินทาง รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔
www.railway.co.th
การเดินทาง เครื่องบิน
1.การบินไทย จากัด (มหาชน) มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ - อุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ www.thaiairways.com
2.ไทยแอร์เอเชีย มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ - อุดรธานี เที่ยวบินอุดรธานี - อู่ตะเภา และเที่ยวบินตรงอุดรธานี - ภูเก็ต
โทร. 0 25159999 www.airasia.com
3. ไทยไล้อ้อนแอร์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ - อุดรธานี เที่ยวบินตรงอุดรธานี - หาดใหญ่ โทร. 0 25159999
www.lionairthai.com
4. นกแอร์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ - อุดรธานี เที่ยวบินตรงอุดรธานี - เชียงใหม่ โทร. 1318 www.nokair.com

ภาพประกอบ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : สะพานหินท่าลี่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในวนอุทยานภูเขาสวนกวางที่พิกัด UTM 292709E1868613N โดยมีพื้นที่ควบคุมบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าทมและป่าข่า ตาบลท่าลี่ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลทั่วไป
เป็นพื้นที่สวนป่าเก่า ประกาศเป็นวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ในปี 2549 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 34,585 ไร่ สะพานหิน
และหินงามสามจังหวัด มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดกลางทอดตัวยาวในแนวตะวันออกถึงตะวันตก ใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติสาหรับ
แบ่งเขตจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งมีหินโผล่ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ทาให้เกิดการเรียงตัวของก้อนหินที่รูปร่างแปลกตากระจายอยู่เป็นจานวนมาก
จุดเด่นของพื้นที่ เป็นอ่างเก็บน้าลาห้วยทราย เป็นน้าที่ไหลลงมาจากภูเขา และนาไปใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน เป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์น้านานาชนิด มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ บ่อน้าผุด, ถ้าพระ, ถ้าจ้อง, สะพานหินธรรมชาติ มีลักษณะ
คล้ายสะพานเป็นหินทราย สะพานหินเป็นชั้นหินทรายชั้นหนา ของหมวดหินพระวิหาร กลุ่มหินโคราช ที่สะสมตัวโดยแม่น้าขนาด
ใหญ่ในอดีต ลักษณะเป็นหินทราย เม็ดหยาบ สีขาว มีเม็ดกรวดปน เป็นธรณีสัณฐานที่หลงเหลือ เกิดจากการกัดเซาะผุพังในชั้นหิน
ทรายของหมวดหินพระวิหารที่เคยปกคลุมเต็มพื้นที่บริเวณนี้ในอดีต และถูกแรงบีบอัดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

ข้อมูลการเดินทาง
ใช้เวลาการเดินทางจากอาเภอกุมภวาปี 45 นาที ใช้รถปิ๊กอัพหรือรถโฟร์วีลเท่านั้น เพื่อชมความงามของสะพานหิน
ธรรมชาติ (Natural Bridge) เดินทางต่อด้วยรถยนต์อีกประมาณ 3 นาที สัมผัสกับจุดชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า และเดินทางต่อ
ด้วยรถยนต์อีกประมาณ 5 นาที และเดินเท้าอีกประมาณ 30 เมตรบนทางราบก็จะถึงบริเวณลานหินแตก (หินงาม 3 จังหวัด) และ
จบทริปท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่ลานหินตั้งอยู่ห่างจากลานหินแตก (หินงาม 3 จังหวัด) ประมาณ 350 เมตร ใช้รถปิ๊กอัพหรือ
รถโฟร์วีล และเดินเท้าบนทางราบอีก 100 เมตร และกราบขอพรในการเดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งธรณีวิทยาตาบลท่าลี่
ณ วัดป่าถ้าผาสวรรค์ ซึ่งห่างจากแหล่งท่องเที่ยงสะพานหินธรรมชาติ ประมาณ 1.50 กิโลเมตร

แผนที่การเดินทาง
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ภาพประกอบ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : ลาน้าปาว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่ตั้ง : เป็นลาน้าสาขาสาคัญของแม่น้ำชี มีต้นน้าอยู่ที่หนองหาน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แล้วไหลลงมารวม
กับแม่น้ำชีที่อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลทั่วไป
ลาปาวเป็นลาน้าสาขาสาคัญของแม่น้าชี มีต้นน้าอยู่ที่หนองหาน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แล้วไหลลงมารวมกับ
แม่น้าชีที่อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ลุ่มน้าทั้งหมดประมาณ 7,400 ตารางกิโลเมตร ปัญหาของการเพาะปลูกในเขต
ลุ่มน้าลาปาวก็เช่นเดียวกัน ปัญหาที่เกิดอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การขาดแคลนน้าต้นฤดูทานาปีและฤดูแล้ง ส่วน
ในกลางฤดูฝน ฝนตกชุก น้าล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมที่ราบลุ่มริมลาน้าที่เรียกว่า นาทาม ทั้งริมฝั่งลาปาว และบริเวณลาปาวบรรจบ
แม่น้าชีเสียหายเป็นประจาแทบทุกปี จนเป็นเหตุให้ราษฏรที่อยู่ในเขต นาทาม ต้องอพยพไปหาแหล่งทากินใหม่ทางต้นน้า ทาการ
ตัดต้นไม้ ถากถางและปรับพื้นที่ จนเป็นการทาลายแหล่งน้าธรรมชาติ ยิ่งทาให้ปัญหาการขาดแคลนน้าและปัญหาอุทกภัยเพิ่มความ
รุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าและปัญหาอุทกภัย ในลุ่มน้าลาปาว กรมชลประทานจึงได้เริ่มพิจารณา
โครงการ เพื่อทาการก่อสร้างเขื่อนลาปาวในปี พ.ศ. 2499 โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและรัฐบาลไทย ต่อมา
คณะกรรมการเศรษฐกิจอนุมัติให้ดาเนินการในปี พ.ศ. 2503 โดยมีบริษัท Engineering Consultants. Inc (ECI) จาก
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
ให้เปล่าจากองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐ (USAID) ส่วนหนึ่งสมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดิน เริ่มก่อสร้างตัวเขื่อนดินและ
อาคารประกอบในปี พ.ศ. 2506 ที่บ้านหนองสองห้อง และบ้านสะอาดนาทม ตาบลลาคลอง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เสร็จ
เรียบร้อยและสามารถเก็บกับน้าได้ตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2511

แผนที่อาเภอกุมภวาปี
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ภาพประกอบ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : โรงงานน้าตาลกุมภวาปี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่ตั้ง : หมู่ 11 โพนทอง ตาบล กุมภวาปี, ตาบล กุมภวาปี อาเภอ กุมภวาปี อุดรธานี 41110
ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมาของบริษัท น้าตาลกุมภวาปีและโรงงานน้าตาลกุมภวาปี อาจถือว่าเป็นตานานตกทอดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง อุดมการณ์ในการพัฒนาชาติ ต่อเนื่องด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 นายปรีดี พนมยงค์ ได้ยกร่าง “เค้าโครงเศรษฐกิจ” ขึ้น เพื่อเป็นหลักการในการบริหารเศรษฐกิจของชาติ แนวความคิดบาง
ประการในเค้าโครงเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นที่มาของนโยบายทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลในสมัยนั้น เช่น การสร้างความเป็นธรรมและ
ความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพึงพาตนเองทางกสิกรรมและอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ.2480 รัฐบาลได้ตั้งโรงงานน้าตาลทรายขาวแห่งแรกที่จังหวัดลาปางและแห่งที่2 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในปี 2485
รวมทั้งจัดตั้ง “บริษัท ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จากัด” ขึ้นมารับโอนโรงงานทั้ง 2 แห่ง ต่อมาบริษัทส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยฯ
ได้สร้างโรงงานน้าตาลเพิ่มขึ้นอีก 11 โรง รวมทั้ง “โรงงานน้าตาลไทยอุดรธานี” ขึ้นที่ อ.ภุมภวาปี จ.อุดรธานี พ.ศ. 2490 บริษัท
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จากัด ได้โอนโรงงานน้าตาลทั้งหมดให้กับ “องค์การน้าตาลไทย” ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรง
อุตสาหกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ราคาน้าตาลตกต่า สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวไร่อ้อยและโรงงาน รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง “บริษัท
อุตสาหกรรมน้าตาลแห่งประเทศไทย จากัด” ขึ้นในปี 2496 เพื่อทาหน้าที่จาหน่ายการนาเข้าและส่งออกน้าตาลแต่ผู้เดียว ขณะที่
องค์การน้าตาลไทย มีหน้าที่ผลิตร่วมกับเอกชน ต่อมาองค์การน้าตาลไทยได้ขยายกิจการโรงงานน้าตาลไทยอุดรธานีให้กับ
บริษัท บุญเกื้ออุตสาหกรรม จากัด ซึ่งบริหารกิจการด้วยความยากลาบากในยุคที่โรงงานน้าตาลเกิดขึ้นมากถึง 48 โรงงาน
อุตสาหกรรมน้าตาลถึงจุดอิ่มตัว น้าตาลล้นตลาด แม้ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติห้ามนาเข้า ตามมาด้วยมาตรการต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ราคาน้าตาลต่ากว่าต้นทุนการผลิต โรงงานน้าตาลจึงต้องหยุดกิจการไปเป็นจานวนมาก
จากวิกฤติการณ์ดังกล่าวในปีพ.ศ. 2506 บริษัท บุญเกื้ออุตสาหกรรม จากัด ได้ขยายกิจการให้บริษัท ชิบาอุระเซโต
ซึ่งประกอบกิจการโรงงานน้าตาลในประเทศญี่ปุ่น การเข้ามาของบริษัท ชิบาอุระเซโต ในนามของบริษัท ชิบาโต (ประเทศไทย
จากัด นั้น เป็นไปโดยความเห็นชอบและการสนับสนุนทางนโยบายจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นกรณีพิเศษ บริษัท ชิบาโต
(ประเทศไทย) จากัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2506 หุ้นทั้งหมดของ
บริษัทฯ เวลานั้นเป็นของบริษัทชิบาอุระเซโต จากัด ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารในบริษัท โดยมีการเชิญกลุ่มบริษัท
มิตซุยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งมีนักธุรกิจชาวไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บุญเกื้อฯ ชาวไร่อ้อยและพนักงานของ
บริษัท เข้ามาร่วมถือหุ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและเน้นความ เป็น “กุมภวาปี”
โดยถือเสมือนว่าชาวกุมภวาปีทุกคนมีส่วนของเป็นเจ้าของโรงงานนี้ ภายใต้หลักการว่าธุรกิจและชุมชนควรมีความเจริญก้าวหน้า
มั่นคงไปพร้อมๆ กัน ด้วยนโยบายดังกล่าว บริษัท ชิบาโต (ประเทศไทย) จากัด จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้าตาลกุมภวาปี
จากัด ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2517
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ภาพประกอบ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : อุทยานแห่งชาติ ภูฝอยลม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่ตั้ง : ตาบล ทับกุง อาเภอ หนองแสง อุดรธานี 41340
ข้อมูลทั่วไป
ฝอยลม ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย ที่อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 600 เมตร
อากาศเย็นสบายตลอดปี ชื่อของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนิดหนึ่ง คือ "ฝอยลม"ซึ่งเคยพบเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่
ในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันพบได้น้อยลงเนื่องจากป่าถูกบุกรุกจนมีสภาพเสื่อมโทรม ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและให้เป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน ประกอบด้วยสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี อุทยานโลกล้าน
ปี มีหุ่นจาลองไดโนเสาร์ และพิพิธภัณฑ์แสดงซากสัตว์ดึกดาบรรพ์ และมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งจะได้พบป่าเบญจพรรณ
ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง สลับป่าทุ่งหญ้า น้าตกเล็ก ๆ และถ้า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ปะโค มีเนื้อที่ 192,350 ไร่ บน
เทือกเขาภูพานน้อย เขตตาบลทับกุง ภูฝอยลมจัดเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน มีแปลงปลูกสาธิต บริเวณ
จุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองอุดรธานี ภูฝอยลมมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว และสามารถตั้งแคมป์พักแรมได้ มี
กิจกรรมเดินป่า

ข้อมูลการเดินทาง
1. หากเดินทางมาตามเส้นทางขอนแก่น-อุดรธานี เมื่อเลยอาเภอโนนสะอาดมาแล้วจะพบทางแยกซ้ายที่บ้านห้วยเกิ้ง
ไปภูฝอยลม รถยนต์สามารถขึ้นถึงบนภูได้โดยสะดวก
2. ถ้าหากใช้เส้นทางอุดรธานี-เลย เลี้ยวเข้าแยกบ้านเหล่ากิโลเมตรที่ 9
3. หากเดินทางจากตัวเมืองอุดรธานีขับรถตามทางหลวงหมายเลข 210 มุ่งหน้าหนองบัวลาภูจะมีทางแยกเลี้ยวซ้าย
ไปทางอาเภอหนองแสง

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติฝอยลม
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ภาพประกอบ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : สวนธรรมชาติกุมภวาปี (สวนลิง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่ตั้ง : ตาบล กุมภวาปี อาเภอ กุมภวาปี อุดรธานี 41110
ข้อมูลทั่วไป
สวนธรรมชาติหรือสวนลิง เป็นสวนสาธารณะคู่บ้านคู่เมืองกุมภวาปี จ.อุดรธานี อยู่มาก่อนตั้งเมืองกุมภวาปี สถานที่
แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของของลิงมากกว่า 300 ตัว สวนธรรมชาติกุมภวาปีมีพื้นที่ประมาณ 16 ไร่เศษ ตั้งอยู่หมู่ที่9 บ้านดงเมือง
ตาบลกุมภวาปี (แต่เดิมคือตาบลตูมใต้)ซึ่งอยุ่ในเขตสุขาภิบาลตูมใต้ สวนธรรมชาติเดิมอุดมไปด้วยพันธุ์ไม่นานาขนิด โดยเฉพาะ
ไม้ค้างคาวและไม่กระเบาลิง จะมีมากว่าไม่ขนิดอื่นๆ สันนิษฐานว่าจะเป็นที่อยุ่อาศัยของลิงคู่กับสวนธรรมชาติมาแต่ไหนแต่ไร
ปัจจุบันมีประมาณ 300 ตัว

ประวัติความเป็นมา
บ้านดงเมืองในอดีต เป็นดงทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญjนานาพันธุ์ เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง ไม่ยาง ไม้ค้างคาว กระเบาลิง
มะขามไก่ และสมุนไพรนานาชนิด เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่า โดยเฉพาะลิงซึ่งเล่าขานกันมาว่าเป็นลิงเจ้าปู่ ไม่มีใครกล้า
ทาร้าย เกาะดอนแก้ว และดงขวาง แนวเชื่อมป่าดงเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ ก็เป็นถิ่นที่อยู่ของฝูงสัตว์เหล่านี้ โดยอาศัยหนองหาน
ต้นลาน้าปาว อันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญหารหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความสุขตลอดมา
ปัจจุบันสวนธรรมชาติหรือสวนลิงนั้น เป็นสวนธารณะคู่บ้านคู่เมืองกุมภวาปี ถ้าเอ่ยนามสวนธรรมชาติผู้คนอาจไม่รู้จัก
เท่าใด แต่ถ้าพูดว่าสวนลิงจะเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป สาเหตุที่เรียกว่า สวนลิงเนื่องจากว่า สถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของลิง ตั้งแต่ไหนแต่ไร
มาแล้ว อยู่มาก่อนตั้งเมืองกุมภวาปี บ้านดงเมือง เดิมชื่อบ้านดงลิง แต่ผู้คนนาความเจริญมาสู่บ้านดงลิง จึงได้แปลี่ยนชื่อใหม่ว่า
บ้านดงเมือง

การเดินทาง
1. การเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตร
ที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564
กิโลเมตร กุมภวาปีห่างจากอาเภอเมืองอุดรธานี 49.5 กิโลเมตร มุ่งหน้าไปทางถนนมิตรภาพ ใช้ ถนนหมายเลข 2023 ไป
ทาง อาเภอศรีธาตุ มุ่งไป ตาบลกุมภวาปี
2. การเดินทางรถโดยสารประจาทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี
ทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกาแพงเพชร (หมอชิต 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท
ขนส่ง จากัด โทร.1490, 0 2936 – 2852 - 66 และที่สถานีขนส่งอุดรธานี โทร. 0 4222 1489 www.transport.co.th (มีรถ
ออกทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 05.00 – 23.00 น.)

-143. การเดินทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444
www.railway.co.th
4. การเดินทางเครื่องบิน
4.1 การบินไทย จากัด (มหาชน) มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ - อุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0 2356 1111 www.thaiairways.com
4.2 ไทยแอร์เอเชีย มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ - อุดรธานี เที่ยวบินอุดรธานี - อู่ตะเภา และเที่ยวบินตรงอุดรธานี - ภูเก็ต
โทร. 0 25159999 www.airasia.com
4.3 ไทยไล้อ้อนแอร์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ - อุดรธานี เที่ยวบินตรงอุดรธานี - หาดใหญ่ โทร. 0 25159999
www.lionairthai.com
4.4 นกแอร์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ - อุดรธานี เที่ยวบินตรงอุดรธานี - เชียงใหม่ โทร. 1318 www.nokair.com

ภาพประกอบ

ขอบคุณแหล่งข้อมูลออนไลน์ทุกแห่ง ที่ให้ความทอนุเคราะหข้อมูลด้วยดี
กลุม่ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
ผู้รวบรวม

