แหลงเรียนรูเขตวัฒนา
1.บานคําเที่ยง
ตั้งอยูทเี่ ลขที่ 131 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 เปนบานโบราณ
สรางขึ้นในจังหวัดเชียงใหม มีอายุกวา 200 ป ตอมาไดบริจาคใหอยู
ในความดูแลของสยามสมาคม ซึ่งไดนํามาประกอบใหมที่กรุงเทพฯ
ภายในบริเวณบานจัดแสดงสิ่งของที่ใชประจําวันตางๆ ของเมืองเหนือบานคําเที่ยงเปดใหเขาชม
ไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 9.00-17.00 น. คาเขาชมผูใหญ 50 บาท เด็ก 20 บาท รายละเอียดติดตอ โทร. 258-3494, 260-2830-32
โทรสาร 258-3491
แหลงที่มา http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=410

2. โรงละครกรุงเทพ
โรงละครกรุงเทพ กอตั้งเมื่อปพุทธศักราช 2536 โดยมีจุดมุงหมายจะใหเปนศูนยกลาง ในการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
สําหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูที่รักการละครทุกคน ตลอดเวลาที่ผานมา เราภูมิใจที่ไดเปนหนา
หนึ่งของประวัติศาสตรละครเวทีของประเทศไทย เราภูมใิ จที่ไดมีสว นสนับสนุนใหผูผลิต นักแสดง และผูชม มีทางเลือกใน
การเสพงานศิลปะ แมจะมีปญ
 หาตางๆที่ผานเขามา แตเราก็ไมเคยยอทออยางไรก็ตามดวยปญหาดานการหมดสัญญาเชาที่ดิน
และปญหาภายในอีกบางประการทําใหผูถือหุนสวนใหญของบริษัทโรงละครกรุงเทพ ลงมติรวมกันที่จะยุติกจิ การของบริษัท
โรงละครกรุงเทพตั้งแต วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปนตนไป
ตั้งอยูที่ถนนเพชรบุรี (ใกลสามแยกเอกมัย) ติดกับอาคารชาญอิสระ 2 จัดแสดงละครแนวสมัยใหม ทุกวันศุกร เสาร อาทิตย
รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแสดงติดตอไดที่ โทร. 319-7641-5 โทรสาร 319-7644
แหลงที่มา http://www.dreambox.co.th/bph.htm

แหลงเรียนรูเขตคลองเตย
1.พิพิธภัณฑวทิ ยาศาสตรและทองฟาจําลอง
ตั้งอยูที่เอกมัย ถนนสุขุมวิท เปนศูนยแสดง และเผยแพร
ความรูทางวิทยาศาสตร และดาราศาสตร มีการจัดนิทรรศการ ฉาย
ภาพยนต บรรยายความรูสาขาตาง ๆ ของวิชาวิทยาศาสตร และดารา
ศาสตร เปดใหเขาชมทุกวันตัง้ แตเวลา 9.00-1 6.00 น. คาเขาชม
ผูใหญ 10 บาท เด็ก 3 บาท ในบริเวณเดียวกันกับพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร ยังมีทองฟาจําลอง ซึ่งใชศึกษาเกี่ยวกับระบบสุริยะ เปด
ใหเขาชมตั้งแตวันอังคาร-วันอาทิตย เวลา 8.30-14.30 น. เวนวัน
จันทร และวันหยุดนักขัตฤกษ คาเขาชมผูใหญ 10 บาท เด็ก 3 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 3925953, 3902301
แหลงที่มา http://sunsite.au.ac.th/ThaiInfo/TourismInThailand/Thailand76/Central/bangkok/t21.html
2.พิพิธภัณฑเภสัชกรรมไทย
ตั้งอยูที่ชั้น 3 อาคารเภสัชกรรมสมาคม เลขที่ 40 ซอยสันติสุข
สุขุมวิท 38 (เยื้องซอยทองหลอ) จัดตั้งขึ้นเพื่อใหชนรุน หลังไดรู
ประวัติการแพทยแผนไทยจนถึงปจจุบัน จัดแสดงเรื่องราวตามหัวขอ
ตางๆ ไดแก ตนกําเนิดวิชาชีพเภสัชกรรม วิวัฒนาการเภสัชกรรมแผน
ตะวันออก และภูมิปญญาพืน้ ฐาน วิวัฒนาการเภสัชกรรมไทยแผน
ตะวันตก วิวัฒนาการสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ เปดใหเขาชม
ทุกวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 10.00–16.00 น. ถาเขาชมเปนหมูคณะ
ควรทําหนังสือแจงลวงหนา สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0 2391 6243,
0 2712 1627-8
แหลงที่มา http://www.thaipharma.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538663405&Ntype=6

3.อุทยานเบญจสิริ

อยูใกลกับหางดิ เอ็มโพเรียม สรางขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระ
ชนมพรรษาครบ 60 พรรษาในป 2535 ภายในเปนสวนดอกไม สนมเด็กเลน ลานอเนกประสงค สระวายน้ํา ในชวงเชาและ
เย็นจะมีผูคนมาวิ่งออกกําลังกาย และนั่งพักผอน เปดทุกวันจันทร–ศุกร ตั้งแตเวลา 05.00 – 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมไดที่
โทร. 0 2262 0810สวนเบญจกิติ สวนเบญจกิติ เปนสวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางเมือง บนพื้นที่ 130 ไรรอบบึงน้ําของ
โรงงานยาสูบเกา ติดกับศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ บริเวณถนนรัชดาภิเษกและถนนพระราม 4 สรางขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ภายในสวนมีทัศนียภาพที่สวยงามของบึงน้ํา
ใหญซึ่งมีฉากหลังเปนหมูตกึ สูงของกรุงเทพฯ มีลานน้ําพุ ลานสุขภาพ ที่มีอุปกรณการออกกําลังกายหลายชนิด มีปายบอก
วิธีการใช มีทางเดิน ทางวิ่ง ทางจักรยาน รอบบึงน้ํายาวกวา 2 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังพระพุทธรูปประจําสวนคือ พระพุทธวิ
สุทธิมงคล และประติมากรรมตาง ๆสวนเบญจกิติสามารถเดินทางมาถึงไดโดยรถไฟฟา BTS เปดใหบริการทุกวันระหวาง
เวลา 05.00-20.00 น.
แหลงที่มา http://203.155.220.217/office/ppdd/publicpark/thai/MainPark/T_Benchasiri.html
4. สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม
เปนสถานที่จดั ใหความรูในเรื่องพุทธศาสนาและการทําสมาธิ โดยจัดชั้นเรียนสมาธิทุกวันอาทิตยแรกของเดือน
(บรรยายเปนภาษาอังกฤษ) และชั้นเรียนพุทธศาสนา ทุกวันอาทิตยที่สามและอาทิตยสุดทายของเดือน ตั้งแตเวลา 13.00-18.00
น. ติดตอไดที่ สํานักงานใหญองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท (ระหวางซอย 1 และซอย 3) ตั้งแต
วันจันทร-ศุกร โทร. 251-1188-90

แหลงเรียนรูเขตพระโขนง
• วัดธรรมมงคล
ตั้งอยูในซอย 101 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนงมีพระมหาเจดียสูง 14 ชั้น วัดจากพืน้ ดินถึงยอดพระเจดียได 94.78
เมตร ภายในบรรจุพระเกศา พระอุรังคธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระญารวิริยาจารย
เจาอาวาสไดอญ
ั เชิญมาจากโคตะมะวิหาร เมืองจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ เมื่อ พ.ศ.2517 พระวิริยะมงคลมหาเจดียศรี
รัตนโกสินทรนี้ใชเวลากอสราง 9 ป เสร็จเมื่อป พ.ศ. 2529 ใชงบประมาณจากผูมีจติ ศรัทธาบริจาคทั้งสิ้น 70 ลานบาท
แหลงที่มา http://www.dhammamongkol.com/

แหลงเรียนรูเ ขตปทุมวัน
1. อนุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว
ประดิษฐานอยูหนาสวนลุมพินี ผูปนคือ ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี ปนหลอเสร็จเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2484
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จไปทําพิธีเปดอนุสาวรียเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2485
2. พิพิธภัณฑเทคโนโลยีทางภาพ

เปนพิพิธภัณฑกลองและภาพถายแหงแรกในประเทศไทยและเอเซีย ตั้งอยูที่อาคารของภาควิชาวิทยาศาสตรทาง
ภาพถายและเทคโนโลยีทางการพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่รวบรวมและแสดงประวัตคิ วาม
เปนมาของภาพถายประวัติศาสตรและอุปกรณการถายภาพตาง ๆ ไวในรูปของพิพิธภัณฑกลองและการถายภาพ นอกจากนีย้ ัง
จัดแสดงความกาวหนาดานภาพสามมิติภาพอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีการแยกสีและการพิมพอีกดวย พิพิธภัณฑฯ เปด
ใหประชาชนทั่วไปเขาชมไดในวันเสารเวลา 10.00-16.00 น. อัตราคาเขาชมผูใหญ 20 บาท นักเรียน นักศึกษา 10 บาท ชาว
ตางประเทศ 100 บาท การเขาชมเปนหมูคณะจัดเฉพาะวันพฤหัสบดีโดยตองทําหนังสือแจงไปลวงหนา โทร. 251-1913
แหลงที่มา http://www.sc.chula.ac.th/photo/museum.html

3. สวนงูสภากาชาดไทย
อยูที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาฯ ถนนพระราม 4 เปนแหลงเลี้ยงงูพิษตาง ๆ เพือ่ นําเอาพิษงูมาทํา
เซรุมฉีดรักษาผูถูกงูกัด เปดใหชมทุกวัน วันธรรมดาเวลา 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง) วันหยุดราชการ เวลา 8.30-12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 8.30-16.30 น. มีการแสดงรีดพิษงูโดยในวันธรรมดามี 2 รอบ คือ 10.30 น. และ 14.00 น.
วันหยุดราชการ 1 รอบ คือ 10.30 น. คาเขาชมคนไทย 20 บาท ชาวตางประเทศ 70 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครือ่ งแบบไม
เสียคาเขาชม หากตองการเขาชมเปนหมูค ณะตองทําหนังสือแจงลวงหนา โดยทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 2520161-4
แหลงที่มา http://www.karn.tv/c_tour/tour_007.html
4. นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยสเธียเตอร)
การแสดงหุนละครเล็กโจหลุยส ไดรับรางวัลการแสดงศิลปวัฒนธรรมยอดเยีย่ ม จากการประกวดหุน นานาชาติ ครั้งที่
10 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยมีผูเขารวมการแขงขันจาก 40 ประเทศ นาฎยศาลา หรือ โจ
หลุยสเธียรเตอร ตั้งอยูที่สวนลุมไนทบารซาร ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน โรงละครเชิดหุนละครเล็ก เกิดขึน้ จาก
ปณิธานความตั้งใจของ โจ หลุยส หรือ ครูสาคร ยังเขียวสด ศิลปนแหงชาติป พ.ศ. 2539 ซึ่งตองการรักษาศิลปะการแสดงหุน
ละครเล็กมิใหหายไปตามกาลเวลา การเชิดหุนละครเล็กผูเ ชิดจําเปนตองมีพื้นฐานทางดานการแสดงโขนมาดัวย เนื่องจากใน
ระหวางทีเ่ ชิดหุน ผูเชิดตองรายรําตามไปดวยและในขณะเดียวกันหุน 1 ตัว ตองใชผูเชิดถึง 3 คน ทําใหหุนเคลื่อนไหวเหมือน
มีชีวิต เรื่องราวที่นํามาแสดงเปนเรื่องรามเกียรติ์ ปจจุบันมีคณะสาครนาฏศิลปเหลืออยูเพียงคณะเดียวในประเทศไทยที่สืบ
สานศิลปะแขนงนี้ใหอนุชนรุนหลังตอไป ไดรับรางวัลดีเดนอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเภทแหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําป 2543 โรงละครเปดการแสดงทุกวัน เวลา 20.00-21.15 น. น. มีซุมสาธิตการทํา
หัวโขนใหผูสนใจในศิลปะไทยไดชมและแกลเลอรี่หุนละครเล็กแสดงประวัตหิ ุนตางๆ คาชมการแสดง ชาวไทย 400 บาท
ชาวตางประเทศ 900 บาท โรงละครเปดตั้งแตเวลา 18.00-22.00 น. การเดินทาง รถไฟฟาใตดนิ ลงที่สถานีลุมพินี หรือ
โดยสารรถไฟฟา BTS ลงที่สถานีศาลาแดง ตอรถประจําทางสาย 115 สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0 2252 9683-4 หรือชม
เว็บไซต
แหลงที่มา http://www.thaipuppet.com/core/content/view/4/8/lang,th/ , www.thaipuppet.com

5.สวนลุมไนทบาซาร

ตลาดไนทบาซารแหงแรกของกรุงเทพฯ เปดถึงเที่ยงคืน มีพื้นที่ทั้งหมด 120 ไร เปนศูนยรวมรานคากวา 3,700 ราน
ลานกิจกรรม รานอาหาร รวมถึงนาฏยศาลา หุนละครเล็กหรือโจหลุยส เธียเตอร
แหลงที่มา http://www.moohin.com/trips/bangkok/saunlum/
6. สยามโอเชี่ยนเวิรล

เปนอุทยานสัตวน้ําทีใ่ หญทสี่ ุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูในศูนยการคาสยามพารากอน ยานสยาม
สแควร ใจกลางกรุงเทพฯ จัดแสดงสัตวน้ําจากทั่วโลกจํานวนกวา 30,000 ตัว 400 สายพันธุ รวมทั้งสัตวน้ําที่หายากของโลก
ในพื้นที่ถึง 10,000 ตารางเมตรหรือประมาณสนามฟุตบอล 2 สนาม ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดมาตรฐานโลก เพื่อใหเปน
แหลงความรูความบันเทิงสําหรับเยาวชนและนักทองเทีย่ ว และมีกิจกรรมสรางความเพลิดเพลินสนุกสนานใหกับผูชมในชวง
เทศกาลพิเศษตาง ๆ สอบถามรายละเอียด ติดตอ บริษัท สยามโอเชี่ยน เวิลด จํากัด โทร. 0 2687 2000
แหลงที่มา www.siamoceanworld.com

7. บานจิม ทอมปสัน
อยูในซอยเกษมสันต ซอย 2 ตรงขามสนามกีฬาแหงชาติเปนบานของ
นายทหารอเมริกัน ผูบุกเบิกอุตสาหกรรมไหมไทย ภายในมีหองซึ่งจัดแบบไทย ใช
เครื่องเรือน มีสวนไมดอกไมประดับแบบไทย เปดใหเขาชมทุกวันเวนวันอาทิตย
ตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น. เสียคาเขาชมคนละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดไดที่
โทร. 215-0122
แหลงที่มา http://www.jimthompson.com / ,
http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=292

8. ศาลทาวมหาพรหม
ตั้งอยูหนาโรงแรมเอราวัณ เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนทั้งชาวไทยและตางประเทศ
ใหการเคารพนับถือมาก แตละวันจะมีผูคนมาสักการะบูชากันอยางไมขาดสาย ไดมีการอัญเชิญ
องคทาวมหาพรหมซึ่งปนโดยชางกองหัตถศิลป กรมศิลปากร มาประดิษฐานทีห่ นาโรงแรม
เอราวัณเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 เนื่องจากผูเชีย่ วชาญดานโหราศาสตรไดทวงติงวา
ฤกษในการวางศิลาฤกษของโรงแรมทําไวไมถูกตอง ตองแกไขดวยการสรางศาลทาว
มหาพรหมและศาลพระภูมไิ วในบริเวณโรงแรม
แหลงที่มา http://www.holidaythai.com/9kimjor/blogs-353.htm

แหลงเรียนรูภายในกรุงเทพมหานคร
http://203.155.220.118/info/travel/index1.htm
กรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางแหงการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เมืองแหงวัฒนธรรมของประเทศ เปนประตู
ดานสําคัญที่เปดรับนักทองเที่ยว ไดรับการจัดอันดับใหเปนเมืองทองเที่ยวที่มีความงดงามดานทัศนียภาพ สถานที่ทองเที่ยว
อันโดดเดน และเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวทัว่ ไป สถานที่ตางๆไดแก
1.วัด , วัง

2.หองสมุด 3.พิพิธภัณฑ

4.สวนสาธารณะ

5.หางสรรพสินคา

6.อื่นๆ

