
แหลงการเรียนรูภายนอก 
ตลาด 100 ป สามชุก   จ.สุพรรณบุรี 
 ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน  แยกจากถนน ทล.340  เขาไปในอําเภอสามชุก ซ่ึงบริเวณนี้เปนชุมชนเกาของชาวจีน
มากกวา 100 ป โดยในสมยักอนเปนตลาดขนาดใหญของการแลกเปลีย่นสินคาจากหัวเมืองตางๆ  กอนสงสินคามา
ทางแมน้ําเขาสูกรุงเทพฯ 
 ปจจุบันทางเทศบาลฯไดจัดใหเปนสถานทีท่องเที่ยว  โดยยังมีบานเรือนเกาๆรวมทั้งการดําเนนิชีวติในรูป
แบบเดิมๆของผูคนที่อาศัยอยูที่นี่  อีกทั้งสถานที่ส่ิงปลูกสรางยังจัดแสดงใหเห็นถึงความเจริญ อาทเิชน โรงแรมที่
พัก  บานขุนจาํนงจีนารักษ  รานถายรูปโบราณ  รานขายยาแผนโบราณ  รวมทั้งมีขนมหวานอาหารโบราณที่หากนิ
ไดยาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พิพิธภัณฑบานควายไทย 
 เกิดขึ้นเพื่อแสดงวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทย  และแสดงความนารัก  แสนรูของความไทย  ที่เปนทั้งเครื่องมือใน
การทํานา  เปนพาหนะในการเดินทาง  และเปนเพื่อนยากของชาวนาไทย  ที่นับวันจะถูกทอดทิ้งและเลือนหายไป
จากวิถีชีวิต 
 บานควายเปนสถานที่ศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตไทย  เปนแหลงทองเที่ยวทางเกษตร ยังเปนแหลงจําหนาย
ผลิตภัณฑพืน้บาน  บนพื้นทีก่วา 100 ไร ไดจัดสรรเปนสวนตางๆ อาทิ หมูบานชนบทชาวนาไทย  ลานแสดงควาย  
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม  เรือนไทยหมูภาคกลาง ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสพุรรณบุรี 
 จัดแสดงหลักฐานทางประวตัิศาสตรที่สําคัญเกี่ยวกับเมืองสุพรรณบุรีในอดีต  อาทิ ศลิาจารึกหลักที ่1  สมัย
พอขุนรามคําแหงมหาราช  จารึกลานทองสมัยอยุธยา  มกีารจัดแสดงพฒันาการของเมืองสุพรรณบุรี  ตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร  กระทั่งเขาสูสมัยประวัติศาสตรสมัยทวารวดี  สมัยลพบุรี  ถึงสมัยรัตนโกสินทร  จัดแสดง
วัตถุที่พบในแหลงโบราณคดีตางๆในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 จัดแสดงเหตุการณสําคัญตางๆทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับจังหวัดสุพรรณบุรี  คือ การทําสงครามยุทธ
หัตถี  และจดัแสดงประวัติความเปนมาและศิลปะวฒันธรรมของกลุมชนตางๆที่อาศัยอยูในจังหวัดสพุรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิหารเซียน  จ.ชลบุรี 
 เปนแหลงรวมงานศิลปะไทย-จีน ช้ันสูงที่สําคัญยิ่งของประเทศไทย  วหิารเซียนถูกกอสรางเมื่อป พ.ศ.2531 
เพื่อเปนการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหารอบ  
ส่ิงที่นาสนใจคือ รูปสลักหินแกรนิต และรูปหลอแปดเซียนขามทะเลหรือโปยเซียน ซ่ึงเปนเทพเจาที่ชาวจีนเคารพ
บูชา  มีศิลปวัตถุโบราณที่มีคาจํานวนมาก  มีเครื่องปนดนิเผาจีนยุคตางๆ  เครื่องดนตรีจีนโบราณ  ภาพเขียนเกาชุด
แปดเซียนซึ่งมีอายุกวา 500 ป 
 



พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
 ตั้งอยูริมทะเลบริเวณเขาหมาจอ  ตําบลแสมสาร  อําเภอสัตหีบ  จังหวดัชลบุรี  มีส่ิงกอสรางที่มีลักษณะเปน
อาคารไตระดบัถึงยอดเขา  เพื่อใหมองเหน็ทัศนียภาพมมุกวาง ไกล และความลึกของทะเลโดยมุงที่จะชมเห็นความ
งดงามของทองทะเล  พิพิธภณัฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  เปนสถานที่รวบรวมและจดัแสดงวัตถุ
ธรรมชาติทั้งในดานธรณวีิทยา  พฤกษศาสตร  สัตวศาสตรทางทะเลแหงแรกของประเทศไทย 
  



พระพุทธรูปเขาชีจรรย 
 เปนพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญที่สุดในโลกเพื่อเปนพระพทุธรูปประจํารัชกาลที่ 
9 นอมเกลาถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชยสมบัติปที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช  เปนพระพุทธรปูประทับนั่งปางมารวิชัย  สูง 109 เมตร  หนาตักกวาง 70 เมตร  ฐานบัว
หรือบัวบัลลังกสูง 21 เมตร  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปวา “ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ”  มีความหมายวา “ พระพุทธเจา
ทรงเปนศาสดาที่รุงเรืองสวางประเสริฐดุจดังมหาวชิระ ” 
 
 
 
 
 
 



ตลาดน้าํ 4 ภาค  จ.ชลบุรี 
 ตลาดน้ําแหงนี้เปนตลาดทีส่รางขึ้นมาใหม โดยทําเปนตลาดเชิงศิลปวัฒนธรม  วิถีชีวิต   โดยรานคาทั้งหมด
จะเปนไม  ตลาดน้ําแหงนี้รวบรวมของดีทั้ง 4 ภาคไว 
 



สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 
 สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา  ไดพฒันาขึ้นมาจาก “ พิพิธภณัฑสัตวและสถานเลี้ยง
สัตวน้ําเค็ม ”  กอตั้งในป พ.ศ. 2512   ภายในจัดแบงออกเปนสามสวน  จัดแสดงโครงกระดูกปลาวาฬแกลบ  ปลา
ทะเลลึก  หวงโซอาหารในทะเล  สัตวทะเลชนิดตางๆ  เครื่องมือประมง  เครื่องมือสํารวจทางทะเล  เครื่องใชและ
เครื่องประดับจากทะเล  พิพธิภัณฑเปลือกหอย ฯลฯ 
 



ศูนยศึกษาธรรมชาติและอนรัุกษปาชายเลนฯ 
 ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี  ศูนยศึกษาธรรมชาติฯไดดาํเนินการอยางตอเนือ่งเพื่ออนุรักษปาชาย
เลนแหลงสุดทายที่อุดมสมบูรณที่สุด  มีพืน้ที่ประมาณ 300 ไร  ที่ยังไมมีการบุกรุกทําลาย  โดยมีเสนทางเดินไมเพื่อ
ใชศึกษาธรรมชาติของปาชายเลน ยาว 2300 เมตร 
 



สวนสัตวเปดเขาเขียว 
 สวนสัตวแหงนี้อยูเชิงเขาเขยีน ซ่ึงเปนปาแหงเดียวในจงัหวัดชลบุรี ดาํเนินการโดยองคการสวนสัตว  สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  ภายในสวนสัตวจดัแสดงสัตวมากกวา 300 ชนดิ  เชน  ลิง  คาง  ชาง  มาลาย  กวาง  แพะ  
นกยูง ฯลฯ    สัตวสวนใหญจะดํารงชวีิตอยูในพื้นที่กวางขวาง  ซ่ึงมีการจัดสภาพธรรมชาตใิหเหมาะสมแกอุปนิสัย
ของสัตว  และสามารถเดินทองเที่ยวไดอยางใกลชิด 
 



โครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา  อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงดําริใหมลูนิธิชัยพัฒนาซื้อที่ดินบริเวณขางวดัมงคล ต.หวยบง อ.เมือง จ.
สระบุรี  เพื่อใชที่ดินดังกลาวดําเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวดัมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  
เพื่อนํามาพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม  เพื่อใหเปนศูนยสาธิตการดําเนนิเกษตรทฤษฏีใหมอยางเปน
รูปธรรม  สามารถใหเกษตรกรนําไปประยกุตใชปฏิบัติในพื้นที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยแบงพืน้ที่
ออกเปน 2 สวน คือ 1.แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน  2.แปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม 
 



เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 
 เปนเขื่อนดนิกกัเก็บน้ําทีย่าวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง   
 



สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง ( พุแค ) 
 เดิมไดรับการขนานนามจากประชาชนในจงัหวัดสระบุรีและลพบุรีวา “ สวนสวรรค ”  เพราะเปนสถานที่ที่
มีดอกไมปาสวยงาม  ออกดอกสะพรั่งสงกลิ่นหอม  เหมือนนิยายโบราณที่มีเทพบตุรและนางอัปสรมารายรําเก็บ
ดอกไมและผลไมปา  ซ่ึง กรมปาไมไดเขามาดําเนินการจัดตั้งสวนสวรรคใหเปนสวนพฤกษศาสตร ตั้งแตป พ.ศ. 
2484    แตเปดอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2593  และถือไดวาเปนสวนพฤกษศาสตรแหงแรกของประเทศไทย  โดย
มีวัตถุประสงคดังนี ้

1. เพื่อเปนแหลงรวบรวมตวัอยางพืชทุกชนิดทั้งที่มีถ่ินกําเนดิในประเทศและตางประเทศไวอยางเปน
หมวดหมู  สําหรับศึกษาคนควาวิจยัทางดานพฤกษศาสตรและศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับพืช 

2. เพื่อเปนแหลงอนุรักษพันธกุรรมพืชที่มีคุณคา หายากและใกลจะสูญพันธุใหสามารถเจริญเติบโตและ
แพรขยายเพิ่มจํานวนไดมากขึ้น 

3. เพื่อสถานที่ปลูกรวบรวมพรรณไมที่มีคุณคาและความสาํคัญในดานตางๆ เชน  พืชสมุนไพร  พืชใหสี  
ฯลฯ  เพื่อศึกษาคนควาวจิัยและนํามาใชประโยชนอยางเหมาะสม 

4. เพื่อเปนสถานที่สําหรับศึกษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียน นสิิต  นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป  เพื่อใหเกิดจิตสํานกึและเห็นคณุคาความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 



อุทยานหุนขีผ้ึง้สยาม จ.ราชบุรี 
เร่ิมตนกอตั้งโครงการขึ้นในป พ.ศ. 2540 ดวยเปาหมายในอันที่จะรังสรรคสถานที่ “พักใจ”  

แกคนทัว่ไปในสังคม  พรอมนําเสนอแงมมุดานศิลปะ วฒันธรรม และวิถีความเปนอยูที่งดงามในสังคมพุทธของ
ไทย  เพื่อสืบทอดสิ่งที่ดีงามแบบไทยใหคงอยูสืบตอถึงชนรุนหลัง  ภายในจัดแสดง  อาคารเชิดชูเกียรตินําเสนอ
เร่ืองราวรูปปนหุนขี้ผ้ึงไฟเบอรกลาสของบุคคลสําคัญพรอมเกยีรติประวัติ คณุคาความดี ที่เปนแบบอยางทั้งชาวไทย
และตางประเทศ  ถํ้าชาดกจดัแสดงแสงเสยีงเกีย่วกับพระชาติสุดทายของพระเวสสันดร  ลานพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร  จําลองขึ้นจากงานประติมากรรมราชวงศซองประเทศจีน  กุฏิพระสงฆ  พระสงฆเล่ืองชื่อนับถือทั่วแดนไทย  
ลานพระ3สมัย  บานไทย 4 ภาค  สะทอนถึงเรื่องราวของวฒันธรรมดําเนนิชีวิตของแตละภาค 
 



พระราชวังสนามจันทร 
 พระราชวังแหงนี้เดิมที่ประทบัของกษัตริยที่ครองนครปฐม  แตเดิมถูกปลอยใหรางมานานจนกระทั่ง
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6  มีพระราชดําริจะสรางพระราชวังขึ้นอีกแหงหนึ่งไวสําหรับ
แปรพระราชฐาน  อีกประการหนึ่งเผื่อไวเปนราชธานีสํารอง  ยามประเทศชาติเกิดวิกฤติ   ภายในพระราชวังแหงนี้มี
พระที่นั่งสําคญั 4 องค คือ พระที่นั่งพิมานปฐม  พระทีน่ั่งอภิรมยฤดี  พระที่นั่งวัชรีรมยา  และพระที่นั่งสามัคคีมุข
มาตย  นอกจานั้นยังประกอบดวยซุมพระพิฆเนศวน  ทบัแกว  ทับขวญั  ทับเจริญ  พระตําหนักชาลีมงคลอาสน  
พระตําหนักมารีราชบัลลังก  และอนุสาวรียยาเหล 
 



ตลาดน้าํดอนหวาย  
 เปนตลาดอาหารไทยและขนมไทยดั้งเดิมนานาชนิดพรอมกับสินคาเกษตรกรรมของทองถ่ิน  ในราคาแบบ
ชาวบาน  ตลาดน้ําแหงนี้เปนแหลงรวมอาหารและของกนิ  ของฝากมากมาย    
 


