
พพิธิภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้

เส้นทางการท่องเที่ยว

จาก กรุงเทพฯ ไปยัง
อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนครคีรี

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�า

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด�าริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระราชวังท่ี ร.4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ปัจจุบัน 
จัดแสดงโบราณสถานศิลปวัตถุ เครื่องเรือน เครื่องราชูปโภค
และเครือ่งใช้ต่างๆ และนทิรรศการพระราชประวัต ิใน ร.4 และ 
ร.5 ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จฯ มาเยือนพระนครคีรี 

แหล่งรวบรวมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยทรงด�า  
มีท้ังนิทรรศการ ประวัติ และวิวัฒนาการต่างๆ และเปิดเป็น
โฮมสเตย์เพื่อให้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด�า

ศนูย์รวบรวมพันธ์ุพชืเศรษฐกิจของเพชรบรุแีละพ้ืนท่ีใกล้เคยีง 
และแหล่งเรยีนรูด้้านการเกษตรแก่เกษตรกรโดยการร่วมดูแล
ของทั้งภาครัฐและชาวบ้าน ตามพระราชด�าริ ร.9 

แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพทางทะเล การเพาะพันธุ์สัตว์น�้า และ
การท�านาเกลือ พระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ

กรมศิลปากร - กระทรวงวัฒนธรรม

เทศบาลต�าบลเขาย้อย - กระทรวงมหาดไทย

• กองงานส่วนพระองค์ ส�านักพระราชวัง
• หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
• กรมการพลังงานทดแทน 
• กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ (บ้านแมวไทย)

บ้านครูเอื้อ สุนทรสนาน

สถานท่ีรวบรวมความรู้เรื่องแมวไทย ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์แมวไทยให้เป็นสมบัติของชาติ ปัจจุบันมีเหลืออยู่
เพียง 5 ชนิด ได้แก่ แมววิเชยีรมาศ แมวสสีวาด แมวศภุลกัษณ์ 
แมวโกนจา และแมวขาวมณี 

พ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ และผลงานของครูเอื้อ  
สุนทรสนาน ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ กับเรื่องราวของเพลงสุนทราภรณ์นับแต่
อดตีจนถึงปัจจบุนั เป็นสงัคมของคนรกับทเพลงสนุทราภรณ์

ก�านันปรีชา พุคคะบุตร

มูลนิธิสุนทราภรณ์

0 3470 2068

0 2240 0974 

ทุกวัน
8.00-18.00 น.

เสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
8.00-20.00 น.

2/1 ม. 7  
ต.แควอ้อม 
อ.อัมพวา 

193-195  
ตลาดน�า้อัมพวา  
ต.อัมพวา อ.อัมพวา 

จันทร์ - อาทิตย์
8.30-16.30 น.

จันทร์ - อาทิตย์
8.30-17.15 น.

ทุกวัน
8.00-18.00 น

ทุกวัน
8.30-16.30 น

97 ถ.คีรีรัถยา 
ต.คลองกระแชง 
อ.เมือง 

ม.5 ต.เขาย้อย 
อ.เขาย้อย 

1 ม.5 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง

ม.5 ต.บางแก้ว 
อ.บ้านแหลม

0 3240 1006
0 3242 5600

0 3240 1006
0 3242 5600

0 3247 2700-3

กรมประมง - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 3278 3529

1 สมุทรสาคร

โครงการแก้มลิงคลองสนามชัย - มหาชัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

หมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร

ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น�้าสมุทรสาคร

จันทร์ - ศุกร์
8.30-16.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
8.30-16.30 น.

ทุกวัน
6.00-18.00 น.

จันทร์ - ศุกร์  
10.00-17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์  
และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
9.00-17.00 น.

ต.โคกขาม อ.เมือง

28/44 ม.1  
ต.โคกขาม อ.เมือง

34 ม.1 ต.ดอนไก่ดี 
อ.กระทุ่มแบน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร 
ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง

34 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน

พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้แนวคิดในพระราชด�าริของ ร.9 ในการแก้
ปัญหาน�้าท่วมจากพ้ืนที่น�้าท่วมขังบริเวณด้านตะวันออกและ
ตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา

ศูนย์จัดแสดงเร่ืองราวของดาราศาสตร์และอวกาศ และระบบ
สุริยะ ภายในประกอบไปด้วย สวนวิทยาศาสตร์ ฐานเกษตร
ธรรมชาติ และสวนสมุนไพร เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

หมู ่บ้านท่ีสืบทอดการผลิตเครื่องเบญจรงค์ ท่ีมีการพัฒนา 
ด้านลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยสี 5 สี และเปิดเป็น
โฮมสเตย์ให้ศกึษาและเรยีนรูวิ้ถีชวิีตรวมทัง้กระบวนการผลติของ
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

ห้องสมดุมชีวิีตแห่งแรกของ จ.สมทุรสาคร ท่ีสนับสนุนส่งเสรมิ
ให้ทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ด้านทะเลที่จัดแสดงพันธุ์ปลาและ 
สิ่งมีชีวิตทางทะเลต่างๆ

0 2240 1045

0 3445 2122
0 3445 2126-7

08 6899 5256

0 3447 3480
08 1861 4626

0 3447 3480
08 1861 4626

อังคาร - ศุกร์  
10.00-18.00 น. 
เสาร์ - อาทิตย์และ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
9.00-18.00 น. 

กรมชลประทาน - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย - กระทรวงศึกษาธิการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น - กระทรวงมหาดไทย

อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ จันทร์ - ศุกร์
8.30-16.30 น.

อุทยานที่มีโบราณสถานของชาติ ได้แก่ ศาลพันท้ายนรสิงห์ซึ่ง
เป็นอนุสรณ์ถึงความซื่อสัตย์และจงรักภักดีของพันท้ายนรสิงห์ 
และมีเส้นทางเดินศึกษาสภาพป่าชายเลนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ม.3  

ต.พันท้ายนรสิงห์ 
อ.เมือง กรมศิลปากร - กระทรวงวัฒนธรรม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมุทรสงคราม2 เพชรบุรี3

พิพิธภัณฑ์สงฆ์ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
(วัดบ้านแหลม)

ศูนย์การเรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น

พ้ืนท่ีจัดแสดงพระพุทธรูป พระเครื่องสมัยต่างๆ โบราณวัตถุ
เครื่องลายคราม และธรรมมาศน์บุษบก สมัยกรุงศรีอยุธยา

ศูนย์กลางการเรียนรู้ท่ีรวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร สมุนไพร  
การแปรรูปผลผลิต การท�าขนม และงานจักสานพื้นบ้าน

กรมศาสนา - กระทรวงวัฒนธรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กระทรวงมหาดไทย

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(อุทยาน ร.2)

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

จันทร์ - ศุกร์  
9.00-17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์  
9.00-17.30 น.

ถ.อัมพวา - บางนกแขวก 
ต.อัมพวา อ.อัมพวา

โครงการเฉลมิพระเกียรต ิร.2 เพ่ือการสนองพระมหากรณุาธิคณุ
ทีไ่ด้พระราชทานศลิปวัฒนธรรม ให้เป็นมรดกแก่ชาต ิจนได้รบั
ยกย่องให้เป็นบคุคลส�าคญัของโลกจาก UNESCO

โครงการตามแนวราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชงิอนรุกัษ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน

0 3475 1666

เสาร์ - อาทิตย์
10.00-20.00 น.

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

08 6524 1021 

พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย ทุกวัน
8.30-16.30 น.

ห้องเรียนธรรมชาติบนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัย 
3,872 ไร่ มกีารจดัตัง้ศนูย์เรยีนรูเ้ก่ียวกับป่าชายเลน ฝ่ังตะวันตก 
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย ด้านธรรมชาติวิทยาของระบบ
นเิวศป่าชายเลน ภายในมป่ีาโกงกางบนสะพานศกึษาธรรมชาติ
ยาว 1.5 กิโลเมตร และนกชายเลนนับหมื่นตัว

อุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
ต.บางหญ้าแพรก 
อ.เมือง

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนนาเกลือ ทุกวัน
8.00-17.00 น.

ทุกวัน
7.00-17.00 น.

ทุกวัน
8.30-17.00 น.

ต.โคกขาม อ.เมือง

ต.แม่กลอง อ.เมือง

185-191 ต.อัมพวา 
อ.อัมพวา

9/3 ม.4  
ต.บางพรม 
อ.บางคนที 

ศูนย์เรียนรู้การท�านาเกลืออาชีพเก่าแก่ของชาวสมุทรสาครใน 
รูปแบบต่างๆ ทั้งการจ�าลองรูปแบบ ขั้นตอนการท�านาเกลือ  
จนเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ปรุงอาหาร การจัดแสดงเครื่องมือ ตัวอย่าง
เกลือ และการเปิดโอกาสให้ลงมือปฏิบัติจริง 

08 6524 1021 

0 3471 1289

0 3471 1289

0 3476 1985 
08 9829 7100

อ.เลอพงษ์ จั่นทอง - เอกชน

มูลนิธิชัยพัฒนา

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้ จัดตั้งขึ้นโดยค�าสั่ง 
นายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน 
และคณะกรรมการ ประกอบด้วยหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้และการ 
น�าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดคุณค่าเพ่ิมท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม จ�านวน  
20 หน่วยงาน ได้แก่ 

1)  กระทรวงกลาโหม 
2)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
4)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6)  กระทรวงพลังงาน 
7)  กระทรวงมหาดไทย 
8)  กระทรวงวัฒนธรรม 
9)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
10)  กระทรวงศึกษาธิการ 
11)  กรมศิลปากร 
12)  กรุงเทพมหานคร 

13)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
14)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
15)  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

(ท้องฟ้าจ�าลอง) 
16)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
17)  ส�านักงานบริหารและพัฒนา 

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
18)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
19)  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
20)  องค์การสวนสัตว ์

ในพระบรมราชูปถัมป์ 

เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คณะกรรมการบูรณาการฯ เล็งเห็นความส�าคัญในการยกระดับการพัฒนาอุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ระดับชาติ จึงได้ร่วมกบักระทรวงศึกษาธกิาร โดยคณะกรรมการอ�านวยการพฒันา
อทุยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ ในการขับเคลือ่น 
การพัฒนาให้เห็นผลเป็นรปูธรรม เพ่ือเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย ในวโรกาสครบรอบ 150 ปี แห่งการทอด
พระเนตรสรุยุิปราคา ท่ีบ้านหว้ากอ จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ และได้จดัท�า “เส้นทาง 
การท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรูจ้ากกรงุเทพ-ประจวบครีขีนัธ์” เพ่ือส่งเสรมิ
ให้คนไทยทุกเพศวัยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ที่กระจายอยู่ใน
พ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ น�าไปสูก่ารพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชพีอย่างย่ังยืนต่อไป

1.  ประสานงานการบรูณาการของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรูใ้ห้มเีอกภาพและเกดิ
ประสทิธิผลสงูสดุ

2.  จดัให้มรีะบบเครอืข่ายและข้อมลูสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทัว่ถึง

3.  เสนอแนะและส่งเสรมิการพฒันาพพิธิภณัฑ์และแหล่งเรยีนรูใ้ห้มีคณุภาพ และ
สนองตอบความต้องการของประชาชน

4.  แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือสนบัสนุนนโยบายด้านการเรยีนรูข้องรฐับาล

สาระส�าคัญ

อ�านาจหน้าที่

โดยมีส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการฯ 
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ  
ให้บรรลุเป้าหมายส�าคัญ 3 ประการ คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส�านึกรู้รักสามัคคี มีความเป็น 
น�า้หน่ึงใจเดยีวกันจากการเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย



อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม

พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน 5 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 
ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

พิพิธภัณฑ์ทหาร ศูนย์การทหารราบ

จันทร์ - อาทิตย์
8.00-18.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุด
นักขัตฤกษ์
8.00-16.00 น.

จันทร์ - อาทิตย์
9.00-16.00 น.

ทุกวัน
8.30-16.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
8.00-16.00 น.

ต.หนองแก 
อ.หัวหิน 

ต.เกาะหลัก อ.เมือง 

ริมอ่าวหว้ากอ 
ต.คลองวาฬ  
อ. เมือง 

ต.ปากน�้าปราณ 
อ.ปราณบุรี

ส�านักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์  
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 

อุทยานท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จ
พระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ท่ีทรงสร้างคุณูปการที่
ย่ิงใหญ่ต่อประเทศชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์

สร้างขึ้นเพ่ือเชิดชูเกียรติวีรชนกองทัพอากาศ กองบินน้อยที่ 5 
ในการต่อสู้เพ่ือขัดขวางการยกพลขึ้นบกของกองก�าลังทหาร
ญ่ีปุ ่น และปกป้องเกียรติภูมิของชาติไทยไว้ได้ในสงคราม 
มหาเอเซียบูรพา

สถานศึกษาเพ่ือเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
แหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรยีน ทีม่กิีจกรรมค่ายพักแรม ค่ายวิทยาศาสตร์  
ค่ายสิง่แวดล้อม ค่ายสอนน้องดดูาว ฯลฯ รวมทัง้ Walk Rally เพ่ือ
เทดิพระเกียรต ิร.4 พระบดิาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรก
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า 
โดยมีมัคคุเทศก์น้อยให้บริการความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศของ 
ป่าชายเลนตลอดเส้นทางการเดินชม

พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการด้านการทหาร  
เรื่องราวของวิถีชีวิตทหารและเทคโนโลยีด้านการทหารต่างๆ  
รวมทั้งชีวประวัติของทหารและบุคคลส�าคัญต่างๆ

0 2297 7581-4

0 3261 1017  
ต่อ 60215, 60202

งานประชาสัมพันธ ์ 0 3266 1726 
ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า 0 3266 1101
ส่วนส่งเสริมและบริการ 0 3266 1100
ส่วนวิชาการ 0 3266 1104
ส่วนอ�านวยการ  0 3266 1103 

0 3266 1098

0 3263 2255

0 3262 1730
0 3255 5158

กองทัพบก - กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ - กระทรวงกลาโหม

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
- กระทรวงศึกษาธิการ

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) - กระทรวงพลังงาน

กองทัพบก - กระทรวงกลาโหม

สถานีรถไฟหัวหิน จันทร์ - เสาร์
9.00-17.00 น.

สัญลักษณ์ของหัวหิน ที่มีความโดดเด่นและสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโบราณที่สร้างด้วยไม้ ภายในบริเวณสถานี
มีการน�าโบกี้อายุกว่า 50 ปี มาปรับปรุงเป็นห้องสมุดรถไฟ และ
ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยหนังสือนานาประเภท
เกือบ 2,000 เล่ม สามารถยืมหนังสือกลับบ้านได้

ซ.หัวหิน 76 ต.หัวหิน 
อ.หัวหิน 

0 3251 6161การรถไฟแห่งประเทศไทย - กระทรวงคมนาคม

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

โครงการศึกษาวิจัยและ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

“พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” เป็นพระราชวัง
ฤดูร้อนท่ี ร.6 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2466 มี
ลักษณะเป็นพระต�าหนักแบบไทยผสมยุโรป 

ต้นแบบการบ�าบดัน�า้เสยีโดยวิธีธรรมชาตเิพ่ือปกป้องระบบนิเวศ
ชายฝ่ังอย่างย่ังยืน และเป็นหน่ึงในโครงการพระราชด�าร ิร.9 

มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพัณณวดี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทุกวัน (ปิดวันพุธ)
8.30-17.00 น.

ทุกวัน
6.00-18.00 น.

1281 ถ.เพชรเกษม 
(ในค่ายพระราม 6) 
ต.ชะอ�า อ.ชะอ�า 

ต.แหลมผักเบี้ย 
อ.บ้านแหลม

0 3250 8443-5

มูลนิธิชัยพัฒนา 0 3250 8443-5

พิพิธภัณฑ์ค่ายพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง

พระราชวังทีม่รีปูแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สร้างข้ึนในสมยั ร.5  
มีลักษณะเช่นเดียวกับพระราชวังของพระเจ้าวิลเฮิร์มไกเซอร ์
แห่งประเทศเยอรมนั ร. 9 ให้จดัท�าเป็นพิพิธภณัฑ์ประวัตศิาสตร์ 
และศิลปะของ จ.เพชรบุรี และเป็นหน่วยบัญชาการของ
ทหารบก 

แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เป็น 
สถานท่ีศกึษาหาความรูด้้านการฟ้ืนฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด 
ป่าเบญจพรรณ ภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ 
และห้องเรียนธรรมชาติให้ได้สัมผัสของจริง 

แหล่งเรียนรู ้โครงการในพระราชด�าริ ร.9 ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการสหกรณ์มาพัฒนา
ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมจนประสบความส�าเร็จ และเป็น
แบบอย่างในการขยายผลสู่หมู่บ้านสหกรณ์อื่นๆ ทั่วประเทศ

กองทัพบก - กระทรวงกลาโหม

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- กระทรวงพลังงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพชรบุรี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทุกวัน
8.30-16.30 น.

ทุกวัน
9.00-16.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ (เปิดครึ่งวัน)
8.00-16.00 น.

121 ต.คลองกระแชง  
อ.เมือง

1281  
ค่ายพระรามหก
ต.ชะอ�า อ.ชะอ�า

ม.8 และ ม.10 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�า

0 3242 8506-10 
ต่อ 259

0 3250 8405-10
0 3250 8379 
0 3250 8352 
0 3250 8396

0 3247 1543
0 3247 1100

ศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร

แหล่งเรียนรู ้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ จ.เพชรบุรี ม ี
การจัดแสดงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา 
และชีวประวัติบุคคลส�าคัญที่เกี่ยวกับงานช่างของ จ.เพชรบุรี 

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี - กระทรวงวัฒนธรรม

จันทร์ - อาทิตย์
9.00-16.00 น.

อาคารส�านักงานวัฒนธรรม ชั้น 3 ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย (เดิม) 
ถ.ด�าเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง

0 3242 4324

ประจวบคีรีขันธ์4
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