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เที่ยวพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามคนแรก รับของ
รางวัลฟรี!!
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 28 มีนาคม 2551 15:38 น.

       พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
แห่งใหม่เตรียมเปิดให้ประชาชาทั่วไปเข้าชมได้ฟรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน
นี้ มีรางวัลสําหรับผู้เข้าชมเป็นคนแรก
       
       พลเรือเอกฐนิษ กิตติอําพน  ผู้อํานวยการสถาบันการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ (สรส.) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามหรือชื่อเดิมคือ พิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ สรส. ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักนายก
รัฐมนตรี ได้เปิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ไทยที่นําเสนอในรูปแบบของการเล่าเรื่องโดยตัวละคร ผ่านสื่ออินเตอร์แอค
ทีฟ ต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ที่มีแต่ของเก่าจัดแสดง
       
       ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องเรียงความ
ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 17 ห้องด้วยกัน เนื้อหาก็จะเริ่มตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิ
ยุคสยามประเทศ มาจนถึงประเทศไทยปัจจุบัน โดยในแต่ละห้องก็จะมีอุปกรณ์
ต่างๆ ที่สามารถจับต้อง เล่น และถ่ายรูปได้ตามความสนใจ ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
ให้ประชาชนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน

       พล.รอ.ฐนิษยังกล่าวอีกว่า หลังจากที่มีการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวัน
ที่ 23 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี เสด็จมาทรงทําพิธีเปิดแล้วนั้น ก็ได้เปิดให้บุคคลที่ติดต่อมาเป็นหมู่คณะ

5 อันดับข่าวยอดนิยมของหมวด
ตระการตากับเมนูปูหลากหลายในงาน“กินปู ดู
ทะเลกรุงเทพ”
รื่นรส รื่มรมย์ ชมสวนลอยฟ้า ที่"เดอะ การ์เด้น"
“ส้มตํากะหล่ําปลี” กินดี มีประโยชน์ / กุ๊กเล็ก
แซบเด็ด ถึงใจ ที่ “Hai” ส้มตําคอนแวนต์
ลิ้มรสเสี่ยวหลงเปาที่ ภัตตาคารจีนคริสตัลเจด

เครื่องมือจัดการเว็บ
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ได้เข้าชม โดยมีตัวเลขผู้เข้าชมประมาณ 2,000 คนด้วยกัน และในวันที่ 2
เมษายนนี้ก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมกันฟรี เป็นการทดลองอีก
ประมาณ 3 เดือน และหลังจากนั้นก็อาจจะพิจารณาให้มีการเก็บค่าเข้าชมต่อ
ไป
       
       และในวันเปิดพิพิธภัณฑ์วันที่ 2 เมษายนนี้ จะมีรางวัลพิเศษสําหรับคน
ที่มาเข้าชมเป็นคนแรก โดยจะมีการจารึกชื่อไว้ในพิพิธภัณฑ์ และมีของรางวัล
มอบให้เป็นที่ระลึกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถมารับบัตรลงทะเบียนเข้า
พิพิธภัณฑ์ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. และสําหรับ 100 คนแรก ก็จะมีการจับ
ฉลากรับของรางวัลอีกด้วยเช่นกัน
       
       ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันที่ 2 เมษายน 2551 เป็นต้นไป ณ
พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม กระทรวงพาณิชย์เดิม ถนนสนามไชย ตรงข้าม
โรงเรียนวัดราชบพิธ โดยพิพิธภัณฑ์จะเปิดทําการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา
09.30-18.00 น. สอบถามโทร.0-2622-2599 หรือ www.ndmi.or.th
       
       อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
       
       "รัก-เรียน-รู้-เล่น อย่างสร้างสรรค์" ในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ข่าวล่าสุด ในหมวด
เที่ยวฟรี! กับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร จ.นนทบุรี
วัดยานนาวาจัดยิ่งใหญ่ พิธีสมโภชพระอารามหลวงครบ 240 ปี
ททท.ชวนชมการแสดง “วิมายนาฏการ”ที่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ตระการตากับเมนูปูหลากหลายในงาน“กินปู ดูทะเลกรุงเทพ”
ททท. ชวนไทยเที่ยวไทยในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย”

จํานวนคนอ่าน 2980 คน จํานวนคนโหวต 7 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนําเสนอ
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ความคิดเห็นที่ 8
ชื่อแปลกๆ อะครับ
ทําไมไม่ตั้ง สยามมิวเซี่ยม
หรือ มิวเซี่ยมออฟสยาม
พอตั้งแบบนี้ แปลเป็นอังกฤษก็กลายเป็น
มิวเซี่ยมสยามมิวเซี่ยม ?????
TT

ความคิดเห็นที่ 7
บอกตรงๆนะ ไม่หวังอยากดูอะไรในพิพิธภัณฑ์หรอก คงน่าสนใจอยู่แต่ถ้าได้ซื้อของใน museum shop มีอะไรติดไม้ติดมือให้กลับไป
คุยได้บ้างว่ามาแล้ว อาจจะรู้สึกดีกว่า
เวรกรรม

ความคิดเห็นที่ 5
แท้จริงแล้วเอกลักษณ์ไทยคืออะไร
ไปดูพิพิธภัณฑ์น่าจะได้คําตอบ
panda_baby@windowslive.com

ความคิดเห็นที่ 4
หาเอกลักษณ์ไทยไม่ได้เลย
moo

ความคิดเห็นที่ 3
ทําไมตั้งชื่อ ทั้งไทยทั้งอังกฤษ ทับศัพย์กันพร่ําเพื่อ
พิพิธภัณฑ์สยาม ไปเลย ไม่ได้หรือ
แต่ก็ดีใจมากๆ ที่บ้านเรามีแหล่งที่ให้ความรู้ พร้อมบันเทิงใจ แก่ประชาขน เพราะบ้านเรามีสถานที่แบบนี้น้อยมาก ทําให้ประขาขน
ไม่มีที่ไป ก็ต้องเข้าห้าง ต่อไปนี้คนจะมีทางเลือกมากขึ้น
กไก่

ความคิดเห็นที่ 2
อยากไปดูมากๆครับ
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พี่น้อย

ความคิดเห็นที่ 1
ดีๆ อยากไป ดูสิ่งเจริญหูเจริญตาบ้าง
หนึ่งคนหนึ่งความคิด

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คําหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้าง

ความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ

2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดําเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนําไป
อ้างอิงทางกฎหมายได้

3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจง
เหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการ
ออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคําให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่
ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนําขึ้นแสดง

เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคําให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนําขึ้นแสดง

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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