โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่าคืน
เพือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(Night at the Museum)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่่าคืนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช หรือ (Night at the Museum) เกิดขึ้นจากความส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ที่จัดตั้งขึ้นโดยค่าสั่ง
ส่านักนายกรัฐมนตรี เพื่อท่าหน้าที่ในการประสานงานบูรณาการแนวทางการด่าเนินงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของประเทศ โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมน่าร่องไปแล้ว 3 โครงการ ได้ แก่ 1)
โครงการ “ปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต” 2) โครงการ “ติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน” และ 3)
โครงการมิวเซียม 4.0
ส่าหรับการจัด โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่าคืน เพือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย 28 นิทรรศการ และ 24 กิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที 1618 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. – 22.00 น. โดยความร่วมมือของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ภายในพื้นทีเกาะ
รัตนโกสินทร์ 7 หน่วยงาน และกลุ่มทีจัดงานบริเวณภายนอกพื้นทีเกาะรัตนโกสินทร์ 9 หน่วยงาน และ
หน่วยงานร่วมสนับสนุน 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ได้แก่
1) นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ส่านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2) พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
3) พิพิธบางล่าพู กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
4) พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
5) มิวเซียมสยาม สถาบัน พิพิธภัณ ฑ์ ก ารเรียนรู้แห่งชาติ ส่านั ก งานบริหารและพัฒ นาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) ส่านักนายกรัฐมนตรี
6) หอศิลป์ร่วมสมัยราชด่าเนิน กระทรวงวัฒนธรรม
7) หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
8) ท้องฟ้าจ่าลอง หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา ตามอัธยาศัย ส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
10) พิพิธภัณฑ์ต่ารวจ วังปารุสกวัน กระทรวงมหาดไทย
11) พิพธิ ภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ (อาร์ทอินพาราไดซ์) สาขาเอสพลานาด รัชดา
12) พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
13) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระ
เกี ย รติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิ ง เทรา สถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14) แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสุทธานภดม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา กระทรวงศึกษาธิการ
15) สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16) อนุสรณ์ สถานแห่งชาติ กองพิพิธภัณฑ์ ทหารและอนุ สรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบัน
วิชาการ ป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
17) กรุงเทพมหานคร

18) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
19) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
รายละเอียดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมีดังนี้
1. มิวเซียมสยาม (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ) จัดงาน Night at The Museum ในรัชกาลที่
9 พร้อ มแสดงนิ ท รรศการเฉลิมพระเกีย รติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หั ว รั ชกาลที่ 9 โดยน่ าเสนอ
เรื่องราวความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยผู้ ถ วายงานใต้เบื้อ งพระยุคลบาท และจั ดแสดงสิ่งของที่จั ดท่า ขึ้น เพื่ อ แสดงถึงความจงรัก ภั ก ดีใ น
วโรกาสพิเศษต่างๆ
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสวนา และฉายภาพยนตร์/สารคดีที่
เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจที่หาดูได้ยาก โดยการสนับสนุ นจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ
การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
2. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด่าเนิน สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “อัครศิลปินเหนือเกล้าเพื่อ
แสดงความไว้อาลัยและน้อมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นอัครศิลปิน และเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมน้อมร่าลึกในพระเกียรติคุณ และพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อวงการศิลปกรรมไทย รวมทั้งยัง
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในการประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ และ
เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ผ่านการจัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ผลงานจาก
ศิลปินที่เคยได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวงตั้งแต่ปี 2517 - ปัจจุบัน และนิทรรศการดาวเด่นบัวหลวง
ประกอบด้วย ผลงานภาพวาด "70 ปี รัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทย" ของนักศึกษาศิลปะ 70 คน
จาก 33 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
4. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดงาน Night Museum At Nitasrattanakosin สืบสานสมานมิตร เพื่อน้อม
ร่ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พร้ อ มสั ม ผั ส
บรรยากาศรื่นรมย์ในยามค่่าคืนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ผ่านการจัดนิทรรศการสืบสาน สมานมิตร
เทิดพระเกียรติและน้อมส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
ด้านการเจริญ สั มพัน ธไมตรีกับ นานาประเทศ และนิ ทรรศน์ รัตนโกสิน ทร์ โดยน่ าเสนอแหล่งเรียนรู้
ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องนิทรรศการทั้ง
9 ห้อง
5. พิพิธบางล่าพู จัดงาน Night at the museum 2 ผ่านนิทรรศการเสน่ห์บางล่าพู ธนารักษ์คู่ชุมชน
เพื่อน้อมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจและคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อกรมธนารักษ์ และปวงประชาชาวบางล่าพู พร้อมจัดกิจกรรมบรรเลงเพลง
พระราชนิพนธ์ เสวนาจากผู้ที่มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท และWorkshop การท่างานฝีมือประดิษฐ์
6. พิพิธภัณฑ์เหรียญ
ร่วมไว้อาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการจัด
นิทรรศการพิเศษร่วมไว้อาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อ
น่าเสนอเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสต่างๆ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดกิจกรรมวาดฝันปั้น
ยิ้ม โดยร่วมตอบค่าถามเกี่ยวกับนิทรรศการและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสต่างๆ ในรัชสมัยของ
รัชกาลที่ 9
7. พิ พิ ธ ภั ณฑ์พ ระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้า เจ้า อยู่หั ว จั ดงานอยู่ไ กลกัง วลชนม์ชื่น ฉ่่า... เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการน่าเสนอเรื่องราวความประทับใจในพระ
ราชกรณี ยกิจ ของรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ผ่านนิ ท รรศการอยู่ไ กลกังวล ชนม์ชื่น ฉ่่า ที่ น่ าเสนอ
แนวคิด "บ้านแห่งความรัก" และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 พร้อมฉายภาพยนตร์

ส่วนพระองค์และภาพยนตร์หายากในรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 และกิจกรรม 7 Wonders โดยการ
เชิญชวนประชาชนผู้เข้าชมร่วมตามหา 7 สิ่งต้องห้ามพลาดภายในงานนิทรรศการ
8. สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน Dusit Evening Zoo...ยามเย็นเดิน
เล่นเขาดิน ประกอบด้วย กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมชีวิตสัตว์ในยามค่่าคืน ชมโรงช้างต้นที่คุณพระเศวต
อดุลยเดชพาหนฯ ช้างเผือกเชือกแรกของรัชกาลที่ 9 ชมลิงแสมทรงเลี้ยง ที่พระราชทานให้สวนสัตว์ดุสิต
(ที่มาของโครงการพระราชด่าริส่าคัญ คือโครงการแก้มลิง) และฟังค่าบรรยายความเป็นมาขององค์การ
สวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. ท้องฟ้าจ่าลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษา ร่วมร่าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านงานนิทรรศการ
ศูน ย์วิท ยาศาสตร์เพื่อ การศึก ษาร่าลึก ในพระมหากรุณ าธิคุณ โดยเล่าเรื่อ งราวที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด่าเนินและเป็นองค์ประธานเปิดท้องฟ้าจ่าลองกรุงเทพ และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมกิจกรรม STEM ศึกษา เน้นการเรียนรู้ในพระอัจริยภาพด้านการประดิษฐ์
ของรัชกาลที่ 9 เช่น กังหันน้่าชัยพัฒนาและเรือใบมด และดูดาวในโดมท้องฟ้าจ่าลอง ตั้งกล้องดูดาวใน
ยามค่่าคืน
10. อนุ สรณ์ส ถานแห่ ง ชาติ ร่ วมเฉลิม พระเกี ยรติจ อมทัพ ไทย ธ ผู้ สถิ ตในดวงใจทหาร จัด นิ ท รรศการ
พิพิธภัณ ฑ์เฉลิมพระเกีย รติจอมทัพไทย ธ ผู้สถิตในดวงใจทหาร โดยจัดแสดงชุดฉลองพระองค์ทั้ง 3
เหล่าทัพ น่าเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด่าริ รวมทั้งพระราชประวัติ พระอัจริยภาพ
ในด้านต่างๆ และแสง เสียง ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อบอกเล่าความเป็นมาของชาติไทย การ
เข้าร่วมสงครามโลก การจัดแสดงหุ่นจ่าลองเหตุการณ์ส่าคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย วิวัฒนาการ
เครื่องแต่งกาย เครื่องหมายยศ เครื่องแบบทหาร ต่ารวจสมัยต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และ
การแสดงไฟประดับอาคาร พร้อมกิจกรรมลงนามถวายความอาลัย บรรยายเรื่องเกี่ยวกับพระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรับฟังบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์ประกอบการชมไฟประดับอาคารยามค่่าคืน
11. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี...ดูดาวฟรี ท่าดีเพื่อพ่อ ณ หอดู
ดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย นิทรรศการดาราศาสตร์ไทยใต้ร่ม
พระบารมี เพื่อบอกเล่าความสนพระราชหฤทัยด้านดาราศาสตร์ และพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการดารา
ศาสตร์ไทย พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย บอกเล่าความเป็นมาของดาราศาสตร์ในประเทศไทย
ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน นิทรรศการดาราศาสตร์ เพื่อสร้างความเพลิดเพลินผ่านนิทรรศการ
ระบบสุริยะ และการส่ารวจอวกาศ พร้อมการจัดกิจกรรม NARIT Public Night ภาพยนตร์ดาราศาสตร์
ฟังบรรยายการดูดาวเบื้องต้น แนะน่าวัตถุท้องฟ้าภายในท้องฟ้าจ่าลอง ดูดาวและสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่าน
กล้องโทรทรรศน์
12. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จัดงานกองทัพอากาศใต้เบื้องพระยุคลบาท พร้อมแสดง
นิทรรศการ กองทัพอากาศใต้เบื้องพระยุคลบาท น่าเสนอความสนพระทัยด้านกิจการบินตั้งแต่ยังทรง
พระเยาว์ กิจกรรมจัดแสดงและสอนประดิษฐ์เครื่องบินพระราชพาหนะด้วยกระดาษ
13. พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ สาขา เอสพลานาด รัชดา จัดงานอัครศิลปิน ผู้ให้ ไม่สิ้นสุด ผ่าน
นิทรรศการอาร์ท อิน พาราไดซ์ เพื่อน้อมร่าลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโปสการ์ดของพ่อ
14. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการสรรพชีวิตใต้ร่มพระบรม
โพธิสมภาร น่าเสนอการแสดงสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่ได้รับพระราชทาน และนิทรรศการถวายงานผ่าน
เลนส์ จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และภาพถ่าย exclusive ภายในพระบรมมหาราชวังโดยศาสตราจารย์
ศักดา ศิริพันธุ์ และคณะ
15. แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสุทธานภดม
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา จัด
นิทรรศการสรรเสริญพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์ : ดุริยกษัตรา น่าเสนอพระปรีชาสามารถด้านดนตรี
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการสรรเสริญพระบารมี บรมราชจักรี

วงศ์ : จารีตประเพณี ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ เล่าเรื่องเกี่ยวกับจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียม
การไว้ทุกข์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อมการจัดกิจกรรมมาลัยถวายอาลัยรัก เปิดสอนร้อยมาลัย
และการจ่าลองการแต่งกายเข้าทุกข์ใหญ่ของเจ้านายฝ่ายในในอดีต และการสาธิตงานดอกไม้สดของสตรี
ชาววัง พร้อมกิจกรรมมาลัยถวายอาลัยรัก เพื่อเข้าร่วมการฝึกร้อยมาลัย ข้าทุกข์ใหญ่ จ่าลองการแต่ง
กายเข้าทุกข์ใหญ่ของเจ้านายฝ่ายในในอดีต สาธิตงานดอกไม้สดของสตรีชาววัง
16. พิพิธภัณฑ์ต่ารวจ วังปารุสกวัน จัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจต่ารวจไทยทั่วทั้งหล้า และนิทรรศการ
ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ในต่าหนักจิตรลดา และวังปารุสกวัน ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และกิจกรรมเปิดให้เข้าชมต่าหนักจิตรลดา วังปารุสกวันในยามค่่าคืน
ส่าหรับกิจกรรมทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดได้ที
www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U
และ www.facebook.com/MuseAndLearn2U

