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สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ

 สหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่มีสถานที่สําคัญและสถานที่ทองเที่ยวที่ขึ้นชืÉอหลายแหง 
สถาบันหนึ่งที่เปนที่รูจักและดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกคือ สถาบัน Smithsonian ซึ่งเปน
สถาบันดานพิพิธภัณฑ การศึกษา และการวิจัยที่ใหญที่สุดในโลก ในแตละป มีนักทองเที่ยว
เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑและสวนสัตวตางๆ ของสถาบันกวา 30 ลานคนตอป พูดไดวา หากคุณ
ไมไดแวะเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ Smithsonian แลว ก็เหมือนกับวายังมาไมถึงกรุงวอชิงตัน 
 วิทยปริทัศนฉบับเดือนพฤษภาคมนี้จึงถือโอกาส ตอนรับฤดูรอน ฤดูที่หลายๆ คนตาง
วางแผนการทองเที่ยว กับขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑตางๆ ในเครือ Smithsonian มาใหผู
อานไดรับทราบกัน หลังจากที่หลายๆ พิพิธภัณฑ ไดปดการทําการไปในชวงการระบาดของ
โควิด-19 หากใครมีโอกาสไดมาเที่ยวกรุงวอชิงตัน ก็อยาลืมแวะเวี่ยนมาชมพิพิธภัณฑและ
สวนสัตวของ Smithsonian

ทีมบรรณาธิการ
สํานักงานที่ปรึกษาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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สถาบันสมิธโซเนียน 
(Smithsonian Institution) 

สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) เปนสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา 
และพิพิธภัณฑ ท่ีบริหารจัดการและไดรับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจากผูบริจาค
ตางๆ รวมถึงรายไดการจําหนายออกรานและคาสมาชิกนิตยสาร หนวยงานสวนใหญของ
สถาบันตั้งอยูที่กรุงวอชิงตัน แตยังมีพิพิธภัณฑ สวนสัตว ศูนยวิจัย และหนวยงานสนามอีก
มากมายอยูในเมืองนิวยอรก เวอรจิเนีย ปานามา และที่อืÉนๆ มีวัตถุสิ่งของตางๆ ในความ
ดูแลของพิพิธภัณฑมากกวา 136 ลานชิ้น คอลเลกชันของสิ่งประดิษฐมอบใหกับพิพิธภัณฑ
เหลานี้ในรูปแบบของเงินกูระยะยาว Smithsonian ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการเดินทาง
จํานวนมากซึ่งดําเนินการผาน Smithsonian Institution Travelling Exhibition Service 
(SITES) ในป 2551 นิทรรศการสัญจร 58 ชิ้นไปยังสถานที่จัดงาน 510 แหงทั่วประเทศ
 สถาบันสมิธโซเนียนกอตั้งขึ้นตามความประสงคของนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ 
เจมส สมิธสัน (James Smithson; ค.ศ. 1765 - 1829) ซึ่งระบุพินัยกรรมวา หากหลาน
ชายของเขา เฮนรี เจมส ฮังเกอรฟอรด ไมมีทายาท ก็ใหยกมรดกทั้งหมดใหแกรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาเพืÉอกอตั้งองคกรที่สามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพรความรู” ใหแกมนุษยชาติ 
ป ค.ศ. 1835 เมืÉอหลานของเขาเสียชีวิตลงโดยไมมีทายาท ประธานาธิบดีแอนดรูว แจ็กสัน 
จึงรายงานตอรัฐสภาถึงความจํานงของเขา เงินพินัยกรรมที่เขายกใหแกรัฐบาลสหรัฐฯ เวลา
นั้นมีมูลคา 104,960 ปอนดทองคํา หรือ 500,000 ดอลลารสหรัฐ (คํานวณตามอัตราเงินเฟอ
ในป ค.ศ. 2005 จะคิดเปนเงิน 9,235,277 ดอลลารสหรัฐ) 

รู้หรือไม่?
• ประธานศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกา เปนอธิการบดีสถาบันสมิธโซเนียนโดยตําแหนง
• ดาวเคราะหนอย 3773 สมิธโซเนียน ตั้งชืÉอเพืÉอเปนเกียรติแกสถาบันแหงนี้
• จํานวนวัตถุ งานศิลปะ และตัวอยางที่สถาบันสมิธโซเนียนมีประมาณเกือบ 155 ลานชิ้น 
  โดยเกือบ 146 ลานชิ้นเปนตัวอยางทางวิทยาศาสตรที่พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ
  แหงชาติ



วิทยปริทัศน  |  OHESI Science Review ฉบับที่ 5/2565

7



8

พิพิธภัณฑ์แอนนาคอสเตีย 
(Anacostia Museum)

 ตั้งอยูในยาน Anacostia ตรวจสอบ จัดทําเอกสาร และตีความผลกระทบของประเด็นทางสังคม
ทางประวัติศาสตรและรวมสมัยที่มีตอชุมชนเมือง นิทรรศการหมุนเวียนสํารวจแงมุมตางๆ ของชีวิต
ชุมชนเมือง รวมถึงความทันสมัย การพบปะทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม การแบง
พื้นที่ การจางงาน และโลกาภิวัตน

เวลาเปดใหเขาชม: 11.00 - 16.00 น. ทุกวัน 
ที่อยู: 1901 Fort Place SE, Washington, DC 20020

เว็บไซต: https://anacostia.si.edu/
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พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียแห่งชาติ 
(Freer & Arthur M. Sackler Gallery)

เวลาเปดใหเขาชม: 
ชั่วโมงฤดูรอนจนถึงวันที่ 15 กันยายน:
วันเสาร-วันพุธ 10.00 น. ถึง 17.30 น.

วันพฤหัส-ศุกร 11.30-19.00 น.

ที่อยู: 1050 Independence Ave. SW Washington, DC 20020
เว็บไซต: https://asia.si.edu/

 พิพิธภัณฑศิลปะเอเชียแหงชาติของสมิธโซเนียนประกอบดวยหอศิลป Freer และหอศิลป 
Arthur M. Sackler Sackler Gallery จัดแสดงนิทรรศการทั้งแบบถาวรและชั่วคราวตั้งแตสมัยโบราณ
จนถึงปจจุบัน พิพิธภัณฑแหงนี้เปนแหลงสะสมงานศิลปะที่หาตัวจับยาก โดยมีวัตถุมากกวา 45,000 ชิ้น
ตั้งแตยุคหินใหมจนถึงปจจุบัน และมีตนกําเนิดจากตะวันออกใกลในสมัยโบราณจนถึงจีน ญี่ปุน เกาหลี 
เอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และโลกอิสลาม ซึ่งรวมถึงหยกและทองสัมฤทธิ์จีนโบราณที่
สําคัญที่สุดในโลก นอกจากนิทรรศการที่จัดแสดงแลว แกลเลอรียังมีการจัดโปรแกรมเชิงนวัตกรรม
สําหรับผูเขาชมทุกวัย เชน การบรรยาย คอนเสิรต ภาพยนตร และพอดแคสตที่ชวยสงเสริมและขยาย
เวลาการเยี่ยมชม
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พิพิธภัณฑ์เฮอร์ชอร์นและสวนประติมากรรม 
(Hirshhorn Museum and Sculpture Garden)

เวลาเปดใหเขาชม: 
10.00 - 17.30 น. ทุกวัน

สวนประติมากรรม
10.00 -16.30 น. ทุกวัน

ที่อยู: Independence Ave SW &, 7th St SW, Washington, DC 20560
เว็บไซต: https://hirshhorn.si.edu/visit/

 พิพิธภัณฑเฮอรชอรนเปนพิพิธภัณฑแสดงงานประติมากรรมรวมสมัย ซึ่งเก็บและรักษาชิ้น
งานตางๆ จากยุคศตวรรษที่ 20 และ 21 ซึ่งไดรวบรวมผลงานของศิลปนชืÉอดังไวมากมาย เชน 
ปาโบล ปกัสโซ (Pablo Picasso,) เฮนรี่ มัวร (Henry Moore) แจ็คสัน พอลล็อค (Jackson Pollock) 
มอรริส หลุยส (Morris Louis) ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) ราฟาเอล โซเยอ (Raphael Soyer) 
เปนตน และภายนอกของพิพิธภัณฑแหงนี้ถูกจัดใหเปนสวนประติมากรรมที่รวบรวมผลงานของศิลปน
ชืÉอดัง อยางออกุสต โรดิน (Auguste Rodin) เดวิด สมิธ (David Smith) อเล็กซานเด คาลเดอ 
(Alexander Calder) เจฟฟ คูน (Jeff Koons) และรวมไปถึงศิลปนจากทั่วทุกมุมโลก ผลงานศิลปะ
ในสวนแหงนี้นอกจากจะถายทอด แนวความคิด ความงามของศิลปนผูสรางผลงานแลว ยังกอใหเกิด
ความงดงามในการจัดวางทางพื้นที่อีกดวย สวนประติมากรรมแหงพิพิธภัณฑเฮอรชอรนจึงเปนสถาน
ที่ในการบอกเลาเรืÉองราว ถายทอดความรู ความคิด การเปลี่ยนผานจากอดีตสูปจจุบันไดเปนอยางดี
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พิพิธภัณฑ์ยานบินและยานอวกาศแห่งชาติ 
(National Air and Space Museum)

เวลาเปดใหเขาชม: 
ปดชั่วคราวจนถึงฤดูใบไมรวงป 2022

ที่อยู: 655 Jefferson Drive, SW Washington, DC
เว็บไซต: https://airandspace.si.edu

 เปนพิพิธภัณฑที่มีชืÉอเสียงมากที่สุดของสถาบันสมิธโซเนียน เปนแหลงรวมวัตถุที่เกี่ยวของดาน
อากาศยานและอวกาศยานที่ใหญที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเปนศูนยรวมการวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการบินและอวกาศการบิน รวมถึงกิจการดานวิทยาศาสตรดาวเคราะห 
ภูมิศาสตรเกี่ยวกับโลก และภูมิฟสิกส เครืÉองบินและอวกาศยานสวนใหญที่ตั้งแสดงที่นี่เปนเครืÉองตน
แบบหรือเครืÉองสํารองของเครืÉองที่ใชงานจริงทั้งสิ้น
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พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ชาวแอฟริกันอเมริกัน 

(National Museum of African American 
History and Culture)

เวลาเปดใหเขาชม: 
10.00 - 17.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันที่ 25 ธันวาคม

ที่อยู: 1400 Constitution Ave., NW Washington, DC
เว็บไซต: https://nmaahc.si.edu

 หลังจากใชเวลากอสรางนานถึง 4 ป พิพิธภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาวแอฟริกัน-
อเมริกัน หรือ NMAAHC ก็ไดฤกษเปดตัวไปเมืÉอวันที่ 26 กันยายน 2559 พิพิธภัณฑ NMAAHC นี้ 
เปนเหมือนเครืÉองนําทางในการสํารวจประวัติศาสตร หรือใชเพืÉอการศึกษาในอนาคต ซึ่งในการกอสราง 
มีการใชวัสดุที่ยั่งยืนอยางอะลูมิเนียมสีบรอนซทั้งหมด 3,600 แผน ที่ไดแรงบันดาลใจมาจากโรงหลอม
เหล็กของทาสชาวแอฟริกันอเมริกัน 
 พิพิธภัณฑ NMAAHC แหงนี้ เรียกไดวาเปนพิพิธภัณฑแหงชาติที่เดียวในสหรัฐฯ ซึ่งกอตั้ง
ขึ้นเพืÉอถายทอดเรืÉองราวเกี่ยวกับศิลปะ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ของชาวแอฟริกัน-อเมริกัน
โดยเฉพาะ การจัดแสดงผลงานภายในอาคารลวนแสดงใหเห็นถึงเรืÉองราวของทาสใน โดยแบง
เรืÉิองราวออกเปน 3 ชวง ไดแก “Slavery and Freedom” หรือ “การเปนทาสและการถูกปลดปลอย”, 
“The Era of Segregation” หรือ “การแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม” และสุดทาย คือการจัด
แสดงชุด “1968 and Beyond” หรือ “เรืÉองราวในป 1968 และชวงตอมา” พิพิธภัณฑยังจัดแสดงของ
เกาสะสมหลายพันชิ้น ที่ไดรับมาจากชาวอเมริกันแอฟริกันที่มีชืÉอเสียงและประชาชนทั่วไป โดยจะผลัด
กันนํามาเสนอเปนชุดๆ ตัวอยางของเกาสะสมเหลานี้ เชน ตรวนทาสจากกลางยุค 1800 ที่ โอปราห 
วินฟรี่ พิธีกรรายการโชว และเจาของสืÉอ บริจาค ขาวของหลายชิ้นที่ขุดคนไดจากเรือขนทาสที่จมลง
นอกชายฝงแอฟริกาใต รวมทั้งทรัมเปตของ หลุยส อารมสตรอง นวมของนักมวยแชมปโลกผูลวงลับ 
โมฮัมหมัด อาลี และรองเทากีฬาหนึ่งคูของนักบาสเกตบอล ชาควีล โอนีล
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พิพิธภัณฑ์ศิลปะแอฟริกันแห่งชาติ 
(National Museum of African Art)

เวลาเปดใหเขาชม: 
10.00 - 17.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันที่ 25 ธันวาคม

ที่อยู: 950 Independence Ave., SW Washington, DC
เว็บไซต: https://africa.si.edu

 พิพิธภัณฑศิลปะแอฟริกันแหงชาติเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติแหงเดียวในสหรัฐอเมริกาที่
อุทิศใหกับการเก็บรวบรวม นิทรรศการ การอนุรักษ และการศึกษาศิลปะของแอฟริกา ในการจัดแสดง
เปนตัวอยางที่ดีที่สุดของศิลปะแบบดั้งเดิมและรวมสมัยจากทั่วทั้งทวีปแอฟริกา 
 Highlight: คอลเลกชันงานศิลปะแอฟริกันของ Walt Disney-Tishman; ประติมากรรมลม
ของ Yinka Shonibare VII; กระแสน้ํา: น้ําในศิลปะแอฟริกัน; ผูมีวิสัยทัศน: มุมมองเกี่ยวกับศิลปะของ
แอฟริกา
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พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกันแห่งชาติ 
(National Museum of American History)

เวลาเปดใหเขาชม: 
10.00 - 17.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันที่ 25 ธันวาคม

ที่อยู: 1300 Constitution Ave., NW Washington, DC
เว็บไซต: https://americanhistory.si.edu

 พิพิธภัณฑอุทิศตนเพืÉอการพัฒนาทางวิทยาศาสตร วัฒนธรรม สังคม เทคโนโลยี และการเมือง
ของสหรัฐฯ พิพิธภัณฑแหงนี้ ไดสืบสานประสบการณของชาวอเมริกันตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึง
ปจจุบัน คอลเล็กชันของพิพิธภัณฑประวัติศาสตรอเมริกันประกอบดวยวัตถุทางประวัติศาสตรมากกวา
สามลานชิ้น ซึ่งรวมถึง Star-Spangled Banner อันโดงดัง และเอกสารที่สํารวจวิวัฒนาการของ
อัตลักษณอเมริกัน
 Highlight: Star-Spangled Banner เครืÉองแบบของวอชิงตัน โตะตักของเจฟเฟอรสัน;
รองเทาแตะทับทิมของโดโรธี; ประชาธิปไตยอเมริกัน: การกาวกระโดดครั้งใหญแหงศรัทธา
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พิพิธภัณฑ์อเมริกันอินเดียนแห่งชาติ
(National Museum of the American Indian)

เวลาเปดใหเขาชม: 
10.00 - 17.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันที่ 25 ธันวาคม

ที่อยู: 4th Street and Independence Ave., SW Washington, DC
เว็บไซต: https://americanindian.si.edu

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติของชาวอเมริกันอินเดียนใหความสําคัญกับคอลเลกชั่นวัตถุ ภาพถาย 
และสืÉอพื้นเมืองที่กวางขวางที่สุดแหงหน่ึงของโลก ครอบคลุมพื้นที่ซีกโลกตะวันตกท้ังหมดต้ังแต 
Arctic Circle ไปจนถึง Tierra del Fuego สถาปตยกรรมโคงมนอันกวางใหญของพิพิธภัณฑ การจัด
สวนแบบพื้นเมือง และนิทรรศการ ทั้งหมดนี้ไดรับการออกแบบรวมกับชนเผาและชุมชนตางๆ รวมกัน
เพืÉอใหผูเขาชมจากทั่วโลกไดสัมผัสและจิตวิญญาณของชนพื้นเมืองอเมริกัน
 Highlight: Who We Are ภาพยนตรเบื้องตนในโรงละครเลลาวี (ปดชั่วคราว); ชาวอเมริกัน; 
Nation to Nation: สนธิสัญญาระหวางสหรัฐอเมริกากับชนชาติอเมริกันอินเดียน; กลับไปยังถิ่น
กําเนิด: ชาวอัลกอนเควียนแหงเชสพีก; ศูนยสรางสรรคจินตนาการ (ปดชั่วคราว)
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พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งชาติ 
(National Museum of Natural History)

เวลาเปดใหเขาชม: 
10.00 - 17.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันที่ 25 ธันวาคม

ที่อยู: 10th St. and Constitution Ave., NW Washington, DC
เว็บไซต: https://naturalhistory.si.edu

 พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติที่ ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในโลก อุทิศใหกับการทําความ
เขาใจโลกธรรมชาติและตําแหนงหนาที่ของเราในนั้น เจาะลึกเรืÉองราวที่นาสนใจของโลกของเรา ตั้งแต
จุดเริ่มตนที่รอนแรงจนถึงการเปลี่ยนแปลงหลายพันลานป และสํารวจชีวิตบนโลกผานนิทรรศการและ
กิจกรรม วัตถุสะสม และการวิจัยที่เกิดขึ้นในหองทดลองและภาคสนาม พิพิธภัณฑแหงนี้ใหญเทากับ
สนามฟุตบอลมากกวา 18 สนาม และเปนแหลงสะสมประวัติศาสตรธรรมชาติที่ใหญที่สุดในโลก
 Highlight: หองโถงของตนกําเนิดมนุษย; หอฟอสซิลแหงชาติ เวลาลึก; สัตวเลี้ยงลูกดวยนม; 
หองโถงมหาสมุทร; เพชรแหงความหวัง; มัมมี่อียิปต; สวนสัตวแมลงออรกิน.
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หอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติ 
(National Portrait Gallery)

เวลาเปดใหเขาชม: 
11.30 น. ถึง 19.00 น. ทุกวัน ยกเวนวันที่ 25 ธันวาคม

ที่อยู: 8th and G Streets, NW Washington, DC
เว็บไซต: https://npg.si.edu

 ดวยทัศนศิลป ศิลปะการแสดง และสืÉอใหม Portrait Gallery จะแนะนําใหคุณรูจักกับผูคนที่
สรางประเทศ ไมวาจะเปนกวี ประธานาธิบดี นักแสดง นักเคลืÉอนไหว นักจินตนาการ อาชญากร...และ
ทุกคนที่อยูตรงระหวางกลาง คอลเล็กชั่นนี้รวบรวมเรืÉองราวและชีวประวัติตั้งแตสมัยกอนอาณานิคม
จนถึงปจจุบันเพืÉอบอกเลาเรืÉองราวของชาวอเมริกัน
 ประธานาธิบดีของอเมริกา คอลเลกชันภาพประธานาธิบดีที่สมบูรณเพียงแหงเดียวของประเทศ
นอกทําเนียบขาวรวมถึงภาพบุคคลของโอบามา การประชุมเชิงปฏิบัติการและโปรแกรมสําหรับคน
หนุมสาว Portrait Discovery Kits สําหรับเด็กและครอบครัว
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พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์แห่งชาติ 
(National Postal Museum)

เวลาเปดใหเขาชม: 
10.00 น. ถึง 17.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันที่ 25 ธันวาคม

ที่อยู: 2 Massachusetts Ave., NE Washington, DC
เว็บไซต: https://postalmuseum.si.edu

 พิพิธภัณฑไปรษณียแหงชาติของสมิทโซเนียนตั้งอยูในที่ทําการไปรษณียกรุงวอชิงตันอันเกาแก 
ติดกับสถานียูเนี่ยนที่ไดรับการบูรณะ จัดแสดงคอลเลกชั่นแสตมปและวัสดุไปรษณียภัณฑที่ใหญที่สุด
และครอบคลุมที่สุดในโลก—รวมถึงเครืÉองเขียนไปรษณีย ยานพาหนะที่ใชในการขนสงจดหมาย กลอง
จดหมาย เมตร , การดและจดหมาย และพัสดุไปรษณียที่ลงวันที่กอนการใชแสตมป ผูเยี่ยมชมสามารถ
เดินไปตามถนนสายโคโลเนียล ขึ้นรถสเตจโคชไปสงไปรษณีย เดินดูที่ทําการไปรษณียในเมืองเล็กๆ ใน
ชวงทศวรรษที่ 1920 รับแสตมปฟรีเพืÉอเริ่มสะสมและอืÉนๆ
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พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนศิลปะอเมริกัน 
(Smithsonian American Art Museum)

เวลาเปดใหเขาชม: 
11.30 น. ถึง 19.00 น. ทุกวัน ยกเวนวันที่ 25 ธันวาคม

ที่อยู: 8th and G Streets, NW Washington, DC
เว็บไซต: https://americanart.si.edu

 คอลเล็กชั่นศิลปะอเมริกันชุดแรกของประเทศนําเสนอบันทึกประสบการณแบบอเมริกันที่ไมมี
ใครเทียบได โดยรวบรวมแรงบันดาลใจ ลักษณะเฉพาะ และจินตนาการของคนอเมริกันตลอดสาม
ศตวรรษ พิพิธภัณฑแหงนี้เปนที่ตั้งของคอลเลกชั่นศิลปะอเมริกันที่ใหญที่สุดและครอบคลุมมากที่สุด
ในโลก รวมถึงผลงานของผูทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายทางสไตล เชน John Singleton Copley, 
Winslow Homer และ Georgia O’Keeffe ซึ่งตั้งอยูในอาคารสาธารณะที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งที่สราง
ขึ้น ในตอนตนของกรุงวอชิงตัน
 Hightlight: ศิลปะอเมริกันยุคแรก ศิลปะศตวรรษที่ 19 และ 20; ศิลปะรวมสมัย; การถายภาพ; 
ศิลปะพื้นบานสมัยใหมและการเรียนรูดวยตนเอง; ศิลปะแอฟริกันอเมริกัน; ศิลปะลาติน; ขอตกลงใหม
ศิลปะ; และ Luce Foundation Center for American Art ศูนยการศึกษาสาธารณะแบบโตตอบ
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ตึกสถาบันสมิธโซเนียน 
(Smithsonian Institution Building)

เวลาเปดใหเขาชม: 
08.30 - 17.30น. ทุกวัน ยกเวนวันที่ 25 ธันวาคม

ที่อยู: 1000 Jefferson Drive, SW Washington, DC
เว็บไซต: https://si.edu

 ปราสาทสรางเสร็จในป 1855 เปนอาคารอันเปนเอกลักษณของสมิธโซเนียน และเปนที่ตั้ง
ของศูนยบริการนักทองเที่ยวสมิธโซเนียน ดวยเหตุนี้ จึงเปนจุดเริ่มตนที่ดีสําหรับการเดินทางของคุณ 
คุณสามารถเขาใจขอบเขตและขนาดของพิพิธภัณฑสมิธโซเนียน ดูคอลเลกชั่นไฮไลทจากพิพิธภัณฑ
แตละแหงของสมิธโซเนียน ทัวรสถาปตยกรรมศตวรรษที่ 19 ของปราสาท ดูวาเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ 
ที่พิพิธภัณฑทุกแหง และปรึกษากับผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิ่งที่ควรดูและทํา
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ศูนย์สนับสนุนพิพิธภัณฑ์
Museum Support Center (MSC)

เวลาเปดใหเขาชม: 
ตองมีการนัดหมายลวงหนา

ที่อยู: 4210 Silver Hill Road Suitland, Maryland
เว็บไซต: https://naturalhistory.si.edu/research/msc

 ตั้งอยูใน Suitland รัฐแมริแลนด ศูนยสนับสนุนพิพิธภัณฑ (MSC) เปนศูนยอนุรักษและจัด
เก็บคอลเลกชั่นหลักนอกสถานที่สําหรับคอลเล็กชั่นระดับชาติที่ ไมสามารถถูกแทนที่ของพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาแหงชาติ โดย MSC เปนหนึ่งในที่แรกของโลกที่ไดรับการออกแบบมาเพืÉอตอบสนอง
ความตองการของการจัดเก็บ การอนุรักษ และการวิจัยโดยเฉพาะ ศูนยอนุรักษอันล้ําสมัยนี้เปนที่
เก็บรักษาของวัตถุมากกวา 31 ลานชิ้น นอกจากนี้ MSC ยังเปนที่ตั้งของ Biorepository Center, 
Laboratories of Analytical Biology (LAB), Smithsonian’s Museum Conservation Institute 
(MCI) และคอลเลกชั่นแผนกตางๆ จากพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาแหงชาติ นอกจากนี้ยังเปนที่เก็บ
รวบรวมของสะสมจากพิพิธภัณฑ Hirshhorn, พิพิธภัณฑประวัติศาสตรอเมริกันแหงชาติ และหอ
จดหมายเหตุมานุษยวิทยาแหงชาติ
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สวนสัตว์สมิธโซเนียนแห่งชาติ 
(Smithsonian National Zoological Park)

เวลาเปดใหเขาชม: 
8 โมงเชา ถึง 6 โมงเย็น ทุกวัน (1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน)

8 โมงเชา ถึง 4 โมงเย็น ทุกวัน (1 ต.ค. ถึง 30 มิ.ย.) ปด 25 ธ.ค.

ที่อยู: 3001 Connecticut Ave., NW Washington, DC
เว็บไซต: https://nationalzoo.si.edu

 สวนสัตวแหงชาติของสมิธโซเนียนฟรีเสมอและเปด 364 วันตอป ตั้งอยูบนพื้นที่ 163 เอเคอร
ในใจกลางสวนสาธารณะ Rock Creek ของวอชิงตัน ดี.ซี. สวนสัตวกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2432 
ปจจุบันเปนที่อยูของสัตวมากกวา 2,700 ตัวจากกวา 390 สายพันธุ เชน แพนดายักษ ชางเอเชีย 
เสือสุมาตรา เตา Aldabra กบทองปานามา สิงโตทะเล อุรังอุตัง นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตพบปะสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก และการฝกชางเอเชีย
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 ศูนยว์จัิยและโครงการอืน่ๆ 
หอจดหมายเหตุศิลปะอเมริกัน

พิพิธภัณฑรถไฟแหงรัฐแคลิฟอรเนีย
สถานี Carrie Bow Marine Field (พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ)

ศูนยศึกษาโลกและดาวเคราะห (พิพิธภัณฑอากาศและอวกาศ)
ศูนยวัฒนธรรมพื้นบานและมรดกทางวัฒนธรรม

สถานีมารีนที่ฟอรทเพียรซ (พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ)
ศูนยนกอพยพสมิธโซเนียน (สวนสัตวแหงชาติ)

สถาบันอนุรักษพิพิธภัณฑ
Smithsonian Asian Pacific American Center

หอดูดาวฟสิกสสมิธโซเนียนและศูนยฟสิกสดาราศาสตรของฮารวารด - สมิธโซเนียนที่เกี่ยวของ
สถาบันชีววิทยาเพืÉอการอนุรักษสมิธโซเนียน (สวนสัตวแหงชาติ)

ศูนยวิจัยสิ่งแวดลอมสมิธโซเนียน
หอจดหมายเหตุสถาบันสมิธ โซเนียน

หองสมุดสมิธโซเนียน
สํานักพิมพสถาบันสมิธโซเนียน
Smithsonian Latino Center

โครงการริเริ่มการวิจัยเพืÉอพิสูจนการพิสูจนของสมิธโซเนียน 
ศูนยการศึกษาวิทยาศาสตรสมิธโซเนียน

สถาบันวิจัยเขตรอนสมิธโซเนียน (Panama)
Woodrow Wilson ศูนยนานาชาติสําหรับนักวิชาการ




