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พิพิธภัณฑ์ ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดาริให้ จัดตั ้งพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขึ ้นเพื่อเป็ นแหล่งศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับผ้ าไทย
และประวัติศาสตร์ เครื่องแต่งกายของคนไทย พิพิธภัณฑ์ ผ้าฯ จึงเป็ นสถานที่รวบรวมจัดเก็บรักษาผ้ าไทย และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้ าอันทรงคุณค่าของราชสานักและผ้ าพื ้นเมืองต่างๆ เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานในการอนุรักษ์ การทอผ้ าของไทย ให้ คงอยู่เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสบื ไป
การก่ อตัง้ พิพิธภัณฑ์ ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั ้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพฒ
ั น์ ตั ้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั ้นนอก
ริมกาแพงพระบรมมหาราชวังด้ านทิศเหนือ ปรากฏหลักฐานการใช้ พื ้นที่บริเวณดังกล่าวมาตั ้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์
มีการบูรณะปรับปรุง และก่อสร้ างเพิ่มเติมหลายครัง้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ก่อสร้ างอาคาร ๒ ชั ้นเป็ นแถวยาวเมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๑๓ และพระราชทานนาม หอรัษฎากรพิพฒ
ั น์ เพื่อเป็ นที่ทาการกรมพระคลังมหาสมบัติ มีหน้ าที่บริหารงาน
ด้ านการจัดเก็บระเบียบภาษี อากร ต่อมาอาคารนี ้ได้ กลายเป็ นที่ทาการของหน่วยงานอย่างน้ อย ๔ หน่วยงาน ได้ แก่
สานักงานธนาคารชาติไทย กรมธนารักษ์ ราชบัณฑิตยสถาน กองพระราชพิธี จากนั ้นจึงว่างเว้ น จากการใช้ งาน
ในพุทธศักราช ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ อาคารหอรัษฎากรพิพฒ
ั น์ เป็ นที่ตั ้ง
ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
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ซึง่ การนี ้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุ ณารับเป็ นประธานที่ปรึกษา ต่อมาในวันที่ ๙
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงเปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้ เป็ นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้ าตลอดจนประวัติศาสตร์ เครื่องแต่งกายของไทย ผู้ที่สนใจ
สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของผ้ าชนิดต่างๆ และการแต่งกายอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติตั ้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
จนถึงปั จจุบนั สะท้ อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสานักยุคต่างๆ รวมทั ้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงนาความเป็ นไทยออกไปสูส่ ากลและก่อให้ เกิดรายได้ กลับมาสูผ่ ้ ผู ลิตในประเทศ
นอกจากเป็ นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้ าไทยแล้ ว พิพิธภัณฑ์ ผ้าฯ ยังเป็ นศูนย์ กลางในการจัดเก็บรักษาผ้ าไทย และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงจัดแสดงงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าทั ้งของราชสานักและผ้ าพื ้นเมืองจากท้ องถิ่นต่างๆ เพื่อเป็ นการ
สืบสานสมบัติทางวัฒนธรรมอันล ้าค่าให้ คงอยู่สบื ไป
เวลาทาการ และอัตราค่ าเข้ าชม
เวลาทาการ
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นิทรรศการ
ห้ องจัดแสดง ๑-๒
นิทรรศการ งามสมบรมราชินีนาถ (Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain)
จาก ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง เมษายน ๒๕๖๒
จัดขึ ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่
ออกแบบโดยนายปิ แอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดแู ลการตัดเย็บฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถมาเป็ นเวลากว่า ๒๒ ปี และมีสว่ นสาคัญในการเผยแพร่ ความงดงามของผ้ าไหมให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่ โลก
ห้ องจัดแสดง ๓-๔
นิทรรศการ เครื่ องโขน (Dressing Gods and Demons: Costume for Khon)
จาก ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๐
จัดขึ ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของเครื่องโขนในอดีตที่สง่ ผลให้ เกิ ดการปรับปรุงและฟื น้ ฟูศิลปกรรม
ชั ้นสูงต่างๆ จนเกิดเป็ นเครื่องโขนพระราชทาน ที่สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนให้ ดาเนินการจัด
แสดงขึ ้นในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย
ฝ่ ายพิพิธภัณฑ์
งานภัณฑารั กษ์ และงานด้ านการศึกษา
งานภัณฑารักษ์ คือหนึง่ ในงานหลักของพิพิธภัณฑ์ มีหน้ าที่จัดการและดูแลงานพิพิธภัณฑ์ อาทิ การสืบค้ นข้ อมูล ทาการศึกษา
เกี่ยวกับวัตถุ รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกวัตถุเพื่อนามาจัดแสดงและเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ วางรูปแบบนิทรรศการและ
เรียบเรียงเนื ้อหาเพื่อสือ่ ความหมายแก่ผ้ เู ข้ าชม ให้ รับรู้และเข้ าใจในคุณค่าของวัตถุและเรื่องราวที่นามาจัดแสดง ทั ้งนี ้ยังมีส่วน
ในการวางแผนและจัดกิจกรรมด้ านการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้แก่ผ้ เู ข้ าชม
งานอนุรักษ์ และงานทะเบียน
งานอนุรักษ์ และทะเบียนเป็ นอีกหนึง่ พันธกิจของพิพิธภัณฑ์ เจ้ าหน้ าที่อนุรักษ์ และเจ้ าหน้ าที่ทะเบียนมีหน้ าที่สงวนรักษาและ
จัดเก็บวัตถุในครอบครองของพิพิธภัณฑ์ โดยดูแลและจัดระบบการจัดเก็บวัตถุ ตั ้งแต่การตรวจบันทึกสภาพและให้ เลขทะเบียน
วัตถุ ศึกษาประวัติและโครงสร้ างของวัตถุร่วมกับภัณฑารักษ์ วางแผนกาหนดแนวทางในการจัดเก็บ และป้องกันไม่ใ ห้ วตั ถุเกิด
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การเสือ่ มสภาพอย่างรวดเร็ว ตลอดจนอนุรักษ์ ซ่อมแซมวัตถุที่ได้ รับความเสียหายให้ มีสภาพมัน่ คงแข็งแรง คงสภาพเป็ นตัวแทน
มรดกทางวัฒนธรรมให้ อนุชนรุ่นหลังได้ ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
ห้ องคลัง
เป็ นสถานที่จัดเก็บรักษาวัตถุในครอบครองของพิพิธภัณฑ์เช่น ฉลองพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผ้ าโบราณและผ้ าในราชสานัก ผ้ าจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทย ซึง่ เป็ นสมบัติของมูลนิธิสง่ เสริ มศิลปาชีพฯ รวมไปถึงผ้ าและเครื่อง
แต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
วัตถุทั ้งหมดที่นามาจัดเก็บรักษาในห้ องคลัง ต้ องผ่านการทาความสะอาด และกาจัดแมลงภายใต้ อุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส
ให้ เลขทะเบียนวัตถุ ตรวจสภาพ บันทึกภาพ และซ่อมแซมรักษาในกรณีที่มีการเสือ่ มสภาพ โดยภายในห้ องคลังมีระบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื ้นให้ มีสภาพคงที่และเหมาะสมสาหรับการจัดเก็บวัตถุเพื่อรักษาสภาพ ซึง่ สาหรับวัตถุประเภทผ้ า อุณหภูมิ
และความชื ้นสัมพัทธ์ ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง ๕๐-๖๐%

