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พิพิธภัณฑ์ ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดาริ ให้ จัดตั ้งพิพิธภัณฑ์ ผ้าฯ ขึ ้นเพื่อเป็ นแหล่งศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับผ้ าไทย
และประวัติ ศาสตร์ เ ครื่ อ งแต่ ง กายของคนไทย พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ผ้า ฯ จึง เป็ นสถานที่ รวบรวมจัดเก็ บ รั กษาผ้ า ไทย และเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อง ตลอดจนจั ด แสดงงานหั ต ถศิ ล ป์ จากผ้ าอั น ทรงคุ ณ ค่ า ของราชส านั ก และผ้ าพื น้ เมื อ งต่ า งๆ เพื่ อ สื บ สาน
พระราชปณิธานในการอนุรักษ์ การทอผ้ าของไทย ให้ คงอยู่เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสบื ไป
การก่ อตัง้ พิพิธภัณฑ์ ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั ้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ตั ้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั ้นนอก
ริ ม ก าแพงพระบรมมหาราชวั ง ด้ า นทิ ศ เหนื อ ปรากฏหลักฐานการใช้ พื น้ ที่ บ ริ เ วณดัง กล่า วมาตัง้ แต่ ต้น กรุ ง รั ตนโกสิ น ทร์
มีการบูรณะปรับปรุง และก่อสร้ างเพิ่มเติมหลายครัง้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ก่อสร้ างอาคาร ๒ ชั ้นเป็ นแถวยาวเมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๑๓ และพระราชทานนาม หอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อเป็ นที่ทาการกรมพระคลังมหาสมบัติ มีหน้ าที่บริ หารงาน
ด้ า นการจัด เก็ บ ระเบี ย บภาษี อ ากร ต่ อ มาอาคารนี ไ้ ด้ กลายเป็ นที่ ท าการของหน่ ว ยงานอย่ า งน้ อ ย ๔ หน่ ว ยงาน ได้ แก่
สานักงานธนาคารชาติไทย กรมธนารักษ์ ราชบัณฑิตยสถาน กองพระราชพิธี จากนั ้นจึงว่างเว้ นจากการใช้ 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
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ในสมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี น าถ จั ด ตั ง้ ขึ น้ ตามพระราชประสงค์ ข องสมเ ด็ จ พระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้ เป็ นแหล่งความรู้ที่ยงั่ ยืนเกี่ยวกับผ้ าตลอดจนประวัติศาสตร์ เครื่ องแต่งกายของไทย ผู้ที่สนใจ
สามารถเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ ของผ้ า ชนิดต่ างๆ และการแต่ งกายอันเป็ นเอกลักษณ์ ข องชาติตั ้งแต่ สมัยรั ตนโกสินทร์ ตอนต้ น
จนถึงปั จจุบนั สะท้ อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสานักยุคต่างๆ รวมทั ้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงนาความเป็ นไทยออกไปสูส่ ากลและก่อให้ เกิดรายได้ กลับมาสูผ่ ้ ผู ลิตในประเทศ
นอกจากเป็ นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้ าไทยแล้ ว พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังเป็ นศูนย์กลางในการจัดเก็บรักษาผ้ าไทย และเอกสาร
ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง รวมถึง จัดแสดงงานหัตถศิ ลป์ อัน ทรงคุณค่ า ทัง้ ของราชสานักและผ้ า พื น้ เมื อ งจากท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ นการ
สืบสานสมบัติทางวัฒนธรรมอันล ้าค่าให้ คงอยู่สบื ไป
เวลาทาการ และอัตราค่ าเข้ าชม
เวลาทาการ

เปิ ดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ปิ ดจาหน่ายบัตรเข้ าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

อัตราค่ าเข้ าชม ผู้ใหญ่ : ๑๕๐ บาท
*ผู้สงู อายุ (อายุ ๖๕ ปี ขึ ้นไป): ๘๐ บาท
*นักเรียน / นักศึกษา: ๕๐ บาท
*เด็กอายุ ๑๒-๑๘ ปี : ๕๐ บาท
*เด็กอายุต่ากว่า ๑๒ ปี เข้ าชมฟรี
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สถานที่ตงั ้

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตั ้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพฒ
ั น์
ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิมานเทเวศร์ กบั ประตูวิเศษไชยศรี

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

๐ ๒๒๒๕ ๙๔๒๐ และ ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๓๐
๐ ๒๒๒๕ ๙๔๓๑
www.qsmtthailand.org

QSMT Factsheet

นิทรรศการ
ห้ องประชุม
นิทรรศการ ราชพัสตราบรมราชาภิเษก (Textiles in Thai Coronation)
จาก ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๒
จัดขึ ้นเพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิ บดี ศรี สิน ทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้ า เจ้ า อยู่หัว และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีดงั กล่าว ตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ ผ้ สู นใจประวัติศาสตร์ ราชประเพณี
ไทยได้ รั บ ข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ อง เข้ าใจกระจ่ า งชั ด ด้ วยเป็ นพระราชพิ ธี ที่ ว่ า งเว้ นไปนาน ๖๙ ปี นั บ แต่ เ คยมี ม าในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ห้ องจัดแสดง ๓-๔
นิ ทรรศการ ผ้ าบาติกในพระปิ ยมหาราช : สายสัมพันธ์ สยามและชวา( A Royal Treasure: The Javanese Batik
Collection of King Chulalongkorn of Siam)
จาก พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๔
จัดขึ ้นเพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ในการเสด็จเยือนชวาทั ้งสาม
ครั ้ง และจัดแสดงผ้ าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงแสดงวีดิทัศน์ ตลอดจนภาพอธิ บายขั ้นตอนการ
ท าผ้ าบาติ ก เพื่ อ ตระหนั ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และพระปรี ช าสามารถของพระองค์ ที่ ท รงรวบรวมวิ ท ยาการและ
ศิลปวัฒนธรรมมาปรับใช้ ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศไทยอย่างยัง่ ยืนสืบมาจนถึงปั จจุบนั
ฝ่ ายพิพิธภัณฑ์
งานภัณฑารั กษ์ และงานด้ านการศึกษา
งานภัณฑารักษ์ คือหนึง่ ในงานหลักของพิพิธภัณฑ์ มีหน้ าที่จดั การและดูแลงานพิพิธภัณฑ์ อาทิ การสืบค้ นข้ อมูล ทาการศึกษา
เกี่ยวกับวัตถุ รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกวัตถุเพื่อนามาจัดแสดงและเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ วางรู ปแบบนิทรรศการและ
เรียบเรียงเนื ้อหาเพื่อสือ่ ความหมายแก่ผ้ เู ข้ าชม ให้ รับรู้และเข้ าใจในคุณค่าของวัตถุ และเรื่ องราวที่นามาจัดแสดง ทั ้งนี ้ยังมีส่วน
ในการวางแผนและจัดกิจกรรมด้ านการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้แก่ผ้ เู ข้ าชม
งานอนุรักษ์ และงานทะเบียน
งานอนุรักษ์ และทะเบียนเป็ นอีกหนึ่งพันธกิจของพิพิธภัณฑ์ เจ้ าหน้ าที่อนุรักษ์ และเจ้ าหน้ าที่ทะเบียนมีหน้ าที่สงวนรักษาและ
จัดเก็บวัตถุในครอบครองของพิพิธภัณฑ์ โดยดูแลและจัดระบบการจัดเก็บวัตถุ ตั ้งแต่การตรวจบันทึกสภาพและให้ เลขทะเบียน
วัตถุ ศึกษาประวัติและโครงสร้ างของวัตถุร่วมกับภัณฑารักษ์ วางแผนกาหนดแนวทางในการจัดเก็บ และป้องกันไม่ให้ วัตถุเกิด

QSMT Factsheet

การเสือ่ มสภาพอย่างรวดเร็ว ตลอดจนอนุรักษ์ ซ่อมแซมวัตถุที่ได้ รับความเสียหายให้ มีสภาพมัน่ คงแข็งแรง คงสภาพเป็ นตัวแทน
มรดกทางวัฒนธรรมให้ อนุชนรุ่นหลังได้ ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
ห้ องคลัง
เป็ นสถานที่ จัดเก็ บ รักษาวัตถุใ นครอบครองของพิ พิธ ภั ณฑ์ เ ช่น ฉลองพระองค์ ในสมเด็จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นีน าถ
ผ้ าโบราณและผ้ าในราชสานัก ผ้ าจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทย ซึง่ เป็ นสมบัติของมูลนิธิสง่ เสริมศิลปาชีพฯ รวมไปถึงผ้ าและเครื่ อง
แต่งกายของกลุม่ ชาติพนั 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%

