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พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด าริให้จัดตัง้พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขึน้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับผ้าไทย 

และประวัติศาสตร์เคร่ืองแต่งกายของคนไทย พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงเป็นสถานที่รวบรวมจัดเก็บรักษาผ้าไทย และเอกสาร  

ที่ เ ก่ียวข้อง ตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าของราชส านักและผ้าพืน้เมืองต่างๆ เพื่อสืบสาน  

พระราชปณิธานในการอนรัุกษ์การทอผ้าของไทย ให้คงอยู่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมของชาติสบืไป 

การก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตัง้อยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ตัง้อยู่ในเขตพระราชฐานชัน้นอก 

ริมก าแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ ปรากฏหลักฐานการใช้พืน้ที่บริเวณดังกล่าวมาตัง้แต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์  

มีการบรูณะปรับปรุง และก่อสร้างเพิ่มเติมหลายครัง้  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างอาคาร ๒ ชัน้เป็นแถวยาวเมื่อ 

พทุธศกัราช ๒๔๑๓ และพระราชทานนาม หอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อเป็นที่ท าการกรมพระคลงัมหาสมบัติ มีหน้าที่บริหารงาน

ด้านการจัดเก็บระเบียบภาษีอากร ต่อมาอาคารนี ไ้ด้กลายเป็นที่ท าการของหน่วยงานอย่างน้อย ๔ หน่วยงาน ได้แก่  

ส านกังานธนาคารชาติไทย กรมธนารักษ์ ราชบณัฑิตยสถาน กองพระราชพิธี จากนัน้จงึว่างเว้นจากการใช้งาน  

ในพทุธศกัราช ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตจาก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต ใช้อาคารหอรัษฎากรพิพฒัน์ เป็นที่ตัง้

ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ   
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ซึง่การนี ้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานที่ปรึกษา ต่อมาในวนัที่ ๙ 

พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๕  พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ  จงึเปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการ  

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดตัง้ขึน้ตามพระราชประสงค์ของสมเ ด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวงัให้เป็นแหลง่ความรู้ที่ยัง่ยืนเก่ียวกบัผ้าตลอดจนประวติัศาสตร์เคร่ืองแต่งกายของไทย ผู้ที่สนใจ

สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผ้าชนิดต่างๆ และการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

จนถงึปัจจบุนั สะท้อนผ่านเคร่ืองแต่งกายในราชส านกัยคุต่างๆ รวมทัง้ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ที่ทรงน าความเป็นไทยออกไปสูส่ากลและก่อให้เกิดรายได้กลบัมาสูผู่้ผลติในประเทศ  

นอกจากเป็นแหลง่รวบรวมความรู้เก่ียวกบัผ้าไทยแล้ว พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยงัเป็นศนูย์กลางในการจัดเก็บรักษาผ้าไทย และเอกสาร

ที่เก่ียวข้อง รวมถึงจัดแสดงงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าทัง้ของราชส านักและผ้าพืน้เมืองจากท้องถ่ินต่างๆ เพื่อเป็นการ  

สบืสานสมบติัทางวฒันธรรมอนัล า้ค่าให้คงอยู่สบืไป 

เวลาท าการ และอัตราค่าเข้าชม 

เวลาท าการ เปิดทกุวนั เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ปิดจ าหน่ายบตัรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่: ๑๕๐ บาท 

*ผู้สงูอาย ุ(อาย ุ๖๕ ปีขึน้ไป): ๘๐ บาท 
*นกัเรียน / นกัศกึษา: ๕๐ บาท 
*เด็กอาย ุ๑๒-๑๘ ปี: ๕๐ บาท 
*เด็กอายตุ ่ากว่า ๑๒ ปี เข้าชมฟรี 
(*โปรดแสดงบตัรประจ าตวั) 

 
สถานที่ตัง้  พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตัง้อยู่ ณ หอรัษฎากรพิพฒัน์  

ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิมานเทเวศร์กบัประตวูิเศษไชยศรี 
 
โทรศัพท์  ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๒๐  และ ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๓๐  
โทรสาร  ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๓๑ 
เว็บไซต์   www.qsmtthailand.org 
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นิทรรศการ 
ห้องประชุม 
นิทรรศการ ราชพัสตราบรมราชาภิเษก (Textiles in Thai Coronation)  

จาก ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถงึ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

จัดขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัพระราชพิธีดงักลา่ว ตลอดจนเคร่ืองแต่งพระองค์ที่เก่ียวเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์ราชประเพณี

ไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจกระจ่างชัด ด้วยเป็นพระราชพิธีที่ว่างเ ว้นไปนาน ๖๙ ปี นับแต่เคยมีมาในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 

ห้องจดัแสดง ๓-๔ 

นิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา( A Royal Treasure: The Javanese Batik 

Collection of King Chulalongkorn of Siam) 

จาก พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ถงึ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

จดัขึน้เพื่อระลกึถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๕ ในการเสด็จเยือนชวาทัง้สาม

ครัง้ และจดัแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงแสดงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขัน้ตอนการ

ท าผ้าบาติก เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมวิทยาการและ

ศิลปวฒันธรรมมาปรับใช้ในการวางรากฐานพฒันาประเทศไทยอย่างยัง่ยืนสบืมาจนถงึปัจจบุนั 

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ 

งานภัณฑารักษ์และงานด้านการศึกษา 

งานภัณฑารักษ์คือหนึง่ในงานหลกัของพิพิธภัณฑ์ มีหน้าที่จดัการและดูแลงานพิพิธภัณฑ์ อาทิ การสืบค้นข้อมูล ท าการศึกษา

เก่ียวกบัวัตถุ รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกวัตถุเพื่อน ามาจัดแสดงและเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์  วางรูปแบบนิทรรศการและ

เรียบเรียงเนือ้หาเพื่อสือ่ความหมายแก่ผู้ เข้าชม ให้รับรู้และเข้าใจในคณุค่าของวัตถุและเร่ืองราวที่น ามาจัดแสดง ทัง้นีย้ังมีส่วน

ในการวางแผนและจดักิจกรรมด้านการศกึษาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์และความรู้แก่ผู้ เข้าชม 

งานอนุรักษ์และงานทะเบียน 

งานอนรัุกษ์และทะเบียนเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของพิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ทะเบียนมีหน้าที่สงวนรักษาและ

จดัเก็บวตัถใุนครอบครองของพิพิธภัณฑ์ โดยดแูลและจดัระบบการจดัเก็บวตัถ ุตัง้แต่การตรวจบันทึกสภาพและให้เลขทะเบียน

วตัถ ุ ศกึษาประวติัและโครงสร้างของวตัถรุ่วมกบัภัณฑารักษ์ วางแผนก าหนดแนวทางในการจัดเก็บ และป้องกันไม่ให้วัตถุเกิด
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การเสือ่มสภาพอย่างรวดเร็ว ตลอดจนอนรัุกษ์ซ่อมแซมวตัถทุี่ได้รับความเสยีหายให้มีสภาพมัน่คงแข็งแรง คงสภาพเป็นตัวแทน

มรดกทางวฒันธรรมให้อนชุนรุ่นหลงัได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป  

ห้องคลัง  

เป็นสถานที่จัดเก็บรักษาวัตถุในครอบครองของพิพิธภัณฑ์เช่น  ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ผ้าโบราณและผ้าในราชส านกั ผ้าจากภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย ซึง่เป็นสมบติัของมลูนิธิสง่เสริมศิลปาชีพฯ รวมไปถึงผ้าและเคร่ือง

แต่งกายของกลุม่ชาติพนัธุ์ต่างๆ   

วตัถทุัง้หมดที่น ามาจดัเก็บรักษาในห้องคลงั ต้องผ่านการท าความสะอาด และก าจดัแมลงภายใต้อุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส 

ให้เลขทะเบียนวตัถ ุตรวจสภาพ บนัทกึภาพ และซ่อมแซมรักษาในกรณีที่มีการเสือ่มสภาพ โดยภายในห้องคลงัมีระบบควบคมุ

อณุหภูมิและความชืน้ให้มีสภาพคงที่และเหมาะสมส าหรับการจดัเก็บวตัถเุพื่อรักษาสภาพ ซึง่ส าหรับวตัถปุระเภทผ้า อณุหภูมิ

และความชืน้สมัพทัธ์ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง ๕๐-๖๐%  

 


