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คู่มือการให้บริการ 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว เดิมอยู ่ในกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการ            

สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคาร

รัฐสภา จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี      

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทานสิ ่งของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว         

นำมาจ ัดแสดง และเปิดให ้ประชาชนเข้าชมในปี พ.ศ. 2523 ต่อมาเมื ่อว ันที ่  26 เมษายน พ.ศ. 2544             

สถาบันพระปกเกล้าได ้ร ับโอนอำนาจการดำเน ินงานพิพิธภ ัณฑ์ฯ มาอยู ่ ในความดูแลร ับผ ิดชอบของ              

สถาบันพระปกเกล้า และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้น จัดตั้งพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ ้น และได้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารแล้วเสร็จในปลายเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
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ประวัติอาคารอนุรักษ์ 

แต่เดิมคือที่ทำการของห้างยอน แซมป์สัน แอนด์ ซัน (John Sampson & Son Limited) ซึ่งเป็นสาขา

ของห้าง Messrs. Sam & Sampson & Son จำหน่ายผ้าและรับตัดเสื้อผ้า รองเท้า รวมทั้งอานม้าที่มีซื ่อเสียง         

ย่านบอนด์สตรีท (Bond Street) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        

ได้ทรงชักชวนให้มาเปิดสาขาในกรุงเทพฯ เมื ่อคราวเสด็จฯ ประพาสยุโรป พ.ศ. 2440 ในระยะแรกเริ่ม              

ค ือ พ.ศ. 2441 ทางห้างได ้เช ่าห ้องแถว ณ ถนนพระสุเมร ุ เพื ่อประกอบกิจการ ต ่อมาใน พ.ศ. 2449          

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระคลังข้างที่ลงทุนก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่บน

พ้ืนที่ 1,008 ตารางวา เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ระหว่างถนนหลานหลวงกับถนนดำรงรักษ์ ค่าท่ีดินและค่าก่อสร้าง

เป็นเงินรวม 258,550 บาท เพ่ือให้ห้างนี้เช่าเป็นสำนักงานใหญ่โดยเฉพาะ 

สำหรับแบบแปลนอาคารนั ้น นายเฟรดเดอริก แซมป์สัน (Mr. Frederick Sampson) เจ้าของห้างฯ     

เป็นผู้เลือกที่พิเศษไปกว่านั้นคือ เป็นห้างเดียวที่ตั้งบนถนนราชดำเนินนอกซึ่งเป็นถนนสายหลักของกรุงเทพฯ      

อันเป็นถนนที ่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัวมีพระราชประสงค์จะให้เป็นที ่ต ั ้งว ังเจ ้านาย                  

และสถานที่ราชการ โดยเฉพาะอาคารแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2455 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ       

พระมงกุฎเกล ้าเจ ้าอย ู ่ห ัว นายเฟรดเดอร ิก แซมป์ส ัน ได ้ลงนามในสัญญาเช ่าก ับกรมพระคลังข ้างที่                      

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2455 กำหนดระยะเวลาเช่า 15 ปี อย่างไรก็ตามในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2469      

เป็นเวลาก่อนหมดสัญญาเช่าเพียง 10 เดือน ทางห้างฯ ก็ได้ขอเลิกสัญญาเช่ากับกรมพระคลังข้างที่ ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2469 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระคลังข้างที ่ได้ให้หลวงไมตรีวานิช      

(เฉลิม ยอดมณี) เช่าอาคารหลังนี้เป็นที่ทำการของห้าง สุธาดิลก จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์สมัยใหม่ 

รวมทั ้งตะเกียงเจ้าพายุ เครื ่องแก้ว และรถสามล้อ สัญญาเช่าได้หมดลงในวันที ่ 30 กันยายน พ.ศ. 2475          

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ได้ขอเช่าเป็นที่ทำการของกรม ได้มีการ

ลงนามในสัญญาเช่าระหว่างกรมพระคลังข้างที่กับกรมโยธาธิการในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2478 อาคารแห่งนี้     

ได้ใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมโยธาธิการ จนถึง พ.ศ. 2538 

กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียน และกำหนดเขตที่ดินและอาคารเป็นพื้นที่โบราณสถาน กรมโยธาธิการ    

ได้เช่าอาคารแห่งนี้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จนถึง พ.ศ. 2544 จึงได้มอบสิทธิการเช่าให้แก่

สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว สถาบันฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารแล้วเสร็จในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
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พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัวทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้าฯ ให ้สมเด ็จพระบรมโอรสาธ ิราชฯ                

สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

ความเป็นมาของอาคารรำไพพรรณี 

 

  ในปี พ.ศ. 2515 กรมโยธาธิการได้ก ่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวแอล (L) สูง 6 ชั้น               

(ชั้น 6 เป็นดาดฟ้า) บริเวณด้านหลังอาคารอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานรองรับการขยายตัวของกรม ต่อมาใน   

พ.ศ. 2543 กรมโยธาธิการได้สร้างสำนักงานแห่งใหม่ขึ้นบริเวณถนนพระราม 6 และได้ย้ายหน่วยงานต่าง ๆ ไปอยู่

ที่สำนักงานแห่งใหม่ใน พ.ศ. 2544 สถาบันพระปกเกล้าได้รับมอบสิทธิการเช่าอาคารอนุรักษ์และพ้ืนที่ทั้งหมดของ

กรมโยธาธิการ จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื ่อปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิพิธภัณฑ์ด้านการเมืองการปกครอง 

  สถาบันพระปกเกล้าได้หารือร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรและสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน ทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบกับความคิดดังกล่าว จึงได้นำเรื่องนี้เสนอ       

ที่ประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ที่ประชุมสภาสถาบันฯ ได้ให้ความเห็นชอบ  

ดังนั้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2546 สถาบันพระปกเกล้าได้จัดประชุมหารือร่วมระหว่าง 3 หน่วยงานเพื่อจัดสรรการ
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ใช้พื้นที่อาคารดังกล่าว จากนั้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 ทั้ง 3 หน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่

ร่วมกัน โดยมีแนวคิดและสาระสำคัญ ดังนี้ 

  “...สถาบันพระปกเกล้า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร 

ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสู่ประชาชน    

โดยผ่านสื่อและกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความเป็น

ปึกแผ่นและยั่งยืน หน่วยงานทั้ง 3 ฝ่ายจึงได้ทำข้อตกลงการใช้พื้นที่อาคาร 5 ชั้น ให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นกลุ่ม

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองการปกครองของไทย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชมที่สามารถเยี่ยมชมและ

ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งในสถานที่เดียวกัน และให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้เสนอขอ

งบประมาณในการออกแบบ ปรับปรุง และตกแต่งอาคาร 5 ชั ้นเพื ่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน โดยสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้สนับสนุน..” 

การออกแบบปรับปรุงอาคาร 
  นายเดโช สวนานนท์ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าและประธานคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นเห็นว่า แนวคิดที่จะใช้พื้นที่แห่งนี้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นเรื่อง
สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง จึงได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อ วันที่ 19 
สิงหาคม 2546 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั ้ง “คณะอนุกรรมการควบคุมการออกแบบปรับปรุงอาคารเพื ่อจัดทำ
พิพิธภัณฑ์” โดยมี ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว มีหน้าที่ให้คำแนะนำการ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อจัดทำ พิพิธภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งแนะนำปรับปรุงแก้ไขการออกแบบให้
ถูกต้อง 
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รูปแบบและพื้นที่ใช้สอย 

  เป็นอาคารสมัยใหม่ 6 ชั ้น โดยต่อเติมลักษณะภายนอกให้มีความกลมกลืนกับอาคารพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัวซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ 

ชั้น 1 ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และลานจอดรถ 
ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ห้องจัดแสดงรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี 

และลานอเนกประสงค ์
ชั้น 5 สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และห้องประชุม 
ชั้น 6 ห้องประชุมใหญ่และห้องรับรอง 
 

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย “รำไพพรรณี” เป็นชื่ออาคาร 

  เมื่อดำเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารใกล้แล้วเสร็จ คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯ ได้หารือเรื่องชื่ออาคาร

และพิธีเปิดอาคาร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ดังนั้น สถาบัน

พระปกเกล้าจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เชิญพระนามาภิไธย “รำไพ

พรรณี” เป็นชื ่ออาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อคู ่กับอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว และได้

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารที่ปรับปรุงใหม่ว่า “อาคารรำไพพรรณี” ตามที่ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารรำไพพรรณีและพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงภายในอาคารทั้ง 2 แห่ง ในวันที่ 

9 มกราคม 2551 

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา  

เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมหนังสือ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ ไมโครฟิล์มเอกสารกระทรวงต่าง ๆ สำเนา

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี      

และภาพถ่ายร่วมรัชสมัย สำเนาภาพยนตร์ส่วนพระองค์เรื่อง แหวนวิเศษ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, พระราชพิธี

โล้ชิงช้า, พระราชพิธีฉลองพระนคร 150 ปี 

  นอกจากนี้ ยังให้บริการเอกสารราชการชั ้นต้นในรัชสมัยจากประเทศต่าง  ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส 
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การเข้าชม 

วันและเวลาทำการ 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์, วันปีใหม่ และวันสงกรานต์) เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา 

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - เสาร์ (ปิดทุกวันจันทร์, วันปีใหม่ และวันสงกรานต์) เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ข้อควรทราบในการเข้าชม 

• ผู้เข้าชมสามารถถ่ายรูปภาพได้โดยไม่ใช้แฟลช ไม่ใช้อุปกรณ์เพิ ่มเติมแสง ขาตั้งกล้อง และเมื่อ

ถ่ายภาพจะต้องไม่กีดขวางทางเดินเพ่ือรักษาความปลอดภัยและสิทธิการเข้าชมของผู้ชมคนอ่ืน 

• ห้ามพกพาสิ่งของต้องห้ามทุกชนิดและสิ่งของอันตรายเข้าภายในพิพิธภัณฑ์ฯ 

• ไม่ใช้เสียงดังขณะเข้าชมขณะเข้าชม หรือมีพฤติกรรมทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าชมท่านอ่ืน 

• กรุณาอย่าวิ่ง ทานอาหาร สูบบุหรี่ และทิ้งขยะภายในพิพิธภัณฑ์ฯ 

• ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในพิพิธภัณฑ์ฯ ยกเว้นสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการ 

• โปรดนำกระเป๋าเป้ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสัมภาระ ฝากไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ หรือตู้เก็บสัมภาระ 

การเดินทาง 

• รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556   
(ลงป้ายแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศ) 

• เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 

• BTS : สถานีราชเทวี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าเรือสะพานหัวช้าง 

• MRT : สถานีเพชรบุรี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าเรืออโศก 

หลักเกณฑ์การเข้าชม 

• เข้าชมฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
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• กรณีเข้าชมเป็นหมู ่คณะ (5 คนขึ ้นไป) ต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี ่ยมชม เรียน 
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ดังนี้ 
1. วันและเวลาเข้าชม 
2. จำนวนผู้เข้าชม 
3. ยานพาหนะ 
4. ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน เพ่ือที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่และวิทยากรตอน

รับคณะได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ควรส่งหนังสือและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน 
5. ศาลาเฉลิมกรุง จัดฉายวันละ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

เพิ่มเติม 

• มีลิฟต์คอยให้บริการสำหรับผู้เข้าชมที่นั่งรถเข็น 

• มีที่จอดรถ ด้านหลังอาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
ที่อยู่ 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

 

ติดต่อ 
โทรศัพท์ : 0 2280 3413 4 
โทรสาร : 0 2281 6820 

อีเมล์ : kpimuseum@kpi.ac.th 
 แบบฟอร์มการขอเข้าชม 

 

วัน – เวลาที่ให้บริการ 
ทุกวัน (เว้นวันจันทร์ วันปีใหม่ และสงกรานต์) 

ตั้งแต่เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
ให้บริการนำชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อล่วงหน้า 

(ไม่เสียค่าเข้าชม) 

tel:+0228034134
tel:+022816820
mailto:kpimuseum@kpi.ac.th
http://www.kingprajadhipokmuseum.com/content/file/contact/from_visitor.pdf

