เปิดขุมทรัพย์พิพิธภัณฑ์ทหาร ตารวจ
ผู้แทนพิพธิ ภัณฑ์ทหาร และตารวจ
พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก องทั พ บกเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี
รากฐานจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท หารของโรงทหารหน้ า
(กระทรวงกลาโหมปัจจุบัน) ซึ่งเจ้าหมื่นไวยวรนารถ
ผู้ บั ญ ช า ก า ร ท ห า ร ห น้ า ไ ด้ ก ร า บ บั ง ค ม ทู ล
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ขอ
พระราชทานสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ โดยกาหนดให้
บริเวณหน้ามุข ชั้นที่ ๓ เป็นที่เก็บสรรพศาสตราวุธ
และวั ต ถุ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท หาร ต่ อ มาใน พ.ศ.๒๔๗๐
กองทัพมีความจาเป็นต้องใช้ ห้องพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นที่ทางานของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จึงได้ส่งมอบวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ของกองทัพบกให้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ต่อมาเมื่อได้จัดตั้งกองบัญชาการกองทัพบกขึ้น ณ
บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิม กองทัพบกจึงได้อนุมัติหลักการให้จัดตั้งพิพิ ธภัณฑ์ขึ้น ณ อาคาร
ดัง กล่าว และยังได้รับอนุญ าตจากสานักราชเลขาธิการ
ให้ใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์ว่า “พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระ
เกี ยรติ ” ในพ.ศ.๒๕๓๙ และได้ เปิ ด พิ พิธ ภั ณ ฑ์ฯ ให้
บุ ค คลทั่ ว ไปเข้ า ชมเป็ น เมื่ อ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน พ.ศ.
๒๕๓๙ ซึ่งตรงกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ ๕๐ ปี โดยภายใน
พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่แบ่งตามหมวดหมู่
ดังนี้
ห้องอาวุธ (ชั้นที่ ๑) อาวุธเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่บรรพบุรุษของไทยได้ใช้ในการต่อสู้กับอริ
ราชศัตรู และปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยของชน
ชาติ ไ ทยมาจนถึ งทุก วันนี้ จึง ได้ จัดแสดงตัวอย่า ง
อาวุธเบา ที่กองทัพไทยเคยใช้ประจาการมาตั้งแต่
สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา จนถึงสงครามเวียดนาม
ห้องจาลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ทหาร (ชั้นที่ ๑) จัดแสดงการจาลองวีรกรรมและ
เหตุก ารณ์ข องกองทัพบก ซึ่ง มีผลต่ อความมั่นคง

ของประเทศเป็นสาคัญ เรียงตามลาดับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบันรวม ๑๘ เหตุการณ์ ผู้ชมสามารถ
เลือกรับฟัง เสียงบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยัง จัดแสดงอาวุธสาหรับใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัว
ประเภท หอก ทวน ง้าว ดาบ และกระบี่ชนิดต่าง ๆ ไว้ในห้องนี้ด้วย
ห้องธงและเครื่อ งมือ เครื่องใช้ทาง
ทหาร (ชั้นที่ ๒) ธงชัยเฉลิมพลที่กองทัพบก
อั ญ เชิ ญ มาจั ด แสดงในห้ อ งนี้ ถื อ เป็ น สิ่ ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ทหารทุ ก นายจะต้ อ งเคารพ
สั ก ก าร ะ และ พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไ ว้ ด้ ว ยชี วิ ต
เนื่องจากธง หมายถึง ชาติ ส่วนยอดธงบรรจุ
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป แ ล ะ เ ส้ น พ ร ะ เ จ้ า ข อ ง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง หมายถึ ง
พระพุ ทธศาสนา และองค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์
นอกจากการจั ด แสดงธงชั ย เฉลิ ม พล ซึ่ ง
กองทัพบกได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่าง ๆ แล้ว ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ทาง
ทหารซึ่งกองทัพบกเคยนาเข้ามาใช้ในกองทัพแสดงอยู่ภายในห้องด้วย
ห้องเครื่องแบบและเครื่องหมายทางทหาร (ชั้นที่ ๓) การแต่งเครื่องแบบของทหารเป็นการแสดงความ
เป็นพวกเดียวกันให้เห็นอย่างชัดเจน เนื่องจากเมื่อเกิดสงครามรบพุ่ง ตะลุมบอน จะได้มีเครื่องสังเกตว่าคนไหนเป็น
พวกเดียว กับตนและคนไหนเป็นข้าศึกศัตรู เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ฆ่าฟันพวกเดียวกันเอง
ห้องเครื่องแบบและเครื่องหมายทางทหาร (ชั้นที่ ๓) จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบและเครื่องแต่ง
กายของทหารบก เครื่องหมายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายซึ่งกองทัพบกใช้ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งส่วนหนึ่ง ของเครื่องแต่ง กายที่กาลัง พลของกองทัพบกใช้ในสมัย
ปัจจุบัน
ห้องแสดงวิวัฒนาการกองทัพบก กองทัพบกได้จัดทาห้องแสดงวิวัฒนาการกองทัพบกเพื่อนาเสนอ
งานด้านประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิวัฒนาการของกองทัพบก นับตั้งแต่เริ่มมีการสถาปนาอาณาจักรไทยจนถึง
ปัจจุบัน โดยการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ระบบ Touch screen เพื่อให้ผู้ชมสามารถค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพบกในสมัยต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ การนาชมภายในห้อง ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติซึ่ง
จะพาผู้ชมไปยังส่วนต่าง ๆ โดยใช้ระบบแสงและเสียงนับตั้งแต่ผู้ชมเริ่มก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงจนกระทั่งจบการ
นาเสนอ
นอกจากนี้ยังมีห้องที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น ห้องพระบารมีปกเกล้าฯ ห้องแสดงวิวัฒนาการกองทัพบก
กองทัพบกได้จัดสร้าง และอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับยืนขนาดเท่า
พระองค์จริง หล่อด้วยสัมฤทธิ์มาประดิษฐานไว้ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ภายในห้องได้จัดแสดงภาพอดีต
ผู้บัญชาการทหารบก เรียงตามลาดับตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านที่เพิ่งจะพ้นตาแหน่งไปห้องนี้ยังใช้เป็นสถานที่
ประกอบพิธีลงนาม รับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท หารเรื อ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแบบ
พิ เ ศษ ท าหน้ า ที่ รวบรวม อนุ รั ก ษ์ วั ต ถุ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อั น
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณคดี
ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การทหารเรื อ ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เป็ น ที่
รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ วัตถุพิพิธ ภัณฑ์
สมัยโบราณของกองทัพเรือไทย ยุทธนาวีการรบครั้งสาคัญ
ๆ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในการรบเป็น
จานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีเรือจาลองสมัยต่าง ๆ เช่น เรือที่ใช้ในพระราชพิธีกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เรือหลวงพระร่วง เรือเหรา และเรือหลวงมัจฉาณุ

งานทางด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ของกองทัพเรือ ได้ถือกาเนิดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
พ.ศ.๒๔๖๖ ซึ่งกระทรวงทหารเรือ ได้เล็งเห็นความสาคัญกิจการทางด้านนี้ จึงได้จัดตั้งกองประวัติศาสตร์ขึ้น
มีหน้าที่รวบรวมประวัติของราชการทหารเรือและอื่น ๆ ตามความประสงค์ของเสนาธิการทหารเรือ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๒ พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น ได้มีคาสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อจัดทาโครงการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ และได้เลือกใช้ที่ดินของกองทัพเรือบริเวณตรง
ข้ามโรงเรียนนายเรือ ประมาณ ๒๒ ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ ท หารเรื อ ได้ เ ริ่ ม ก่ อ สร้ า งเมื่ อปี พ.ศ.๒๕๑๔ แล้ว เสร็ จ และได้ เ ปิ ดให้ ป ระชาชนเข้ า ชม
ในพ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา ซึ่งจัดแสดงและรวบรวม สงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ มากกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น เรื่องราว
ประวัติความเป็นมาของกองทัพเรือ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทางทะเล
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และหลักนิยมในการรบของกองทัพเรือ เพื่อให้ข้าราชการของกองทัพเรือ ข้าราชการทั่วไป
ตลอดจนประชาชนได้เข้าชมเพื่อการศึกษา และได้รับความเพลิดเพลินในโอกาสเดียวกัน
นับตั้ งแต่ พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึ ง พ.ศ.๒๕๒๕ อาคารพิพิ ธภั ณฑ์ ทหารเรือ ที่สร้ างไว้ เดิ มได้ คับ แคบลง
เนื่องจากมีวัตถุพิพิธภัณฑ์เป็นจานวนมากประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าชิ้น จึง ทาให้อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ มี
ลัก ษณะเป็ นคลั งเก็ บ รัก ษาวัต ถุ พิพิ ธ ภั ณฑ์ ม ากกว่ าการจัด แสดงวั ตถุ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ดั ง นั้น จึ ง ได้ สร้ า งอาคาร
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ อาคาร ๒ ในพ.ศ.๒๕๒๙ แล้วเสร็จในพ.ศ.๒๕๓๐ และในปีเดียวกันได้อนุมัติให้จัดสร้าง
อาคารคลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์อีก ๒ หลัง เพื่อทดแทนคลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์หลังเดิมที่ชารุด

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จัดตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ.๒๔๙๕ เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอากาศ
ยาน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่เคยใช้
ในกองทัพอากาศ ตลอดจนบริภัณฑ์ประจาตัว
นั ก บิ น เครื่ อ งแบบ เอกสารและพั ส ดุ ส าคั ญ
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การบิ น พร้ อ มทั้ ง มี
ห้ อ งสมุ ด ประวั ติ ศ าสาตร์ ก ารบิ น ที่ ร วบรวม
หนังสือ จดหมายเหตุ รูปภาพ และเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ของกิจการบินไว้ให้ศึกษาค้นคว้า
โดยเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นตานานของกองทัพอากาศ สาหรับอากาศยานที่จัดแสดง มีมากกว่า ๓๐ เครื่อง โดยมี
เครื่องบินที่เก่าแก่และทรงคุณค่าหลายเครื่อง บางเครื่องปัจจุบันเหลือเพียงเครื่องเดียวในโลก นอกจากนี้ยังมี
เครื่องบินที่มิตรประเทศมอบให้ ซึ่งการจัดแสดงแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
๑. อาคารหมายเลข ๑๐๐๙ (ห้องโถงกลาง) จัดแสดงประวัติกองทัพอากาศและกิจการบิน ลานจอด
เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และแบบอื่นๆ จัดแสดงกลางแจ้ง
๒. ลานจอดเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และแบบอื่น ๆ จัดแสดงกลางแจ้ง
๓. อาคารหมายเลข ๑๐๑๑ จั ด แสดงพั ส ดุ
พิพิธภัณฑ์ (อาวุธยุทโธปกรณ์-อุปกรณ์ต่างๆ)
๔. อาคาร ๑๐๑๐ จัดแสดงอากาศยานหลัง
สงครามโลก จนถึงยุคไอพ่น
๕. ลานจอดเครื่ อ งบิ น ล าเลี ย ง จั ด แสดง
กลางแจ้ง
๖. อาคารหมายเลข ๑๐๐๙ (ด้ า นซ้ า ย)
จัดแสดงอากาศยานแบบต่างๆ และที่สร้างขึ้นเอง
๗. สวนหย่อมเครื่องบิน จัดแสดงกลางแจ้ง
ด้วยตระหนักถึงบทบาทของการเป็นผู้รักษาสมบัติของชาติและการบริการความรู้แก่สัง คม ปัจจุบัน
กองทัพอากาศได้พัฒนาการให้บริการความรู้ การจัดแสดง และการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อ
ตอบสนองต่อการเป็นแหล่งศึกษาตลอดชีวิต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการมุ่งสู่การเป็น “หอเกียรติภูมิของ
กองทัพอากาศและแหล่งเรียนรู้ของชาติด้านการบิน “ด้วยตระหนักถึงบทบาทของการเป็นผู้รักษาสมบัติของ
ชาติและการบริการความรู้แก่สังคม ปัจจุบันกองทัพอากาศได้พัฒนาการให้บริการความรู้ การจัดแสดง และ
การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อตอบสนองต่อการเป็นแหล่งศึกษาตลอดชีวิต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของการมุ่งสู่การเป็น “หอเกียรติภูมิของกองทัพอากาศและแหล่งเรียนรู้ของชาติด้านการบิน“

พิพิธภัณฑ์ตารวจ วังปารุสกวัน
พ.ศ. ๒๔๗๓ กระทรวงมหาดไทยได้จั ดตั้ ง พิ พิธ ภัณ ฑ์
ตารวจเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์ในคราแรก เพื่อเก็บรวบรวม
วัตถุของกลางที่คนร้ายใช้ ในการกระทา ความผิดทุกชนิด เพื่อให้
ข้าราชการตารวจทั่วไปหรือพนักงานสอบสวนใช้ศึกษาค้นคว้า
ครั้นเมื่อเก็บรวบ รวมวัตถุเพิ่มมากขึ้น จึงได้กลายเป็น พิพิธภัณฑ์
ตารวจ โดยปริยาย ในเวลาต่อมา กระทั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๔๙๖ กรมตารวจจึงกระทาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งตรงกับ
วัน ตารวจ โดย พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตารวจ เป็น
ประธานในพิธี ปรากฏว่ามี นิสิต นักศึกษา ประชาชน สนใจ เข้า
ชมเป็ น จ านวนมากทุ ก วั น จนเมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๓๓
พิพิธภัณฑ์ตารวจได้ย้ายไปที่วังปารุสกวัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์ตารวจ วังปารุสกวัน แบ่งออกเป็น ๒ อาคาร คือ ตาหนักจิตรลดา จัดการแสดงเรื่อง พระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีต่อข้าราชการตารวจ และ
อาคารกระจก จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตารวจไทย จนถึงปัจจุบัน

เป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ตารวจ
๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตารวจ
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพตารวจ
๔. เป็นแหล่งปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
๑. การพัฒนาด้านเนื้อหา คืนประวัติศาสตร์ให้กับพื้นที่โบราณสถาน และปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอ
และเนื้อหาเรื่องราวของตารวจทั้งอานาจหน้าที่และคดีสาคัญ
๒. การพัฒ นาด้ านกายภาพ ปรั บปรุง อาคารสถานที่ อานวยความสะดวกชาวต่ างชาติด้านภาษา
อานวยความสะดวกผู้พิการ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พลเอก สายหยุด เกิดผล ผู้บัญ ชาการทหารสูง สุด
ขณะนั้น ได้พิจารณาให้สร้างอาคารอนุสรณ์วีรชนแห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานชื่ออนุสรณ์ที่
จะก่อสร้างเพื่อเป็นสิริมงคล และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานชื่ อ สถานที่ แ ห่ ง นี้ ว่ า "อนุ ส รณ์
สถานแห่งชาติ" เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๖ และเมื่อวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งการสร้างอนุสรณ์
สถานแห่งชาติ มี วัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ และจารึกนามผู้กล้าหาญเหล่านี้ ไว้ให้สถิตถาวร
สืบไป
๒. เพื่อเป็นสถานที่แสดงประวัติวีรกรรม และเหตุการณ์รบครั้งสาคัญต่างๆ
๓. เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งกระตุ้ น เตื อ นให้ ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ในอดี ต อั น เป็ น ผล
กระทบกระเทือนต่อ ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นสถานที่จัดแสดงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ชาติไ ทย จัดแสดงวีรกรรม
ของทหารหาญในสมรภูมิต่าง ๆ ที่ได้สละชีวิตป้องกันประเทศแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมเฉพาะรายชื่อผู้ที่
เสียชีวิตเพื่อแผ่นดินไทยจากการรบ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้ง ที่ ๑ จนถึงสงครามหรือสมรภูมิรบปัจจุบัน
รวมถึง เหตุการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อทหาร ตารวจ อาสาสมัคร ฯลฯ ทั้ง ยัง เป็น
สถานที่จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการ
โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้
๑. ลานประกอบพิธี
๒. อาคารประกอบพิธี
๓. อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
๔. อาคารภาพปริทัศน์
๕. ภูมิสถาปัตยกรรม และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
บทสรุปเป้าหมายร่วมกันของพิพิธภัณฑ์ สามารถสรุปดังนี้
๑. สร้างความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ทหาร ตารวจ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาการดาเนินงาน
ของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพ
๒. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ทหารทหาร ตารวจ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของชาติ
๓. พิพิธภัณฑ์ทหาร ตารวจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลูกฝังความรักชาติ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในชาติ
๔. ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทหาร ตารวจ เป็นที่รู้จัก และมีผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

ชีพนี้พลีเพื่อชาติไทย
พลเอก ณพล บุญทับ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเสียสละทุ่มเทพระวรกายเสด็จ พระราช
ดาเนิ นไปเยี่ ยมเยี ยนราษฎรในพืน้ ที่ ช นบทห่างไกล โดยเฉพาะ
พื น้ ที่ ทุ ร กัน ดาร และพื น้ ที่ ต ามแนวชายแดนทั่ ว ประเทศ ทรง
รับทราบปั ญ หาความเดือ ดร้ อน และความทุกข์ยากของราษฎร
ทรงพระราชทานพระราชดาริ เป็ นแนวทางในการพัฒนาความ
เป็ นอยู่ เพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้ กับราษฎร ให้ มีความพออยู่พอ
กิน และสามารถพึง่ พาตนเองได้ ทรงติดตามสอบถามราษฎรอย่างใกล้ชิด ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และจะ

พระราชทานแนวทางแก้ไข จึงมี โครงการพระราชดาริ เกิดขึน้ หลายโครงการครอบคลุมพืน้ ที่ ทั่วประเทศไทย เพื่อ
ยกระดับความเป็ นอยู่ ทาให้ คณ
ุ ภาพชีวติ ราษฎรของพระองค์ดีขึ ้น

ปัญหาภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะเป็นการตัดไม้ทาลายป่า ทาไร่เลื่อนลอย ปัญหาชนกลุ่มน้อย (ชาวไทย
ภูเขา) ตามแนวชายแดนขาดการเอาใจใส่ดูแล มีการเข้าออกตามแนวชายแดนอย่างเสรี ปัญหาการค้ายาเสพ
ติด และสินค้าหนีภาษี ปัญหาความยากจน และการว่างงาน จึงทรงมีพระราโชบายในการแก้ปัญหาภาคเหนือ
เช่น ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกแผ้วถาง สกัดเส้นทางขนยาเสพติด ปิดกั้นแนวชายแดน สนับสนุนแผนป้องกันประเทศ
ช่วยรักษาเขต ต้นน้า - ลาธาร ช่วยสร้างงานให้ราษฎร ช่วยดูแลประชากรชาวเขาช่วยประเทศเราให้มีแหล่ง
ผลิตอาหาร อาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง การจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรใน
พื้นที่สูง การจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในหมู่บ้านชาวเขา
ปัญ หาภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ปั ญ หา
ทางด้านการทากิน และความแห้งแล้งของพื้นดิน การขาดแคลนน้า
การคมนาคมหลายแห่งทุรกันดาร การแก้ปัญหาในภาคนี้ จะเป็นการ
สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้า เพื่อให้ราษฎรมีน้ากิน น้าใช้ ในช่วงฤดูแล้ง ทา
ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น
ปัญ หาภาคใต้ เป็น ปัญหาที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หั ว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นกังวลอย่างยิ่ง ก็คือปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนทั้ง ในและนอกพื้น ที่ แต่ ที่ส าคั ญ คือ สร้า ง
ความสูญเสียทางจิตใจเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้ พระองค์ก็
ทรงมิไ ด้ละทิ้ง ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรในภาคใต้ ทั้งยัง
ส่ง เสริ ม ว่ า คนไทยทุ ก คนไม่ ว่ า จะนั บ ถือ ศาสนาใดต่ า งก็ มี
ความรู้ สึ ก เป็ น คนไทยที่ อ ยู่ ไม่ มี ใ ครรู้ สึ ก แตกต่ า ง รู้ สึ ก
ผิดแผก รู้สึกว่า เป็นผู้อาศัยแผ่นดินหรือเป็นพสกนิกรชั้นสอง

ดั ง นั้ น จากพระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ประชาชนคนไทยควรตอบแทนความเสียสละของพระองค์ท่าน โดยแสดงออกถึงความรัก
ชาติด้วยการทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชาติ + เชื้อ = ไทย
อ.สด แดงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา
ชาติ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักของชาติไทย ชาติ หมายถึง เหล่า
กอ เผ่าพันธุ์ กลุ่มชนที่มีขนบธรรมเนียมแบบเดียวกัน ภาษาเดียวกัน เป็นต้น เชื้อ หมายถึง ผู้สืบวงศ์วานว่าน
เครือ เชื้อชาติ หมายถึง ผู้ร่วมขอบขัณฑ์ ภาษา หมายถึง การแสดงออกถึงความในใจออกมาเป็นภาษาพูด หรือ
ภาษาเขียน วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถถ่ายทอดได้ มีการแสดงออกให้ปรากฏ หรืออาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ศาสนา คือ ลัทธิความเชื่อของมนุษย์ พระมหากษัตริ ย์ คือ เกษตร หมายถึง ผู้กากั บ
การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เป็นเจ้าของแผ่นดิน หรือพระเจ้าแผ่นดิน
สาหรับเชื้อสายไทย มีภาษาพูด ภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีวัฒ นธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมาตามบริบททางสังคม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีความเชื่อเรื่องผี และมีพระมหากษัตริย์
ซึ่งมีการสืบสันตติวงศ์
เชื้อชาติของไทย สันนิษฐานว่ามาจาก กลุ่มชน ๓ กลุ่ม คือ ไทใหญ่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าสาละวิน ไท
น้อย บริเวณตอนกลางแม่น้าโขง ลุ่มแม่น้ากก เวียงจันทน์ ไทสยาม ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ที่ราบลุ่มแม่น้าภาค
กลาง ซึ่งแบ่งเป็น กลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตามหุบเขา กลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า ริมชายฝั่ง
ทะเล ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และเมื่อมีบริเวณชายฝั่งมีการติดต่อกับชาวต่างชาติอื่น ๆ
จึงทาให้เกิดการติดต่อกันระหว่างกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ทางด้านใน กับกลุ่มที่อาศัยอยู่ทางชายฝั่ง ซึ่งติดต่อค้าขาย
สินค้าของป่า ฯลฯ ทาให้เกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งอารยธรรมที่เผยแผ่เข้ามาอย่างโดด
เด่นที่สุด คือ อารยธรรมอินเดีย ซึ่งเข้ามามีบทบาทสาคัญ กับดินแดนในภูมิภาคสุวรรณภูมิ ทั้ง ด้านศาสนา
วัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ พระมหากษัตริย์ ส่วนใหญ่ล้วนมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมอินเดียทั้งสิ้น ความเป็น
ชาติไทย มีลาดับวิวัฒนาการเกี่ยวข้องกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วั ฒนธรรม พระมหากษัตริย์มาโดยตลอด ซึ่งใน
แต่ละสมัยมีบริบททางสังคมที อาทิ การติดต่อค้าขาย การเผยแพร่ศาสนา การทาสงคราม ซึ่งทาให้เกิดพลวัต
ทางสัง คมไทย เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเกิดการผสมผสานระหว่างเชื้อชาติทั้งภายในบริเวณ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้คนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งส่งผลให้ชาติไทยมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา มาจนถึงปัจจุบัน
ความเป็นไทย ต้องประกอบไปด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งชาติในที่นี้ คือ เผ่าชนต่าง ๆ ใน
แผ่นดินไทยทั้งหมด ทรัพยากรธรรมชาติทั้งมวลในแผ่นดินนี้ ต้องรักษา ฟื้นฟูทรัพยากร ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ โบราณสถานต้องรักษา ดินแดน อาณาเขตต้องรักษาไว้ ซึ่งจะต้องสร้างจิตสานึกของความรักชาติ ดังนี้
๑. ต้องสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งเป็นแผ่นดินทอง และแผ่นดินธรรม
๒. ต้องมีความรู้ และความรักในมรดกของความเป็นไทย
๓. ต้องหาทางปกป้องรักษาไว้
๔. ต้องหาทางเผยแผ่เรื่องราวให้รับรู้โดยทั่ว
๕. ต้องส่งต่อให้อนุชนรุ่นต่อไป อย่าเก็บไว้เพียงผู้เดียว
๖. ต้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้เหนือสิ่งอื่นใด

