
พิิพิิธภััณฑ์์ศิิลป์์แผ่่นดิินคืือ พิิพิิธภััณฑ์์ที่่�รวบรวมผ่ลงานของช่่าง

สถาบันสิริกิิติ์ิ� ที่่�สมเดิ็จพิระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พิระบรมราช่ิน่นาถ 

พิระบรมราช่ช่นน่พิันป์ีหลวง ที่รงติ์ั�งพิระราช่หฤที่ัยให้ม่พิิพิิธภััณฑ์์ที่่�

รวบรวมผ่ลงานติ์ั�งแติ์่เริ�มที่ำาในระยะแรกิๆ จนถึงผ่ลงานป์ระณ่ติ์ศิิลป์์

ช่ิ�นเอกิ (Masterpiece) ที่่�ช่่างสถาบันสิริกิิติ์ิ�รังสรรคื์อย่างพิิถ่พิิถัน 

ดิ้วยสองมือลูกิหลานช่าวนาช่าวไร่ผู่้ยากิจน ไม่ม่แบบ ไม่ม่พิิมพิ์ ไม่ม่

ห่่น ผ่ลงานบางช่ิ�นใช่้เที่คืนิคืที่่�ม่รากิฐานจากิศิิลป์ะไที่ยโบราณติ์ั�งแติ์่

สมัยอย่ธยา และหลายช่ิ�นถูกิสร้างสรรคื์โดิยใช่้เที่คืนิคืที่่�คืิดิคื้นขึ�นเป์็น

คืรั�งแรกิในรัช่สมัยพิระบาที่สมเดิ็จพิระบรมช่นกิาธิเบศิร มหาภัูมิพิล

อดิ่ลยเดิช่มหาราช่ บรมนาถบพิิติ์ร

มููลนิิธิิส่่งเส่ริิมูศิิลปาชีีพ ในิส่มูเด็็จพริะนิางเจ้าส่ิริิกิิติ์ิ� พริะบริมู

ริาชีินิีนิาถ

ย้อนกิลับไป์กิว่าเจ็ดิสิบป์ี ในคืราวที่่�สมเดิ็จพิระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� 

พิระบรมราช่ิน่นาถ พิระบรมราช่ช่นน่พิันป์ีหลวง ไดิ้โดิยเสดิ็จ

พิระบาที่สมเดิ็จพิระบรมช่นกิาธิเบศิร มหาภัูมิพิลอดิ่ลยเดิช่มหาราช่ 

บรมนาถบพิิติ์ร ไป์ที่รงเย่�ยมราษฎรในถิ�นที่่รกิันดิารที่ั�วที่่กิภัูมิภัาคื

ของป์ระเที่ศิ ไดิ้ที่อดิพิระเนติ์รเห็นราษฎรส่วนใหญ่่ป์ระกิอบอาช่่พิ

เกิษติ์รกิรรมและม่ฐานะยากิจน เนื�องจากิจำานวนผ่ลผ่ลิติ์ที่างกิาร

เกิษติ์รขึ�นอยู่กิับป์ัจจัยที่่�คืวบคื่มไม่ไดิ้ เช่่น ลม ฟ้้า อากิาศิ พิระบาที่

สมเดิ็จพิระบรมช่นกิาธิเบศิร มหาภัูมิพิลอดิ่ลยเดิช่มหาราช่ บรมนาถ

บพิิติ์ร ม่พิระราช่กิระแสรับสั�งว่า กิารนำาสิ�งของไป์พิระราช่ที่านแกิ่

ราษฎรเช่่นน่� ไม่ใช่่กิารแกิ้ป์ัญ่หาที่่�ถูกิติ์้อง เพิราะจะที่ำาให้ราษฎรรอ

รับแติ์่คืวามช่่วยเหลือ จึงม่พิระราช่ดิำาริที่่�จะแกิ้ไขป์ัญ่หาคืวาม

ยากิจนของราษฎรให้สามารถช่่วยเหลือติ์นเองไดิ้อย่างยั�งยืน 

พิระบาที่สมเดิ็จพิระบรมช่นกิาธิเบศิร มหาภัูมิพิลอดิ่ลยเดิช่มหาราช่ 

บรมนาถบพิิติ์ร ที่รงม่่งพิัฒนาแหล่งนำ�าและส่งเสริมองคื์คืวามรู้

ที่างกิารเกิษติ์ร ซึ่ึ�งเป์็นป์ระโยช่น์ติ์่อกิารป์ระกิอบอาช่่พิหลักิ ดิังที่่�ไดิ้

พิระราช่ที่านแนวพิระราช่ดิำาริไว้นับพิันโคืรงกิาร

สมเดิ็จพิระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พิระบรมราช่ิน่นาถ พิระบรมราช่ช่นน่พิันป์ี

หลวง ที่รงรับหน้าที่่�ดิูแลและพิัฒนา เดิ็กิ สติ์ร่ คืนช่รา พิร้อมส่งเสริม

อาช่่พิให้ม่รายไดิ้เพิิ�ม ใช่้เวลาว่างให้เป์็นป์ระโยช่น์ โดิยที่รงนำางาน

หัติ์ถกิรรมพิื�นบ้าน เช่่น งานจักิสาน งานที่อผ่้า ซึ่ึ�งเป์็นงานฝีีมือที่่�

ราษฎรที่ำาใช่้เองในที่้องถิ�นมาพิัฒนาจนกิลายเป์็นอาช่่พิเสริม สร้าง

Arts of the Kingdom is a museum which exhibits 

the art collections created by the craftspeople of 

Queen Sirikit Institute. Her Majesty Queen Sirikit 

The Queen Mother, founded the museum in order 

to display the artworks of the craftspeople under her 

patronage. The collections include their works from 

the early stages when they first began the training to 

the exquisite masterpieces after they have acquired 

the artistry. Her Majesty Queen Sirikit The Queen 

Mother’s craftspeople are the sons and daughters 

of impoverished farmers from Thailand’s remote 

countryside. They put their hearts and souls into 

making every piece of art without any prototype. S 

ome pieces are produced using the ancient techniques 

dating back to the Ayuthaya period, while others are 

the results of the new methods that came to life during 

the reign of King Rama IX.

THE FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF 

SUPPLEMENTARY OCCUPATION AND RELATED 

TECHNIQUES (SUPPORT)

More than seventy years ago, Her Majesty Queen 

Sirikit The Queen Mother accompanied His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej The Great to the most 

remote parts of the country, paying visits to the people 

in order to find ways to improve upon their living 

conditions. They learned that most Thais lived in 

poverty and derived their livelihood from agriculture. 

To survive, they relied on crop yields, which were 

subject to various uncontrollable factors such as 

rainfalls and other climactic factors. His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej The Great asserted that it was not 

enough to simply hand out giveaways to those in need 

because consequently they would always wait for help 

ARTS OF THE KINGDOM
ศิิลป์์แผ่่นดิิน
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รายไดิ้จ่นเจือคืรอบคืรัวอย่างยั�งยืน นั�นคืือที่่�มาของ “มูลนิธิส่งเสริม

ศิิลป์าช่่พิ ในสมเดิ็จพิระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พิระบรมราช่ิน่นาถ” ที่รงพิระ

กิร่ณาโป์รดิเกิล้า ฯ ให้จัดิติ์ั�ง เมื�อวันที่่� ๒๑ กิรกิฎาคืม ๒๕๑๙ โดิยม่

วัติ์ถ่ป์ระสงคื์สำาคืัญ่ ๒ ป์ระกิาร คืือ ช่่วยเหลือเรื�องป์ากิที่้องของ

ราษฎรให้ม่อาช่่พิเสริมเพิิ�มรายไดิ้ และอน่รักิษ์งานศิิลป์วัฒนธรรม

เป์็นลำาดิับรองลงมา นับเป์็นหลักิกิารที่รงงานเกิ่�ยวกิับศิิลป์าช่่พิที่่�

สำาคืัญ่ยิ�ง

ส่ถาบันิส่ิริิกิิติ์ิ�

ป์ีพิ่ที่ธศิักิราช่ ๒๕๒๑ สมเดิ็จพิระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พิระบรมราช่ิน่นาถ 

พิระบรมราช่ช่นน่พิันป์ีหลวง ที่รงพิระกิร่ณาโป์รดิเกิล้า ฯ ให้เป์ิดิโรง

ฝีึกิศิิลป์าช่่พิ ในสวนจิติ์รลดิา ป์ัจจ่บัน คืือ “สถาบันสิริกิิติ์ิ�” ที่ำาหน้าที่่�

เป์็นศิูนย์กิลางในกิารฝีึกิอบรมราษฎรที่่�ที่รงรับมาจากิคืรอบคืรัว 

ช่าวนา ช่าวไร่ ผู่้ยากิจน ไม่ม่ที่่�ที่ำากิิน เมื�อคืรั�งเสดิ็จ ฯ ไป์ที่รงเย่�ยม

ราษฎร และพิระราช่ที่านโอกิาสให้มาฝีึกิอบรมงานศิิลป์าช่่พิแขนง

ติ์่าง ๆ ที่รงจัดิหาคืรูและช่าวบ้านที่่�ม่ฝีีมือดิ่มาถ่ายที่อดิให้ช่นร่่นหลัง

ไดิ้ฝีึกิฝีนงานหัติ์ถศิิลป์์ จากิผู่้ที่่� ไม่ม่พิื�นฐานงานศิิลป์ะ เริ�มติ์้นจากิ “

ศิูนย์” ใช่้คืวามวิริยะอ่ติ์สาหะพิัฒนาที่ักิษะจนกิลายเป์็น “ช่่างสถาบัน

สิริกิิติ์ิ�” ล้วนเกิิดิจากิพิระวิสัยที่ัศิน์และกิารเอาพิระราช่หฤที่ัยใส่ใน

กิาร “สร้างคืน” ของสมเดิ็จพิระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พิระบรมราช่ิน่นาถ 

พิระบรมราช่ช่นน่พิันป์ีหลวง เพิราะช่่างสถาบันสิริกิิติ์ิ�แติ์่ละคืน หาใช่่

ช่่างฝีีมือหรือศิิลป์ินผู่้เจนจัดิงานศิิลป์ะ แติ์่คืือลูกิหลานช่าวนาช่าวไร่

ที่่�ม่ฐานะยากิจน ดิังพิระราช่ดิำารัสที่่�พิระราช่ที่านแกิ่คืณะบ่คืคืลติ์่าง 

ๆ ที่่�เข้าเฝี้าทีู่ลละอองธ่ล่พิระบาที่ถวายพิระพิรช่ัยมงคืล เนื�องในวัน

เฉลิมพิระช่นมพิรรษา ณ ศิาลาดิ่สิดิาลัย สวนจิติ์รลดิา เมื�อวันที่่� ๑๑ 

สิงหาคืม ๒๕๕๐

“...คืนเหล่าน่� เป์็นลูกิช่าวไร่ ช่าวนาที่่�ยากิจนที่่�ส่ดิ และข้าพิเจ้าเลือกิ

มาเป์็นพิิเศิษ เลือกิจากิคืวามยากิจน คืรอบคืรัวไหนยากิจนที่่�ส่ดิ แล้ว

ม่ลูกิมากิที่่�ส่ดิ จะเล่�ยงติ์ัวเองไม่ไดิ้ ข้าพิเจ้าจึงเลือกิมา แล้วมาอยู่ใน

พิระบรมมหาราช่วัง ที่่�ติ์ึกิเกิ่า ๆ ที่่�ดิั�งเดิิมเป์็นที่่�อยู่ของเจ้านายติ์่าง ๆ 

มากิมายกิ่ายกิอง ข้าพิเจ้าให้เขาอยู่ที่่�นั�น แล้วกิ็มาที่ำากิารฝีึกิฝีนที่่�

จิติ์รลดิา...”

สถาบันสิริกิิติิ์�ม่่งมั�นท่ี่�จะพัิฒนาช่่างฝีีมือ จากิงานศิิลป์ะขั�นพืิ�นฐานเป็์น

งานศิิลป์ะชั่�นสูง โดิยได้ิป์ระย่กิต์ิ์และพัิฒนางานศิิลป์าช่่พิในแผ่นกิต่ิ์าง 

ๆ ซึึ่�งที่ำาให้เกิิดิผ่ลงานชิ่�นสำาคัืญ่ท่ี่�ต้ิ์องอาศัิยคืวามงดิงามของศิิลป์ะ

แต่ิ์ละแผ่นกิเข้าด้ิวยกัิน ติ์ลอดิจนอน่รักิษ์และส่งเสริมงานศิิลป์

หัติ์ถกิรรมงานช่่างศิิลป์์โบราณท่ี่�เกืิอบจะสูญ่หายให้กิลับมาอ่กิคืรั�ง

นอกิจากิกิารสร้างคืนให้เป์็นช่่างฝีีมือแล้วยังเป์็นกิารรักิษาศิิลป์ะไที่ย

to come. The real solution is to give them the means 

to build a sustainable livelihood. He therefore initiated 

more than one thousand royal projects with the 

aims to improve water management for agricultural 

purposes and also to promote sustainable agriculture.

Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother herself 

was devoted to the development and welfare of 

the children, women and elderly of rural families, 

initiatiating supplemetary occupations to increase 

family productivity and income. Providing assistance 

and guidance, she encouraged them to engage in 

local handicrafts such as the weaving of basketery 

and fabric. Such products would generate sustainanle 

income for thier families. Her Majesty Queen Sirikit 

The Queen Mother’s initiative eventually led to the 

establishment of the Foundation for the Promotion of 

Supplementary Occupation and Related Techniques 

(SUPPORT) on 21 July 1976. Its two main objectives are: 

1. To help generate supplementary income for families 

in rural areas 2. To preserve local handicrafts that are 

part of Thailand’s cultural heritage.

QUEEN SIRIKIT INSTITUTE

In 1976, Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother 

founded the occupational training center on the ground 

of Chitralada Villa in Bangkok. Later known as Queen 

Sirikit Institute, it became the training hub for many 

Thais whose families were destitute farmers with 

no lands and no means to support themselves. Her 

Majesty Queen Sirikit The Queen Mother provided 

them with the trainings from experienced craftspeople 

and handicraft masters. And with diligence and hard 

work, they rose to become “Queen Sirikit Institute’s 

craftspeople.” Their lives were turned around due to Her 

Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s vision and 

determination to build a better life for her people. This 

was clearly expressed in her birthday speech at Sala 

Dusit Dalai, Chitralada Villa, on 11 August 2007.

“…They are sons and daughters of the poorest of the 

poor. I chose them on the basis of their circumstances 
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โบราณ พิัฒนาองคื์คืวามรู้และเที่คืนิคืที่างศิิลป์ะขึ�นมาใหม่ เช่่น 

เที่คืนิคืกิารติ์กิแติ์่งป์ีกิแมลงที่ับ ซึ่ึ�งเป์็นกิารติ์่อยอดิคืวามหลากิหลาย

ของงานศิิลป์ะ ผ่ลงานหลายช่ิ�นเคืยนำาไป์จัดิแสดิงในติ์่างป์ระเที่ศิ 

กิระที่ั�งบนโติ์๊ะพิระราช่ที่านเล่�ยงพิระกิระยาหารคืำ�าในโอกิาสที่่�พิระ

ราช่อาคืันติ์่กิะมาเยือนป์ระเที่ศิไที่ย ผ่ลงานเหล่าน่�เป์็นดิั�งทีู่ติ์

วัฒนธรรมที่่�บอกิช่าวโลกิว่า ป์ระเที่ศิไที่ยหาใช่่ป์ระเที่ศิที่่�เกิิดิใหม่ แติ์่

คืนไที่ยม่ศิิลป์วัฒนธรรมและป์ระวัติ์ิศิาสติ์ร์อันยาวนาน ที่่�สำาคืัญ่ น่�

ไม่ใช่่ผ่ลงานจากิศิิลป์ินเอกิ แติ์่ดิ้วย “พิลังแห่งรักิ” ที่่�สมเดิ็จพิระนาง

เจ้าสิริกิิติ์ิ� พิระบรมราช่ิน่นาถ พิระบรมราช่ช่นน่พิันป์ีหลวง ที่รงม่ติ์่อ

พิสกินิกิรช่าวไที่ย พิระราช่ที่านโอกิาสให้ช่าวนาช่าวไร่ในถิ�น

ที่่รกิันดิารมาสร้างงานศิิลป์ะ มาจากิสองมือคืู่เดิ่ยวกิันที่่�ผ่ละจอบ

เส่ยมมาจับสิ�ว ที่่่มเวลาและแรงกิายจนสามารถสร้างสรรคื์ป์ระณ่ติ์

ศิิลป์์ที่่�ที่รงคื่ณคื่า นั�นคืือเคืรื�องยืนยันศิักิยภัาพิของ พิสกินิกิรช่าวไที่ย

และเป์็นเคืรื�องเติ์ือนใจว่า ไม่ม่กิารสร้างสรรคื์สิ�งใดิที่่�ยิ�งใหญ่่เที่่ากิับ

กิาร “สร้างคืน”

– they came from the most impoverished families 

with many children and simply could not support 

themselves. I chose them to come and live on the 

palace ground, in the buildings that used to house 

members of the Royal Family. I let them live there 

while receiving trainings at Chitralada…”

The main purpose of Queen Sirikit Institute is to 

develop skilled craftspeople who are well-versed 

in the arts of handicrafts, from basic to advanced 

levels. The Institute is also dedicated to applying and 

incorporating different branches of handicrafts, hence 

giving birth to masterpieces that are the sums of many 

sophisticated art forms. As a result, Queen Sirikit 

Institute plays a significant part in the perservation and 

promotion of ancient handicrafts, many of which had 

almost disappeared from Thailand.

Apart from giving the underprivileged the opportunity 

to build their new lives, the royal initiative project 

under Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother 

has contributed to the body of knowledge in various 

handicraft arts as seen, for instance, in the highly 

intricate pieces made from jewel beetle wings. Many 

of the arts produced by Queen Sirikit Institute’s 

craftspeople have been shown in exhibitions around 

the world, and have adorned the royal dining table in 

welcoming state guests to Thailand. These artistic 

masterpieces are proof that Thailand is by no means 

a new country. On the contrary, Thais are blessed 

with a rich history in art and culture. And through 

utmost love for her people, Her Majesty Queen Sirikit 

The Queen Mother has given the marginalized poor 

the opportunity to rise above adversity and hardship. 

Once holding shovels and hoes, their hands are now 

working with chisels and making great arts with love 

and passion. The Queen’s craftspeople are living proof 

that there is nothing more powerful than empowering 

people to build a better life for themselves.
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