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เรื่อง พิพิธภัณฑนครแมสอด

รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลนครแมสอด ไดดําเนินการจัดตัง้พิพิธภัณฑนครแมสอด ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญและความ

จําเป็นที่จะตองขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและรองรับการศึกษายุคปฏิรูปใหทันกับโลกยุค

การเรียนรู แบบไรขีดจํากัด (school without walls) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป็นแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน สง

เสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเติบโตของความรู สติปัญญา และความงอกงามของจิตใจเกิดความเขาใจ เห็นคุณคา

รูจักตนเองเกิดจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในบานเกิดเมืองนอนของตนเองรวมไปถึงเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในชุมชน ใหมีพื้นที่ " มัว่สุมอยางสรางสรรค " ซึ่งเปิดใหเขาชมครัง้แรกเมื่อวันเสารที่ 8 มกราคม 2554

ซึ่งเป็นวันเด็กแหงชาติและมีกระแสตอบรับที่ดีจาก  ผูเขาชมเป็นจํานวนมาก 

วัตถุประสงคการจัดตัง้

          เพื่อเป็นแหลงเรียนรูใหกับเยาวชนและประชาชน ไดเขามาศึกษาประวัติศาสตรของนครแมสอดบุคคล

สําคัญในอดีตของนครแมสอด เสนทางการคาสมัยกอนที่เดินทางผานนครแมสอดในอดีตและขอสันนิษฐานการกอ
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ตัง้นครแมสอดในอดีต ภายในพิพิธภัณฑนครแมสอดไดมีการตกแตงตามโซนตางๆ ใหเขากับบรรยากาศตามโซน

ที่อยู

          อาคารศนูยกลางการแสดงสนิคาและศนูยประชมุเพื่อสงเสรมิการทองเทีย่ว (OTOP) ชัน้ 1 ถ.สายเอเชยี ต.

แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก 63110

เบอรโทรศัพท

          โทร. 055-533871

แผนผังโซนตางๆ ภายในพิพิธภัณฑนครแมสอด

          1. โซนใตรมพระบารมี ภายในโซน จะเกบ็รวบรวมพระบรมฉายาลกัษณที่เกีย่วของกบัพระบรมวงศานุวงศ

ที่ทรงเสด็จมานครแมสอดเมื่อครัง้อดีต

          2. โซนพระราชประวัติรัชกาลที่ 9 โซนที่มีขอมูล พระราชประวัติของรัชกาลที่ 9 รวมถึงสิ่งที่ทานไดทรง

ทําใหกับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2470 วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษตัริยรัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี ซึ่งตอมาภาย

หลังวันมหามงคลน้ีไดรับการจัดตัง้ใหเป็น 'วันพอแหงชาติ' ในปีพ.ศ. 2523 และกลายเป็นโอกาสในการแสดง ควา

มกตัญูกตเวทิตาอันยิ่งใหญทวานับเน่ืองจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 อันนํามาซึ่งความโศกเศราของพสกนิกรอยางหาที่สุดมิได

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง

การกําหนดวันสําคัญของชาติไทย กลาวคือ ใหวันที่ 5 ธันวาคม เริ่มตัง้แตปี 2560 เป็นตนไป ถือเป็นวันสําคัญ

ของชาติ โดยหมายรวมถึง

              1. วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร

              2. วันชาติ

              3. วันพอแหงชาติ

          ตลอดจนไดเชดิชูสดดุีพระเกยีรตคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ให

ทรงเป็นพระบิดาแหงศาสตรตางๆ 9 แขนง อันไดแก

              - พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรน้ํา

              - พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
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              - พระบิดาแหงฝนหลวง

              - พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย

              - พระบิดาแหงการประดิษฐไทย

              - พระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย

              - พระบิดาแหงการวิจัยไทย

              - พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย

              - พระบิดาแหงการวิจัยและพัฒนาขาวไทย

          3. โซนหองฉาย Wide Screen เป็นหองฉายภาพยนตรแบบจอกวาง พรอมเสียงบรรยาย ระบบเสียงรอบ

ทิศทาง โดยโซนน้ีจะฉายภาพยนตรในรูปแบบของระบบ widescreen ซึ่งตองใชโปรเจ็คเตอรทัง้หมด 2 เครื่อง

ฉายภาพที่ออกมา มีความยาว รองรับภาพระบบ Full HD มีระบบเสียงที่ครอบคลุมไปทัว่หองพรอมที่นัง่ของผู

เขาชมไมน อยกวา 80 ที่นัง่

          4. โซนขอมูลโถงทางเดินโซนที่บอกเลาเรื่องราวของอําเภอแมสอด ที่ตัง้ของสถานที่สําคัญ และบุคคลที่

ชาวแมสอดเคารพ นับถือ โดยจะมีขอมูลตางๆ มากมายบอกเลาใหผูเขาชมไดศึกษา

          5. โซนวิถีชีวิตโซนที่จัดเก็บอุปกรณเครื่องมือของคนสมัยกอนที่ใชในการทํามาหากิน ดํารงชีวิตในอดีต มี

ทัง้อุปกรณของชาวนา ตกปลา และพาหนะขามชายแดน

          6. โซนนครแมสอดโซนที่แนะนําประวัติความเป็นมาของแมสอดพรอมทัง้รูปภาพประกอบ มีรูปภาพของ

แมสอดสมัยกอน ประวัติบุคคลสําคัญ และขอมูลชาติพันธุตางๆ ที่มาอาศัยที่แมสอด

          7. โซนสถานที่ทองเทีย่วแมสอดโซนที่แนะนําสถานที่ทองเทีย่วตาง ๆ ที่อยูในแมสอดเน่ืองจากจดุขายของ

อําเภอแมสอด คือสถานที่ทองเที่ยว ดังนัน้นิทรรศการน้ีจะเนนใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยวพรอมทัง้แงมุม และ

เกร็ดตางๆ ของสถานที่นัน้ๆ เสริมดวยใหขอมูลเชิงประวัติศาสตร สําหรับเด็กและเยาวชนรวมทัง้ผูสนใจทัว่ไป

เขาไปคนควาเรื่องราวของอําเภอแมสอดและสถานที่ใกลเคียงที่มีความคาบเกี่ยวกัน

          8. โซนเศรษฐกจิโซนที่รวบรวมขอมลูการคาขายเศรษฐกจิของแมสอดตัง้แตอดตีจนถงึปัจจบุนัไวใหศกึษา

หาความรู โดยเฉพาะ เสนทางการคา ESAT-WEST ECONOMIC CORRIDOR (เสนทางระเบียงเศรษฐกิจสาย

ตะวันออก-ตะวันตก)สืบเน่ืองจากที่ ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ไดริเริ่มโครงการพัฒนาความรวม

มือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลัก

เพื่อสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความ

เป็นอยูของประชาชนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยสนับสนุนใหมีการติดตอและการแขงขันระหวางกัน รัฐบาล

จากประเทศสมาชิก GMS จึงไดกําหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุมแมน้ําโขงจํานวน 9 เสนทางหลักใหเป็นแนว

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค และหน่ึงในเสนทางที่ขณะน้ีกําลังเริ่มปรากฏผลเชิงรูปธรรมไดแก เสนทาง
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ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC)หรือเสนทางหมายเลข 9

(R9)EWEC มีระยะทางยาว 1,450 กม. อยูในเขตไทยเป็นระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ 950 กม.เสนทางเริ่ม

จากเมืองทาดานังของเวียดนาม ผานเมืองเวและเมืองลาวบาว (Lao Bao) อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ

เวียดนามซึ่งติดกับชายแดน สปป. ลาว จากนัน้เสนทางหมายเลข 9 จะผานเขาแขวงสะหวันนะเขตใน สปป. ลาว

และมาขามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ขามแมน้ําโขงสูไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผานจังหวัด

กาฬสินธุ ขอนแกน เพชรบูรณ พิษณุโลก จนไปสุดที่อําเภอแมสอด จังหวัดตากและเขาไปยังประเทศพมาจนทะลุ

อาวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลําไย หรือมะละแหมง (Mawlamyine/ Mawlamyaing) เป็นการเชื่อมจากทะเลจีนใต

ไปสูมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอาจจะสามารถเชื่อมตอไปยังอินเดียและตะวันออกกลางตอไป ขณะน้ีโครงขายคมนาคม

ที่เชื่อมโยงประเทศทัง้สี่เขาดวยกันในเสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตกน้ี สามารถเปิดใชแลวใน

ระยะไทย-เวียดนาม มีเพียงชวงหน่ึงในดินแดนพมาที่ยังกอสรางอยู

คําสําคัญ : พิพิธภัณฑนครแมสอด

ที่มา : https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/mm/agencies/8/page/musium.html

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-08-03

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2143&code_db=610002&code_type=TK007
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