พิพธิ ภัณฑ์ โชคชัย
ChokChay Museum
ก้าวเข้าสู่ อาณาจักรแห่ งความทรงจาของชายคนหนึ่ ง ผูซ้ ่ ึ งสร้างตานานคาวบอยไทย ให้เป็ นที่กล่าว
ขานมายาวนานกว่าครึ่ งศตวรรษ จากความมุ่งมัน่ และความฝั นในวัยเยาว์ที่ได้กล่าวไว้ว่า "ผมฝันอยากเป็ น
คาวบอยมาตั้งแต่เด็กๆ" หากพูดถึงคาวบอยเมืองไทย ต้องนึ กถึง “ดร.โชคชัย บูลกุล ” ผูบ้ ุกเบิกสร้างฟาร์ ม
โชคชัย ที่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่ารกทึบของอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา ให้กลายมาเป็ นฟาร์ มโคนม
ขนาดใหญ่แบบครบวงจร บนพื้นที่กว่า 250 ไร่ ซึ่ งวันนี้ จะพาทุกคนไปรู ้จกั ผูส้ ร้างตานานคาวบอยเมืองไทย
ท่านนี้ให้ลึกซึ้ งมากยิง่ ขึ้น ผ่านการชม “พิพิธภัณฑ์โชคชัย”

พิพิธภัณฑ์โชคชัย แบ่งการจัดแสดงเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สวนสั ตว์เผือก และ เรื อนไทยประยุกต์
ส่ วนแรกของพิพิธภัณฑ์โชคชัย คือ สวนสัตว์เผือก เนื่องจากคุณโชคชัย บูลกุล เป็ นผูห้ นึ่งที่มีความ
ชื่ นชอบในการเลี้ ยงสัตว์ จึงมีการจัดแสดงสวนสัตว์เผือก ซึ่ งสัตว์เผือกมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของ
ร่ างกายที่เกิดการ กลายพันธุ์ ภายในสวนสัตว์จะมีการจัดแสดงโชว์สัตว์เผือกและสัตว์สีขาวที่หาชมได้ยาก
และหลากหลายชนิด อาทิ สกังค์, แรคคูณ,สุ นขั จิง้ จอก, เสื อขาว และสิ งโตขาว
ส่ วนที่ 2 เป็ นอาคาร 5 ชั้น ที่มีการจัดแสดงของสะสม ต่างๆที่เป็ นเครื่ องราลึกถึงความทรงจาที่ผา่ น
เข้ามาในทุกช่วงของชี วิต เพื่อบอกเล่าถึงเรื่ องราวความยากลาบากในช่วงของการก่อตั้งฟาร์ มโชคชัย ให้ผูท้ ี่
เข้ามาเยี่ยมชมได้ศึกษาวิถีชีวิตของบุคคลคนหนึ่ งซึ่ งกว่าจะประสบความสาเร็ จตามความฝั นได้น้ นั ก็ตอ้ ง
อาศัยความอุตสาหะ มานะ บากบัน่ ไม่ยอ่ ท้อ เพื่อเป็ นการสร้างกาลังใจให้ทุกคนที่อยากประสบความสาเร็ จ
เกิดแรงบันดาลใจและเชื่อว่าทุกความฝันสามารถกลายเป็ นจริ งได้ดว้ ยความพยายาม
ชั้น 1 สถานที่แสดงรถยนต์ที่ดร.โชคชัย บูลกุล ชื่ นชอบ ทั้ง Mercedes Benz 300 SL Gull Wing
สะท้อนความหรู หราของสุ ดยอดยนตรกรรม, Jaguar สุ ดยอดสมรรถนะด้วยเครื่ องยนต์ 12 สู บ , Cadillac สุ ด
ยอดยนตรกรรมคลาสสิ ก สไตล์อเมริ กนั และอีกมากมาย

ชั้น 2 แบ่งเป็ นโซนต่างๆ ทั้ง “ห้องเขาสัตว์” เป็ นเขาสัตว์ที่ทาจากเรซิ่ น มีรายละเอียดและรู ปทรง
เหมือนของจริ งทุกประการ อาทิ “เขาสมัน” สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในประเทศไทย เป็ นเขาที่แตกกิ่งมากถึง
32 กิ่ง จากปกติแตกกิ่งข้างละ 8 – 9 กิ่ง เป็ นต้น ต่อด้วย “ห้องปื น” จัดแสดงปื นที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญ
กับดร.โชคชัย บูลกุล กว่า 400 กระบอก เช่น ปื นยาวคานเหวี่ยง ปื นกระบอกแรกในชี วิต, ปื นสั้นกระบอก
แรกที่รักมากที่สุดและพกติดตัวมาตั้งแต่เมื่อครั้นบุกเบิกฟาร์ มโชคชัย, ปื นยาวไรเฟิ ลที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ปื น
ไรเฟิ ลลากล้องแฝด, ปื นสั้นลู กโม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ปื นไรเฟิ ล 4 กระบอก รุ่ น Crown custom ซึ่ ง
ประกอบด้วยมือ และที่พานท้ายปื นมีการแกะสลักและใต้ตวั ปื นมีแผ่นทองแกะสลักชื่ อ ดร.โชคชัย บูลกุล
เป็ นต้น
ยังอยูท่ ี่ช้ นั 2 พามาต่อกันที่ “ห้องกล้อง” การถ่ายภาพถือเป็ นงานอดิเรกอีกอย่างที่ ดร.โชคชัย บูลกุล
ชื่นชอบ โดยกล้องที่นามาจัดแสดงมีท้ งั กล้อง Canon V3 กล้องตัวแรกของดร.โชคชัย บูลกุล , กล้อง Linhof
กล้องคุณภาพสู งที่ช่างภาพต่างใฝ่ ฝันอยากได้มาครอบครอง, กล้อง Hasselblad ถูกผลิตขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึ ก
การนากล้องไปใช้บนอวกาศขององค์การนาซ่ า เป็ นต้น ปิ ดท้ายชั้นนี้ ดว้ ย “ห้องคริ สตัล” จัดแสดงคริ สตัลล้ า
ค่ากว่า 500 ชุด จาก Swarovski เช่น คริ สตัลรู ปงูใหญ่ คริ สตัลรู ปม้าคู่ คริ สตัลเพชรเม็ดใหญ่ที่มีน้ าหนักถึง 24
กิโลกรัม เป็ นต้น
ชั้น 3 เป็ นเรื่ องราวประวัติชีวิตส่ วนตัว ครอบครัว และการก่อตั้งฟาร์ มโชคชัยผ่านภาพถ่ายของดร.
โชคชัย บูลกุล ตั้งแต่เยาว์วยั จวบจนปั จจุบนั สัมผัสประสบการณ์และบรรยากาศจาลองการใช้ชีวิตท่ามกลาง
ความยากลาบากในยุคบุกเบิกฟาร์ มในปี พ.ศ. 2500 กระต๊อบที่พกั หลังแรก คอกวัว 8 ตัว และล็อคเคบิน
รวมถึง เจ้ากลางดง ม้าคู่ใจของดร.โชคชัย บูลกุล ที่เสี ยชีวติ และถูกสต๊าฟเก็บไว้
ชั้น 4 จัดแสดงสิ่ งสักการะบูชาสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลมีท้ งั พระพุทธรู ปในสมัยต่างๆ
พระโพธิ สัตว์กวนอิม พระสังกัจจายน์ องค์จตุคามรามเทพ รู ปหล่อโลหะรัชกาลที่ 5 กรมหลวงชุ มพรเขต
อุ ดมศัก ดิ์ และนักษัตร 12 ราศี พร้ อมตื่ นตากับเรื อหยกแกะสลัก ลาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึ งชม
โมเดลรถกว่า 800 คัน และอื่นๆ อีกมากมาย
ชั้น 5 ด้วยการย้อนเวลากลับไปสัมผัสบรรยากาศจาลองความอลังการของป่ าดงดิ บ “ดงพญาไฟ”
ในช่วงปี พ.ศ. 2499 ใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสความสดชื่ นของละอองน้ าจากน้ าตกเหวสุ วตั พร้อมชมบรรดา
สัตว์นอ้ ยใหญ่นานาชนิด ที่มีอยูใ่ นอดีตและหาชมได้ยากในปั จจุบนั

