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นิทรรศการวังน่านิมิต
๑๐ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
สตูดิโอ ชั้น ๔ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
พระราชวังบวรสถานมงคล เป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์ท รง
สถาปนาขึ้นสำหรับพระมหาอุปราชและมีฐานะเป็นองค์รัชทายาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนา
ตำแหน่งนี้ขึ้นพร้อมกับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสิน ทร์โ ปรดให้ส ร้าง
พระราชวังขึ้น โดยเริ่มสร้างพร้อม ๆ กับพระบรมมหาราชวัง ในพุทธศักราช ๒๓๒๕ และใช้งานตราบจนกระทั่งสิ้นสุดลงในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๘
วังหน้าในอดีต มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โรงละคร
แห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศเหนือของสนามหลวง พระที่นั่งอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ยังคง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ หมู่พระวิมาน และพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร รวมถึงพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) ในบริเวณสถาบันบัณฑิ ตพั ฒน
ศิลป์
นิทรรศการวังน่านิมิต เป็นการสื่อความหมายผลการศึกษาประวัติศาสตร์ของพระราชวังบวรสถานมงคล โดยนักประวัติศาสตร์
ภัณฑารักษ์ สถาปนิก นักจดหมายเหตุ นักวิชาการ ได้ร่วมกันสืบค้นและรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เอกสารจดหมายเหตุ
ภาพถ่าย แผนที่ แผนผัง ทั้งที่อยู่ในความดูแลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมไปถึงที่เก็บรวบรวมโดยนักสะสมทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนทำการสันนิษฐาน รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ไม่มีปรากฏให้เห็นแล้วในปัจจุบัน ตีความจากลำดั บเวลาทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ และสื ่ อ ความหมายโดยใช้ ภ าพ (visual language) เพื ่ อ ถ่ า ยทอดเรื ่ องราวจากอดี ต ผ่ า นนิ ท รรศการที่มุ ่ ง เน้นการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ ชม เพื่อกระตุ้นความสนใจเรื่อ งราวทางประวั ติศาสตร์ และความทรงจำของเมื องที ่เลื อนรางไปตามกาลเวลา
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นำมาซึ่งความเข้าใจ ต่อประวัติศาสตร์ ต่อมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่า ซึ่งเป็นความ
ภาคภูมิใจของไทย และสร้างความตระหนักรู้ ต่อประชาชนเพื่อให้เกิดความรัก หวงแหน ช่วยกันปกป้อง มรดกของชาติ และส่งต่อไป
สู่คนในชาติรุ่นต่อไป
กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิพระราชนิ เวศน์ มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคิน ีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพัณณวดี ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญยิ่ง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
Living Museum นิทรรศการ วังน่านิมิตร ครั้งนี้ พัฒนาจากข้อมูลและภาพจำลองสันนิษฐาน จากโครงการศึกษาพระราชวังบวร
สถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี โดยสำนักสถาปัตยกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนัก
โบราณคดี สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มุ่งหวังให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ข้อมูล เนื้อหาของประวัติศาสตร์ในนิทรรศการ และสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบที่น่าสนใจอย่างใกล้ชิด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักรู้ด้านปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมสู่ประชาชน โดยหลังจากการจัดแสดง ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแล้ว นิทรรศการวังน่านิมิต จะจัดแสดงอีกครั้ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในเดือน
ธันวาคม 2561
นิทรรศการ “วังน่านิมิต” ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ติดตามข่าวสารนิทรรศการวังน่านิมิตได้ที่
wangnaproject.space
Facebook: architecturewangna
Instagram: curatorials.wn
เอกสารแถลงข่าวที่
https://drive.google.com/open?id=1pI7WnyIiar8tl8m7tfIHhR2__KPLaNdB

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Reading the Intangibles : การบรรยายและนำชมนิทรรศการวังน่านิมิต
วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย วโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร หัวหน้ากลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม
ไอยคุปต์ ธนบัตร นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
จิตติ เกษมกิจวัฒนา ภัณฑารักษ์
กิตติธร เกษมกิจวัฒนา ผู้ช่วยภัณฑารักษ์
ณัฐพล โรจนรัตนางกูร (Means Design Studio) ฝ่ายกำกับศิลป์และออกแบบกราฟฟิค
ยศยอด คลังสมบัติ บรรณาธิการ นิตยสาร The Standard
นิธินาฏ ปุโรทกานนท์ นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร The Standard
พร้อมด้วยการแนะนำโครงการศึกษาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี
โดย สิริกิติยา เจนเซน ผู้อำนวยการโครงการฯ
Walk with the cloud: The Hidden Palace
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
เริ่มออกเดินจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบรรยายและนำชมพื้นที่พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ดำเนินรายการโดย ทรงกลด บางยี่ขัน
นำบรรยายโดย ศ.ดร. สันติ เล็กสุขุม
ผศ.ดร พีระศรี โพวาทอง
ดร. พรธรรม ธรรมวิมล
และ สิริกิติยา เจนเซน
ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมที่ readthecloud.co
ชุดบทความเผยแพร่
โครงการนิทรรศการวังน่านิมิต โดย เดอะสแตนดาร์ด ติดตามได้ที่ thestandard.co

