“คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่ งวัน”
๑. ทาไมจึงเป็ น “อาคารนิ ทรรศน์ รตั นโกสิ นทร์”
๑.๑ ทีม่ าของการกาหนดให้อาคารหลังนี้ เป็นนิทรรศน์รตั นโกสินทร์
ในอดีต การเข้าสู่ราชธานีในยุครัตนโกสินทร์ จะต้องผ่านประตูเมืองบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
มายังบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ในปจั จุบนั เปรียบได้กบั เป็ นประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์
ซึ่งอาคารแห่งนี้เป็ นอาคารแรกที่อยู่ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ จุดนี้จึงเป็ นจุดเริ่มต้น
ในการนาอาคารแห่ งนี้มาเป็ นสถานที่จ ัดแสดงนิทรรศการ เพราะมีพ้นื ที่ท่เี หมาะสมที่จะเป็ นแหล่ ง
รวบรวมความรู้ สามารถเห็นโลหะปราสาททีส่ วยงามเด่นเป็ นสง่า เป็ นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศในยาม
ทีแ่ ขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวชม สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์จงึ กาหนดให้มกี ารก่อสร้าง
ตกแต่ง และบูรณะอาคารเดิม ให้เป็นอาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์
๑.๒ วัตถุประสงค์
อาจกล่าวได้ว่า โครงการนี้ เกิดจากความตัง้ ใจที่ดีเพื่อสังคม ที่ได้มีการออกแรงช่วยเหลือ
ของทุกฝ่ายมาร่วมกันทาทุกอย่างอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็ นของขวัญจากการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดาเนิน
และเป็ นความตัง้ ใจดีข องส านักงานทรัพ ย์สิน ส่ว นพระมหากษัต ริย์ ที่ม าต่ อยอดจากคนอื่นที่ตงั ้ ใจ
จะพัฒนาพืน้ ทีถ่ นนราชดาเนิน เป็นจุดต่อยอดทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์
๑) เพื่อให้อาคารแห่งนี้ เป็นศูนย์การเรียนรูข้ อ้ มูล และแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ และวัฒนธรรม ของยุครัตนโกสินทร์ ทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ุดในประเทศไทย
๒) เพื่อให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทย ได้ภาคภูมใิ จในประวัตศาสตร์ ศิลปะ และมรดกทาง
วัฒนธรรม ในยุครัตนโกสินทร์ ทีบ่ รรพชนไทยได้สงสมสื
ั ่ บทอดมาจนถึงปจั จุบนั
๓) เพื่อให้อาคารแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่อกี แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร บนถนน
ราชดาเนินกลาง ที่นักท่องเที่ยวจะได้รบั ข้อมู ล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ย ว
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนทีจ่ ะไปเทีย่ วชมยังสถานทีจ่ ริง

๒. ทาไมต้องใช้เทคโนโลยีอนั ทันสมัย
๒.๑ แนวคิดการจัดแสดง
ด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม คือสิ่งที่ต้องถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชม
ได้รบั รู้ ดื่มด่า และเห็นคุณค่า ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายทีส่ าคัญ คือ กลุ่มเยาวชน จึงเป็ นโจทก์สาคัญ
ทีจ่ ะทาอย่างไรให้การเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ เหล่านี้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัตศิ าสตร์ดูจะเป็นเรื่องทีน่ ่ าเบื่อสาหรับเยาวชน หรือแม้แต่บุคคลทัว่ ไป ดังนัน้ จึงเป็ นคาตอบของ
คาถามที่ว่า ทาไมต้องใช้เทคโนโลยีอนั ทันสมัยในการจัดแสดงนิทรรศการ เพราะการรวบรวมความรู้
โดยการน าเทคโนโลยีห รือ เทคนิ ค ที่ท ัน สมัย เข้า มาให้ก ับ เยาวชนได้เ รีย นรู้ป ระวัติศ าสตร์ ศิล ปะ
และวัฒนธรรม จะทาให้เยาวชนเกิดความสนใจ เข้าใจได้ง่ายขึน้ เป็นการสร้างความภาคภูมใิ จในความ
เป็นไทยให้กบั เยาวชนรุ่นหลัง
๒.๒ กลุ่มเป้าหมายและความคาดหวัง
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มด้วยกัน แต่กลุ่มทีส่ าคัญกลุ่มแรก คือ
กลุ่มเยาวชน การรวบรวมความรูท้ ม่ี กี ารนาเทคโนโลยี เทคนิคที่ทนั สมัยเข้ามาให้กบั เยาวชน
ได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ จะทาให้เยาวชนเกิดความสนใจ เข้าใจได้ง่ายขึน้ เป็นการสร้างความภาคภูมใิ จ
ในความเป็นไทยให้กบั เยาวชนรุ่นหลัง
กลุ่มเป้ าหมายที่สอง คือ ครอบครัว เยาวชนที่มากับพ่อแม่ ครอบครัวก็จะเกิดความอบอุ่น
สร้ า งความสัม พัน ธ์ ท่ีดีข องครอบครัว ชวนปู่ ย่ า ตายายมาดู ก็เ ป็ น การเพิ่ม พื้น ที่ท ากิจ กรรมที่ดี
กับครอบครัว
กลุ่มเป้ าหมายที่ สาม คื อ ชาวต่ างชาติ หรือ นั กท่ องเที่ ยว เพราะการที่มีศูนย์การเรียนรู้
เกี่ย วกับ ประวัติศ าสตร์ข องประเทศไทย เราจะได้รบั ความนับ ถือจากชาวต่ า งชาติว่า เป็ น ชาติท่ีมี
วัฒนธรรม มีประวัตศิ าสตร์ทน่ี ่าเชิดชู
กลุ่มเป้ าหมายสุดท้าย คือ กลุ่มของชุมชนชาวราชดาเนิ น ซึ่งถือว่าเป็ นกลุ่มที่สาคัญที่สุด
เพราะการสร้างอะไรทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับชุมชนนัน้ ไม่ควร แต่จะต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมหรือได้รบั
ประโยชน์ ซึ่งอาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ได้จดั ให้มบี ริการห้องสมุด ซึ่งเป็ นแหล่งสืบค้นข้อมู ลความรู้
โดยเยาวชนในชุมชนน่าจะเป็นผูท้ ไ่ี ด้ประโยชน์มากทีส่ ุด

๓. การจัดสร้างและการจัดสรรพืน้ ที่ภายในอาคาร
๓.๑ การจัดสร้าง
อาคารนิทรรศน์ รตั นโกสินทร์ได้เริ่มโครงการก่อสร้าง บูรณะอาคาร และตกแต่งนิทรรศการ
ภายใน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมเพื่อร่วมภาคภูมใิ จไปกับศิลปะวิทยาการ
มรดกของแผ่นดินที่สืบทอดมายาวนาน และอารยธรรมของประเทศในยุค ที่เรียกว่า รัต นโกสินทร์
ตัง้ แต่วนั ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
๓.๒ การจัดสรรพืน้ ทีภ่ ายในอาคาร
อาคารนิ ทรรศน์ ร ัตนโกสิน ทร์ เป็ น อาคาร ๓ ชัน้ ไม่ รวมชัน้ ลอยและที่ป ลายของอาคาร
ทัง้ สองด้าน มีชนั ้ ๔ สาหรับเป็นจุดชมวิวในมุมสูง พืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในอาคาร รวมทัง้ สิ้น ๔,๘๐๐ ตร.ม.
ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ทัง้ สื่อจัดแสดง
หุ่นจาลอง การนาสื่อผสมเสมือนจริง ๔ มิติ สื่อมัลติทชั มัลติมเี ดียอะนิเมชัน่ ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ
เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็ น ๙ ห้องจัดแสดง
(ระยะแรกจะเปิดให้ชม ๗ ห้อง และเปิดให้ชมครบทัง้ ๙ ห้อง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีพ้นื ที่สาหรับจัดนิทรรศการหมุนเวีย น (Event Hall) ที่บริเวณโถง
ชัน้ ๑ พืน้ ทีป่ ระมาณ ๓๐๐ ตร.ม. เพื่อสาหรับให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการ
ใช้จดั กิจกรรม หรือนิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจาหน่ าย
ของทีร่ ะลึก อาหารเครื่องดื่ม

“นิทรรศน์รตั นโกสินทร์” ได้นาเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง
ซึ่งตัง้ ชือ่ ไว้อย่างคล้องจองกัน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์
เกียรติยศแผ่นดินสยาม
เรืองนามมหรสพศิลป์
ลือระบิลพระราชพิธี
สง่าศรีสถาปตั ยกรรม
ดื่มด่าย่านชุมชน
เยีย่ มยลถิน่ กรุง
เรื่องรุ่งวิถไี ทย
ดวงใจปวงประชา

หมายเหตุ
เส้นทางที่ ๑ มีทงั ้ หมด ๗ ห้อง (คือห้องจัดแสดงที่ ๑ ถึง ๗ ) และเส้นทางที่ ๒ มี
ทัง้ หมด ๒ ห้อง (คือห้องจัดแสดงที่ ๘ และ ๙ )

ห้องรัตนโกสิ นทร์เรืองโรจน์ (Grandeur Rattanakosin)
ร่ วมย้ อนกลับไปสู่ เมื่อครัง้ แรกเริ่มสถาปนากรุ งรัตนโกสินทร์ ด้ วยภาพยนตร์ ส่ือผสม ๔ มิติ
ชัดเจน ทัง้ ภาพ เสียงและสัมผัส นาเสนอประวัติความเป็ นมาของการกาเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ียิ่งใหญ่
ทัดเทียมกรุ งศรีอยุ ธยา ด้ วยพระอัจ ฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช
ปฐมกษัตริยแ์ ห่งบรมราชจักรี

ห้อง เกียรติ ยศแผ่นดิ นสยาม (The Prestige of the Kingdom)
นาเสนอ ความวิจิตรอลังการของพระบรมมหาราชวัง ตามคติความเชื่อในความเป็ นสมมติเทพ
ของพระมหากษัตริย์ ที่สะท้อนผ่านงานด้านสถาปตั ยกรรม ศิลปกรรม ตลอดจนประวัตขิ องพระแก้วมรกต
เรื่องราวของวัดพระศรีรตั นศาสดาราม และเกร็ดน่ารู้ น่าสนใจเกีย่ วกับชีวติ ในวัง ประกอบด้วย

เกียรติ ยศแห่งแผ่นดิ น
ตื่นตาไปกับหุ่นจาลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย พร้อมภาพยนตร์
แสดงความยิ่งใหญ่ คติการสร้าง และวิวฒ
ั นาการของพระบรมมหาราชวัง อันเป็ นเครื่องแสดงเกียรติยศ
ของแผ่นดิน


ศิ ลปกรรม ในพระบรมมหาราชวัง
ชื่น ชมความงดงามวิจ ิต รของสถาป ตั ยกรรมและศิล ปกรรมในพระบรมมหาราชวัง
พระที่นัง่ พระมหาปราสาท จาลองจัดแสดงไว้ให้ศกึ ษาเอกลักษณ์และมรดกอันล้าค่าของชาติ


ตานาน พระแก้วมรกต
เต็มตากับภาพยนตร์อะนิเมชัน่ “ตานานพระแก้วมรกต” และชมเทคนิคพิเศษ ให้คุณสามารถชม
พระแก้วมรกตจาลองในเครื่องทรงครบทัง้ ๓ ฤดูในคราวเดียว เป็นครัง้ แรก




เขตพระราชฐานชัน้ ใน

ลัดเลาะประตูย่าค่าเข้าสู่เขตพระราชฐานชันใน
้ เขตเฉพาะสาหรับหญิงนางใน สถานทีร่ งั สรรค์
ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นกุลสตรี

ห้อง เรืองนามมหรสพศิ ลป์ (Remarkable Entertainments)
นาเสนอความเป็นมา และรูปแบบของมหรสพสาคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลากหลายประเภท
ตลอดจนวิวฒ
ั นาการและการเปลี่ยนแปลงของมหรสพและการแสดงประเภทต่างๆ ในแต่ละยุค สมัย
ซึ่งบูรณาการและแตกสายจนมีความงาม และมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
มหรสพเฟื่ องฟู
จาลองบรรยากาศมหรสพ ผ่านเทคนิค การนาเสนอแบบรอบทิศทาง เพื่อให้ผู้ชมได้สมั ผัส
บรรยากาศแบบ ๓๖๐ องศา


ความบันเทิ งแห่งยุค
เรียนรู้เรื่องราวที่มาของมหรสพ อันมีเค้าโครงต้นกาเนิดจากการระบา รา เต้น จนกลายเป็ นมหรสพ
ทีส่ าคัญ อาทิ หนังใหญ่ โขน ละคร และหุ่น อย่างสนุกสนานผ่านสื่อแสดงหลายรูปแบบ เช่น


- สื่ออินเตอร์แอคทีฟ เรียนรูภ้ าษาท่าทางของโขน
- ชมอะนิเมชันรามเกี
่
ยรติเวอร์ชนพิ
ั ่ เศษ และวีดทิ ศั น์การแสดงอื่นๆ ทีห่ าชมยาก
- ชมหุ่นหลวง ต้นตารับภูมปิ ญั ญาไทย ทีน่ บั วันจะหาคนเชิดยากเต็มที
- ทดลองเชิดหุน่ กระบอกด้วยตัวคุณเอง เป็นต้น
วิ วฒ
ั นาการมหรสพ
ปิ ดท้ายด้วยเรื่องราวของวิวฒ
ั นาการของมหรสพ นาเสนอพัฒนาการและการเปลี่ย นแปลง
มหรสพและการแสดงประเภทต่างๆ ในยุครัตนโกสินทร์ ตามช่วงเวลาในแต่ละรัชกาล


ห้อง ลือระบิ ลพระราชพิ ธี (Renowned Ceremonies)
นาเสนอ ทีม่ าและความสาคัญของพระราชพิธี รวมทัง้ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธสี าคัญๆ
ของกรุงรัตนโกสินทร์
ความหมายและความสาคัญของพระราชพิธี
พระราชพิธีท่ียิ่งใหญ่ ของชาติสืบเนื่ องมาแต่ โบราณกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ ให้ฟ้ื นฟูพระราชพิธที ่สี าคัญขึน้ หลายพระราชพิธเี พื่ออนุ รกั ษ์ไว้
ซึ่งภูมปิ ญั ญาของบรรพชนไทยและเสริมสร้างสวัสดิมงคลแก่บา้ นเมือง


พระราชพิ ธีอนั เนื่ องในพระมหากษัตริ ย์
เรียนรู้ เรื่องราวทีม่ าของมหรสพ อันมีเค้าโครงต้นกาเนิดจากการระบา รา เต้น จนกลายเป็ น
มหรสพทีส่ าคัญ อาทิ หนังใหญ่ โขน ละคร และหุ่น อย่างสนุกสนานผ่านสื่อแสดงหลายรูปแบบ


พระราชพิ ธีเพื่อประชาชน
ร่ ว มซาบซึ้ ง ในพระมหากรุ ณ าธิคุ ณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ทีท่ รงห่วงใยพสกนิกร โปรดเกล้าฯ ให้ฟ้ื นฟูพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เพื่อชุบชูขวัญกาลังใจให้กบั เกษตรกรไทยผู้เป็ นกระดูกสันหลังของชาติ และชื่นชมความงดงามของ
เรือพระทีน่ งั ่ ในรูปแบบ ๓ มิติ


สง่าศรีสถาปัตยกรรม (Graceful Architectures)
นาเสนอ รูปแบบสถาปตั ยกรรมในยุ ค รัตนโกสินทร์ อันเป็ น เอกลัก ษณ์ของสยามประเทศ
ผ่าน วัง วัด บ้าน แห่งยุค สมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีววิ ฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับปจั จัยแวดล้อม
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ จนทาให้วงั วัด บ้าน
ในกรุงรัตนโกสินทร์ มีลกั ษณะหลากหลายดังทีป่ รากฏให้เห็นในปจั จุบนั




เวียงวัง
วัดวา
บ้านเรือน

ฟงั หนุ่มสาวชาววัง เล่าเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสถาปตั ยกรรมของวังต่างสมัย
เรียนรู้ ตาแหน่งทีต่ งั ้ ภายในวัด ผ่านมัลติทชั เกม
สนุกกับการเดินทางโดยเรือ รถม้า และรถยนต์ เพื่อชมบ้านเรือนในแต่ละยุคสมัย

ดื่มดา่ ย่านชุมชน (Impressive Communities)
นาเสนอ ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ เพียงแค่กา้ วเท้าไปยังจุด
ที่ต ัง้ ของชุ มชน จะปรากฏลวดลายสวยงาม น าผู้ชมไปท าความรู้ จ ักชุ มชนนัน้ พร้ อมชื่นชมผลงาน
การรังสรรค์จากชุมชนต่างๆ ซึ่งบางชิน้ หาชมได้ยากในปจั จุบนั

เยี่ยมยลถิ่ นกรุง (Sight-Seeing Highlights)
รวบรวมและน าเสนอ สถานที่น่ า สนใจบนเกาะรัต นโกสิน ทร์ หลายรู ป แบบ ทัง้ สถานที่
ทีน่ ่าสนใจในเชิงสถาปตั ยกรรมอันสวยงาน สวนสาธารณะยอดนิยม พิพธิ ภัณฑ์ท่คี วรเยี่ยมชม แหล่ง
รวมอาหารการกินและจับจ่ายสินค้า ตลอดจนย่านที่เป็ นสีสนั ในยามค่ าคืน ซึ่งแต่ละสถานที่ต่างก็มี
บรรยากาศอันชวนให้หลงใหลในแบบฉบับของตัวเอง
พิเศษ ! ประสบการณ์ใหม่
ครัง้ แรกทีค่ ุณจะได้เป็นตัวละครหลักในอะนิเมชัน่ ท่องเทีย่ วไปทัวกรุ
่ ง

เรืองรุ่งวิ ถีไทย (The Colorful Thai Way of Living)
รวบรวมและน าเสนอวิถีช ีว ิตของคนไทย นั บตัง้ แต่ ต้ นกรุ งรัตนโกสินทร์จวบจนถึงป จั จุ บ ัน
ผ่านมัลติทชั เกมการเรียนรู้ ภูมปิ ญั ญา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ปจั จัยและอิทธิพลต่างๆ
อันนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการดาเนินชีวติ ของคนไทยในแต่ละยุคสมัย
วิ ถีชนต้ นกรุงรัตนโกสิ นทร์ (รัชกาลที่ ๑ – ๓) สนุ กสนานกับการเรียนรู้วฒ
ั นธรรมประเพณี
ในทุกช่วงชีวติ ของคนไทยในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านระบบอินเตอร์แอคทีฟ และตื่นตาตื่นใจเสมือน
เข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริงของผูค้ นสมัยนัน้ ด้วยการล่องเรือชมวิถชี วี ติ ริมสายน้ า
ั่
วิ ถีสยามเมื่อพัฒนาสู่อารยะ (รัชกาลที่ ๔ – ๖) นั ่งรถรางชมวิถชี วี ติ ชาวสยามสองฝงถนน
เจริญกรุง ถนนสายแรกอันเป็ นจุดเริม่ ต้นแห่งพัฒนาการต่างๆ เพลิดเพลินไปกับการเดินชมร้านรวง
ต่างๆ พร้อมเดินชมร้านรวง อาทิ ร้านขายของฝรัง่ ร้านขายยา ธนาคารสยามกัมมาจล แล้วบันทึก
ความประทับใจใส่โปสการ์ด ณ ไปรษณียาคาร (ทีท่ าการไปรษณียแ์ ห่งแรกในยุค ร.๕) ส่งกลับบ้านเป็ น
ทีร่ ะลึกหรือส่งให้คนทีค่ ุณรักได้
วิ ถีไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนปัจจุบนั (รัชกาลที่ ๗ – ๙) สัมผัสวิถชี วี ติ คนไทย
สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ช่ วงสงครามโลกครัง้ ที่สอง หรือ ที่เรียกว่า ยุ คซิ กซ์ ต้ี จนถึงป จั จุ บ ัน
ผ่านเทคนิคสื่อผสมผสาน เสมือนจริง และสื่ออินเทอร์แอ็คทีฟต่างๆ อาทิ
 ทดลองราวงมาตรฐาน และเต้นราหลากจังหวะ ในบรรยากาศคึกคักเสมือนจริง
 สนุ กสนานไปกับร้านค้ายุค ๖๐ อาทิ ร้านลมโชยเกศา ที่จะเนรมิตทรงผมโบราณให้
กับท่าน ร้านตัดเสือ้ นวลอนงค์กบั เสือ้ ผ้าโบราณมากมายให้ลองสวมใส่ ร้านอักษรสยาม
ทีท่ ุกท่านสามารถถ่ายแบบขึน้ ปกนิตยสารโบราณได้ง่ายๆ ทีส่ าคัญใครสนใจสินค้าร้าน
ไหน สามารถสังซื
่ ้อนากลับไปเชยชมทีบ่ า้ นได้อกี ด้วย
 ปิดท้ายด้วยการจุดประกายความคิดระหว่างนั ่งบนรถไฟฟ้า BTS ที่จะทาให้ทุกคนจะได้
ตระหนักว่า ความสุขที่แท้จริงของชีวติ ในวันนี้คอื อะไร และวิถคี วามเป็ นไทยที่ผ่านมา
ให้อะไรกับเราบ้าง

ดวงใจปวงประชา (The Heart and Soul of the Nation)
รวบรวมและนาเสนอเรื่องราว พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จกั รี ทัง้ ๙ รัชกาล ตัง้ แต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปจั จุบนั ผ่านการเล่าเรื่องราวจากคุณยาย
สู่หลานชายตัวน้อย โดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆ ดังนี้


สมัยฟื้ นฟูความมันคง
่
เรื่องราวของรัชกาลที่ ๑-๓ ยุคแห่งการก่อก าเนิ ดกรุ ง ความรุ่งเรืองของสยามประเทศ
ในทุกๆ ด้าน เต็มอิม่ กับการแสดงแสง สี เสียง ท่ามกลางบรรยากาศสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเรือสาเภา
จาลองขนาดใหญ่
สมัยแห่งการฝา่ มรสุมมหาอานาจ นาชาติสู่ศวิ ไิ ลย์
เรื่องราวของรัชกาลที่ ๔-๕ ยุคแห่งการพัฒนาประเทศให้ทดั เทียมนานาอารยะประเทศ
เพื่อพาสยามให้พ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก เกิดการพัฒนาประเทศในหลายรูปแบบ
ทัง้ การศึกษา การแต่งกาย การเลิกทาส การตัดถนน นาเสนอผ่านภาพและเสียงบรรยายทีเ่ สมือนจริง
ตลอดจนการจาลองการสร้างบ้านเมืองและรถไฟสายแรกของไทย




สมัยแห่งการปูทางสู่ประชาธิปไตย นาไทยให้รุ่งเรือง
เรื่ อ งราวของรัช กาลที่ ๖-๗ ยุ ค สมัย ที่ มุ่ ง เน้ น พัฒ นาศัก ยภาพของประชาชน
ผ่านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานอันนาไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านอย่างมันคงและเตรี
่
ยมพร้อม
สู่การปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม


สมัยแห่งพระมหากษัตริยใ์ นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เรื่องราวของรัชกาลที่ ๘-๙ ความรักและความผูกพันของทัง้ สองพระองค์ และความรัก
ใคร่ในประชาชน ทัง้ สองพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อรอยยิ้มและความสุขของเหล่าผสกนิกร
ชาวไทย ดังคากล่าวทีว่ า่ “นับตัง้ แต่ครองแผ่นดินนัน้ ไม่มที ใ่ี ดบนแผ่นดินไทยทีท่ ่านไปไม่ถงึ ”

ตราตรึงใจไปกับพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดาริต่างๆ เพื่อนาความอุดม
สมบูรณ์จากดินสู่ฟ้า...จากปา่ สู่เมือง ในบรรยากาศทีโ่ อบล้อมตัวคุณเสมือนพระมหากรุณาธิคุณที่ปกแผ่
ไปทัวทุ
่ กสารทิศ
สุดท้ายเปิ ด โอกาสให้ทุ กท่ านได้ร่ วมบันทึกความในใจต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ลงบนจอระบบมัลติทชั โดยภาพของท่าน จะถูกนาไปจัดแสดงหมุนเวียนร่วมกับ
เหล่านักแสดง และศิลปิ น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทีพ่ ระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริยอ์ นั เป็นทีร่ กั ยิง่ ของปวงชนชาวไทยทุกคน



อัญมณี แห่งมหานคร

ในโอกาสครบรอบ ๕ ปี อาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ (กึ่งทศวรรษ นิทรรศน์รตั นโกสินทร์ )
ยัง คงทาหน้ าที่ส านต่อ เรื่องราวอัน ทรงคุ ณค่ าแห่ งยุ ค สมัย และสร้า งสรรค์ป ระสบการณ์ป ระทับ ใจ
ให้ ผู้ส ัญ จรผ่ า นไปมาบนถนนสายประวั ติศ าสตร์ ได้ ต่ืน ตาตื่น ใจไปกับ “อัญ มณี แห่ ง มหานคร”
ทีจ่ ะส่องแสง เปล่งประกาย ปลุกอาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ให้มชี วี ติ ในยามค่าคืน
อาคารนิ ท รรศน์ ร ัต นโกสิน ทร์ เปรีย บดัง่ อัญ มณี แ ห่ ง มหานคร ที่บ อกเล่ า เรื่อ งราวของ
ยุค รัตนโกสินทร์ผ่านเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ที่สร้างปรากฏการณ์ประทับใจให้กบั ผู้สญ
ั จรผ่านไปมา
ในช่วงเวลา ๓๐ นาที ของทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตัง้ แต่เวลา ๑๙.๑๕ ถึง ๑๙.๔๕ นาฬิกา โดยจะเป็ น
ช่วงเวลาของประสบการณ์อนั น่ารื่นรมย์ ที่ผสู้ ญ
ั จรผ่านไปมาบริเวณหน้าอาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์
จะได้เ พลิด เพลิน กับ เสีย งเพลงอัน ไพเราะ ดื่ม ด่ า กับ แสงสีของอาคารที่เ ปลี่ย นไปตามจัง หวะของ
เสียงเพลง โดยอาคารจะเปลีย่ นสีไปตามสีของอัญมณีทงั ้ ๙ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของห้องจัดแสดงภายใน
อาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน ไพลิน มุกดาหาร เพทาย
และไพฑูรย์ และตื่นตาตื่นใจไปกับ Interactive Window Display ทีผ่ สู้ ญ
ั จรผ่านไปมาจะได้มปี ฏิสมั พันธ์
กับหน้าต่างของอาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการเต้นราและการแสดงท่าทางโขน
ผสานบทเพลง

อาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยมีรายละเอียดของเวลาทา
การและบริการส่วนต่างๆ ดังนี้
 วันอังคารถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตัง้ แต่เวลา ๑๐.๐๐- ๑๙.๐๐ น.
 อัตราค่าเข้าชม
o ผูใ้ หญ่ ราคา ๑๐๐ บาท (ทัง้ คนไทยและคนต่างประเทศ)
o นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบ/แสดงบัตร เข้าชมฟรี
o ภิกษุ สามเณร ผูพ้ กิ าร และผูส้ ูงอายุ (มากกว่า ๖๐ ปีขน้ึ ไป) เข้าชมฟรี
 การเข้าชม จะแบ่งเส้นทางการเข้าชมออกเป็น ๒ เส้นทาง ดังนี้
o เส้นทางที่ ๑ ชม ๗ ห้องนิทรรศการ ใช้เวลาอย่างน้อย ๑ ชัวโมง
่ ๔๕ นาที
o เส้นทางที่ ๒ ชม ๒ ห้องนิทรรศการ ใช้เวลาอย่างน้อย ๑ ชัวโมง
่ ๔๕ นาที
ทัง้ นี้ การซื้อบัตรเข้าชมครัง้ เดียว ผู้ชมสามารถเลือกชมได้ทงั ้ ๒ เส้นทาง หรือเลือกชม
เพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ตามความต้องการ
 ห้องสมุดนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ ศูนย์รวบรวมหนังสือหายาก หนังสือทรงคุณค่า ตลอดจนสื่อ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับกรุงรัตนโกสินทร์ในทุกด้าน โดยมีอตั ราค่าใช้บริการ ดังนี้
o สมัครสมาชิกรายปี ๑๐๐ บาทต่อปี เข้าใช้บริการฟรี ตลอดอายุสมาชิก
o ประชาชนทัวไป
่ ทีไ่ ม่เป็นสมาชิก เสียค่าบริการ ๒๐ บาทต่อวัน
o นักเรียน-นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสงฆ์ และสามเณร ใช้บริการฟรี
 นอกจากนี้ ภายในอาคารยังมีจุดที่น่าสนใจ และบริการเสริม อาทิ
o โถงกิจกรรมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐๐ ตรม. สาหรับจัดนิทรรศการหรือกิจกรรม
หมุนเวียน ตลอดปี
o จุดชมทิวทัศน์ ชัน้ ๔ ทีส่ ามารถชมทัศนียภาพของถนนราชดาเนิน และสถาปตั ยกรรม
อันงดงามรอบๆได้ในมุมมองกว้าง ซึ่งไม่เคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน
o บริการ อาหาร เครื่อ งดื่ม สินค้า ของที่ระลึก จากร้านค้า ต่ างๆ อาทิ ร้าน R-Shop
ซึ่ง จ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมีส่ ว นผสมจากงานศิล ปาชีพ และสิน ค้า ของที่ร ะลึก ซึ่ง มี
จาหน่ายเฉพาะในอาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ เท่านัน้

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ท่ี ฝา่ ยประชาสัมพันธ์และการตลาด อาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์
เลขที่ ๑๐๐ ถนน ราชดาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๓ หรือเข้าชมข้อมูลบริการและกิจกรรมต่างๆ
ได้ท่ี www.nitasrattanakosin.com หรือ www.facebook.com/nitasrattanakosin
นิ ทรรศน์ รตั นโกสิ นทร์ คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ ง่ วัน

