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ขาวประชาสัมพันธ 

 

พิศเมืองเพชร: ผานสายตาสถาปตยศิลปากร 
 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ - 9 มีนาคม 2559 ณ หองนิทรรศการหลัก ชั้น 7  

พิธีเปด 9 กุมภาพันธ 2559 เวลา 17.00 น. ณ หองนิทรรศการหลัก ชั้น 7 

จัดโดย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ฝายนิทรรศการ  

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุนโดย บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  
 
สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ีสอง พ.ศ. 2310 ไดสรางความเสียหายใหกับบานเมืองวัดวาอาราม 

ศิลปวัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยาแทบจะถูกทําลายสิ้นไปพรอมๆกับไฟสงคราม แตเมืองเพชรท่ีอุดมดวย

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความรุงเรืองตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนนั้นไดรอดพนจากการทําลายของสงครามเสีย

กรุงครั้งนั้น จนมีผูกลาววา “เพชรบุรี คือ อยุธยาท่ียังมีลมหายใจ”  

 

ในนิทรรศการนี้ทานจะไดชมกระบวนการเรียนรูของคณาจารย และนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ตลอดจนศิลปน นักออกแบบ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีศึกษาผานงานตนแบบชั้นครูของเมืองเพชร ดวย

กระบวนการตางๆท้ังผลงานภาพถายวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลงานศิลปะการวิจัยภาคสนาม ท่ีเก็บ

รายละเอียดความงดงามของสถาปตยกรรมเมืองเพชร ดวยการเขียนแบบ และหุนจําลองขนาดใหญท่ีแสดง

รายละเอียดท่ีงดงามขององคประกอบสถาปตยกรรม ผลงานการเก็บขอมูลเชิงอนุรักษแบบ ‘Vernadoc’ 

ตลอดจนการศึกษาศิลปะตนแบบท่ีผูคนอาจมองขาม อยางลวดลายจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดในเมืองเพชร 

และนํามาประยุกตใหเปนศิลปะสรางสรรคอยางนาภูมิใจของกลุมแรงบันดาลไทย และผลงานคุณกรกต 

อารมณดี ท่ีประยุกตภูมิปญญาพ้ืนบาน การผูกไมไผใหเปนงานศิลปะสมัยใหมท่ียังคงกลิ่นอายของความเปน

ไทย ซ่ึงในงานนี้ทานจะไดเห็นโครงสรางไมไผท่ีถูกออกแบบใหยึดโยงเปนสวนหนึ่งอยูในพ้ืนท่ีจัดแสดง

นิทรรศการอยางนาตื่นตาตื่นใจ 

แนวทางการเรียนรูและเขาใจ อดีต ปจจุบัน อยางถองแท และพัฒนาตอยอดจากสิ่งเหลานั้นใหเปนงาน

สรางสรรคตางๆ นับเปนการตอลมหายใจของศิลปวัฒนธรรมไทยท่ียั่งยืนอยางแทจริง  

 

-- 
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PEEK @PETCH: Through Architecture Silpakorn’s Eyes 
 
Viewing period: 9th February – 9th March 2016 at Main Gallery, 7th Floor 

Opening Reception: 9th February 2016 at 17.00 hrs. at Main Gallery, 7th Floor 

Organized by the Faculty of Architecture, Silpakorn University and BACC Exhibition 

Department 

Supported by TOA PAINT (Thailand) Co.,Ltd. and Mitsubishi Elevator (Thailand) Co.,Ltd.  

 

In 2310 B. E.  ( 1767)  while Thailand’s capital, Ayuthaya, was devastated by the second 

defeat in the historical war, by which major parts of the city including temples and cultural 

glories of Ayuthaya were set on fire and city was obliterated, Phetchaburi continued to 

prosper with high arts and culture from the early Ayuthaya period without being affected 

by wars.  As many have said, “Phetchaburi is the living Ayuthaya." 

 

This exhibition takes visitors through learning processes with which students, scholars, 

artists, and designers from Silpakorn University have been exploring the Phetchaburi’s 

masterful works of art, culture, and architecture throughout the Faculty’s 60 years since 

the day it was founded.  The outcomes of these studies of Petchaburi’s arts and crafts 

have been in diverse forms — photographs, art pieces derived from field experiences, 

technically and artistic surveyed drawings ( VERNADOC)  and scaled architectural models 

representing fine details of buildings, components, and original/creative art on the them.  

In addition, a native Phetchaburi artist, Khun Korakot Aromdee, has created a new bamboo 

structure highlighting the local wisdom of Phetchaburi.  This will be specially made to fit 

the BACC’s Main Exhibition space and will also thread through and connect different parts 

of this exhibition. 

 

It is important to learn from Phetchaburi culture to genuinely understand the past and the 

present in order to create new works in many fields that sustain the relevance of Thai 

culture to today’s fast-changing life.   

 

-- 
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