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นทิรรศการ ฟิลม์กระจก: เร ือ่งราวเหนอืกาลเวลา  
 
ภณัฑารกัษ:์ ทา่นผูห้ญงิ สริกิติยิา เจนเซน 
จดัโดย: สํานกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิกรมศลิปากร บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) และ 
มลูนธิสิง่เสรมิการถา่ยภาพ 
 
วนัทีจ่ดัแสดง : 10 กรกฎาคม ถงึ 20 กนัยายน 2563 
สถานที:่ ณ หอ้งนทิรรศการหลกั ช ัน้ 8 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
 
เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2561 สํานักจดหมายเหตแุหง่ชาต ิรว่มกบับรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  จัด
นทิรรศการ “เฉลมิฟิลม์กระจก ฉลองมรดกความทรงจําแหง่โลก” ณ พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิหอศลิปะ ถนน
เจา้ฟ้า กรงุเทพมหานคร เพือ่เฉลมิฉลองโอกาสทีอ่งคก์ารยเูนสโกประกาศขึน้ทะเบยีนฟิลม์กระจกและตน้ฉบบั
ภาพถา่ยชดุหอพระสมดุวชริญาณเป็นมรดกความทรงจําแหง่โลก นับแตนั่น้ สํานักหอสมดุแหง่ชาตจิงึไดม้แีผนที่
จะเปิดคลังภาพถา่ยฟิลม์กระจกเป็นประจําทกุปี ตามลําดบัเวลาของภาพ โดยการคดัสรรภาพถา่ยฟิลม์กระจก
จํานวน 1,000 ภาพ เพือ่ใหภ้ณัฑารักษ์ จัดเป็นนทิรรศการแสดงแกส่าธารณะตอ่ไป 
 
สําหรับนทิรรศการในปีนี ้สํานักจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  และมลูนธิิ
สง่เสรมิการถา่ยภาพ รว่มกนัจัดขึน้เพือ่จัดแสดงภาพถา่ยฟิลม์กระจกทีส่วยงามและเต็มไปดว้ยเรือ่งราวเชงิ
ประวัตศิาสตรอ์นัทรงคณุคา่ทีสํ่านักจดหมายเหตแุหง่ชาตไิดค้ดัสรรมาเพือ่นทิรรศการในครัง้นี ้
 
นทิรรศการนี้เนน้ใหเ้ห็นความเปลีย่นแปลง เมือ่สยามค่อยๆ เคลือ่นเขา้สู่ชว่งเวลาแห่งการการประสมประสาน
ทางวัฒนธรรม “ตะวันออกบรรจบตะวันตก” อันเป็นเอกลักษณ์ เพือ่นําผูค้นในปัจจุบันเดนิทางยอ้นเวลาไปใน
อดีต เป็นการเดนิทางที่นําไปสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆ รวมทัง้วถิีชวีติของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ถงึ 
รัชกาลที ่7  
  
ในการชมนิทรรศการครั ้งนี้  ผูช้มจะเสมือนหนึ่งไดร้่วมเดินทางไปในการเสด็จประพาสหัวเมืองของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว พรอ้มดว้ยเหล่าพระบรมวงศานุวงศ ์ซึง่บรรยากาศเป็นไปอยา่งสงบ
ผอ่นคลายและเป็นสว่นพระองค ์แมใ้นทา้ยทีส่ดุการเสด็จประพาสตา่งๆ จะจบลงดว้ยเหตกุารณ์ชวนสลด อนัเป็น
สัญญาณสะทอ้นความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสยามในเวลานัน้ อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงนัน้ไม่ได ้
เกดิขึน้อย่างฉับพลันทันใดหรอืว่าคาดไม่ถงึ เพราะผูช้มจะค่อยๆ รับรูค้วามเปลีย่นแปลงของอารมณ์ความรูส้กึ
ตา่งๆ ทีฉ่ายอยูใ่นภาพถา่ยอยา่งชา้ๆ ไมว่า่จะเป็นความรูส้กึสงบเรยีบงา่ยของชวีติประจําวัน ความรูส้กึฉงนสงสัย
และความสนุกสนานเมือ่ไดเ้ห็นวัฒนธรรมและเรือ่งราวจากมุมมองต่างๆ ที่แปลกใหม่ในสถานที่ทีไ่ม่คาดคดิ 
รวมทัง้ความรูส้กึตืน่เตน้ทีม่าพรอ้มกบัการเดนิทางและความเปลีย่นแปลง ในทา้ยทีส่ดุ เราจะไดร้่วมเดนิทางไป
กบับา้นเมอืงสยามในสมยัรัชกาลที ่4 ถงึรัชกาลที ่7 ซึง่ไดเ้คลือ่นผา่นกาลเวลามาจนถงึปัจจบุนั 
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สว่นที ่๑: ปฐมบรรพ การเสด็จประพาสหวัเมอืงของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 
ตัง้แตรั่ชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นตน้มา วถิชีวีติของชาวสยามเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก 
ไมเ่พยีงแตเ่ฉพาะสามญัชน หากรวมถงึพระมหากษัตรยิแ์ละบรรดาเจา้นายพระราชวงศด์ว้ย ความสนใจทีม่ตีอ่
วัฒนธรรมตะวันตก รวมทัง้การตดิตอ่สมัพันธก์บัชาวตา่งชาต ิทําใหแ้นวคดิและวถิแีหง่กษัตรยิม์คีวาม
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ จากทีเ่ป็นสมมตเิทพอนัสงูสง่ พระราชานุกจิตา่งๆ เป็นไปตามแบบแผนโบราณราช
ประเพณีอยา่งเครง่ครัด ก็มคีวามผอ่นคลายลง มคีวามเป็นมนุษยม์ากขึน้ สะทอ้นใหเ้ห็นชดัเจนจากพระ
ปรมาภไิธยในรัชกาลที ่4 ซึง่แสดงถงึพระคณุสมบตัแิละบคุลกิภาพเฉพาะพระองค ์ในเวลานัน้ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พรอ้มดว้ยพระบรมวงศานุวงศเ์ริม่เสด็จประพาสและแปรพระราชฐานไปตามทีต่า่งๆ เพือ่
สําราญพระราชอริยิาบถ มกีารสรา้งพระตําหนักหลายแหง่นอกพระนครเพือ่เป็นทีป่ระทับ เชน่ พระนครครี ีหรอื
เขาวัง จังหวัดเพชรบรุ ี
 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ความเปลีย่นแปลงดังกล่าวนี้ก็ย ิง่เห็นชดัเจนมากขึน้ ดว้ย
พระองคไ์ดเ้สด็จประพาสหวัเมอืงตา่งๆ พรอ้มเหลา่เจา้นายพระราชวงศ ์บอ่ยครัง้เป็นการ “เสด็จประพาสตน้” คอื
เสด็จพระราชดําเนนิสว่นพระองคโ์ดยมใิหใ้ครรูจั้ก เพือ่จะไดท้รงใกลช้ดิและทราบทกุขส์ขุทีแ่ทจ้รงิของชาวบา้น 
เป็นการเสด็จประพาสที่ทรงสนุกสนานสําราญพระราชหฤทัย ราษฎรมโีอกาสไดเ้ขา้เฝ้าฯ เจา้เหนือหัวที่ตน
เคารพเทดิทนูอยา่งใกลช้ดิและเป็นกนัเองอยา่งทีส่ดุ 
 
เรากําลังรว่มเดนิทางไปในการเสด็จประพาสในครัง้กระนัน้ ไมว่่าจะเป็นทีเ่กาะสชีงั ทีส่มเด็จพระพุทธเจา้หลวง
และบรรดาเจา้นายผูโ้ดยเสด็จ ประทับทรงพระเกษมสําราญท่ามกลางแสงแดดและอายทะเล หรือที่เมอืง
กําแพงเพชร ซึง่ไดเ้สด็จฯ ทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดหีลายแห่ง รวมทัง้โปรดใหจั้ดการแสดงละครโดยให ้
เจา้นายรับบทบาทตา่งๆ  
 
อยา่งไรก็ตาม ในชว่งปีทีเ่สด็จประพาสตน้ทัง้สองครัง้ (พ.ศ. 2447 และ พ.ศ. 2449) และเสด็จประพาสยโุรป
ครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2450) อันเป็นชว่งปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวตอ้งทรงประสบกับ
ความโทมนัสแสนสาหัส ดว้ยทรงสญูเสยีพระราชโอรสและพระราชธดิาหลายพระองค ์รวมทัง้พระเจา้บรมวงศ์
เธอ กรมขนุสพุรรณภาควด ี(สิน้พระชนม ์พ.ศ. 2447) พระราชธดิาพระองคใ์หญ่คู่พระทัย และพระเจา้บรมวงศ์
เธอ พระองคเ์จา้อรุพุงษรัชสมโภช (สิน้พระชนม ์พ.ศ. 2452) พระราชโอรสผูท้รงสนทิเสน่หาและใกลช้ดิประดุจ 
“ธารพระกร” ทรงพระวปิโยคอาดูรถงึกับออกพระโอษฐว์่า “... จะทนอยูใ่นกรุงเทพฯ ไมไ่หวดว้ยรูส้กึไมส่บาย
มาก จงึจะออกไปอยูเ่พชร สบายจงึจะกลับ...” ความพลัดพรากอันไมอ่าจหลกีเลีย่งนี้ราวกับเป็นสัญญาณแห่ง
ความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญท่ีกํ่าลังจะมาถงึในไมช่า้ 
สว่นที ่๒:  ทตุยิบรรพ สยามอนัสขุสงบในรอยตอ่ของกาลเวลา 
 
เราจะรูส้กึถงึบรรยากาศแหง่ความสขุสงบเรยีบงา่ยเมือ่ไดเ้ห็นภาพวถิชีวีติของผูค้นในกรงุเทพฯ ทีดํ่าเนนิไปตาม
ครรลองอยา่งเนบิชา้ ภาพของเด็กๆ ทีเ่ล่นกันอย่างสนุกสนาน ภาพของพระภกิษุในวัดวาอารามซึง่สรา้งขึน้ใน
ปลายสมัยอยุธยาถงึตน้รัตนโกสนิทร์ รวมทัง้กจิวัตรประจําวันของผูค้นที่ตัง้บา้นเรือนอยู่รมิสองฝ่ังแม่น้ํา
เจา้พระยา วถิชีวีติอนัแสนธรรมดาสามญัเหลา่นีเ้ปรยีบเสมอืนชว่งพักครึง่เวลาระหว่างการแสดง ชว่งเวลาทีส่งบ
นิง่ดังผวิน้ําเรยีบยามไรล้มพัด รอเวลาทีค่วามเปลีย่นแปลงในจะเยือ้งกรายเขา้มาแสดงบทบาทในสยามประเทศ 
 
 
สว่นที ่๓:  ตตยิบรรพ ตะวนัออกบรรจบตะวนัตก 
 
แมช้าวตะวันตกจะเขา้มาในสยามตัง้แต่ก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไม่ว่าจะเป็น
มชิชันนารีผูเ้ผยแผ่ศาสนา หรือครูฝร่ังที่สอนหนังสือแก่เด็ก หากแต่ในรัชสมัยนี้เองที่เห็นไดช้ัดเจนว่า 

 
 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ฝ่ายสือ่สารและประชาสัมพันธ ์หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร โทร 02 - 214 6630 - 8 ตอ่ 501 - 503 
Media and Public Relations Dept.  Tel. 02 - 214 6630 - 8 Ext. 501 - 503 

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 
939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel. +662 214 6630-8  Fax. +662 214 6639 
Website: www.bacc.or.th or Facebook: www.facebook.com/baccpage 

 



 
 
 
 
 
 
ขา่วหอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

ชาวตะวันตกมบีทบาทตอ่วถิชีวีติและวัฒนธรรมของชาวสยามมากขึน้ สมเด็จพระพุทธเจา้หลวงโปรดเกลา้ฯ ให ้
ชาวยุโรปทีม่คีวามรูค้วามสามารถหลายคน เชน่ สถาปนกิและศลิปินชาวอติาเลยีน ไดทํ้างานร่วมกับชา่งฝีมอื
ชาวสยาม ลักษณาการแหง่ “ตะวันออกบรรจบตะวันตก” นีไ้ดดํ้าเนนิเรือ่ยมาและพัฒนาจนถงึจดุสงูสดุในรัชสมัย
ของพระองคเ์อง และพระราชโอรสทัง้สอง ไดแ้ก ่พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่ัว และพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว 
 
 
สว่นที ่๔: จตตุถบรรพ เรง่รดุไปขา้งหนา้ 
 
ความตืน่เตน้ดูราวจะอบอวลในอากาศเมือ่สยามกา้วเร่งรุดไปขา้งหนา้อย่างไม่หยุดยัง้ หัวรถจักรไอน้ําพาเรา
เดนิทางจากบางกอกไปยงัหัวเมอืงตา่งๆ ตามทางรถไฟทีเ่ริม่แผข่ยายออกไปจากพระนคร กจิการรถไฟแรกมใีน
สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่ัว จงึพัฒนาจนเสร็จสมบรูณ์โดยเชือ่มโยงระบบและเสน้ทางทัง้หมดใหเ้ป็นโครงขา่ยเดยีวกนั  
  
การสรา้งทางรถไฟนีส้ะทอ้นอทิธพิลของตะวันตกทัง้ในเชงิกายภาพและแนวคดิอดุมคต ิเห็นไดช้ดัเจนจากการ
นําเขา้วัสดแุละวทิยาการจากตะวันตกเพือ่ใชใ้นการสรา้งทางรถไฟ อยา่งไรก็ด ีอกีสิง่หนึง่ทีสํ่าคัญและลกึซึง้กวา่
นัน้คอื การสรา้งทางรถไฟเป็นประจักษ์พยานของสํานกึเรือ่ง “รัฐชาต”ิ อันเป็นแนวคดิจากตะวันตกซึง่มอีทิธพิล
ต่อชนชัน้ปกครองของเอเชยีในสมัยนัน้ ในอันทีจ่ะเชือ่มหัวเมอืงใหญ่นอ้ยเขา้กับเมอืงหลวงอันเป็นศนูยก์ลาง 
เพื่อเสรมิสรา้งการปกครองแบบรวมศูนย ์ทัง้ในเชงิวัฒนธรรมและการบรหิารบา้นเมอืง สยามประเทศจงึเริม่
กลายเป็นรัฐทีม่คีวามเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั ทําใหเ้กดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว และการพัฒนา
ขนาดใหญท่ีข่ยายออกจากพระนคร 
  
ท่ามกลางสารพันความทันสมัยและความเปลีย่นแปลงทัง้หลายทัง้มวล ชาวสยามก็ยังคงดําเนนิชวีติประจําวัน
ตอ่ไป คร่ําเครง่กบัเอกสารตา่งๆ ในทีทํ่างาน แลว้ก็ไปพักผอ่นหยอ่นใจดว้ยการชมภาพยนตรฝ์ร่ังทีห่ลั่งไหลเขา้
มาอยา่งไมข่าดสาย 
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Glass Plate Negatives: Stories That Transcend Time Exhibition 
  
Curator: Thanpuying Sirikitiya Jensen 
Organized by: The National Archives of Thailand, Thai Beverage Public Company 
Limited and The Photographic Art Foundation 
  
Exhibition period: 10 July - 20 September 2020 
Venue: Main Gallery on 8th floor, Bangkok Art and Culture Centre 
  
 
In July 2018, an exhibition was organized by the National Archives of Thailand and Thai Beverage 
PLC at the National Gallery (Bangkok) to celebrate the registration of national glass plate negatives 
as UNESCO’s Memory of the World. Every year thereafter, The National Archives plans to open 
boxes of glass plate negatives in consecutive order, thereby selecting 1000 photos of which will be 
further curated for the public. This exhibition is a curation of glass plate photos selected by the 
National Archives for this year, and a collaboration between The National Archives of Thailand, 
Thai Beverage PLC, and The Photographic Art Foundation. 
 
This exhibition focuses on changes, and Siam as it gradually moves towards a unique blend of 
‘East meets West.’ The intention is to create a historic journey that takes place in the present 
within the Bangkok Arts & Cultural Center, a journey which showcases the defining experiences 
and aspects of life in the late 19th century and early 20th century Siam.  
 
The audience moves in parallel with King Chulalongkorn as he travels throughout Siam with his 
family, an experience that is both calm and intimate. The King’s travels end in disruption, which 
serves to be reflective of the change in Siam. Change is neither immediate nor abrupt, however, 
as the audience unhurriedly experiences a range of emotions: a sense of stillness from every day, 
a sense of curiosity and fun that comes with the presence of new cultures and perspectives in 
unexpected places, and excitement that arises out movement and change. In the end, we journey 
with Siam from the reigns of King Rama V to King Rama VII as the country moves forward to 
become what it is today. 
 
 
Part A: Travels of King Chulalongkorn 
 
Beginning from the period in King Mongkut's reign, we start to see a shift not only within the lives 
of Siamese people but also within the lives of Siamese monarchs and their families. Interest in and 
interaction with Western customs and beliefs contributed towards the personalization of Kingship 
in Siam. Kings and their families began traveling for relaxation and wellness, and palaces were 
constructed outside the capital of Bangkok, such as Khao Wang (Phra Nakhon Khiri) in 
Phetchaburi.  
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During the reign of King Chulalongkorn, this shift became more evident as the King traveled 
outside of Bangkok with his family, often traveling ‘incognito’ to be closer to and to be amongst 
the people. The mood was light and whimsical, and most importantly: personal and warm.  
 
We are taking a journey rooted in the present, traveling in parallel with King Chulalongkorn as he 
and his family enjoy the sun and salty air of Si Chung Island, and as they travel to Kamphaeng 
Phet wherein they explore historic sites and perform theatrical productions amongst one another.  
 
Towards the end of this journey, there is a shift in mood to one of melancholy. King Chulalongkorn 
suffers the loss of many of his children including H.R.H. Prince Urubhongse Rajasombhoj and 
H.R.H Princess Srivilailaksana, Princess of Suphan. This is reflective of change and movement and 
is thus a sign of disruption. 
 
 
Part B: Calm Interlude in Siam 
 
An atmosphere of calm is evoked as one experiences the ebb and flow of everyday life within the 
capital of Bangkok: children playing, monks at temples which date back to the early Rattanakosin 
and late Ayutthaya periods, and the daily activity of people living alongside the Chao Phraya River. 
This is an act of intermission, a period of stillness before the change, and movement within the 
country becomes more pronounced.  
 
 
Part C: East Meets West 
 
Although Westerners, ranging from Christian missionaries to school teachers, had been present in 
Siam before the reign of King Chulalongkorn, it was during this King’s reign that one sees an 
increase in the integration of Westerners into the daily life and culture. King Chulalongkorn 
introduced Europeans with a plethora of skills and abilities, such as architects and artists from 
Italy, bringing them into the country to work in conjunction with Siamese people. This ‘east meets 
west’ continued, reaching its zenith during the reigns of King Chulalongkorn and his sons, King 
Vajiravudh and King Prajadhipok.   
 
We move to and fro, exploring the daily lives of Westerners in Siam, and how they worked and 
interacted with Siamese people in the early 20th century. There is movement, as Siam becomes a 
blend of Eastern and Western cultures. 
 
 
Part D: Moving Forward 
 
The air is suffused with excitement as Siam quickly moves forward. And we weave in and out of 
Bangkok as the railway system begins to expand outwards. 
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Siam had experienced an expansion of the railway system which began during King 
Chulalongkorn’s reign, culminating in a unified and vast network during the reign of King 
Vajiravudh.  
 
The construction of the railway reflects Western influence in two ways, both physical and 
ideological. The most evident influence is the use of Western materials and technology for the 
railway itself. However, the more subtle influence is that the railway enabled the realization of the 
Western idea of a “nation-state” pursued by Asian rulers of the period by connecting the periphery 
to the center. Governance can be centralized and the project of unifying the culture and 
administration of the country can begin. Siam had thereby become more connected and thus 
unified, leading to growth in mass tourism and large scale development which expanded beyond 
the capital.  
 
And yet, amidst all of the modernization and movement, we see the Siamese people go through 
the everyday motions of life: sorting through documents at work and going to the cinema to enjoy 
the steady influx of western movies. 
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