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สยามในฟิล์มกระจก

นิทรรศการ มีการจัดล�าดับเรื่องราวออก
เป็นส่วนต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวของ
ประเทศไทยในอดีต รวมทั้งวิถีชีวิตของ
ชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 
โดย ส่วนที่ 1 : ปฐมบรรพ การเสด็จ
ประพาสหัวเมืองของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นภาพการ
เสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ ของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อม
พระบรมวงศานุวงศ์ และการเสด็จ
ประพาสต้น คือ การเสด็จพระราชด�าเนิน
ส่วนพระองค์ เพื่อได้ทรงทราบทุกข์สุข
ของประชาชน ท�าให้ราษฎรได้มีโอกาส 
เข้าเฝ้าฯ พระองค์อย่างใกล้ชิด
 ส่วนที่ 2 : ทุติยบรรพ สยามอัน
สุขสงบในรอยต่อของกาลเวลา เป็นภาพ
วิถีชีวิตที่ธรรมดา เป็นกิจวัตรของผู้คน
ในกรุงเทพฯ ให้บรรยากาศของความสุข
สงบ เรียบง่ายของผู้คนและบ้านเมือง
 ส่วนที่ 3 : ตติยบรรพ ตะวันออก
บรรจบตะวันตก เป็นภาพที่สะท้อนให้
เห็นบทบาทของชาวตะวันตกที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสยาม 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7
 ส่วนที่ 4 : จตุตถบรรพ เร่งรุดไป
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ภ ายหลังจากยูเนสโก ประกาศ 
ให้ฟิล์มกระจกและภาพถ่าย
ต้นฉบับจากฟิล์มกระจก ชุด  

‘หอพระสมุดวชิรญาณ เป็นมรดกความ
ทรงจ�าแห่งโลก (Memory of the 
World)’ เมื่อปีพ.ศ. 2560 นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ อีกทั้ง
ยังน�าไปสู่นิทรรศการ ‘เฉลิมฟิล์มกระจก 
ฉลองมรดกความทรงจ�าแห่งโลก’  
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  
มีผู้เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม
ภายในงานเป็นจ�านวนมาก
 ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม  
กรมศิลปากร โดยส�านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ด�าเนินงานอนุรักษ์ฟิล์มกระจก
ต้นฉบับ ชุด ‘หอพระสมุดวชิรญาณ’ 
กล่องที่ 1-24 และ 50-52 จ�านวนอีก
กว่า 1,000 ภาพ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาพถ่าย
โบราณมาร่วมจัดท�าค�าบรรยายภาพและ 
คัดเลือกภาพถ่าย มาจัดพิมพ์เป็น ‘หนังสือ 
ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพ
ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เล่ม 2’ 
  จากนั้น ท่านผู้หญิงสิริกิติยา  
เจนเซน จึงน�าภาพถ่ายจากหนังสือเล่ม
ดังกล่าว ออกแบบเนื้อหาและน�าเสนอ 
ในรูปแบบนิทรรศการ  ‘ฟิล์มกระจก : 
เรื่องราวเหนือกาลเวลา’ จัดแสดง  
ณ ห้องจัดแสดงชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 

 “ตอนที่มีคนชวนเรามาจัดงานนี้  
ก็ตกใจเพราะเราไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็น
ภัณฑารักษ์ จริงๆ เป็นนักเล่าเรื่อง  
ซึ่งหลังจากจัดนิทรรศการไปแล้วเมื่อ 
สองปีก่อน ทางหอจดหมายเหตุก�าหนด
แผนน�าภาพถ่ายฟิล์มกระจกมาแผยแพร่ 
เราเลือกมาทั้งหมด 102 ภาพมาจัดแสดง
ที่ห้องนี้ เราว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง
ในการคิดสร้างสรรค์ 
 เราเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูภาพ สิ่งที่
ทุกคนเห็นในภาพไม่เหมือนกันเลย เป็น
ความสนุก แล้วเรามาจัดเป็นหมวดหมู่ 
ท�าให้ภาพนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
เพื่อให้ภาพถ่ายไว้เมื่อ 100 ปีกว่าๆ คน
ปัจจุบันดูแล้วเข้าใจ เกิดเป็นความผูกพัน 
มีความเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมผ่าน 
รูปถ่าย เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งที่เรา
ก�าหนดว่าจะเล่าเรื่องอย่างไร นั่นคือเรื่อง
ที่หนึ่ง” ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เล่า 
 “ส่วนเรื่องสองคือ เราเล่นกับอารมณ์
ของภาพถ่าย อาจเป็นเพราะหลังจากที่เรา
แสดงงาน ‘Hundred Years Between’ 

ที่ศุลกสถาน งานนั้นเกี่ยวกับพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ประพาสนอร์เวย์เมื่อ 113 ปีมาแล้ว  
ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ชวนไป
เล่าเรื่องนั้น เราใช้จดหมายเป็นตัวสะท้อน
มุมมองเรื่องราวในภาพถ่าย น�ามาเชื่อม
โยงกับพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน งานนี้
จึงคล้ายๆ กัน โดยเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่อง 
ด้วยพลังและอารมณ์ของภาพ มันมีชีวิต 
มีมิติ ไม่ใช่แค่ระนาบเดียว ความรู้สึกของ
คนในยุคนั้น ที่ท�าให้การอ่านภาพมีความ
น่าสนใจ แม้ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนแบบ
เราที่อ่านภาษาไทยไม่คล่องนัก สามารถ
เข้าใจประวัติศาสตร์ไทยได้” 
 ท่านผู้หญิงสิริกิติยา หมายถึงหัวข้อ

นิ ทรรศการ ‘ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา’ ก�าหนด 
จัดพิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค.63 และเปิดให้
ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.-20 ก.ย. 63 ระหว่างเวลา 

10.00 -18.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
แต่อย่างใด
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาวิชาการ จ�านวน 2 ครั้ง ณ ส�านักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค.63 หัวข้อ ‘เบื้องหลังการ
อ่านภาพฟิล์มกระจก’ และในวันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 63 หัวข้อ ‘เล่าเรื่อง
การเก็บรักษาฟิล์มกระจกและภาพเก่า’ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่านทางเว็บไซต์ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th หรือ 
facebook ของกรมศิลปากร และส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือ
โทร.0 2281 1599 

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน

นายคนัง ยืนจับรถจักรยานในบริเวณพระราชวังดุสิตห้องพักผู้ป่วยชายในโรงพยาบาลเนอสซิ่งโฮม เมื่อน�ามุ้งลงแล้ว

พระเมรุงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช 
ณ สวนมิสกวัน บริเวณถนนราชด�าเนินนอกกับวัดเบญจมบพิตร

โรงเรียนสวนนอก ตั้งอยู่ทิศเหนือนอกก�าแพงพระราชวังดุสิต

ข้างหน้า เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
รับอิทธิพลของชาติตะวันตกที่ท�าให้สยาม
ประเทศขณะนั้นเกิดการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการสร้างและเชื่อมโยง
ระบบเส้นทางรถไฟ ซึ่งน�าไปสู่การเติบโต
ทางการปกครอง เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
 “ภาพถ่ายท�าให้เราเห็นมุมความเป็น
ส่วนพระองค์ ความสงบและเรียบง่าย 
เห็นชัดเจนว่าราชประเพณีมีความ 
ผ่อนคลายลง ภายหลังรัชกาลที่ 4 และ 
รัชกาลต่อๆ มา ทรงติดต่อกับชาวต่างชาติ 
มีการสร้างพระต�าหนักนอกพระนคร  
ยกตัวอย่าง พระนครคีรีหรือเขาวัง การ
เสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่
เพื่อพักผ่อนแต่เป็นการเดินทางเพื่อไป
ทรงงานในที่ต่างๆ 
  มีภาพหนึ่ง พระเจ้าลูกยาเธอ 
พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช เป็นบุคคล
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ทรงรักและใกล้ชิด เราเจอ 
โดยบังเอิญ เป็นภาพขณะทอดพระเนตร
แหล่งโบราณคดีที่ราชบุรี อีกรูปหนึ่งคือ 
พระเมรุงานพระราชทานเพลิงศพ ที่สวน
มิสกวัน การเสด็จประพาสแม้จะมีเรื่อง
ที่เป็นความสุข แต่ก็มีเรื่องที่ท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้รัชกาลที่ 5 เสีย
พระราชหฤทัย มีรถไฟเริ่มแผ่ขยายจาก
พระนครเชื่อมแผ่นดินเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน ประเทศสามารถเดินหน้าไปได ้
ภาพถ่ายจะน�าทุกคนร่วมเดินทาง สร้าง
ความรู้สึกกับประเทศไทยในยุคนั้น  
ขอให้ทุกคนเอนจอย” 

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์
รัชสมโภช ที่วัดมหาธาตุ เมืองราชบุรี

สระว่ายน�้าที่ราชกรีฑาสโมสร ถนนสนามม้า(ถนนอังรีดูนังต์)


