
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ ๔ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
www.museumsiam.org
facebook.com/museumsiamfan



มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
MUSEUM of SIAM: Discovery Museum

๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ | ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์)
1 July - 31 August 2020 | 10 am - 6 am (Closed Mondays)
เข้าชมฟรี (free admission)

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
Bangkok City Library

๘ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ |  ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์)
8 September - 31 October 2020 | 10 am - 6 am (Closed Mondays)
เข้าชมฟรี (free admission)



มวิเซยีมสยาม สถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาต ิมหีน้าทีถ่่ายทอดความรู้ทีห่ลากหลายเกีย่วกบั

สังคม วฒันธรรม ท้ังในมติปิระวัตศิาสตร์และประเดน็ร่วมสมยั ผ่านนทิรรศการและกจิกรรมต่าง ๆ  

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย

ล่องรอยราชด�าเนิน : นทิรรศการผสานวยั เป็นนทิรรศการทีเ่กดิข้ึนจากแนวคดิในการเสนอประเด็น

ประวัติศาสตร์ผ่านการมีส่วนร่วมของสังคมด้วยกระบวนการพิพิธภัณฑ์ แนวคิดส�าคัญ ประการ

แรก คอืการระลกึถงึถนนสายทีเ่ก่าแก่ท่ีสดุสายหนึง่ในประเทศไทย ๑๒๑ ปีของถนนสายนีเ้ชือ่มโยง

กับชีวิตของผู้คนทุกระดับช้ัน จนกลายเป็นประวัติศาสตร์สังคมอันพึงจารึกจดจ�า และแนวคิดที่

สองคือปรากฏการณ์การเข้าสูส่งัคมสงูวยัของประชากรไทย มิวเซยีมสยามได้ตอบสนองปรากฏการณ์

ดังกล่าวด้วยการจัดอบรมปฏิบัติการให้กลุ่มผู้สูงวัย ภายใต้ช่ือกลุ่ม “ภัณฑารักษ์วัยเก๋า” ขึ้นใน

ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ และได้ท�างานร่วมกบัคนวยัเก๋าทัง้ ๑๖ ท่านในงานนทิรรศการนี ้ล่องรอยราชด�าเนนิ : 

นิทรรศการผสานวัย จึงเป็นการปะทะประสานมุมมองของคนต่างวัย ต่างประสบการณ์ที่ล้วนล่อง

อยู่ในรอยแห่งราชด�าเนิน

ในกระบวนการจดัท�านทิรรศการนี ้ สถาบนัฯ ได้รบัการสนบัสนนุจากหอสมดุเมอืงกรุงเทพมหานคร

ส�าหรับพื้นท่ี สร้างประสบการณ์การชมนิทรรศการในพ้ืนท่ีจริงบนถนนราชด�าเนินอีกเป็นเวลา 

๒ เดือน นอกจากนียั้งมีองค์กรด้านวัฒนธรรมทัง้รฐั เอกชน ตลอดจนคนสามญัท่ีร่วมสนบัสนนุสือ่

และข้าวของส่วนตัวเพื่อร่วมบอกเล่าประสบการณ์ของทุกคนบนถนนราชด�าเนิน การสนับสนุน

เหล่านี้สะท้อนว่าถนนสายนี้ไม่ได้มีเพียงความหมายในระดับของรัฐ แต่มีความหมายและ

ความทรงจ�าร่วมในชีวิตของประชาชนด้วย

มวิเซยีมสยาม ขอขอบคุณทุกท่าน ทีเ่หน็ความส�าคญัและร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการบนัทกึและส่งต่อ

ประวัติศาสตร์ของถนนเส้นนี้ในวันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน

 

ราเมศ พรหมเย็น

ผู้อ�านวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สารจากผู้อ�านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ



Message from National Discovery Museum Institute Director

Museum Siam, operated by National Discovery Museum Institute (NDMI), plays a role in 
offering a wealth of knowledge about our society and culture through both historical and 
contemporary perspectives. This is done through our exhibitions and activities, with an aim 
to stimulate ongoing learning in the Thai society. 

Traces of Ratchadamnoen: Trans-Generation Exhibition portrays historical aspects through 
social participation in this exhibition. The first key concept is to commemorate to one of 
the oldest roads in Thailand, and highlight the 121-year history of this road which has 
touched many lives of people in all levels, making it a historic road worth special 
recognition. The second concept is the situation that Thailand has become an aging society, 
and Museum Siam has respond to this situation by organized a training program for 
“senior curators” in 2019, and the 16 senior curators participated in this exhibition. 
Therefore, Traces of Ratchadamnoen: Trans-Generation Exhibition is an eclectic mix of 
multi-generational perspectives through various experiences on Ratchadamnoen Road. 

In this exhibition, NDMI has received support from Bangkok City Library for the space 
to create an experience of viewing the exhibition on the actual Ratchadamnoen Road for 
two more months. Additionally, many public and private cultural organizations, as well as 
generous individuals, have offered their personal items and stories related to Ratchadamnoen 
Road to reaffirm that the road not only has state significance but is also an integral and 
meaningful part of Thai people’s memories. 

Museum Siam would like to express deep appreciation to thank everyone for recognizing 
the importance of this topic and taking part in keeping the history of this road alive amidst 
the fast-changing times.

Mr. Rames Promyen

Director of National Discovery Museum Institute



โอภาส สุภอมรพันธ์
Opas Supamornpun

เมืองไทยเข้าสู ่ “Aging Society” แล้ว จึงชอบ

คอนเซ็ปต์ที่ให้ความส�าคัญกับคนวัยเกษียณได้มี

พื้นที่ท�ากิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และน�าไป

ต่อยอดท�าอย่างอื่นได้

การได้ร่วมท�างานกบัภณัฑารกัษ์วยัเก๋า ซึง่ทกุคนต่าง 

“มีของ” ด้วยกันทั้งนั้น แล้วต้องมาท�างานร่วมกัน 

บางครั้งก็มีแรงบ้างเบาบ้าง ก็ต้องประนีประนอม

ให้ลงตัว รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น แล้วไป

ด้วยกันจนส�าเร็จ แต่ลึก ๆ ก็ไม่ได้ขัดแย้งกัน และ

เปิดกว้างรับฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคน

ยุคต่อไป ผมนี่ใกล้ปลายทางแล้ว การได้มาเป็น

ภณัฑารักษ์วัยเก๋า รู้สกึสนกุมาก ถ้ามโีปรเจกต์ต่อไป

อย่าลืมชวนผมนะ ผมขอยืนหนึ่ง

About being a senior curator  
and co-curation
 As Thailand is becoming an aging society, I like this concept of 
providing a space for retirees to do tangible activities that 
they can further build on.

As senior curators, we all have our knowledge; so that, 
when we worked together certainly sometimes there were 
disagreements, either mild or not so mild. We had to 
compromise and listen to each other in order to achieve 
success together. Fundamentally, we are not against each 
other, and we are open to ideas from the new generation. 
They are the future, while I am almost at my final destination. 
Being a senior curator is a lot of fun; and thus, if you have 
this project again, please tell me. I’m in!  

ญานิน วังซ้าย
Yanin Wangsai

การมาร่วมเวร์ิกชอป “ภณัฑารักษ์วยัเก๋า เล่าเรื่อง

ราชด�าเนิน” กับมิวเซียมสยามครั้งนี้ ถือเป็น

ประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาก ปกติเมื่อเราเกษียณ

อายุแล้ว เรามักจะพบปะวนเวียนอยู่กับเพื่อนกลุ่ม

เดมิ ๆ  ครัง้นีเ้ป็นโอกาสให้ได้เจอเพ่ือนต่างวยั หลาก

อาชีพ หลายความสนใจทั้งภัณฑารักษ์วัยเก๋า และ

ภัณฑารักษ์วัยละอ่อน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ความคิดเห็น ได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการท�างานของ

คนรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่าได้ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีต 

คนรุ ่นใหม ่ช ่วยผลักดันให ้คนรุ ่นเก ่าลองจัด

นิทรรศการ ไม่คิดเหมือนกันว่า เวิร์กชอป ครั้งนั้น

จะยดืยาวถงึ ๑ ปี ประสบการณ์ทีป่ระทบัใจมากอกี

อย่างคือการได้ลงพื้นที่ไปพบและพูดคุยกับคนใน

ชุมชน ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มิวเซียมสยาม ที่

นอกจากจะช่วยจัดการจนท�าให ้เราได ้พบมิติ

ในเชิ งลึ กของชุมชน รับรู ้ ถึ งลมหายใจของ

ถนนราชด�าเนินแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เรามีส่วน

ในนิทรรศการครั้งนี้ ถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง

About being a senior curator 
and co-curation
Joining the workshop “Senior Curators and Ratchadamnoen 
Stories” with Museum Siam has been an invaluable 
experience. After retirement, I usually spend time with the 
same group of friends, but through this workshop, I got to 
meet people from different generations and backgrounds, 
with different interests. I got to meet senior and junior 
curators, and we exchanged ideas and opinions. We learned 
new technologies from the new generation, while they also 
got to listen to stories from the past. The new generation 
encouraged us to organize an exhibition, and I’d never 
imagine that the workshop would last a whole year. I was 
also impressed when I got to meet and talk to people in the 
community. I would like to thank everyone at Museum Siam 
for helping me explore the community on a deeper level, and 
feel the breath of Ratchadamnoen. Being part of this 
exhibition is one of my proudest moments.



อะไรคือความยิ่งใหญ ่
ของราชด�าเนิน

เช่ือแน่ว่า ไม่ใช่ความสวยงามหรือขนาดพ้ืนท่ี 

หากแต่เป็นร่องรอยความทรงจ�าของทุกคน

ที่มีต่อถนนเส้นนี้ รวมกัน

๑๒๑ ปีของถนนเส้นนีไ้ม่ได้มเีพยีงอฐิหนิทางยาว 

หรือแนวต้นมะฮอกกานีเท่านั้น หากยังเป็น

พื้นที่ส�าแดงความคิด “ทันสมัย” และ “ล�้าสมัย” 

ที่ท้าทายกรอบคิดแบบเดิม ครั้งแล้วครั้งเล่า

มาอย่างยาวนาน เกดิเป็นวถิชีวีติแบบใหม่ หรอื

เป ็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ชักพาผู ้คนมหาศาล

มารวมตัวกัน พร้อมกับฝาก “ร่องรอย” แห่ง

ความทรงจ�า เติมเต็มเรื่องราวระดับชาติให้มี

ลมหายใจ 

คงเป็นเรื่องน่าเสียดายหาก “ร่องรอย” จะถูก

ท�าให้ “ล่องลอย” เลือนหายไปในกาลเวลา 

โดยปราศจากการให้คุณค่า เพราะสิ่งเหล่านี้ 

ล้วนเกิดขึ้นและประทับเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของ

ตัวเราและสังคมไทย

เช่นนั้นแล้ว หากเราได้ “ล่อง” ไปใน “รอย” บน

ราชด�าเนินของคนที่เราไม่คุ้นเคย ย่อมเป็นวิธี

การหนึง่ทีเ่ราจะ “ผสาน” ความเข้าใจระหว่างกนั

What gives Ratchadamnoen 
its glory?

It’s not just its beauty or the sheer size of it. 
Rather, it’s the collective memories that we all 
have about this road.

Over the past 121 years, this is not just a road 
made of bricks and mahogany trees. It has 
served as a platform for people to express 
their “modern” and “advanced” thinking, defying 
old-school perceptions, time and again. It has 
introduced a new way of life, and hosted major 
events which gathered big crowds. Memories 
have left their marks here, breathing life into our 
country’s history.  

It would be a shame if these traces become just 
distant memories that fade away with time, as 
these valuable memories shaped and formed us 
and our society.  

So, let’s trace the steps of Ratchadamnoen and 
get to know its lesser known side. This is how we 
can all bridge the gap between our minds.

ล่อง-รอยราชด�าเนิน
Tracing the steps of Ratchadamnoen 



Timeline (ท�า’ไร) ราชด�าเนิน ๑๒๑ ปี
Timeline of the First 121 Years of Ratchadamnoen
By วรพรรณ พันธ์พัฒนกุล ภัณฑารักษ์วัยเก๋า
By Worapan Panpatanakul, a senoir curator

ราชด�าเนิน ๓๗ ปี 
(๒๔๗๙)
Ratchadamnoen’s 37th year 
(1936) 

๒๔ มิถุนายน การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นประชาธิปไตย โดย “คณะราษฎร” 
ที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากต่างประเทศ
On June 24, the Siamese Revolution took place to change the country’s 
regime from absolute monarchy to constitutional democracy by 
the People’s Party, influenced by Western ideology. 

พ.ศ. ๒๔๔๑ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “พระราชวังดุสิต” 

เพื่อลดความแออัดของพระบรมมหาราชวัง และใน พ.ศ. ๒๔๔๒ 

โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเพื่อใช้เสด็จระหว่างสองพระราชวัง 

นามว่า “ถนนราชด�าเนิน”
In 1898, King Rama V built Dusit Palace as he found the Grand Palace 
overcrowded. In 1899, King Rama V ordered to construct a road connecting 
between the two palaces. He named the road Ratchadamnoen Avenue.

๒๔๗๕ – ๒๕๐๐ 
ราชด�าเนิน ปฐมนามแห่ง

ประชาธิปไตย
1932 - 1957: 

Ratchadamnoen,  
the birthplace 
of democracy

๒๕๐๐ – ๒๕๒๕
ราษฎร์ด�าเนิน เดินเที่ยว 
เดินประท้วง ตามวิถีถนัด

1957 - 1982:
Ratdamnoen, shops, 
mobs, and everything 

in between.

ก�าเนิดราชด�าเนิน 
(๒๔๔๒)
The birth of Ratchadamnoen 
(1899)

ราชด�าเนิน ๓๓ ปี 
(๒๔๗๕)
Ratchadamnoen’s 33rd year 
(1932) 

ราชด�าเนิน ๔๐ ปี 
(๒๔๘๒)
Ratchadamnoen’s 40th year 
(1939)

๒๔ มิถุนายน สร้าง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ณ กึ่งกลางวงเวียน
ถนนราชด�าเนินกลางกับถนนดินสอ 
On June 24, the Democracy Monument was constructed on the roundabout 
at the intersection between Ratchadamnoen Klang Road and Dinsor Road.

พระยาพหลพลพยุหเสนา ประกอบพิธีฝัง “หมุดคณะราษฎร” 
บนลานพระบรมรูปทรงม้า
Phraya Phahonphonphayuhasena embedded the People’s 
Party plaque near the Equestrian Statue of King Rama V.

๑๔ ตุลาคม นักศึกษาและประชาชนจ�านวนมาก
รวมตัวกันขับไล่เผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร
On October 14, students and the public gathered to oust 
military dictator field Marchal Thanom Kittikachorn.

ราชด�าเนิน ๗๔ ปี 
(๒๕๑๖)
Ratchadamnoen’s 74nd year 
(1973)

ราชด�าเนิน ๔๙ ปี 
(๒๔๙๑)
Ratchadamnoen’s 49th year 
(1948)

ตลาดนัดสนามหลวง นโยบายรัฐบาล 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
Sanam Luang Market was opened on an idea initiated by 
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram to stimulate the economy.

๒๔๔๐ – ๒๔๗๕
ราชด�าเนินแสงใหม่แห่งสยาม

1897 - 1932: 
Ratchadamnoen, 

the new dawn of Siam



๑๕ มกราคม รัฐบาลมีมติให้รื้อ “ศาลาเฉลิมไทย” 
เนื่องจากบดบังทัศนียภาพของ “โลหะปราสาท”
On January 15, the government ordered Sala Chalermthai to be 
demolished as Loha Prasat was hidden behind the old movie theatre.

ราชด�าเนิน ๙๐ ป ี
(๒๕๓๒)
Ratchadamnoen’s 90th year 
(1989)

๑๗ พฤษภาคม ประชาชนออกมาต่อต้านรัฐบาล 
พลเอกสุจินดา คราประยูร ในการสืบทอดอ�านาจของ 
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งน�าไปสู ่
เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างต�ารวจ ทหาร กับประชาชน
On May 17, a group of people protested against Gen Suchinda Kraprayoon, 
a leader of the National Peace Keeping Council (NPKC), leading to a major 
clash between authorities and the protestors.

ราชด�าเนิน ๙๓ ป ี
(๒๕๓๕)
Ratchadamnoen’s 93rd year 
(1992)

ราชด�าเนิน ๑๑๓ ปี 
(๒๕๕๕)
Ratchadamnoen’s 113rd year 
(2012)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน แหล่งพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศิลปะร่วมสมัย และบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่
Ratchadamnoen Contemporary Art Center is a venue for exchanging 
knowledge about contemporary art and grooming new artists. 
The Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture 
uses this space as an exhibition venue. 

กรุงเทพมหานครปรับปรุงอาคารเก่าริมถนนราชด�าเนิน 
สี่แยกคอกวัว เป็น “หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร” 
หลังจากที่กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกจาก UNESCO 
ให้เป็นเมืองหนังสือโลก
Bangkok City renovated old buildings along Ratchadamnoen Road 
and Khok Wua Intersection into the Bangkok City Library after 
Bangkok was named the UNESCO World Book Capital. 

ราชด�าเนิน ๑๑๘ ปี 
(๒๕๖๐)
Ratchadamnoen’s 118th year 
(2017)

๔ – ๖ พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
May 4-6 marked the coronation ceremony of 
King Maha Vajiralongkorn or King Rama X.

ราชด�าเนิน ๑๒๐ ปี
(๒๕๖๒)
Ratchadamnoen’s 120th year 
(2019)

๑๔ เมษายน มีรายงานว่า “หมุดคณะราษฎร” 
ถูกรื้อถอนออกไปจากต�าแหน่งที่ตั้ง 
และถูกแทนที่ด้วย “หมุดหน้าใส”
On April 14, it was reported that the People’s Party plaque 
had been removed and replaced by the “fresh-faced” plaque. 

ราชด�าเนิน ๑๑๘ ปี 
(๒๕๖๐)
Ratchadamnoen’s 118th year 
(2017)

๒๕๒๕ – ๒๕๕๐ 
ราชด�าเนิน สู่สองศตวรรษ

รัตนโกสินทร์
1982 - 2007:

Ratchadamnoen and 
the Rattanakosin 

Bicentennial

๒๕๕๐ – วันนี้
หลากสี หลายศิลป ์

ณ ราช/ราษฎร์ ด�าเนิน
2007 - present:
Various shades of 
Ratchadamnoen 

Ratdamnoen



#วังหลวง #วังหน้า #...
#RoyalPalace #FrontPalace #...

ในสมยัรชักาลที ่๕ พ.ศ. ๒๔๑๗ เกิด “วกิฤตวงัหน้า” คือ เมือ่ไฟไหม้

วังหลวง วังหน้าได้ส่งก�าลังพลมาช่วยดับไฟ แต่กระทบกระทั่งกับ

ทหารวังหลวง จึงต้องถอนก�าลังกลับ ทั้งยังมีข่าวลือว่าคนของ

วังหน้าเป็นผูว้างเพลิง ภายหลงัเหตวุกิฤตดังกล่าว ทีป่ระชมุสภา

ที่ปรึกษารัชกาลที่ ๕ มีความเห็นว่า “วังหน้าควรจะต้องจัดให้

ลดยศลง”

In the reign of King Rama V, in 1874, there was an incident called the “Front 
Palace Crisis”. The Royal Palace was on fire, and the Front Palace (residence 
of the heir presumptive) sent a troop to help put out the fire, but ended up 
clashing with the Royal Palace’s army, so they had to retreat. There were 
also rumors that the Front Palace had actually caused the fire. After that 
crisis, the King’s council of advisors agreed that the Front Palace’s power 
should be lowered. 

วังหลวง VS วังหน้า
Royal Palace VS Front Palace

ภาพ : พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๕
Photo: King Rama V.

ภาพ : กรมพระราชวังบวร 
วิไชยชาญ กรมพระราชวังบวร

พระองค์สุดท้าย
Photo: Prince Wichaichan, 

the last Krom Phra Rajawang 
Bovorn Sathan Mongkol.



#วังหลวง #วังหน้า #...
#RoyalPalace #FrontPalace #...

ภาพ : พื้นที่วังหน้าก่อนตัดถนนราชด�าเนิน vs พื้นที่วังหน้าหลังตัดถนนราชด�าเนิน  เอื้อเฟื้อโดย : ชาตรี ประกิตนนทการ
Photo: The Front Palace before Ratchadamnoen Road was constructed VS after Ratchadamnoen Road was constructed. 
Item courtesy of: Chartri Phakitnonthakan

พ.ศ. ๒๔๒๘ หลังจากที่กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ทิวงคต รัชกาลท่ี ๕ จึงยกเลิก

ระบบต�าแหน่งวังหน้า และแทนที่ด้วยต�าแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อไม่มีต�าแหน่ง

วงัหน้าแล้ว ดเูหมอืนว่า พืน้ทีว่งัของวงัหน้ากล็ดน้อยลงไปด้วย เหน็ได้จากแผนท่ีกรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๔๕๐ ทั้งการตัดถนนและการขยายพื้นที่สนามหลวง ล้วนกินพื้นที่ของวังหน้า

เป็นจ�านวนมาก 

In 1885, after the death of Prince Wichaichan, King Rama V abolished the office of an heir presumptive, 
and replaced it with the concept of a crown prince. Without the heir presumptive, Krom Phra Rajawang 
Bovorn Sathan Mongkol lost its significance, as seen in the map of Bangkok from 1907 in which roads 
and Sanam Luang took up a large part of the former Front Palace. 



#วังหลวง #วังหน้า #ระบอบเดิม #ระบอบใหม่ #เผด็จการ #ประชาชน #โลกเสรี #โลกคอมมิวนิสต์ #...
#RoyalPalace #FrontPalace #OldSystem #NewSystem #Dictatorship #People #FreeWorld #CommunistWorld #...

อดีตเคยมี “สนามหลวง” กับ “สนามราษฎร์” แบ่งขาดกันอย่างชัดเจน แต่เมื่อสนามราษฎร์หายไป “ราษฎร์” 

ก็ค่อย ๆ  ทะลักเข้าสู่สนามหลวง สนามเดียวจึงมีทั้งงานราษฎร์ งานหลวง 
#งานหลวงไม่ขาด #งานราษฎร์ไม่เว้น

In the past, Sanam Luang (Royal Plaza) and Sanam Rat (People’s Plaza) were two separate places, but after Sanam Rat was gone, 
people started to come to Sanam Luang. Thus, Sanam Luang was home to both royal and common activities. 
#RoyalActivities #CommonActivities

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
รัชกาลที่ ๕

The Royal Cremation of King Rama V.

งานฉลองรัฐธรรมนูญ 
ครั้งแรก

The first constitution celebration.

ฌาปนกิจศพราษฎรครั้งแรก 
(ทหารที่เสียจากการปราบกบฏบวรเดช)

The first commoner cremation 
(soldiers from the Boworadet Revolt).

เหตุการณ์พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๓๕

The Black May incident. 

ชุมนุมใหญ่กลุ่มพันธมิตรประชาชน 
เพื่อประชาธิปไตย

Mass rallies by the People's Alliance 
for Democracy (PAD).  

ย้ายตลาดนัดสนามหลวง 
ไปอยู่จตุจักรถาวร

Sanam Luang Market was moved permanently 
to Chatuchak Market.

เวทีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
เคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มพันธมิตรฯ

The United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) 
reacted to the PAD. 

กทม. ห้ามรถทุกชนิดเข้ามาจอด 
และไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมทางการเมือง

The BMA banned all cars from parking here 
as well as political activities. 

๒๔๕๔
1911

๒๔๗๖
1933

๒๔๗๕
1932

๒๕๒๕
1982

๒๕๔๙
2006

๒๕๓๕
1992

๒๕๕๓
2010

๒๕๕๑
2008

สนามหลวง vs สนามราษฎร์
Sanam Luang VS Sanam Rat



#วังหลวง #วังหน้า #ระบอบเดิม #ระบอบใหม่ #เผด็จการ #ประชาชน #โลกเสรี #โลกคอมมิวนิสต์ #...
#RoyalPalace #FrontPalace #OldSystem #NewSystem #Dictatorship #People #FreeWorld #CommunistWorld #...

ตลาดนัดสนามหลวง 
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

Sanam Luang Market, an economy-boosting initiative 
by Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.

พระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๘
The Royal Cremation of King Rama VIII.

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
เปิดไฮด์ปาร์คครั้งแรก

Field Marshal Plaek Phibunsongkhram opened 
the first Hyde Park speech.

รื้อฟื้นงานพืชมงคล
The Royal Ploughing Ceremony 

was brought back.

เหตุการณ์ ๖ ตุลา 
The Massacre of October 6.

ออกระเบียบการใช้สนามหลวง โดยใช้เพื่อ 
การจัดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีเท่านั้น

Regulations were issued for Sanam Luang. 
It would only be used for royal activities 

and state activities.  

เริ่มก่อสร้างอาคารมณฑลพิธ ี
พระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙

The Royal Crematorium 
for King Rama IX was built. 

ล้อมรั้วสนามหลวง
A fence was put up around Sanam Luang. 

๒๔๙๓
1950

๒๔๙๑
1948

๒๕๐๓
1960

๒๔๙๘
1955

๒๕๑๙
1976

๒๕๕๙
2018

๒๕๕๕
2012

๒๕๖๒
2019

สนามราษฎร์ เคยมีอยู่จริง
Sanam Rat actually existed
เดิม เคยมี “สนามราษฎร์” อยู่ริมถนน “น่าจักรวรรดิ์วังหน้า” ฟากตะวันออกตรงข้ามสนามหลวง 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่

ส�าหรับประชาชนท�ากิจกรรมต่าง ๆ ต่อมารัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่บริเวณนี้สร้าง

ศาลสถิตยุติธรรมแทน

In the past, Sanam Rat was located by Na Chakkrawad Wang Na Road, on the eastern side of Sanam Luang. King Rama I 
had Sanam Rat built for people to do various activities. Later, King Rama V used this space to build the Court of Justice.



#วังหลวง #วังหน้า #ระบอบเดิม #ระบอบใหม่ #เผด็จการ #ประชาชน #โลกเสรี #โลกคอมมิวนิสต์ #...
#RoyalPalace #FrontPalace #OldSystem #NewSystem #Dictatorship #People #FreeWorld #CommunistWorld #...

วัตถุจัดแสดง : สมุดบันทึกตามหาลูก ๖ ตุลา ของคุณพ่อจินดา ทองสินธุ ์

บิดาของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

Item: “Finding My Son on October 6” by Chinda Thongsin, 
father of one of the dead students from the October 6, 1976 incident.

วัตถุจัดแสดง : พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ ที่แจก 

ในงานพระบรมศพ และข้าวเปลือกจากพระราชพิธ ี

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญในสมัยรัชกาลที่ ๙

Item: Royal portrait of King Rama IX offered in the royal 
funeral and rice seeds from the Royal Ploughing Ceremony 

in the reign of King Rama IX.

“ครั้ งหนึ่ ง ได ้ มี โอกาสมานั่ งบนทางเท ้าของ

ท้องสนามหลวงริมถนนราชด�าเนิน เพื่อรอเวลา

ที่จะเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่พ่อจะให้...”

นรชัย กุลเวศภัทรวงศ์

 “Once upon a time, I had a chance to sit on the pavement of Sanam 
Luang by Ratchadamnoen Road, to wait for my time to collect the rice 
seeds sowed by the King.”

Norachai Kulawejpattarawong

“My father went to Sanam Luang to search 
for my brother on October 8, 1976, and 
when he came home, he wrote about what 
he’d experienced…”

Chongdee Pengsakul, 
Charupong Thongsin’s sister

“ตอนไปตามหาพี่ชายที่สนามหลวงเมื่อ 

๘ ตุลา ๒๕๑๙ คุณพ่อก็ได้กลับบ้านมา

บันทึกสิ่งที่พบเห็นเอาไว้…”

จงดี เพ็งสกุล 
น้องสาวจารุพงษ์ ทองสินธุ์



#สยาม #โลกตะวันตก #วังหลวง #จอมพลสฤษดิ์ #ประชาชน #...
#Siam #WesternWorld #RoyalPalace #SariThanarat #People #...

ร่องรอย “น�้าประปา”
ที่กลายมาเป็น “น�้ามนต์”
Traces of “tap water” 
which became “holy water”

พระแม่ธรณีบีบมวยผม ประติมากรรมฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่

แห่งกรุงสยาม แม้เป็นประติมากรรมแบบไทยประเพณี แต่ 

“พระแม่ธรณีบีบมวยผม” องค์นี้ มาพร้อมกับความทันสมัย !... 

นั่นคือ การเป็น “อุทกทาน” สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๖๐ เพ่ือแจกจ่าย

น�้าประปาฟรี ๆ  แก่ราษฎร จากเดิมที่ต้องใช้น�้าในคูคลอง 

Phra Mae Thorani statue (The Earth Goddess Wringing Water from Her Hair) 
sculpture was created by Prince Naris, a great artist of Siam. Although it was 
a traditional Thai statue, there were modern elements to it. The statue served 
as Uthokkathan, meaning “giving water as merit-making”, in 1917 for people 
to collect free tap water instead of going to canals.

ภาพ : อุทกทานก่อนได้รับความเสียหายช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ ๒  VS อุทกทานในปัจจุบัน
Photo: Uthokkathan before it was damaged during 
World War II VS Uthokkathan today.

แต่เมื่อถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่

หลายครวัเรอืนเข้าถงึน�า้ประปา พระแม่ธรณี

ก็เหลือหน้าที่เพียง “สิ่งศักด์ิสิทธิ์” ให้ผู้คน

มาบนบาน โดยเฉพาะเรื่องค้าขายที่ดิน

During Sarit Thanarat’s government, most people 
had access to tap water, and Phra Mae Thorani 
statue’s role reduced to being a holy statue for 
people to seek blessings from, particularly those 
who wish to sell land. 

ภาพ : ประชาชนที่มารองน�้ามนต์จาก
ปลายผมพระแม่ธรณีบีบมวยผม
Photo: People collecting holy water from 
the hair of the statue.

ภาพ : การร�าแก้บน
Photo: Dances to pay back for granted wishes.



อนุสรณ์สถาน ประกาศ “เอกราชทางศาล” 
Monument of court independence

ภาพ : การก่อสร้างอาคารศาลฎีกาแบบใหม่ ไทยประยุกต์  เอื้อเฟื้อโดย : พงศ์ธร ธาราชัย,  PPS Group
Photo: Construction of the new Supreme Court building in a contemporary Thai style.  Item courtesy of: Phongthon Tharachai, PPS Group.

#สยาม #โลกตะวันตก #ระบอบเดิม #ระบอบใหม่  #...
#Siam #WesternWorld #OldSystem #NewSystem  #...

The Supreme Court of Thailand is not merely 
a building, but also it serves as a monument of 
Thailand’s complete court independence.

After Field Marshal Plaek Phibunsongkhram 
negotiated the revision of the Bowring Treaty and 
other similar treaties, the proud achievement 
was represented on Ratchadamnoen Road in 
the form of a modern building constructed in 
1939. In 1992, the government ordered the new 
Supreme Court building in a contemporary Thai 
style, and the old one was demolished in 2012. 

 “อาคารศาลฎกีา” ไม่ได้เป็นแค่อาคาร หากยังเป็นอนสุรณ์สถานประกาศ 

“เอกราชทางศาล” โดยสมบูรณ์

หลังจากที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เจรจาแก้ไขสนธิสัญญา

เบาว์ริงและสนธิสัญญาอ่ืน ๆ ที่คล้ายกันได้ส�าเร็จ จึงจารึกความ

ภาคภูมิใจนี้ไว้บนถนนราชด�าเนินด้วยอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรม

โมเดิร์น สร้างขึน้ใน พ.ศ. ๒๔๘๒  แต่เมือ่ถงึ พ.ศ. ๒๕๓๕ รฐับาลมมีตใิห้

สร้างอาคารศาลฎีกาใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ “ไทยประยุกต์”  และ

ได้เริ่มลงมือรื้อถอน ก่อนสร้าง ใน พ.ศ. ๒๕๕๕



เดิมก่อนมีถนนมากั้น พื้นที่บนราชด�าเนินเป็นผืนดินเดียวกัน

กบัชมุชนอืน่ ๆ ทว่าราชด�าเนินทีข่ึน้ช่ือว่าเป็นถนนสวยงามนั้น

ได้เบียดขับวิถีชีวิตผู้คนที่ถูกมองว่าไร้ระเบียบ ให้ถอยร่นไป

โลดแล่นอยู่ข้างหลังตึกแทน 

เรื่องเล่าของคนหลังตึก
ความทรงจ�าของคนข ้างหลังตึกที่ฝาผนังก็ ไม ่อาจคั่น 

ประสบการณ์  เขาต่างก็เป็นประจกัษ์พยานของราชด�าเนนิ

“...วันนั้นเขาก็พากันว่ิงเข้ามาในซอยนี้ มาหลบกระสุน แล้ว

ชาวบ้านอย่างเรานี่แหละ ก็เอาเสื้อให้เขาเปลี่ยน...”

ป้าอี๊ด (เล่าถึงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖)

“ข้างหลังตึก”
ใช่ว่าเพียงตึกกั้น แล้วจะไกลกัน
Behind the Building: out of sight but not out of mind 

Before the road got on the way, Ratchadamnoen used 
to be connected to other communities, one of which was 
Sakay Alley. The construction of Ratchadamnoen Road 
affected these communities, as the road, touted to be the 
most beautiful, pushed the untidy locals back behind the 
big building.

Stories from behind the building
Even with a big building between them and their former 
home, their history was not out of sight and was part of 
Ratchadamnoen.

“…they fled into this alley to seek shelter from the 
gunshots. It was us villagers who gave them clothes 
to change.” Auntie Eed (about the October 14, 1973 
incident)  

เอื้อเฟื้อภาพโดย : ชาตรี ประกิตนนทการ
Item courtesy of: Chartri Phakitnonthakan #ประชาชน #รัฐ #...

#People #Government #...



#สยาม #โลกตะวันตก #โลกเสรี #โลกคอมมิวนิสต์ #ประชาชน #เผด็จการ #...
#Siam #WesternWorld #FreeWorld #CommunistWorld #People #Dictatorship #...

ที่พึ่ง (ของทุกคน)
ในวันที่โรงแรมแห่งนี้ไม่ถึงห้าดาว โรงแรม

รตันโกสนิทร์ได้กลายเป็นพ้ืนทีส่�าหรบัทุกคน

ที่เข้ามาร่วมงานต่าง ๆ  ต้ังแต่พระราชพิธี

จนถึงม็อบทุกเสื้อสี ทั้งเปิดให้ใช้ห้องน�้าฟรี 

มข้ีาวกล่องราคาถกูขาย และเป็นเขตห้ามยงิ 

เป็นพื้นที่ปฐมพยาบาลในเหตุการณ์เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ปัจจุบันอันใกล้

อย่างในสถานการณ์โรคระบาด “COVID-19” 

ที่นี้ก็ยังเป็น “State Quarantine”

Shelter (for all)
Today, the hotel is no longer 5-stared, and it has 
become a place for all to use on various occasions, 
from royal ceremonies to political rallies. The 
restroom is available for use free of charge, and 
affordable meals are sold. The area was once a “no 
fire zone” as it was a first aid area during the Black 
May incident in 1992. Today, amidst the COVID-19 
outbreak, the hotel serves as a state quarantine 
venue.

โรงแรมรัตนโกสินทร์ จากที่พัก  สู่ที่พึ่ง
Rattanakosin Hotel, from accommodation to shelter 

วัตถุจัดแสดง : บัตรเชิญพิธีเปิดโรงแรมรัตนโกสินทร์ ต้อง “แกรนด์” ระดับไหน ถึงเปิด

ในวันชาติ  เอื้อเฟื้อวัตถุจัดแสดงโดย : คุณประวิทย์ สังข์มี
Item: An invitation to the opening ceremony of Rattanakosin Hotel. How grand could 

you get, opening on the National Day? Item courtesy of: Prawit Sangmee

ที่พัก (ที่บางคนเข้าถึง)
โรงแรมรัตนโกสินทร์ เคยเป็นโรงแรม

ระดับห้าดาวในเขตพระนคร สุดหรูคู ่

โรงแรมสุริยานนท์ และห้างร้านต่าง ๆ  

บนถนนราชด�าเนิน ตอบโจทย์ความเป็น

หน้าเป็นตาของบ้านเมือง จึงได้มีโอกาส

ต้อนรับบุคคลส�าคัญทั้งไทยและเทศ

Accommodation (for some)
Rattanakosin Hotel was a 5-star hotel in 
Bangkok, as luxurious as the neighboring 
Suriyanon Hotel and other glamorous shops on 
Ratchadamnoen Road. They were the pride of 
the country and the hotel had welcomed notable 
guests in Thailand and overseas. 

ภาพ : ป้าย “หน่วยพยาบาล” หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ในเหตุการณ์พฤษภาฯ ๒๕๓๕

เอื้อเฟื้อโดย : นาฏยา นาวานุกูล
Photo: “First Aid Unit” sign in front of Rattanakosin Hotel during the Black May incident.
Item courtesy of: Nataya Nawanukool



หัวมุมถนนราชด�าเนินแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของ

ห้างแบดแมนแอนด์โก ที่เคยถูกเรียกว่า “ร้าน

หมายเลข ๑ แห่งบางกอก” ห้างหรูแห่งพระนคร

จ�าหน่ายสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ 

คณะราษฎรจัดตั้งกรมโฆษณาการขึ้นท�าหน้าที่

เผยแพร่นโยบายและผลงานของรัฐบาล ต่อมา

เปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์ 

สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อนุมัติการ

ก่อสร้างที่ท�าการใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ให้

กลมกลืนกับตึกท่ีท�าการสลากกินแบ่ง กลายเป็น

อาคารทันสมัยแห่งยุคด้วยกันสาดที่ไม่ต้องมี

เสาค�้า สร้างความประหลาดใจให้คนที่ผ่านไปมา

จนในเหตุการณ์เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มี การ เผาตึกกรมประชาสัมพันธ ์จนได ้ รับ

ความเสียหาย ภายหลังจึงได้มีการรื้อถอนซาก

อาคาร และรัฐบาลได้ริเริ่มโครงการสร้างลาน

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ บนพื้นที่แห่งนี้

On the corner of Ratchadamnoen Road, there used to be 
Badman and Co Department Store, known as Number One 
Mall of Bangkok, a glamorous mall selling imported items. 

After the political reform in 1932, the People’s Party 
established the Advertising Department to broadcast 
the government’s policy and achievements. Later, it was 
changed to the Public Relations Department.  

During field Marshall Sarit Thanarat’s government, the 
new Public Relations Department building was built to be 
in line with the Government Lottery Office. The new Public 
Relations Department building was a modern building 
with a pillarless shield that amazed passersby. 

In May 1992, during the Black May incident, the Public 
Relations Department building was burned down and later 
demolished. The government later constructed the Square 
in Celebration of the King’s 80th Birthday Anniversary on 
that spot. 

ร่องรอยห้างนัมเบอร์วัน
สู่ตึกกรมประชาสัมพันธ์ที่ล่องลอย
Traces of Number One Mall, 
before the former Public Relations Department

ภาพ : ห้างแบดแมน ห้างหมายเลขหนึ่งแห่งบางกอก
Photo: Badman and Co Department Store, known as Number One Mall of Bangkok.

วัตถุจัดแสดง : ใบเสร็จรับเงินห้างแบดแมน

เอื้อเฟื้อโดย : ประวิทย์ สังข์มี
Item: Reciept from Badman and Co Department Store
Item courtesy of: Prawit Sangmee  

ภาพ : กรมประชาสัมพันธ์ มุมถนนราชด�าเนินกลาง  เอื้อเฟื้อโดย : กรมประชาสัมพันธ์
Photo: The Public Relations Office building on the corner of Ratchadamnoen Klang Road.
Item courtesy of: The Government Public Relations Department

#ประชาชน #เผด็จการ #...
#People #Dictatorship #...



“อ.ส.ท.” ท่องเที่ยวไทย ชนะภัยคอมมิวนิสต์
    TOT: Travel in Thailand and fight communism 

ภาพ : คุณญานินขณะท�างานที่ อ.ส.ท.
Photo: Yanin while working at TOT.

#โลกเสรี #โลกคอมมิวนิสต์ #...
#FreeWorld #CommunistWorld #...

พ.ศ. ๒๕๐๒ เกิด อ.ส.ท. (องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นที่มาของ ททท. (การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย) ท่ีเรารู้จักในปัจจุบัน ในช่วงสงครามเย็น

ไทยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาต่อต้านคอมมิวนิสต์  

อ.ส.ท. ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประเทศในฐานะเมืองฟ้า 

เมอืงสวรรค์ น่าอยู่ น่าเท่ียว ซึง่แสนจะตรงข้ามเหลอืเกนิกบั

คอมมิวนิสต์ที่มีแต่ความน่ากลัว ท่ามกลางไฟสงครามเย็น 

เรากลับมีโอกาสในทางเศรษฐกิจ ทหารที่ปลดประจ�าการ

จากสงครามเวยีดนามเป็นจ�านวนมากเดินทางมาท่องเทีย่ว

ในประเทศไทย

และสถานทีท่่องเทีย่วที ่อ.ส.ท.น�าเสนอก็อยูไ่ม่ไกล ...แถว ๆ  

นี้แหละ (ถนนราชด�าเนิน)

The Tourist Organisation of Thailand (TOT) was established in 1959, 
and later became the Tourism Authority of Thailand (TAT) as we know 
it today. During the Cold War, Thailand took the United States’ side 
and resisted communism. The role of TOT was to promote Thailand 
as a beautiful place worth visiting, unlike scary communist countries. 
Amidst the Cold War, we had plenty of economic opportunities, and 
many ex-soldiers from the Vietnam War came to travel in Thailand.

The destinations promoted by the TOT were not far from here 
(Ratchadamnoen Road).

ภาพ : การน�าเสนอถนนราชด�าเนิน 
ผ่านอนุสาร อ.ส.ท.
Photo: Presenting Ratchadamnoen Road 
in a TOT newsletter.

“เพื่อนรัก 

ไม่นึกเหมือนกันนะว่าหลังจบการศึกษาแล้วฉันจะ

มานั่งท�างานอยู่บนถนนราชด�าเนินใกล้บ้านเดิม...

มันท�าให้ฉันนึกถึง Dr. Jekylland Mr. Hyde ใน

นิยายของโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน เวลากลางวัน 

ราชด�าเนินคือถนนของชายใส่เสื้อนอกผูกเน็คไทและ

หญิงสวมส้นสูง นุ่งมินิสเกิร์ต...”

ญานิน สาวออฟฟิศ อ.ส.ท. (ภัณฑารักษ์วัยเก๋า)

“My dear friend, 

I never imagined that after graduation I would come back to 
work on Ratchadamnoen Road, near my old home. It reminds 
me of the novel Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Scottish author 
Robert Louis Stevenson. By day, Ratchadamnoen Road is a 
place for suit-clad gentlemen and ladies in high heels and 
miniskirts…”

Yanin, a TOT officer (senior curator)



#ระบอบเก่า #ระบอบใหม่ #ประชาชน #เผด็จการ #...
#OldSystem #NewSystem #People #Government #...

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็น “แลนด์มาร์ก” ของประเทศไทย ที่

หากใครหรือสิ่งใด มาถึงไทยแล้วก็ต้องมา “เช็กอิน” ที่นี่ บ่อยครั้ง

เรามักจะเห็นภาพเหล่านี้พร้อมกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็น

ฉากหลัง ทั้งในชีวิตจริงและในภาพยนตร์

The Democracy Monument is Thailand’s iconic 
landmark, and many people make it a point to visit 
and “check-in” at this place. We often see these 
images, with the Democracy Monument on the 
background, both in real life and in movies. 

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย = ประเทศไทย
Democracy Monument = Thailand

ภาพ : โดโรธี เบอร์ตัน สุภาพสตรีอายุ ๖๘ ปี ขับรถโฟคส์วาเกน เดินทางไกล 
ตามล�าพังจากเยอรมัน
Photo: Dorothy Berton, a 68-year-old lady, in a Volkswagen, she travelled 
here alone from Germany.

ภาพ : ภาพยนตร์หนุมานพบ ๕ ไอ้มดแดง
Photo: Hanuman and the 5 Kamen Riders.

ภาพ : โคคา โคลามาถึงไทยแล้ว
Photo: Coca-Cola arrived in Thailand

ภาพ : มาเช็กอินประเทศไทย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
Photo: You haven’t arrived in Thailand if you haven’t checked-in at the Democracy Monument.



อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่เพียงเป็นจุด “เช็กอิน” หรือเป็น 

“แลนด์มาร์ก” ด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นแลนด์

มาร์กของการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกด้วย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงเป็นทั้งสัญญะ และหมุดหมาย ของ

ผู้เรียกร้องประชาธิปไตย 

The Democracy Monument is not only a check-in 
spot or a tourist landmark, but it is also a political 
landmark that pays tribute to a significant political 
movement.  

The Democracy Monument is therefore both a 
symbol and a landmark for those who demand 
democracy. Still, the word “democracy” means 
different things to different people.

ประชาธิปไตย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
Democracy at the Democracy Monument

ทว่า “ประชาธิปไตย” ของคนไทยอาจมีหลายความหมาย

ภาพ : เหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย
Photo: A protest to demand democracy.

#ระบอบเก่า #ระบอบใหม่ #ประชาชน #เผด็จการ #...
#OldSystem #NewSystem #People #Government #...



#ระบอบเก่า #ระบอบใหม่ #ประชาชน #เผด็จการ #...
#OldSystem #NewSystem #People #Government #...



ศาลาเฉลิมไทยสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ สมัยรัฐบาลจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม เป็นโรงมหรสพท่ีมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ 

ระบบเวทีเล่ือนขึ้น-ลง ด้วยไฮดรอลิก ภายหลังได้ถูกปรับมาเป็น

โรงภาพยนตร์ช้ัน ๑  หากใครจะมาดูหนังที่นี่ก็ต้องแต่งกายสุภาพ 

เสื้อเชิ้ต กระโปรงเดรส 

ศาลาเฉลมิไทยยังเป็นท่ีพบปะของวยัรุน่ ผ่านการดหูนงั ฟังดนตรี 

ทานไอศกรีมป๊อปตราเป็ด รวมถึงส�าแดงพลังเป็นออร์แกไนเซอร์

จัดคอนเสิร์ตการกุศลอีกด้วย 

“ส่วนมากเราเจอเขาหน้าโรงหนัง ถ้าคนนี้สวย เราก็ไปตีสนิท ไป

พดูจาด้วย ถ้าเขาไม่รงัเกยีจเขากคุ็ยกับเรา นดักันว่าจะถึงเวลาไหน 

เพราะไม่มีโทรศัพท์ ถึงเวลาก็มารอกัน ส่วนมากมันอยู ่ที่การ

แต่งเน้ือแต่งตวั การวางท่า...เคยกนิไอศกรมีทีเ่ฉลมิไทย สมยัก่อน

บานานาสปลิต (Banana Split) ก็ถือว่าช้ันหนึ่งแล้ว สมัยก่อน

ไอศกรีม ๑๐ - ๑๕ บาท ก็แพงหูฉีกแล้ว เดี๋ยวนี้ไอศกรีมถ้วยละ

เป็นร้อย มันไม่มีร้านอาหารอะไรใหญ่ ๆ แบบที่ว่าเดี๋ยวน้ีมีร้าน

กาแฟหรูไม่มีหรอก มีเฉลิมไทยก็โอ้โฮ พาสาวควงเฉลิมไทยได้ก็

เทห์แล้ว”

สุมิตร ศิริขัย

วัด vs วัฒฯ (วัฒนธรรมบันเทิง)
Temples VS Trends 

ภาพ : สุมิตร ศิริขัย ผู้บอกเล่าประสบการณ์

ที่ศาลาเฉลิมไทย
Photo: Sumit Sirikhai, who talked about his 
experience at Sala Chalermthai.

Sala Chalermthai was constructed in 1940 during Field 
Marshal Plaek Phibunsongkhram’s government. It was an 
entertainment venue with air conditioning and a hydraulic-
controlled stage. Later, it was turned into a first class 
movie theater. If you wanted to watch a movie here, you 
must wear formal clothes, like a shirt or a dress.  

Sala Chalermthai was also a hangout spot for teenagers 
who would come to watch movies, listen to music, eat 
Duck brand ice cream, and show their power by organizing 
charity concerts.

“I usually spotted girls in front of the theater, and if I 
saw someone pretty, I would go talk to her. If she’s fine 
with it, she would talk to me. Then, we would agree on 
when and where to meet because we didn’t have mobile 
phones at the time. When it’s time, we would both show 
up. It’s all about your style and your personality. I had ice 
cream at Sala Chalermthai. They used to have the best 
Banana Splits, the coolest ice cream at that time. It was 
about 10-15 baht, which was considered very expensive 
then. Today people would pay over a hundred baht for ice 
cream, but back then these things didn’t exist, and there 
were no big restaurants like today. There’s no Starbucks. 
It’s already super cool to take a girl on a date at Sala 
Chalermthai,” Sumit Sirikhai.  

#ระบอบเก่า #ระบอบใหม่ #ประชาชน #รัฐ #...
#OldSystem #NewSystem #People #Government #...



#ระบอบเก่า #ระบอบใหม่ #ประชาชน #รัฐ #...

โรงหนัง เปรียบดั่ง โบสถ์
A cinema was like a church

“ส�าหรับผมนะโรงหนังเหมือนโบสถ์ เป็น

ศูนย์กลางวิถีชีวิต แทบทุกอาทิตย์สมัยที่ไม่มี

ทีวีคนก็ไปดูหนัง เป็นกิจวัตร เป็นวิถีชีวิต ไป

เรยีนรู ้ไปหาความบนัเทงิ โรงหนังเป็นเหมอืน

โบสถ์ที่เผยแพร่วิถีชีวิต ความดี ความเลว 

รัก โลภ โกรธ หลง” โดม สุขวงศ์ ที่ปรึกษา 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

“I think a cinema was like a church -- it was central to 
life, and back then when televisions were not popular, 
people would go to the cinema. It was a lifestyle. They 
went to seek knowledge and entertainment. So, in a 
way, a cinema, just like a church, was a way of life, 
teaching people about good and bad, love, greed, 
anger and passion.” Dome Sukwong, consultant of 
Film Archive (Public Organization)

ภาพ : บทความซอยสวนพลู ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

ฉบับวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒
Photo: Soi Suan Phlu article in Siam Rath newspaper 
on January 17, 1989  

“...แทนที่จะเห็นวัดราชนัดดา อันเป็นสิ่งสวยงาม 

กลับแลเห็นโรงหนังเฉลิมไทย อันเป็นโรงมหรสพ 

และมีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ซึ่งต�่าทรามกว่า

สถาปัตยกรรมของวัดราชนัดดาเป็นอย่างยิ่ง...”

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

“...Instead of seeing the beautiful Rajanadda Temple, I see 
Sala Chalermthai, an entertainment venue with a new 
architectural style that looks far uglier than the 
architecture of Rajanadda Temple…”

Mom Rajawongse Kukrit Pramoj

วัตถุจัดแสดง : ม่านสีแดงเพลิงจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย
Item: Fiery red curtain from Sala Chalermthai.



#ระบอบเดิม #ระบอบใหม่ #...
#OldSystem #NewSystem #...

สถาปัตกรรม “Art Deco” ในตอนน้ันทันสมัยขนาดไหน... 

ก็ขนาดที่ว่าในตะวันตกตอนนั้นก�าลังเป็นที่นิยมอยู่

จอมพล ป. พิบูลสงคราม หวังสร้างศูนย์กลางทางการค้า

ที่ทันสมัย  จึงออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

บริเวณถนนราชด�าเนิน ใน พ.ศ. ๒๔๘๒ เพื่อสร้างชุดอาคาร 

๑๕ หลัง ออกแบบด้วย “สถาปัตยกรรมแบบทันสมัย” ที่มี

รูปแบบทางสถาปัตกรรมที่แตกต่างจากสถาปัตยกรรมในสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีความเรียบง่าย ลดความเป็น

ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปัตยกรรม สื่อนัยแห่งความเสมอภาค

ในระบอบประชาธิปไตย ที่ราษฎรเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย 

“อาคาร Art Deco” อาคารทันสมัย
“Art Deco” buildings, modern architecture

ภาพ : ตึก Federal Reseve Board Building, 

Washington D.C. ที่สร้างขึ้น ใน พ.ศ. ๒๔๘๐
Photo: Federal Reserve Board Building, 
Washington D.C. built in 1937.

Art Deco buildings were extremely modern at 
the time, as it was a popular trend in the West 
then. 

Field Marshal Plaek Phibunsongkhram wanted 
to build a modern trading hub, and therefore 
issued the Expropriation of Property Act to 
claim buildings along Ratchadamnoen Klang 
Road in 1939 and build a 15-unit building 
in art deco style. Art Deco was completely 
different from typical architecture in the 
absolute monarchy era: it was simple and did 
not scream ranks and titles. The Art Deco 
style interestingly became a reflection of 
liberal democracy, which is in principle the 
people hold sovereignty.

อาคาร “Art Deco” เป็นอาคาร ที่ช้ันหนึ่งเป็นห้างร้าน ช้ันสอง

และชั้นสามเป็นที่อยู่อาศัย แล้วใครกันที่อยู่บนนั้น ?

“....บ้านผมอยูอ่าคาร ๓ ตรงข้ามกบัศกึษาภณัฑ์ ข้างล่างเป็นเบนซ์ 

ผมเฝ้ามองถนนราชด�าเนินและอนุสาวรีย์วันละหลาย ๆ รอบ 

เป็นเหมือนภาพเขียนที่มีชีวิตภาพใหญ่แปะที่หน้าต่างไม้สักสูง

เกือบจะเป็นประตู...บางปี เพื่อน ๆ จะมาท่ีบ้าน มาดูหนังจาก

หน้าต่างห้องนอน...” บันทึกความทรงจ�าจากหน้าต่างบานหนึ่ง

บนถนนราชด�าเนิน เธียรชัย อิศรเดช (ภัณฑารักษ์วัยเก๋า)

อาคาร Art Deco เท่าที่จ�าได้
Art Deco buildings in distant memory

In this three-story Art Deco building, its first 
floor was a retail space while the second and 
third floors were a residential area. So, who 
lived here? 

“....I lived in Building 3 on the opposite side 
of Sueksaphan. The first floor of the building 
was a Mercedes Benz showroom. I looked 
at Ratchadamnoen Road and the Democracy 
Monument several times a day, and it was 
like having a large living painting on my 
window, which was a big teak window almost 
as big as a door… Sometimes my friends 
would come over and watch movies from 
my bedroom window…” Memories from a 
window on Ratchadamnoen Road by Thianchai 
Issaradej (senior curator).



#ระบอบเดิม #ระบอบใหม่ #...
#OldSystem #NewSystem #...

ส�านักพิมพ์บนถนนราชด�าเนิน
Printing houses on Ratchadamnoen Road

ถนนราชด�าเนนิ เป็นถนนเส้นหนึ่ง

ทีถ่อืว่าเคยมีหนังสอืพิมพ์เจ้าดัง ๆ  

ตั้งอยู ่มากที่สุด ทั้งไทยราษฎร์ 

สยามรัฐ ดาวสยาม เชื่ อว ่ า

หนังสือพิมพ ์ เหล ่า น้ีต ้องเคย

ผ่านตาหลาย ๆ  คนมาบ้าง

Ratchadamnoen Road used to be home 
to several famous printing houses, 
such as Thai Rat, Siam Rath, and Dao 
Siam. These names must be familiar to 
many.

ครั้งหนึ่งใคร ๆ  ก็มาเรียนพิเศษที่ราชด�าเนิน 

“หนังสือเล่มนี้ นอกจากเป็นตัวแทนแห่งความ
ทรงจ�าเม่ือคร้ังเรยีนพิเศษท่ี Home of English แล้ว 
ยังเปรียบเสมือนเป็นคัมภีร์แห่งวิชาภาษาอังกฤษ
ส�าหรับฉันด้วย มันคือสุดยอดติวเตอร์ (ไร้ชีวิต) 

ที่แท้จริง” รุจิรา สาธิตภัทร 

Once upon a time, everyone at tended tutoring schools on 
Ratchadamnoen Road. 

“This book not only represents my memories from when I 
went to Home of English tutoring school, but also it serves 
as an English bible for me. It’s the ultimate (lifeless) tutor.” 
Rujira Satitpat.

วัตถุจัดแสดง : ไปรษณียบัตรจากประชาชนถึงบรรณาธิการ

หนงัสอืพิมพ์ไทยราษฎร์แสดงความเหน็เกีย่วกบัค�าน�าหน้านาม

เอือ้เฟ้ือโดย : ประวทิย์ สงัข์มี
Item: A postcard from a reader to Thai Rat newspaper’s editor 
about titles prefixing a person’s name.
Item courtesy of: Prawit Sangmee

วัตถุจัดแสดง : หนังสือติวภาษาอังกฤษ Home of English
Item: English tutoring book by Home of English.

โรงเรียนกวดวิชา
Tutoring schools



#ประชาชน #รัฐ #...
#People #Government #...

ภาพ : อาคารเทเวศประกันภัยเดิมเคยเป็นห้างไทยนิยม
Photo: Deves Insurance office, formerly Thai Niyom Mall.

ศูนย์รวมร้านตัดเสื้อ ร้านท�าผมสตรีและคลังแม่บ้าน ซึ่งก่อต้ัง

โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

การเกิดขึ้นของห้างไทยนิยมมีส่วนท�าให้ผู้หญิงสามารถออก

จากบ้านได้มากยิ่งขึ้น ใจกลางเมืองไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ของผู้ชาย

หากแต่มีร้านค้า ห้างต่าง ๆ ที่ขายสินค้าเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ

อีกด้วย จะว่าไปแล้วห้างนี้ท�าให้ราชด�าเนินมีประโยชน์ใช้สอย

คล้ายกับถนน “Champs-Élysées” ของฝรั่งเศสมากขึ้น

“อย่างไรก็ตาม การสร้างถนนราชด�าเนินกลางขึ้นใหม่นั้น เป็น

ไปตามความคิดและความฝันของคณะผู้เปลี่ยนแปลงการ

ปกครองแผ่นดิน ในอันท่ีจะสร้างบ้านเมืองของตนให้ละม้าย

กบักรงุปารสี อนัเป็นมหานครทีต่นได้ให้ความนยิมมาตัง้แต่ยงั

เป็นหนุ่ม

ถนนราชด�าเนินกลาง นั้นตั้งใจกันไว้ว่า จะสร้างให้เหมือนถนน

ใหญ่กลางกรุงปารีส ที่มีนามว่า ชองส์เอลิเซ”

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ห้างไทยนิยม
Thai Niyom Mall

A center of tailoring shops, hair salons, and 
household items, established by Field Marshal 
Plaek Phibunsongkhram.

The birth of Thai Niyom Mall made Thai women 
leave their home more. The city center was no 
longer for men; there were also shops selling 
women’s products. In a way, this mall made the 
road feel more like Champs-Élysées in France.  

“However, the construction of Ratchadamnoen 
Klang Road followed the ideology and dream 
of those who wanted to change the country’s 
system and make their country more like 
Paris, their dream city from young age. 
Ratchadamnoen Klang Road was intended to be 
just like Champs-Élysées in Paris.”

Mom Rajawongse Kukrit Pramoj. 



#ประชาชน #รัฐ #โลกเสรี #คอมมิวนิสต์ #...
#People #Government #FreeWorld #CommunistWorld #...

ในช่วงสงครามเย็น นโยบายของสหรัฐอเมริกาคือ

การป้องกันไม่ให้ไทยตกเป็นคอมมิวนิสต์ ดังนั้นจึง

สนับสนุนงบประมาณมหาศาลให้ไทยได้พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค ซ่ึงบนถนนราชด�าเนินในช่วงเวลานั้น

ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญ มีร้านอาหารและ

ไนต์คลับหลายแห่ง

During the Cold War, the United States tried to prevent Thailand 
from becoming communist, and therefore offered a generous 
amount of funds for Thailand to develop its infrastructure. 
Ratchadamnoen Road at the time was the center of civilization, 
with many restaurants and nightclubs.

ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
Sueksaphan Phanit 

“หนังสือเรียนภาษาอังกฤษของแม่เมื่อ ๓๐ ปีก่อนจาก

ศึกษาภัณฑ์ ลูกโลกจ�าลองของตัวเองท่ีแม่พาไปซื้อ 

๑๕ ปีก่อน...แต่อย่างหลังแม่น่าจะเป็นข้ออ้างเพื่อเดิน

มาซื้อลอตเตอรี่หน้ากองสลากมากกว่า..”

เอกภพ ตันอนุกูล

“My mother’s English textbook from 30 years ago, bought at 
Sueksaphan Phanit, and a globe my mother took me to buy 15 
years ago. For the latter, I think it was my mother’s excuse to 
come buy lottery tickets at the Lottery Office.”
Ekkapop Tunanukul.

ภาพ : ลูกโลกและหนังสือที่ซื้อมาจากศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
Photo: A globe and a book bought at Sueksaphan Phanit. 

สถานบันเทิงบนราชด�าเนิน
Entertainment venues on Ratchadamnoen Road

ภาพ : บรรยากาศภายในมูแลงรูจไนต์คลับ
Photo: Inside Moulin Rouge Nightclub



ภาพ : สวนสาธารณะหลังป้อมมหากาฬ
Photo: Public park behind Mahakan Fort.

แผนพัฒฯ VS พลัดถิ่น ที่นี่เคยมีคนอยู่
Development plan VS Uprooted people

ชุมชนป้อมมหากาฬ สถานที่ผลิตเครื่องดนตรีไทย 

และแหล่งก�าเนิดวิกลิเกแห่งแรก อย่างวิกลิเกพระยา

เพชรปาณี รวมไปถึงบ้านทรงไทยอายุ ๑๒๐ ปี แต่แล้ว 

พ.ศ. ๒๕๒๕ กรุงเทพมหานครมีโครงการอนุรักษ์และ

ปรับปรุงป้อมมหากาฬ ให้กลายเป็นสวนสาธารณะ

และเพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถาน จึงเกิดการต่อสู้

เพื่อความคงอยู่ของชุมชน 

Pom Mahakan Community was home to Thai musical 
instrument makers and the first Likay troupe, Phraya 
Petchaprani Troupe, as well as a 120-year-old Thai 
pavilion. In 1980, Bangkok renovated the area around 
Mahakan Fort into a public park in order to conserve the 
historical place. The community had to stand up and fight 
for their survival.

#ประชาชน #รัฐ #...
#People #Government #...



#ประชาชน #รัฐ #...
#People #Government #

แต่สดุท้ายแล้ว หลงัจากการต่อสู้

จบลง ชุมชนป้อมมหากาฬก็ได้

กลายเป็นสวนสาธารณะตาม

แผนพัฒนาที่เขียนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๒๕

After the long fight ended, Pom Mahakan 
community became a public park 
according to the development plan 
written in 1982.

โปสเตอร์ป้อมมหากาฬ กับประเด็นการต่อสู ้

ที่เคลื่อนไป
Mahakan Fort poster and an ongoing fight 

แค่ไหนถึงจะพอ ?

การต่อสู้ ๒๖ ปี ที่พ่ายแพ้
How long is too long? 
After 26 years of fighting, they lost.  

การต่อสู้ของชุมชนป้อมมหากาฬ ได้บันทึกกระแส
แนวคิดของการพัฒนาเมือง ต้ังแต่เ ร่ืองชุมชน
ประวตัศิาสตร์เก่าแก่ชานพระนคร เรือ่งสทิธทิีจ่ะอยู่
อาศัยในเมือง และเมื่อกรุงเทพฯ ออกแผนแม่บทให้
พัฒนาย่าน “สร้างสรรค์” ที่แสดงถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม ชุมชนป้อมมหากาฬก็พร้อมปรับตัวเป็น
พพิธิภัณฑ์ทีม่ชีีวิต ให้เยาวชนได้เข้ามาเรยีนรู ้ โดยมี
นักวิชาการ เอ็นจีโอ (NGOs) และเครือข่ายชุมชน
ข้างเคียงจ�านวนมากมาร่วมด้วยช่วยกัน

The resistance of Pom Mahakan community marked a significant moment in the 
history of urban development in terms of long-standing communities and their 
right to remain in the city. When Bangkok City issued a master plan to develop a 
“creative” district to depict a Thai way of life and culture, Pom Mahakan community 
was ready to become a living museum for the new generation to learn from, with 
experts, NGOs and neighboring communities supporting them.

ภาพ : โปสเตอร์งานวิชาการในประเด็นการ

ต่อสู้ของชุมชนป้อมมหากาฬ

เอื้อเฟื้อโดย : ชุมชนป้อมมหากาฬ
Photo: A poster from an academic discussion 
about the fight of the Mahakan Fort.
Item courtesy of: Pom Mahakan Community.



#สยาม #โลกตะวันตก #วัง #วัด #...
#Siam #WesternWorld #Palace #Temple  #...

วัดปรินายก วัดเล็ก ๆ  บนถนนราชด�าเนินนอก อดีต

เคยเป็นวดัทีมี่ขนาดใหญ่ในสมยัรัชกาลที ่๒ สร้างโดย

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แต่เมื่อ 

มีการตัดถนนราชด�าเนินในสมัยรัชกาลที่ ๕ ผ่าน

เข้ามาในพื้นที่ของวัด จึงมีการก�าหนดเขตวัดใหม่ 

วัดใหญ่ก็เล็กลง

Parinayok Temple was a small temple on 
Ratchadamnoen Nok Road. Formerly, in the reign 
of King Rama II, it used to be a big temple, built 
by Chao Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni). 
When Ratchadamnoen Road was constructed in 
the reign of King Rama V, a part of the temple 
was taken away, and the size of the temple 
became smaller.

วัดเล็ก บนถนนใหญ่
Small temple, big road

ภาพ : พื้นที่วัดปรินายกก่อนตัดถนนราชด�าเนิน vs พื้นที่วัดปรินายกหลังตัดถนนราชด�าเนิน  เอื้อเฟื้อภาพโดย : ชาตรี ประกิตนนทการ
Photo: Parinayok Temple’s area before Ratchadamnoen Road was constructed VS Parinayok Temple’s area after Ratchadamnoen Road was constructed.
Item courtesy of: Chartri Phakitnonthakan



#จอมพล ป. พิบูลสงคราม #จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ #...
#FieldMarshalPlaekPhibunsongkhram #SaritThanarat #...

#โลกเสรี #โลกคอมมิวนิสต์ #...
#FreeWorld #CommunistWorld #...

“UN“ ร่องรอยสงครามเย็นที่ยังเห็นอยู่
UN and remaining traces of the Cold War

ภาพ : ศาลาสันติธรรม
Photo: Santitham Hall.

ท�าไม ส�านักงานองค์การสหประชาชาติ หรือ “UN” จึง 

ตั้งอยู ่บนถนนราชด�าเนิน ก็เพราะว่าตึกนี้ คือ หนึ่งใน

ประจักษ์พยานสงครามเย็น ไทยให ้ความช ่วยเหลือ

สหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง สหรัฐอเมริกาจึงเป็นผู้ผลักดัน

ให้ไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ และมีมติ

ก่อสร้างอาคาร “UN” บนถนนราชด�าเนนินอก ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ต่อมามีการตั้งส�านักงานที่กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. ๒๕๑๘

Why is the United Nations Office in Bangkok located on 
Ratchadamnoen Road? This building was one of the witnesses 
of the Cold War, in which Thailand actively supported the 
United States. In turn, the US supported Thailand to become 
a member of the United Nations in 1946, and the UN Building 
was built on Ratchadamnoen Nok Road in 1964 before the 
United Nations Office in Bangkok was established in Bangkok 
in 1975. 

ภาพ : ตึก “UN” ในปัจจุบัน 
Photo: The United Nations building today.

๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ 

ปรากฏตัวบนสะพานมัฆวานรังสรรค์ พบปะกับ

นักศึกษาที่รวมตัวกันประท้วงการเลือกตั้ง ที่

จอมพล ป. พิบลูสงคราม พรรคเสรีมนงัคศิลา เป็น

ฝ่ายชนะ โดยบอกกบันกัศึกษาว่า “ถ้าคณุถามผม

โดยตรง ผมจะตอบว่าเป็นการเลือกต้ังที่สกปรก 

สกปรกที่สุด ทุก ๆ  คนโกง” พร้อมกับเปิดทางให้

ขบวนประท้วงมุ่งหน้าไปท�าเนียบรัฐบาล

สถานการณ์ครั้งนี้ท�าให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

เป็นที่นิยมของประชาชน ต่อมาไม่นานก็ท�าการ

ยึดอ�านาจจอมพล ป. พิบูลสงคราม และขึ้นด�ารง

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อมา

สะพาน “มฆัวานฯ“ จดุเร่ิมต้นของวล ี“เลอืกตัง้สกปรก”
Makkhawan Rangsan Bridge, the birthplace of “Filthy Election”

On March 2, 1957, field Marshal Sarit Thanarat appeared on the 
Makkhawan Rangsan Bridge to meet with the students who gathered 
to protest against the election result, as Field Marshal Plaek 
Phibunsongkhram’s Seri Manangkhasila Party won the election. 
Sarit said to the students, “The election was dirty, the dirtiest. 
Everybody cheated.” He then allowed the protestors to move towards 
the Government House.

This incident made Sarit Thanarat popular among the people, and soon 
after, he took the power from Field Marshal Plaek Phibunsongkhram and 
became the new prime minister.

ภาพ : จอมพลสฤษดิ ์

ปรากฏตัวบนสะพาน
Photo: Sarit Thanarat 
on the bridge.



#รัฐ #ประชาชน #...
#Government #People #...

หากสนามมวยลุมพินีคือ “วิกสังกะสี” สนามมวย

ราชด�าเนนิกค็อื “วิกแอร์” สนามมวยแห่งนีเ้ป็นต้นก�าเนดิ

ของ “มาตรฐาน” หลายอย่าง เช่น กฎ กติกา ขนาดเวที 

จ�านวนยกทีช่ก ส่งเสรมิให้มวยไทยก้าวไกลในระดับสากล

Lumpini Stadium is a shabby boxing ring, while Rajadamnern 
Stadium is an air-conditioned one. It is the birthplace of many 
“standards” in Thai boxing, such as rules, the size of the boxing 
ring, and the number of rounds, promoting the status of Thai 
boxing internationally.

เวทีราชด�าเนิน สังเวียนชีวิต
Rajadamnern Stadium, 
a stadium of life 
นักมวยจ�านวนมาก มักมาจากครอบครัวที่ยากจนใน

ภาคอีสาน ส�าหรับคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หาก

ต่อยมวยเป็น ก็จะหาเงินได้ด้วยหยาดเหง่ือ เลือด และ

รอยฟกช�้าตามร่างกาย  และถ้ามีแววดี ก็อาจได้เป็นฮีโร่

โอลิมปิกตามอย่างรุน่พีห่ลาย ๆ  คนทีก่เ็คยชกประจ�าทีน่ี่

Many boxers come from poor families in the Northeast, and for 
the uneducated, boxing is a way to earn a living through blood, 
sweat and bruises. If you’re good enough, you might become the 
next Olympic champion like many other boxers at this stadium 
before you.

เวทีราชด�าเนิน เวทีมาตรฐาน
Rajadamnern Stadium,
a standard boxing ring

ภาพจากภาพยนตร์ “มวยศิวิไล” “The Civilization” 

โดย จิรเมธ โง้วศิริ (Jiramate Ngowsiri)

การต่อสู้ด้วยแรงทั้งหมดท่ีมีเพ่ือหวังว่าวันหน่ึงตัวเขาเอง ความฝัน 

และครอบครัว จะต้องดีขึ้นแม้ต้องแลกกับความเจ็บปวดอันแสน

สาหัสทั้งร่างกายและจิตใจ

He gives it all he's got, hoping that one day, his life, his dreams, and 
his family will be happy, even if it means going through excruciating 
physical and mental pain.



บ้านเจ้าบ้านนาย (ก)
A prime (minister) residence

ภาพ : คณะราษฎรหน้าวังปารุสกวัน 
Photo: The People’s Party in front of Paruskavan Palace.

ภาพ : สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ, 

หม่อมคัทริน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เมื่อครั้ง

ทรงพระเยาว์
Photo:  Prince Chakrabongse Bhuvanath, his wife Ekaterina, and their 
young son Prince Chula Chakrabongse.

วังปารุสกวัน เคยเป็นบ้านเจ้านาย นั่นคือวัง

ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวง

พิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

ก่อนที่วังปารุสกวันจะกลายมาเป็นบ้านพักของ

พระยาพหลพลพยหุเสนา นายกรัฐมนตรคีนท่ี ๒ 

ของไทย บ้านหลังนี้ตกเป็นที่รับรองแขกของรัฐ

มาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่๖ ภายหลงัสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้า

จักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 

ทิวงคต และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

จุลจักรพงษ์ เสด็จไปศึกษาที่ต่างประเทศ

เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ หลังเปลี่ยนแปลง

การปกครองวังปารุสกวันก็ได้เป็นบ้านพักของ

คณะราษฎร

Paruskavan Palace used to be a royal residence where 
King Rama V’s son Prince Chakrabongse Bhuvanath resided. 
Later, it became the residence of General Phraya 
Phahonphonphayuhasena, Thailand’s second prime minister.

This palace served as a residence for state guests 
since the reign of King Rama VI after the death of Prince 
Chakrabongse Bhuvanath and his son Prince Chula 
Chakrabongse went to study abroad.  

Since this palace belonged to the government, after the 
political reform, Paruskavan Palace became the residence 
for the People’s Party members.

#ระบอบเดิม #ระบอบใหม่ #...
#OldSystem #NewSystem #...



เราอาจเข้าใจว่า พระราชวังดุสิตเป็นปลายทางของ

ถนนราชด�าเนนิ ท่ีเริม่ต้นจากพระบรมมหาราชวงั ทว่า 

แท้จริงแล้ว ถนนราชด�าเนินเริ่มสร้างจากราชด�าเนิน 

นอก กลาง และใน

รัชกาลที่ ๕ มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระราชวัง

ดุสิตเป็นสถานท่ีเสด็จฯ แปรพระราชฐาน และแก้

ปัญหาความแออัดของพระบรมมหาราชวัง โดย

ด�าเนินการจัดซ้ือที่ดินของราษฎร สร้างรั้วเหล็กเพื่อ

กั้นเขตพื้นที่ระหว่างพระราชวังและภายนอก และให้

สร้างถนนราชด�าเนินเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อม

“พระราชวังดุสิต”
ปลายทางของถนน จุดเริ่มต้นของการสร้าง
Dusit Palace: End of the road, beginning of many buildings

ภาพ : พระที่นั่งอนันตสมาคม
ขณะก่อสร้าง
Photo: The Ananta Samakhom 
Throne Hall during construction.

We may think that Dusit Palace is the end of Ratchadamnoen 
Road, which starts at the Grand palace. In fact, Ratchadamnoen 
Roads were constructed from Ratchadamnoen Nok and Klang 
to Nai respectively.

King Rama V wanted to build Dusit Palace as a royal residence 
and to reduce the overcrowded condition of the Grand Palace. 
The King purchased the land from the people, and built a 
metal fence to separate between inside and outside the palace. 
Ratchadamnoen Road was constructed to connect the two. 

#สยาม #โลกตะวันตก #ระบอบเดิม #ระบอบใหม่ #...
#Siam #WesternWorld #OldSystem #NewSystem #...



#สยาม #โลกตะวันตก #ระบอบเดิม #ระบอบใหม่ #...
#Siam #WesternWorld #OldSystem #NewSystem #.. 

๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ หนึ่งในภารกิจที่ท�าให้การ

เปลี่ยนแปลงส�าเร็จ คือ คณะราษฎรสามารถควบคุมตัว

เจ้านายพระองค์ส�าคัญ ๆ เพ่ือไม่ให้ทรงต่อสู้ขัดขืนได้ และ

เพ่ือเป็นองค์ประกันต่อรองให้ รัชกาลที่ ๗ ยอมรับในการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 

สถานที่ควบคุมตัว คือ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยใช้เป็น 

กองบัญชาการ และมีการอัญเชญิธงไตรรงค์ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์

ของชาติขึน้บนยอดโดมพระทีน่ัง่แทนทีธ่งมหาราช ซึง่เป็นธง

ประจ�าพระองค์ของพระมหากษัตริย์ 

ต่อมาพระที่นั่งอนันตสมาคมถูกใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรครั้งแรก วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕

พระที่นั่งอนันตสมาคม รัฐสภาแห่งแรก
The Ananta Samakhom Throne Hall, 
the first Government House

ภาพ : ประธานสภาผู้แทนราษฎรอ่านประกาศรัฐธรรมนูญฉบับถาวรหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม
Photo: President of the National Assembly read Siam’s permanent constitution at the Ananta Samakhom Throne Hall.

On June 24, 1932, the move that was considered 
the success of the revolution was when the 
People’s Party held some princes in custody to 
force King Rama VII to surrender and change the 
ruling system.  

The princes were detained in the Ananta Samakhom 
Throne Hall, which served as the command 
center. The national Thai flag, the symbol of the 
nation, was erected on the dome above the Ananta 
Samakhom Throne Hall, replacing the King’s flag.  

The Ananta Samakhom Throne Hall was used for 
the first session of the People’s Assembly on June 
28, 1932.



เส้นทาง ๘ เส้น ที่จะพาผู้ชมเข้าไปส�ารวจโลกของ

ผูค้นทีเ่ข้ามาผกูพนักบัถนนราชด�าเนนิในแง่มมุต่าง ๆ 

มิวเซียมสยามขอเชิญทุกท่านทะลุกรอบ น�าตนเอง

เข้าไปสูส่ถานการณ์ทีไ่ม่คุน้เคย เพ่ือเรยีนรูชี้วติหรอื

วิธีคิดที่ต่างจากตนเอง อันจะน�าไปสู่ความเข้าใจ 

ความเห็นอกเห็นใจ เป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วย

ให้เรามีขันติธรรมและชะลอการด่วนตัดสินต่อ

ความเหน็ต่าง ในฐานะทีร่าชด�าเนนิ เป็นเวทีประชัน

ความคิดอย่างแหลมคมมาตลอด ๑๒๑ ปี

There are eight routes down memory lane that will take 
you to explore the world of those who are connected to 
Ratchadamnoen in various aspects. Museum Siam invites you 
to take yourself to unknown places to learn more about 
life and view things from a different perspective, so you 
can be more understanding and empathy—two qualities that 
will help keep your impatience and hasty judgment at bay. 
After all, Ratchadamnoen has witnessed countless battles of 
differences over the past 121 years.

ล่องรอย (ล่องไปตามรอย)
A trip down memory lane



ล่องรอย ๑ : บทเพลงแห่งราชด�าเนิน

A trip down memory lane, route 1: 
Ratchadamnoen, the road of lights 
and free spirits

เส้นทางของวยัรุน่ยคุเบบีบ้มูเมอร์ทีม่ถีนนราชด�าเนนิ

เป็นสถานทีแ่ฮงเอาท์ ไม่ว่าจะเป็นการดหูนงั ฟังเพลง 

และสิ่งที่พิเศษคือจะมีธรรมเนียมปิดโรงภาพยนตร์

ศาลาเฉลมิไทย เพ่ือจดัคอนเสร์ิตและฉายภาพยนตร์

รอบพิเศษ แต่แล้วเม่ือการเมืองเริ่มดุเดือด วัยรุ่น

ยุคนี้ก็ไม่ได้เฉยเมย กลับมุ่งหน้าแสวงหาความ

ยุติธรรมบนถนนเส้นนี้

Ratchadamnoen was a place where Baby Boomers would 
come hang out as teenagers to watch movies, attend 
concerts, and dine with friends. There was a special tradition 
of closing a theater (Sala Chalermthai) to organize special 
concerts and movies. Then, as politics heated up, these 
teenagers did not just watch idly: they sought justice on 
this road too. 

ล่องรอย ๒ : อยู่ราชด�าเนิน

A trip down memory lane, route 2: 
Homeless people and the road of 
struggles

เส้นทางของคนไร้บ้าน กลุ่มคนที่ไม่เพียงแต่อาศัย

และท�ามาหากินอยู่บนถนนเส้นนี้ หากแต่ยังเป็น

ฟันเฟืองเล็ก ๆ ในระบบเศรษฐกิจฐานรากและงาน

จ้างไม่ประจ�า ที่คอยเติมเต็มในระบบเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่

ด้วยข้อจ�ากัดอันมากมายในชีวิต แต่คนไร้บ้านและ

ถนนราชด�าเนินก็มีส่วนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

Trace the steps of homeless people who not only live here 
but also make a living here. They play a small role in driving 
the economy as Precarious worker, fulfilling the economy in 
the macro economy.

Despite so many limitations in life, these homeless people and 
Ratchadamnoen Road support one another.



ล่องรอย ๔ : วังปารุสก์

A trip down memory lane, route 4: 
The birth of Paruskavan Palace

คดัจากหนังสอื “เกดิวังปารสุก์” พระนิพนธ์ในพระเจ้า

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งเป็นหนังสือ

อัตชีวประวตัขิองพระองค์ โดยบท “ล่องรอย” ชิน้นี้

น�าเสนอนับตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่ ๕ จนถึงการ

จดัการแสดงขบัรถ “รอมวิลสุ” ของ พระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าพรีพงศ์ภาณเุดช ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ร่วม

กับรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา

The book “Brought Up In English” by Prince Chula 
Chakrabongse. This route brings you the prince’s biography 
from the late King Rama V’s era, including Prince Birabongse 
Bhanudej’s Romulus car racing show in 1937 organized 
together with General Phraya Phahonphonphayuhasena’s 
government. 

ล่องรอย ๓ : หนังสือที่มีแต่นิยายชีวิต

A trip down memory lane, route 3: 
The new generation and the legacy 
of Ratchadamnoen

คนรุ่นใหม่ ผู้เติบโตข้ึนมาจากมรดกทางความคิด

และสัญลักษณ์ของราชด�าเนินผ่านวรรณกรรม และ

การเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนคนราชด�าเนิน 

นับเป็นร่องรอยเล็ก ๆ ในยุคท้าย ๆ ก่อนที่ถนน

เส้นนี้จะปรับเปลี่ยนขนานใหญ่จนอาจจะไม่เหลือ

มรดกในรูปแบบเดิมไว้ให้จดจ�า

The new generation grew up with ideologies and symbols 
of Ratchadamnoen through literature. It is good to be part 
of the Ratchadamnoen community in its final days before 
imminent changes in the near future, before the heritage 
becomes nothing but a memory. 



ล่องรอย ๕ : ตามรายทาง

A trip down memory lane, route 5: 
Bangkok gardeners and the road 
of change

เส้นทางของคนดูแลต้นไม้สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้ที่ต้องปรับตัวกับทุกการเปลี่ยนแปลงของถนนที่

เน้นระเบียบและความสวยงาม โดยที่คนตัวเล็ก ๆ 

หาได้มีก�าลังปรับตัวได้มากครั้ง

Follow the footsteps of Bangkok’s gardeners who must 
adapt to every single change they witness on this beautiful 
and orderly road. However, people can't appropriate 
themselves to every change.

ล่องรอย ๖ : 
อย่าได้อ้างว่าฉันเป็นผู้หญิงของเธอ

A trip down memory lane, route 6: 
I can never be your woman

เส้นทางของนกัเรยีน นกัศกึษาตัง้แต่ก่อนยคุ ๒๕๒๐ 

ที่เข ้ามาร�่าเรียนพิเศษและเติบโตมาพร้อมกับ

กระแสของฝ่ายซ้ายในยคุ ๑๔ ตุลา ทีไ่ม่เพยีงเป็นการ

เรียกร้องประชาธิปไตยแต่ยังเป็นหมุดหมายของ

เสรีภาพในหลากหลายมิติ รวมไปถึงการรณรงค์

ความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศ

Students before the 1980s came to study here and grew 
up with the left-wing ideologies of the October 14 era. They 
not only called for democracy, but also for freedom in other 
values, including equality and gender diversity.



ล่องรอย ๘ : รสชาติแห่งยุคสมัย

A trip down memory lane, route 8: 
Flavors of Ratchadamnoen

เส้นทางของนักชิมที่อยู่ในยุคกลางเก่ากลางใหม่ 

แม้อายุจะอยู ่ในรุ ่นเบบี้บูมเมอร์ แต่ยังคงเสาะ

แสวงหาความหลากหลายของรสชาติบนถนน

ราชด�าเนิน ไปพร้อมกับท�าความเข้าใจรสชาติที่

เปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัย

Foodies in the half-new, half-old era, despite being Baby 
Boomers, seek delicious flavors on Ratchadamnoen Road. 
Get to know changing flavors that evolved in time.

ล่องรอย ๗ : ราชด�าเนินเปอร์สเปกทิฟ

A trip down memory lane, route 7: 
Ratchadamnoen perspective

ล่องรอยของเด็กชายคนหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจ

จากสิ่งปลูกสร ้างอันเป็นอัตลักษณ์ของความ

เป็นสมัยใหม่บนราชด�าเนินและเป็นผู ้ที่เชื่อว่า

สถาปัตยกรรมบนราชด�าเนินนั้นสามารถบอก

ความเป ็นไปของสังคมได ้ ไม ่แพ ้ กับเรื่องเล ่า

ด้านอ่ืน ๆ  ของถนน

Trace the steps of a boy who was inspired by iconic modern 
Architecture on Ratchadamnoen Road. He believes that 
the architecture of Ratchadamnoen Road tells many stories 
of our society which are as interesting as other aspects of 
the road.



อยากเล ่าเรื่องของผู ้หญิงกับการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองและการเติบโตทางความคิดจาก

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา, ๖ ตุลา, พฤษภา ๒๕๓๕ เพื่อ

ให้เห็นว่าผู้หญิงก็มีส่วนขับเคลื่อนประชาธิปไตย

เพื่อความยุติธรรม 

โดยน�าเสนอผ่านเส้นทาง “ล่องรอย” เพื่อให้รับรู้ถึง

ความรู้สึก และมุมมองแบบสตรีนิยมของผู้หญิง

คนหนึ่ง พร้อมๆ กับฉากหลังที่เป็นเหตุการณ์จริง

บนราชด�าเนิน

I want to share stories about women and political movements 
and how my mind matured through the October 14, October 
6 and Black May incidents. I want to show that women played 
a significant role in driving democracy and calling for justice.

I present this through a route that will take you to see and 
feel things through feminist perspective of a woman against 
the backdrop of Ratchadamnoen where those incidents 
actually occurred.

ล่องรอย ๖ : อย่าได้อ้างว่าฉันเป็น
ผู้หญิงของเธอ
A trip down memory lane, route 6: 
I can never be your woman

กฤติกา โภคากร
Krittika Pokagorn

curator's note
ได้ค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของ

คนตัวเล็กตัวน้อย ท่ีก็เป็นคน “เท่ากัน”  

เหล่าผู ้คนที่อยู่ในชุมชนควรส่งเสียงและ

มช่ีองทางส่งต่อสิง่ทีเ่ขาอยากบอก เม่ือเรา

มีโอกาสต้องให้โอกาสผู้อื่น

I got to search for the truth and learn about 
subaltern, disadvantaged people who were all 
equally human. People in the community should 
express themselves and have a channel to voice. 
We must give them an opportunity when we can.

“ภัณฑารักษ์วัยเก๋า” ศัพท์ใหม่ ที่จะพบอีกมากใน
นิทรรศการชุดนี้

มวิเซยีมสยาม ในฐานะห้องปฏบิติัการทางพพิธิภณัฑ์
ก�าลังหาวิธใีหม่ ๆ ในการรบัมอืกบัภาวะสงัคมสงูวยั 
คงจะดไีม่น้อย หากผูส้งูวยัซึง่เต็มเป่ียมด้วยประสบการณ์ 
ความทรงจ�า และศักยภาพ จะเป็นผู ้เล่าเรื่องใน
พิพิธภัณฑ์ แทนที่จะเป็นผู้รับฟังหรือผู้รับบริการ

มิวเซียมสยามจงึได้จดัอบรมเชิงปฏบิตักิาร “ภณัฑารักษ์
วยัเก๋า เล่าเรือ่งราชด�าเนนิ” เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย
มีคนวัยเก๋า ๑๖ ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ทกัษะการเป็นภณัฑารกัษ์ ทัง้การเก็บข้อมูล เล่าเรื่อง 
และผลติสือ่วดีทิศัน์ด้วยกล้องมอืถอื ฯลฯ  เมือ่จบการ
อบรมฯ คนวัยเก๋าทั้ง ๑๖ ท่าน ก็ได้ร่วมกันจัด
นทิรรศการขนาดย่อม “My ราชด�าเนนิ”  ถัดจากนัน้ 
ก็ร่วมงานกับมิวเซียมสยามเรื่อยมาในการพัฒนา
แนวคดิ เนือ้หา และกระบวนการเรยีนรูใ้นนทิรรศการ 
“ล่องรอยราชด�าเนนิ : นทิรรศการผสานวยั” ทีท่่าน
ก�าลังรับชมอยู่นี้

จากการท�างาน “ผสานวัย” ร่วมกันเกือบหนึ่งปีกับ
ทีมมิวเซียมสยาม  เราไม่พบ “ผู้สูงวัย”  หากเป็น 
“หนุม่สาวจากยุคเบบ้ีบูมเมอร์” ทีร่่วมกนัสร้างสรรค์
นิทรรศการผสานใจ

“Senior curator” is a newly coined term seen all over this 
exhibition.

Museum Siam as a museum laboratory is seeking novel 
methods to deal with aging society. It would be nice to have 
senior people full of experiences, memories, and capacities to 
tell museum stories instead of being listeners or customers.

To that end, in 2019 Museum Siam organized a workshop 
“Senior Curator and Ratchadamnoen Stories.” Sixteen 
senior persons participated to have training in curatorial 
skills: data collecting, storytelling, and producing video with 
smartphone camera, etc. Upon finishing the training, these 
sixteen senior curators collaboratively creating a small 
exhibition called “My Ratchadamnoen.” After that, they continued 
to work with the Museum Siam to develop ideas, contents, and 
learning process in the exhibition “Traces of Ratchadamnoen: 
Trans-Generation Exhibition” at which you are viewing.

While the “trans-generation” collaboration between the senior 
curators and the Museum Siam’s staffs continued for almost a 
year, we never met any “elder” at all. Rather, they are 
the “Youths of the Baby Boomer Era” who help creating a 
heart-merging exhibition.



“อยากเล่าราชด�าเนินผ่านผัสสะทั้งหมดท่ีมี ผ่าน

มุมมอง ผ่านศิลปะ ที่ตัวเองคุ้นเคยและเติบโตมา 

การได้ด�าด่ิงกับบรรยากาศที่ท�าให้นั่งวาดภาพได้

เป็นชัว่โมง แม้ขณะนัน้ยังเป็นนกัเรยีนเพาะช่าง มทีุน

ที่จ�ากัด ต้องใช้วัสดุใกล้ตัวเช่น การ์ด หรือกิ่งไม้ 

แทนเกรียงปาดสีน�้ามัน”

“I want to tell stories of Ratchadamnoen in all senses through 
perspectives and arts that I’m familiar with. It’s great to dive 
deep into the atmosphere that allowed me to draw a picture 
for hours while I was an art college student with limited 
budgets who happened to rely on any available materials like 
cards and wood branches as painting equipments.”  

“ช่วงเวลาของคนยุค gen เรา เรียกได้ว่าเห็นทั้งโลก

ยุคเก่า และยุคใหม่ ราชด�าเนินเป็นปฐมบท และ

ด�าเนินมาจนถึงปัจจุบัน มีความสุข ความทรงจ�า

มากมายที่เราเคยเห็น และเปล่ียนแปลงไป การ

เล่นว่าวของเด็กยุคก่อน ก็คงนึกไม่ถึงว่าจะมีอะไร

สนุกกว่านี้ เช่นกัน เด็กยุคใหม่ที่เล่น โดรน ก็คงนึก

ไม่ออกว่า การเล่นว่าวมันสนุกตรงไหน...

จรงิ ๆ  แล้วเนือ้แท้ของความสขุ ความสนกุ ไม่ต่างกัน 

ความสุขไม่หายไปไหน เพียงแต่ต่างยุคต่างเวลา...

อยากเล่าเรือ่งความทรงจ�า ความประทบัใจ น�าเสนอ

ผ่านภาพทีน่่าสนใจ  หาภาพเก่า และใหม่น�ามาท�าให้

กลมกลืนกัน”

“My generation gets to see both the old world and the new 
world. We saw Ratchadamnoen in its early days up until 
today. There have been so many happy memories as well as 
so many changes. Back then, being a kid, I couldn’t imagine 
there could be anything more fun than flying kites. But kids 
today who play drones cannot imagine either how kite flying 
would be fun.

In the end, the essence of fun and happiness is the same. 
Time is the only difference.

I want to tell my memories and stories through interesting 
photos, blending old and new images together.”  

ย่างก้าวกับกาลเวลา
Step forward with time

ชยุต Sent a Photo 
ส่งสุขทุกยุคเลย
Chayut sent a Photo

เขตนิธิ สุนนทะนาม
Kednithi Sunontanam

ชยุต กวีกิจพนิต
Chayut kawekit p-nit

curator's note
“เกิดความฮึกเหิมอีกครั้ง ปลุกสมอง ปลุก

ความรู้สกึ ความกระชุม่กระชวยให้กลบัมา

อีกครั้ง ไม่เห่ียวเฉาไปตามสภาพ กลับมา

ใฝ่รู ้อดีตแล้วน�ามาพูดคุยกับคนปัจจุบัน 

เป็นคนแก่ที่เล่าอย่างมีพล็อตเรื่อง ไม่ใช่

เล่าไปเรื่อย ๆ  ไม่ใช่พร�่าไปวัน ๆ ” 

“I feel motivated once again. My brain and my 
senses are revitalized, not withered through times. 
I am curious about the past and want to present 
it to the new generation. I am an elder who tells 
well-structured stories, not blabbering aimlessly.”



เลอืกทีจ่ะเล่าเรือ่งผ่านจดหมาย ๓ ฉบบั ๓ ช่วงเวลา 

เนือ่งจากเหน็ว่า การใช้สรรพนามบรุษุที ่๑ นัน้ เป็น 

การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ และมุมมองที่เป็น

ของเราเอง สิ่งที่เราได้สัมผัสสมัยที่เรายังใช้ชีวิตอยู่

บนถนนสายนี้ จดหมายจะให้มิติของเวลาที่ชัดเจน 

และให้อารมณ์ร่วมมากกว่าการเขียนแบบอื่น

I decided to tell my stories through three letters from three 
different times because I think it’s more genuine to tell 
things from a first person point of view, because it’s about 
my experience and my perception. I wrote about what I 
experienced when I lived on this road. Each letter clearly 
states the time, and it takes you deeper into the story than 
other forms of writing.

Vanishing Pace
ก้าวย่างที่ห่างหาย

ญานิน วังซ้าย
Yanin Wangsai

“เราได้แรงบันดาลใจอย่างมากจากของสะสมและ

โปสต์การ์ดเก่าของพ่อ เสียดายท่ีเมื่อก่อนไม่เห็น

คุณค่าจนกระทั่งพ่อเสีย เราจึงอยากส่งต่อแรง

บันดาลใจนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ก่อนสายเกินไป เรา

อยากคุยกับเขาผ่านสื่อที่เขาใช้ ทุกวันนี้ ก็เลยลอง

แทบทุกอย่าง ทั้ง ‘Blog’ ทั้ง ‘TikTok’

สิ่ ง ของ เล็ ก  ๆ น ้ อย ๆ แม ้ ไม ่ ถู กบันทึ ก ใน 

หอจดหมายเหตุ แต่ถ้าอ่านดี ๆ จะเห็นข้อความ

ระหว่างบรรทัด ได้เห็นการประชันทางความคิด 

ได้เห็นบรรยากาศของยคุสมัย จงึอยากต่อยอดเป็น 

โปสต์การ์ดคาเฟ่ มีอาหารทานเล่นรสชาติราชด�าเนิน 

มีบทสนทนาผ่านความทรงจ�า”

“I was very much inspired by my father’s collectible items 
and old postcards. Unfortunately, however, I realized their 
values only after my father passed away. So, I want to pass 
on this inspiration to the new generation before it is too late. 
I want to communicate with them through the media they are 
familiar with; I’ve tried them all, from blogging to TikTok.”  

Tiny objects in the past may not be archived, but if you look 
carefully between the lines, you will see battles of opinions 
and the atmosphere of that era. I wanted to create a postcard 
cafe where people can enjoy the flavors of Ratchadamnoen 
and talk about their memories.”

โปสต์การ์ดคาเฟ่ … 
New normal Museum Cafe
Post card’s cafe

ดาราณี  เวชพงศา
Daranee  Vejpongsa



“เป็นการเล่าสิง่ทีเ่หน็และรูส้กึผ่านหน้าต่างห้องนอน

ซึ่งอยู่บนอาคาร ๓ ชั้น ๔ ถนนราชด�าเนินกลาง 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๓๒ ผ่านมุมมองของ

เด็กบ้านนอกที่เติบโตมาบนถนนสายนี้ เรียนแถวนี้ 

เล่นแถวนี้ กินแถวนี้ เพื่อให้เห็นอิทธิพลของที่นี่ที่มี

ต่อความคิด ความฝัน และตัวตนของคน ๆ หนึ่ง 

อย่างไม่รูต้วัจนเมือ่บดิาเสยีชวิีตจึงย้ายออก จากนัน้

ก็ได้กลับมาอีกครั้งหน่ึง กางเต็นท์นอนกลางถนน

อย่างมีความสุข นึกถึงความทรงจ�าอันมากมายที่

เคยมี เม่ือได้รับคัดเลือกให้เป็น ‘co-curator’ จึง

อยากเปิดกล่องความทรงจ�านัน้ออกมาร่วมแบ่งปัน

กับผู้คนที่อาจมีเสี้ยวอื่น ๆ โดยจะเล่าอย่างตรงไป

ตรงมาที่สุดผ่านมุมมองของเด็กบ้านนอกคนหน่ึง

เท่านั้น”

“I talk about what I saw and how I felt from the window of 
my room on the third floor of Building 3 on Ratchadamnoen 
Klang Road during 1969-1989. I was a rural kid who 
grew up on this road. I went to school around here, played 
around here, and ate around here. The stories I tell show the 
influence of this place on my thoughts, my dreams, and my 
character, unrecognizably to me. I moved out after my father 
passed away, but I returned here again years later. I happily 
slept in a tent in the middle of the road. I thought of my happy 
memories. When I was chosen to be a co-curator, I wanted 
to open that box of memories and share what’s inside with 
other people who might have other bits and pieces similar 
to mine. I tell my stories in a straightforward manner, as a 
countryside kid.

หน้าต่าง ๆ
The story of one window

เธียรชัย อิศรเดช
Thianchai Isaradej

ทั้ง ๆ ที่เป็นครูสอนวรรณกรรม สงสัยว่าท�าไม

หนังสือเล่มนี้ จึงหลุดลอดสายตาไปได้

“ถนนสายรมณีย์” เป็นงานที่แตกต่างจากงาน

หลาย ๆ ชิ้นของสุวรรณี สุคนธา เช่น “น�้าพุ” หรือ 

“เขาชื่อกานต์” จุดเด่นคือ ก๊อบปี้ชีวิตคนชั้นสูง

อย่างแนบเนียน โดยมีฉากเป็นราชด�าเนินยุคหลัง 

๒๔๗๕ ท่ีเจ้าขนุมลูนายต้องปรบัตวัอย่างหนัก สไตล์

การเขียนยังคงเป็น “สุวรรณี” อยู่ มีเรื่องราวของ

ชวีติสามญัชน สอดแทรกมิตทิางสงัคมและการเมอืง

อย่างแนบเนียน ถ้าไม่สังเกตดี ๆ  จะไม่รู้

เมื่อมาท�างานกับมิวเซียมสยาม ท�าอย่างไรให้

วรรณกรรมกลายเป็นนิทรรศการที่มีค�าขวัญว่า 

“นิทรรศการผสานวัย” จึงคิดลูกเล่น ที่น�าไปเล่น

กับลกู ซึง่อยูใ่นวัยรุน่ พอมีความรูไ้อทีบ้าง เราสอง

แม่ลูกจะร่วมกันสร้างลูกเล่นในนิทรรศการนี้

As a literature teacher, I wonder how this book escaped me.  

“Rommani Road” is different from other novels by Suwannee 
Sukhontha, aka Namphu or Khao Chue Kan. The great thing 
about this book is that it perfectly portrays the life of the 
elite with post-1932 Ratchadamnoen as the background. In 
that era, the elite had to work hard to adapt themselves. The 
writing style is distinctively Suwannee’s one where stories 
are all about commoners and social and political aspects are 
so subtly blended to the point that you may not notice if you 
don’t read carefully. 

Working with Museum Siam, I thought about how to turn 
literature into a “trans-generation exhibition”. As a result, 
I toyed with a few ideas and sounded them out with my 
teenage kid who is an IT-savvy, to figure out how to make this 
exhibition interesting.  

ถนนสายรมณีย์ : ถนนแห่งชีวิต
“Rommani”: Road of life

บาหยัน อิ่มส�าราญ
Bayan Imsamran



เป็นความทรงจ�าของการใช้ชีวิตของคนธรรมดา

คนหนึ่ง ที่เรียบง่าย จากสิ่งที่คุ้นเคยในวัยเด็กที่เคย

ใช้ชีวิตบนถนนราชด�าเนิน ตลอดระยะเวลา ๑๖ ปี

สิ่งที่ผูกพันมาก เป็นตลาดนัดสนามหลวง ซึ่งจะมี

ทกุวนัเสาร์ - อาทติย์ มสีิง่ของให้เลือกซือ้มากมาย 

แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ทั้งอาหาร, เสื้อผ้า, สัตว์เลี้ยง 

มีจักรยานให้เด็ก ๆ เช่าปั่นเล่นกัน ฝั่งตรงข้ามจะ

เป็นแผงหนังสือเก่า ที่ชื่นชอบคือแผงเบอร์ ๕ จะมี

ต�าราเรียน, คู่มือสอบหรือหนังสือที่หายาก เพราะ

สมัยนั้นโรงเรียนกวดวิชายังมีไม่มากนัก แต่สิ่ง

เหล่านี้บางส่วนได้หายไปเหลือเป็นเพียงความทรง

จ�า

It’s a story about an ordinary person, a simple childhood 
spent on Ratchadamnoen Road for 16 years. I was particularly 
fond of the Sanam Luang weekend market where they sold 
many different things in various zones-clothes, food, pets, 
and bikes for rent. On the opposite side there were stalls 
selling used books. My favorite was stall number 5 which 
sold textbooks, tutoring books, and rare books. At the time 
there were not many tutoring schools. These things have 
mostly disappeared and are now only memories.

ลมหายใจ ... 
บางส่วนที่หายไป (ของฉัน)
My lost spiritual

บุญช่วย เทพสงเคราะห์ 
Boonchauy Thepsongkraow

บทเพลงแห่งราชด�าเนิน 
Ratchadamnoen Road’s Song

ปรีชา มานะวาณิชเจริญ
Preecha  Manawanitcharoen



การเป็นเลขานุการ งานส่วนใหญ่มันเครียดค่ะ 

หมดวนัทีกต้็อง “delete” ข้อมลูขยะออกจากสมอง 

ทว่า คงถือว่าโชคดี ที่ได้มีโอกาสท�างานที่ “UN” ซึ่ง

ตัง้อยูบ่นถนนราชด�าเนินนอก หน้าทีอ่ย่างหน่ึงของ

การเป็นเลขา กต้็องคอยต้อนรบัอาคันตุกะต่างชาติ

ที่มักจะต้องผ่านมาที่ออฟฟิศอย่างเนืองนิจ งานน้ี

เลยไม่ต้องเหนื่อยแรงท่ีจะหาจุดชมเมืองเอาไว้

อวดแขก ไม่ว่าจะเป็นสนามมวยราชด�าเนิน จนไป

ถึงพระบรมมหาราชวัง รวมไปถึงเกาะกลางถนน

ราชด�าเนนิมกัจะมกีารประดบัประดาไฟ และตกแต่ง

เป็นซุ ้มตามวาระโอกาสส�าคัญต่าง ๆ เช่น ช่วง 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ทีพ่่วงมากบังานพิธีสวนสนามธงชยั

เฉลิมพล อันควรค่าจะความทรงจ�าที่มิควรพลาด 

ทั้งชาวเทศและชาวไทย

นี่แหละที่อยากเล่า เพราะเป็นความทรงจ�าส่วนที่

เลขานุการคนนี้ ไม่เคย “Delete” เลย 

As a secretary, my job was very stressful. At the end of each 
day, I had to delete unwanted information from my head. 
Thankfully, I worked at the UN Office on Ratchadamnoen Nok 
Road. As a secretary, my job was to welcome foreign guests 
who often came to our office. Since our office was right here, 
it’s not difficult to take them to great destinations, from 
Rajadamnern Stadium to the Grand Palace. The island in the 
middle of Ratchadamnoen Road was often decorated with 
beautiful lights and occasional arches to celebrate special 
events, like the King’s birthday anniversary which usually 
arrive with the memorable Flags of Victory March enjoyed by 
both Thais and foreigners alike.  

That’s the story I want to tell. It’s a memory that I, as a 
secretary, never deleted from my head.

ไม่มีวันลบ (เลือน)
Never to Delete!

พิมลรัตน์ ภัทรโพธิกุล
Pimolrat Patrapotikul

“อยากแชร์ความสุขที่่เรามีราชด�าเนินอยู่ ผ่านภาพ

และความคิดค�านึง อยากให้เราละเมียดกับความ

ทรงจ�า อาจเป็นความทรงจ�าที่นึกขึ้นมาได้เมื่อเห็น

ภาพในปัจจบัุน ไฟวนัเฉลมิฯ ทีร่อการเก็บรือ้ แม้จะ

ไม่ได้เปิดไฟแล้ว แต่ก็ยังท�าให้เรานึกถึงวันวานที่เรา

เคยมาดูไฟกับพ่อแม่ เรามีความสุขมากขนาดไหน”

"I want everyone to cherish cheerful memories of 
Ratchadamnoen Road through images and memories. Let’s 
indulge in those sweet memories, and some memories may be 
brought back to life once again when seeing Ratchadamnoen 
Road today. Father’s Day light decorations have not been 
put away; and although they are not lit, they remind me of 
those days when my parents used to take me to see the light 
decoration, and how blissful it made me feel.”

ราชด�าเนิน in My Mind
Ratchadamnoen in My Mind

พนิต กุลศิริ
Panid Kulsiri

curator's note
“อยากให้เราช่วยกันถามหาประสบการณ์

ของคนหลาย ๆ  แบบรวมเป็นหนึง่ ราชด�าเนนิ

ที่มาจากคนหลาย ๆ ระดับ หลายแบบ 

ราชด�าเนินส�าหรับเขาเป็นอย่างไร เช่น 

คนไร้บ้าน เขาอาจรู้สึกว่า สบายก็ได้ หรือ 

มุมมองของต�ารวจ แม่ค้า คนท�างาน คือ 

อยากได้เห็นเสียงของหลาย ๆ คนเพื่อให้

เห็นภาพ ‘ราชด�าเนินของเรา’”

“I want everyone to seek many more stories from a 
wider group of people and present Ratchadamnoen 
Road from different levels to find out what the 
area means for them. For instance, homeless 
people may feel comfortable here. To policemen, 
vendors, and those who work in the area, it would 
be nice to hear what they have to say; and so that 
we can see ‘our’ Ratchadamnoen.”



“ราชด�าเนิน” หาใช่ “สถานที่” หากแต่เป็น “คน” มี

ชีวิต มีลมหายใจ มีอายุยืนยาวถึง ๑๒๑ ปี จึงได้

รวบรวม เรียบเรียงเป็น “Timeline” ให้เห็น

ว่า “ราชด�าเนิน” อยู่ในความรู้สึกและความทรงจ�า

ของคนไทยมาทุกยุคสมัยตลอดมาและตลอดไป...

ราชด�าเนนิ จงึใช่เป็นเพียง “My ราชด�าเนิน” หรอื 

“Your ราชด�าเนิน” ของคนใดคนหนึ่ง หากแต่

เป็น “Our ราษฎร์ด�าเนิน” ของคนไทยทุกคน

“Ratchadamnoen is not a place, but a person who has lived 
and breathed over the past 121 years. I have collected the 
stories throughout the timeline of Ratchadamnoen to show 
that it has lived in Thai people’s mind and memories 
throughout history and always will in the future.”  

Ratchadamnoen is not my Ratchadamnoen, your 
Ratchadamnoen, or someone’s Ratchadamnoen. It is our 
Ratchadamnoen belonging to all Thai people.

ไทม์ไลน์ ท�า'ไร ราชด�าเนนิ ๑๒๑ ปี
Timeline of the First 121 Years 
of Ratchadamnoen

วรพรรณ พันธ์พัฒนกุล
Worapan Panpatanakul

ผู้มาใหม่
New Arrival

รัชนี กาญจนวัฒนนท์
Rachanee Kanchanawathanont

curator's note
“...ก็ได้เรียนรู้ ตั้งแต่ช่วงอบรม ทีมจัดก็

เด็ก ๆ ท้ังนั้น เราก็เรียนรู้จากเขา เรื่อง

เทคโนโลยี รวมถึงเกมสันทนาการเหมือน

ได้ย้อนกลับไปสมัยเรียนมหาวิทยาลัย 

ส่วนเขาก็ได้เรยีนรูจ้ากเราเรือ่งประวตัศิาสตร์

และความทรงจ�า”

“...I learned a lot. During the training session, the 
team was loaded with young people, and I learned 
so much from them about technology. I also got to 
enjoy activities which reminded me of being a 
university student. At the same time, they learned 
more from us about history and our memories.” 

“ในการท�านิทรรศการ หากเปรียบราชด�าเนินเป็น

เส้นเลือดใหญ่ ถนนข้าวสารก็เปรียบเป็นเส้นเลือด

ฝอยแขนงหนึง่ทีน่�าพานกัท่องเทีย่ว ซ่ึงเป็น ‘ผู้มาใหม่’ 

เข้ามาหล่อเล้ียงไม่ให้ราชด�าเนินซบเซาลง ขณะ

เดียวกัน นอกจากความรู้สึกของนักท่องเที่ยว เรา

อยากฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งชุมชน

ดัง้เดมิในพ้ืนท่ี ได้แก่ วัด มัสยดิ และสถานตี�ารวจ 

ว่ามีความรู้สึก หรือมีข้อเสนออย่างไร ที่จะช่วยให้

เกิดความสมดุลในภาวะท่ีถูกรายล้อมด้วยสถาน

บริการเช่นนี้”

“In this exhibition, had Ratchadamnoen Road been an artery, 
Khao San Road would have been a capillary, supplying 
tourists or ‘New Arrival’ to constantly fill Ratchadamnoen 
Road with liveliness. Meanwhile, in addition to hearing from 
tourists, we would like to also hear from those who are 
involved in the area, such as old communities like temples, 
mosques and police stations, and welcome their suggestions 
about how we can create a proper balance when the area is 
surrounded by service sectors.”



ความทรงจ�าของข้าพเจ้าต่อราชด�าเนิน ปะติดปะต่อ

ต้ังแต่สมัยเป็นนักเรียน (ราชด�าเนินกลางวัน) จน

ท�างานผ่านถนนนี้ ยามกลับบ้าน (ราชด�าเนิน 

กลางคืน) รวมทั้งบางช่วงของชีวิต ที่ความทรงจ�า

ต่อราชด�าเนนิหลดุหายไปเหมอืนถกูดดูไปในหลมุด�า 

งานชิ้นนี้คือการรื้อฟื้นความทรงจ�าของตัวเองและ

คนรอบข้างผ่าน...ภาพปะติดปะต่อ

My memories of Ratchadamnoen are a collage; they started 
from when I was a student (Ratchadamnoen by day) and 
continued when I worked on this road and had to go home 
after work (Ratchadamnoen by night). There were also other 
moments in life in which my memories of Ratchadamnoen 
disappeared as if they had been sucked into a black hole. This 
project brought back my memories and the memories of 
those around me through a collage.  

ราชด�าเนิน “ปะติดปะต่อ”
Ratchadamnoen Road’s pieces 
of memory

อุรชา ธิติลักษณ์ โอลิเวอร์
Uracha T. Oliver

เรือ่งสถานบนัเทงิกเ็ป็นประวตัศิาสตร์ท่ีไม่ค่อยพูดกัน 

จริง ๆ  ลีลาศเป็นเรื่องสากล เพลงสุนทราภรณ์ที่

ไม่มีวันตาย ราชด�าเนินยุคนั้นเจริญมาก ท้ังแฟชัน 

ความบนัเทงิ อาหารการกนิ หลงัตกึแถวกเ็ป็นชมุชน

ทีมี่ชวิีตชวีา เซยีนมวย เซียนสนามม้า กลบับ้านขึน้

รถที่สนามหลวงไปไหนไปได้หมด 

เล่าผ่านทอล์กโชว์ และโชว์ลีลาศให้ดู เพราะเดี๋ยวนี้

หาดูไม่ได้แล้ว หายไปพร้อมกับสถานบันเทิง

When it comes to history, entertainment venues do not 
really get mentioned. Ballroom dance is universal, and 
Suntharaporn music is timeless. Ratchadamnoen at the time 
was at its peak in terms of fashion, entertainment, and food. 
Behind the buildings was a lively community with boxing 
crowds, horse betting fans, and commuters who would come 
to Sanam Luang to travel to other parts of the country. 

I tell my stories through a talk show and ballroom dance. It’s 
quite rare these days; those things have died along with the 
entertainment venus.  

ลุงส�าราญชวนส�าเริง 
คุยบันเทิง บนราชด�าเนิน
Ratchadamnoen Road’s 
Entertainment with uncle Samran

ส�าราญ วงศ์สาธิตกุล
Samran Wongsathitkun

curator's note
ลุงอายุ ๘๐ ปีแล้ว รับราชการและใช้ชีวิต

อยู ่บนราชด�าเนิน ๒๕ - ๓๐ ปี ที่แยก

คอกวัว เห็นวิถีชีวิตเช้าถึงเย็นมาตลอด 

ก็เลยอยากน�าความทรงจ�าเก่ามาเล่าให้

เดก็รุน่หลังได้รู ้เป็นประสบการณ์จรงิ ไม่ใช่

ความรู้จากหนังสือที่อ่านมา 

เสียดายสิ่งที่เคยสัมผัสมา ไม่อยากเสีย

โอกาสที่จะเล่าให้ลูกหลานฟัง

I am 80 years old now. I was a government officer 
and spent 25-30 years living on Ratchadamnoen 
Road, nearby Khok Wua Intersection. I saw the 
way of life here from day to night, and I want 
to share my memories with the new generation. 
These stories are from my real experiences, not 
from books.  

I don’t want my experiences to be wasted, and 
I don’t want to waste an opportunity to share 
the stories with the new generation.



ขอเชิญชวนให้แต่ละครอบครัวซึ่งประกอบด้วยคน

หลายเจเนอเรช่ัน มีความสุขร่วมกัน ผ่านรสชาติ

อาหารทีร่าชด�าเนนิ ซึง่มหีลากหลาย ทัง้แบบดั้งเดิม 

แบบใหม่ และแบบผสมผสาน ราชด�าเนินสามารถ

เป็นแหล่งพักผ่อนทางเลือกให้กับคนเมืองที่ไม่ค่อย

มีพื้นที่ให้คนสองหรือสามวัยได้ใช้เวลาร่วมกัน 

ที่นี่ คนรุ่นเบบี้บูมจะได้รื้อฟื้นอดีตผ่านอาหารร้าน

ด้ังเดิมที่เล่าโยงกับประวัติศาสตร์ได้ เช่น ร้านนี้

เคยไปออกร้านที่งานวชิราวุธ ส่วนคนรุ่นใหม่ก็อาจ

ชวนคุณตาคุณยายไปร้านกาแฟสมัยใหม่ ลองกิน

เมนูใหม่ ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บน

โต๊ะอาหารถือเป็นการเรียนรู้ระหว่างวัย 

ระหว่างเดิน ยังสามารถสัมผัสถึงสถาปัตยกรรม 

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ชีวิตของคนสองข้างถนน และ

อาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ่ายรูป

สวย ๆ  แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เล่าปากต่อปาก 

ราชด�าเนินก็จะกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้น 

I want to invite families with different generations to 
spend time together and enjoy the flavors of dishes on 
Ratchadamnoen. There are varieties of flavors either 
traditional, contemporary, or both. Ratchadamnoen is 
a place where urbanites arrive and relax, in the city that 
places for people from two or three generations to spend 
time together are hardly found.  

Here, Baby Boomers can revisit their past through old 
restaurants which remind them of different moments in their 
lives. For instance, this restaurant used to have a booth at 
the Vajiravudh Fair. Meanwhile, the new generation can take 
their grandparents to check out a modern cafe and try new 
dishes. They can exchange views over a meal and get to 
know each other.  

While taking a walk, they can explore the architecture and 
environment along both sides. They can see how things have 
changed and take awesome photos to post on social medias. 
Through word of mouth, Ratchadamnoen will be livelier 
than ever. 

ล่องรอย ๘ : รสชาติแห่ง
ราชด�าเนิน 
A trip down memory lane, route 8: 
Flavors of Ratchadamnoen

โอภาส สุภอมรพันธ์
Opas Supamornpun 

curator's note
ในสังคมทั่วไป ค�าว่า ผู้สูงวัยนั้น หมายถึง 

“แก่” ท�างานไม่ได้ สมองไม่ทันเด็ก ท�าให้

ประสบการณ์ท่ีมีอยู่อย่างมากมายนั้นถูก 

“พับเก็บเข้าตู้”  

ดังน้ันข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการน�าข้อมูล 

“ที่ถูกพับเก็บเข้าตู้” มาใช้ประโยชน์ โดย

ความเคารพใน “สิทธิของผู้สูงวัย” “ความ

คิดและการด�าเนินชี วิต” และ “การ

สร้างสรรค์เพ่ือก้าวไปข้างหน้า” ซึ่งไม่ใช่

การร�าลึกอดีต ท่ีหลาย ๆ คนในสังคมมี

ความคิดต่อผู้สูงวัยเช่นนั้น ท�าให้ข้าพเจ้า

ได้เปลี่ยนมุมมอง ความคิด และวิธีการใน

การท�างาน เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัย 

มากขึ้น 

Usually, seniors are seen as elders who can no 
longer work and are not as sharp as young 
people. As a result, their experiences are locked 
away in a cabinet.  

I learned how to unlock those experiences and put 
them into useful stories. That is to respect the rights 
of seniors, their thoughts, and ways of life, as well 
as to use creativity to move forward. It’s not simply 
to recall the past like what most people mistakenly 
assume that the senior people tend to do. I change 
my perspective, my thoughts, and my way of work, 
so that we can all coexist happily in the aging society.



เอื้อเฟื้อข้อมูลและวัตถุจัดแสดง

กิ่งกาญจน์ เลิศส�าราญเริงรมย ์
Kingkarn Lertsamranruengrom

กลุ่ม “สว.ที่อยู่ข้างประชาธิปไตย” 
SW Liberty

กลุ่มหมอนวดเสื่อสนามหลวง 
Mat masseuse group

เกวลิน วันแก้ว 
Keawalin Wunkaew

ขจรศิริ ศิลป์กนก 
Kachornsiri Silpakanok

จักรกฤษ ค�าซื่อ 
Jakkrit Khamsue

จักรทิพย์ สัจจาภิบาลธร 
Jakthip Satjaphibanthon

จารุวรรณ สินธุโสภณ 
Jaruwan Sinthusopon

จิตวิสุทธิ์ เขียวสะอาด 
Jitvisut Keawsa-ard

จิตตพล มโนพัฒนะ 
Chittapol Manopatana

จงดี เพ็งสกุล 
Jongdee Pangsakul

ชมเฌยสตูดิโอ 
Chomchei Studio

ณัฏฐ์ชยา เจวินทุลักษณ ์
Nattchaya Chevintulak

ณัฐนันท์ กงเพ็ชร 
Nattanan Kongphetch

ดิฏฐ์ทยุต อักษรศิลป ์
Dhitdhayut Aksornsilp

เด่นชัย ธรรมฐิติพงศ ์
Denchai Thamthitipong

โดม สุขวงศ ์
Dome Sukvong

ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง 
Duangruethai Asanachatang

ถนัด บุปผา 
Tanad Buppa

ทองสุข สุดสวาสดิ ์
Thongsuk Sudswad

ธวัชชัย วรมหาคุณ 
Tawatchai Voramahakun

ธีรเจต กลางนุรักษ ์
Therajade Klangnurak

นภัสวรรณ รวมทรัพย ์
Naphatsawan Ruamsap

ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ ์
M.R. Narisa Chakrabongse

นลินี มาลีญากุล 
Nalinee Maleeyakul

นฤมล จันทร์ตร ี
Naruemol Chantree

นรชัย กุลเวศภัทรวงศ ์
Norachai Kulvespattarawong

ประวิทย์ สังข์มี 
Prawit Sangmee

ปิติรัตน์ ยศวัฒนะ 
Pitirat Yoswattana

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
Environment Department

พัชรลดา จุลเพ็ชร 
Patcharalada Jullapech

พจนา หอมจ�าป ี
Pojchana Hormchampee

พจนี เอนกวนิช 
Pojanee Aneckavanich

เพ็ญศรี ยันต์เจริญ 
Pensri Yancharoen

ภานุพงศ์ ปิจด ี
Panupong Pijadee

ร้านขนมเบื้อง ละเมียด 
Lamiat

ร้านชูถิ่น 
Choothin

ร้านบ้านวรรณโกวิท 
Wannakowit House

ร้านภารดัยคราฟต์ช็อคโกแลต 
PARADAi Crafted Chocolate & Cafe



ร้านลิขิตไก่ย่าง 
Likhit Kai Yang

ร้านสกายไฮ 
Skyhigh Restaurant

ร้านห้องอาหารกิมเล้ง 
Kimleng Restaurant

รุจิรา สาธิตภัทร  
Rujira Satitpat

ลัดพลี สินธุโสภณ 
Ladpli Sinthusopon

เลสลี่ โอลิเวอร์ 
Leslie Oliver

วนิดา วิสุทธิพานิช 
Vanida Visuthipanich

วนิดา หล�าใจซื่อ 
Wanida Lamjaisue

วรรณา นาวิกมูล 
Wanna Nawikkamun

วิชัย แสงดาวฉาย 
Wichai Saengdaochai

วีนา เจริญสกุล 
Veena Charoensakul

ศักดิ์นิรันดร์ คุ้มเมือง 
Saknirun Koomuang

ศรัญญู เทพสงเคราะห ์
Saranyou Thepsongkraow

สิตา ธงชัยบริสุทธิ ์
Sita Thongchaiborisut

สินีนาถ กอหะสุวรรณ 
Sineenard Korhasuwa

สุทิน ทรัพย์ธ�ารงค ์
Sutin Sapthamrong

สุเธียร โล้กูลประกิจ 
Sutien Lokulprakit

สุพัชชา ดรุณศรี 
Supatcha Daroonsri

สุภาณี เลิศจิระประเสริฐ 
Supanee Lertjiraprasert

สุมิตร ศิริขัย 
Sumitr Sirikhai

ส�านักพิมพ์ ริเวอร์ บุ๊คส ์
River Books

ส�าราญ ศรีทองผล 
Samran Srithongpol

อธิจิตรา วงษ์สวรรค ์
Athichitra Wongsawan

อังคณา อนุโชติกุล 
Ankana Anutchotkul

อารยา วรรณโชต ิ
Araya Wannachot

เอกภพ ตันอนุกูล  
Ekkapop Tananukun

เอกสิทธิ์ อุดมพงษ์ 
Ekasit Udompong

เอนก นาวิกมูล 
Anek Nawikkamun

อินทิรา วิทยสมบูรณ ์
Inthira Vittayasomboon

อัมพร จั่นคต 
Amporn Jankod

“2553”

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
Anonymous

เอื้อเฟื้อวีดิทัศน์

กอบธัม สถิรกุล 
Korbtham Sathirakul

จิรเมธ โง้วศิริ 
Jiramate Ngowsiri

ชลิดา เอื้อบ�ารุงจิต 
Chalida Uabumrungjit

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
Film Archive (Public Organization)

เอื้อเฟื้อภาพประกอบ

กลุ่ม บางกอกสเก็ตเชอร ์
Bangkok Sketchers Group

กรมประชาสัมพันธ ์
The Government Public Relations 
Department

กรมแผนที่ทหาร 
Royal Thai Survey Department

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Faculty of Architecture 
Chulalongkorn University

ชาตรี ประกิตนนทการ 

Chatri Phakitnonthakan

ชุมชนป้อมมหากาฬ 
Pom Mahakan community

ธงชัย ลิขิตพรสวรรค ์
Thongchai Likhitphonsawan

นาฏยา นาวานุกูล 
Nataya Nawanukool

ประวิทย์ สังข์มี 
Prawit Sangmee

พงศ์ธร ธาราไชย 
Phongthon Tharachai

มนูญ พงศ์พันธ์พัฒน ์
Manoon Pongpanpath

วิชญ์ ณ นคร 
Wit Na Nagra

สุพิชชา โตวิวิชญ์ 
Supitcha Tovivich

ส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย ์
The Crown Property Bureau

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
National Archives of Thailand

Japan International Cooperation Agency

ขอขอบคุณ

ชุมชนนางเลิ้ง 
Nang-Loeng Community

ชุมชนบ้านพานถม 
Banphanthom Community

ชุมชนบ้านบาตร 
Banbaat Community

ชุมชนตรอกสาเก 
Trok Sakey Community

ทีมงาน “หน้ากากเปลือย” 
Naked Masks

ยุกติ มุกดาวิจิตร 
Yukti Mukdawljitra

ร้านหนังสือเดินทาง 
Passport Bookshop

ร้านไดอะล็อคคาเฟ ่
Dialogue Coffee and Gallery

TH - Chara 
Fontcraft Studio



สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ ๔ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

National Discovery Museum Institute 4 Sanam Chai Road, Phra Nakhon, Bangkok 10200

tel: 66(0)225 2777 fax: 66(0)225 2775
www.museumsiam.org | facebook.com/museumsiamfan

องค์กรร่วมจัด

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
Bangkok City Library

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
Film Archive (Public Organization)

Curatorial Team

“ภัณฑารักษ์วัยเก๋า” 
Senior Curator

กฤติกา โภคากร 
Krittika Pokagorn

เขตนิธิ สุนนทะนาม 
Kednithi Sunontanam

ชยุต กวีกิจพนิต 
Chayut kawekit p-nit

ญานิน วังซ้าย 
Yanin Wangsai

ดาราณี เวชพงศา 
Daranee Vejpongsa

เธียรชัย อิศรเดช 
Thianchai Isaradej

บาหยัน อิ่มส�าราญ 
Bayan Imsamran

บุญช่วย เทพสงเคราะห ์
Boonchauy Thepsongkraow

ปรีชา มานะวาณิชเจริญ 
Preecha Manawanitcharoen

พนิต กุลศิร ิ
Panid Kulsiri

พิมลรัตน์ ภัทรโพธิกุล 
Pimolrat Patrapotikul

รัชนี กาญจนวัฒนนท ์
Rachanee Kanchanawathanont

วรพรรณ พันธ์พัฒนกุล 
Worapan Panpatanakul

ส�าราญ วงศ์สาธิตกุล 
Samran Wongsathitkun

อุรชา ธิติลักษณ์ โอลิเวอร ์
Uracha T. Oliver

โอภาส สุภอมรพันธ ์
Opas Supamornpun

---------------

กฤษตฤณ วีระฉันทะชาต ิ
Krittrin Verachantachart

ชาญณรงค์ แคล่วคล่อง 
Channarong Klaewklong

นลิน สินธุประมา 
Nalin Sindhuprama

รัชนก พุทธสุขา 
Ratchanok Phutthasukha

วริศรา เชื้อพราหมณ ์
Varisara Chuapram

สรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน ์
Sorawit Ritticharoonrot

งานวิจัย และออกแบบแนวคิดร่างแรก

ชาตรี ประกิตนนทการ 
Chatri Phakitnonthakan

บท “ล่องรอย”

นินาท บุญโพธิ์ทอง 
Ninart Boonpothong

บรรณาธิการแปล

นภามน รุ่งวิท ู
Napamon Roongwitoo 

นักศึกษาฝึกงาน

ปีการศึกษา 2560

เขมินี รัตนวิชัย 
Keminee Rattanavichai

นวพล ด�ารงเอกอรุณ 
Nawapol Damrongeakaroon

รัชนก พุทธสุขา 
Ratchanok Phutthasukha

ปีการศึกษา 2562

เกวลิน วันแก้ว 
Keawalin Wunkaew

จุฑามาศ นาคเอก 
Juthamas Nak-aek

พรทิพย์ มั่นทับ 
Phornthip Manthab

วรุณ สมานเพชร 
Warun Samanpetch

วาทินี เดชบุรัมย ์
Wathinee detburum

อุไรวรรณ บุญเกิด 
Uraiwan Boonkerd

Curated by 
มิวเซียมสยาม 
Museum Siam

ออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการ

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) 
CMO Public Company Limited

ออกแบบสูจิบัตร

Banana Studio Co.,Ltd.


