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A COMFORT ZONE IS A BEAUTIFUL PLACE,
BUT NOTHING EVER GROWS THERE.
เคยสังเกตกันไหมวา พอถึงจุดหนึ่งในชีวิต เรามักจะเลือกทํา
อะไรซํา้ ๆ หรือดวยวิธเี ดิมๆ เมือ่ เรารูส กึ วา สิง่ ทีเ่ ราทําหรือวิธกี าร
ที่เราทําเปนความคุนเคย หรือทําใหเรารูสึกสบายใจ ปลอดภัย
หรืออยูในที่ทางของตน
ไมใชเรื่องผิดเมื่อเรารูสึกพอใจกับสิ่งนั้นโดยไมคิดถึงการ
เปลีย่ นแปลงในแงบวกทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได หากลองขยับออกนอก
‘เขตปลอดภัย’ ของตัวเองสักนิด วากันวา เพียงแคคุณเดินทาง
กลับบานโดยใชเสนทางใหมๆ ที่ตางจากเสนทางปกติ สมอง
ของคุณจะไดประสบการณใหม ไดเรียนรูเพิ่มเติม ซึ่งจะไป
ชวยกระตุนการทํางานของเซลลประสาทใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สภาพแวดลอมและบรรยากาศใหมๆ สรางการเติบโต
จากขางในไดดีนักแล
คุณอาจรูสึกพอใจกับงาน เงินเดือน หรือขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ไดรับในปจจุบัน แตเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิต คุณคง
ไมสามารถจะยํ่าอยูกับที่ เพื่อรอใหเด็กรุนใหมกาวขามไปได
การเปลี่ยนตําแหนง ยายงาน เพิ่มความรับผิดชอบ ดูจะเปน
การเติบโตในเสนทางอาชีพตามครรลองที่ควรจะเปน
หากคุณไมสลัดความกลัวที่จะสื่อสารกับเจาของภาษา
คุณจะฝกฝนทักษะฟง พูด อาน เขียน ภาษาที่สอง สาม สี่ได
อยางไร
ตัวอยางที่เห็นไดชัด และมักจะมีการหยิบยกนํามาพูดถึง
ในเชิงวิชาการคือ เรื่องการออกกําลังกาย คุณอาจขยันเขายิม
หรือหมั่นทํากิจกรรมกลางแจง เพื่อเผาผลาญรางกายและ
เพิ่มกลามเนื้อ แตเมื่อออกกําลังกายไปสักพัก แลวคุณยกเวท

ดวยนํา้ หนักเทาเดิม คุณจะรูส กึ วา ผลตอบรับทีไ่ ดเห็นไมชดั เจน
เหมือนชวงแรกๆ แลว นั่นเปนเพราะกลามเนื้อจดจําวิธีการ
ออกกําลังของคุณ จนภายหลังกลามเนือ้ ทํางานไปโดยอัตโนมัติ
เมื่อไมมีความทาทายใหมๆ ผลที่ไดก็ไมตางจากเดิม ยกเวน
คุณจะยอมกาวออกจากเขตที่คุณคุนเคย แลวเพิ่มนํ้าหนัก
หรือจํานวนครัง้ ในแตละเซตใหมากขึน้ กรณีของสาวๆ ทีต่ อ งการ
เผาผลาญเพื่อลดนํ้าหนักคงไมตางกัน
ในยุคทีก่ จิ กรรมวิง่ จัดขึน้ แทบทุกสัปดาหทวั่ ประเทศ คุณเอง
อาจสนุกกับการวิ่ง 10 กิโลเมตร สามครั้งตอสัปดาหมาสักพัก
และยังรูสึกพอใจกับระยะนี้อยู แตถาหากอยากทาทายตัวเอง
ลองขยับเปน 15 หรือ 21 กิโลเมตร เพื่อพิสูจนตัวเองเปนครั้ง
เปนคราว ดูจะเปนเปาหมายที่นาเดินตาม และถาคุณทําได
ตามนั้น วันที่คุณวิ่งเขาเสนชัยในการแขงขันมาราธอนอาจจะ
เกิดขึ้นในสามเดือนหกเดือนขางหนา หรือปหนา ขึ้นอยูกับวา
คุณจะกาวขามระยะปลอดภัยของตัวเองไดเร็วแคไหน
เราตางก็รสู กึ พอใจกับการซุกตัวใตผา หมอุน บนเตียงนอน
ดวยกันทั้งนั้น แตถาไมลองลุกขึ้นมาเปดหนาตาง หรือเดิน
ออกไปสูดอากาศนอกบาน คุณจะไดรบั วิตามินดีจากแสงแดด
ในยามเชา หรือไดสัมผัสสายลมละมุนที่อาจจะมีคุณสมบัติ
ทัง้ ปลอบประโลมหรือกระตุน เตือนใหคณ
ุ รูส กึ กลับมามีชวี ติ ชีวา
อีกครั้งไดอยางไร
ยศยอด คลังสมบัติ

บรรณาธิการบริหาร
YOTEYORD.K@THESTANDARD.CO

CHIEF EXECUTIVE OFFICER วงศ์ทนง ชัยณรงค์สง
ิ ห์ MANAGING DIRECTOR นิตพ
ิ ัฒน์ สุขสวย EDITOR-IN-CHIEF ยศยอด คลังสมบัติ
WRITERS นิธน
ิ าฏ ปุโรทกานนท์, สราญรัตน์ ไว้เกียรติ DESIGN DIRECTOR วีระยุทธ คงเทศน์ ART DIRECTOR อนงค์นาฎ วิวฒ
ั นานนท์ PROOFREADER ภาวิกา ขันติศรีสกุล
MARKETING MANAGER วิไลลักษณ์ โพธิต
์ ระกูล ASSISTANT MARKETING MANAGER พิมพ์นารา มีฤทธิ์ CREATIVE MARKETING ชลธร จารุสวุ รรณวงค์
MAGAZINE MANAGER สุรเกตุ เรืองแสงระวี PRODUCTION ทศพล บุญคง PHOTOGRAPHERS ฐานิส สุดโต, นวลตา วงศ์เจริญ, สลัก แก้วเชือ
้ , ชาติกล้า สําเนียงแจ่ม
ADVERTISING DIRECTOR ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ SENIOR ADVERTISING MANAGER ธัญญ์นรี นิธพ
ิ ัชรโรจน์
ASSISTANT ADVERTISING MANAGERS มาสสุภา เอีย
่ มมงคลศิลป์, ภัทรลดา พุ ่มเจริญ, สุกญ
ั ญา แก้วชิงดวง, สุรต
ั นา ทรรปณ์ทพ
ิ ากร
MARKETING COORDINATOR ศศิมา เหลืองศิรฉ
ิ าย DIGITAL MEDIA MANAGER วิมลพร รัชตกนก

ติดต่อกองบรรณาธิการ MAGAZINE@THESTANDARD.CO ติดต่อฝ่ายโฆษณา ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 09 2964 1635,
ธัญญ์นรี นิธิพัชรโรจน์ 09 9975 5878, มาสสุภา เอี่ยมมงคลศิลป์ 08 5056 0083, ภัทรลดา พุ ่ มเจริญ 09 2365 6415, สุกัญญา แก้วชิงดวง 09 6156 3692,
สุรัตนา ทรรปณ์ทิพากร 09 5516 2441, ศศิมา เหลืองศิริฉาย 08 3999 5484

6 THESTANDARD.CO

HAPPY
EVER AFTER
เมื่อวันเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2018 เป็นวันหยุด
สุ ด สั ป ดาห์ ท่ี ผู้ ค นจากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกเฝ้ า รอชม
เหตุ ก ารณ์ ส� า คั ญ ครั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ คื อ พิ ธี
เสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี รัชทายาทล�าดับที่ 6
แห่ ง ราชวงศ์ อั ง กฤษ กั บ เมแกน มาร์ เ คิ ล
นักแสดงสาวเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกัน ผู้อายุ
มากกว่าเจ้าชายแฮร์รี 3 ปี เคยผ่านทั้งการ
แต่งงานและการหย่าร้างมาก่อน แม้เธอจะถูก
โจมตี ใ นประเด็ น ด้ า นเชื้ อ ชาติ สี ผิ ว และอื่ น ๆ
อีกหลายข้อว่าไม่เหมาะสม แต่ในที่สุดเธอก็ได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ ท่ีทรงอิทธิพล
มากที่สุดราชวงศ์ หนึ่งในโลก และทั้งคู่ก็ได้รับ
พระราชทานบรรดาศั ก ดิ์ เ ป็ น ดยุ ก และดั ช เชส
แห่งซัสเซ็กซ์นับจากนี้เป็นต้นไป
ก่อนวันงานจริงจะมาถึง เหล่าแฟนคลับ
ราชวงศ์อังกฤษทยอยกันเข้าจับจองพื้ นที่แบบ
ข้ามวันข้ามคืนบริเวณรอบพระราชวังวินด์เซอร์
เพื่อรอรับเสด็จฯ และต้องการเป็นส่วนหนึง
่ ของ
พิ ธี เ สกสมรส ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ วิ ห ารเซนต์ จ อร์ จ
พระราชวังวินด์เซอร์ ในวันเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม
2018 โดยพิ ธีเริม
่ ขึ้นในช่วงเช้า และเป็นไปอย่าง
อบอุ่น บ่าวสาวปรากฏตัวในชุดเรียบโก้ เจ้าชาย
แฮร์รีทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบนายทหาร
ส่วนเจ้าสาวสวมชุดเรียบหรูออกแบบโดย แคลร์
เวต เคลเลอร์ ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ จากห้องเสือ
้
Givenchy ของฝรั่งเศส สวมมงกุฎที่เคยเป็น
ของสมเด็จพระราชินีแมรี สมเด็จพระอัยกีของ
สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 เดินเข้าโบสถ์
ผ่านซุม
้ ประตูโบสถ์ทป
่ี ระดับประดาด้วยกุหลาบขาว
อย่างงดงาม สื่อความหมายถึงการระลึกถึง
เจ้าหญิงไดอานา พระมารดาของเจ้าชายแฮร์รี
โดยมี เ จ้ า ฟ้า ชายชาร์ ล ส์ ป ระทั บ รออยู่ ภ ายใน
ทรงรับหน้าทีเ่ ป็นผูส
้ ง
่ ตัวเจ้าสาวแทน นายโธมัส
มาร์เคิล คุณพ่ อเมแกนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
จนไม่อาจมาร่วมงานได้
ความงดงามอบอุ่ น ของพิ ธี เ สกสมรสที่
เพิ่ งผ่านพ้ นไป ในทางหนึ่งคือ การสะท้อนถึง
ธรรมเนียมอันเคยเคร่งครัดของราชวงศ์อง
ั กฤษ
ได้รบ
ั การผ่อนปรนลง ทัง
้ ยังเปิดกว้างและทันสมัย
ด้วยการเชิญบิชอปผิวสี ไมเคิล บรูซ เคอร์รี
จากโบสถ์นิกายแองกลิคัน โบสถ์ 1 ใน 2 แห่ง
ในสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ป ระกอบพิ ธี แ ต่ ง งานแก่ คู่
บ่าวสาวที่เป็นเกย์ บินตรงจากชิคาโกมาร่วม
เทศน์ถง
ึ ‘พลังแห่งความรัก’ ตลอดจนการเลือก
เพลง Stand by Me ทีข
่ บ
ั ร้องโดยคณะประสานเสียง
ผิวสี The Kingdom Choir ซึง
่ สร้างความซาบซึง
้
ตรึงใจแก่ทก
ุ คนทีไ่ ด้ยน
ิ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
ส่งสารจากราชวงศ์อง
ั กฤษว่า พิธเี สกสมรสครัง
้ นี้
ไม่แบ่งแยกชาติกา� เนิดและสีผวิ ใดๆ มีแต่การรวมใจ
เป็นหนึง
่ เดียว เพราะ Stand by Me เป็นหนึง
่ ใน
เพลงทีย
่ ง
ิ่ ใหญ่ ทัง
ั นธรรม ประวัตศ
ิ าสตร์
้ ในแง่วฒ
และศิลปะ แฝงสารอันลึกซึง
้ ทางการเมือง เพราะ
เพลงนีฮ
้ ต
ิ มากในช่วงทีส
่ หรัฐอเมริกามีการต่อสู้
เพื่ อสิทธิความเท่าเทียมของคนผิวสี หรือการ
เคลื่อนไหวเพื่ อสิทธิพลเมือง (Civil Rights

Movement) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 1954-1968
และมี ก ารใช้ เ พลงนี้ เ พื่ อ สร้ า งความสามั ค คี ใ น
กลุ่มชนผิวสีด้วย
หลังพิธก
ี ารทางศาสนาในวิหารเซนต์จอร์จ
เสร็จสิน
้ ลง เจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซ็กซ์ทรง
จุมพิ ตเมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ พระชายา
ทีด
่ า้ นหน้าโบสถ์ ก่อนทีท
่ ง
้ั สองจะเสด็จฯ ประทับ
ราชรถ ‘แอสคอต แลนเดา’ และเคลื่อนขบวน
ผ่านใจกลางเมืองวินด์เซอร์ เพื่ อให้ประชาชน
ที่มารอรับเสด็จได้ร่วมแสดงความยินดีกับการ
เปิดฉากที่อบอุ่นงดงามของต�านานรักบทใหม่
แห่งราชวงศ์อังกฤษ
นอกเหนือจากในส่วนของพิธเี สกสมรสแล้ว
อีกหนึ่งสีสันที่คนทั่วโลกเฝ้าจับตาคือ เหล่าแขก
ผูท
้ รงเกียรติจากหลากวงการทีไ่ ด้รบ
ั เชิญไปร่วม
เป็นสักขีพยาน เช่น ชาร์ลส์ สเปนเซอร์ หรือเอิรล
์
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สเปนเซอร์ท่ี 9 พิปพา มิดเดิลตัน พระขนิษฐา
ในเจ้าหญิงเคต ที่มาพร้อมเจมส์ แมทธิวส์ สามี
รวมทัง
้ เชลซี เดวี อดีตพระสหายสนิทในเจ้าชาย
แฮร์รี และเลดี คิตตี สเปนเซอร์ พระนัดดาใน
เจ้าหญิงไดอานาผู้ล่วงลับ ส่วนคนดังในวงการ
บันเทิงที่เข้าร่วมงาน อาทิ พิ ธีกรผู้ยิ่งใหญ่ใน
วงการบันเทิงฮอลลีวูดอย่างโอปราห์ วินฟรีย์
นักเทนนิสสาวชาวอเมริกัน เซเรนา วิลเลียมส์
ที่ควงแขนมากับสามี พระเอกหนุ่มใหญ่ จอร์จ
คลูนย
ี ์ มาพร้อมอมาล ภรรยาคนงาม นอกจากนัน
้
ยังมีไอดริส เอลบา พระเอกผิวสีทม
่ี าพร้อมคูห
่ มัน
้
น�าทีมแขกจากวงการบันเทิงและกีฬาของอังกฤษ
ตามมาด้วยนักร้องดัง เจมส์ บลันต์ และภรรยา
รวมทัง
้ นักเตะในต�านานอย่างเดวิด เบ็คแฮมและ
วิคตอเรีย ภรรยา

9

DANGER ZONE
ชาวเกาะฮาวายต้องตื่นตระหนกตลอดเดือนที่ผ่านมา เมื่อภูเขาไฟคิลาเวปะทุเดือดตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม และยังคุกรุ่น
ตลอดเวลา โดยปะทุครั้งใหญ่ช่วงกลางเดือนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ่ นเถ้าถ่านสูงเสียดฟ้าราว 30,000 ฟุ ต ขณะที่
นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า ภูเขาไฟยังคงมีพลังมาก และอาจปะทุตอ
่ เนือ
่ งจนสร้างความเสียหายบนเกาะบิก
้
๊ ไอส์แลนด์มากขึน
ภูเขาไฟคิลาเวอยู่ไม่ห่างจากย่านที่อยู่อาศัยในเขตเลลานี บนเกาะบิ๊กไอส์แลนด์ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ท่ส
ี ุดของหมู่เกาะฮาวาย
เริม
้ เดือนพฤษภาคม โดยพ่นลาวา เถ้าถ่าน และก๊าซพิษออกมาอย่างต่อเนือ
่ ง ทางการอพยพประชาชน
้ แต่ตน
่ ปะทุหนักมาตัง
กว่าหมืน
่ คนหนีภย
ั ไปยังศูนย์พักพิงผูป
้ ระสบภัยชัว่ คราวแล้ว สถานการณ์ทว่ั ไปยังคงน่าวิตก โดยกองก�าลังป้องกันฮาวาย
เข้าตรวจสอบวัดระดับก๊าซพิ ษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใกล้กับธารลาวาจากภูเขาไฟ และเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา

SPILLED HOT
CHOCOLATE
เกิดอุบต
ั เิ หตุรถบรรทุกช็อกโกแลตร้อนพลิกคว�า่ บนทางหลวงสาย A2 ทีเ่ ชือ
่ มระหว่าง Września และ Slupca ทางตะวันตก
ของโปแลนด์ รถบรรทุกคันดังกล่าวอยู่ระหว่างการวิ่งส่งช็อกโกแลตเหลว แต่เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนแผงกั้นการจราจร
โดยตัวรถล้มขวางกลางถนนทัง
ั บาดเจ็บแขนหัก ส่วนรถทีว่ ง
้ สองเลน คนขับได้รบ
่ิ ผ่านบริเวณดังกล่าวล้อรถเลอะช็อกโกแลต
และสร้างรอยเปื้ อนบนถนนยาวหลายกิโลเมตร
10 THESTANDARD.CO
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IN MEMORY

รัสเซียร่วมร�าลึกครบรอบ 73 ปี สงครามโลก
ครัง
้ ที่ 2 สิน
้ สุด หลังสหภาพโซเวียตเอาชนะ
กองทั พ นาซี เ ยอรมั น ในสงครามครั้ ง นั้ น
โดยผูช
้ ม
ุ นุมต่างถือภาพถ่ายญาติทเ่ี สียชีวต
ิ
ในสงครามโลกครัง
้ ที่ 2 มาร่วมด้วย ขณะที่
อนุสรณ์สถานร�าลึกถึงชัยชนะของสหภาพ
โซเวียต ณ เมืองวอลโกกราด ก็ได้รับการ
ตกแต่งประดับไฟและจุดพลุเฉลิมฉลองอย่าง
ยิ่งใหญ่ โดยมีชาวรัสเซียจ�านวนมหาศาล
ออกมาร่ ว มชุ ม นุ ม ร� า ลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์
ในครั้งนั้น

THE
CHRONIC
PALESTINEISRAEL
CONFLICT
ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล
เรือ
้ รังมานาน และการย้ายสถานทูตสหรัฐอเมริกา
จากกรุงเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเลมเป็นเชื้อไฟ
ชัน
่ี ง
่ ผลให้เกิดการประท้วงอย่างหนักตลอด
้ ดีทส
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
เมือ
่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2018 อิวง
ั กา ทรัมป์
บุตรสาวประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นตัวแทน
ร่วมพิ ธีเปิดสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�านคร
เยรูซาเลมอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางกระแส
คัดค้านจากนานาชาติ เนื่องจากดินแดนแห่งนี้
เป็นนครศักดิส
ิ ธิข
์ ท
์ องชาวมุสลิม โดยเฉพาะชาว
ปาเลสไตน์ท่ีมองว่า การกระท�าดังกล่าวของ
สหรั ฐ อเมริ ก าเท่ า กั บ สนั บ สนุ น ให้ อิ ส ราเอล
ครอบครองกรุงเยรูซาเลมทัง
่ าร
้ เมือง และน�าไปสูก
ประท้วงครัง
่ี รมแดน
้ ใหญ่ของชาวปาเลสไตน์ทพ
ฉนวนกาซา ซึง
่ มีผเู้ สียชีวต
ิ แล้วอย่างน้อย 55 ราย
และบาดเจ็บมากกว่า 2,500 ราย
ภาพผู้ป ระท้วงชาวปาเลสไตน์ ว่ิง หลบหนี
แก๊สน�า้ ตากันจ้าละหวัน
่ ระหว่างปะทะกับกองก�าลัง
ฝ่ายความมัน
่ คงอิสราเอล ใกล้พรมแดนระหว่าง
อิสราเอลและฉนวนกาซาปรากฏผ่านสื่อให้เห็น
จนชินตา
นูรา เอราคาต ทนายความชาวอเมริกันที่
ท� า งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ให้ สั ม ภาษณ์ ผ่ า น
สถานีโทรทัศน์ซบ
ี เี อสว่า ชาวปาเลสไตน์ประท้วง
เรื่องการที่อิสราเอลเข้ายึดครองพื้ นที่บางส่วน
ในกรุ ง เยรู ซ าเลมมาตลอด 70 ปี ก่ อ นหน้ า นี้
ในความเป็นจริงมีชาวปาเลสไตน์มาประท้วงที่
พรมแดนฉนวนกาซาเป็นรายวันมานาน เนือ
่ งจาก
ส่วนหนึ่งต้ อ งการกลั บ เข้ า ไปในพื้ น ที่ ใ นฐานะ
ผู้อพยพ แต่ทางการอิสราเอลปฏิเสธ
ปลายเดือนมีนาคม เลขาธิการสหประชาชาติ
เรียกร้องให้มก
ี ารสอบสวนกรณีทช
่ี าวปาเลสไตน์
เสียชีวต
ิ ถึง 16 ราย ในการปะทะกับทหารอิสราเอล
นั บ เป็ น เหตุ ก ารณ์ ท่ี น องเลื อ ดที่ สุ ด ในความ
ขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ นับตัง
้ แต่
การปะทะในฉนวนกาซาเมือ
่ ปี 2014 ก่อนทีเ่ หตุการณ์
จะลุกลามใหญ่โตในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
การประท้วงเพื่ อเรียกร้องให้เหล่าผู้อพยพ
ชาวปาเลสไตน์สามารถกลับคืนถิน
่ อ
ื เป็น
่ ฐานทีถ
บ้านมาแต่โบราณกาล ซึง
่ ก็คอ
ื อิสราเอลปัจจุบน
ั
ยังลุกลามไปยังประเทศมุสลิมอื่นๆ และเชื่อว่า
ความสงบจะยังไม่กลับคืนสู่ดินแดนที่เป็นชนวน
ความขัดแย้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
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THE CONTROVERSIAL
RIGHT TO DIE
เดวิด กูด
๊ ดอล นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียวัย 104 ปี เลือกจบชีวต
ิ ตัวเองเมือ
่ ช่วงเทีย
่ งวันที่ 10 พฤษภาคม 2018 ตามเวลาท้องถิน
่ ภายใต้ความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดวิดไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือเป็นโรคซึมเศร้าแต่อย่างใด แต่เพราะช่วงหลายปีท่ีผ่านมาสุขภาพของ
ชายชราถดถอยลงอย่างมาก อิสระในการใช้ชีวิตลดน้อยลง โดยเดวิดถูกห้ามขับรถยนต์ และต้องย้ายมาท�างานในละแวกบ้าน ประกอบกับอุบัติเหตุหกล้ม
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ท�าให้ต้องอยู่ในความดูแลของบ้านพั กคนชรา สิ่งเหล่านี้ท�าให้นักวิทยาศาสตร์อาวุโสคิดว่า การจบชีวิตตัวเองน่าจะเป็นค�าตอบ
โดยเชือ
่ ว่า “การเลือกเวลาตายให้ตวั เองเป็นสิทธิอย่างหนึง
่ ของมนุษย์ทก
ุ คน” อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลียไม่อาจตอบสนองความต้องการนีไ้ ด้ เดวิดจึงตัดสินใจ
บินไปสวิตเซอร์แลนด์ท่ซ
ี ึ่งความปรารถนาของชายชราผู้สิ้นหวังเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เดวิดเผยว่า ซิมโฟนีหมายเลข 9 ของบีโธเฟน เป็นบทเพลงสุดท้ายที่ตน
เลือกฟัง และหวังว่า กรณีของตนจะท�าให้ประเทศต่างๆ หันมาสนับสนุนสิทธิและกฎหมายด้านนี้มากขึ้น

THE CRASH THAT KILLS
MORE THAN 100

เครื่องบินโบอิง 737-201 ของสายการบิน Cubana de Aviación ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศคิวบา น�าผู้โดยสาร 104 คน และลูกเรืออีก 9 ราย
มุ่งหน้าจากกรุงฮาวานาเมืองหลวงของประเทศสู่ปลายทางที่เมืองโอลกวิน ทางตะวันออกของเกาะคิวบา เกิดอุบัติเหตุตกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังทะยานออกจากสนามบินโฮเซมาร์ติ กรุงฮาวานา ได้เพียงไม่นาน ยังผลให้มผ
ี เู้ สียชีวต
ิ 110 ราย และรอดชีวต
ิ เพียง 3 ราย แต่อาการสาหัสเพราะถูกไฟคลอก
นับเป็นโศกนาฏกรรมทางอากาศครัง
้ เลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปีของคิวบา รัฐบาลประกาศไว้อาลัยทัว
่ ประเทศเป็นเวลา 2 วัน
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เปิดแอร์ 25 องศา
ประหยัดไฟได้จริงหรือ?
น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่า
อุณหภูมขิ องเครือ่ งปรับอากาศทีจ่ ะช่วยประหยัด
พลังงานได้ดีที่สุดอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส
เราจึงเชือ่ กันมาตลอด และทุกครัง้ ทีเ่ ผลอเปิด
อุณ หภู มิ สู ง หรื อ ต�่า ไปกว่ า นั้น ก็อ ดที่จ ะรู ้ สึก
ผิดกับตัวเองไม่ได้ แต่ความจริงแล้วอุณหภูมิ
กับพลังงานสัมพันธ์กนั จริงหรือเปล่า แล้วระดับ
25° องศาเซลเซียส ท� าให้ประหยัดไฟที่สุด
อย่างทีเ่ ขาว่ากันจริงหรือไม่
25 องศา

จริงๆ แล้ว การเปิดเครือ่ งปรับอากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
25° องศาเซลเซียสไม่ได้ช่วยประหยัดพลังงาน
เป็ น พิ เ ศษแต่ อ ย่ า งใด แต่ เ พราะคนไทยส่ ว นใหญ่ นิ ย ม
ตั้งอุณหภูมิตา�่ ไปถึง 18-24° องศา ทั้งที่จริงๆ แล้ว อุณหภูมิ
26-28° องศา ก็เย็นสบายส�าหรับอากาศบ้านเราแล้ว เพราะยิง่
เครื่อ งปรับ อากาศท�า งานหนัก เท่ า ไหร่ ก็ยิ่ง ใช้ พ ลัง งาน
มากขึ้นเท่านั้น นั่นแปลว่าถ้าเรายิ่งเปิดแอร์ให้เย็นเท่าไหร่
ค่าไฟที่เรียกเก็บในทุกสิ้นเดือนก็จะมากขึ้นไปด้วย
้
อุณหภูมส
ิ ง
ู ขึน
ประหยัดไฟได้จริงหรือ?

ข้อมูลจากทางภาครัฐระบุว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้น
1 องศา จะสามารถประหยัดไฟได้ถึง 10% จึงมีการรณรงค์
ให้ ค นไทยเปิ ด แอร์ ที่ อุ ณ หภู มิ 25 องศา ซึ่ ง จะช่ ว ย
ประหยัด ไฟได้ม ากถ้ าปกติคุณ เปิด แอร์ ใ นอุณ หภู มิที่ต�่า
กว่านั้น ระดับอุณหภูมิที่ 25 องศา จึงเป็นอุณหภูมิที่สบาย
ส�าหรับคนไทยและอากาศในประเทศ แต่ไม่ใช่อุณหภูมิ
ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากที่สุด

ใช้แอร์อย่างฉลาด

นอกจากจะตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว ยังมีวิธีประหยัดไฟอื่นๆ จาก
การใช้เครื่องปรับอากาศ ที่ใครๆ ก็สามารถท�าได้ ดังนี้
1. เลือกขนาดหรือ BTU ของเครือ่ งปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้อง โดยค�านวณ
จากสูตร BTU = พื้นที่ห้อง (กว้าง x ยาว) x ค่าตัวแปร (700-800 ส�าหรับห้องนอน
หรือห้องที่มีความร้อนน้อย, 800-900 ส�าหรับห้องรับแขกหรือห้องที่มีความร้อน
ปานกลาง, 900-1000 ส�าหรับห้องท�างานหรือห้องทีม่ คี วามร้อนมาก และ 1000-1200
ส�าหรับร้านค้า)
2. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่า
ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร โดยสังเกตได้จากค่า EER (แบบเก่า) และ SEER (แบบใหม่)
ถ้าค่ายิ่งสูงยิ่งมีประสิทธิภาพ และประหยัดไฟได้มาก
3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนผนังที่ต้องโดนแสงแดดโดยตรง
เช่น ถ้าติดในห้องนอนควรติดที่ผนังทางทิศตะวันออก เพราะทางทิศตะวันตก
จะเป็นผนังที่สะสมความร้อนมาตลอดบ่าย เป็นต้น
4. หมัน่ ล้างเครือ่ งปรับอากาศทุกๆ 3-6 เดือน เพราะนอกจากจะท�าให้การท�างาน
ของแอร์มีประสิทธิภาพและใช้งานได้นานขึ้น ยังช่วยป้องกันคุณจากฝุ่นผงที่ติดอยู่
ข้างใน ซึ่งเป็นบ่อเกิดของเชื้อแบคทีเรีย แถมยังท�าให้แอร์มีความเย็นลดลงอีกด้วย
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THE RESCUED
BEAR
ลุยจิ ลูกหมีนอ
้ ยก�าลังจะเดินไปหยิบลูกบอลมาเล่น
ในศู นย์อนุรัก ษ์ สัตว์ป่า Arcturos ที่นิมไฟโอ
บนพื้ น ที่ ล าดชั น ของภู เ ขาวิ ต ซี ทางตะวั น ตก
เฉียงเหนือของกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึง
่ เป็น
สถานทีค
่ ม
ุ้ ครองหมีและหมาป่าจากนักล่าบริเวณ
คาบสมุทรบอลข่าน และในดินแดนห่างไกลอย่าง
ออสเตรียและจอร์เจีย ซึง
่ หมีสว่ นใหญ่ได้รบ
ั การ
ช่วยเหลือจากพรานบอลข่าน นักสะสมสัตว์ป่า
และเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการจับพวกมันไป
แสดงเพื่ อความบันเทิง

PUTIN’S FOURTH TERM

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ยิม
้ ให้แก่ผู้มารอต้อนรับสองข้างทางบนพรมแดง ก่อนเข้าร่วมในพิ ธี
สาบานตนเข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 4 ภายในห้องโถงใหญ่ของพระราชวังเครมลิน กรุงมอสโก
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยให้ค�ามั่นว่า จะน�าพาประเทศไปสู่ความแข็งแกร่งและรุ่งโรจน์ ปูตินชนะการ
เลือกตัง
ั คะแนนเสียงถล่มทลายถึง 77% เมือ
่ เดือนมีนาคมทีผ
่ า่ นมา และจะด�ารงต�าแหน่งผูน
้ า� ประเทศไปอีก
้ ได้รบ
6 ปีนับจากนี้ โดยจะเริม
ต้
น
สมั
ย
ที
่
4
ด้
ว
ยการสะสางปั
ญ
หาที
่
ต
ามมาจากวาระก่
อ
น
ไม่
ว
า
่
จะเป็
น
การแก้
ไขปัญหา
่
ทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงสงครามซีเรียทีป
่ มปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ยังไม่คลีค
่ ลาย ปูตน
ิ เคยด�ารงต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีรัสเซียมาแล้ว 2 สมัย และด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีอีก 3 สมัย ท�าให้เขาปกครองและบริหาร
ประเทศมานานเกือบ 19 ปี ตั้งแต่ปี 1999 นับเป็นหนึ่งในผู้น�าที่ปกครองประเทศยาวนานที่สุดของรัสเซีย และติด
อันดับ 20 ผู้น�าที่ครองอ�านาจยาวนานที่สุดในโลกอีกด้วย
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USA SANCTIONS ON IRAN

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในเอกสารบังคับใช้มาตรการคว�่าบาตรอิหร่าน หลังจากประกาศจะน�า
สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่ท�าร่วมกับ 6 ชาติมหาอ�านาจ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อังกฤษ
ฝรัง
่ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคมทีผ
่ า่ นมา ณ ท�าเนียบขาว วอชิงตัน ดี.ซี. ขณะทีอ
่ ง
ั กฤษ เยอรมนี
่ เศส และเยอรมนี ในปี 2015 เมือ
และฝรั่งเศส ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของทรัมป์ในครั้งนี้ เนื่องจากการยึดถือข้อตกลงเป็นวิธีท่ด
ี ีท่ส
ี ุดที่จะหยุดยั้งอิหร่าน
ไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อ

THE
WINNING
RETURN OF
MAHATHIR
ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
กลับคืนสูต
่ า� แหน่งผูน
้ า� อีกครัง
ั ชัยชนะร่วมกับ
้ หลังได้รบ
สมาชิกพรรคแนวร่วมความหวัง ในการเลือกตั้งทั่วไป
ของมาเลเซีย โดยคว้าที่น่ง
ั ไปได้ 121 ที่น่ง
ั เกินกว่าที่น่ง
ั
ที่จ�าเป็นต้องได้ 112 ที่นั่งในรัฐสภา เพื่ อจัดตั้งรัฐบาล
ขณะทีค
่ แ
ู่ ข่งอย่างพรรคอัมโน หรือแนวร่วมรัฐบาลบีเอ็น
น�าโดยนายนาจิบ ราซัค ได้เพี ยง 79 ที่นั่งเท่านั้น
ผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนับเป็นการปิดฉากการ
ปกครองประเทศโดยรัฐบาลบีเอ็นมายาวนานถึง 61 ปี
และยังท�าให้ ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด ในวัย 92 ปี กลายเป็น
นายกรั ฐ มนตรี ท่ี มี อ ายุ ม ากที่ สุ ด ในโลก โดยมหาเธร์
เปรียบเสมือนครูทางการเมืองของ นายนาจิบ ราซัค
และพยายามปลุกปั้นให้มาสานต่อทางการเมือง หลังจากที่
เขาวางมือเพื่ อเกษียณตัวเองในคราวก่อน

่ั
คุยกับ เอกรัตน์ ฐิตม
ิ น
ในวาระ 80 ปี
เอไอเอ ประเทศไทย
กับภารกิจที่เปลี่ยนไป
่
แต่การรักษาค�ามัน
สัญญา ยังคงเดิม

I’M
A MAN
OF
MY WORD

ไม่ใช่เรือ
่ งง่ายทีธ
่ รุ กิจใดธุรกิจหนึง
่ จะอยูท
่ า่ มกลาง
ตลาดการแข่งขันที่รุนแรงและยืนระยะแห่งความ
ส�าเร็จ โดยเฉพาะในธุรกิจประกันชีวต
ิ ทีม
่ ก
ี ารแข่งขันสูง
ในทุกๆ ปี ได้อย่างที่เอไอเอ ประเทศไทย ท�าเอาไว้
นานถึง 80 ปี
วันนี้ THE STANDARD มีโอกาสพูดคุยกับ
เอกรัตน์ ฐิตม
ิ น
ั่ ประธานเจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยการตลาด
เพื่อถอดรหัสความส�าเร็จที่เอไอเอ ประเทศไทย
ท� า เอาไว้ รวมถึ ง การพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลง
องค์กรให้ทันกับสถานการณ์โลกและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
แต่สด
ุ ท้ายไม่วา่ ทุกสิง
่ ทุกอย่างจะเปลีย
่ นแปลง
ไปมากเท่ า ไร แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ อกรั ต น์ ยื น ยั น และ
ให้ ‘ค�ามัน
่ สัญญา’ ก็คอ
ื เอไอเอจะยืนหยัดทีจ
่ ะรักษา
ทุกๆ ค�ามั่นสัญญา เพื่อที่จะคุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคนตลอดไป

ในฐานะประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยการตลาด
คุ ณ มองเห็ น ความส� า คั ญ ในวาระครบรอบ
80 ปี ของเอไอเอ ประเทศไทย อย่างไรบ้าง

การทีบ่ ริษทั หนึง่ อยูม่ าได้ถงึ 80 ปี มันแสดงให้เห็นอะไร
หลายๆ อย่าง ทัง้ ความมัน่ คงและวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร
รุ่นก่อนๆ ที่สามารถพัฒนาบริษัทให้สามารถอยู่ใน
ตลาดมาได้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะ
ในเรื่องของคุณภาพ การบริการ และการดูแลของ
เอไอเอ ที่ทุกคนคงได้เห็นอยู่แล้วตลอดระยะเวลา
80 ปีที่ผ่านมา
แต่ตอนนี้อย่างที่รู้กันดีว่า เทรนด์ของเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้เปลีย่ นแปลงเทรนด์ในตลาดธุรกิจประกันชีวติ
รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่
เอไอเอก�าลังมองต่อไปคือ เราต้องปรับตัวให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ด้วยการน�านวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะตอบสนองทุ ก โจทย์
ความต้องการของลูกค้า เพราะเป้าหมายในระยะยาว
ของเอไอเอ เราไม่ต้องการหยุดอยู่แค่ปีที่ 80 แต่เรา
อยากจะอยู่เพื่อคุ้มครองคนไทยไปตลอด
่ นแปลง
สิง
่ ทีเ่ อไอเอให้ความส�าคัญในการเปลีย
่ ด
่ งอะไร
มากทีส
ุ คือเรือ

ก่อนหน้านี้เราใช้ Brand Promise ‘The Real Life
Company’ หรือ ‘เข้าใจชีวิต เข้าใจคุณ’ ซึ่งหมายถึง
เราเป็นบริษัทที่เข้าใจชีวิตว่าเป็นสิ่งที่เปราะบาง มีขึ้น
มีลง คาดเดายาก เพราะฉะนัน้ ภารกิจหลักของเอไอเอ
ในตอนนั้นคือ การช่วยวางแผนให้ทุกคนพร้อมรับมือ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
มาถึงปัจจุบัน เราได้เล็งเห็นว่า จริงๆ การที่คน
คนหนึ่งจะมีชีวิตที่ดี ไม่ใช่แค่มีการวางแผนที่ดี มีการ
บริ ห ารความเสี่ ย งแล้ ว จะเพี ย งพอ แต่ สิ่ ง ส� า คั ญ
อีกอย่างคือ ทุกคนต้องมีสุขภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆ
กันด้วย สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในตอนนี้ก็คือ การพยายาม
เน้นในเรื่องการช่วยให้คนไทยดูแลสุขภาพให้มีชีวิต
ที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยน
Brand Promise ใหม่เป็น ‘Healthier, Longer, Better

“การที่คนคนหนึ่งจะมีชีวิตที่ดี ไม่ใช่แค่มีการ
วางแผนที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงแล้วจะ
เพี ยงพอ แต่สิ่งส� าคัญอีกอย่างคือ ทุกคน
ต้องมีสุขภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกันด้วย”
Lives’ หรือ ‘เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ เพราะเรา
ไม่อยากให้เอไอเอเป็นเพียงแค่บริษัทประกันชีวิต
ที่คุณจ่ายเบี้ยประกันให้เรา แล้วเราก็จ่ายเคลมเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นในชีวิต แต่เราต้องการจะช่วย
ให้ ทุ ก คนสามารถดู แ ลสุ ข ภาพร่ า งกายของตั ว เอง
ให้แข็งแรงขึน้ เพือ่ ให้เขามีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และมี
อายุยืนแบบมีคุณภาพ โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุร้าย
ขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปดูแล
เอไอเอมีแผนการตลาดอย่างไร เพื่ อใช้ในการ
่ ง Healthier, Longer,
ท�าตามค�าสัญญาในเรือ
Better Lives ให้ได้

เรามี ห ลายๆ แคมเปญที่ เ ริ่ ม ท� า มาตั้ ง แต่ ป ี ที่ แ ล้ ว
และมีแผนที่จะต่อยอดพัฒนาต่อไปในอนาคต เช่น
แคมเปญ What’s Your Why? ที่ได้เดวิด เบ็คแฮม
แบรนด์แอมบาสเดอร์ของกลุ่มบริษัท เอไอเอ มาช่วย
สร้างแรงจูงใจให้คนค้นหาเหตุผลของการมีสุขภาพดี
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คนเหล่านั้นเริ่มออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว อีกด้านหนึ่งคือ การที่
เราเป็นพาร์ตเนอร์กับสโมสรฟุตบอล Tottenham
Hotspur เพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้คนสนใจการออกก�าลังกาย
พร้อมทัง้ สนับสนุนการฝึกทักษะฟุตบอลกับเด็กๆ อีกด้วย
นอกจากนี้เรามีโครงการ AIA Vitality ซึ่งเป็น
โครงการสุขภาพแนวใหม่ที่สนับสนุนให้คนเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ชีวิต และหันมาดูแลสุขภาพ ซึ่งการ
ดูแลรักษาสุขภาพไม่ใช่เพียงการท�าดีแล้วต้องได้ดี
แต่ท�าดีแล้วต้องได้ผลตอบแทนทันที ดังนั้นโครงการ
AIA Vitality จึงมีสิทธิประโยชน์มากมายจากพันธมิตร
มอบให้สมาชิกของโครงการ อาทิ ส่วนลดออกก�าลังกาย
ที่ Fitness First และ ABSOLUTE YOU หรือส่วนลด
เมื่อซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ Tops Supermarket
ยิ่งไปกว่านั้น AIA Vitality ยังเป็นโครงการแรกที่
มอบส่วนลดค่าเบี้ยประกันให้กับสมาชิก สูงสุดถึง
25% ขึ้นอยู่กับสถานะ AIA Vitality ของสมาชิกที่
ยิ่งสูง สัดส่วนของส่วนลดก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ทั้งหมดนี้
เป็นเรื่องส�าคัญที่เราต้องพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดกั บสุ ขภาพที่ ดีขึ้น ของลู กค้ า ทุ กคน
ในระยะยาวต่อไป
่ งไหนทีอ
่ ยากให้เกิดขึน
้ มากทีส
่ ด
ผลระยะยาวเรือ
ุ
่ คนไทยมีสข
เมือ
ุ ภาพดีขน
ึ้ จริงๆ

เมื่อทุกคนสุขภาพดีขึ้น สุดท้ายมันจะส่งผลกลับมา

พัฒนาที่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยด้วย
อันนีเ้ ป็นอีกหนึง่ เรือ่ งทีเ่ อไอเอค่อนข้างให้ความส�าคัญ
เพราะทุ ก วั น นี้ ค ่ า รั ก ษาพยาบาลสู ง มากขึ้ น ทุ ก ปี
ผมเชือ่ ว่า ถ้าทุกคนสุขภาพดีขนึ้ จ�านวนเงินมหาศาลที่
ต้องน�ามาใช้กบั การรักษาพยาบาลจะลดลง และสามารถ
น�าเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ได้อีกมาก
่ า� มัน
่ สัญญาใหม่ Healthier, Longer,
กลับมาทีค
Better Lives ของเอไอเอ โดยส่วนตัวคุณให้
ความส�าคัญกับ 3 ค�านี้อย่างไรบ้าง

ส่วนตัวผมขอเน้นไปที่ Healthier กับ Better Lives
เป็ น หลั ก เพราะเทรนด์ ข องโลกตอนนี้ คื อ คนจะมี
อายุยืนขึ้นอยู่แล้ว แต่การที่มีอายุยืนยาวขึ้นอาจจะ
หมายความว่า คุณต้องใช้ชวี ติ ไปกับการเข้าโรงพยาบาล
หรือนอนเฉยๆ อยู่บนเตียง สิ่งที่ผมให้ความส�าคัญ
มากกว่าคือ ท�าอย่างไรให้ชีวิตที่ยืนยาวนั้น เป็นชีวิต
ทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ ไปด้วย เพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะสามารถ
เลื อ กได้ ว ่ า จะเอาชี วิ ต ที่ ยื น ยาวเพิ่ ม ขึ้ น มาไปสร้ า ง
ประโยชน์หรือความสุขให้กับตัวเองได้อย่างไรต่อไป

อย่างที่เห็นในหนังโฆษณา ‘80 ปี เอไอเอ
ประเทศไทย ดู แ ลทุ ก ค� า สั ญ ญาให้ ดี ท่ี สุ ด ’
ตัวล่าสุดของเอไอเอ ก็เน้นในเรื่องการรักษา
ค� า สั ญ ญา แนวคิ ด ของหนั ง โฆษณาตั ว นี้
เริ่มต้นได้อย่างไร

เราอยากให้ ทุ ก คนรู ้ ว ่ า สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ อไอเอยึ ด มั่ น มา
ตลอด 80 ปี อยู่เหนือทุกนโยบายใดๆ คือเราจะเป็น
บริษทั ประกันทีร่ กั ษาทุกค�าสัญญาทีใ่ ห้ไว้อย่างดีทสี่ ดุ
ซึ่งทุกกรมธรรม์เปรียบเสมือนค�ามั่นสัญญาที่เอไอเอ
ได้ตั้งใจมอบให้กับลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5.5
ล้านคน รวมกว่า 8 ล้านกรมธรรม์ เพือ่ ให้ทกุ ครอบครัว
มีความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพที่เพียงพอ น�าไปสู่
การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของคนไทยทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็น
ที่มาของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ กระทั่งวันนี้เรามี
ภารกิจใหม่ที่จะช่วยดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพและชีวิต
ที่ดีขึ้น เราก็จะรักษาค�าสัญญานี้ไว้ตลอด เหมือนที่
คุณพ่อในหนังโฆษณาตัวนี้ท�า คือเขาเคยสัญญาว่า
จะดูแลหัวใจของลูกสาวให้ดที สี่ ดุ เขาก็ยงั คงท�าแบบนัน้
ต่อไป ไม่ว่าหัวใจของลูกสาวจะไปอยู่กับใครก็ตาม
เช่นเดียวกับทีเ่ อไอเอท�าอยู่ และจะท�าตลอดไป คือเรา
จะรักษาทุกๆ ค�าสัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ทุกคนอย่างแน่นอน
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เทศกาลหนังเมืองคานส์ประจ�าปี 2018 ซึง
่ จัดขึน
้
เมื่อวันที่ 8-19 พฤษภาคม ผ่านพ้ นไปแล้วเป็นที่
เรียบร้อย โดยหนึ่งในไฮไลต์ส�าคัญของงานนี้
ที่คนไทยเฝ้าติดตามคือ การส่งแรงเชียร์ให้กับ
ดาราสาว ชมพู ่ -อารยา เอ ฮาร์เก็ต ในฐานะ
ทูตความงามจากแบรนด์เครือ
่ งส�าอาง ลอรีอล
ั
ปารีส ประเทศไทย ที่ร่วมเดินบนพรมแดงเป็นปี
ที่ 6 และยังคงสร้างมาตรฐานความงามได้อย่าง
น่าตราตรึงใจยิง
้ี มพู ่ อารยา ร่วมเดิน
่ โดยในปีนช
บนพรมแดง 5 วัน ใน 5 ชุด เริ่มด้วย วันแรก
ในชุดเดรสยาวสีแดงจากแบรนด์ Zuhair Murad
Haute Couture ชุดที่ 2 ชุดเดรสซีทรูปักเลื่อม
จากแบรนด์ Ralph & Russo ชุดที่ 3 ชุดเสื้อ
และกางเกงตกแต่งด้วยขนนกสีขาวทั้งตัวจาก
แบรนด์ Ashi Studio ชุดที่ 4 ชุดเดรสพิ มพ์
ลายขาวด� า ท่ อ นบนท� า ไหล่ เ ฉี ย งจากแบรนด์
Jean Paul Gaultier และชุดที่ 5 ในชุดเดรสสี
เหลืองกระโปรงบานฟู ฟ่องราวเจ้าหญิงดิสนีย์
จากแบรนด์ Giambattista Valli
นอกจากดารานักแสดงที่ท�าหน้าที่ให้แบรนด์
ผู้เป็นสปอนเซอร์บนเวทีคานส์ ยังมีหนังไทยที่
ได้เข้าร่วมฉายในเทศกาลหนังเมืองคานส์ดว้ ยคือ
เรือ
่ ง Ten Years Thailand หนังสัน
่ งจาก
้ 4 เรือ
4 ผูก
้ า� กับ คือ อาทิตย์ อัสสรัตน์, อภิชาติพงศ์
วีระเศรษฐกุล, วิศษ
ิ ฏ์ ศาสนเทีย
่ ง และจุฬญาณนนท์
ศิริผล โดยเป็นหนังที่ต่อยอดจากหนังฮ่องกง
เรื่ อ ง Ten Years ต้ น ฉบั บ เล่ า ถึ ง อนาคต
การเมืองไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าผ่านมุมมองผู้
ก�ากับแต่ละคน ส่วนหนังทีไ่ ด้รบ
ั รางวัลปาล์มทองค�า
ในปีน้ีตกเป็นของ Shoplifters ของผู้ก�ากับ
ญี่ปุ่น ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ
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วันที่ 22 พฤษภาคม ครบรอบ 4 ปี ทีร่ ฐ
ั บาล คสช.
น�าโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระท�ารัฐประหาร
ยึดอ�านาจรัฐบาลรักษาการของ นายนิวฒ
ั น์ธา� รง
บุญทรงไพศาล (รัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร) ถือเป็นรัฐประหารครัง
้ ที่ 13 ของไทย
ในช่วงใกล้วันครบรอบ 4 ปี คสช. นี้ จึงมีความ
เคลื่อนไหวทั้งจากกลุ่มพรรคการเมืองและกลุ่ม
ประชาชน ทีม
่ ผ
ี ลตอบรับในผลงานทีผ
่ า่ นมาของ
รัฐบาลอย่างร้อนแรง
พรรคเพื่อไทยเปิดทีท
่ า� การพรรค นัดแถลง
ข่าวประเมินผลงาน ‘4 ปี ที่ล้มเหลวของรัฐบาล
และ คสช. น�าประเทศไปสูค
่ วามมืดมนและอันตราย’
โดยกล่าวถึงความล้มเหลวของ คสช. หลายด้าน
ทัง
ั ชัน ทีน
่ า� มาใช้
้ การปราบปรามการทุจริตคอร์รป
จัดการฝ่ายตรงข้าม แต่เพิกเฉยต่อคนในรัฐบาล
ทีถ
่ ก
ู กล่าวหาเรือ
่ งทุจริต การเลือ
่ นเลือกตัง
้ ในรอบ
4 ครั้ง ในรอบ 4 ปี การห้ามพรรคการเมือง
ท�ากิจกรรมทางการเมือง ด้านเศรษฐกิจทีข
่ าดดุล
งบประมาณต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2558-2561
และสุดท้ายคือ ภาวะผูน
้ า� ของนายกรัฐมนตรีทม
่ี ี
พฤติ ก ารณ์ ส่ อ ถึ ง การวางกลไกเพื่ อ สื บ ทอด
อ� า นาจต่ อ ไป โดยหลั ง การแถลงข่ า วแกนน� า
พรรคเพื่อไทยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
กองบังคับการปราบปราม เพือ
่ รับทราบข้อกล่าวหา
ตามที่ คสช. แจ้งความด�าเนินคดีความผิด 4 ข้อหา
คือ ฝ่าฝืนค�าสัง
่ คสช. ฉบับที่ 57/2757 ห้ามมิให้
พรรคการเมื อ งที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ด� า เนิ น การประชุ ม
หรือด�าเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง, ฝ่าฝืน
ค�าสัง่ คสช. ที่ 3/2558 ห้ามชุมนุมทางการเมือง
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป, มาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น
และ พ.ร.บ. คอมพิ วเตอร์ เนื่องจากมีการไลฟ์
ฟากประชาชนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งออก
ประท้วงรัฐบาล คสช. โดยชุมนุมทีม
่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อมุง
่ หน้าสูท
่ า� เนียบ
รัฐบาล ขณะทีเ่ จ้าหน้าที่ตา� รวจตั้งแถวสกัดและ
พยายามเจรจาแต่ไม่เป็นผล ท�าให้เกิดเหตุชล
ุ มุน
ขึ้น เมื่อผู้ชุมนุมพยายามฝ่าด่านล้มต�ารวจ การ
ประท้วงยุติลงเวลา 15.38 น. เมื่อแกนน�า 3 คน
ประกาศมอบตัว และขอให้ประชาชนยุตก
ิ จ
ิ กรรม
และเดินทางกลับบ้าน โดยเหล่าแกนน�าต่างถูก
แจ้ ง ความด�าเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนค�าสัง
่ หัวหน้า
คสช. ที่ 3/2558 ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน
ด้านนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กล่าวว่า “วันนี้ (22 พฤษภาคม) ส่วนตัวอารมณ์ดี
จะไปซีเรียสอะไร ซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบ 22
พฤษภาคม เป็นสิง
่ี ะได้ทบทวนว่า ด�าเนินการ
่ ดีทจ
อะไรไปแล้วบ้างตัง
ั ที่ 22 พฤษภาคม 2557
้ แต่วน
ได้ด�าเนินการอะไรไปเป็นจ�านวนมาก จึงเก็บสิง
่
เหล่ า นี้ ไ ว้ เ ป็ น ก� า ลั ง ใจให้ พ วกเรากั น เองดี ก ว่ า
เพื่ อท�างานต่อไปไปสู่รัฐบาลหน้า”
27
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ชาวไทยมุสลิมเป็นจ�านวนมากร่วมใจกันท�าพิ ธี
ละหมาดตะรอเวียะฮฺ หรือการละหมาดในเวลา
กลางคืนของช่วงเดือนรอมฎอน ที่ศูนย์กลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามค�าแหง โดยชาว
มุสลิมที่ถือศี ลอดมาตลอดทั้งวัน จะละศี ลอด
มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันภายในครอบครัว
หรือตามสถานทีต
่ า่ งๆ จากนัน
ี ะหมาด
้ จึงท�าพิธล
ตะรอเวียะฮฺร่วมกันที่มัสยิด โดยจะมีอิหม่ามเป็น
ผูอ
้ า่ นอัลกุรอาน พิธน
ี จ
้ี ะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
ตลอดเดือนรอมฎอน เพื่อให้ชาวมุสลิมได้ใกล้ชิด
กับพระอัลลอฮ์
ในปีน้ี รอมฎอนเริม
้ เมือ
่ วันพฤหัสบดี
่ ต้นขึน
ที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากนายอาศิส
พิ ทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ
วันเริม
่ ต้นของการถือศีลอดรอมฎอน ชาวมุสลิม
ก็จะเริ่มถือศีลอดทั้งเดือน เพื่ อฝึกร่างกายและ
จิตใจให้มค
ี วามอดทน การอุทศ
ิ ส่วนกุศล ระลึกถึง
ผูย
้ ากไร้ และด�ารงในศรัทธาต่อองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
29
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กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศขอน�าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกลับมาบริหารเอง โดยอ้างว่า การบริหารจัดการโดยมูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครไม่สม
ั ฤทธิผ
้ ม
่ี จ
ี า� นวนไม่เพียงพอ ขณะทีก
่ ทม. ต้องอุดหนุนงบประมาณ
์ ล ทัง้ โต๊ะและเก้าอีท
ปีละถึง 45 ล้านบาท โดยจะท�าพื้นทีใ่ ห้เด็กและเยาวชนใช้เป็นแหล่งเรียนรูไ้ ด้มากขึน
้ แต่เกิดกระแสต่อต้าน
อย่างหนักจากศิลปินและประชาชน โดยเครือข่ายศิลปินและภาคประชาสังคมศิลปวัฒนธรรมยืน
่ หนังสือคัดค้าน
แก่นายกรัฐมนตรี และเกิดแคมเปญรณรงค์ในเว็บไซต์ change.org ที่มีผู้สนับสนุนกว่า 13,000 คน
หลังเกิดเสียงคัดค้าน ผูว
้ า่ ฯ กทม. จึงโพสต์ขอ
้ ความผ่านเฟซบุก
๊ ว่าจะยอมถอยหากประชาชนไม่เห็นด้วย
“ผมคงต้องตอบว่า กทม. ไม่เคยคิด และไม่มีทางที่จะท�าลายสถานที่แสดงศิ ลปะและวัฒนธรรมของ
ประเทศเรา เพียงแต่เราต้องการพัฒนาสถานทีแ่ ห่งนีใ้ ห้ได้ใช้ประโยชน์สง
ู สุด” ขณะที่ ผศ. ปวิตร มหาสารินน
ั ทน์
ผูอ
้ า� นวยการหอศิลปฯ กล่าวว่า หอศิลปฯ ยังไม่ได้รบ
ั อนุมต
ั ง
ิ บประมาณปี 2561 ตามที่ กทม. แจ้งแต่อย่างใด

FAKE SLIMMING PILLS
PROBE
พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รองผูบ
้ ญ
ั ชาการต�ารวจ
แห่งชาติ ร่วมกับองค์การอาหารและยา (อย.) ตรวจค้น
โรงงานผลิตยาลดความอ้วนเพือ
่ หาสารไซบูทรามีน
บริษท
ั ไวทัล เฮลท์ โปรดักส์ จ�ากัด ผูผ
้ ลิตอาหารเสริม
ลดน�า้ หนัก FAT 2 FIT โดยการตรวจค้นยังไม่พบ
สารทีว่ า่ จึงเก็บผลิตภัณฑ์ท้ง
ั หมดส่งให้ทาง อย.
ตรวจสอบ นอกจากนี้ยง
ั มีอาหารเสริมยีห
่ อ
้ ดังที่
ผลิตจากโรงงานบริษท
ั สยามเฮลท์แอนด์บวิ ตีแ้ คร์
จ�ากัด ผสมสารชนิดนีอ
้ ก
ี 10 ยีห
่ อ
้ คือ แคลโล Kalo,
The Eight, คอลลีวา่ , เอส-ซีเครท, Finale, แอล-ฟิน
By ลูกส�ารอง, BOXY INDELAR, Alert เรียว ไวท์,
PUSH SHE (VIVI) และ LUK SAM RONG
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นักเรียนชายต่างง่วงเหงาหาวนอนขณะก�าลัง
ยืนตรงเคารพธงชาติในวันแรกของการเปิดเทอม
เพราะยังไม่ชน
ิ ทีจ
่ ะต้องกลับมาตืน
่ แต่เช้า รวมถึง
บรรยากาศนักเรียนที่ทยอยลงจากรถโรงเรียน
รถผูป
้ กครอง กลับมาให้เห็นกันอีกครัง
้ ท้องถนน
ทีข
่ วักไขว่ไปด้วยรถราทีผ
่ ป
ู้ กครองมาส่งลูกหลาน
ตั้งแต่ยังไม่ฟา้ สาง ท�าเอาการจราจรแน่นขนัด
โดยเฉพาะถนนในเมืองอย่างบริเวณสาทรเหนือ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจึงเตรียม
อ�านวยความสะดวก จัดหาครูและนักเรียนรุน
่ พี่
ช่วยเปิดประตูรถ หยิบกระเป๋า เพื่อเร่งระบายการ
จราจรให้เกิดความคล่องตัว ขณะที่ พล.ต.ต.
จิรพัฒน์ ภูมจ
ิ ต
ิ ร รองผูบ
้ ญ
ั ชาการต�ารวจนครบาล
ได้ เ ตรี ย มเจ้ า หน้ า ที่ ต� า รวจรวม 4,000 นาย
ลงพื้ นที่ประจ�าจุดต่างๆ เพื่ออ�านวยการจราจร

THAILAND’S
LONGEST
SKYWALK

โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (สกาย
วอล์ก) เชือ
่ มระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส
อุดมสุขกับสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสบางนา
มีความคืบหน้าแล้ว 85% โดยทางเดิน
ยกระดับช่วงสถานีรถไฟฟ้าบางนาจนถึง
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
บางนา แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
ส่วนทีเ่ หลือจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 13 กรกฎาคม
สกายวอล์กแยกบางนามีความยาว
รวม 1,740 เมตร ถื อ ว่ า ยาวที่ สุ ด ใน
กรุงเทพฯ แบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ สถานี
ร ถ ไ ฟ ฟ้ า อุ ด ม สุ ข ถึ ง สี่ แ ย ก บ า ง น า
ความยาว 560 เมตร, สี่แยกบางนาถึง
สถานีรถไฟฟ้าบางนา ความยาว 460 เมตร,
สีแ่ ยกบางนาฝั่งถนนสรรพาวุธ ความยาว
340 เมตร และฝั่งถนนบางนา-ตราด
ความยาว 380 เมตร เชือ
่ มกับสะพานลอย
คนเดินข้ามด้านถนนสุขุมวิท ซึ่งช่วยให้
ประชาชนหลีกเลีย
่ งความวุน
่ วายบนถนน
ด้ า นล่ า งและการข้ า มถนนสี่ แ ยกใหญ่
ได้อย่างปลอดภัย
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วันที่ 11 พฤษภาคม วันปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรษ
ุ และผูก
้ อ
่ ตัง
้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้เปิดตึกโดม
อาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมืองที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยยาวนานกว่า 8 ทศวรรษ
ออกแบบโดยนายหมิว อภัยวงศ์ สร้างหลังคาเชือ
่ มแต่ละ
ตึกให้กลายเป็นอาคารหลังเดียวกัน ส่วนกลางของตึก
สร้างเป็นอาคาร 3 ชัน
่ ได้แบบ
้ โดยมีโดมเป็นสัญลักษณ์ ซึง
มาจากดินสอแปดเหลี่ยมที่เหลาจนแหลมคม แสดงถึง
ภูมิปัญญาที่สูงส่งของการจัดการศึ กษา ภายในมีหอ
้ ง
ท�างานของนายปรีดโี ดยสมัยสงครามโลกครัง
้ ที่ 2 เคยใช้
เป็นศูนย์บัญชาการขบวนการเสรีไทย ปัจจุบน
ั เป็นสถาน
ทีท
่ า� งานของอธิการบดีและผูบ
้ ริหารมหาวิทยาลัย และใช้เรียก
นักศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ว่า ลูกแม่โดม

ANTI-GRAB
BIKE STRIKE
กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ‘เพื่ อนแท้ชาววิน’ ราว
2,000 คน รวมตัวกันหน้าอาคารธนภูมิ ซึ่งเป็น
ทีต
่ ง
ั้ ของบริษท
ั แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เพื่ อเรียกร้องให้หยุดให้มอเตอร์ไซค์สว่ นบุคคล
(ป้ายทะเบียนสีขาว) รับส่งผูโ้ ดยสารผ่านแอปพลิเคชัน
โดยแกนน�ากล่าวว่า อยากเรียกร้องให้มีการเชิญ
ทุกฝ่ายไปคุยกัน ไม่ได้ปฏิเสธแอปพลิเคชัน และขอให้
จัดการเรื่องรับส่งผู้โดยสารข้ามเขต
หลั งการประท้วงไม่ก่ี วัน ผู้ บริ ห ารบริ ษั ท
แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย ได้แถลงว่า เข้าใจสภาพ
ของกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่ีประสบกับความ
ยากล�าบากทัง
้ ต้นทุน รายได้ ความมัน
่ คง และความ
ปลอดภัยในอาชีพ แต่การน�าเทคโนโลยีมาใช้แทน
การให้บริการแบบเดิมจะช่วยพั ฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตัวผู้ให้บริการเอง ทั้งเพิ่ มรายได้ให้แก่
ผูข
้ บ
ั ขี่ มีประกันอุบต
ั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลให้
และมีความโปร่งใสด้านราคา และตอบโจทย์ความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสาร

RAMADAN
SOUTHERN BOMBS

หลังเริม
ั สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุคนร้าย
่ ต้นเดือนแห่งรอมฎอนเพียงไม่กว่ี น
ลอบวางระเบิดชนิดแสวงเครื่อง โดยน�าไปวางไว้ตามตู้เอทีเอ็มหน้าธนาคารต่างๆ
เสาไฟฟ้า โรงจอดรถบ้านพักเจ้าหน้าที่ ในเวลาไล่เลีย
่ กันกว่า 20 จุด ทัง
้ ในจังหวัดปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส เมื่อคืนวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บที่จังหวัดปัตตานี
2 ราย และกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายได้ขณะน�ามาวางระเบิดหน้าตู้ พล.ท. ปิยะวัฒน์
นาควานิช แม่ทัพภาค 4 เชื่อว่า เป็นฝีมือของเเนวร่วมรุ่นเก่าที่เคยก่อเหตุลก
ั ษณะนี้
มาเเล้วเมือ
่ 4-5 ปีกอ
่ น และมีสมาชิกแนวร่วมชุดใหม่รว่ มก่อเหตุดว้ ย จึงเร่งให้เจ้าหน้าที่
ติดตามตัว พร้อมคุมเข้มพื้ นที่ตลอดเดือนรอมฎอน
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THE FRONT PALACE
& THE PRESERVATION

OF ITS LEGACY

ธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี
ใช้เวลาช่วงต้นของชีวต
ิ ส่วนใหญ่ทส
่ี หรัฐอเมริกา หากแม้กระนัน
้ ความใคร่รู้
ที่ จ ะท� า ความเข้ า ใจตั ว ตนและมาตุ ภู มิ ใ ห้ ก ระจ่ า ง ผลั ก ดั น ให้ เ ธอสนใจ
ประวัติศาสตร์แห่งโลกตะวันออก และคว้าปริญญาตรีสาขาเอเชียศึ กษา
พร้อมเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเป็นผลส�าเร็จ
เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ สลัก แก้วเชื้อ, นวลตา วงศ์เจริญ
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FOND OF
THE PAST

ด้ ว ยความหลงใหลในเรื่ อ งราว
แห่ ง อดี ต คุ ณ ใหม่ เ ลื อ กกลั บ มา
ท�างานต�าแหน่งนักอักษรศาสตร์
ปฏิ บั ติ ก าร กลุ่ ม ประวั ติ ศ าสตร์
ส�านักวรรณกรรมและประวัตศ
ิ าสตร์
่ �านักสถาปัตยกรรม
ช่วยราชการทีส
กรมศิลปากร และโครงการ ‘วังน่า
นิมิต’ คือความท้าทายที่ท�าให้เธอ
้ ฟื้ นบทส�าคัญในประวัตศ
รือ
ิ าสตร์ไทย
่ นรุน
ทีค
่ ใหม่อาจไม่เคยรับรูม
้ าก่อน

่ ย้อนกลับไปในอดีต
“อยากกลับมาท�างานอนุรก
ั ษ์ อยากน�าส่วนทีเ่ ป็นครีเอทีฟ ศิลปะ หรือแฟชัน
ให้ ค นเข้ า ใจว่ า เรามาถึงตรงนี้ไ ด้อย่า งไร เกี่ยวข้องกับอันนี้อย่างไร สนใจที่ จะท�า แบบนั้ น
อีกส่ วนหนึ่งคือ รู้สึกว่าไม่ได้เข้าใจตัวเองเท่าไร เลยอยากเข้าใจตัวเอง เข้าใจความเป็นไทย
อยากพู ดภาษาไทย อยากรู้จักคนไทยมากขึ้น”

เช้าวันที่แดดจ้า ณ พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในพื้ นที่ของวังหน้า คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน
เปิดโอกาสให้ THE STANDARD สัมภาษณ์พิเศษ
เพื่อบอกเล่าถึงเส้นทางชีวต
ิ หลังเรียนจบ งานแรก
่ น
่ และโฆษณา รวมถึงจุดเปลีย
ในโลกแห่งแฟชัน
ที่น�าพาให้กลับมาเป็นข้าราชการกรมศิ ลปากร
ผู้ก�าลังมุ่งมั่นกับโครงการใหญ่ ‘นิทรรศการ
วังน่านิมิต’ ที่จะย้อนรอยหนึ่งในโบราณสถาน
ส� า คั ญ ที่ สุ ด แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ ถู ก ลื ม
ให้ ก ลั บ มามี ชี วิ ต โลดแล่ น อยู่ ใ นความทรงจ� า
่ นไทยก�าลังโหยหา
ของคนยุคปัจจุบน
ั ในช่วงทีค
รากเหง้าแห่งตัวตน
ความสนใจด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ข องคุ ณ ใหม่
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์เอเชียเริ่มตั้งแต่เมื่อไร

ใหม่เป็นลูกครึง่ อยูท่ อี่ เมริกามาตลอด แต่ตอนเด็กๆ
ช่วงพักร้อนก็กลับมาเมืองไทยทุกปี มาออกงานกับแม่
บางทีก็ไปวัด ไปอยุธยา ไปญี่ปุ่น ไปเมืองจีน รู้สึกมี
ความผูกพันกับเอเชีย มีความสนใจตรงนีพ้ อสมควร
เลยอยากที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น
ความสนใจในวั ย เด็ ก เข้ ม ข้ น จนท� า ให้ ต อนเข้ า
มหาวิทยาลัยเลือกเรียนประวัตศ
ิ าสตร์เลยหรือ

ตอนเด็กชอบเรือ่ งทีม่ ที มี่ าทีไ่ ป มีเส้นแบ่งล�าดับเวลา
เช่น ถ้าอยากเข้าใจว่า ท�าไมเมืองไทยถึงเป็นอย่างที่
เราเห็นอยู่ตอนนี้ ก็ต้องย้อนดูอดีต อย่างวังหน้าที่
เห็นอยู่ตอนนี้ ถ้าเราอยากเข้าใจสถาปัตยกรรมหรือ
การวางผัง ก็ตอ้ งย้อนกลับไปทีอ่ ยุธยา เพราะเราย้าย
จากตรงนัน้ เข้ามากรุงเทพฯ คนสมัยนัน้ ก็อยากตัง้ ให้
คล้ายกับทีอ่ ยุธยา เราก็ตอ้ งท�าความเข้าใจไทม์ไลน์
ว่ า ท� า ไมคนในยุ ค นั้ น ถึ ง เลื อ กตั้ ง ไว้ ต รงนี้ แ บบนี้
ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลย
ตอนเข้ามหาวิทยาลัยยังไม่รู้ว่าอยากท�าอะไร
เราเข้าไปเรียนหลายวิชา โดยเฉพาะวรรณกรรม
ทั้งจีนและญี่ปุ่น ในความคิดของเรา ประวัติศาสตร์
มี ห ลายมุ ม มอง ทั้ ง แบบที่ บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น ทางการ
หรือวรรณกรรมก็เป็นอีกมุมหนึง่ ทีต่ อ้ งเข้าใจเช่นกัน
ตอนทีเ่ ลือกเรียนสาขาเอเชียศึกษา หรือ Asian
Studies ก็คิดว่า อาจจะกลับมาท�างานที่เอเชีย
ความตั้งใจส่วนหนึ่งก็คือ เราเรียนเพื่อให้เข้าใจ
วัฒนธรรมในภูมภิ าคเอเชีย เพือ่ ทีต่ อ่ ไปท�างานร่วมกัน
จะได้เข้าใจวัฒนธรรม เข้าใจประวัติศาสตร์ ท�าให้

ท�างานได้ดีมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือ เพราะเป็นคน
เอเชีย เป็นคนไทย ก็อยากเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น
เพราะโตทีเ่ มืองนอกมาตลอด แต่ปญ
ั หาคือ ตอนเรียน
ประวัติศาสตร์เอเชีย ที่อเมริกาจะไม่ค่อยสอนเรื่อง
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่าไร แต่จะเรียนเรื่อง
ญี่ปุ่น จีน เกาหลีเยอะกว่า
เมื่อเราทราบแล้วว่า อยากเรียนด้านเอเชีย
ทั้ ง หมดเลย เรี ย นวั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร์
วรรณกรรม วรรณคดี สุดท้ายก็เน้นอยู่สองอย่างคือ
วรรณคดี แ ละประวั ติ ศ าสตร์ มี ห ลายคนถามว่ า
ท�าไมเรียนทั้งสอง มันต่างกัน เพราะประวัติศาสตร์
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว ถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ
มันคือ Collection of Memories มันขึ้นอยู่กับเราว่า
จะเลือกเก็บเรือ่ งไหน มุมไหน ประวัตศิ าสตร์มนั เป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของประเทศนั้น มันเป็น
สิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในเชิงทางการ แต่ว่าจริงๆ แล้ว
ประวัตศิ าสตร์มหี ลายมุมมอง มุมมองศิลปะ มุมมอง
ของบุคคลทางการเมือง มุมมองของนักวิชาการ
หรือมุมมองของคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นที่ทั่วไป
คนแบบนีจ้ ะเขียนเรือ่ งทีเ่ ราเห็นเป็นวรรณคดี บทกวี
ถ่ายทอดผ่านละคร ศิลปะการแสดง นีค่ อื ความรูส้ กึ
ของคนที่อยู่ในพื้นที่ในช่วงประวัติศาสตร์ตอนนั้น
คือการแสดงตัวตนของเขา
ในความคิดของเรา ถ้าจะเข้าใจวัฒนธรรมของ
จีน ญี่ปุ่น ไทย หรือไม่ว่าที่ไหนๆ ก็ไม่ใช่แค่เข้าใจ
สิ่งที่ถูกบันทึกไว้อย่างเดียว ต้องเข้าใจวรรณกรรม
และศิลปะการแสดงทั้งหมดเลย

ชุมชนก็ได้ขอ้ มูลเยอะ คุยกับผูส้ งู อายุกไ็ ด้อกี มุมหนึง่
ความทรงจ�าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องฟัง
ข้อมูลทั้งหมดถึงจะเข้าใจภาพหลัก

คุณใหม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยจากทางไหน

่
หลังเรียนจบ คุณใหม่เริม
่ งานแรกในสายแฟชัน
้ ได้อย่างไร
และโฆษณา ความสนใจเบนไปทางนัน

เรียนจากการคุยมากกว่า สมัยก่อนที่ประวัติศาสตร์
ไม่ได้มกี ารจดบันทึกไว้ แต่เรารูเ้ รือ่ งต่อเนือ่ งมาจนถึง
ตอนนี้ได้ เพราะมีพวกศิลปะฝาผนัง หรือถ�้า ถ้าจะ
เรียนรู้อะไร บางทีไม่จ�าเป็นต้องอ่านอย่างเดียวก็ได้
ที่ส�าคัญที่สุดคือ ต้องเข้าไปเรียนรู้กับคน เข้าไปถึง
สถานที่โดยตรง
การเรียนประวัติศาสตร์ไทยคือ การเข้าไปคุย
ตั้งใจไปค้นหาข้อมูลเอง ออกไปตามสถานที่ต่างๆ
ถ้ามีนักวิชาการก็นั่งคุยกันยาวๆ ตั้งค�าถามเยอะ
เจาะลึกในเรื่องที่คนอื่นไม่ได้ให้ บางทีก็คุยกับคน
ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าช่วงนั้นเขารู้สึกอะไรกับสิ่งที่
เกิดขึ้น แล้วก็คุยกับคนที่ท�างานร่วมกัน อาจจะเป็น
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หรือสถาปนิก คุยกับ

่ ลับมาเมืองไทย ทูลกระหม่อม
สมัยเด็กๆ เวลาทีก
่ า่ งๆ ก็ทา� ให้มโี อกาสได้เห็นและเรียนรู้
แม่พาไปทีต
อยู่บ้างแล้วใช่ไหม

ก็เห็นอยู่ ก็เข้าใจ เมื่อก่อนเคยกลับมาเป็นช่วงๆ
2 เดือน 3 เดือน กลับมาก็เที่ยวสนุกสนาน แต่มัน
ก็ไม่เหมือนกลับมาอยู่กับที่ มาอยู่ทุกวันประจ�า
ได้พัฒนาความสัมพันธ์ มีเพื่อนมีอะไรแบบตอนนี้
ประเด็นที่ได้ยินกันบ่อยคือ คนไทยไม่ค่อยสนใจ
่ งประวัตศ
่ งนีอ
้ ย่างไร
เรือ
ิ าสตร์ คุณใหม่มองเรือ

เป็นปัญหาทั่วโลกเลย เพราะเราเลือกที่จะพัฒนา
พวกตึกหรือสิ่งที่จับต้องได้ แต่ปัญหาคือ เราไม่ได้
เอาคนมาด้วย เราเก็บตึกเก่าไว้ได้ก็จริง แต่ความ
รูส้ กึ ของคนมันหายไปแล้ว มันจึงไปต่อไม่ได้ ทัว่ โลก
เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ตลอด อย่างเช่นตอนนี้ในโมซุล
ประเทศอิรกั มิวเซียมทีเ่ ก็บวัตถุโบราณอายุกว่าพันปี
ถูกท�าลาย คนเข้าไปไม่ได้ เพราะมีสงคราม คนรุน่ ใหม่
ทีท่ า� งานเกีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์โบราณสถาน อนุรกั ษ์
แหล่งประวัตศิ าสตร์ ทัง้ นักโบราณคดี นักประวัตศิ าสตร์
สถาปนิก ภัณฑารักษ์ ก็ต้องคิดว่า จะแก้ปัญหานี้
อย่างไร เลยขอให้คนทีเ่ คยไปมิวเซียมและเคยถ่ายรูป
เอาไว้ส่งมาเป็นข้อมูล คล้ายๆ กับ crowdsourcing
เพื่อบันทึกให้เด็กรุ่นหลังได้เห็น

ส่วนใหญ่คนที่เรียนประวัติศาสตร์จะท�างานด้าน
วิชาการ แต่ตอนนั้นเพิ่งเรียนจบ และเป็นคนชอบ
อะไรเชิงสร้างสรรค์ กลัวว่าถ้าท�างานวิชาการจะ
ไปด้วยกันไม่ได้ เราเลยไปท�าอย่างอื่นก่อน ซึ่งถ้า
ไม่ได้จริงๆ ก็ไม่เป็นไร ก็เปลี่ยนเส้นทางกลับไปท�า
ประวัติศาสตร์ได้
ท�าไมตอนนั้นสนใจแฟชั่นและงานโฆษณา

ตอนนั้นอาจเป็นวัยรุ่น ชอบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
ก็ดหู นังสือพิมพ์หางานท�า ก็เห็นว่ามีงานนีเ้ ปิดรับอยู่
เราเลยส่งไป เราเป็นคนที่ครีเอทีฟ เลยอยากอยู่ใน
วงการทีค่ นมีความคิด มีความรูเ้ ยอะ ตอนนัน้ ยังไม่มี

่ ี้
“identity ความเป็นตัวตนเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าเราไม่เข้าใจว่า เรามาจากไหน มาอยู่ในสถานทีน
ได้อย่างไร ถ้าเขาไม่รู้สึกว่ามี identity แล้วเขาจะสู้เพื่ ออะไร ท�าอะไรเพื่ ออะไร และจะมีชีวิตอยู่
ในโลกนี้ เ พื่ ออะไร แบบนี้ จ ะพั ฒนาตั ว เองได้ อ ย่ า งไร นี่ แ หละประวั ติ ศ าสตร์ ถึ ง ส� า คั ญ
เพราะถ้าประวัติศาสตร์หายไป มีหลายคนที่รู้สึกว่า เขาเสียตัวตนของตัวเองไป ก็จะอยู่ในโลกนี้
ด้วยความไม่เข้าใจ”

ประสบการณ์ ก็ เ ลยทดลองท� า งานคล้ า ยๆ กั บ
เป็ น เด็กฝึกงานไปก่อน ตอนนั้นท�างานที่ Yohji
Yamamoto ซึ่งเป็นบริษัทที่คนรู้จักกันเยอะ ก็ชอบ
ท�างานที่นั่น
มี ห ลายคนถามว่ า เรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ม า
แล้ ว มั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ แฟชั่ น อย่ า งไร จริ ง ๆ แล้ ว
แฟชั่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่แยกกัน
ไม่ ไ ด้ แฟชั่ น คื อ วิ ธี ที่ จ ะแสดงตั ว ตน เป็ น วิ ธี ที่
คนแสดงออกต่อความคิดที่ว่า How do they see
themselves? เขามองเห็นประวัติศาสตร์อย่างไร
เขาบันทึกประวัติศาสตร์อ ย่ า งไร บางคนก็ ใ ช้ ผ ้ า
เพื่อแสดงความคิดของเขา บางคนท�าวรรณกรรม
บางคนก็ท�างานวิชาการ และบางคนก็ท�าแฟชั่น
ในแต่ ล ะยุ ค ก็ มี ก ารเปลี่ ย นไปตามอารมณ์ ข อง
ประวัติศาสตร์ บางทีเครื่องมือของการท�าเสื้อผ้า
เปลี่ยนไป มีการแลกเปลี่ยนผ้าจากเมืองนอก เช่น
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ผ้าจะออกเป็นผ้าไทย ในช่วง
สมัยรัชกาลที่ 5 เราเริ่มเห็นสไตล์ของฝรั่งเข้ามา
นี่ เ ป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง หมดเลย มั น บั น ทึ ก สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงมาตลอด
่ กับ Yohji Yamamoto
ประสบการณ์ดา้ นแฟชัน
และ Hermès ท�าให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ท�างานทีบ่ ริษทั ญีป่ นุ่ เขาจะสอนเรือ่ งความตัง้ ใจของ
การท�างาน ถ้าเป็นเด็กไฟแรงอาจจะอยากเข้าไป
ท�างานที่ใหญ่ๆ ที่จะเห็นผลส�าเร็จมหาศาล คนจะ
ได้เห็นว่า ความเก่งของเราถึงระดับไหน แต่ญี่ปุ่น
เขาจะถือว่า ต้องวางพืน้ ฐานทางความคิดก่อน ถ้าหาก
ไม่เข้าใจพื้นฐาน คุณจะเข้าใจอะไรไม่ได้เลย
วิธสี อนของเขาดีมาก ขนาดการท�าซูชิ คนทีเ่ ป็น
ซูชเิ ชฟแค่ปน้ั ข้าวเฉยๆ เขายังต้องท�า 2-3 ปี กว่าจะได้
เลือ่ นขัน้ เพราะถ้าไม่เข้าใจตรงนีก้ ไ็ ปต่อไม่ได้ นัน่ เป็น
วิธกี ารท�างานกับ Yohji เขาจะให้ทา� บางสิง่ บางอย่าง
และเขาจะดุ จะสอนว่าต้องละเอียด เช่น แพ็กเกจ
อันนี้อาจจะเอาไปให้คนรู้จักกัน แต่ก็ต้องท�าให้
ใกล้เคียงกับแพ็กเกจที่จะเอาไปให้คนส�าคัญ
คุณภาพก็เป็นเรือ่ งส�าคัญ เขาจะคอยดู เราชอบ
ตรงนี้ เพราะมันท�าให้เราเป็นคนละเอียด เป็นคนที่
ไม่บน่ กับเรือ่ งอะไร ทุกอย่างมีทางออกหมด วิธสี อน
ของเขามันช่วยได้ตลอด ตอนที่ไปท�างาน Hermès
คนที่นั่นยังพูดเลยว่า “คุณเป็นคนละเอียด เป็นคน
ระวัง เป็นคนใจเย็น” เพราะมันเป็นงานทีต่ อ้ งใช้สมาธิ

สุ ดท้ายท�าไมมารู้ว่า เราไม่อยากท�าแฟชั่นแล้ว
และอยากกลับมาท�างานด้านประวัติศาสตร์

ตอนนั้นท�างานเกี่ยวกับการสื่อสาร ถึงจะเห็นแล้ว
รูแ้ ล้วว่า ชอบไม่ชอบอะไรก็ตอ้ งท�าไปก่อน พอท�าไป
สัก 2 ปี เริ่มรู้ว่าจริงๆ เราสนใจเรื่องแฟชั่น แต่อาจ
จะไม่ใช่ดา้ นการสือ่ สารแบบทีท่ า� อยู่ ตอนนัน้ หัวหน้า
ที่ท�างานด้วยเคยเป็นศาสตราจารย์ท่ี THE MET
Costume Institute คือคล้ายๆ กับเป็นส่วนหนึง่ ของ
พิพิธภัณฑ์ The Metropolitan Museum of Art
ที่นิวยอร์ก ที่เจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เขาจะ
เอาเสื้อผ้าในอดีตมาเล่าเรื่องให้คนเข้าใจว่า ท�าไม
ในอดีตคนถึงแต่งตัวแบบนี้ เราคุยกัน หัวหน้าบอกว่า
“คุณยังสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อยู่ คุณอาจ
สนใจคุยกับพวกภัณฑารักษ์ คนทีท่ า� งานในวงการนี้
เพราะว่ามันสามารถเอาประวัติศาสตร์ส่วนที่เป็น
Creative Fashion มาน�าเสนอได้”
นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ท�าใ ห้คิดว่ากลับมาท�างาน
แบบนี้ได้ เอาศิลปะมารวมกับ วัฒนธรรม ตอนนั้น
สนใจว่า อยากกลับมาท�างานด้านอนุรกั ษ์ อยากเอา
ส่วนที่เป็นครีเอทีฟ ศิลปะ หรือแฟชั่น ย้อนกลับไป
ในอดีตให้คนเข้าใจว่า เรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไร
อีกส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่า ไม่ได้เข้าใจตัวเองเท่าไร
เลยอยากเข้าใจตัวเอง เข้าใจความเป็นไทย อยากพูด
ภาษาไทย อยากรู้จักคนไทยมากขึ้น

ยอมรับในบางจุด ถ้าสิ่งที่เราเสนอผิด และสิ่งที่
คนอื่นเสนอนั้นส�าคัญกว่า เราก็ต้องยอมรับความ
คิดเห็นคนอื่น
โครงการแรกๆ ที่ท�าในเมืองไทยคืออะไร

ช่วงแรกยังเรียนรูเ้ รือ่ งประวัตศิ าสตร์กอ่ น เลยเข้าไป
ท�าหลายอย่าง ก็ไปท�าเรือ่ งมรดกโลก เพราะเราถนัด
ภาษาอังกฤษและการเขียน เลยสนใจวิธีว่า จะเอา
ประวัติศาสตร์มาเขียนให้คนสนใจอย่างไร จากนั้น
เริ่มไปประชุมเยอะ เริ่มเจาะลึก และท�าให้เราเข้าใจ
ว่าตัวเองสนใจทางด้านไหน เหมือนเบือ้ งต้นเป็นการ
เรียนรู้ ทดลอง เข้าไปดูแหล่ง เข้าไปดูงาน ก่อนที่จะ
ไปเจาะลึก ก็เป็นปีเลย เพราะต้องเข้าใจว่า ถ้าคนทัว่ ไป
ไม่เคยเห็นแหล่งนี้ แล้วเราก็ต้องใช้ประโยคเดียว
เพื่อจะเขียนว่า ท�าไมแหล่งนี้ถึงส�าคัญ มันยากนะ
ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของแหล่ง เข้าใจความเป็นมา
ของแหล่ง ว่าแต่ละยุคมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เชื่อมกันอย่างไร ก็ต้องคุยกับนักโบราณคดีหรือ
นักประวัติศาสตร์ คุยกับชุมชน เอาข้อมูลทั้งหลาย
มาประกอบเป็นภาพให ญ่ข้ึนมา ให้คนเข้าใจว่า
แหล่งนี้ส�าคัญอย่างไร
้ นไทยให้ความสนใจประวัตศ
้
ช่วงนีค
ิ าสตร์มากขึน
โครงการวังน่านิมิตถือว่ามาถูกจังหวะพอดี

เยอะมาก คนที่นิวยอร์กเขาจะอยู่กับตัวเอง ไม่ค่อย
มีความคุ้นเคยเป็นส่วนตัวเท่าไร ชอบบรรยากาศ
การท�างานทีเ่ มืองไทยมากกว่า คือใช้เวลาพอสมควร
แต่ก็สนุก เพราะคนไทยอบอุ่น มีการช่วยเหลือกัน
แม้โดยส่วนตัวจะไม่ได้ใกล้ชิดกัน แค่ฝากให้ช่วย
ดูแลเพือ่ น คนไทยก็จะดูแลเต็มทีเ่ ลย มีความอบอุน่
ซึ่งที่อเมริกาไม่มี

ความเป็นมาของโครงก ารนี้คือ ไปสัมมนา ได้คุย
กับคน ก็เริ่มเห็นว่า ข้อมูลมันเยอะ ถ้าเราพัฒนา
ด้านอนุรักษ์ตึกอย่ างเดียวมันไม่พอ การจะอนุรักษ์
มันมีหลายส่วน
ส่วนหนึ่งคือ การอนุรักษ์ตัวอาคาร หรือสิ่งที่
จับต้องได้ อีกส่วนคือ ความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจว่า
เมือ่ ก่อนสร้างตึกนีข้ นึ้ มาเพราะอะไร ท�าไมถึงวางผัง
อย่างนี้ คนไทยมีความเชื่อเยอะมากเกี่ยวกับการ
วางผัง มีความรู้สึกของคนเยอะ เป็นความทรงจ�า
ทางประวัติศาสตร์ที่เราสั่งสมไว้

่ ง
ทูลกระหม่อมแม่ให้คา� แนะน�าอย่างไรบ้างในเรือ
การท�างาน หรือการกลับมาอยู่ในสังคมไทย

วังหน้าส�าคัญอย่างไร ทีมงานจึงอยากน�าเสนอ
นิทรรศการวังน่านิมิต

การท�างานระหว่างคนไทยกับที่นิวยอร์กมีความ
แตกต่างเยอะไหม

แม่ให้ค�าแนะน�าคือ การจะท�างานร่วมกันต้องให้
เกียรติกัน อันนี้เป็นเรื่องหลักเลย ต้องให้เกียรติคน
ทุกคนมีสว่ นในการผลักดันองค์กร ทุกคนส�าคัญหมด
มีบทบาทหน้าทีต่ า่ งกัน เราต้องให้เกียรติในจุดนี้ สิง่ ที่
คิดอาจไม่ตรงกันก็ได้ แต่ก็ต้องฟังไว้ก่อน เราต้อง

เราจะเน้นสิ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยนึกถึง ในช่วงนั้น
อยากท�าโครงการให้คนเข้าถึงข้อมูลได้ คล้ายๆ กับ
การตีความ เอาข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ รามีอยูใ่ นกรมศิลป์ฯ
เข้าถึงคนด้วยวิธที เี่ ข้าใจง่าย ให้คนเห็นความส�าคัญ
ในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่ามันส�าคัญ

“วังหน้ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์วังหน้าถือว่ามีอ�านาจและบทบาท
เยอะมาก แต่ ค นสมั ย นี้ ไ ม่ ค่ อ ยรู้ ถ้ า ไม่ รู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ต รงนี้ แล้ ว เราจะรู้ ค วามส� า คั ญ ของ
่ องวังหน้าด้วย”
กรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างไร ถ้าจะเข้าใจความเป็นกรุงเทพฯ ก็ตอ
้ งเข้าใจหน้าทีข

มีการคุยกับคนที่ส�านักฯ หลายครั้งว่า ก่อนนี้
เคยมีโครงการวังหน้า และมีขอ้ มูลเยอะ เราก็ไม่เคย
ทราบว่า เมือ่ ก่อนมันใหญ่โตถึงขนาดนี้ ความเป็นมา
ของวังหน้าเป็นอย่างไร ท�าไมสถาปัตยกรรมที่เรา
เห็นทั้งหมดถึงคล้ายกับสมัยอยุธยา เราก็คิดว่า
โครงการนี้ขอเอามาท�าต่อได้หรือเปล่า จะท�าให้มัน
เข้าถึงคนได้ง่าย โดยการใช้เครื่องมือที่ร่วมสมัย
ใช้เทคโนโลยีที่เด็กเข้าใจให้มันสนุก มีสีสัน ท�าให้
รู้สึกว่า เป็นของที่ไม่นิ่ง เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
เป็นการขอท�าต่อในแง่ของการตีความ ก็คือเอา
ข้อมูลแต่ละมุมมาใช้ โดยการเล่าเรื่องใหม่และใช้
เทคโนโลยีมาช่วยให้เข้าถึงคนได้ง่าย
้ ว้ ยตัวเอง
คุณใหม่เป็นคนเริม
่ ต้นนิทรรศการนีด

สั ม พั น ธ์ กั บ คนได้ มั น เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช ่ ว ยให้ ค น
เข้าถึงได้อย่างสนุกและมีความร่วมสมัย

ตอนนี้มีเครื่อง มือเยอะขึ้น บางครั้งเราสนใจ
จะน�าเรือ่ งนัน้ มาตีความใหม่ เป็นภาพทีค่ นเข้าถึงได้

ในมุมมองของคุณใหม่ ท�าไมเราต้องเรียนรูแ
้ ละ
ด�ารงประวัติศาสตร์ไว้

คุณใหม่สนใจเมืองเก่าในอดีตมากกว่าที่จะมอง
เมืองในอนาคตแบบ futuristic อะไรพวกนั้น

identity ความเป็นตัวตนเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าเราไม่
เข้าใจว่า เรามาจากไหน มาอยูใ่ นสถานทีน่ ไี้ ด้อย่างไร
ถ้าเขาไม่รู้สึกว่ามี identity แล้วเขาจะสู้เพื่ออะไร
ท�าอะไรเพือ่ อะไร และจะมีชวี ติ อยูใ่ นโลกนีเ้ พือ่ อะไร
แบบนีจ้ ะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร นีแ่ หละประวัตศิ าสตร์
ถึงส�าคัญ เพราะถ้าประวัตศิ าสตร์หายไป มีหลายคน
ทีร่ สู้ กึ ว่า เขาเสียตัวตนของตัวเองไป ก็จะอยูใ่ นโลกนี้
ด้วยความไม่เข้าใจ

ไม่ได้เป็นคนเริม่ ต้น เอาเครดิตไปไม่ได้เลย เพราะว่า
โครงการนี้คนเก่งเยอะมากเลย คนเข้ามาช่วยเยอะ
มีการดึงคนมาจากหลายส�านัก เราก็ต้องเข้าใจ
หลายๆ มุมมอง ทั้งของนักสถาปัตย์ ภูมิสถาปนิก
นักประวัตศิ าสตร์ ภัณฑารักษ์ มุมมองของแต่ละคน
ส�าคัญเท่ากัน ตอนที่จะเริ่มท�านิทรรศการก็ต้องใช้
เวลาคุยกับทุกคนว่า มุมมองเขาคืออะไร คิดว่าข้อมูล
ทีเ่ ก็บสัง่ สมเอาไว้จะท�าให้คนเข้าใจได้อย่างไร ควรจะ
เอาอันไหน ต้องอธิบายในแง่ไหน ใช้เครื่องมืออะไร
แล้วก็เริ่มสะสมภาพถ่ายเก่า ภาพถ่ายฟิล์มกระจก
ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ มันมาจากการช่วยเหลือของทุกคน
ต้องให้เครดิตทุกคนในโครงการนี้

วังหน้าส�าคัญอย่างไรในแง่ของสถาปัตยกรรม

ท�าไมเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ในนิทรรศการนี้

ย้อนกลับไปตอนเด็ก คุณใหม่บอกว่า ได้กลับมา
เมื อ งไทยบ่ อ ยๆ ได้ พ บเห็ น โบราณสถานและ
สถาปัตยกรรมมากมาย มีอะไรที่คุณใหม่ชอบ
หรือมีเรื่องราวของยุคไหนที่ชอบเป็นพิ เศษไหม

บางทีเราอาจจะคิดว่า ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ได้
ตลอด ไม่ต้องกังวล แต่จริงๆ มันหายได้ เช่น อิรัก
ที่มีการเข้าไปทุบพิพิธภัณฑ์ทิ้ง ประวัติศาสตร์ที่อยู่
มาเป็นพันปีหายไปหมดภายในหนึ่งวัน เราก็ต้อง
คิดว่า ถ้าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นกับตา
เราจะท�าให้มนั คงอยูต่ อ่ ไปได้อย่างไร ให้เด็กรุน่ ใหม่
ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างไร
อีกอย่างหนึ่ง เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่
เข้าใจกันดี ทุกคนมีไอแพด ไอโฟน ทุกคนเข้าใจว่า
มันเป็นเครื่องมือที่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดต่อไป
ในอนาคตได้ บางทีในวันข้างหน้า ถ้าทุกสิง่ ทุกอย่าง
หายไปหมดแล้ว แต่เรายังมีเครื่องมืออย่าง AR
(Augmented Reality), VR (Virtual Reality) เอามา
ใช้ในเรือ่ งของการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม สิง่ ที่
เกิดขึ้นในอดีตมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ สร้างความ

เป็นพระราชวังที่อยู่ด้านหน้าที่ส�าคัญมากในช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์ เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช
เช่น สมัยรัชกาลที่ 4 ก็เป็นทีป่ ระทับของ Second King
(พระมหากษัตริยพ์ ระองค์ที่ 2) หรือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
วังหน้ามีมาตั้ง แต่สมัยอยุธยาแล้ว ซึ่งในสมัย
ต้นรัตนโกสินทร์วังหน้าถือว่ามีอ�านาจและบทบาท
เยอะมาก แต่คนสมัยนีไ้ ม่คอ่ ยรู้ ถ้าไม่รปู้ ระวัตศิ าสตร์
ตรงนี้ แล้วเราจะรูค้ วามส�าคัญของกรุงรัตนโกสินทร์
ได้อย่างไร ถ้าจะเข้าใจความเป็นกรุงเทพฯ ก็ต้อง
เข้าใจหน้าที่ของวังหน้าด้วย

เรารู้สึกว่า เมื องไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
และจริงๆ สนใจเรื่องอยุธยาพอสมควร ขนาดพูดถึง
ยังต้องระบุวา่ สมัยไหน เพราะเป็นยุคทีย่ าวนาน 400
กว่าปี มันไม่เหมือนกันในแต่ละยุค หากเทียบกับ
ยุคในละคร บุพเพสันนิวาส ก็คือเป็นช่วงที่เจริญ
เปิดให้ต่างชาติเ ข้ามา รับนวัตกรรมจากเมืองนอก
เข้ามาเยอะขึ้น เลยเป็นช่วงที่มีความน่าตื่นเต้น
ตอนเด็กๆ เวลานึ กถึงประวัติศาสตร์จะนึกถึง
ช่วงแบบนี้ อยากรู้ว่า เมื่อก่อนเคยเป็นแบบไหน
อย่างที่วัดไชยวั ฒนาราม เขาก็พูดกันว่า เมื่อก่อน
จะมีสแี บบนี้ องค์ปรางค์ประธานเคยมีทองปิด ถ้าตอน
พระอาทิตย์ตกดินคงจะสวยมาก

เป็นคนชอบอดีตมากกว่า แต่ถา้ ถามว่ามันเกีย่ วข้อง
กันไหม มันก็เชื่อมกัน เช่น การวางแผนเมือง ถ้าจะ
ท�างานตรงนี้ให้ได้ ดี ก็ต้องมองย้อนกลับไปในอดีต
ต้องเข้าใจว่า ท�าไม สถานที่นี้ถึงตั้งแบบนี้ วางผัง
แบบนี้ ความส�าคัญของแต่ละตึกคืออะไร ความเชือ่
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องคืออะไร ถ้าเอาตึกตึกหนึ่งออกไป
ความรู ้ สึ ก กั บ ความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น จะหายไป
หรือเปล่า ความรู้สึก ของคนและวัฒนธรรมที่อยู่ใน
สถานที่จะหายไปไหม เราก็ต้องคิดด้วย
คุ ณ ใหม่ ม องว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ ป รั บ เปลี่ ย นได้
เมื่ อ มี ก ารขุ ด พบข้ อ มู ล ใหม่ ๆ ที่ น� า ไปสู่ ก าร
ตีความใหม่อย่างสมเหตุสมผล

ถ้าจะเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ให้เข้าใจ เรือ่ งส�าคัญทีจ่ ะ
พยายามย�า้ ตลอดเลยคือ ถ้ายกเรือ่ งสถาปัตยกรรม
การแสดง หรือจิตรกรรมอะไรก็ตาม มันคือเครือ่ งมือ
การแสดงตั ว ตนในบริ บ ทของสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น ๆ
และสิง่ ทีส่ อื่ ออกมาก็มหี ลายมุมตามสถานการณ์ เรา
ก็ต้องเข้าใจให้หมด
ถ้าพูดให้ลกึ กว่านี้ ประวัตศิ าสตร์คอื คอลเล็กชัน
ของเรื่องที่เราอยากจะเก็บไว้ในความทรงจ�า เป็น
จิก๊ ซอว์ชนิ้ หนึง่ ของภาพใหญ่ การบันทึกประวัตศิ าสตร์
ตามสือ่ ต่างๆ ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึง่ ศิลปะการแสดง
ทั้งหลายเป็นองค์ประกอบส�าคัญ เพราะมันสะท้อน
มุมมองของคนในช่วงนั้น ถ้าจะเข้าใจภาพทั้งหมด
ก็ต้องเข้าไปศึกษาองค์ประกอบย่อยส่วนนี้ด้วย
ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่นิ่ง ไม่ได้เกิดขึ้นจาก
มุมมองเดียว แต่ประกอบขึ้นจากหลายทัศนะ นี่คือ
ประเด็นส�าคัญ ถ้าจะเข้าใจประวัตศิ าสตร์ตอ้ งใจกว้าง
และต้องเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าไป
ค้นเจอข้อมูลใหม่ แล้วท�าให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด
ก็ไม่ใช่เรื่องผิด
คุ ณ ใหม่ ไ ด้ พ บอะไรน่ า ตื่ น เต้ น ระหว่ า งค้ น คว้ า
และเตรียมงานโครงการวังหน้าบ้างไหม

ในเนือ้ หาของนิทรรศการเราจะพูดถึงสถาปัตยกรรม
ในเขตวังหน้าทีไ่ ม่มอี ยูแ่ ล้ว เช่น พลับพลาสูง มีหลาย
คนรวมทั้งภัณฑารักษ์ที่พูดว่า เมื่อก่อนหากันนาน

้ จากมุมมองเดียว แต่ประกอบขึน
้ จากหลายทัศนะ
“ประวัตศ
ิ าสตร์เป็นสิง
ิ่ เป็นสิง
่ ทีไ่ ม่นง
่ ทีไ่ ม่ได้เกิดขึน
นี่ คื อ ประเด็ น ส� า คั ญ ถ้ า จะเข้ า ใจประวั ติ ศ าสตร์ ต้ อ งใจกว้ า งและต้ อ งเข้ า ใจว่ า เป็ น เรื่ อ งที่
เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าไปค้นหาข้อมูลใหม่ แล้วท�าให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด ก็ไม่ใช่เรื่องผิด”

5 ปี พยายามหาภาพเก่าของพลับพลาสูงอย่างไร
ก็ไม่เจอ ไม่ทราบว่าหน้าตาแบบไหน แต่แล้วก็หาเจอ
เขาก็ตกใจกันว่า ไม่เคยได้เห็นมาก่อน แต่ทีมงานก็
ไปเจอจากหนังสือ Unseen Siam ของริเวอร์บุกส์
มีนิทรรศการที่จัดไว้ที่หอศิลป์ กรุงเทพฯ พอเราเจอ
รูปจากหนังสือ เราก็ “เอ๊ะ นี่ก็คื ออั น ที่ เราหานี่ ”
ส�าหรับคนทีช่ อบภาพถ่ายเก่า เป็นเรือ่ งน่าตืน่ เต้นมาก
เราได้เห็นว่า รายละเอียดของตึกเป็นอย่างไร พลับพลา
สูงสวยอย่างไร พระทีน่ งั่ คชกรรมประเวศสวยอย่างไร
่ ระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าพลับพลาสูงเป็นอาคารทีพ
เจ้าอยูห
่ วั ทรงใช้ในการส�ารวจทัศนียภาพรอบๆ แล้ว
่ ง
พระทีน
ั่ คชกรรมประเวศมีความส�าคัญอย่างไรบ้าง

จริงๆ ที่วังหลวงก็มีโครงสร้างอาคารในลักษณะ
เดียวกันคือ ยอดเป็นปราสาท เป็นลักษณะเฉพาะทาง
สถาปัตยกรรมที่ระบุถึงพระมหากษัตริย์ แต่ที่มีที่
วังหน้าด้วย เพราะรัชกาลที่ 4 ทรงยกย่องให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เป็นเสมือนพระมหากษัตริย์
พระองค์ที่ 2 จึงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีฐานานุศักดิ์
เป็นยอดปราสาทเหมือนของพระมหากษัตริย์ได้
่ อีกไหม
นอกจากอาคารสองหลัง ยังเจอสิง
่ ส�าคัญอืน

มีเยอะเลย ถ้าเทียบผังในยุคสุดท้ายสมัยรัชกาลที่ 4
หรือรัชกาลที่ 5 กับตอนนี้ จะเห็นว่า ผังในตอนนีแ้ ทบ
จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึง่ เท่านัน้ อย่างส่วนใหญ่ของ
ธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของวังหน้า เป็นพื้นที่
ฝ่ายใน ที่หายไปเยอะคือ พื้นที่ฝ่ายในของผู้หญิง
อาทิ พระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลก ที่มีโครงสร้างคล้าย
กับอาคารในสมัยอยุธยา คล้ายเก๋งจีนทีม่ นี า�้ ล้อมรอบ
ปัญหาคือ เราไม่ค่อยมีภาพถ่ายพื้นที่ด้านในให้
เป็นข้อมูลในการศึกษา อาคารเหล่านี้สร้างด้วยไม้
เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่เหลือหลักฐานให้สืบค้น
ประเด็ น ส� าคั ญ ที่ นั ก วิ ช าการในกรมศิ ลป์ ฯ
พู ดเหมื อ นกั น คื อ เมื่ อ พื้ น ที่ เ ดิ ม มี ก ารปรั บ ใช้
เพื่ อจุดประสงค์ใหม่ การจะบูรณะหรือสื บค้น
หลักฐานเพิ่ มเติมท�าได้ยากกว่าพื้ นที่อ่ืนๆ

บางทีเราก็ตอ้ งพูดคุยว่า แต่ละฝ่ายอยากได้แบบไหน
อย่างที่บอกว่า แหล่งหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะเลือกได้ว่า
เราจะเก็บความทรงจ�าอะไรไว้ ประวัติศาสตร์ของ
แหล่งจะมีหลายช่วง แต่เราก็ตอ้ งมาพิจารณาว่า ทีค่ น
มีความผูกพันกับแหล่งเป็นแบบไหน จริงๆ ทุกส่วน

มี ค วามส� า คั ญ หมด แต่ ใ นบางกรณี ก็ ต ้ อ งมี ก าร
ตัดสินใจว่า เราจะเลือกเก็บอะไรไว้ เป้าหมายคือ
อะไร แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายอย่างไร
ตอนไปประชุมทีอ่ นิ เดีย หัวหน้าโครงการหนึง่ ที่
เนปาลเล่าว่า ที่อัปเปอร์ มุ ส ตางเคยมี โ ครงการ
บูรณะชุมชนที่อยู่ริมน�้า แล้วปรับพื้นที่ใหม่ คนใน
ชุมชนยังจ�าพื้นที่ไม่ได้เลย คนย้ายออกจากพื้นที่ไป
ที่ใหม่ได้สักพัก ก็ไม่ยอมอยู่ กลับไปทีเ่ ดิม ส�าหรับ
คนในพืน้ ที่ นีไ่ ม่ใช่ประวัตศิ าสตร์แบบทีเ่ ขาเคยรู้จัก
เราต้องมาคิดว่า แม้จะเก็บประวัติศาสตร์ชว่ ง
ทีค่ ดิ ว่าควรบันทึกไว้ แต่ถา้ เราไม่พจิ ารณาเรือ่ งความ
รูส้ กึ ของคนด้วย ประวัตศิ าสตร์จะเหลือแค่สว่ นเดียว
หัวใจของตึกอาจจะไม่ได้ไปด้วย มันก็ไม่ตอบโจทย์
นิทรรศการนี้จะช่วยท�าให้คนเข้าใจเรื่องบทบาท
การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของชาติเพิ่ มขึ้นไหม

ก็มีหลายส่วนที่เราพยายามตั้งใจให้เกิดผลแบบนั้น
โครงการวังหน้ามีขอ้ มูลของกรมศิลป์ฯ ทีห่ ลากหลาย
เราอยากเชื่อมข้อมูลของเรา อยากเชื่อมกรมศิลป์ฯ
กับทุกส่วน ถ้าจะเอาข้อมูลเหล่านีเ้ ข้าถึงคน จะเข้าไป
วิธีไหนให้เข้าถึงได้ง่าย มีปฏิสัมพันธ์ ให้เขาเห็นว่า
ไม่ใช่แค่สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ นหนังสือ แต่สามารถดึงมาวิเคราะห์
เล่นกับมันได้หมด และเมือ่ ไรทีเ่ ขาอยากจะได้ขอ้ มูล
เอาไปวิเคราะห์เพื่อท�างานก็เอาไปได้ และที่ส�าคัญ
อยากให้คนตัง้ ค�าถาม และคนคุยกัน เพราะถ้าไม่คยุ
ไม่วิเคราะห์ ประวัติศาสตร์จะไม่มีความต่อเนื่อง
้ อ
บางคนรูว้ า่ ตรงนีค
ื พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แต่ไม่รู้ว่าที่นี่เคยเป็นวังหน้า หลังจากเผยแพร่
นิทรรศการนี้ คุณใหม่อยากจะต่อยอดอย่างไร

จริงๆ แล้วโครงการวังหน้านี้ ประกอบด้วยนิทรรศการ
สองส่วน นิทรรศการแรกจัดทีห่ อศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร จะเป็นส่วนที่ท�าหน้าที่แนะน�า
โครงการวังหน้า และตัววังหน้าเองด้วย โดยหลังจาก
นิทรรศการวังน่านิมิตที่หอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ จบลง
นิ ท รรศการจะถู ก ย้ า ยกลั บ มาจั ด แสดงยั ง บ้ า นที่
แท้ จริ ง ก็ คื อ วั ง หน้ า ที่ ในปั จ จุ บั นอยู ่ ในพื้ นที่ ข อง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช่วงประมาณปลายปีน้ี
และจะเป็นการจัดแสดงระยะยาว ซึ่งจะแตกต่าง
จากครั้งที่จัดแสดงที่หอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ ตรงที่เรา
ท�างานร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อที่จะ
ผสานมุมมองของการจัดแสดงแบบถาวรเข้ามาด้วย

ส่วนในระยะยาว อยากท�าเรื่องนี้ต่อไป เพราะ
เรื่ อ งของวั ง หน้ า เราสามารถค้ น หาข้ อ มู ล ใหม่ ๆ
ได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่เรื่องผังเมืองหรือสถาปัตยกรรม
เท่ า นั้ น แค่ เ รื่ อ งสถาปั ต ยกรรมก็ ท� า ได้ 5-10 ปี
แล้ว จริงๆ ยังสามารถท�าโครงการเจาะลึกเรือ่ งศิลปะ
การแสดงเฉพาะวังหน้าได้ เพราะมีเรือ่ งราวน่าสนใจ
มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยมาก มีหลายเรื่องเลยจริงๆ
อยากให้โครงการนี้ไปได้ตลอด แต่ละนิทรรศการ
ท�าให้คนดูเห็นแต่ละมุม ก็คือวางพื้นฐานก่อนแล้ว
ค่อยๆ เพิ่มความรู้สร้างเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ค่อยๆ
ก่อเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาทีละน้อย แล้วสุดท้ายคนดู
จะเข้าใจภาพรวม
ทราบว่าคุณใหม่ได้มโี อกาสอยูใ่ กล้ชด
ิ กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระองค์ทรงให้คา� แนะน�าอย่างไรบ้าง

ท่านทรงมองว่า การชอบท�างานเป็นเรื่องที่ดีมาก
อาจเป็นในแง่ความตั้งใจท�างาน ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
ท�าอะไรต้องตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ท�าไปแค่ห้าสิบ
เปอร์เซ็นต์ ก็แค่ครึง่ ทาง ดังนัน้ ถ้าตัง้ ใจต้องตัง้ ใจหมด
ต้องท�าจนจบ
ตอนเด็กๆ จ�าได้วา่ เคยไปคุยกับพระ มีประโยค
หนึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่า If you quit one
time, you will quit the rest of your life. แม้ว่าอะไร
จะยากก็ตอ้ งท�าต่อไป เพราะถ้าเลิกตอนนีก้ จ็ ะมีครัง้
ต่อไปอีก ยิง่ เป็นงานเกีย่ วกับวัฒนธรรมแบบนี้ มันยาก
ความตั้งใจ ความรักในงานก็ต้องสูง ต้องท�าจนถึง
สุดท้ายเลย มีความรับผิดชอบ ให้เกียรติคน ให้เกียรติ
ทุกฝ่าย ให้เกียรติตัวเอง
้ อ
โครงการวังหน้าในตอนนีถ
ื ว่าคุณใหม่คน
้ พบแล้ว
ว่าเป็นสิง
่ ทีเ่ ราชอบ

ชอบ ตอนแรกก็มคี วามกลัวเหมือนกัน เวลาทีเ่ ราต้อง
เปลีย่ นแปลงชีวติ แต่พอท�าไปเรือ่ ยๆ ก็ทา� ให้ทราบว่า
นี่เป็นสิ่งที่ชอบท�า และชอบนิสัยของคนที่อยู่ใน
วงการนี้ เพราะความตั้งใจของคนกลุ่มนี้สูง เขารัก
ประเทศ รักวัฒนธรรม และเข้าใจว่า มันเป็นงานที่
ใช้เวลาและไม่ง่าย ถ้าไม่รักก็ท�ายาก ต้องใจเย็นๆ
ต้องเข้าใจคนอย่างดี คือไม่ว่าจะไปท�างานที่ไหนก็
ควรจะไปท�างานกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรา
บางทีในวงการหลายๆ คนก็มอบสิ่งนี้ มันเลยท�าให้
เราอยากท�างานตลอด ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยน

