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THE STANDARD MAGAZINE เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ห้ามจ�าหน่าย สงวนลิขสิทธิ์ 
การน�าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนิตยสารไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย 

เจ้าของ บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ�ากัด เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2203 1142
แฟกซ์ 0 2203 1143 เว็บไซต์ WWW.THESTANDARD.CO ISSN 2586-8586

แยกสี บริษัท คลาสิคสแกน จ�ากัด โทรศัพท์ 0 2291 7575 พิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0 2551 0533, 44
ภาพถ่าย AFP, Reuters ฟอนต์ KANIT โดย คัดสรร ดีมาก

WORLD 
ทั่วโลกซาบซึ้งพิธีเสกสมรสท่ีงดงามอบอุ่นระหว่าง
เจ้าชายแฮร์รี กับนักแสดงสาว เมแกน มาร์เคิล  
และร่วมเฉลิมฉลองเปิดฉากตำานานรักบทใหม่ของ 
ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ / แต่อีกซีกโลกยังระอุ 
สหรัฐอเมริกาโหมเช้ือไฟ ย้ายสถานทูตไปยังนคร 
เยรูซาเลม ผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ลุกฮือ / ฮาวาย 
พ่ายภัยธรรมชาติ ภูเขาไฟคิลาเวยังเดือด / มหาเธร์ 
หวนคืนบัลลงัก์ / นกัวิทยาศาสตรอ์อสเตรเลยีชอ็กโลก 
ร้องขอสิทธ์ิท่ีจะตาย ไม่มีเดือนไหนที่โลกของเราจะ
ขาดเรื่องราวทุกแง่มุมของมนุษย์  

THAILAND
คสช. ครบรอบ 4 ปี คนอยากเลอืกต้ังรวมตวัประท้วง /  
หอศิลป์กรุงเทพฯ ระสำ่า กทม. ขอทวงคืน / รอมฎอน
เริม่แล้ว / ระเบดิใต้สร้างสถานการณ์ / ยาลดความอ้วน
ป่วนเมือง คนกินตาย คนขายติดคุก / วินมอเตอร์ไซค์
รวมตัวประท้วง ไม่เอาแกร็บไบค์ และอีกมากมาย
ข่าวสารที่วิ่งวนในชีวิตประจำาวันคนไทย 

THE INTERVIEW 
คุณใหม่ -สิ ริ กิติยา  เจนเซน  ธิดาคนเล็กใน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา- 
พรรณวดี เปิดโอกาสให้ THE STANDARD สัมภาษณ์ 
พิเศษถึงเร่ืองราวชีวิต ท้ังวัยเด็กส่วนใหญ่ท่ีสหรัฐอเมริกา 
และความสนใจเสมอมาในด้านประวัติศาสตร์เอเชีย 
โดยเฉพาะเร่ืองราวของแผ่นดินมาตุภูมิ รวมถึงจุดเปล่ียน
ท่ีนำาพาให้เธอกลับมาเป็นข้าราชการกรมศิลปากร ผู้กำาลัง
มุ่งมั่นกับโครงการใหญ่ ‘นิทรรศการวังน่านิมิต’ ซึ่ง
ต่อลมหายใจโบราณสถานสำาคัญท่ีถูกลืมให้กลับมา 
มีชีวิตอีกครั้ง
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เคยสังเกตกันไหมวา พอถึงจุดหนึ่งในชีวิต เรามักจะเลือกทํา
อะไรซํา้ๆ หรอืดวยวธีิเดิมๆ เมือ่เรารูสกึวา สิง่ทีเ่ราทาํหรอืวิธีการ
ที่เราทําเปนความคุนเคย หรือทําใหเรารูสึกสบายใจ ปลอดภัย 
หรืออยูในที่ทางของตน
 ไมใชเรื่องผิดเมื่อเรารูสึกพอใจกับสิ่งน้ันโดยไมคิดถึงการ
เปลีย่นแปลงในแงบวกทีอ่าจจะเกิดขึน้ได หากลองขยับออกนอก 
‘เขตปลอดภัย’ ของตัวเองสักนิด วากันวา เพียงแคคุณเดินทาง
กลับบานโดยใชเสนทางใหมๆ ที่ตางจากเสนทางปกติ สมอง
ของคุณจะไดประสบการณใหม ไดเรียนรูเพิ่มเติม ซึ่งจะไป
ชวยกระตุนการทํางานของเซลลประสาทใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น สภาพแวดลอมและบรรยากาศใหมๆ สรางการเติบโต
จากขางในไดดีนักแล
 คุณอาจรูสึกพอใจกับงาน เงินเดือน หรือขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ไดรับในปจจุบัน แตเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิต คุณคง
ไมสามารถจะย่ําอยูกับที่ เพ่ือรอใหเด็กรุนใหมกาวขามไปได 
การเปลี่ยนตําแหนง ยายงาน เพ่ิมความรับผิดชอบ ดูจะเปน
การเติบโตในเสนทางอาชีพตามครรลองที่ควรจะเปน
 หากคุณไมสลัดความกลัวท่ีจะสื่อสารกับเจาของภาษา 
คุณจะฝกฝนทักษะฟง พูด อาน เขียน ภาษาที่สอง สาม สี่ได
อยางไร
 ตัวอยางที่เห็นไดชัด และมักจะมีการหยิบยกนํามาพูดถึง
ในเชิงวิชาการคือ เรื่องการออกกําลังกาย คุณอาจขยันเขายิม 
หรือหมั่นทํากิจกรรมกลางแจง เพ่ือเผาผลาญรางกายและ
เพิ่มกลามเนื้อ แตเมื่อออกกําลังกายไปสักพัก แลวคุณยกเวท

ดวยนํา้หนกัเทาเดมิ คณุจะรูสกึวา ผลตอบรบัท่ีไดเหน็ไมชดัเจน
เหมือนชวงแรกๆ แลว นั่นเปนเพราะกลามเน้ือจดจําวิธีการ
ออกกําลงัของคณุ  จนภายหลงักลามเน้ือทํางานไปโดยอตัโนมตัิ 
เมื่อไมมีความทาทายใหมๆ ผลที่ไดก็ไมตางจากเดิม ยกเวน
คุณจะยอมกาวออกจากเขตท่ีคุณคุนเคย แลวเพ่ิมนํ้าหนัก 
หรือจาํนวนคร้ังในแตละเซตใหมากข้ึน กรณีของสาวๆ ทีต่องการ
เผาผลาญเพื่อลดนํ้าหนักคงไมตางกัน
 ในยุคทีกิ่จกรรมว่ิงจดัขึน้แทบทกุสปัดาหทัว่ประเทศ คณุเอง
อาจสนุกกับการวิ่ง 10 กิโลเมตร สามครั้งตอสัปดาหมาสักพัก 
และยังรูสึกพอใจกับระยะน้ีอยู แตถาหากอยากทาทายตัวเอง 
ลองขยับเปน 15 หรือ 21 กิโลเมตร เพื่อพิสูจนตัวเองเปนครั้ง
เปนคราว ดูจะเปนเปาหมายที่นาเดินตาม และถาคุณทําได
ตามนั้น วันที่คุณว่ิงเขาเสนชัยในการแขงขันมาราธอนอาจจะ
เกิดข้ึนในสามเดือนหกเดือนขางหนา หรือปหนา ข้ึนอยูกับวา 
คุณจะกาวขามระยะปลอดภัยของตัวเองไดเร็วแคไหน
 เราตางก็รูสกึพอใจกับการซกุตวัใตผาหมอุนบนเตยีงนอน
ดวยกันทั้งน้ัน แตถาไมลองลุกข้ึนมาเปดหนาตาง หรือเดิน
ออกไปสดูอากาศนอกบาน  คณุจะไดรับวิตามนิดจีากแสงแดด
ในยามเชา หรือไดสัมผัสสายลมละมุนท่ีอาจจะมีคุณสมบัติ
ทัง้ปลอบประโลมหรอืกระตุนเตือนใหคณุรูสกึกลบัมามชีวีติชวีา
อีกครั้งไดอยางไร 

ยศยอด คลังสมบัติ
บรรณาธิการบริหาร

YOTEYORD.K@THESTANDARD.CO
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A COMFORT ZONE IS A BEAUTIFUL PLACE, 
BUT NOTHING EVER GROWS THERE.
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เคยสังเกตกันไหมวา พอถึงจุดหนึ่งในชีวิต เรามักจะเลือกทํา
อะไรซํา้ๆ หรอืดวยวธีิเดิมๆ เมือ่เรารูสกึวา สิง่ทีเ่ราทาํหรอืวิธีการ
ที่เราทําเปนความคุนเคย หรือทําใหเรารูสึกสบายใจ ปลอดภัย 
หรืออยูในที่ทางของตน
 ไมใชเรื่องผิดเมื่อเรารูสึกพอใจกับสิ่งน้ันโดยไมคิดถึงการ
เปลีย่นแปลงในแงบวกทีอ่าจจะเกิดขึน้ได หากลองขยับออกนอก 
‘เขตปลอดภัย’ ของตัวเองสักนิด วากันวา เพียงแคคุณเดินทาง
กลับบานโดยใชเสนทางใหมๆ ที่ตางจากเสนทางปกติ สมอง
ของคุณจะไดประสบการณใหม ไดเรียนรูเพิ่มเติม ซึ่งจะไป
ชวยกระตุนการทํางานของเซลลประสาทใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น สภาพแวดลอมและบรรยากาศใหมๆ สรางการเติบโต
จากขางในไดดีนักแล
 คุณอาจรูสึกพอใจกับงาน เงินเดือน หรือขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ไดรับในปจจุบัน แตเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิต คุณคง
ไมสามารถจะย่ําอยูกับที่ เพ่ือรอใหเด็กรุนใหมกาวขามไปได 
การเปลี่ยนตําแหนง ยายงาน เพ่ิมความรับผิดชอบ ดูจะเปน
การเติบโตในเสนทางอาชีพตามครรลองที่ควรจะเปน
 หากคุณไมสลัดความกลัวท่ีจะสื่อสารกับเจาของภาษา 
คุณจะฝกฝนทักษะฟง พูด อาน เขียน ภาษาที่สอง สาม สี่ได
อยางไร
 ตัวอยางที่เห็นไดชัด และมักจะมีการหยิบยกนํามาพูดถึง
ในเชิงวิชาการคือ เรื่องการออกกําลังกาย คุณอาจขยันเขายิม 
หรือหมั่นทํากิจกรรมกลางแจง เพ่ือเผาผลาญรางกายและ
เพิ่มกลามเนื้อ แตเมื่อออกกําลังกายไปสักพัก แลวคุณยกเวท

ดวยนํา้หนกัเทาเดมิ คณุจะรูสกึวา ผลตอบรบัท่ีไดเห็นไมชัดเจน
เหมือนชวงแรกๆ แลว นั่นเปนเพราะกลามเน้ือจดจําวิธีการ
ออกกําลงัของคณุ  จนภายหลงักลามเน้ือทํางานไปโดยอตัโนมตัิ 
เมื่อไมมีความทาทายใหมๆ ผลที่ไดก็ไมตางจากเดิม ยกเวน
คุณจะยอมกาวออกจากเขตท่ีคุณคุนเคย แลวเพ่ิมน้ําหนัก 
หรือจาํนวนครัง้ในแตละเซตใหมากข้ึน กรณีของสาวๆ ทีต่องการ
เผาผลาญเพื่อลดนํ้าหนักคงไมตางกัน
 ในยุคทีกิ่จกรรมว่ิงจดัขึน้แทบทกุสปัดาหทัว่ประเทศ คุณเอง
อาจสนุกกับการวิ่ง 10 กิโลเมตร สามครั้งตอสัปดาหมาสักพัก 
และยังรูสึกพอใจกับระยะน้ีอยู แตถาหากอยากทาทายตัวเอง 
ลองขยับเปน 15 หรือ 21 กิโลเมตร เพื่อพิสูจนตัวเองเปนครั้ง
เปนคราว ดูจะเปนเปาหมายที่นาเดินตาม และถาคุณทําได
ตามนั้น วันที่คุณว่ิงเขาเสนชัยในการแขงขันมาราธอนอาจจะ
เกิดข้ึนในสามเดือนหกเดือนขางหนา หรือปหนา ขึ้นอยูกับวา 
คุณจะกาวขามระยะปลอดภัยของตัวเองไดเร็วแคไหน
 เราตางก็รูสกึพอใจกับการซกุตวัใตผาหมอุนบนเตียงนอน
ดวยกันทั้งน้ัน แตถาไมลองลุกข้ึนมาเปดหนาตาง หรือเดิน
ออกไปสดูอากาศนอกบาน  คณุจะไดรบัวิตามนิดจีากแสงแดด
ในยามเชา หรือไดสัมผัสสายลมละมุนท่ีอาจจะมีคุณสมบัติ
ทัง้ปลอบประโลมหรอืกระตุนเตือนใหคณุรูสกึกลบัมามชีวีติชวีา
อีกครั้งไดอยางไร 
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เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018 เป็นวันหยุด
สุดสัปดาห์ที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเฝ้ารอชม
เหตุการณ์ส�าคัญคร้ังประวัติศาสตร์คือ พิธี
เสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี รัชทายาทล�าดบัที ่6 
แห่งราชวงศ์อังกฤษ กับเมแกน มาร์เคิล 
นักแสดงสาวเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกัน ผู้อายุ
มากกว่าเจ้าชายแฮร์รี 3 ปี เคยผ่านท้ังการ
แต่งงานและการหย่าร้างมาก่อน แม้เธอจะถูก
โจมตีในประเด็นด้านเชื้อชาติ สีผิว และอ่ืนๆ 
อีกหลายข้อว่าไม่เหมาะสม แต่ในที่สุดเธอก็ได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ที่ทรงอิทธิพล
มากที่สุดราชวงศ์หนึ่งในโลก และท้ังคู่ก็ได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นดยุกและดัชเชส
แห่งซัสเซ็กซ์นับจากนี้เป็นต้นไป 
 ก่อนวันงานจริงจะมาถึง เหล่าแฟนคลับ
ราชวงศ์อังกฤษทยอยกันเข้าจับจองพ้ืนท่ีแบบ
ขา้มวนัขา้มคนืบรเิวณรอบพระราชวงัวนิด์เซอร์ 
เพ่ือรอรับเสด็จฯ และตอ้งการเปน็สว่นหน่ึงของ
พิธีเสกสมรส ซึ่งจัดขึ้นท่ีวิหารเซนต์จอร์จ 
พระราชวังวนิดเ์ซอร์ ในวันเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม 
2018 โดยพิธีเริ่มขึ้นในช่วงเช้า และเป็นไปอย่าง
อบอุ่น บ่าวสาวปรากฏตัวในชุดเรียบโก้ เจ้าชาย
แฮร์รีทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบนายทหาร 
สว่นเจ้าสาวสวมชดุเรียบหรูออกแบบโดย แคลร์ 
เวต เคลเลอร์ ดไีซเนอร์ชาวองักฤษ จากห้องเสือ้ 
Givenchy ของฝรั่งเศส สวมมงกุฎที่เคยเป็น
ของสมเด็จพระราชินีแมรี สมเด็จพระอัยกีของ
สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 เดินเข้าโบสถ์
ผ่านซุม้ประตโูบสถท์ีป่ระดบัประดาดว้ยกหุลาบขาว
อย่างงดงาม สื่อความหมายถึงการระลึกถึง
เจ้าหญิงไดอานา พระมารดาของเจ้าชายแฮร์รี 
โดยมีเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ประทับรออยู่ภายใน 
ทรงรบัหนา้ท่ีเปน็ผูส้ง่ตวัเจ้าสาวแทน นายโธมสั 
มาร์เคิล คุณพ่อเมแกนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
จนไม่อาจมาร่วมงานได้
 ความงดงามอบอุ่นของพิธีเสกสมรสที่
เพ่ิงผ่านพ้นไป ในทางหนึ่งคือ การสะท้อนถึง
ธรรมเนยีมอนัเคยเคร่งครัดของราชวงศ์องักฤษ
ไดรั้บการผ่อนปรนลง ทัง้ยงัเปดิกวา้งและทันสมยั
ด้วยการเชิญบิชอปผิวสี ไมเคิล บรูซ เคอร์รี 
จากโบสถ์นิกายแองกลิคัน โบสถ์ 1 ใน 2 แห่ง
ในสหรัฐอเมริกาที่ประกอบพิธีแต่งงานแก่คู่
บ่าวสาวที่เป็นเกย์ บินตรงจากชิคาโกมาร่วม
เทศนถ์งึ ‘พลงัแหง่ความรกั’ ตลอดจนการเลือก
เพลง Stand by Me ทีขั่บร้องโดยคณะประสานเสยีง
ผิวส ีThe Kingdom Choir ซ่ึงสรา้งความซาบซึง้
ตรงึใจแก่ทกุคนทีไ่ด้ยนิ ในขณะเดยีวกนักเ็ปน็การ
สง่สารจากราชวงศ์องักฤษว่า พิธเีสกสมรสครัง้นี้
ไมแ่บ่งแยกชาติก�าเนดิและสผิีวใดๆ มแีตก่ารรวมใจ
เปน็หนึง่เดยีว เพราะ Stand by Me เปน็หนึง่ใน
เพลงทีย่ิง่ใหญ ่ทัง้ในแงว่ฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ 
และศิลปะ แฝงสารอนัลกึซ้ึงทางการเมือง เพราะ
เพลงน้ีฮิตมากในช่วงทีส่หรัฐอเมรกิามกีารต่อสู้
เพ่ือสิทธิความเท่าเทียมของคนผิวสี หรือการ
เคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิพลเมือง (Civil Rights 
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Movement) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 1954-1968 
และมีการใช้เพลงนี้เพ่ือสร้างความสามัคคีใน 
กลุ่มชนผิวสีด้วย
 หลงัพิธกีารทางศาสนาในวหิารเซนต์จอรจ์
เสรจ็สิน้ลง เจา้ชายแฮรร์ ีดยกุแหง่ซสัเซก็ซท์รง
จุมพิตเมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ พระชายา  
ท่ีด้านหน้าโบสถ ์กอ่นทีท่ัง้สองจะเสดจ็ฯ ประทบั
ราชรถ ‘แอสคอต แลนเดา’ และเคลื่อนขบวน
ผ่านใจกลางเมืองวินด์เซอร์ เพ่ือให้ประชาชน
ที่มารอรับเสด็จได้ร่วมแสดงความยินดีกับการ
เปิดฉากท่ีอบอุ่นงดงามของต�านานรักบทใหม่
แห่งราชวงศ์อังกฤษ
 นอกเหนือจากในสว่นของพิธเีสกสมรสแลว้ 
อีกหนึ่งสีสันที่คนทั่วโลกเฝา้จับตาคือ เหล่าแขก
ผูท้รงเกยีรตจิากหลากวงการทีไ่ดร้บัเชญิไปรว่ม
เปน็สกัขพียาน เชน่ ชารล์ส ์สเปนเซอร ์หรอืเอร์ิล 
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Movement) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 1954-1968 
และมีการใช้เพลงนี้เพ่ือสร้างความสามัคคีใน 
กลุ่มชนผิวสีด้วย
 หลงัพิธกีารทางศาสนาในวหิารเซนตจ์อรจ์
เสรจ็ส้ินลง เจา้ชายแฮรร์ ีดยกุแหง่ซสัเซก็ซท์รง
จุมพิตเมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ พระชายา  
ทีด่า้นหนา้โบสถ ์กอ่นทีท่ัง้สองจะเสดจ็ฯ ประทบั
ราชรถ ‘แอสคอต แลนเดา’ และเคลื่อนขบวน
ผ่านใจกลางเมืองวินด์เซอร์ เพ่ือให้ประชาชน
ที่มารอรับเสด็จได้ร่วมแสดงความยินดีกับการ
เปิดฉากที่อบอุ่นงดงามของต�านานรักบทใหม่
แห่งราชวงศ์อังกฤษ
 นอกเหนอืจากในสว่นของพิธเีสกสมรสแลว้ 
อีกหนึ่งสีสันที่คนทั่วโลกเฝา้จับตาคือ เหล่าแขก
ผูท้รงเกยีรตจิากหลากวงการทีไ่ดรั้บเชิญไปร่วม
เปน็สกัขพียาน เช่น ชาร์ลส ์สเปนเซอร์ หรือเอร์ิล 
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สเปนเซอร์ที ่ 9  พิปพา มดิเดลิตนั พระขนิษฐา 
ในเจ้าหญิงเคต ที่มาพร้อมเจมส์ แมทธิวส์ สามี 
รวมทัง้เชลซ ีเดว ีอดตีพระสหายสนิทในเจา้ชาย
แฮร์รี และเลดี คิตตี สเปนเซอร์ พระนัดดาใน
เจ้าหญิงไดอานาผู้ล่วงลับ ส่วนคนดังในวงการ
บันเทิงที่เข้าร่วมงาน อาทิ พิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ใน
วงการบันเทิงฮอลลีวูดอย่างโอปราห์ วินฟรีย์ 
นักเทนนิสสาวชาวอเมริกัน เซเรนา วิลเลียมส ์
ที่ควงแขนมากับสามี พระเอกหนุ่มใหญ่ จอร์จ 
คลนูยี ์มาพร้อมอมาล ภรรยาคนงาม นอกจากนัน้
ยงัมไีอดริส เอลบา พระเอกผิวสทีีม่าพร้อมคูห่ม้ัน 
น�าทมีแขกจากวงการบนัเทงิและกฬีาขององักฤษ 
ตามมาดว้ยนักรอ้งดงั เจมส ์บลนัต ์และภรรยา 
รวมทัง้นกัเตะในต�านานอยา่งเดวดิ เบค็แฮมและ
วิคตอเรีย ภรรยา
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เกดิอบุตัเิหตุรถบรรทุกช็อกโกแลตรอ้นพลิกคว�า่บนทางหลวงสาย A2 ทีเ่ชือ่มระหว่าง Września และ Slupca ทางตะวันตก
ของโปแลนด์ รถบรรทุกคันดังกล่าวอยู่ระหว่างการวิ่งส่งช็อกโกแลตเหลว แต่เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนแผงกั้นการจราจร  
โดยตัวรถลม้ขวางกลางถนนทัง้สองเลน คนขบัไดรั้บบาดเจบ็แขนหกั สว่นรถทีว่ิง่ผา่นบริเวณดงักลา่วลอ้รถเลอะชอ็กโกแลต 
และสร้างรอยเปื้ อนบนถนนยาวหลายกิโลเมตร

ชาวเกาะฮาวายต้องตื่นตระหนกตลอดเดือนที่ผ่านมา เมื่อภูเขาไฟคิลาเวปะทุเดือดตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม และยังคุกรุ่น
ตลอดเวลา โดยปะทุครั้งใหญ่ช่วงกลางเดือนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ่นเถ้าถ่านสูงเสียดฟา้ราว 30,000 ฟุต ขณะที่
นกัวิทยาศาสตรเ์ตอืนวา่ ภเูขาไฟยงัคงมพีลงัมาก และอาจปะทตุอ่เนือ่งจนสรา้งความเสยีหายบนเกาะบิก๊ไอสแ์ลนดม์ากขึน้  
ภูเขาไฟคิลาเวอยู่ไม่ห่างจากย่านที่อยู่อาศัยในเขตเลลานี บนเกาะบิ๊กไอส์แลนด์ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะฮาวาย 
เริม่ปะทุหนกัมาตัง้แตต่น้เดอืนพฤษภาคม โดยพ่นลาวา เถา้ถา่น และกา๊ซพิษออกมาอยา่งตอ่เนือ่ง ทางการอพยพประชาชน
กวา่หมืน่คนหนีภยัไปยงัศูนยพั์กพิงผูป้ระสบภยัชัว่คราวแลว้ สถานการณท์ัว่ไปยงัคงนา่วิตก โดยกองก�าลงัปอ้งกนัฮาวาย
เข้าตรวจสอบวัดระดับก๊าซพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใกล้กับธารลาวาจากภูเขาไฟ และเฝา้ระวังอยู่ตลอดเวลา
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ตลอดเวลา โดยปะทุครั้งใหญ่ช่วงกลางเดือนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ่นเถ้าถ่านสูงเสียดฟา้ราว 30,000 ฟุต ขณะที่
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เข้าตรวจสอบวัดระดับก๊าซพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใกล้กับธารลาวาจากภูเขาไฟ และเฝา้ระวังอยู่ตลอดเวลา

10 THESTANDARD.CO

DANGER ZONE

SPILLED HOT
CHOCOLATE

6 - 21 World.indd   10 5/25/2561 BE   4:39 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ad.Thammasat STND 27 NEW.pdf   1   23/5/2561   17:39:24



12 THESTANDARD.CO

6 - 21 World.indd   12 5/25/2561 BE   4:39 PM



12 THESTANDARD.CO

6 - 21 World.indd   12 5/25/2561 BE   4:39 PM

IN MEMORY
รสัเซยีรว่มร�าลกึครบรอบ 73 ปี สงครามโลก
ครัง้ที ่2 ส้ินสดุ หลงัสหภาพโซเวยีตเอาชนะ
กองทัพนาซีเยอรมันในสงครามครั้งนั้น 
โดยผู้ชมุนมุตา่งถอืภาพถ่ายญาตทิีเ่สียชวีติ
ในสงครามโลกครัง้ที ่2 มารว่มดว้ย ขณะที่
อนสุรณส์ถานร�าลกึถงึชยัชนะของสหภาพ
โซเวียต ณ เมืองวอลโกกราด ก็ได้รับการ
ตกแตง่ประดบัไฟและจดุพลเุฉลมิฉลองอย่าง
ยิ่งใหญ่ โดยมีชาวรัสเซียจ�านวนมหาศาล
ออกมาร่วมชุมนุมร�าลึกถึงเหตุการณ์
ในครั้งนั้น
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ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล
เรือ้รงัมานาน และการย้ายสถานทูตสหรัฐอเมรกิา
จากกรุงเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเลมเป็นเชื้อไฟ
ชัน้ดทีีส่ง่ผลใหเ้กดิการประทว้งอยา่งหนกัตลอด
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2018 อิวงักา ทรมัป์ 
บตุรสาวประธานาธบิด ีโดนลัด์ ทรมัป ์เป็นตัวแทน
ร่วมพิธีเปิดสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�านคร
เยรูซาเลมอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางกระแส
คดัคา้นจากนานาชาต ิ เน่ืองจากดินแดนแห่งนี้
เป็นนครศักดิส์ทิธิข์องชาวมสุลมิ โดยเฉพาะชาว
ปาเลสไตน์ท่ีมองว่า การกระท�าดังกล่าวของ
สหรัฐอเมริกาเท่ากับสนับสนุนให้อิสราเอล
ครอบครองกรงุเยรซูาเลมท้ังเมอืง และน�าไปสูก่าร
ประท้วงคร้ังใหญ่ของชาวปาเลสไตนท์ีพ่รมแดน
ฉนวนกาซา ซ่ึงมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 55 ราย 
และบาดเจ็บมากกว่า 2,500 ราย
 ภาพผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์วิ่งหลบหนี
แก๊สน�า้ตากนัจ้าละหว่ัน ระหว่างปะทะกับกองก�าลงั
ฝา่ยความมัน่คงอสิราเอล ใกลพ้รมแดนระหวา่ง
อิสราเอลและฉนวนกาซาปรากฏผ่านสื่อให้เห็น
จนชินตา 
 นูรา เอราคาต ทนายความชาวอเมริกันที่
ท�างานด้านสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์ผ่าน
สถานีโทรทศันซี์บเีอสว่า ชาวปาเลสไตนป์ระทว้ง
เร่ืองการท่ีอิสราเอลเข้ายึดครองพ้ืนท่ีบางส่วน
ในกรุงเยรูซาเลมมาตลอด 70 ปีก่อนหน้านี้ 
ในความเป็นจริงมีชาวปาเลสไตน์มาประท้วงที่
พรมแดนฉนวนกาซาเปน็รายวนัมานาน เน่ืองจาก
ส่วนหนึ่งต้องการกลับเข้าไปในพ้ืนที่ในฐานะ
ผู้อพยพ แต่ทางการอิสราเอลปฏิเสธ
 ปลายเดือนมนีาคม เลขาธิการสหประชาชาติ
เรยีกรอ้งใหมี้การสอบสวนกรณทีีช่าวปาเลสไตน์
เสยีชวีติถึง 16 ราย ในการปะทะกบัทหารอิสราเอล 
นับเป็นเหตุการณ์ที่นองเลือดที่สุดในความ
ขดัแยง้ระหวา่งอิสราเอลกบัปาเลสไตน์ นับต้ังแต่
การปะทะในฉนวนกาซาเมือ่ป ี2014 กอ่นทีเ่หตกุารณ์
จะลุกลามใหญ่โตในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
 การประท้วงเพ่ือเรียกร้องให้เหล่าผู้อพยพ
ชาวปาเลสไตนส์ามารถกลับคืนถิน่ฐานท่ีถือเปน็
บ้านมาแต่โบราณกาล ซ่ึงกคื็ออสิราเอลปจัจบุนั 
ยังลุกลามไปยังประเทศมุสลิมอื่นๆ และเชื่อว่า 
ความสงบจะยังไม่กลับคืนสู่ดินแดนที่เป็นชนวน
ความขัดแย้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
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ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล
เรือ้รงัมานาน และการยา้ยสถานทูตสหรัฐอเมรกิา
จากกรุงเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเลมเป็นเช้ือไฟ
ชัน้ดทีีส่ง่ผลใหเ้กดิการประทว้งอยา่งหนกัตลอด
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2018 อิวงักา ทรัมป์ 
บตุรสาวประธานาธบิดี โดนลัด์ ทรัมป์ เป็นตัวแทน
ร่วมพิธีเปิดสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�านคร
เยรูซาเลมอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางกระแส
คดัคา้นจากนานาชาต ิ เน่ืองจากดินแดนแห่งนี้
เปน็นครศักดิส์ทิธิข์องชาวมสุลมิ โดยเฉพาะชาว
ปาเลสไตน์ท่ีมองว่า การกระท�าดังกล่าวของ
สหรัฐอเมริกาเท่ากับสนับสนุนให้อิสราเอล
ครอบครองกรงุเยรูซาเลมทัง้เมอืง และน�าไปสูก่าร
ประทว้งครัง้ใหญข่องชาวปาเลสไตนท์ีพ่รมแดน
ฉนวนกาซา ซึง่มีผูเ้สียชวีติแลว้อย่างน้อย 55 ราย 
และบาดเจ็บมากกว่า 2,500 ราย
 ภาพผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์วิ่งหลบหนี
แก๊สน�า้ตากนัจา้ละหว่ัน ระหว่างปะทะกับกองก�าลงั
ฝา่ยความมัน่คงอสิราเอล ใกลพ้รมแดนระหวา่ง
อิสราเอลและฉนวนกาซาปรากฏผ่านสื่อให้เห็น
จนชินตา 
 นูรา เอราคาต ทนายความชาวอเมริกันที่
ท�างานด้านสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์ผ่าน
สถานโีทรทศันซ์บีเีอสวา่ ชาวปาเลสไตนป์ระท้วง
เร่ืองการท่ีอิสราเอลเข้ายึดครองพ้ืนท่ีบางส่วน
ในกรุงเยรูซาเลมมาตลอด 70 ปีก่อนหน้านี้ 
ในความเป็นจริงมีชาวปาเลสไตน์มาประท้วงที่
พรมแดนฉนวนกาซาเปน็รายวันมานาน เนือ่งจาก
ส่วนหนึ่งต้องการกลับเข้าไปในพ้ืนที่ในฐานะ
ผู้อพยพ แต่ทางการอิสราเอลปฏิเสธ
 ปลายเดือนมนีาคม เลขาธกิารสหประชาชาติ
เรยีกรอ้งใหม้กีารสอบสวนกรณทีีช่าวปาเลสไตน์
เสยีชวีติถึง 16 ราย ในการปะทะกบัทหารอสิราเอล 
นับเป็นเหตุการณ์ที่นองเลือดที่สุดในความ
ขดัแย้งระหวา่งอิสราเอลกบัปาเลสไตน ์นบัตัง้แต่
การปะทะในฉนวนกาซาเมือ่ป ี2014 กอ่นทีเ่หตกุารณ์
จะลุกลามใหญ่โตในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
 การประท้วงเพ่ือเรียกร้องให้เหล่าผู้อพยพ
ชาวปาเลสไตนส์ามารถกลบัคืนถิน่ฐานท่ีถือเปน็
บา้นมาแตโ่บราณกาล ซึง่กค็อือสิราเอลปจัจบุนั 
ยังลุกลามไปยังประเทศมุสลิมอื่นๆ และเชื่อว่า 
ความสงบจะยังไม่กลับคืนสู่ดินแดนที่เป็นชนวน
ความขัดแย้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
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เดวดิ กูด๊ดอล นักวิทยาศาสตรช์าวออสเตรเลียวยั 104 ปี เลือกจบชวิีตตวัเองเมือ่ชว่งเทีย่งวนัที ่ 10 พฤษภาคม 2018 ตามเวลาทอ้งถิน่ ภายใตค้วามชว่ยเหลอื
ทางการแพทย์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดวิดไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือเป็นโรคซึมเศร้าแต่อย่างใด แต่เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมาสุขภาพของ 
ชายชราถดถอยลงอย่างมาก อิสระในการใช้ชีวิตลดน้อยลง โดยเดวิดถูกห้ามขับรถยนต์ และต้องย้ายมาท�างานในละแวกบ้าน ประกอบกับอุบัติเหตุหกล้ม 
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ท�าให้ต้องอยู่ในความดูแลของบ้านพักคนชรา สิ่งเหล่านี้ท�าให้นักวิทยาศาสตร์อาวุโสคิดว่า การจบชีวิตตัวเองน่าจะเป็นค�าตอบ  
โดยเชือ่วา่ “การเลือกเวลาตายใหตั้วเองเป็นสิทธิอย่างหน่ึงของมนษุย์ทกุคน” อย่างไรกต็าม ออสเตรเลยีไมอ่าจตอบสนองความตอ้งการนีไ้ด ้ เดวิดจึงตัดสินใจ 
บินไปสวิตเซอร์แลนด์ที่ซึ่งความปรารถนาของชายชราผู้สิ้นหวังเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เดวิดเผยว่า ซิมโฟนีหมายเลข 9 ของบีโธเฟน เป็นบทเพลงสุดท้ายที่ตน
เลือกฟงั และหวังว่า กรณีของตนจะท�าให้ประเทศต่างๆ หันมาสนับสนุนสิทธิและกฎหมายด้านนี้มากขึ้น

เครื่องบินโบอิง 737-201 ของสายการบิน Cubana de Aviación ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศคิวบา น�าผู้โดยสาร 104 คน และลูกเรืออีก 9 ราย 
มุ่งหน้าจากกรุงฮาวานาเมืองหลวงของประเทศสู่ปลายทางที่เมืองโอลกวิน ทางตะวันออกของเกาะคิวบา เกิดอุบัติเหตุตกเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา  
หลงัทะยานออกจากสนามบนิโฮเซมารติ์ กรงุฮาวานา ได้เพียงไม่นาน ยงัผลให้มีผูเ้สยีชวิีต 110 ราย และรอดชวิีตเพียง 3 ราย แตอ่าการสาหสัเพราะถกูไฟคลอก 
นับเป็นโศกนาฏกรรมทางอากาศครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปีของคิวบา รัฐบาลประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา 2 วัน
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25 องศา
จรงิๆ แล้ว การเปิดเครื่องปรบัอากาศที่อณุหภมู ิ 
25° องศาเซลเซยีสไม่ได้ช่วยประหยดัพลงังาน

เป็นพิเศษแต่อย่างใด แต่เพราะคนไทยส่วนใหญ่นิยม 
ตั้งอณุหภูมติ�่าไปถงึ 18-24° องศา ทั้งที่จรงิๆ แล้ว อณุหภูม ิ
26-28° องศา กเ็ยน็สบายส�าหรบัอากาศบ้านเราแล้ว เพราะยิ่ง 
เครื่องปรับอากาศท�างานหนักเท่าไหร่ ก็ยิ่งใช้พลังงาน 
มากขึ้นเท่านั้น นั่นแปลว่าถ้าเรายิ่งเปิดแอร์ให้เย็นเท่าไหร่  
ค่าไฟที่เรยีกเกบ็ในทกุสิ้นเดอืนกจ็ะมากขึ้นไปด้วย 

อณุหภมูสิงูขึน้
ประหยดัไฟไดจ้รงิหรอื?
ข้อมูลจากทางภาครัฐระบุว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้น 

1 องศา จะสามารถประหยดัไฟได้ถงึ 10% จงึมกีารรณรงค์ 
ให ้คนไทยเป ิดแอร ์ที่อุณหภูมิ 25 องศา ซึ่งจะช ่วย 
ประหยัดไฟได้มากถ้าปกติคุณเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่ต�่า 
กว่านั้น ระดบัอณุหภูมทิี่ 25 องศา จงึเป็นอณุหภูมทิี่สบาย 
ส�าหรับคนไทยและอากาศในประเทศ แต่ไม่ใช่อุณหภูมิ 
ที่ช่วยประหยดัพลงังานได้มากที่สดุ

ใชแ้อรอ์ยา่งฉลาด
นอกจากจะตั้งอณุหภูมทิี่เหมาะสมแล้ว ยงัมวีธิปีระหยดัไฟอื่นๆ จาก 
การใช้เครื่องปรบัอากาศ ที่ใครๆ กส็ามารถท�าได้ ดงันี้

1. เลอืกขนาดหรอื BTU ของเครื่องปรบัอากาศให้เหมาะสมกบัห้อง โดยค�านวณ
จากสูตร BTU = พื้นที่ห้อง (กว้าง x ยาว) x ค่าตวัแปร (700-800 ส�าหรบัห้องนอน
หรือห้องที่มีความร้อนน้อย, 800-900 ส�าหรับห้องรับแขกหรือห้องที่มีความร้อน 
ปานกลาง, 900-1000 ส�าหรบัห้องท�างานหรอืห้องที่มคีวามร้อนมาก และ 1000-1200 
ส�าหรบัร้านค้า)

2. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่า
ประสทิธภิาพเป็นอย่างไร โดยสงัเกตได้จากค่า EER (แบบเก่า) และ SEER (แบบใหม่)  
ถ้าค่ายิ่งสูงยิ่งมปีระสทิธภิาพ และประหยดัไฟได้มาก

3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนผนังที่ต้องโดนแสงแดดโดยตรง 
เช่น ถ้าติดในห้องนอนควรติดที่ผนังทางทิศตะวันออก เพราะทางทิศตะวันตก 
จะเป็นผนงัที่สะสมความร้อนมาตลอดบ่าย เป็นต้น

4. หมั่นล้างเครื่องปรบัอากาศทกุๆ 3-6 เดอืน เพราะนอกจากจะท�าให้การท�างาน
ของแอร์มปีระสทิธภิาพและใช้งานได้นานขึ้น ยงัช่วยป้องกนัคณุจากฝุ่นผงที่ตดิอยู่
ข้างใน ซึ่งเป็นบ่อเกดิของเชื้อแบคทีเรยี แถมยงัท�าให้แอร์มคีวามเยน็ลดลงอกีด้วย

เปิดแอร์ 25 องศา 
ประหยัดไฟได้จริงหรือ?

น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่า 
อณุหภมูขิองเครื่องปรบัอากาศที่จะช่วยประหยดั 
พลังงานได้ดีที่สุดอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส  
เราจงึเชื่อกนัมาตลอด และทกุครั้งที่เผลอเปิด 
อุณหภูมิสูงหรือต�่าไปกว่านั้นก็อดที่จะรู้สึก 
ผิดกับตัวเองไม่ได้ แต่ความจริงแล้วอุณหภูม ิ
กบัพลงังานสมัพนัธ์กนัจรงิหรอืเปล่า แล้วระดบั 
25° องศาเซลเซียส ท�าให้ประหยัดไฟที่สุด 
อย่างที่เขาว่ากนัจรงิหรอืไม่ 
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ลยุจ ิลกูหมนีอ้ยก�าลงัจะเดนิไปหยิบลกูบอลมาเลน่
ในศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่า Arcturos ที่นิมไฟโอ  
บนพ้ืนที่ลาดชันของภูเขาวิตซี ทางตะวันตก
เฉยีงเหนือของกรงุเอเธนส ์ประเทศกรซี ซ่ึงเป็น
สถานท่ีคุม้ครองหมีและหมาปา่จากนกัลา่บริเวณ
คาบสมุทรบอลขา่น และในดนิแดนห่างไกลอยา่ง
ออสเตรียและจอร์เจีย ซ่ึงหมส่ีวนใหญไ่ดร้บัการ
ช่วยเหลือจากพรานบอลข่าน นักสะสมสัตว์ป่า 
และเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการจับพวกมันไป
แสดงเพ่ือความบันเทิง

THE RESCUED
BEAR
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ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ยิ้มให้แก่ผู้มารอต้อนรับสองข้างทางบนพรมแดง ก่อนเข้าร่วมในพิธี
สาบานตนเข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 4 ภายในห้องโถงใหญ่ของพระราชวังเครมลิน กรุงมอสโก 
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยให้ค�ามั่นว่า จะน�าพาประเทศไปสู่ความแข็งแกร่งและรุ่งโรจน์ ปูตินชนะการ
เลือกตัง้ ได้รบัคะแนนเสยีงถลม่ทลายถึง 77% เมือ่เดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา และจะด�ารงต�าแหนง่ผู้น�าประเทศไปอกี  
6 ปีนับจากนี้ โดยจะเริ่มต้นสมัยที่ 4 ด้วยการสะสางปัญหาที่ตามมาจากวาระก่อน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา
ทางดา้นเศรษฐกจิ รวมถึงสงครามซเีรยีท่ีปมปัญหาและความขัดแยง้ตา่งๆ ยงัไมค่ลีค่ลาย ปตูนิเคยด�ารงต�าแหนง่
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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ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในเอกสารบังคับใช้มาตรการคว�่าบาตรอิหร่าน หลังจากประกาศจะน�า
สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่ท�าร่วมกับ 6 ชาติมหาอ�านาจ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อังกฤษ 
ฝรัง่เศส และเยอรมนี ในปี 2015 เม่ือวันองัคารที ่8 พฤษภาคมทีผ่่านมา ณ ท�าเนยีบขาว วอชงิตนั ด.ีซี. ขณะทีอ่งักฤษ เยอรมนี 
และฝรั่งเศส ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของทรัมป์ในครั้งนี้ เนื่องจากการยึดถือข้อตกลงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะหยุดยั้งอิหร่าน
ไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อ

ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
กลบัคืนสู่ต�าแหนง่ผูน้�าอกีครัง้ หลงัไดร้บัชยัชนะรว่มกบั
สมาชิกพรรคแนวร่วมความหวัง ในการเลือกต้ังทั่วไป
ของมาเลเซีย โดยคว้าที่นั่งไปได้ 121 ที่นั่ง เกินกว่าที่นั่ง
ที่จ�าเป็นต้องได้ 112 ที่นั่งในรัฐสภา เพ่ือจัดตั้งรัฐบาล 
ขณะทีคู่่แข่งอยา่งพรรคอมัโน หรือแนวรว่มรฐับาลบเีอน็ 
น�าโดยนายนาจิบ ราซัค ได้เพียง 79 ที่นั่งเท่านั้น
 ผลการเลือกต้ังครั้งล่าสุดนับเป็นการปิดฉากการ
ปกครองประเทศโดยรัฐบาลบีเอ็นมายาวนานถึง 61 ปี 
และยังท�าให้ ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด ในวัย 92 ปี กลายเปน็
นายกรัฐมนตรีที่มีอายุมากที่สุดในโลก โดยมหาเธร์
เปรียบเสมือนครูทางการเมืองของ นายนาจิบ ราซัค  
และพยายามปลกุปั้ นให้มาสานตอ่ทางการเมอืง หลงัจากที่
เขาวางมือเพ่ือเกษียณตัวเองในคราวก่อน
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Lives’ หรือ ‘เพ่ือสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ เพราะเรา 
ไม่อยากให้เอไอเอเป็นเพียงแค่บริษัทประกันชีวิต 
ท่ีคุณจ่ายเบี้ยประกันให้เรา แล้วเราก็จ่ายเคลมเมื่อ 
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นในชีวิต แต่เราต้องการจะช่วย
ให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง 
ให้แข็งแรงขึน้ เพ่ือให้เขามคีณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้ และม ี
อายุยืนแบบมีคุณภาพ โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุร้าย
ขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปดูแล 

เอไอเอมแีผนการตลาดอยา่งไร เพ่ือใชใ้นการ
ท�าตามค�าสญัญาในเรือ่ง Healthier, Longer, 
Better Lives ให้ได้
เรามีหลายๆ แคมเปญที่เริ่มท�ามาตั้งแต่ปีที่แล้ว  
และมีแผนท่ีจะต่อยอดพัฒนาต่อไปในอนาคต เช่น 
แคมเปญ What’s Your Why? ท่ีได้เดวิด เบ็คแฮม  
แบรนด์แอมบาสเดอร์ของกลุ่มบริษัท เอไอเอ มาช่วย
สร้างแรงจูงใจให้คนค้นหาเหตุผลของการมีสุขภาพดี 
เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้คนเหล่านั้นเร่ิมออกก�าลังกาย 
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว อีกด้านหนึ่งคือ การที่
เราเป็นพาร์ตเนอร์กับสโมสรฟุตบอล Tottenham 
Hotspur เพ่ือช่วยกระตุน้ให้คนสนใจการออกก�าลงักาย 
พร้อมทัง้สนบัสนุนการฝึกทักษะฟุตบอลกับเด็กๆ อีกด้วย 
 นอกจากน้ีเรามีโครงการ AIA Vitality ซึ่งเป็น
โครงการสุขภาพแนวใหม่ท่ีสนับสนุนให้คนเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ชีวิต และหันมาดูแลสุขภาพ ซึ่งการ
ดูแลรักษาสุขภาพไม่ใช่เพียงการท�าดีแล้วต้องได้ดี  
แต่ท�าดีแล้วต้องได้ผลตอบแทนทันที ดังนั้นโครงการ 
AIA Vitality จึงมีสิทธปิระโยชน์มากมายจากพนัธมติร 
มอบให้สมาชกิของโครงการ อาทิ ส่วนลดออกก�าลังกาย
ที่ Fitness First และ ABSOLUTE YOU หรือส่วนลด
เมื่อซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ Tops Supermarket  
ย่ิงไปกว่านั้น AIA Vitality ยังเป็นโครงการแรกที ่
มอบส่วนลดค่าเบี้ยประกันให้กับสมาชิก สูงสุดถึง  
25% ขึ้นอยู่กับสถานะ AIA Vitality ของสมาชิกท่ี 
ยิ่งสูง สัดส่วนของส่วนลดก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ทั้งหมดนี้
เป็นเร่ืองส�าคัญที่เราต้องพัฒนาต่อไป เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับสุขภาพที่ดีขึ้นของลูกค้าทุกคน 
ในระยะยาวต่อไป 

ผลระยะยาวเรือ่งไหนทีอ่ยากให้เกดิขึน้มากทีส่ดุ 
เมือ่คนไทยมสีขุภาพดขีึน้จรงิๆ 
เมื่อทุกคนสุขภาพดีข้ึน สุดท้ายมันจะส่งผลกลับมา

พัฒนาท่ีเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยด้วย  
อันน้ีเป็นอีกหน่ึงเรือ่งท่ีเอไอเอค่อนข้างให้ความส�าคญั 
เพราะทุกวันนี้ค ่ารักษาพยาบาลสูงมากข้ึนทุกปี  
ผมเชือ่ว่า ถ้าทุกคนสขุภาพดขีึน้ จ�านวนเงนิมหาศาลท่ี
ต้องน�ามาใช้กับการรกัษาพยาบาลจะลดลง และสามารถ
น�าเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ได้อีกมาก 

กลบัมาทีค่�ามัน่สัญญาใหม ่Healthier, Longer, 
Better Lives ของเอไอเอ โดยสว่นตวัคุณให้
ความส�าคัญกับ 3 ค�านี้อย่างไรบ้าง 
ส่วนตัวผมขอเน้นไปท่ี Healthier กับ Better Lives  
เป็นหลัก เพราะเทรนด์ของโลกตอนนี้คือคนจะมี 
อายุยืนขึ้นอยู่แล้ว แต่การท่ีมีอายุยืนยาวข้ึนอาจจะ
หมายความว่า คณุต้องใช้ชวิีตไปกับการเข้าโรงพยาบาล 
หรือนอนเฉยๆ อยู่บนเตียง สิ่งที่ผมให้ความส�าคัญ
มากกว่าคือ ท�าอย่างไรให้ชีวิตท่ียืนยาวนั้น เป็นชีวิต 
ทีด่แีละมคีณุภาพมากข้ึนไปด้วย เพ่ือทีค่ณุจะสามารถ
เลือกได้ว่าจะเอาชีวิตท่ียืนยาวเพ่ิมขึ้นมาไปสร้าง
ประโยชน์หรือความสุขให้กับตัวเองได้อย่างไรต่อไป

อย่างที่เห็นในหนังโฆษณา ‘80 ปี เอไอเอ 
ประเทศไทย ดูแลทุกค�าสัญญาให้ดีที่สุด’  
ตัวล่าสุดของเอไอเอ ก็เน้นในเรื่องการรักษา
ค�าสัญญา แนวคิดของหนังโฆษณาตัวนี้ 
เริ่มต้นได้อย่างไร
เราอยากให้ทุกคนรู ้ว ่า สิ่งหนึ่งที่เอไอเอยึดมั่นมา 
ตลอด 80 ปี อยู่เหนือทุกนโยบายใดๆ คือเราจะเป็น
บรษิทัประกนัทีร่กัษาทกุค�าสญัญาทีใ่ห้ไว้อย่างดทีีส่ดุ 
ซึ่งทุกกรมธรรม์เปรียบเสมือนค�ามั่นสัญญาท่ีเอไอเอ 
ได้ตั้งใจมอบให้กับลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5.5 
ล้านคน รวมกว่า 8 ล้านกรมธรรม์ เพ่ือให้ทกุครอบครวั
มีความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพที่เพียงพอ น�าไปสู่ 
การมคีณุภาพชวิีตทีด่ขึีน้ของคนไทยท่ัวประเทศ ซึง่เป็น
ที่มาของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ กระทั่งวันนี้เรามี 
ภารกิจใหม่ที่จะช่วยดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพและชีวิต 
ที่ดีข้ึน เราก็จะรักษาค�าสัญญาน้ีไว้ตลอด เหมือนท่ี 
คุณพ่อในหนังโฆษณาตัวนี้ท�า คือเขาเคยสัญญาว่า 
จะดแูลหวัใจของลกูสาวให้ดท่ีีสดุ เขาก็ยังคงท�าแบบน้ัน
ต่อไป ไม่ว่าหัวใจของลูกสาวจะไปอยู่กับใครก็ตาม  
เช่นเดยีวกับทีเ่อไอเอท�าอยู่ และจะท�าตลอดไป คอืเรา
จะรกัษาทกุๆ ค�าสญัญาทีใ่ห้ไว้กับทกุคนอย่างแน่นอน

ไม่ใช่เรือ่งง่ายท่ีธุรกจิใดธุรกจิหนึง่จะอยูท่่ามกลาง
ตลาดการแข่งขันที่รุนแรงและยืนระยะแห่งความ
ส�าเร็จ โดยเฉพาะในธรุกิจประกนัชีวติท่ีมีการแข่งขันสงู
ในทุกๆ ปี ได้อย่างที่เอไอเอ ประเทศไทย ท�าเอาไว้
นานถึง 80 ปี
 วันนี้ THE STANDARD มีโอกาสพูดคุยกับ 
เอกรตัน์ ฐิตมิัน่ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการตลาด  
เพื่อถอดรหัสความส�าเร็จที่เอไอเอ ประเทศไทย 
ท�าเอาไว้ รวมถึงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
องค์กรให้ทันกับสถานการณ์โลกและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 แต่สดุท้ายไม่ว่าทุกส่ิงทุกอย่างจะเปลีย่นแปลง
ไปมากเท่าไร แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเอกรัตน์ยืนยันและ 
ให้ ‘ค�ามัน่สญัญา’ กค็อื เอไอเอจะยนืหยดัท่ีจะรักษา
ทุกๆ ค�ามั่นสัญญา เพื่อที่จะคุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคนตลอดไป 

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด  
คุณมองเห็นความส�าคัญในวาระครบรอบ  
80 ปี ของเอไอเอ ประเทศไทย อย่างไรบ้าง
การทีบ่รษิทัหน่ึงอยูม่าได้ถึง 80 ปี มนัแสดงให้เห็นอะไร
หลายๆ อย่าง ท้ังความมัน่คงและวิสยัทัศน์ของผูบ้ริหาร
รุ่นก่อนๆ ท่ีสามารถพัฒนาบริษัทให้สามารถอยู่ใน
ตลาดมาได้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะ 
ในเรื่องของคุณภาพ การบริการ และการดูแลของ 
เอไอเอ ที่ทุกคนคงได้เห็นอยู่แล้วตลอดระยะเวลา  
80 ปีที่ผ่านมา 
 แต่ตอนน้ีอย่างท่ีรู้กันดีว่า เทรนด์ของเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้เปลีย่นแปลงเทรนด์ในตลาดธุรกิจประกันชวีติ 
รวมท้ังพฤติกรรมของผู้บริโภคไปอย่างรวดเร็ว สิ่งท่ี 
เอไอเอก�าลงัมองต่อไปคอื เราต้องปรบัตวัให้ทนักับการ
เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน ด้วยการน�านวัตกรรมใหม่ๆ  
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะตอบสนองทุกโจทย์
ความต้องการของลกูค้า เพราะเป้าหมายในระยะยาว
ของเอไอเอ เราไม่ต้องการหยุดอยู่แค่ปีท่ี 80 แต่เรา
อยากจะอยู่เพื่อคุ้มครองคนไทยไปตลอด 

สิง่ทีเ่อไอเอใหค้วามส�าคญัในการเปลีย่นแปลง
มากทีส่ดุคอืเรือ่งอะไร
ก่อนหน้านี้เราใช้ Brand Promise ‘The Real Life 
Company’ หรือ ‘เข้าใจชีวิต เข้าใจคุณ’ ซึ่งหมายถึง  
เราเป็นบริษัทท่ีเข้าใจชีวิตว่าเป็นสิ่งท่ีเปราะบาง มีข้ึน 
มลีง คาดเดายาก เพราะฉะน้ันภารกิจหลกัของเอไอเอ 
ในตอนนั้นคือ การช่วยวางแผนให้ทุกคนพร้อมรับมือ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 
 มาถึงปัจจุบัน เราได้เล็งเห็นว่า จริงๆ การที่คน 
คนหนึ่งจะมีชีวิตที่ดี ไม่ใช่แค่มีการวางแผนที่ดี มีการ
บริหารความเสี่ยงแล้วจะเพียงพอ แต่สิ่งส�าคัญ 
อีกอย่างคือ ทุกคนต้องมีสุขภาพชีวิตท่ีดีไปพร้อมๆ  
กันด้วย สิ่งที่เพ่ิมเข้ามาในตอนน้ีก็คือ การพยายาม 
เน้นในเรื่องการช่วยให้คนไทยดูแลสุขภาพให้มีชีวิต 
ที่ดีและมีคุณภาพย่ิงข้ึน จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยน 
Brand Promise ใหม่เป็น ‘Healthier, Longer, Better 

“การที่คนคนหนึ่งจะมีชีวิตที่ดี ไม่ใช่แค่มีการ
วางแผนที่ดี มีการบริหารความเส่ียงแล้วจะ
เพียงพอ แต่ส่ิงส�าคัญอีกอย่างคือ ทุกคน
ต้องมีสุขภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกันด้วย”
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เทศกาลหนงัเมืองคานสป์ระจ�าป ี2018 ซึง่จดัขึน้
เมื่อวันที่ 8-19 พฤษภาคม ผ่านพ้นไปแล้วเป็นที่
เรียบร้อย โดยหนึ่งในไฮไลต์ส�าคัญของงานนี ้
ที่คนไทยเฝ้าติดตามคือ การส่งแรงเชียร์ให้กับ 
ดาราสาว ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต ในฐานะ 
ทตูความงามจากแบรนดเ์ครือ่งส�าอาง ลอรอีลั 
ปารสี ประเทศไทย ที่ร่วมเดินบนพรมแดงเป็นปี
ที ่6 และยงัคงสร้างมาตรฐานความงามไดอ้ยา่ง 
นา่ตราตรงึใจยิง่ โดยในปีนีช้มพู่ อารยา รว่มเดิน
บนพรมแดง 5 วัน ใน 5 ชุด เริ่มด้วย วันแรก
ในชดุเดรสยาวสีแดงจากแบรนด ์Zuhair Murad 
Haute Couture ชุดที่ 2 ชุดเดรสซีทรูปักเลื่อม
จากแบรนด์ Ralph & Russo ชุดที่ 3 ชุดเสื้อ
และกางเกงตกแต่งด้วยขนนกสีขาวทั้งตัวจาก
แบรนด์ Ashi Studio ชุดที่ 4 ชุดเดรสพิมพ์
ลายขาวด�าท่อนบนท�าไหล่เฉียงจากแบรนด์ 
Jean Paul Gaultier และชุดที่ 5 ในชุดเดรสสี
เหลืองกระโปรงบานฟูฟอ่งราวเจ้าหญิงดิสนีย์
จากแบรนด์ Giambattista Valli 
 นอกจากดารานักแสดงที่ท�าหน้าที่ให้แบรนด์
ผู้เป็นสปอนเซอร์บนเวทีคานส์ ยังมีหนังไทยที่
ได้เข้าร่วมฉายในเทศกาลหนงัเมอืงคานสด์ว้ยคอื
เรือ่ง Ten Years Thailand หนงัสัน้ 4 เรือ่งจาก 
4 ผูก้�ากบั คือ อาทติย ์ อสัสรัตน,์ อภิชาติพงศ์  
วรีะเศรษฐกลุ, วศิิษฏ ์ศาสนเทีย่ง และจฬุญาณนนท์ 
ศิริผล โดยเป็นหนังที่ต่อยอดจากหนังฮ่องกง
เร่ือง Ten Years ต้นฉบับ เล่าถึงอนาคต
การเมืองไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าผา่นมมุมองผู้
ก�ากบัแต่ละคน สว่นหนงัทีไ่ด้รับรางวลัปาล์มทองค�า
ในปีนี้ตกเป็นของ Shoplifters ของผู้ก�ากับ
ญี่ปุ่น ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ 

CHOMPOO
SHINES AT
CANNES  
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วนัที ่22 พฤษภาคม ครบรอบ 4 ปี ทีร่ฐับาล คสช. 
น�าโดย พล.อ. ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา กระท�ารฐัประหาร
ยดึอ�านาจรฐับาลรกัษาการของ นายนวัิฒน์ธ�ารง 
บุญทรงไพศาล (รัฐบาลนางสาว ย่ิงลักษณ์  
ชินวัตร) ถือเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ของไทย 
ในช่วงใกล้วันครบรอบ 4 ปี คสช. นี้ จึงมีความ
เคลื่อนไหวทั้งจากกลุ่มพรรคการเมืองและกลุ่ม
ประชาชน ทีมี่ผลตอบรบัในผลงานทีผ่่านมาของ
รัฐบาลอย่างร้อนแรง
 พรรคเพ่ือไทยเปดิทีท่�าการพรรค นดัแถลง
ข่าวประเมินผลงาน ‘4 ปี ที่ล้มเหลวของรัฐบาล 
และ คสช. น�าประเทศไปสูค่วามมดืมนและอนัตราย’ 
โดยกลา่วถงึความลม้เหลวของ คสช. หลายด้าน 
ทัง้การปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชนั ทีน่�ามาใช้
จดัการฝา่ยตรงขา้ม แตเ่พิกเฉยตอ่คนในรฐับาล
ทีถ่กูกลา่วหาเร่ืองทจุริต การเลือ่นเลอืกตัง้ในรอบ 
4 ครั้ง ในรอบ 4 ปี การห้ามพรรคการเมือง 
ท�ากจิกรรมทางการเมอืง ด้านเศรษฐกจิทีข่าดดลุ
งบประมาณต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2558-2561 
และสดุทา้ยคอื ภาวะผูน้�าของนายกรัฐมนตรทีีม่ี
พฤติการณ์ส่อถึงการวางกลไกเพ่ือสืบทอด
อ�านาจต่อไป โดยหลังการแถลงข่าวแกนน�า
พรรคเพ่ือไทยเดินทางเขา้พบพนกังานสอบสวน
กองบงัคบัการปราบปราม เพ่ือรบัทราบขอ้กลา่วหา
ตามที ่คสช. แจง้ความด�าเนินคดคีวามผดิ 4 ขอ้หา 
คือ ฝา่ฝนืค�าสัง่ คสช. ฉบบัที ่57/2757 หา้มมใิห้
พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วด�าเนินการประชุม 
หรือด�าเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง, ฝา่ฝนื
ค�าสัง่ คสช. ที ่3/2558 ห้ามชุมนุมทางการเมือง 
ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป, มาตรา 116 ยุยงปลุกปั่ น  
และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการไลฟ์
 ฟากประชาชนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งออก 
ประท้วงรัฐบาล คสช. โดยชมุนมุทีม่หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์เพ่ือมุ่งหนา้สู่ท�าเนยีบ
รฐับาล ขณะท่ีเจ้าหน้าที่ต�ารวจตั้งแถวสกัดและ
พยายามเจรจาแตไ่มเ่ปน็ผล ท�าใหเ้กดิเหตชุลุมนุ
ขึ้น เมื่อผู้ชุมนุมพยายามฝา่ด่านล้มต�ารวจ การ
ประท้วงยุติลงเวลา 15.38 น. เมื่อแกนน�า 3 คน 
ประกาศมอบตัว และขอใหป้ระชาชนยตุกิจิกรรม
และเดินทางกลับบ้าน โดยเหล่าแกนน�าต่างถูก
แจ้งความด�าเนนิคดใีนขอ้หาฝา่ฝนืค�าสัง่หวัหนา้ 
คสช. ที ่3/2558 ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน
 ดา้นนายกรฐัมนตร ีพล.อ. ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
กลา่วว่า “วันน้ี (22 พฤษภาคม) ส่วนตวัอารมณดี์ 
จะไปซีเรียสอะไร ซ่ึงวันนี้เป็นวันครบรอบ 22 
พฤษภาคม เปน็สิง่ดทีีจ่ะไดท้บทวนว่า ด�าเนนิการ
อะไรไปแลว้บ้างตัง้แตว่นัที ่22 พฤษภาคม 2557 
ได้ด�าเนินการอะไรไปเป็นจ�านวนมาก จึงเก็บสิ่ง
เหล่าน้ีไว้เป็นก�าลังใจให้พวกเรากันเองดีกว่า 
เพ่ือท�างานต่อไปไปสู่รัฐบาลหน้า”
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ชาวไทยมุสลิมเป็นจ�านวนมากร่วมใจกันท�าพิธี
ละหมาดตะรอเวียะฮฺ หรือการละหมาดในเวลา
กลางคืนของช่วงเดือนรอมฎอน ที่ศูนย์กลาง
อิสลามแหง่ประเทศไทย ถนนรามค�าแหง โดยชาว
มุสลิมที่ถือศีลอดมาตลอดทั้งวัน จะละศีลอด 
มารว่มรบัประทานอาหารรว่มกันภายในครอบครวั
หรอืตามสถานทีต่า่งๆ จากนัน้จงึท�าพิธีละหมาด
ตะรอเวียะฮฺร่วมกันที่มัสยิด โดยจะมีอิหม่ามเป็น
ผู้อา่นอลักุรอาน พิธนีีจ้ะใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
ตลอดเดอืนรอมฎอน เพ่ือใหช้าวมุสลิมได้ใกล้ชิด 
กับพระอัลลอฮ์
 ในปนีี ้ รอมฎอนเริม่ตน้ขึน้เมือ่วนัพฤหสับดี
ที ่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากนายอาศิส 
พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ 
วนัเริม่ตน้ของการถือศีลอดรอมฎอน ชาวมสุลมิ
ก็จะเริ่มถือศีลอดทั้งเดือน เพ่ือฝึกร่างกายและ
จติใจใหม้คีวามอดทน การอทุศิสว่นกศุล ระลกึถงึ
ผู้ยากไร ้และด�ารงในศรทัธาตอ่องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ 
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กรงุเทพมหานคร โดย พล.ต.อ. อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร ออกประกาศขอน�าหอศิลป- 
วฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานครกลบัมาบรหิารเอง โดยอ้างวา่ การบรหิารจัดการโดยมลูนธิหิอศิลปวัฒนธรรม
แหง่กรงุเทพมหานครไมส่มัฤทธิผ์ล ทัง้โตะ๊และเก้าอีท้ีม่จี�านวนไมเ่พียงพอ ขณะทีก่ทม. ตอ้งอดุหนนุงบประมาณ
ปลีะถงึ 45 ลา้นบาท โดยจะท�าพ้ืนท่ีให้เด็กและเยาวชนใช้เป็นแหล่งเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ แตเ่กดิกระแสตอ่ต้าน
อยา่งหนกัจากศิลปนิและประชาชน โดยเครอืขา่ยศิลปนิและภาคประชาสงัคมศิลปวัฒนธรรมยืน่หนังสอืคดัคา้น
แก่นายกรัฐมนตรี และเกิดแคมเปญรณรงค์ในเว็บไซต์ change.org ที่มีผู้สนับสนุนกว่า 13,000 คน 
หลงัเกดิเสียงคัดค้าน ผูว่้าฯ กทม. จงึโพสต์ขอ้ความผา่นเฟซบุก๊วา่จะยอมถอยหากประชาชนไมเ่หน็ดว้ย 
“ผมคงต้องตอบว่า กทม. ไม่เคยคิด และไม่มีทางท่ีจะท�าลายสถานท่ีแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของ 
ประเทศเรา เพียงแตเ่ราต้องการพัฒนาสถานท่ีแหง่นีใ้หไ้ดใ้ชป้ระโยชนส์งูสดุ” ขณะที ่ผศ. ปวติร มหาสารนินัทน์ 
ผูอ้�านวยการหอศิลปฯ กล่าวว่า หอศิลปฯ ยงัไมไ่ดร้บัอนุมัตงิบประมาณปี 2561 ตามที ่กทม. แจง้แตอ่ย่างใด

พล.ต.อ. วริะชยั ทรงเมตตา รองผู้บญัชาการต�ารวจ
แห่งชาติ ร่วมกบัองคก์ารอาหารและยา (อย.) ตรวจคน้
โรงงานผลิตยาลดความอ้วนเพ่ือหาสารไซบทูรามนี 
บรษัิท ไวทลั เฮลท ์โปรดกัส ์จ�ากดั ผูผ้ลติอาหารเสรมิ
ลดน�า้หนกั FAT 2 FIT โดยการตรวจคน้ยังไมพ่บ
สารทีว่า่ จงึเกบ็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสง่ให้ทาง อย. 
ตรวจสอบ นอกจากนี้ยงัมอีาหารเสรมิย่ีหอ้ดงัที่
ผลติจากโรงงานบรษัิท สยามเฮลทแ์อนดบ์วิตีแ้คร์ 
จ�ากดั ผสมสารชนดินีอ้กี 10 ย่ีห้อ คอื แคลโล Kalo, 
The Eight, คอลลวีา่, เอส-ซเีครท, Finale, แอล-ฟนิ 
By ลกูส�ารอง, BOXY INDELAR, Alert เรยีว ไวท,์ 
PUSH SHE (VIVI) และ LUK SAM RONG
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กรงุเทพมหานคร โดย พล.ต.อ. อศัวิน ขวัญเมอืง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศขอน�าหอศิลป- 
วฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานครกลบัมาบริหารเอง โดยอา้งว่า การบริหารจัดการโดยมลูนธิหิอศิลปวฒันธรรม
แหง่กรงุเทพมหานครไมส่มัฤทธิผ์ล ทัง้โต๊ะและเก้าอีท้ีม่จี�านวนไมเ่พียงพอ ขณะทีก่ทม. ตอ้งอดุหนนุงบประมาณ
ปลีะถงึ 45 ลา้นบาท โดยจะท�าพ้ืนทีใ่หเ้ดก็และเยาวชนใชเ้ปน็แหลง่เรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ แตเ่กดิกระแสต่อต้าน
อยา่งหนกัจากศิลปนิและประชาชน โดยเครอืขา่ยศิลปนิและภาคประชาสงัคมศิลปวัฒนธรรมยืน่หนังสอืคดัคา้น
แก่นายกรัฐมนตรี และเกิดแคมเปญรณรงค์ในเว็บไซต์ change.org ที่มีผู้สนับสนุนกว่า 13,000 คน 
หลงัเกดิเสียงคดัคา้น ผูว่้าฯ กทม. จงึโพสต์ขอ้ความผา่นเฟซบุก๊วา่จะยอมถอยหากประชาชนไมเ่หน็ดว้ย 
“ผมคงต้องตอบว่า กทม. ไม่เคยคิด และไม่มีทางที่จะท�าลายสถานท่ีแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของ 
ประเทศเรา เพียงแตเ่ราต้องการพัฒนาสถานท่ีแหง่นีใ้หไ้ดใ้ชป้ระโยชนส์งูสดุ” ขณะที ่ผศ. ปวติร มหาสารนินัทน์ 
ผูอ้�านวยการหอศิลปฯ กลา่วว่า หอศิลปฯ ยงัไมไ่ดรั้บอนุมัตงิบประมาณปี 2561 ตามที ่กทม. แจง้แตอ่ย่างใด

พล.ต.อ. วริะชยั ทรงเมตตา รองผู้บญัชาการต�ารวจ
แหง่ชาต ิรว่มกบัองคก์ารอาหารและยา (อย.) ตรวจคน้
โรงงานผลติยาลดความอว้นเพ่ือหาสารไซบทูรามนี 
บรษัิท ไวทลั เฮลท ์โปรดกัส ์จ�ากดั ผู้ผลติอาหารเสริม
ลดน�า้หนกั FAT 2 FIT โดยการตรวจคน้ยังไมพ่บ
สารทีว่า่ จงึเกบ็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสง่ให้ทาง อย. 
ตรวจสอบ นอกจากนี้ยงัมอีาหารเสรมิย่ีหอ้ดงัที่
ผลติจากโรงงานบรษัิท สยามเฮลทแ์อนดบ์วิตีแ้คร์ 
จ�ากดั ผสมสารชนดินีอ้กี 10 ย่ีห้อ คอื แคลโล Kalo, 
The Eight, คอลลว่ีา, เอส-ซเีครท, Finale, แอล-ฟนิ 
By ลกูส�ารอง, BOXY INDELAR, Alert เรียว ไวท,์ 
PUSH SHE (VIVI) และ LUK SAM RONG
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โครงการกอ่สร้างทางเดินยกระดบั (สกาย
วอลก์) เช่ือมระหว่างสถานีรถไฟฟา้บทีเีอส 
อดุมสุขกับสถานรีถไฟฟา้บีทเีอสบางนา 
มีความคืบหน้าแล้ว 85% โดยทางเดิน
ยกระดบัชว่งสถานรีถไฟฟา้บางนาจนถงึ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค  
บางนา แลว้เสรจ็ภายในวนัที ่15 พฤษภาคม 
สว่นทีเ่หลอืจะกอ่สร้างให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 13 กรกฎาคม
 สกายวอล์กแยกบางนามีความยาว
รวม 1,740 เมตร ถือว่ายาวที่สุดใน
กรุงเทพฯ แบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ สถานี
รถ ไฟฟ้าอุดม สุขถึ ง ส่ีแยกบางนา 
ความยาว 560 เมตร, สี่แยกบางนาถึง
สถานรีถไฟฟา้บางนา ความยาว 460 เมตร, 
สีแ่ยกบางนาฝั่ งถนนสรรพาวธุ ความยาว 
340 เมตร และฝั่ งถนนบางนา-ตราด 
ความยาว 380 เมตร เชือ่มกับสะพานลอย
คนเดินข้ามด้านถนนสุขุมวิท ซ่ึงช่วยให้
ประชาชนหลกีเลีย่งความวุน่วายบนถนน
ด้านล่างและการข้ามถนนสี่แยกใหญ ่
ได้อย่างปลอดภัย

นักเรียนชายต่างง่วงเหงาหาวนอนขณะก�าลัง
ยนืตรงเคารพธงชาตใินวนัแรกของการเปิดเทอม 
เพราะยงัไมช่นิทีจ่ะตอ้งกลบัมาตืน่แตเ่ชา้ รวมถงึ
บรรยากาศนักเรียนท่ีทยอยลงจากรถโรงเรียน 
รถผูป้กครอง กลบัมาใหเ้ห็นกนัอีกครัง้ ท้องถนน 
ทีข่วกัไขวไ่ปดว้ยรถราท่ีผูป้กครองมาสง่ลกูหลาน
ตั้งแต่ยังไม่ฟา้สาง ท�าเอาการจราจรแน่นขนัด 
โดยเฉพาะถนนในเมอืงอยา่งบรเิวณสาทรเหนือ  
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจึงเตรียม
อ�านวยความสะดวก จัดหาครูและนักเรียนรุน่พ่ี
ชว่ยเปดิประตรูถ หยบิกระเปา๋ เพ่ือเรง่ระบายการ
จราจรให้เกิดความคล่องตัว ขณะที่ พล.ต.ต.  
จิรพัฒน ์ภมูจิติร รองผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล 
ได้เตรียมเจ้าหน้าท่ีต�ารวจรวม 4,000 นาย 
ลงพ้ืนที่ประจ�าจดุตา่งๆ เพ่ืออ�านวยการจราจร
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กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ‘เพ่ือนแท้ชาววิน’ ราว 
2,000 คน รวมตัวกันหน้าอาคารธนภูมิ ซึ่งเป็น
ทีต่ัง้ของบรษัิท แกรบ็แทก็ซี ่(ประเทศไทย) จ�ากดั 
เพ่ือเรียกร้องให้หยุดให้มอเตอร์ไซค์สว่นบคุคล 
(ปา้ยทะเบยีนสขีาว) รบัสง่ผูโ้ดยสารผา่นแอปพลเิคชนั  
โดยแกนน�ากลา่ววา่ อยากเรยีกรอ้งให้มีการเชิญ
ทกุฝา่ยไปคยุกนั ไม่ไดป้ฏเิสธแอปพลิเคชัน และขอให้
จัดการเรื่องรับส่งผู้โดยสารข้ามเขต
 หลังการประท้วงไม่กี่วัน ผู้บริหารบริษัท 
แกรบ็แทก็ซี ่ประเทศไทย ได้แถลงว่า เข้าใจสภาพ
ของกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ประสบกับความ
ยากล�าบากทัง้ตน้ทนุ รายได ้ความมัน่คง และความ
ปลอดภยัในอาชพี แตก่ารน�าเทคโนโลยมีาใช้แทน
การให้บริการแบบเดิมจะช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตัวผู้ให้บริการเอง ทั้งเพ่ิมรายได้ให้แก ่
ผูข้บัขี ่ มปีระกนัอบุติัเหตแุละคา่รกัษาพยาบาลให้
และมคีวามโปรง่ใสด้านราคา และตอบโจทย์ความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสาร

วันที ่11 พฤษภาคม วันปรดี ีพนมยงค์ รัฐบรุษุและผูก้อ่ตัง้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้เปิดตึกโดม 
อาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมืองที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยยาวนานกว่า 8 ทศวรรษ 
ออกแบบโดยนายหมวิ อภยัวงศ์ สรา้งหลงัคาเชือ่มแตล่ะ 
ตกึให้กลายเป็นอาคารหลังเดียวกัน ส่วนกลางของตึก
สร้างเปน็อาคาร 3 ชัน้ โดยมโีดมเป็นสัญลกัษณ์ ซึง่ได้แบบ
มาจากดินสอแปดเหลี่ยมที่เหลาจนแหลมคม แสดงถึง
ภูมิปัญญาที่สูงส่งของการจัดการศึกษา ภายในมีหอ้ง
ท�างานของนายปรีดโีดยสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เคยใช้
เป็นศูนย์บัญชาการขบวนการเสรีไทย ปจัจบุนัเปน็สถาน
ทีท่�างานของอธกิารบดแีละผู้บริหารมหาวิทยาลยั และใชเ้รยีก
นักศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ว่า ลูกแม่โดม

หลงัเริม่ต้นเดอืนแหง่รอมฎอนเพียงไม่กีว่นั สามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดเหตคุนรา้ย
ลอบวางระเบิดชนิดแสวงเคร่ือง โดยน�าไปวางไว้ตามตู้เอทีเอ็มหน้าธนาคารต่างๆ  
เสาไฟฟา้ โรงจอดรถบา้นพักเจ้าหนา้ที ่ในเวลาไลเ่ลีย่กนักว่า 20 จุด ทัง้ในจงัหวดัปตัตานี 
ยะลา และนราธิวาส เมื่อคืนวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บที่จังหวัดปัตตานี 
2 ราย และกลอ้งวงจรปดิจับภาพคนร้ายไดข้ณะน�ามาวางระเบดิหนา้ตู ้พล.ท. ปยิะวฒัน์ 
นาควานิช แม่ทัพภาค 4 เชื่อว่า เป็นฝมีือของเเนวร่วมรุ่นเก่าที่เคยก่อเหตุลกัษณะนี้
มาเเลว้เมือ่ 4-5 ปกีอ่น และมสีมาชกิแนวร่วมชุดใหมร่่วมกอ่เหตุดว้ย จึงเรง่ใหเ้จ้าหน้าที่
ติดตามตัว พร้อมคุมเข้มพ้ืนที่ตลอดเดือนรอมฎอน
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กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ‘เพ่ือนแท้ชาววิน’ ราว 
2,000 คน รวมตัวกันหน้าอาคารธนภูมิ ซึ่งเป็น
ทีต่ัง้ของบรษัิท แกร็บแทก็ซ่ี (ประเทศไทย) จ�ากดั 
เพ่ือเรียกร้องให้หยุดให้มอเตอร์ไซค์สว่นบคุคล 
(ปา้ยทะเบยีนสีขาว) รบัสง่ผู้โดยสารผ่านแอปพลเิคชนั  
โดยแกนน�ากลา่วว่า อยากเรียกร้องให้มีการเชิญ
ทกุฝา่ยไปคยุกนั ไม่ไดป้ฏเิสธแอปพลิเคชนั และขอให้
จัดการเรื่องรับส่งผู้โดยสารข้ามเขต
 หลังการประท้วงไม่กี่วัน ผู้บริหารบริษัท 
แกรบ็แทก็ซี ่ประเทศไทย ได้แถลงว่า เขา้ใจสภาพ
ของกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ประสบกับความ
ยากล�าบากทัง้ตน้ทนุ รายได้ ความมัน่คง และความ
ปลอดภยัในอาชพี แตก่ารน�าเทคโนโลยมีาใชแ้ทน
การให้บริการแบบเดิมจะช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตัวผู้ให้บริการเอง ทั้งเพ่ิมรายได้ให้แก่ 
ผูข้บัขี ่ มปีระกนัอบุติัเหตแุละคา่รกัษาพยาบาลให้
และมคีวามโปรง่ใสด้านราคา และตอบโจทย์ความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสาร

วนัท่ี 11 พฤษภาคม วนัปรดีี พนมยงค ์รฐับรุษุและผูก้อ่ตัง้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้เปิดตึกโดม 
อาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมืองที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยยาวนานกว่า 8 ทศวรรษ 
ออกแบบโดยนายหมวิ อภยัวงศ์ สรา้งหลงัคาเชือ่มแต่ละ 
ตึกให้กลายเป็นอาคารหลังเดียวกัน ส่วนกลางของตึก
สร้างเปน็อาคาร 3 ชัน้ โดยมโีดมเป็นสัญลกัษณ์ ซึง่ได้แบบ
มาจากดินสอแปดเหลี่ยมที่เหลาจนแหลมคม แสดงถึง
ภูมิปัญญาที่สูงส่งของการจัดการศึกษา ภายในมีหอ้ง
ท�างานของนายปรดีีโดยสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เคยใช้
เป็นศูนย์บัญชาการขบวนการเสรีไทย ปจัจบุนัเปน็สถาน
ทีท่�างานของอธิการบดีและผู้บรหิารมหาวทิยาลยั และใชเ้รยีก
นักศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ว่า ลูกแม่โดม

หลงัเริม่ต้นเดอืนแหง่รอมฎอนเพียงไม่กีว่นั สามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดเหตุคนรา้ย
ลอบวางระเบิดชนิดแสวงเครื่อง โดยน�าไปวางไว้ตามตู้เอทีเอ็มหน้าธนาคารต่างๆ  
เสาไฟฟา้ โรงจอดรถบา้นพักเจ้าหนา้ที ่ในเวลาไลเ่ลีย่กนักว่า 20 จุด ทัง้ในจงัหวดัปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส เมื่อคืนวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บที่จังหวัดปัตตานี 
2 ราย และกลอ้งวงจรปดิจับภาพคนรา้ยได้ขณะน�ามาวางระเบดิหนา้ตู ้พล.ท. ปยิะวฒัน์ 
นาควานิช แม่ทัพภาค 4 เชื่อว่า เป็นฝมีือของเเนวร่วมรุ่นเก่าที่เคยก่อเหตุลกัษณะนี้
มาเเลว้เมือ่ 4-5 ปก่ีอน และมีสมาชกิแนวรว่มชุดใหม่รว่มกอ่เหตุดว้ย จึงเรง่ใหเ้จ้าหน้าที่
ติดตามตัว พร้อมคุมเข้มพ้ืนที่ตลอดเดือนรอมฎอน
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THE FRONT PALACE 
& THE PRESERVATION 
OF ITS LEGACY
ธดิาคนเลก็ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา สิรวิฒันาพรรณวดี  
ใชเ้วลาชว่งตน้ของชวีติสว่นใหญท่ี่สหรฐัอเมรกิา หากแมก้ระนัน้ ความใครรู่้
ที่จะท�าความเข้าใจตัวตนและมาตุภูมิให้กระจ่าง ผลักดันให้เธอสนใจ
ประวัติศาสตร์แห่งโลกตะวันออก และคว้าปริญญาตรีสาขาเอเชียศึกษา 
พร้อมเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเป็นผลส�าเร็จ 

เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ สลัก แก้วเชื้อ, นวลตา วงศ์เจริญ
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ธดิาคนเลก็ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา สิรวิฒันาพรรณวดี  
ใชเ้วลาชว่งตน้ของชวีติสว่นใหญท่ี่สหรฐัอเมรกิา หากแมก้ระนัน้ ความใครรู่้
ที่จะท�าความเข้าใจตัวตนและมาตุภูมิให้กระจ่าง ผลักดันให้เธอสนใจ
ประวัติศาสตร์แห่งโลกตะวันออก และคว้าปริญญาตรีสาขาเอเชียศึกษา 
พร้อมเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเป็นผลส�าเร็จ 
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FOND OF 
THE PAST
ด้วยความหลงใหลในเรื่องราว 
แห่งอดีต คุณใหม่เลือกกลับมา
ท�างานต�าแหน่งนักอักษรศาสตร์
ปฏิบัติการ กลุ่มประวัติศาสตร์ 
ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  
ชว่ยราชการทีส่�านกัสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร และโครงการ ‘วงัน่า
นิมิต’ คือความท้าทายที่ท�าให้เธอ
รือ้ฟื้นบทส�าคญัในประวัตศิาสตรไ์ทย
ทีค่นรุ่นใหม่อาจไม่เคยรบัรูม้าก่อน
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เช้าวันที่แดดจ้า ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ในพ้ืนที่ของวังหน้า คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน 
เปดิโอกาสให้ THE STANDARD สัมภาษณพิ์เศษ 
เพ่ือบอกเลา่ถงึเส้นทางชวีติหลงัเรยีนจบ งานแรก
ในโลกแหง่แฟชัน่และโฆษณา รวมถงึจดุเปลีย่น
ที่น�าพาให้กลับมาเป็นข้าราชการกรมศิลปากร 
ผู้ก�าลังมุ่งมั่นกับโครงการใหญ่ ‘นิทรรศการ 
วังน่านิมิต’ ที่จะย้อนรอยหน่ึงในโบราณสถาน
ส�าคัญที่ สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ถูกลืม 
ให้กลับมามีชีวิตโลดแล่นอยู่ในความทรงจ�า 
ของคนยคุปจัจบุนั ในชว่งทีค่นไทยก�าลงัโหยหา
รากเหง้าแห่งตัวตน  

ความสนใจด้านประวัติศาสตร์ของคุณใหม่  
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์เอเชียเริ่มตั้งแต่เมื่อไร
ใหม่เป็นลกูครึง่อยู่ทีอ่เมรกิามาตลอด แต่ตอนเดก็ๆ 
ช่วงพักร้อนก็กลบัมาเมอืงไทยทกุปี มาออกงานกับแม่  
บางทีก็ไปวัด ไปอยุธยา ไปญี่ปุ่น ไปเมืองจีน รู้สึกมี
ความผกูพันกับเอเชยี มคีวามสนใจตรงน้ีพอสมควร 
เลยอยากที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น

ความสนใจในวัยเด็กเข้มข้นจนท�าให้ตอนเข้า
มหาวทิยาลยัเลอืกเรยีนประวตัศิาสตรเ์ลยหรอื 
ตอนเดก็ชอบเรือ่งท่ีมท่ีีมาท่ีไป มเีส้นแบ่งล�าดบัเวลา 
เช่น ถ้าอยากเข้าใจว่า ท�าไมเมอืงไทยถึงเป็นอย่างที่
เราเห็นอยู่ตอนน้ี ก็ต้องย้อนดูอดีต อย่างวังหน้าท่ี
เห็นอยู่ตอนนี้ ถ้าเราอยากเข้าใจสถาปัตยกรรมหรือ
การวางผงั ก็ต้องย้อนกลบัไปทีอ่ยธุยา เพราะเราย้าย
จากตรงนัน้เข้ามากรงุเทพฯ คนสมยัน้ันก็อยากตัง้ให้
คล้ายกับทีอ่ยุธยา เราก็ต้องท�าความเข้าใจไทม์ไลน์
ว่าท�าไมคนในยุคน้ันถึงเลือกต้ังไว้ตรงนี้แบบนี้  
ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลย
 ตอนเข้ามหาวิทยาลัยยังไม่รู้ว่าอยากท�าอะไร 
เราเข้าไปเรียนหลายวิชา โดยเฉพาะวรรณกรรม  
ทั้งจีนและญี่ปุ่น ในความคิดของเรา ประวัติศาสตร์
มีหลายมุมมอง ทั้งแบบท่ีบันทึกไว้เป็นทางการ  
หรอืวรรณกรรมก็เป็นอกีมมุหนึง่ทีต้่องเข้าใจเช่นกัน 
 ตอนทีเ่ลอืกเรยีนสาขาเอเชยีศกึษา หรอื Asian 
Studies ก็คิดว่า อาจจะกลับมาท�างานที่เอเชีย 
ความตั้งใจส่วนหนึ่งก็คือ เราเรียนเพ่ือให้เข้าใจ
วัฒนธรรมในภมูภิาคเอเชยี เพ่ือทีต่่อไปท�างานร่วมกัน
จะได้เข้าใจวัฒนธรรม เข้าใจประวัติศาสตร์ ท�าให้

ท�างานได้ดีมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือ เพราะเป็นคน
เอเชีย เป็นคนไทย ก็อยากเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น 
เพราะโตท่ีเมอืงนอกมาตลอด แต่ปัญหาคอื ตอนเรยีน
ประวัติศาสตร์เอเชีย ที่อเมริกาจะไม่ค่อยสอนเรื่อง
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่าไร  แต่จะเรียนเรื่อง
ญี่ปุ่น จีน เกาหลีเยอะกว่า 
 เมื่อเราทราบแล้วว่า อยากเรียนด้านเอเชีย
ทั้ งหมดเลย เรียนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์
วรรณกรรม วรรณคดี สุดท้ายก็เน้นอยู่สองอย่างคือ 
วรรณคดีและประวัติศาสตร์ มีหลายคนถามว่า 
ท�าไมเรียนทั้งสอง มันต่างกัน เพราะประวัติศาสตร์
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นไปแล้ว ถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ 
มันคือ Collection of Memories มันขึ้นอยู่กับเราว่า
จะเลอืกเก็บเรือ่งไหน มมุไหน ประวตัศิาสตร์มนัเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของประเทศน้ัน มันเป็น
สิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในเชิงทางการ แต่ว่าจริงๆ แล้ว
ประวัตศิาสตร์มหีลายมมุมอง มมุมองศลิปะ มมุมอง
ของบุคคลทางการเมือง มุมมองของนักวิชาการ  
หรือมุมมองของคนท่ัวไปท่ีใช้ชีวิตอยู่บนพ้ืนท่ีท่ัวไป 
คนแบบนีจ้ะเขียนเรือ่งทีเ่ราเห็นเป็นวรรณคด ีบทกวี 
ถ่ายทอดผ่านละคร ศลิปะการแสดง น่ีคอืความรูส้กึ
ของคนที่อยู่ในพ้ืนท่ีในช่วงประวัติศาสตร์ตอนน้ัน  
คือการแสดงตัวตนของเขา
 ในความคดิของเรา ถ้าจะเข้าใจวัฒนธรรมของ
จีน ญ่ีปุ่น ไทย หรือไม่ว่าที่ไหนๆ ก็ไม่ใช่แค่เข้าใจ 
สิ่งที่ถูกบันทึกไว้อย่างเดียว ต้องเข้าใจวรรณกรรม
และศิลปะการแสดงทั้งหมดเลย 

คุณใหม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยจากทางไหน 
เรียนจากการคุยมากกว่า สมัยก่อนที่ประวัติศาสตร์
ไม่ได้มกีารจดบนัทกึไว้ แต่เรารูเ้รือ่งต่อเนือ่งมาจนถึง
ตอนนี้ได้ เพราะมีพวกศิลปะฝาผนัง หรือถ�้า ถ้าจะ
เรียนรู้อะไร บางทีไม่จ�าเป็นต้องอ่านอย่างเดียวก็ได้ 
ที่ส�าคัญที่สุดคือ ต้องเข้าไปเรียนรู้กับคน เข้าไปถึง
สถานที่โดยตรง 
 การเรียนประวัติศาสตร์ไทยคือ การเข้าไปคุย 
ตั้งใจไปค้นหาข้อมูลเอง ออกไปตามสถานท่ีต่างๆ 
ถ้ามีนักวิชาการก็น่ังคุยกันยาวๆ ตั้งค�าถามเยอะ 
เจาะลึกในเรื่องท่ีคนอื่นไม่ได้ให้ บางทีก็คุยกับคน 
ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าช่วงน้ันเขารู้สึกอะไรกับสิ่งท่ี 
เกิดขึ้น แล้วก็คุยกับคนที่ท�างานร่วมกัน อาจจะเป็น
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หรือสถาปนิก คุยกับ

ชมุชนก็ได้ข้อมลูเยอะ คุยกับผูส้งูอายุก็ได้อีกมมุหนึง่ 
ความทรงจ�าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องฟัง
ข้อมูลทั้งหมดถึงจะเข้าใจภาพหลัก 

สมยัเดก็ๆ เวลาทีก่ลบัมาเมอืงไทย ทลูกระหมอ่ม
แม่พาไปท่ีตา่งๆ กท็�าให้มีโอกาสไดเ้หน็และเรยีนรู้
อยู่บ้างแล้วใช่ไหม 
ก็เห็นอยู่ ก็เข้าใจ เมื่อก่อนเคยกลับมาเป็นช่วงๆ  
2 เดือน 3 เดือน กลับมาก็เที่ยวสนุกสนาน แต่มัน 
ก็ไม่เหมือนกลับมาอยู่กับที่ มาอยู่ทุกวันประจ�า  
ได้พัฒนาความสัมพันธ์ มีเพื่อนมีอะไรแบบตอนนี้     
 
ประเด็นที่ได้ยินกันบ่อยคือ คนไทยไม่ค่อยสนใจ
เรือ่งประวตัศิาสตร ์คณุใหมม่องเรือ่งนีอ้ยา่งไร 
เป็นปัญหาท่ัวโลกเลย เพราะเราเลือกที่จะพัฒนา
พวกตึกหรือสิ่งที่จับต้องได้ แต่ปัญหาคือ เราไม่ได้
เอาคนมาด้วย เราเก็บตึกเก่าไว้ได้ก็จริง แต่ความ
รูส้กึของคนมนัหายไปแล้ว มนัจงึไปต่อไม่ได้ ท่ัวโลก
เขาก็พูดถึงเรื่องน้ีตลอด อย่างเช่นตอนน้ีในโมซุล 
ประเทศอริกั มวิเซยีมทีเ่ก็บวัตถุโบราณอายุกว่าพันปี
ถูกท�าลาย คนเข้าไปไม่ได้ เพราะมสีงคราม  คนรุน่ใหม่
ทีท่�างานเก่ียวข้องกับการอนรุกัษ์โบราณสถาน อนุรกัษ์
แหล่งประวัตศิาสตร์ ท้ังนักโบราณคด ี นกัประวัตศิาสตร์ 
สถาปนิก ภัณฑารักษ์ ก็ต้องคิดว่า จะแก้ปัญหาน้ี
อย่างไร เลยขอให้คนท่ีเคยไปมวิเซยีมและเคยถ่ายรปู
เอาไว้ส่งมาเป็นข้อมูล คล้ายๆ กับ crowdsourcing 
เพื่อบันทึกให้เด็กรุ่นหลังได้เห็น

หลงัเรยีนจบ คณุใหมเ่ริม่งานแรกในสายแฟชัน่
และโฆษณา ความสนใจเบนไปทางนัน้ไดอ้ยา่งไร  
ส่วนใหญ่คนท่ีเรียนประวัติศาสตร์จะท�างานด้าน
วิชาการ แต่ตอนน้ันเพ่ิงเรียนจบ และเป็นคนชอบ
อะไรเชิงสร้างสรรค์ กลัวว่าถ้าท�างานวิชาการจะ 
ไปด้วยกันไม่ได้ เราเลยไปท�าอย่างอื่นก่อน ซึ่งถ้า 
ไม่ได้จริงๆ ก็ไม่เป็นไร ก็เปลี่ยนเส้นทางกลับไปท�า
ประวัติศาสตร์ได้

ท�าไมตอนนั้นสนใจแฟชั่นและงานโฆษณา
ตอนนั้นอาจเป็นวัยรุ่น ชอบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย  
ก็ดหูนังสอืพิมพ์หางานท�า ก็เห็นว่ามงีานนีเ้ปิดรบัอยู่ 
เราเลยส่งไป เราเป็นคนท่ีครีเอทีฟ เลยอยากอยู่ใน
วงการท่ีคนมคีวามคิด มคีวามรูเ้ยอะ ตอนนัน้ยังไม่มี

“อยากกลับมาท�างานอนุรกัษ์ อยากน�าส่วนทีเ่ปน็ครเีอทฟี ศิลปะ หรอืแฟชัน่ ยอ้นกลบัไปในอดตี
ให้คนเข้าใจว่า เรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไร เกี่ยวข้องกับอันนี้อย่างไร สนใจที่จะท�าแบบนั้น  
อีกส่วนหนึ่งคือ รู้สึกว่าไม่ได้เข้าใจตัวเองเท่าไร เลยอยากเข้าใจตัวเอง เข้าใจความเป็นไทย 
อยากพูดภาษาไทย อยากรู้จักคนไทยมากขึ้น”
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“identity ความเป็นตัวตนเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าเราไม่เข้าใจว่า เรามาจากไหน มาอยู่ในสถานที่นี้
ได้อย่างไร ถ้าเขาไม่รู้สึกว่ามี identity แล้วเขาจะสู้เพ่ืออะไร ท�าอะไรเพ่ืออะไร และจะมีชีวิตอยู่
ในโลกนี้ เพ่ืออะไร แบบนี้จะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร น่ีแหละประวัติศาสตร์ถึงส�าคัญ  
เพราะถ้าประวัติศาสตร์หายไป มีหลายคนที่รู้สึกว่า เขาเสียตัวตนของตัวเองไป ก็จะอยู่ในโลกนี้
ด้วยความไม่เข้าใจ”

ประสบการณ์ ก็เลยทดลองท�างานคล้ายๆ กับ 
เป็นเด็กฝึกงานไปก่อน ตอนน้ันท�างานท่ี Yohji  
Yamamoto ซึ่งเป็นบริษัทที่คนรู้จักกันเยอะ ก็ชอบ
ท�างานที่นั่น
 มีหลายคนถามว่า เรียนประวัติศาสตร์มา  
แล้วมันเกี่ยวข้องกับแฟชั่นอย่างไร จริงๆ แล้ว 
แฟชั่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่แยกกัน 
ไม่ได้ แฟชั่นคือ วิธีท่ีจะแสดงตัวตน เป็นวิธีที ่
คนแสดงออกต่อความคิดท่ีว่า How do they see 
themselves? เขามองเห็นประวัติศาสตร์อย่างไร  
เขาบันทึกประวัติศาสตร์อย่างไร บางคนก็ใช้ผ้า 
เพ่ือแสดงความคิดของเขา บางคนท�าวรรณกรรม 
บางคนก็ท�างานวิชาการ และบางคนก็ท�าแฟชั่น  
ในแต่ละยุคก็มีการเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของ
ประวัติศาสตร์ บางทีเครื่องมือของการท�าเสื้อผ้า
เปลี่ยนไป มีการแลกเปลี่ยนผ้าจากเมืองนอก เช่น 
ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ผ้าจะออกเป็นผ้าไทย ในช่วง 
สมัยรัชกาลที่ 5 เราเริ่มเห็นสไตล์ของฝรั่งเข้ามา  
นี่เป็นประวัติศาสตร์ท้ังหมดเลย มันบันทึกสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงมาตลอด 

ประสบการณด้์านแฟชัน่กบั Yohji Yamamoto 
และ Hermès ท�าให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง
ท�างานท่ีบรษิทัญ่ีปุน่เขาจะสอนเรือ่งความตัง้ใจของ
การท�างาน ถ้าเป็นเด็กไฟแรงอาจจะอยากเข้าไป
ท�างานที่ใหญ่ๆ ท่ีจะเห็นผลส�าเร็จมหาศาล คนจะ 
ได้เห็นว่า ความเก่งของเราถึงระดับไหน แต่ญ่ีปุ่น 
เขาจะถือว่า ต้องวางพ้ืนฐานทางความคดิก่อน ถ้าหาก
ไม่เข้าใจพื้นฐาน คุณจะเข้าใจอะไรไม่ได้เลย 
 วิธีสอนของเขาดมีาก ขนาดการท�าซชู ิคนทีเ่ป็น
ซชูเิชฟแค่ป้ันข้าวเฉยๆ เขายังต้องท�า 2-3 ปี กว่าจะได้
เลือ่นข้ัน เพราะถ้าไม่เข้าใจตรงน้ีก็ไปต่อไม่ได้ น่ันเป็น 
วิธีการท�างานกับ Yohji เขาจะให้ท�าบางสิง่บางอย่าง 
และเขาจะดุ จะสอนว่าต้องละเอียด เช่น แพ็กเกจ 
อันนี้อาจจะเอาไปให้คนรู ้จักกัน แต่ก็ต้องท�าให้ 
ใกล้เคียงกับแพ็กเกจที่จะเอาไปให้คนส�าคัญ 
 คณุภาพก็เป็นเรือ่งส�าคญั เขาจะคอยด ูเราชอบ
ตรงน้ี เพราะมันท�าให้เราเป็นคนละเอียด เป็นคนท่ี
ไม่บ่นกับเรือ่งอะไร ทกุอย่างมทีางออกหมด วิธีสอน
ของเขามันช่วยได้ตลอด ตอนที่ไปท�างาน Hermès 
คนท่ีนั่นยังพูดเลยว่า “คุณเป็นคนละเอียด เป็นคน
ระวัง เป็นคนใจเย็น” เพราะมนัเป็นงานทีต้่องใช้สมาธิ      

สุดท้ายท�าไมมารู้ว่า เราไม่อยากท�าแฟช่ันแล้ว 
และอยากกลับมาท�างานด้านประวัติศาสตร์
ตอนนั้นท�างานเกี่ยวกับการส่ือสาร ถึงจะเห็นแล้ว 
รูแ้ล้วว่า ชอบไม่ชอบอะไรก็ต้องท�าไปก่อน พอท�าไป
สัก 2 ปี เริ่มรู้ว่าจริงๆ เราสนใจเรื่องแฟชั่น แต่อาจ
จะไม่ใช่ด้านการสือ่สารแบบทีท่�าอยู่ ตอนนัน้หวัหน้า
ที่ท�างานด้วยเคยเป็นศาสตราจารย์ที่ THE MET 
Costume Institute คอืคล้ายๆ กับเป็นส่วนหน่ึงของ
พิพิธภัณฑ์ The Metropolitan Museum of Art  
ที่นิวยอร์ก ที่เจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เขาจะ
เอาเสื้อผ้าในอดีตมาเล่าเรื่องให้คนเข้าใจว่า ท�าไม
ในอดตีคนถึงแต่งตวัแบบน้ี เราคยุกัน หัวหน้าบอกว่า 
“คุณยังสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อยู่ คุณอาจ
สนใจคยุกับพวกภณัฑารกัษ์  คนท่ีท�างานในวงการนี้ 
เพราะว่ามันสามารถเอาประวัติศาสตร์ส่วนท่ีเป็น 
Creative Fashion มาน�าเสนอได้” 
 นั่นคือจุดเริ่มต้นท่ีท�าใ ห้คิดว่ากลับมาท�างาน
แบบนี้ได้ เอาศิลปะมารวมกับ วัฒนธรรม ตอนนั้น
สนใจว่า อยากกลบัมาท�างานด้านอนุรกัษ์ อยากเอา
ส่วนที่เป็นครีเอทีฟ ศิลปะ หรือแฟชั่น ย้อนกลับไป
ในอดีตให้คนเข้าใจว่า เรามาถึงตรงน้ีได้อย่างไร  
อีกส่วนหนึ่งเรารู ้สึกว่า ไม่ได้เข้าใจตัวเองเท่าไร  
เลยอยากเข้าใจตวัเอง เข้าใจความเป็นไทย อยากพูด
ภาษาไทย อยากรู้จักคนไทยมากขึ้น 

การท�างานระหว่างคนไทยกับที่นิวยอร์กมีความ
แตกต่างเยอะไหม
เยอะมาก คนที่นิวยอร์กเขาจะอยู่กับตัวเอง ไม่ค่อย
มีความคุ้นเคยเป็นส่วนตัวเท่าไร ชอบบรรยากาศ 
การท�างานทีเ่มอืงไทยมากกว่า คอืใช้เวลาพอสมควร 
แต่ก็สนุก เพราะคนไทยอบอุ่น มีการช่วยเหลือกัน 
แม้โดยส่วนตัวจะไม่ได้ใกล้ชิดกัน แค่ฝากให้ช่วย
ดแูลเพ่ือน คนไทยก็จะดแูลเตม็ท่ีเลย มคีวามอบอุน่ 
ซึ่งที่อเมริกาไม่มี

ทลูกระหมอ่มแม่ให้ค�าแนะน�าอยา่งไรบา้งในเรือ่ง
การท�างาน หรือการกลับมาอยู่ในสังคมไทย
แม่ให้ค�าแนะน�าคือ การจะท�างานร่วมกันต้องให้
เกียรติกัน อันน้ีเป็นเรื่องหลักเลย ต้องให้เกียรติคน 
ทกุคนมส่ีวนในการผลกัดนัองค์กร ทุกคนส�าคญัหมด 
มบีทบาทหน้าท่ีต่างกัน เราต้องให้เกียรติในจุดน้ี สิง่ท่ี 
คิดอาจไม่ตรงกันก็ได้ แต่ก็ต้องฟังไว้ก่อน เราต้อง

ยอมรับในบางจุด ถ้าสิ่งท่ีเราเสนอผิด และสิ่งท่ี 
คนอื่นเสนอนั้นส�าคัญกว่า เราก็ต้องยอมรับความ 
คิดเห็นคนอื่น

โครงการแรกๆ ที่ท�าในเมืองไทยคืออะไร
ช่วงแรกยังเรยีนรูเ้รือ่งประวัตศิาสตร์ก่อน เลยเข้าไป
ท�าหลายอย่าง ก็ไปท�าเรือ่งมรดกโลก เพราะเราถนัด
ภาษาอังกฤษและการเขียน เลยสนใจวิธีว่า จะเอา
ประวัติศาสตร์มาเขียนให้คนสนใจอย่างไร จากนั้น
เริ่มไปประชุมเยอะ เริ่มเจาะลึก และท�าให้เราเข้าใจ
ว่าตัวเองสนใจทางด้านไหน เหมอืนเบือ้งต้นเป็นการ
เรียนรู้ ทดลอง เข้าไปดูแหล่ง เข้าไปดูงาน ก่อนที่จะ
ไปเจาะลกึ ก็เป็นปีเลย เพราะต้องเข้าใจว่า ถ้าคนทัว่ไป
ไม่เคยเห็นแหล่งนี้ แล้วเราก็ต้องใช้ประโยคเดียว 
เพ่ือจะเขียนว่า ท�าไมแหล่งนี้ถึงส�าคัญ มันยากนะ  
ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของแหล่ง เข้าใจความเป็นมา
ของแหล่ง ว่าแต่ละยุคมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
เชื่อมกันอย่างไร ก็ต้องคุยกับนักโบราณคดีหรือ 
นักประวัติศาสตร์  คุยกับชุมชน เอาข้อมูลทั้งหลาย
มาประกอบเป็นภาพให ญ่ขึ้นมา ให้คนเข้าใจว่า 
แหล่งนี้ส�าคัญอย่างไร

ชว่งนีค้นไทยใหค้วามสนใจประวตัศิาสตรม์ากขึน้ 
โครงการวังน่านิมิตถือว่ามาถูกจังหวะพอดี  
ความเป็นมาของโครงก ารน้ีคือ ไปสัมมนา ได้คุย 
กับคน ก็เร่ิมเห็นว่า ข้อมูลมันเยอะ ถ้าเราพัฒนา
ด้านอนุรักษ์ตึกอย่างเดียวมันไม่พอ การจะอนุรักษ์
มันมีหลายส่วน
 ส่วนหน่ึงคือ การอนุรักษ์ตัวอาคาร หรือสิ่งท่ี 
จับต้องได้ อีกส่วนคือ ความรู้สึกท่ีอยู่ในจิตใจว่า 
เมือ่ก่อนสร้างตกึนีข้ึน้มาเพราะอะไร ท�าไมถึงวางผงั
อย่างน้ี คนไทยมีความเชื่อเยอะมากเก่ียวกับการ 
วางผัง มีความรู้สึกของคนเยอะ เป็นความทรงจ�า
ทางประวัติศาสตร์ที่เราสั่งสมไว้ 

วงัหนา้ส�าคญัอยา่งไร ทมีงานจงึอยากน�าเสนอ
นิทรรศการวังน่านิมิต
เราจะเน้นสิ่งท่ีคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึง ในช่วงน้ัน
อยากท�าโครงการให้คนเข้าถึงข้อมูลได้ คล้ายๆ กับ
การตคีวาม เอาข้อมลูท้ังหมดท่ีเรามอียู่ในกรมศลิป์ฯ 
เข้าถึงคนด้วยวิธีทีเ่ข้าใจง่าย ให้คนเห็นความส�าคัญ
ในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่ามันส�าคัญ 
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“identity ความเป็นตัวตนเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าเราไม่เข้าใจว่า เรามาจากไหน มาอยู่ในสถานที่นี้
ได้อย่างไร ถ้าเขาไม่รู้สึกว่ามี identity แล้วเขาจะสู้เพ่ืออะไร ท�าอะไรเพ่ืออะไร และจะมีชีวิตอยู่
ในโลกนี้ เพ่ืออะไร แบบนี้จะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร น่ีแหละประวัติศาสตร์ถึงส�าคัญ  
เพราะถ้าประวัติศาสตร์หายไป มีหลายคนที่รู้สึกว่า เขาเสียตัวตนของตัวเองไป ก็จะอยู่ในโลกนี้
ด้วยความไม่เข้าใจ”

ประสบการณ์ ก็เลยทดลองท�างานคล้ายๆ กับ 
เป็นเด็กฝึกงานไปก่อน ตอนน้ันท�างานท่ี Yohji  
Yamamoto ซึ่งเป็นบริษัทท่ีคนรู้จักกันเยอะ ก็ชอบ
ท�างานที่นั่น
 มีหลายคนถามว่า เรียนประวัติศาสตร์มา  
แล้วมันเกี่ยวข้องกับแฟชั่นอย่างไร จริงๆ แล้ว 
แฟชั่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่แยกกัน 
ไม่ได้ แฟชั่นคือ วิธีท่ีจะแสดงตัวตน เป็นวิธีที ่
คนแสดงออกต่อความคิดที่ว่า How do they see 
themselves? เขามองเห็นประวัติศาสตร์อย่างไร  
เขาบันทึกประวัติศาสตร์อย่างไร บางคนก็ใช้ผ้า 
เพ่ือแสดงความคิดของเขา บางคนท�าวรรณกรรม 
บางคนก็ท�างานวิชาการ และบางคนก็ท�าแฟชั่น  
ในแต่ละยุคก็มีการเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของ
ประวัติศาสตร์ บางทีเครื่องมือของการท�าเสื้อผ้า
เปลี่ยนไป มีการแลกเปล่ียนผ้าจากเมืองนอก เช่น 
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ผ้าจะออกเป็นผ้าไทย ในช่วง 
สมัยรัชกาลที่ 5 เราเริ่มเห็นสไตล์ของฝรั่งเข้ามา  
นี่เป็นประวัติศาสตร์ท้ังหมดเลย มันบันทึกสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงมาตลอด 

ประสบการณด้์านแฟชัน่กบั Yohji Yamamoto 
และ Hermès ท�าให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง
ท�างานท่ีบรษิทัญ่ีปุน่เขาจะสอนเรือ่งความตัง้ใจของ
การท�างาน ถ้าเป็นเด็กไฟแรงอาจจะอยากเข้าไป
ท�างานที่ใหญ่ๆ ท่ีจะเห็นผลส�าเร็จมหาศาล คนจะ 
ได้เห็นว่า ความเก่งของเราถึงระดับไหน แต่ญ่ีปุ่น 
เขาจะถือว่า ต้องวางพ้ืนฐานทางความคดิก่อน ถ้าหาก
ไม่เข้าใจพื้นฐาน คุณจะเข้าใจอะไรไม่ได้เลย 
 วิธีสอนของเขาดมีาก ขนาดการท�าซชู ิคนทีเ่ป็น
ซชูเิชฟแค่ป้ันข้าวเฉยๆ เขายังต้องท�า 2-3 ปี กว่าจะได้
เลือ่นข้ัน เพราะถ้าไม่เข้าใจตรงน้ีก็ไปต่อไม่ได้ น่ันเป็น 
วิธีการท�างานกับ Yohji เขาจะให้ท�าบางสิง่บางอย่าง 
และเขาจะดุ จะสอนว่าต้องละเอียด เช่น แพ็กเกจ 
อันนี้อาจจะเอาไปให้คนรู ้จักกัน แต่ก็ต้องท�าให้ 
ใกล้เคียงกับแพ็กเกจที่จะเอาไปให้คนส�าคัญ 
 คุณภาพก็เป็นเรือ่งส�าคญั เขาจะคอยด ูเราชอบ
ตรงน้ี เพราะมันท�าให้เราเป็นคนละเอียด เป็นคนท่ี
ไม่บ่นกับเรือ่งอะไร ทุกอย่างมทีางออกหมด วธีิสอน
ของเขามันช่วยได้ตลอด ตอนที่ไปท�างาน Hermès 
คนท่ีนั่นยังพูดเลยว่า “คุณเป็นคนละเอียด เป็นคน
ระวัง เป็นคนใจเย็น” เพราะมนัเป็นงานทีต้่องใช้สมาธิ      

สุดท้ายท�าไมมารู้ว่า เราไม่อยากท�าแฟช่ันแล้ว 
และอยากกลับมาท�างานด้านประวัติศาสตร์
ตอนนั้นท�างานเกี่ยวกับการส่ือสาร ถึงจะเห็นแล้ว 
รูแ้ล้วว่า ชอบไม่ชอบอะไรก็ต้องท�าไปก่อน พอท�าไป
สัก 2 ปี เริ่มรู้ว่าจริงๆ เราสนใจเรื่องแฟชั่น แต่อาจ
จะไม่ใช่ด้านการสือ่สารแบบทีท่�าอยู่ ตอนนัน้หวัหน้า
ที่ท�างานด้วยเคยเป็นศาสตราจารย์ที่ THE MET 
Costume Institute คอืคล้ายๆ กับเป็นส่วนหน่ึงของ
พิพิธภัณฑ์ The Metropolitan Museum of Art  
ที่นิวยอร์ก ที่เจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เขาจะ
เอาเสื้อผ้าในอดีตมาเล่าเรื่องให้คนเข้าใจว่า ท�าไม
ในอดตีคนถึงแต่งตวัแบบน้ี เราคยุกัน หัวหน้าบอกว่า 
“คุณยังสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อยู่ คุณอาจ
สนใจคยุกับพวกภณัฑารกัษ์  คนท่ีท�างานในวงการนี้ 
เพราะว่ามันสามารถเอาประวัติศาสตร์ส่วนท่ีเป็น 
Creative Fashion มาน�าเสนอได้” 
 นั่นคือจุดเริ่มต้นท่ีท�าใ ห้คิดว่ากลับมาท�างาน
แบบนี้ได้ เอาศิลปะมารวมกับ วัฒนธรรม ตอนนั้น
สนใจว่า อยากกลบัมาท�างานด้านอนุรกัษ์ อยากเอา
ส่วนที่เป็นครีเอทีฟ ศิลปะ หรือแฟชั่น ย้อนกลับไป
ในอดีตให้คนเข้าใจว่า เรามาถึงตรงน้ีได้อย่างไร  
อีกส่วนหน่ึงเรารู ้สึกว่า ไม่ได้เข้าใจตัวเองเท่าไร  
เลยอยากเข้าใจตวัเอง เข้าใจความเป็นไทย อยากพูด
ภาษาไทย อยากรู้จักคนไทยมากขึ้น 

การท�างานระหว่างคนไทยกับที่นิวยอร์กมีความ
แตกต่างเยอะไหม
เยอะมาก คนที่นิวยอร์กเขาจะอยู่กับตัวเอง ไม่ค่อย
มีความคุ้นเคยเป็นส่วนตัวเท่าไร ชอบบรรยากาศ 
การท�างานทีเ่มอืงไทยมากกว่า คอืใช้เวลาพอสมควร 
แต่ก็สนุก เพราะคนไทยอบอุ่น มีการช่วยเหลือกัน 
แม้โดยส่วนตัวจะไม่ได้ใกล้ชิดกัน แค่ฝากให้ช่วย
ดแูลเพ่ือน คนไทยก็จะดแูลเตม็ท่ีเลย มคีวามอบอุน่ 
ซึ่งที่อเมริกาไม่มี

ทูลกระหม่อมแม่ให้ค�าแนะน�าอยา่งไรบา้งในเรือ่ง
การท�างาน หรือการกลับมาอยู่ในสังคมไทย
แม่ให้ค�าแนะน�าคือ การจะท�างานร่วมกันต้องให้
เกียรติกัน อันน้ีเป็นเรื่องหลักเลย ต้องให้เกียรติคน 
ทุกคนมส่ีวนในการผลกัดนัองค์กร ทุกคนส�าคญัหมด 
มบีทบาทหน้าท่ีต่างกัน เราต้องให้เกียรติในจดุนี ้สิง่ท่ี 
คิดอาจไม่ตรงกันก็ได้ แต่ก็ต้องฟังไว้ก่อน เราต้อง

ยอมรับในบางจุด ถ้าสิ่งท่ีเราเสนอผิด และสิ่งท่ี 
คนอื่นเสนอนั้นส�าคัญกว่า เราก็ต้องยอมรับความ 
คิดเห็นคนอื่น

โครงการแรกๆ ที่ท�าในเมืองไทยคืออะไร
ช่วงแรกยังเรยีนรูเ้รือ่งประวัตศิาสตร์ก่อน เลยเข้าไป
ท�าหลายอย่าง ก็ไปท�าเรือ่งมรดกโลก เพราะเราถนดั
ภาษาอังกฤษและการเขียน เลยสนใจวิธีว่า จะเอา
ประวัติศาสตร์มาเขียนให้คนสนใจอย่างไร จากนั้น
เริ่มไปประชุมเยอะ เริ่มเจาะลึก และท�าให้เราเข้าใจ
ว่าตัวเองสนใจทางด้านไหน เหมอืนเบือ้งต้นเป็นการ
เรียนรู้ ทดลอง เข้าไปดูแหล่ง เข้าไปดูงาน ก่อนที่จะ
ไปเจาะลกึ ก็เป็นปีเลย เพราะต้องเข้าใจว่า ถ้าคนทัว่ไป
ไม่เคยเห็นแหล่งนี้ แล้วเราก็ต้องใช้ประโยคเดียว 
เพ่ือจะเขียนว่า ท�าไมแหล่งนี้ถึงส�าคัญ มันยากนะ  
ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของแหล่ง เข้าใจความเป็นมา
ของแหล่ง ว่าแต่ละยุคมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
เชื่อมกันอย่างไร ก็ต้องคุยกับนักโบราณคดีหรือ 
นักประวัติศาสตร์  คุยกับชุมชน เอาข้อมูลทั้งหลาย
มาประกอบเป็นภาพให ญ่ขึ้นมา ให้คนเข้าใจว่า 
แหล่งนี้ส�าคัญอย่างไร

ช่วงนีค้นไทยให้ความสนใจประวติัศาสตรม์ากขึน้ 
โครงการวังน่านิมิตถือว่ามาถูกจังหวะพอดี  
ความเป็นมาของโครงก ารน้ีคือ ไปสัมมนา ได้คุย 
กับคน ก็เร่ิมเห็นว่า ข้อมูลมันเยอะ ถ้าเราพัฒนา
ด้านอนุรักษ์ตึกอย่างเดียวมันไม่พอ การจะอนุรักษ์
มันมีหลายส่วน
 ส่วนหนึ่งคือ การอนุรักษ์ตัวอาคาร หรือสิ่งท่ี 
จับต้องได้ อีกส่วนคือ ความรู้สึกท่ีอยู่ในจิตใจว่า 
เมือ่ก่อนสร้างตกึนีข้ึน้มาเพราะอะไร ท�าไมถึงวางผงั
อย่างน้ี คนไทยมีความเชื่อเยอะมากเก่ียวกับการ 
วางผัง มีความรู้สึกของคนเยอะ เป็นความทรงจ�า
ทางประวัติศาสตร์ที่เราสั่งสมไว้ 

วงัหนา้ส�าคญัอยา่งไร ทมีงานจึงอยากน�าเสนอ
นิทรรศการวังน่านิมิต
เราจะเน้นสิ่งท่ีคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึง ในช่วงน้ัน
อยากท�าโครงการให้คนเข้าถึงข้อมูลได้ คล้ายๆ กับ
การตคีวาม เอาข้อมลูท้ังหมดท่ีเรามอียู่ในกรมศลิป์ฯ 
เข้าถึงคนด้วยวิธีทีเ่ข้าใจง่าย ให้คนเห็นความส�าคัญ
ในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่ามันส�าคัญ 
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 มีการคุยกับคนท่ีส�านักฯ หลายครั้งว่า ก่อนนี้
เคยมโีครงการวงัหน้า และมข้ีอมลูเยอะ เราก็ไม่เคย
ทราบว่า เมือ่ก่อนมนัใหญ่โตถึงขนาดนี ้ความเป็นมา
ของวังหน้าเป็นอย่างไร ท�าไมสถาปัตยกรรมท่ีเรา
เห็นท้ังหมดถึงคล้ายกับสมัยอยุธยา เราก็คิดว่า 
โครงการนี้ขอเอามาท�าต่อได้หรือเปล่า จะท�าให้มัน
เข้าถึงคนได้ง่าย โดยการใช้เครื่องมือที่ร่วมสมัย  
ใช้เทคโนโลยีท่ีเด็กเข้าใจให้มันสนุก มีสีสัน ท�าให้
รู้สึกว่า เป็นของที่ไม่นิ่ง เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
เป็นการขอท�าต่อในแง่ของการตีความ ก็คือเอา
ข้อมูลแต่ละมุมมาใช้ โดยการเล่าเรื่องใหม่และใช้
เทคโนโลยีมาช่วยให้เข้าถึงคนได้ง่าย 

คุณใหมเ่ป็นคนเริม่ตน้นทิรรศการนีด้ว้ยตวัเอง  
ไม่ได้เป็นคนเริม่ต้น เอาเครดติไปไม่ได้เลย เพราะว่า
โครงการน้ีคนเก่งเยอะมากเลย คนเข้ามาช่วยเยอะ 
มีการดึงคนมาจากหลายส�านัก เราก็ต้องเข้าใจ
หลายๆ มุมมอง ท้ังของนักสถาปัตย์ ภูมิสถาปนิก 
นกัประวัติศาสตร์ ภัณฑารกัษ์ มมุมองของแต่ละคน
ส�าคัญเท่ากัน ตอนที่จะเริ่มท�านิทรรศการก็ต้องใช้
เวลาคุยกับทุกคนว่า มมุมองเขาคืออะไร คดิว่าข้อมลู
ทีเ่ก็บส่ังสมเอาไว้จะท�าให้คนเข้าใจได้อย่างไร ควรจะ
เอาอันไหน ต้องอธิบายในแง่ไหน ใช้เครื่องมืออะไร 
แล้วก็เริ่มสะสมภาพถ่ายเก่า ภาพถ่ายฟิล์มกระจก 
ทกุอย่างท่ีเกิดขึน้มนัมาจากการช่วยเหลอืของทกุคน 
ต้องให้เครดิตทุกคนในโครงการนี้ 

ท�าไมเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ในนิทรรศการนี้
บางทีเราอาจจะคิดว่า ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ได้
ตลอด ไม่ต้องกังวล แต่จริงๆ มันหายได้ เช่น อิรัก 
ที่มีการเข้าไปทุบพิพิธภัณฑ์ท้ิง ประวัติศาสตร์ที่อยู่
มาเป็นพันปีหายไปหมดภายในหน่ึงวัน เราก็ต้อง 
คิดว่า ถ้าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นกับตา 
เราจะท�าให้มนัคงอยู่ต่อไปได้อย่างไร ให้เดก็รุน่ใหม่
ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างไร
 อีกอย่างหน่ึง เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่
เข้าใจกันดี ทุกคนมีไอแพด ไอโฟน ทุกคนเข้าใจว่า 
มันเป็นเครื่องมือท่ีสามารถเก็บข้อมูลท้ังหมดต่อไป
ในอนาคตได้ บางทีในวันข้างหน้า ถ้าทุกสิง่ทกุอย่าง
หายไปหมดแล้ว แต่เรายังมีเครื่องมืออย่าง AR 
(Augmented Reality), VR (Virtual Reality) เอามา
ใช้ในเรือ่งของการอนุรกัษ์มรดกทางวัฒนธรรม สิง่ที่
เกิดข้ึนในอดีตมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ สร้างความ

สัมพันธ์กับคนได้ มันเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้คน 
เข้าถึงได้อย่างสนุกและมีความร่วมสมัย 

ในมมุมองของคุณใหม ่ท�าไมเราตอ้งเรยีนรูแ้ละ
ด�ารงประวัติศาสตร์ไว้ 
identity ความเป็นตัวตนเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าเราไม่
เข้าใจว่า เรามาจากไหน มาอยู่ในสถานท่ีน้ีได้อย่างไร 
ถ้าเขาไม่รู้สึกว่ามี identity แล้วเขาจะสู้เพ่ืออะไร  
ท�าอะไรเพ่ืออะไร และจะมชีวิีตอยู่ในโลกนีเ้พ่ืออะไร 
แบบนีจ้ะพัฒนาตวัเองได้อย่างไร นีแ่หละประวัตศิาสตร์
ถึงส�าคญั เพราะถ้าประวัตศิาสตร์หายไป มหีลายคน
ทีรู่ส้กึว่า เขาเสยีตวัตนของตวัเองไป ก็จะอยู่ในโลกน้ี
ด้วยความไม่เข้าใจ 

วังหน้าส�าคัญอย่างไรในแง่ของสถาปัตยกรรม 
เป็นพระราชวังที่อยู่ด้านหน้าท่ีส�าคัญมากในช่วง 
ต้นรัตนโกสินทร์  เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช 
เช่น สมยัรชักาลท่ี 4 ก็เป็นท่ีประทับของ Second King  
(พระมหากษตัรย์ิพระองค์ที ่2) หรอืพระบาทสมเดจ็- 
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 วังหน้ามีมาตั้ง แต่สมัยอยุธยาแล้ว ซึ่งในสมัย 
ต้นรัตนโกสินทร์วังหน้าถือว่ามีอ�านาจและบทบาท 
เยอะมาก แต่คนสมัยน้ีไม่ค่อยรู ้ถ้าไม่รูป้ระวตัศิาสตร์
ตรงนี ้แล้วเราจะรูค้วามส�าคญัของกรงุรตันโกสนิทร์
ได้อย่างไร ถ้าจะ เข้าใจความเป็นกรุงเทพฯ  ก็ต้อง
เข้าใจหน้าที่ของวังหน้าด้วย 

ยอ้นกลบัไปตอนเดก็ คุณใหม่บอกวา่ ไดก้ลับมา
เมืองไทยบ่อยๆ ได้พบเห็นโบราณสถานและ
สถาปัตยกรรมมากมาย มีอะไรที่คุณใหม่ชอบ 
หรือมีเรื่องราวของยุคไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหม
เรารู ้สึกว่า เมื องไทยมีประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน  
และจริงๆ สนใจเรื่องอยุธยาพอสมควร ขนาดพูดถึง
ยังต้องระบวุ่าสมยัไหน เพราะเป็นยุคทีย่าวนาน 400 
กว่าปี มันไม่เหมือนกันในแต่ละยุค หากเทียบกับ 
ยุคในละคร บุพเพสันนิวาส ก็คือเป็นช่วงท่ีเจริญ 
เปิดให้ต่างชาติเ ข้ามา รับนวัตกรรมจากเมืองนอก
เข้ามาเยอะขึ้น เลยเป็นช่วงที่มีความน่าตื่นเต้น 
 ตอนเด็กๆ เวลานึ กถึงประวัติศาสตร์จะนึกถึง
ช่วงแบบน้ี อยากรู้ว่า เมื่อก่อนเคยเป็นแบบไหน 
อย่างที่วัดไชยวั ฒนาราม เขาก็พูดกันว่า เม่ือก่อน 
จะมสีแีบบนี ้องค์ปรางค์ประธานเคยมทีองปิด ถ้าตอน
พระอาทติย์ตกดินคงจะสวยมาก  

 ตอนนี้มีเครื่อง มือเยอะขึ้น บางครั้งเราสนใจ 
จะน�าเรือ่งน้ันมาตคีวามใหม่ เป็นภาพท่ีคนเข้าถึงได้ 

คุณใหม่สนใจเมืองเก่าในอดีตมากกว่าที่จะมอง
เมืองในอนาคตแบบ futuristic อะไรพวกนั้น
เป็นคนชอบอดตีมากกว่า แต่ถ้าถามว่ามนัเก่ียวข้อง
กันไหม มันก็เชื่อมกัน เช่น การวางแผนเมือง ถ้าจะ
ท�างานตรงน้ีให้ได้ ดี ก็ต้องมองย้อนกลับไปในอดีต 
ต้องเข้าใจว่า ท�าไม สถานที่น้ีถึงต้ังแบบน้ี วางผัง
แบบน้ี ความส�าคญัของแต่ละตึกคืออะไร ความเชือ่
ที่เข้าไปเก่ียวข้องคืออะไร ถ้าเอาตึกตึกหน่ึงออกไป 
ความรู ้สึกกับความเชื่อท่ีเก่ียวข้องกันจะหายไป 
หรือเปล่า ความรู้สึก ของคนและวัฒนธรรมที่อยู่ใน
สถานที่จะหายไปไหม เราก็ต้องคิดด้วย 
 
คุณใหม่มองว่าประวัติศาสตร์ปรับเปลี่ยนได้  
เมื่อมีการขุดพบข้อมูลใหม่ๆ ที่น�าไปสู่การ
ตีความใหม่อย่างสมเหตุสมผล
ถ้าจะเรยีนรูป้ระวัติศาสตร์ให้เข้าใจ เรือ่งส�าคัญทีจ่ะ
พยายามย�า้ตลอดเลยคอื ถ้ายกเรือ่งสถาปัตยกรรม 
การแสดง หรอืจติรกรรมอะไรก็ตาม มนัคอืเครือ่งมอื
การแสดงตัวตนในบริบทของสิ่งแวดล้อมนั้นๆ  
และสิง่ท่ีสือ่ออกมาก็มีหลายมมุตามสถานการณ์ เรา
ก็ต้องเข้าใจให้หมด 
 ถ้าพูดให้ลกึกว่าน้ี ประวัตศิาสตร์คอื คอลเลก็ชนั
ของเรื่องท่ีเราอยากจะเก็บไว้ในความทรงจ�า เป็น 
จิก๊ซอว์ช้ินหน่ึงของภาพใหญ่ การบนัทึกประวัติศาสตร์
ตามสือ่ต่างๆ ถือเป็นข้อมลูส่วนหนึง่ ศิลปะการแสดง
ทั้งหลายเป็นองค์ประกอบส�าคัญ เพราะมันสะท้อน
มุมมองของคนในช่วงน้ัน ถ้าจะเข้าใจภาพทั้งหมด 
ก็ต้องเข้าไปศึกษาองค์ประกอบย่อยส่วนนี้ด้วย
 ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่นิ่ง ไม่ได้เกิดขึ้นจาก
มุมมองเดียว แต่ประกอบขึ้นจากหลายทัศนะ นี่คือ
ประเดน็ส�าคญั ถ้าจะเข้าใจประวัตศิาสตร์ต้องใจกว้าง
และต้องเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าไป
ค้นเจอข้อมูลใหม่ แล้วท�าให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด  
ก็ไม่ใช่เรื่องผิด 

คุณใหม่ได้พบอะไรน่าตื่นเต้นระหว่างค้นคว้า 
และเตรียมงานโครงการวังหน้าบ้างไหม 
ในเนือ้หาของนทิรรศการเราจะพูดถึงสถาปัตยกรรม
ในเขตวังหน้าท่ีไม่มอียู่แล้ว เช่น พลับพลาสงู มหีลาย
คนรวมท้ังภัณฑารักษ์ที่พูดว่า เมื่อก่อนหากันนาน  

“วังหน้ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์วังหน้าถือว่ามีอ�านาจและบทบาท 
เยอะมาก แต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้ ถ้าไม่รู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้ แล้วเราจะรู้ความส�าคัญของ 
กรงุรตันโกสินทรไ์ดอ้ยา่งไร ถ้าจะเข้าใจความเป็นกรงุเทพฯ  กต็อ้งเขา้ใจหนา้ทีข่องวงัหน้าดว้ย”
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5 ปี พยายามหาภาพเก่าของพลับพลาสูงอย่างไร 
ก็ไม่เจอ ไม่ทราบว่าหน้าตาแบบไหน แต่แล้วก็หาเจอ 
เขาก็ตกใจกันว่า ไม่เคยได้เห็นมาก่อน แต่ทีมงานก็
ไปเจอจากหนังสือ Unseen Siam ของริเวอร์บุกส์  
มีนิทรรศการที่จัดไว้ที่หอศิลป์ กรุงเทพฯ พอเราเจอ
รูปจากหนังสือ เราก็ “เอ๊ะ นี่ก็คืออันที่เราหานี่” 
ส�าหรบัคนท่ีชอบภาพถ่ายเก่า เป็นเรือ่งน่าตืน่เต้นมาก 
เราได้เหน็ว่า รายละเอยีดของตกึเป็นอย่างไร พลบัพลา
สงูสวยอย่างไร พระท่ีน่ังคชกรรมประเวศสวยอย่างไร

พลบัพลาสูงเปน็อาคารท่ีพระบาทสมเดจ็พระปิ่นเกลา้- 
เจา้อยู่หัวทรงใชใ้นการส�ารวจทศันียภาพรอบๆ แลว้
พระทีน่ัง่คชกรรมประเวศมคีวามส�าคญัอยา่งไรบา้ง
จริงๆ ที่วังหลวงก็มีโครงสร้างอาคารในลักษณะ
เดยีวกันคอื ยอดเป็นปราสาท เป็นลกัษณะเฉพาะทาง
สถาปัตยกรรมท่ีระบุถึงพระมหากษัตริย์ แต่ที่มีท่ี 
วังหน้าด้วย เพราะรชักาลท่ี 4 ทรงยกย่องให้พระบาท-
สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เป็นเสมือนพระมหากษัตริย์
พระองค์ที่ 2 จึงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีฐานานุศักดิ์
เป็นยอดปราสาทเหมือนของพระมหากษัตริย์ได้  

นอกจากอาคารสองหลงั ยงัเจอส่ิงส�าคญัอืน่อกีไหม
มีเยอะเลย ถ้าเทียบผังในยุคสุดท้ายสมัยรัชกาลที่ 4 
หรอืรชักาลท่ี 5 กับตอนน้ี จะเห็นว่า ผงัในตอนน้ีแทบ
จะเป็นส่วนเลก็ๆ ส่วนหน่ึงเท่าน้ัน อย่างส่วนใหญ่ของ
ธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของวังหน้า เป็นพื้นที่
ฝ่ายใน ที่หายไปเยอะคือ พ้ืนที่ฝ่ายในของผู้หญิง 
อาทิ พระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลก ที่มีโครงสร้างคล้าย
กับอาคารในสมยัอยุธยา คล้ายเก๋งจนีทีม่นี�า้ล้อมรอบ 
ปัญหาคือ เราไม่ค่อยมีภาพถ่ายพ้ืนท่ีด้านในให ้
เป็นข้อมูลในการศึกษา อาคารเหล่านี้สร้างด้วยไม้ 
เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่เหลือหลักฐานให้สืบค้น
 
ประเด็นส�าคัญที่นักวิชาการในกรมศิลป์ฯ  
พูดเหมือนกันคือ เมื่อพ้ืนที่เดิมมีการปรับใช ้
เพ่ือจุดประสงค์ใหม่ การจะบูรณะหรือสืบค้น 
หลักฐานเพ่ิมเติมท�าได้ยากกว่าพ้ืนที่อื่นๆ 
บางทีเราก็ต้องพูดคยุว่า แต่ละฝ่ายอยากได้แบบไหน 
อย่างท่ีบอกว่า แหล่งหน่ึงไม่ใช่ว่าเราจะเลือกได้ว่า
เราจะเก็บความทรงจ�าอะไรไว้ ประวัติศาสตร์ของ
แหล่งจะมหีลายช่วง แต่เราก็ต้องมาพิจารณาว่า ท่ีคน
มีความผูกพันกับแหล่งเป็นแบบไหน จริงๆ ทุกส่วน

มีความส�าคัญหมด แต่ในบางกรณีก็ต้องมีการ
ตัดสินใจว่า เราจะเลือกเก็บอะไรไว้ เป้าหมายคือ
อะไร แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายอย่างไร 
 ตอนไปประชมุท่ีอนิเดีย หัวหน้าโครงการหน่ึงท่ี
เนปาลเล่าว่า ที่อัปเปอร์ มุสตางเคยมีโครงการ 
บูรณะชุมชนท่ีอยู่ริมน�้า แล้วปรับพ้ืนที่ใหม่ คนใน
ชุมชนยังจ�าพื้นที่ไม่ได้เลย คนย้ายออกจากพื้นที่ไป
ที่ใหม่ได้สักพัก ก็ไม่ยอมอยู่ กลบัไปทีเ่ดมิ ส�าหรบั
คนในพ้ืนท่ี น่ีไม่ใช่ประวติัศาสตร์แบบท่ีเขาเคยรู้จัก
 เราต้องมาคิดว่า แม้จะเก็บประวัติศาสตร์ช่วง
ท่ีคดิว่าควรบนัทกึไว้ แต่ถ้าเราไม่พิจารณาเรือ่งความ
รูส้กึของคนด้วย ประวตัศิาสตร์จะเหลอืแค่ส่วนเดียว 
หัวใจของตึกอาจจะไม่ได้ไปด้วย มันก็ไม่ตอบโจทย์

นิทรรศการนี้จะช่วยท�าให้คนเข้าใจเร่ืองบทบาท
การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของชาติเพ่ิมขึ้นไหม
ก็มีหลายส่วนที่เราพยายามตั้งใจให้เกิดผลแบบนั้น 
โครงการวังหน้ามข้ีอมลูของกรมศิลป์ฯ ท่ีหลากหลาย 
เราอยากเชื่อมข้อมูลของเรา อยากเชื่อมกรมศิลป์ฯ 
กับทุกส่วน ถ้าจะเอาข้อมลูเหล่าน้ีเข้าถึงคน จะเข้าไป
วิธีไหนให้เข้าถึงได้ง่าย มีปฏิสัมพันธ์ ให้เขาเห็นว่า 
ไม่ใช่แค่สิง่ทีอ่ยู่ในหนงัสอื แต่สามารถดงึมาวเิคราะห์ 
เล่นกับมนัได้หมด และเมือ่ไรทีเ่ขาอยากจะได้ข้อมลู
เอาไปวิเคราะห์เพื่อท�างานก็เอาไปได้ และที่ส�าคัญ 
อยากให้คนตัง้ค�าถาม และคนคยุกัน เพราะถ้าไม่คุย 
ไม่วิเคราะห์ ประวัติศาสตร์จะไม่มีความต่อเนื่อง 

บางคนรูว่้าตรงนีค้อื พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ  
แต่ไม่รู้ว่าที่นี่เคยเป็นวังหน้า หลังจากเผยแพร่
นทิรรศการน้ี คณุใหม่อยากจะตอ่ยอดอยา่งไร  
จรงิๆ แล้วโครงการวังหน้าน้ี ประกอบด้วยนิทรรศการ
สองส่วน นทิรรศการแรกจดัท่ีหอศลิปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร จะเป็นส่วนท่ีท�าหน้าท่ีแนะน�า
โครงการวังหน้า และตวัวังหน้าเองด้วย โดยหลงัจาก
นิทรรศการวังน่านิมิตท่ีหอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ จบลง 
นิทรรศการจะถูกย้ายกลับมาจัดแสดงยังบ้านท่ี 
แท้จริง ก็คือวังหน้าที่ในปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่ของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช่วงประมาณปลายปีนี้ 
และจะเป็นการจัดแสดงระยะยาว ซ่ึงจะแตกต่าง
จากครั้งที่จัดแสดงท่ีหอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ ตรงท่ีเรา
ท�างานร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพ่ือที่จะ
ผสานมมุมองของการจดัแสดงแบบถาวรเข้ามาด้วย 

 ส่วนในระยะยาว อยากท�าเรื่องนี้ต่อไป เพราะ
เรื่องของวังหน้าเราสามารถค้นหาข้อมูลใหม่ๆ  
ได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่เรื่องผังเมืองหรือสถาปัตยกรรม
เท่านั้น แค่เรื่องสถาปัตยกรรมก็ท�าได้ 5-10 ปี  
แล้ว จรงิๆ ยังสามารถท�าโครงการเจาะลกึเรือ่งศิลปะ
การแสดงเฉพาะวงัหน้าได้ เพราะมเีรือ่งราวน่าสนใจ 
มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยมาก มีหลายเรื่องเลยจริงๆ 
อยากให้โครงการน้ีไปได้ตลอด แต่ละนิทรรศการ
ท�าให้คนดูเห็นแต่ละมุม ก็คือวางพ้ืนฐานก่อนแล้ว
ค่อยๆ เพ่ิมความรู้สร้างเรื่องราวท่ีเก่ียวข้อง ค่อยๆ  
ก่อเป็นภาพใหญ่ข้ึนมาทีละน้อย แล้วสุดท้ายคนดู 
จะเข้าใจภาพรวม
 
ทราบวา่คณุใหมไ่ดม้โีอกาสอยูใ่กล้ชิดกับสมเดจ็- 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระองคท์รงใหค้�าแนะน�าอยา่งไรบา้ง
ท่านทรงมองว่า การชอบท�างานเป็นเรื่องท่ีดีมาก  
อาจเป็นในแง่ความตั้งใจท�างาน ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ  
ท�าอะไรต้องตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ท�าไปแค่ห้าสิบ
เปอร์เซน็ต์ ก็แค่ครึง่ทาง ดงันัน้ถ้าตัง้ใจต้องต้ังใจหมด 
ต้องท�าจนจบ 
 ตอนเดก็ๆ จ�าได้ว่า เคยไปคยุกับพระ มปีระโยค
หนึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่า If you quit one 
time, you will quit the rest of your life. แม้ว่าอะไร
จะยากก็ต้องท�าต่อไป เพราะถ้าเลกิตอนน้ีก็จะมคีรัง้
ต่อไปอกี ย่ิงเป็นงานเก่ียวกับวฒันธรรมแบบนี ้มนัยาก 
ความตั้งใจ ความรักในงานก็ต้องสูง ต้องท�าจนถึง
สดุท้ายเลย มคีวามรบัผดิชอบ ให้เกียรติคน ให้เกียรติ
ทุกฝ่าย ให้เกียรติตัวเอง  

โครงการวงัหนา้ในตอนนีถ้อืวา่คณุใหมค้่นพบแลว้ 
วา่เปน็ส่ิงทีเ่ราชอบ
ชอบ ตอนแรกก็มคีวามกลวัเหมอืนกัน เวลาทีเ่ราต้อง
เปลีย่นแปลงชวีติ แต่พอท�าไปเรือ่ยๆ ก็ท�าให้ทราบว่า 
นี่เป็นสิ่งที่ชอบท�า และชอบนิสัยของคนท่ีอยู่ใน
วงการน้ี เพราะความตั้งใจของคนกลุ่มนี้สูง เขารัก
ประเทศ รักวัฒนธรรม และเข้าใจว่า มันเป็นงานที่
ใช้เวลาและไม่ง่าย ถ้าไม่รักก็ท�ายาก ต้องใจเย็นๆ 
ต้องเข้าใจคนอย่างดี คือไม่ว่าจะไปท�างานที่ไหนก็
ควรจะไปท�างานกับคนท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้เรา 
บางทีในวงการหลายๆ คนก็มอบสิ่งนี้ มันเลยท�าให้
เราอยากท�างานตลอด ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยน  

“ประวตัศิาสตรเ์ป็นส่ิงทีไ่มน่ิง่ เปน็ส่ิงทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จากมมุมองเดยีว แตป่ระกอบขึน้จากหลายทศันะ 
นี่คือประเด็นส�าคัญ ถ้าจะเข้าใจประวัติศาสตร์ต้องใจกว้างและต้องเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่
เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าไปค้นหาข้อมูลใหม่ แล้วท�าให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด ก็ไม่ใช่เรื่องผิด”
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ไ

5 ปี พยายามหาภาพเก่าของพลับพลาสูงอย่างไร 
ก็ไม่เจอ ไม่ทราบว่าหน้าตาแบบไหน แต่แล้วก็หาเจอ 
เขาก็ตกใจกันว่า ไม่เคยได้เห็นมาก่อน แต่ทีมงานก็
ไปเจอจากหนังสือ Unseen Siam ของริเวอร์บุกส์  
มีนิทรรศการที่จัดไว้ที่หอศิลป์ กรุงเทพฯ พอเราเจอ
รูปจากหนังสือ เราก็ “เอ๊ะ นี่ก็คืออันที่เราหานี่” 
ส�าหรบัคนท่ีชอบภาพถ่ายเก่า เป็นเรือ่งน่าตืน่เต้นมาก 
เราได้เหน็ว่า รายละเอยีดของตกึเป็นอย่างไร พลบัพลา
สงูสวยอย่างไร พระท่ีน่ังคชกรรมประเวศสวยอย่างไร

พลบัพลาสูงเปน็อาคารท่ีพระบาทสมเดจ็พระปิ่นเกล้า- 
เจา้อยูห่วัทรงใชใ้นการส�ารวจทศันยีภาพรอบๆ แลว้
พระทีน่ัง่คชกรรมประเวศมคีวามส�าคญัอยา่งไรบา้ง
จริงๆ ท่ีวังหลวงก็มีโครงสร้างอาคารในลักษณะ
เดยีวกันคอื ยอดเป็นปราสาท เป็นลกัษณะเฉพาะทาง
สถาปัตยกรรมที่ระบุถึงพระมหากษัตริย์ แต่ที่มีท่ี 
วังหน้าด้วย เพราะรชักาลที ่4 ทรงยกย่องให้พระบาท-
สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เป็นเสมือนพระมหากษัตริย์
พระองค์ที่ 2 จึงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีฐานานุศักดิ์
เป็นยอดปราสาทเหมือนของพระมหากษัตริย์ได้  

นอกจากอาคารสองหลัง ยงัเจอส่ิงส�าคัญอืน่อกีไหม
มีเยอะเลย ถ้าเทียบผังในยุคสุดท้ายสมัยรัชกาลที่ 4 
หรอืรชักาลท่ี 5 กับตอนน้ี จะเห็นว่า ผงัในตอนน้ีแทบ
จะเป็นส่วนเลก็ๆ ส่วนหน่ึงเท่าน้ัน อย่างส่วนใหญ่ของ
ธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของวังหน้า เป็นพื้นที่
ฝ่ายใน ท่ีหายไปเยอะคือ พ้ืนท่ีฝ่ายในของผู้หญิง 
อาทิ พระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลก ที่มีโครงสร้างคล้าย
กับอาคารในสมยัอยุธยา คล้ายเก๋งจนีทีม่นี�า้ล้อมรอบ 
ปัญหาคือ เราไม่ค่อยมีภาพถ่ายพ้ืนท่ีด้านในให ้
เป็นข้อมูลในการศึกษา อาคารเหล่านี้สร้างด้วยไม้ 
เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่เหลือหลักฐานให้สืบค้น
 
ประเด็นส�าคัญที่ นักวิชาการในกรมศิลป์ฯ  
พูดเหมือนกันคือ เมื่อพ้ืนที่เดิมมีการปรับใช ้
เพ่ือจุดประสงค์ใหม่ การจะบูรณะหรือสืบค้น 
หลกัฐานเพ่ิมเติมท�าได้ยากกว่าพ้ืนที่อื่นๆ 
บางทีเราก็ต้องพูดคยุว่า แต่ละฝ่ายอยากได้แบบไหน 
อย่างท่ีบอกว่า แหล่งหน่ึงไม่ใช่ว่าเราจะเลือกได้ว่า
เราจะเก็บความทรงจ�าอะไรไว้ ประวัติศาสตร์ของ
แหล่งจะมหีลายช่วง แต่เราก็ต้องมาพิจารณาว่า ท่ีคน
มีความผูกพันกับแหล่งเป็นแบบไหน จริงๆ ทุกส่วน

มีความส�าคัญหมด แต่ในบางกรณีก็ต้องมีการ
ตัดสินใจว่า เราจะเลือกเก็บอะไรไว้ เป้าหมายคือ
อะไร แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายอย่างไร 
 ตอนไปประชมุท่ีอนิเดีย หัวหน้าโครงการหน่ึงที่
เนปาลเล่าว่า ที่อัปเปอร์ มุสตางเคยมีโครงการ 
บูรณะชุมชนท่ีอยู่ริมน�้า แล้วปรับพ้ืนที่ใหม่ คนใน
ชุมชนยังจ�าพื้นที่ไม่ได้เลย คนย้ายออกจากพื้นที่ไป
ที่ใหม่ได้สักพัก ก็ไม่ยอมอยู่ กลบัไปทีเ่ดมิ ส�าหรบั
คนในพ้ืนท่ี น่ีไม่ใช่ประวติัศาสตร์แบบท่ีเขาเคยรู้จัก
 เราต้องมาคิดว่า แม้จะเก็บประวัติศาสตร์ช่วง
ท่ีคดิว่าควรบนัทกึไว้ แต่ถ้าเราไม่พิจารณาเรือ่งความ
รูส้กึของคนด้วย ประวตัศิาสตร์จะเหลอืแค่ส่วนเดียว 
หัวใจของตึกอาจจะไม่ได้ไปด้วย มันก็ไม่ตอบโจทย์

นิทรรศการนี้จะช่วยท�าให้คนเข้าใจเรื่องบทบาท
การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของชาติเพ่ิมขึ้นไหม
ก็มีหลายส่วนที่เราพยายามตั้งใจให้เกิดผลแบบนั้น 
โครงการวังหน้ามข้ีอมลูของกรมศิลป์ฯ ท่ีหลากหลาย 
เราอยากเชื่อมข้อมูลของเรา อยากเชื่อมกรมศิลป์ฯ 
กับทุกส่วน ถ้าจะเอาข้อมลูเหล่าน้ีเข้าถึงคน จะเข้าไป
วิธีไหนให้เข้าถึงได้ง่าย มีปฏิสัมพันธ์ ให้เขาเห็นว่า 
ไม่ใช่แค่สิง่ทีอ่ยู่ในหนงัสอื แต่สามารถดงึมาวเิคราะห์ 
เล่นกับมนัได้หมด และเมือ่ไรทีเ่ขาอยากจะได้ข้อมลู
เอาไปวิเคราะห์เพื่อท�างานก็เอาไปได้ และที่ส�าคัญ 
อยากให้คนตัง้ค�าถาม และคนคยุกัน เพราะถ้าไม่คุย 
ไม่วิเคราะห์ ประวัติศาสตร์จะไม่มีความต่อเนื่อง 

บางคนรูว้า่ตรงนีค้อื พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ  
แต่ไม่รู้ว่าท่ีนี่เคยเป็นวังหน้า หลังจากเผยแพร่
นิทรรศการนี ้คณุใหม่อยากจะตอ่ยอดอยา่งไร  
จรงิๆ แล้วโครงการวังหน้าน้ี ประกอบด้วยนทิรรศการ
สองส่วน นทิรรศการแรกจดัท่ีหอศลิปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร จะเป็นส่วนท่ีท�าหน้าท่ีแนะน�า
โครงการวังหน้า และตวัวังหน้าเองด้วย โดยหลงัจาก
นิทรรศการวังน่านิมิตท่ีหอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ จบลง 
นิทรรศการจะถูกย้ายกลับมาจัดแสดงยังบ้านที่ 
แท้จริง ก็คือวังหน้าที่ในปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่ของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช่วงประมาณปลายปีนี้ 
และจะเป็นการจัดแสดงระยะยาว ซ่ึงจะแตกต่าง
จากครั้งท่ีจัดแสดงท่ีหอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ ตรงท่ีเรา
ท�างานร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพ่ือที่จะ
ผสานมมุมองของการจดัแสดงแบบถาวรเข้ามาด้วย 

 ส่วนในระยะยาว อยากท�าเรื่องนี้ต่อไป เพราะ
เรื่องของวังหน้าเราสามารถค้นหาข้อมูลใหม่ๆ  
ได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่เรื่องผังเมืองหรือสถาปัตยกรรม
เท่านั้น แค่เรื่องสถาปัตยกรรมก็ท�าได้ 5-10 ปี  
แล้ว จรงิๆ ยังสามารถท�าโครงการเจาะลกึเรือ่งศิลปะ
การแสดงเฉพาะวงัหน้าได้ เพราะมเีรือ่งราวน่าสนใจ 
มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยมาก มีหลายเรื่องเลยจริงๆ 
อยากให้โครงการน้ีไปได้ตลอด แต่ละนิทรรศการ
ท�าให้คนดูเห็นแต่ละมุม ก็คือวางพ้ืนฐานก่อนแล้ว
ค่อยๆ เพ่ิมความรู้สร้างเรื่องราวท่ีเก่ียวข้อง ค่อยๆ  
ก่อเป็นภาพใหญ่ข้ึนมาทีละน้อย แล้วสุดท้ายคนด ู
จะเข้าใจภาพรวม
 
ทราบวา่คณุใหมไ่ดม้โีอกาสอยูใ่กลชิ้ดกบัสมเดจ็- 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระองค์ทรงให้ค�าแนะน�าอยา่งไรบา้ง
ท่านทรงมองว่า การชอบท�างานเป็นเรื่องท่ีดีมาก  
อาจเป็นในแง่ความตั้งใจท�างาน ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ  
ท�าอะไรต้องตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ท�าไปแค่ห้าสิบ
เปอร์เซน็ต์ ก็แค่ครึง่ทาง ดงัน้ันถ้าตัง้ใจต้องต้ังใจหมด 
ต้องท�าจนจบ 
 ตอนเดก็ๆ จ�าได้ว่า เคยไปคยุกับพระ มปีระโยค
หนึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่า If you quit one 
time, you will quit the rest of your life. แม้ว่าอะไร
จะยากก็ต้องท�าต่อไป เพราะถ้าเลิกตอนนีก็้จะมคีรัง้
ต่อไปอกี ย่ิงเป็นงานเก่ียวกับวฒันธรรมแบบนี ้มนัยาก 
ความตั้งใจ ความรักในงานก็ต้องสูง ต้องท�าจนถึง
สดุท้ายเลย มคีวามรบัผดิชอบ ให้เกียรติคน ให้เกียรติ
ทุกฝ่าย ให้เกียรติตัวเอง  

โครงการวงัหนา้ในตอนนีถ้อืวา่คณุใหมค้่นพบแล้ว 
ว่าเป็นส่ิงทีเ่ราชอบ
ชอบ ตอนแรกก็มคีวามกลวัเหมอืนกัน เวลาทีเ่ราต้อง
เปลีย่นแปลงชวีติ แต่พอท�าไปเรือ่ยๆ ก็ท�าให้ทราบว่า 
นี่เป็นสิ่งที่ชอบท�า และชอบนิสัยของคนท่ีอยู่ใน
วงการน้ี เพราะความตั้งใจของคนกลุ่มนี้สูง เขารัก
ประเทศ รักวัฒนธรรม และเข้าใจว่า มันเป็นงานที่
ใช้เวลาและไม่ง่าย ถ้าไม่รักก็ท�ายาก ต้องใจเย็นๆ 
ต้องเข้าใจคนอย่างดี คือไม่ว่าจะไปท�างานที่ไหนก็
ควรจะไปท�างานกับคนท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้เรา 
บางทีในวงการหลายๆ คนก็มอบสิ่งนี้ มันเลยท�าให้
เราอยากท�างานตลอด ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยน  

“ประวตัศิาสตรเ์ปน็ส่ิงทีไ่มน่ิง่ เปน็ส่ิงทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จากมมุมองเดยีว แตป่ระกอบขึน้จากหลายทศันะ 
นี่คือประเด็นส�าคัญ ถ้าจะเข้าใจประวัติศาสตร์ต้องใจกว้างและต้องเข้าใจว่า เป็นเร่ืองที่
เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าไปค้นหาข้อมูลใหม่ แล้วท�าให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด ก็ไม่ใช่เรื่องผิด”
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