กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

สูจบิ ตั ร
งานราลึกถึง
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

กำหนดกำร
วันอำทิตย์ที่ 19 มีนำคม ๒๕60
๑๓.๐๐ น.
๑๓.15 น.
๑๓.35 น.
๑๓.๔๕ น.

๑5.00 น.
๑5.15 น.
15.45 น.

๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียน
เสภาราลึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบวีดิทัศน์
ประธานกล่าวต้อนรับ
การเสวนาหัวข้อ “กว่าจะมาเป็น Thutiyawiset”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภา กงกะนันทน์
หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร
รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
รับประทานอาหารว่างและนาชา
การเสวนาหัวข้อ “Thutiyawiset สู่การแสดง”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รายงานผลการตัดสินและมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร
และศิลปะการแสดงดีเด่น ประจาปี ๒๕๕9
- มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประธานกล่าวขอบคุณ

หมายเหตุ มีหนังสือผลงานประพันธ์ของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ หนังสืออื่นๆ อาหารไทย และ
ขนมไทยจาหน่ายในงานเพื่อนารายได้สมทบกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
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ประวัติหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เกิดในราชสกุลกุญชร เป็นบุตรีของเจ้าพระยา
เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ เติบโตขึนในแวดวงของ “วังบ้านหม้อ” อันถือได้ว่าเป็นแหล่งหล่อหลอม
ความรั ก ที่ มี ต่ อ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมซึ่ ง หาที่ เ ปรี ย บได้ ย าก ความจั ด เจนในด้ า นวรรณศิ ล ป์
ความเข้าใจอันลึกซึงที่มีต่อศิลปะการแสดง ความใกล้ชิดอยู่กับกิจกรรมที่ประเทืองปัญญา สิ่ง
เหล่านีหม่อมหลวงบุญเหลือฯ ได้รับจาก “การศึกษาที่ไม่เป็นทางการ” จากพืนเพทางบ้าน
ทังสิน จาก “วัง” ไปสู่ “วัด” ซึ่งในที่นีมิใช่ “โรงเรียนวัด” ในความหมายแบบไทย แต่เป็น
โรงเรียนคอนแวนต์ทังที่กรุงเทพฯ และที่ปีนัง หม่อมหลวงบุญเหลือ ก้าวสู่โลกแห่งความคิดของ
ตะวันตกได้อย่างสะดวกสบาย เพราะรากเหง้าทางวัฒนธรรมจากวังบ้านหม้อมั่นคงพอที่จะรับ
วัฒนธรรมต่างด้าวได้โดยไม่ต้องเอาความเป็นไทยเข้าไปแลก ในอัตชีวประวัติ ควำมสำเร็จและ
ควำมล้มเหลวของท่าน หม่อมหลวงบุญเหลือ พูดถึงแม่ชีที่โรงเรียนคอนแวนต์ในปีนังไว้ด้วย
ความชื่นชม ในขณะที่ท่านอาจมิได้ให้ความสาคัญเป็นพิเศษนักกับนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สหรัฐอเมริกา กล่าวโดยทั่วไปหม่อมหลวงบุญเหลือ เป็นตัวอย่างอันดียิ่งของบุคคลที่พัฒนา
ตนเองได้ด้วย “การศึกษาตลอดชีวิต”
หม่อมหลวงบุญเหลือ มักตีความชีวิตการรับราชการของตนเองว่าเป็นความล้มเหลว
ซึ่งก็คงจะไม่ผิดนักถ้าเรามองกันในแง่ทางโลก คือถือเกณฑ์ของความก้าวหน้าอันรวดเร็วในด้าน
ตาแหน่งแห่งหนในราชการ หม่อมหลวงบุญเหลือ เข้ารับราชการแล้วลาออกจากราชการหลาย
ครังหลายหน ทาให้ได้รับบานาญในจานวนที่แทบจะไม่พอประทังชีวิต ไม่ว่าท่านจะคิดอย่างไร
เพื่อนฝูงและศิษย์ของท่านชอบที่จ ะคิดว่าท่านประสบความสาเร็จอย่างใหญ่หลวง ซึ่งพวกเรา
อยากที่จะตีความว่าเป็นความสาเร็จในทางธรรม เพราะหม่อมหลวงบุญเหลือ เป็นผู้ริเริ่มและ
บุกเบิกงานที่สาคัญๆ ไว้มากอันเป็นงานสร้างสรรค์ที่ส่งผลในระยะยาวทังสิน หม่อมหลวง
บุญ เหลื อ ฝากมรดกอั นมี ค่ าไว้ ในกิ จการแขนงต่ างๆ เช่ น การนิ เ ทศการศึ ก ษา การสอน
ภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดีวิจารณ์ และวรรณคดีศึกษา และการอุดมศึกษา
โดยเฉพาะแนวทางของการศึกษาเพื่อเบิกทางแห่งปัญญา (liberal education) ในฐานะ
นักเขียนหม่อมหลวงบุญเหลือ สร้างนวัตกรรมในด้านการเขียนนวนิยายไว้มากซึ่งอาจจะลุ่มลึก
และซับซ้อนเกินรสนิยมของผู้อ่านส่วนใหญ่ซึ่งยังมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของงานเหล่านี
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ชีวิตของหม่อมหลวงบุญเหลือ ในช่วงที่ได้ออกจากราชการไปแล้วจัดว่าเป็นชีวิตที่สุข
และสงบ การที่ท่านเข้าสู่ชีวิ ตสมรสเมื่อเข้ามัชฌิมวัยแล้วท าให้ชีวิตครอบครัวราบรื่น ทั ง
ภรรยาและสามีเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยวุฒิภาวะทางปัญญา เป็นคู่คิดที่ดีต่อกันไปจนวาระสุดท้ายของ
ฝ่ายหนึ่ง หม่อมหลวงบุญเหลือ เป็นคนแก่ที่น่านับถือ เป็นแบบอย่างของปูชนียบุคคลพร้อม
เสมอที่จ ะให้วิ ท ยาทานแก่ ค นจานวนมากทังในรูป แบบของการให้ค าแนะน าให้ ค าปรึ ก ษา
โดยตรง และในรู ปของการสร้ างงานเขียนที่มีลักษณะท้าทายในเชิงความคิด กล่า วได้ว่ า
ทศวรรษสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านเป็น “Indian Summer” ในความหมายที่ประเสริฐสุดของ
คานี
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๕ สิริ
อายุได้ ๗๑ ปี ในวันคล้ายวันเกิดของท่านคือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๕๔ ศิษย์ของท่านทังที่
เป็นศิษย์โดยตรง และผู้ที่ฝากตัวเป็นศิษย์ซึ่งมีจานวนมากกว่ากลุ่มแรกจึงพร้อมใจกันน้อมราลึก
ถึงครูผู้ให้วิทยาทานอันไม่รู้จบผู้นี โดยหวังว่ามรดกทางปัญญาที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่แผ่นดินจะ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ในทางความคิดต่อไปโดยไม่รู้จบ

ศาสตราจารย์ ดร. เจตนา นาควัชระ
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รำยงำนกิจกรรม
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ตังแต่ ปี ๒๕๒๖ เป็ น ต้ น มา กองทุ น หม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ เทพยสุ ว รรณ ได้ จั ด
กิ จ กรรมและให้ เ งิ น ทุ น สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของสถาบั น และองค์ ก รต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เช่น มอบเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้
ทุ น การศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป สนั บ สนุ น โครงการเผยแพร่ ด นตรี ไ ทยและนาฏศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เงินสนับสนุนภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงละครดึกดาบรรพ์ และจั ดนิทรรศการภาพเขียนจิตรกรรม
ร่วมสมัยร่วมกับกองทุน ม.ร.ว. อายุมงคล โสณกุล และตังแต่ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมาได้จัดให้มี
การประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมสลับกับบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครเป็นกิจกรรมหลัก
ประจาปี
ในปี ๒๕๓๖ – ๒๕๕๗ กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้จัดกิจกรรม
และให้ทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ดังนี
๑. จัดแสดงสินค้า “สินค้าดี ฝีมือไทย” ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนบริติช เคานซิล
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ ณ อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการ
ส่งออก ถนนรัชดาภิเษก
๒. จัดประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๖
๓. ให้รางวัลแก่นักศึกษาคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔. ให้ทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๕. สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “ทีปวลี” ของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖. สนับสนุนการจัดทาวารสารภาษาและหนังสือฉบับพิเศษ “๑๕ ปีซไี รต์” ของสมาคม
ภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๗. จัดประกวดและมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๗
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๘. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออาจารย์ Susan Kepner แห่งมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย (Berkeley) ในการทาวิจัยเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของม.ล.บุญเหลือ
เทพยสุวรรณ
๙. จัดพิมพ์หนังสือ แว่นวรรณกรรม ของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
๑๐. จัดงาน “ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” ประจาปี ๒๕๓๘ ร่วมกับ
กองทุน ม.ร.ว. อายุมงคล โสณกุล
๑๑. จัดประกวดและมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๙
๑๒. สนับสนุน ผศ.ดร. ตรีศลิ ป์ บุญขจร อาจารย์ประจาภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดพิมพ์บทวิจารณ์วรรณกรรม
และผลงานอื่นๆ ของอาจารย์นติ ยา มาศะวิสุทธิ์ (ปี ๒๕๔๐)
๑๓. จัดประกวดและมอบรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๐
๑๔. สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
(ซีไรต์) ประจาปี ๒๕๔๑
๑๕. สนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัตกิ าร “การวิจารณ์วรรณกรรม” และ “การวิจารณ์
ละคร” ของโครงการวิจัย สกว. ในปี ๒๕๔๒
๑๖. ร่วมกับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดปาฐกถาเรื่อง “การวิจารณ์ส่องทาง
ให้แก่กัน” โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ ในปี ๒๕๔๓
๑๗. สนับสนุนโครงการสวนวรรณคดีชายทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปี ๒๕๔๓
๑๘. จัดประกวดและมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๓
๑๙. สัมมนาการวิจารณ์ภาพยนตร์กรณีศึกษา “ฟ้าทะลายโจร” ณ สมาคมฝรั่งเศส วันที่
๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๔
๒๐. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจารณ์ภาพยนตร์โดยร่วมกับโครงการอังกฤษ-อเมริกัน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอดุล วิเชียรเจริญ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๑- ๑๒ กันยายน ๒๕๔๗
๒๑. จัดทา Facebook ในนามกองทุนม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ในปี ๒๕๕๔
๒๒. จัดทา Website ของกองทุนม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ในปี ๒๕๕๔
๒๓. จัดนิทรรศการห้องสมุด “ชีวิตและงานของม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ”
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี ๒๕๕๕
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๒๔. งานสัมมนาทางวิชาการ “การบรรยายและอภิปราย ๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ล.บุญเหลือ
เทพยสุวรรณ” จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๕. จัดทาวารสารภาษาและหนังสือฉบับพิเศษ “๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ล.บุญเหลือ
เทพยสุวรรณ” โดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
๒๖. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถา “เสาหลักของแผ่นดิน” หัวข้อ
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ๑๐ ครัง ในปี ๒๕๕๕
๒๗. โครงการเสวนาเรื่อง “ม.ล.บุญเหลือฯ กับสังคมไทย” ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๒๘. การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
๒๙. จัดนิทรรศการชีวิตและผลงานของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
๓๐. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
(การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดย ภาควิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
๓๑. จัดทาจุลสารลายไทย ฉบับพิเศษ วันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ โดย ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
๓๒. จัดทาวารสารวรรณวิทัศน์ฉบับ ๑๐๐ ปี ชาตกาลม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
โดย ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือน
กันยายน ๒๕๕๕
๓๓. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ โดย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๓๔. โครงการสนับสนุนการแสดงนาฏศิลป์ไทย โดย วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
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๓๕. จัดกิจกรรม “นิทรรศการเชิดชูเกียรติม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ” และ “กิจกรรม
การแสดงเพื่อการ อนุรักษ์ดนตรีและศิลปะการแสดงของไทย” โดย
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
๓๖. การอบรมวิชาการเรื่อง “วรรณกรรมวิจารณ์สาหรับครูมัธยมศึกษา”
โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๓๗. การศึกษาผลงานของม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ โดย ภาควิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี ๒๕๕๕
๓๘. การจัดทาวารสารภาษาปริทัศน์ฉบับพิเศษ โดย สถาบันภาษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓๙. การบรรยายทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
๔๐. การบรรยายและการแสดงละครเวทีเรื่อง ทุติยะวิเศษ เพื่อเผยแพร่เกียรติคณ
ุ ของ
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
๔๑. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ “เบิกทางวรรณคดีศึกษาไทย” โดย คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
๔๒. การพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากร โดย วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
๔๓. ปี ๒๕๔๔-๒๕๕๘ จัดประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กับการจัดประกวดบท
วิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น โดยสลับกันปีเว้นปี
๔๔. โครงการแปลและจัดพิมพ์นวนิยาย “ทุติยะวิเศษ” ฉบับภาษาอังกฤษ โดยคณะผู้แปล
และกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
๔๕. ปี 2559 จัดประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร และศิลปการแสดงดีเด่น
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โครงกำรประกวดบทวิจำรณ์ดีเด่น
ด้ำนวรรณกรรม ด้ำนภำพยนตร์และละคร
หลังจากที่หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๒๕ บรรดาญาติ มิตร ศิษย์ และผู้ที่เคารพรักหม่อมหลวงบุญเหลือ ได้ร่วมใจกัน
บริ จาคทรัพ ย์จ านวนหนึ่งตังเป็ นกองทุน ขึน โดยมีวั ตถุ ประสงค์ ที่ จะสนั บสนุน กิจ กรรมซึ่ ง
หม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ เทพยสุ ว รรณ เคยมี ค วามสนใจและมี ส่ ว นอุ ทิ ศ สติ ปั ญ ญา ก าลั ง
ความสามารถหรื อ ได้ แ สดงเจตนารมณ์ ไ ว้ ใ นกิ จ กรรมนั นๆ อาทิ การประพั น ธ์ ว รรณคดี
วรรณคดี วิ จ ารณ์ ศิ ล ปะการแสดง การเรี ย นการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
การศึกษาด้านครุศาสตร์
ในปี ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นวาระครบรอบทศวรรษการถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมหลวงบุญ
เหลื อ กองทุ น หม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ เทพยสุ ว รรณ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประกวดบทวิ จ ารณ์
วรรณกรรมดีเด่นขึนเป็นครังแรก ด้วยเห็นว่านอกจากจะเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของ
หม่อมหลวงบุญเหลือแล้ว ยังจะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในวงการวิจารณ์วรรณกรรมอันจะเป็น
ผลให้มีการสร้างสรรค์งานวิจารณ์วรรณกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึน
หลั ง จากที่ ไ ด้ จั ด ประกวดบทวิ จ ารณ์ ว รรณกรรมดี เ ด่ น มาเป็ น เวลา ๒ ปี
คณะกรรมการบริหารกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณเห็นว่าควรจะขยายการ
ประกวดบทวิจารณ์ดีเด่นให้ครอบคลุมถึงการวิจารณ์ศิลปะแขนงอื่นๆ ด้วย โดยจะเริ่มต้นที่
ศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์ และละคร ทังนีด้ วยหวั งว่ า งานวิ จารณ์ ที่มี คุณ ภาพจะ
ส่งเสริมให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต
ดังนันในปี ๒๕๓๗ คณะกรรมการบริหารกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
จึงได้จัดประกวดบทวิจ ารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่นขึนเป็นครังแรก โดยดาริจะให้เป็ น
กิจกรรมปีเว้นปีสลับกับการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม
ก็จะได้จัดให้มีการประกวดบทวิจารณ์ดนตรีต่อไป
ในปี ๒๕๕๕ เป็ น ปี เ ฉลิ ม ฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาลหม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ
เทพยสุวรรณ ได้จัดให้มีการประกวดทังบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น และประกวดบทวิจารณ์
ภาพยนตร์และละครดีเด่นพร้อมกัน ส่วนในปี ๒๕๕9 ได้จัดประกวดบทวิจารณ์ ภาพยนตร์
ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น ตามลาดับ
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รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์วรรณกรรมดีเด่น
กับบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปกำรแสดงดีเด่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔2
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๕ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ และ นายธเนศ เวศร์ภาดา
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๖
ได้แก่ นายพีระ พรหมโสภี (บรรณ ประลองบรรณ)
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๗ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายประชา สุวรี านนท์ และ นายยุทธชัย วีระวงศ์
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๘ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย และ นายนฤมิตร สอดศุข
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๙
ได้แก่ นายพรชัย วิริยะประภานนท์ (นรา)
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๐ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ รศ.ดร. ดวงมน จิตร์จานงค์ และ นายสกุล บุณยทัต
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๑
*ไม่มีผไู้ ด้รับรางวัล
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๒
*ไม่มีผสู้ ่งผลงานเข้าประกวด
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รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์วรรณกรรมดีเด่น
กับบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔3 – ๒๕๕0
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๓
ได้แก่ นางสาวอัญชลี ชัยวรพร
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๔
ได้แก่ นายเสนาะ เจริญพร
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๕
ได้แก่ นางภัทรวดี จันทรประภา (ภัทรวดี สุพรรณพันธุ์)
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๔๖
ได้แก่ นายอรรคภาค เล้าจินตนาศรี (ภาคย์ จินตนมัย)
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๗
ได้แก่ นายอลงกต ใหม่ด้วง (กัลปพฤกษ์)
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๘
ได้แก่ นางสาวจณิษฐ์ เฟื่องฟู
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจาปี ๒๕๔๙
ได้แก่ นายพันธ์ศักดิ์ สุพงศกร (พล พะยาบ)
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๕๐
ได้แก่ นายนัทธนัย ประสานนาม
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รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์วรรณกรรมดีเด่น
กับบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕58
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจาปี ๒๕๕๑ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายอภิรักษ์ ชัยปัญหา และ นายชาคร ไชยปรีชา
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๕๒
ได้แก่ นายจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจาปี ๒๕๕๓ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายคันฉัตร รังสีกาญจน์ส่อง และ นายณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔
*ไม่มีผไู้ ด้รับรางวัล
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๕๕ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายอลงกต ใหม่ด้วง (กัลปพฤกษ์) และ นางสาวนพวรรณ งามรุ่งโรจน์
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจาปี ๒๕๕๕ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นางสาวศรีนติ ิ สุวรรณศักดิ์ และ นางสาวอินทิรา วิทยสมบูรณ์
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๕๖
ได้แก่ นายจิรฏั ฐ์ เฉลิมแสนยากร
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจาปี ๒๕๕๗
ได้แก่ นางสาวอินทิรา วิทยสมบูรณ์
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๕8
ได้แก่ นางสาวพัชร วัฒนศรีมงคล
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ผลกำรประกวด
บทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕9

รำงวัลชมเชย
ได้แก่

บทวิจำรณ์ภำพยนตร์
เรื่อง Eye in the sky “ที่เหนือกว่ำแผนเหนือเมฆ”
โดย นำงสำวสิริกัญญำ กุณรำชำ

12

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตัดสิน
บทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดง ประจำปี ๒๕๕๙
ตามที่กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้จัดการประกวดบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙ นัน ผลปรากฏว่ามีผู้สนใจส่งบท
วิ จ ารณ์ เ ข้ า ประกวดจ านวน ๖ คน โดยทุ ก คนส่ งบทวิ จ ารณ์ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนดคื อ
คนละ ๓ เรื่อง รวมผลงานทังหมด ๑๘ เรื่อง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รางวัล ชมเชย ในการประกวดบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่นของกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ประจาปี ๒๕๕๙ แก่ นำงสำวสิริกัญญำ กุณรำชำ จากบทวิจารณ์เรื่อง Eye in the sky
"ที่เหนือกว่ำแผนเหนือเมฆ" ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี
๑. ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นต่อภาพยนตร์ทังในด้านเนือหาและกลวิธีการเล่าเรื่อง
ด้วยภาพ อีกทังค้นคว้าและนาเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงภาพยนตร์กับบริบททางสังคมในความเป็น
จริงที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้เขียนมีลลี าการเขียนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย สะท้อนความสนใจในภาพยนตร์และ
งานวิจารณ์
๓. เลือกภาพยนตร์สาหรับวิจารณ์ได้น่าสนใจและชวนให้ผู้อ่านคิดตาม
อนึ่ง คณะกรรมการมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะโดยรวมของผลงานที่ส่ง
เข้าประกวดว่า บทวิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นการเล่าเรื่องย่อของภาพยนตร์ เป็นสัดส่วนที่มากกว่า
การวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีการอ้างอิงทฤษฎีต่างๆ มากจนเกินไป และ ยังขาดการ
วิเคราะห์ในแง่สุนทรียศาสตร์องค์รวมของภาพยนตร์ ทาให้คุณภาพของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ไม่
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กรรมการกาหนดไว้ ๕ ประการ ได้แก่
๑. แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับภาพยนตร์และละคร บริบทของภาพยนตร์และ
ละคร และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวเนื่องอย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผล
๒. มีศรัทธาต่อสิ่งที่ตนเขียน เนือหาและลีลาการเสนอสามารถสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้อ่าน
๓. ชีให้เห็นศักยภาพของภาพยนตร์และละครในการสร้างความเข้มข้นด้าน
ประสบการณ์ชีวิต และปัญญาความคิด
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๔. ทาให้เกิดความเข้าใจ เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ในทางบวกหรือลบ กระตุ้นให้ผู้อ่าน
เกิดความคิดต่อเนื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์และละครนัน
๕. ทาให้เกิดการตื่นตัวในวงการภาพยนตร์และละคร อันอาจนาไปสู่การยกระดับ
คุณภาพในการสร้างภาพยนตร์และละครในอนาคต
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิริกัญญำ กุณรำชำ ที่
ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด และหวังว่าการได้รับรางวัลในครังนีจะเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้เขียนสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจารณ์ภาพยนตร์ของตนต่อไปในอนาคต
----------------------------------------------
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ตัวอย่ำงรำงวัลชมเชยบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดง
ประจำปี ๒๕๕9
ชื่อ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ เรื่อง Eye in the sky "ที่เหนือกว่าแผนเหนือเมฆ"
โดย นางสาวสิริกัญญา กุณราชา
ควำมลุ้นระทึกและชั้นเชิงหลำยระดับ ของภาพยนตร์เรื่อง Eye in the Sky
(สหรัฐ ฯ-อังกฤษ, 2015) นอกจากจะเป็ น การเล่ นกับเงื่อนไขของเวลาและ
ทางเลือก-ทางรอด ในสถานการณ์สุดแสนตึงเครียดของปฏิบัติการทางทหารครัง
ส าคั ญ ยั ง อยู่ ที่ ก ารน าเสนอความล่ อ แหลมทั งด้ า นศี ล ธรรมจริ ย ธรรม รวมทั ง
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีเดิมพันคือความสาเร็จของการผดุงความถูกต้อง
และความมีมนุษยธรรมไว้
เนื อเรื่ อ งดรามาทริ ล เลอร์ ที่ เ ฉี ย บแหลม ฉั บ ไว พร้ อ มกั น นั นก็ เ คร่ ง ขรึ ม
เอาจริงเอาจัง สอดคล้องกับโลกและลักษณะนิสัยของตัวละครที่ออกแบบมาอย่าง
ลงตัว มาจากความคิดและตังคาถามเชิงจริยธรรมของกาย ฮิบเบิร์ต (Guy Hibbert)
ผู้เขียนบทภาพยนตร์ที่ใช้เวลากว่า 8 ปี ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสงคราม
สมัยใหม่โดยประเทศมหาอานาจที่ใช้เทคโนโลยีขันสูงอย่างโดรนติดขีปนาวุธและ
โดรนสอดแนม ผสานกับฝีมือและเทคนิคการกากับของเกวิน ฮูด (Gavin Hood) ที่
จัดวางองค์ประกอบของภาพยนตร์เรื่องนีได้อย่างค่อนข้างลงตัว รัดกุม และเปิด
พืนที่ให้ผู้ชมได้ครุ่นคิดถึงคาตอบเชิงอุดมการณ์ในหลายมิติ
ในยุคก่อนหน้ากระทั่งถึงศตวรรษที่ 21 มีภาพยนตร์สงครามหลายเรื่องที่เล่าถึง
การต่อสู้ในสนามรบและในพืนที่ห่างไกล แยกจากสถานการณ์จริงได้อย่างมีชันเชิง
หรื อ ไม่ ก็ อ าจเล่ า ถึ ง การต่ อสู้ ท างความคิ ดของฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง เช่ น อุ ด มการณ์
ทางการทหารหรือการเมือง หรือแม้แต่อุดมคติของชีวิต โดยแต่ละยุคสมัยแตกต่าง
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กันในรายละเอียด ขึนอยู่กับว่าผู้เขียนบทและกากับสนใจ อยากสารวจ “วิกฤติ”
ประเภทใด หรือแม้แต่ภ าพยนตร์ที่ใช้บ ริบ ทสงครามสะท้อนความบกพร่องของ
ปั จ เจกที่ “เลว ร้ า ย” ยิ่ ง กว่ า ตั ว สงครามหรื อ อาวุ ธ ยุ ท โ ธ ปกรณ์ อ ย่ า ง
Dr. Strangelove (สหรัฐฯ, 1964) โดยสแตนลีย์ คูบริค (Stanley Kubrick)
และก่อนหน้าการมาถึงของ Eye in the Sky ที่โดดเด่นในแง่ของภาพและการ
ด าเนิ น เรื่ อ งสมจริ ง คล้ า ยหนั ง สารคดี ก็ มี ภ าพยนตร์ เ นื อหาคล้ า ยคลึ ง กั น อย่ า ง
Good Kill (สหรัฐฯ, 2014) ที่สะท้อนปมปัญหาในใจของนักบินควบคุมโดรนยิง
สังหาร ที่ทาหน้าที่ในห้องปฏิบัติการแคบๆ ห่างไกลจากพืนที่เป้าหมาย ทว่าเมื่อได้
รู้เห็นความเป็นไปทุกอย่างที่เกินการควบคุม อันเป็นผลมาจากปฏิบัติการของ(พวก)
ตน จึงเริ่มเกิดความกังขาและความรู้สึกย้อนแย้งต่อหน้าที่และศีลธรรม
ส่วน Eye in the Sky ที่ชื่อเดิมคือ The Kill Chain หรือ “สายสั่งสังหาร” ได้
พยายาม “รวมพล” ความย้อนแย้งที่คล้ายคลึงกันนันมาต่อยอด เล่าผ่านตัวละครที่
ไม่ได้มีปมปัญหาส่วนตัวใดๆ หากแต่เป็นหน่วยข่าวกรองอังกฤษในเคนยากับทีม
ปฏิบัติการทังในเคนยาและสหรัฐฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกรุงลอนดอนของ
อังกฤษที่ทังหมดมีปณิธานแรงกล้ากับงานตรงหน้าตามความเชื่อและประสบการณ์
ชนิด “กัดไม่ปล่อย” มาร่วมถกเถียง ถ่วงดุลความเห็นกันและกัน
และ “ปมปัญหา” ของพวกเขาก็คือ วิกฤตที่บังเกิดขึนเพียงไม่กี่นาทีก่อนทีม
ปฏิบัติการลับ จะลงมือจั ดการกับกลุ่ มก่อการร้ ายแถวหน้าที่หาตัวจับยาก เมื่อมี
เด็กหญิงผู้บริสุทธิ์หลงเหลืออยู่ในพืนที่สังหารศัตรู อันถือเป็นอาณาเขตของประเทศ
ที่เป็นมิตร ซึ่งไม่เพียงจะทาให้แผนลับพังพินาศและนาไปสู่การสังหารหมู่ที่เกินการ
ควบคุม แต่อาจเป็นข้อบกพร่องใหญ่หลวงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
สายตาชาวโลก
ฉะนัน การประเมินสถานการณ์ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดอย่างรัดกุม จึงเป็นสิ่ง
เร่งด่วนและเร้าอารมณ์ไม่เพียงบรรดาบุคลากรผู้มีอานาจในเรื่อง แต่ยังรวมถึงผู้ชม
ที่ไม่มีอานาจร่วมตัดสินใดๆ ด้วยได้ หรืออาจมีก็เพียงวิจารณญาณในการประเมินสิ่ง
ที่เห็นไปให้ถึงที่สุด
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ผู้สอดส่อง – ผู้สั่งกำร
คนแรกที่ ก าลั ง ท าทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ ครั งนี ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง และใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ พ ยายามแบกรั บ ความถู ก ต้ อ งรอบด้ า นที่ ห นั ก อึ ง คื อ พั น เอก
แคทเธอรีน พาวเวลล์ (รับบทโดยเฮเลน มิเรน) หัวหน้าทีมปฏิบัติการลับประจา
ศูนย์บั ญ ชาการนอร์ ธ วู้ด แห่ งกองทัพ สหราชอาณาจักร เธอมี เป้า หมายจับเป็ น
บรรดาสมาชิกกลุ่มผู้ก่อการร้ายมุสลิมสุดโต่ง อัล -ชาบับ (al-Shabaab) ซึ่งสองปี
ก่อนหน้าได้ก่อวิน าศกรรมที่ห้างสรรพสินค้า ในกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และ
ต่อมาที่มหาวิทยาลัย ทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมมากกว่า 200 ราย โดย
ต่อมากลุ่มได้ออกมาจากโซมาเลีย ไปกบดานในเคนยาที่ถือเป็นประเทศมิตรกับ
อัง กฤษและสหรั ฐ ฯ ซึ่ ง กลุ่ ม ของตนต่ อ ต้ า น เนื่ อ งจากสองมหาอ านาจนี ให้ ก าร
สนับสนุนรัฐบาลโซมาเลียที่ตนเป็นปรปักษ์อยู่
และสมาชิกระดับหัวหน้าของอัล -ชาบับ คนสาคัญคือซูซาน แดนฟอร์ด หญิง
สัญชาติอังกฤษ วัยไม่เกิน 30 ปี ที่หนังอ้างอิงจากสมาชิกหญิงของกลุ่มมุสลิม
หั ว รุน แรงที่มี ชีวิ ตเคลื่ อ นไหวในภู มิภ าคดั งกล่ า วอยู่ จริ งคื อ ซาแมนธา ลิ ว ธ์เ วต
(Samantha Lewthwaite) ซึ่งแต่งงานกับชายผู้มีอุดมการณ์พลีชีพแบบเดียวกัน
ดั ง นั น เมื่ อ พาวเวลล์ ร ะดมที ม วิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐานทางกายภาพมาพิ สู จ น์
อัตลักษณ์ต่างๆ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุจนแน่ใจว่าเป็นโฉมหน้าของนักฆ่าที่ตนหมายมั่น
ปั้นมือตามจับมานานนับสิบปี เธอจึงเริ่มดาเนินแผนตามล่าข้ามทวีป ตังแต่มีการ
สอดแนมระยะไกลด้ว ยเทคโนโลยีขันสู ง และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
พิเศษภาคสนามชาวเคนยา หลักๆ เพื่ อให้ส่งภาพลับผ่านโดรนสอดแนม ฉายผ่าน
จอมอนิเตอร์ขนาดต่างๆ มาให้เจ้าหน้าที่ในอังกฤษและสหรัฐฯ ได้ดู โดยเจ้าหน้าที่
ภาคสนามเหล่ า นี ได้ แ ก่ ดามิ ซี ที่ ค อยเฝ้ า จั บ ตาดู ทุ ก ความเคลื่ อ นไหวของ
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ซูซาน แดนฟอร์ ด ผ่านโดรนสอดแนมฮัมมิ่งเบิร์ ด 1 จากหน้าบ้านพักของหนึ่ งใน
ผู้สมคบคิด ไปจนถึงเมื่อแดนฟอร์ดเดินทางไปยังบ้านอีกหลัง ซึ่งเป็นเซฟเฮาส์ที่
กลุ่มของเธอนัดเจอกันในวันที่จะมีการจับกุม และเจ้าหน้าที่จามา ฟาราห์ (รับบท
โดยอัคบาร์ อับดี) ผู้บังคับโดรนแมลงปีกแข็งให้บินเข้าไปบันทึกภาพในตัวบ้าน โดย
ซ่อนมันไว้ในกล่องบุหรี่ปลอม ซึ่งต่อมาจามาจะมีบทบาทสาคัญต่อความเป็นความ
ตายของผู้บริสุทธิ์ในพืนที่ เมื่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาจาต้องเปลี่ยนไปจาก
เดิม
ขณะที่หนังฉายให้เห็นการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลผู้ก่อการร้ายด้วยเทคโนโลยี
ลาสมัย แม่นยา รวดเร็ว ภาพในมอนิเตอร์และความเป็นจริงของโลกอีกใบก็ฉายให้
เห็นผู้คนในตลาดละแวกใกล้บ้านหลังนันกาลังดาเนินชีวิตตามปกติ ไม่รีบร้อน และ
ไม่ล่วงรู้เลยว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าในวันเดียวกันนันจะเกิดเหตุรุนแรงสะเทือน
ขวัญ รวมทังครอบครัวของเด็กหญิงอาเลีย โม’อัลลิม (รับบทโดยเอชา ทาโคว) ที่
กาลังเล่นฮูลา-ฮูปอยู่ในลานบ้านของตนตังแต่หนังเปิดเรื่อง
และภาพของอาเลียที่แกว่งห่วงไปมารอบตัวอย่างร่าเริง ไร้กังวล ก็ไปปรากฏอยู่
บนจอภาพในห้องควบคุมโดรนไร้คนขับ “เดอะ รีปเปอร์” ของทีมกองทัพอากาศ
สหรัฐฯ ที่รัฐเนวาดา ซึ่งสายบัญชาการของทีมพาวเวลล์กลุ่มนี ได้แก่นาวาอากาศโท
เอ็ ด วอลช์ ซึ่ ง รั บ บทโดยเกวิ น ฮู ด ผู้ ก ากั บ ในบทหั ว หน้ า ของเรื อ อากาศโท
สตีฟ วัตต์ส (แอรอน พอล) และจ่าอากาศแคร์รี เกอร์ชอน (ฟีบี ฟ็อกซ์) โดยวัตต์ส
ได้ให้คู่หูของเขาขยายภาพดู ระหว่างรอคาสั่งจากพาวเวลล์
ในแง่ ห นึ่ ง ทั งสองจึ ง เป็ น เสมื อ น “พระเอก-นางเอก” ผู้ มี จิ ต ส านึ ก ด้ า น
มนุษยธรรม ไม่ยอมให้ห น้าที่หรื อภารกิจสังหารมีอิทธิพลเหนือกว่าความเห็ นใจ
เพื่อนมนุษย์ที่ไม่ควรถูกสังหาร แต่ความเป็นภาพยนตร์โดยคนขาวผู้รู้เท่าทันกลยุทธ์
และกลไกการทาสงครามสมัยใหม่ของประเทศมหาอานาจ โครงเรื่องจึงยังใช้กลวิธี
1

MAV (Micro Air Vehicle) ยานบินสอดแนมขนาดจิ๋ว เป็นหุ่นยนต์รูปร่างเหมือนแมลงหรือนกขนาด
เล็ก
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ให้ตัวละครที่ถือไพ่เหนือกว่า “แสดงความแกร่งผ่านความอ่อนไหว” ต่อตัวละครที่
ไร้ทางเลือกอยู่นั่นเอง
ฉากที่ตัดสลับไปมาระหว่างห้องปฏิบัติการลับที่มีเจ้าหน้าที่ชันสูงจ้องมองและ
เห็นชุมชนดังกล่าวแทบจะทุกซอกมุม กับพืนที่จริงที่มีชาวบ้านธรรมดาและทหาร
ท้องถิ่นวุ่นวายกับธุระของตน จึงทาให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ที่ย้อนแย้งว่าผู้อยู่อาศัยในที่
แห่งนีช่าง “ไร้เดียงสา” ต่อโลกอื่นๆ ที่กาลังเคลื่อนไหวกันอย่างเคร่งเครียด ยิ่งไป
กว่ า นั น แม้ ส ถานการณ์ น อกบ้ า นที่ ใ กล้ ที่ สุ ด จะ “ไม่ เ ป็ น ปกติ ” เนื่ อ งจากกลุ่ ม
อัล-ชาบับ ส่งทหารมาลาดตระเวน สอดส่องความเป็นไปต่างๆ ในย่านนอกเมือง
แห่งนีทุกวัน แม่ของเด็กหญิงอาเลียก็ยังเต็มใจให้ลูกสาวหิวตะกร้าขนมปังออกไป
ขายในจุดเดิม
ในขณะเดีย วกัน พาวเวลล์ต้องคอยรายงานความคืบหน้าและความขัดข้อง
ต่างๆ ให้กับพลโทแฟรงก์ เบนสั น (รับ บทโดยอลัน ริคแมน ผู้ล่ วงลับ) ที่ประชุม
หารือ “โคบร้า”2 กับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โดยเขาเองคือผู้ส่งข่าวแจ้งพาวเวลล์เช้าตรู่ของวันการจับกุมนี ว่าอัล -ชาบับ ได้ยิง
สังหารอันวาร์ สายลับของอังกฤษ ทหารผู้รักชาติทังสองจึงมุ่งมั่นที่จะดาเนินการ
วันนีให้เรียบร้อยโดยเร็ว
ยุ ทธวิธีของพาวเวลล์ ที่จ ะทาให้ ป ฏิบั ติการในเคนยาเป็นไปอย่างแนบเนีย น
ราบรื่นมากที่สุด จึงขึนอยู่กับเทคโนโลยี ทังหมดที่ทีมงานทุกฝ่ายอุทิศแรงงานแบบ
“จัดเต็ม” ไม่ว่าจะเป็นโดรนรีปเปอร์ติดจรวดเฮลไฟร์ 3 ที่กาลังลอยตรวจตราความ
เป็นไปทุกอย่างเหนือเซฟเฮาส์เป้าหมายในกรุงไนโรบี อันเป็นที่มาของ “Eye in
2

COBRA–Cabinet Office Briefing Rooms หมายถึงห้องรายงานของคณะรัฐมนตรี เป็นคาที่สื่อใช้
เรียกการประชุมเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญหรือวิกฤต สื่อนัยยะของนักการเมือง-นักกฎหมายที่ได้แต่
ถกเถียงด้วยคาพูด โดยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง
3
Hellfire เป็นขีปนาวุธโจมตีอากาศยานเกราะ ที่ใช้ยิงจากอากาศยาน เรือรบผิวนา และฐานยิงบน
พืนดิน โดยโจมตีได้หลายภารกิจและเป้าหมาย “เฮลไฟร์” มาจาก "เฮลิคอปเตอร์" รวมกับคาว่า "ยิง
แล้วลืม" (HELicopter Launched FIRE-and-forget)
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the sky” ทังยังสามารถกาหนดจุดยิงถล่มได้แม่นยาและทาลายล้างได้ราบคาบ
รวมไปถึงการสอดแนม ล้วงข้อมูลภายในฐานลับของแดนฟอร์ดและพรรคพวกได้
อย่างน่าใจหายใจคว่าของจามา
การเล่นกับภาพและการตัดต่อได้อย่างน่าติดตามของ Megan Gill ก็ช่วยให้
กระดูกสันหลังของพล็อตที่เล่าเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า การสอดแนม
ทางอากาศ (aerial reconnaissance) ทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยเมื่อตัวละคร
เลือกขยายภาพใดๆ ขึนมาบนจอ ย่อมสื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรเพ่งความสนใจ ทาผู้ชม
ต้องใส่ใจไปพร้อมๆ กันว่า “ใคร” กาลัง “ทาอะไร” ได้ในคราวเดียวกัน แม้ในพืนที่
เดียวกันนัน แต่ละภาพก็สื่อความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญ
ดังภาพการพบปะครังสาคัญของซูซาน แดนฟอร์ด และผู้ฝักใฝ่สองคน กับมือ
ระเบิ ดพลี ชี พ อีก สองคนในบ้ า น ที่ แม้ จ ะสื่ อ การก่อ วิน าศกรรมในไม่ ช้า กลั บ ให้
ความรู้สึกนิ่งช้า เยียบเย็น ต่างจากฉากตึงเครียด ตื่นเต้น หายใจไม่ทั่วท้องในการ
เร่งหาข้อสรุปของทีมพันเอกพาวเวลล์และทีมพลโทเบนสัน ในขณะเดียวกันฉาก
ทังหมดนีก็แตกต่างจากจังหวะชีวิตปกติ ที่ดูอบอุ่น มีความหวัง เมื่อฉายให้เห็นบ้าน
ของอาเลีย
การใช้โดรนที่เป็นอาวุธทรงอานุภาพไม่เพียงในแง่ของการโจมตีด้วยเฮลไฟร์ แต่
ยังเป็นสื่อที่แสดงภาพที่อาจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่กาลังเฝ้ามองอยู่ ไป
จนถึงการตัดสินใจของพวกเขา
วินำศกรรมกับมนุษยธรรม
โดยปกติแล้วการ “ได้เห็น” กับการ “ไม่รู้เห็น” รายละเอียดต่างๆ ในพืนที่
เป้าหมายมีผลแตกต่างกันค่อนข้างน้อยสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ขับยานโดรนมืออาชีพ
และทุกฝ่ายต่างรู้ดีว่าหน้าที่ในการกาจัดศัตรูหรือผู้ก่อ การร้ายในพืนที่ห่างไกลจาก
ตนหลายพันไมล์ย่อมไม่เกี่ยวกับมนุษยธรรม ความลังเล และข้ออ้างใดๆ แต่ปรากฏ
ว่าการได้เห็นเด็กหญิงเล่นห่วงฮูลา-ฮูปอยู่อย่างร่าเริง มีชีวิตชีวา เพียงไม่กี่วินาที
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ขณะรอฟังคาสั่งจากฐานบัญชาการ กลับมีนัยยะสาคัญที่สื่อถึงอารมณ์ร่วมขันต่อไป
ของฝ่ า ยอเมริ กั น สองคน และกลายเป็ น ข้ อ อ้ า งต่ า งๆ ดั ง กล่ า วเพื่ อ ชะลอการ
ปฏิบัติการ
ยิ่งกว่านัน เมื่อต่อมาภาพเด็กหญิงกาลังจัดเรียงขนมปังทรงกลมทีละอันอย่างใจ
เย็นที่จุดขายจุดเดิม ปรากฏต่อหน้าผู้ดูมอนิเตอร์ซึ่งรวมถึงผู้ชม พร้อมกรอบภาพที่
กากับไว้ว่า “ไม่ใช่เป้าหมาย” (“Not For Targeting”) ตลอดเวลา เพียงแค่นี
ฟังก์ชั่นที่ควรจะช่วยให้ความมั่นใจกับผู้ใช้งานโดรนว่าจะไม่มีการประมาท ให้สิ่งใด
แผ้วพานผู้ที่อยู่ในกรอบนี ก็กลับสื่อความรู้สึกตรงกันข้าม กลายเป็นความสังหรณ์
ถึงความยุ่งยากซับซ้อนที่มีเรื่องมนุษยธรรมเข้ามาปะปน
ความย้อนแย้งเพิ่มขึนตามลาดับไม่กี่อึดใจต่อมา เมื่อในที่สุดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
“เห็นตรงกัน” ทังภาพบนจอและภาพรวมของปฏิบัติการครังนีว่าจาต้องเปลี่ยนจาก
การจับตัวสมาชิกของอัล-ชาบับ มาเป็นจับตาย การ “วินาศกรรมเพื่อมนุษยธรรม”
หรือระเบิดโจมตีอย่างรุนแรงเพื่อขัดขวางระเบิดพลีชีพของพวกหัวรุนแรงจึงมีอันถูก
ขัดขวางบ้าง เนื่องจากวัตต์สไม่ยอมใช้โดรนยิงถล่มเซฟเฮาส์ที่มีแดนฟอร์ดอยู่ข้างใน
จนกว่าจะมีการประเมินความเสียหายในวงกว้าง (Collateral Damage–CD)
ชัดเจน ทังเป็นการซือเวลาให้ทีมภาคสนามได้พาตัวเด็กหญิงออกมาจากบริเวณ
ดังกล่าว
วัตต์สจึงเป็นคนที่สองถัดจากนาวาอากาศตรีแฮร์โรลด์ เว็บบ์ ที่ท้วงพาวเวลล์ไป
ก่อนหน้ านี ว่า เธอควรประเมิน ความเสี ย หายใหม่ หรื อไม่ก็ ปรึ กษากั บที มพลโท
เบนสันเรื่องขยายระเบียบขอสังหารกลุ่มผู้ร้ายแทนการจับกุมตัว เจ้าหน้าที่ทังสอง
นายจึงเป็นภาพแทนที่หนังนาเสนอว่าแม้ในช่วงเวลาวิกฤต การทางานของกองทัพที่
มีตาแหน่งบัญชาการต่างๆ ชัดเจน ก็ยังไม่สาคัญเท่ากับความซื่อตรงต่อวิจารณญาณ
และความเชื่อมั่นมากพอที่จะทักท้วง ตักเตือนถึงเงื่อนไขและกฎระเบียบ หรือการ
แลกเปลี่ยนความเห็นที่สาคัญกับภารกิจ และสาหรับตัวหนังเองจึงแทบจะทาให้เป็น
การ “ต่อปากต่อคา” ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับรองๆ กับผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้าง
อารมณ์ขันจากสถาการณ์ตึงเครียดของตัวละคร
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อย่างไรก็ดี จุดน่าชื่นชมของหนังก็อยู่ที่การนาเสนอความวุ่นวายของปฏิบัติการ
ได้ อ ย่า ง “ไม่ วุ่น วาย” หรื อ ฟู มฟายเกิ น กว่ า เหตุ มิ ห น าซายั ง ทาหน้า ที่ เ ป็น ฉาก
ผ่อนคลายความตึงเครียด (comic relief) นั่นคือเมื่อทังทีมพาวเวลล์และทีมเบนสัน
ต้องรีบ “เปิดตารา” ถกเถียงหารือด้วยข้อกฎหมายที่ขัดแย้ง ทับซ้อนกันเอง ทังยัง
ต้องติดต่อใครต่อใครที่เกี่ยวข้องข้ามข้ามทวีป นับตังแต่อัยการสูงสุดของอังกฤษ กับ
รัฐ มนตรี ช่ ว ยฯ ที่อยู่ ห ารื อกับ เบนสั น เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ในขณะที่
รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งไปทาหน้าที่ที่สิงคโปร์ไม่สะดวกจัดการและ “โบ้ย” ภาระ
การตัดสินใจไปให้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ ที่กาลังไปเยือนกรุงปักกิ่งของจีน
ซึ่งให้คาตอบทันควันว่า “จัดการ”
และเมื่อถึงคราวต้องตัดสินใจขันสุดท้ายว่าจะลงมือโจมตี “ผู้ก่อการร้าย” ใน
มุมมองของมหาอานาจและชาวโลกผู้อาจได้รับผลกระทบ ก่อนพวกเขาจะลอยนวล
ไปจากเซฟเฮาส์ โดยยอมแลกกับชีวิตของเด็กที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่เพียงคนเดียว (ไม่นับ
ทหารฝ่ ายศั ตรู ห รื อ ใครที่ม องไม่เ ห็ น ) ในอาณาเขตของประเทศที่ เ ป็ นมิ ต รตาม
กฎหมายระหว่ า งประเทศเพื่ อ รั ก ษาชี วิต ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ อีก นั บ ร้ อยนั บ พัน โดยถื อ ว่ า
ยอมรับได้ในทางการทหาร หรือจะยอมปล่อยกลุ่มของแดนฟอร์ดไปเพื่อให้รักษา
ชีวิตเด็กที่การดารงอยู่ของเธอชัดเจนต่อการรั บ รู้ ของทุกคนเสี ยแล้ ว ดังนันการ
ทาลายชีวิตเธอยิ่งจะเป็นความอิห ลักอิเหลื่อทางกฎหมาย ไปจนถึงผิดบาปมากกว่า
ยอมไม่รู้เห็นการทาลายคนจานวนมากในอนาคต
บรรดาเจ้าหน้าที่ที่ถูกเรียกให้เข้ามาคานอานาจทางกฎหมายและตรรกะด้าน
มนุษยธรรม จึงเพิ่มความเข้มข้นและตึงเครียดให้กับเนือเรื่อง เนื่องจากแต่ละวินาที
ในหนั ง มี ค วามหมายและไต่ ร ะดั บ ความสุ่ ม เสี่ ย งต่ อ ปฏิ บั ติ ก ารจนถึ ง ขี ด สุ ด
ในขณะเดียวกันก็กลับคลี่คลายไปบ้างด้วยการแสดงที่น้อยแต่ทรงพลังของตัวละคร
อย่างพลโทเบนสัน ที่เสียดสี ตอบโต้ตัว ละครอื่นๆ รวมทังตอบโต้บริบทของโลก
สมัยใหม่ที่อานาจต่างๆ ยังถูกรัดรึงไว้ด้วยกฎหมายและระเบียบต่างๆ มากมาย
ฉากการถกเถียง ทัดทาน “ข้ามนาข้ามทะเล” และข้ามสายบัญชาจึงตอกยา
ด้วยว่าแม้ตัวละครที่มีอานาจเด็ดขาดที่สุด ก็หาได้ใช้มันอย่างหลับหูหลับตา หากมี
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ความลังเลและรับฟังพองามให้ผู้ชมได้ประจักษ์ว่าเป็นการอนุญาตให้ประเด็นอื่นๆ
ได้เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสีย แม้ว่าในความเป็นจริงเมื่อหนังต้องเดินหน้าไปจนถึงที่สุด
ผู้มีส่วนได้จริงๆ ก็คือฝ่ายมหาอานาจ โดยผู้ที่สูญเสียเต็มรูปแบบก็คือประชาชนใน
ชาติที่อาจคิดไม่ถึงว่าผู้ที่มาก่อเหตุวินาศกรรมกับตนไม่ใช่กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงเสมอ
ไป
ที่เหนือกว่ำ “แผนเหนือเมฆ”
Eye in the Sky จัดวางประเด็นต่างๆ ไว้อย่างรัดกุมพอๆ กับแผนปฏิบัติการที่
รัดกุมอย่างยิ่งยวดในเรื่อง ด้วยการนาเสนอที่น่าสนใจว่าในสงครามสมัยใหม่ คน
สองฝ่ายจะห่างไกลกันมากขึน ถอยห่างจากการปะทะทางกายภาพโดยตรง ทว่า
กลับ “ใกล้” มากขึนในแง่ความแม่นยาและความสะดวกง่ายดายในการเข้าถึงข้อมูล
ทังที่เป็นสาธารณะและความลับส่วนตัว เช่นการได้เห็นพืนที่สนามรบและฝ่ายศัตรู
ได้ชัดเจน
Eye in the Sky ไม่ใช่หนังสงครามแบบเก่าที่ต้อง “แมน” มุ่งแต่จะรบท่าเดียว
หรือยึ ดมโนทัศน์ เดิม เดินเรื่องตามขนบของหนั งสงครามที่ต้องแสดงภาพความ
โหดเหียม ฟูมฟาย หรือมาคู่กับความไม่เท่าเทียมทางเพศ ซึ่งแม้ว่าเรื่องนีจะวางตัว
ละครหลักเป็ นผู้หญิงคือพันเอกพาวเวลล์ ก็ไม่ได้นาเสนออารมณ์อ่อนไหว ลังเล
หรือเอาแต่ใจไม่ฟังเหตุผล เพียงเพราะผู้นาเป็นหญิง
และไม่ว่าจะมีตัวเอกเป็นหญิงหรือชาย ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่งซึ่งอาจ
เป็นเจตนาของผู้กากับ คือการจัดวางตัวละครหญิงให้มีบทบาทกับตัวละครทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็ นทีมพาวเวลล์ ที่มีพาวเวลล์ และเจ้ าหน้ าที่หญิงคนอื่น ทีมเบนสั นที่มี
ปลั ด กระทรวงแอนเจลา นอร์ ธ แมน ส่ ว นที ม กองทั พ อากาศที่ ส หรั ฐ ฯ มี
แคร์รี เกอร์ ช อนและเจ้ าหน้ าที่ลู ซี คุมมอนิ เ ตอร์ เ ช็คอั ตลั ก ษณ์บุค คล ส่ ว นกลุ่ ม
อัล-ชาบับ นั่นแน่นอนว่ามีสตรีคนสาคัญคือซูซาน แดนฟอร์ด และในเคนยาเองก็มี
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เด็ กหญิง อย่ างอาเลี ย ที่เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ของความอยู่ร อด มากกว่ าจะเป็น ความ
สินหวังในชีวิต
แม้จะไม่จาเป็นต้องหมายถึงความทัดเทียมทางเพศ หรือความตระหนักถึงความ
เสมอภาค ก็ถือเป็นการสร้างพลวัตใหม่ๆ ให้เข้ากับบริบทสมัยใหม่ที่โปรโมตความ
แตกต่างหลากหลาย
ด้วยเนือหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทางการทหารที่เหนือชัน การปรึกษาหารือที่
เข้มข้นในห้วงเวลาแห่งความเป็นความตาย บวกกับประเด็น “จริยธรรมทางสอง
แพร่ ง ” ของปฏิ บั ติ ก ารลั บ ต่ อ ต้ า นผู้ ก่ อ การร้ า ย ที่ ขั ด แย้ ง กั บ หลั ก การด้ า น
มนุษยธรรมและกฎหมายนานาชาติ Eye in the Sky ประสบความสาเร็จในการ
บีบคันอารมณ์สะเทือนใจให้ร่วมลุ้นไปกับตัวละครว่าควรเลือกทาแบบไหนถึงจะ
ถูกต้องที่สุด ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สรุปหรือพิพากษาการกระทาและเหตุผลของตัว
ละคร ซึ่งเจตนาของผู้กากับก็เพื่อตังคาถามเชิงจริยธรรมของการทาสงครามด้วย
เทคโนโลยีที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงสุด ที่แม้แต่กฎหมายรัดกุมมากมายก็อาจไม่ได้
ช่วยให้อะไรดีขึน
เพราะจริ งอยู่ ต่อ ให้ มนุ ษย์ มี เทคโนโลยี และวิ สั ย ทัศน์ ทังด้า นการเมื องและ
การทหารที่รอบด้าน รัดกุมมากเพียงใด อย่างผู้ส อดส่องความเป็นไปทังหมดได้
ครบถ้วน รอบด้าน ทังในมิติของสถานที่และเวลาจริง ดังที่แคทเธอรีน พาวเวลล์
และทีมปฏิบัติการกับฝ่ายบริหารผู้ให้คาปรึกษา มองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่งราวกับ
พระเจ้านัน ฮิบเบิร์ต ผู้เขียนบทกลับมองว่าการรบแบบพึ่งพาโดรนโจมตีส่วนใหญ่
แล้ว ฝ่ายตะวันตกไม่ได้ “ใส่ใจรายละเอียด” ในแง่การคานึงถึงชีวิตผู้บริสุทธิ์ คน
เล็กคนน้อยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แต่ให้ความสาคัญกับความฉกาจฉกรรจ์ของ
ศัตรูที่ถือเป็นภัยคุกคามของตน แต่บ่อยครังที่การปะทะแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน ก็
ให้ผลลัพธ์ที่อาจไม่ใช่แค่การทาลายล้างศัตรูแล้วปัญหาจะยุติ
ระเบิดขีปนาวุธที่สุดท้ายยิงเป้าหมายได้สาเร็จ จึงระเบิดคาถามยากๆ อย่าง
หนักหน่วงในใจตัวละครรวมทังคนดูว่า แม้ในการสงครามที่บีบบังคับให้เราตอบแค่
เพียง “ใครตาย-ใครรอด” ก็อาจต้องใช้เหตุผ ลมากมายที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มาให้
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ความชอบธรรม สนับสนุน แก้ต่างการกระทา ทังๆ ที่ตัวสงครามไม่ควรเกิดขึนตังแต่
แรก
แต่ ความเป็ น จริ ง ของโลกยุ ค ใหม่ที่ ยิ่ ง มี ค วามเป็ นชาติ แ ละมีก ารเอาเปรี ย บ
ระหว่างชาติในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึน นโยบายการสงครามจึงยิ่งมีแต่จะดารงอยู่
ต่อไป
แค่เพียงต้องหาวิธี “สานตาข่ายกฎหมาย” ให้ซับซ้อนที่สุด หนาแน่นและรัดกุม
ที่สุด เพื่อรองรับการกระทารวมทังผลที่จะตามมาอย่างไม่มีที่สินสุด
----------------------------------------------
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ อินทรพร

กรรมการ

นางสาวพิชญา ปัญญาแก้ว

กรรมการ

นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

รองศาสตราจารย์จไุ รรัตน์ ลักษณะศิริ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ลิมประเสริฐ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายภูมิ พึ่งพระ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ขอขอบพระคุณ
อำจำรย์ไตรภพ สุนทรหุ วิทยำลัยนำฏศิลป สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ขับเสภำ
อำหำรไทย และขนมไทยต่ำงๆ
โดยควำมอนุเครำะห์ของกรรมกำรกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
และเงินบริจำคของผูร้ ่วมงำนทุกท่ำนมำ ณ ที่นี้ด้วย
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กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
เลขที่ 6 ถนนรำชมรรคำใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ (034) 255 – 794

www.facebook.com/M.L.Boonlua/
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