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ลงทะเบียน
การแสดงชุด “มาลัยวรรณวันทนา”
ประธานกล่าวต้อนรับ
การเสวนาหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร
และศิลปะการแสดง”
โดย อาจารย์สกุล บุณยทัต
อาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร
อาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม
อาจารย์อรยา สูตะบุตร (ผู้ดาเนินการเสวนา)
- รายงานผลการตัดสินและมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร และ
ศิลปะการแสดงดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
- มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- มอบรางวัลแก่นักเรียนทีไ่ ด้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดพเนินพลู
รับประทานอาหารว่าง
การแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน จองถนน – หนุมานพบมัจฉานุ
โดย นักแสดงจากสานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประธานกล่าวขอบคุณ

หมายเหตุ มีหนังสือผลงานประพันธ์ของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ หนังสืออื่น ๆ อาหารไทย และ
ขนมไทยจาหน่ายในงานเพื่อนารายได้สมทบกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
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ประวัติหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เกิดในราชสกุลกุญชร เป็นบุตรีของเจ้าพระยา
เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ เติบโตขึ้นในแวดวงของ “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
ความเข้าใจอันลึกซึ้งที่มีต่อศิลปะการแสดง ความใกล้ชิดอยู่กับกิจกรรมที่ประเทืองปัญญา สิ่ง
เหล่านี้หม่อมหลวงบุญเหลือได้รับจาก “การศึกษาที่ไม่เป็นทางการ” จากพื้นเพทางบ้านทั้งสิ้น
จาก “วัง” ไปสู่ “วัด” ซึ่งในที่นี้มิใช่ “โรงเรียนวัด ” ในความหมายแบบไทย แต่เป็นโรงเรียน
คอนแวนต์ ทั้ งที่ ก รุงเทพฯ และที่ ปี นั ง หม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ ก้ าวสู่ โลกแห่ งความคิ ด ของ
ตะวันตกได้อย่างสะดวกสบาย เพราะรากเหง้าทางวัฒนธรรมจากวังบ้านหม้อมั่นคงพอที่จะรับ
วัฒนธรรมต่างด้าวได้โดยไม่ต้องเอาความเป็นไทยเข้าไปแลก ในอัตชีวประวัติควำมสำเร็จและ
ควำมล้มเหลวของท่าน หม่อมหลวงบุญเหลือ พูดถึงแม่ชีที่โรงเรียนคอนแวนต์ในปีนังไว้ด้วย
ความชื่นชม ในขณะที่ท่านอาจมิได้ให้ความสาคัญเป็นพิเศษนักกับนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สหรัฐอเมริกา กล่าวโดยทั่วไปหม่อมหลวงบุญเหลือ เป็นตัวอย่างอันดียิ่งของบุคคลที่พัฒนา
ตนเองได้ด้วย “การศึกษาตลอดชีวิต”
หม่อมหลวงบุญเหลือ มักตีความชีวิตการรับราชการของตนเองว่าเป็นความล้มเหลว
ซึ่งก็คงจะไม่ผิดนักถ้าเรามองกันในแง่ทางโลก คือถือเกณฑ์ของความก้าวหน้าอันรวดเร็วในด้าน
ตาแหน่งแห่งหนในราชการ หม่อมหลวงบุญเหลือ เข้ารับราชการแล้วลาออกจากราชการหลาย
ครั้งหลายหน ทาให้ได้รับบานาญในจานวนที่แทบจะไม่พอประทังชีวิต ไม่ว่าท่านจะคิดอย่างไร
เพื่อนฝูงและศิษย์ของท่านชอบที่จะคิดว่าท่านประสบความสาเร็จอย่างใหญ่หลวง ซึ่งพวกเรา
อยากที่จะตีความว่าเป็นความสาเร็จในทางธรรม เพราะหม่อมหลวงบุญเหลือ เป็นผู้ริเริ่มและ
บุกเบิกงานที่สาคัญ ๆ ไว้มากอันเป็นงานสร้างสรรค์ที่ส่งผลในระยะยาวทั้งสิ้น หม่อมหลวง
บุญ เหลื อ ฝากมรดกอัน มี ค่ าไว้ในกิ จการแขนงต่ าง ๆ เช่ น การนิ เทศการศึ ก ษา การสอน
ภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดีวิจารณ์ และวรรณคดีศึกษา และการอุดมศึกษา
โดยเฉพาะแนวทางของการศึ ก ษาเพื่ อ เบิ ก ทางแห่ งปั ญ ญา (liberal education) ในฐานะ
นักเขียน หม่อมหลวงบุญเหลือสร้างนวัตกรรมในด้านการเขียนนวนิยายไว้มาก ซึ่งอาจจะลุ่มลึก
และซับซ้อนเกินรสนิยมของผู้อ่านส่วนใหญ่ซึ่งยังมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของงานเหล่านี้
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ชีวิตของหม่อมหลวงบุญเหลือ ในช่วงที่ได้ออกจากราชการไปแล้วจัดว่าเป็นชีวิตที่สุข
และสงบ การที่ ท่ า นเข้ า สู่ ชี วิ ต สมรสเมื่ อ เข้ า มั ช ฌิ ม วั ย แล้ ว ท าให้ ชี วิ ต ครอบครั ว รา บรื่ น
ทั้งภรรยาและสามีเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยวุฒิภาวะทางปัญญา เป็นคู่คิดที่ดีต่อกันไปจนวาระสุดท้าย
ของฝ่ายหนึ่ ง หม่อมหลวงบุ ญเหลือ เป็น คนแก่ที่น่านับถือ เป็ นแบบอย่างของปูชนียบุคคล
พร้อมเสมอที่จะให้วิทยาทานแก่คนจานวนมากทั้งในรูปแบบของการให้คาแนะนาให้คาปรึกษา
โดยตรง และในรูป ของการสร้างงานเขีย นที่ มีลั ก ษณะท้ าทายในเชิ งความคิ ด กล่าวได้ว่ า
ทศวรรษสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านเป็น “Indian Summer” ในความหมายที่ประเสริฐสุดของ
คานี้
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๕ สิริ
อายุได้ ๗๑ ปี ในวันคล้ายวันเกิดของท่านคือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๕๔ ศิษย์ของท่านทั้งที่
เป็นศิษย์โดยตรง และผู้ที่ฝากตัวเป็นศิษย์ซึ่งมีจานวนมากกว่ากลุ่มแรกจึงพร้อมใจกันน้อมราลึก
ถึงครูผู้ให้วิทยาทานอันไม่รู้จบผู้นี้ โดยหวังว่ามรดกทางปัญญาที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่แผ่นดินจะ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ในทางความคิดต่อไปโดยไม่รู้จบ

ศาสตราจารย์ ดร. เจตนา นาควัชระ
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รำยงำนกิจกรรม
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ตั้ งแต่ ปี ๒๕๒๖ เป็ น ต้ น มา กองทุ น หม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ เทพยสุ ว รรณ ได้ จั ด
กิ จ กรรมและให้ เงิน ทุ น สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของสถาบั น และองค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เช่น มอบเงิน รางวัลให้แก่นักศึกษาที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้
ทุ น การศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป สนั บ สนุ น โครงการเผยแพร่ ด นตรี ไ ทยและนาฏศิ ลป์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เงินสนับสนุนภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงละครดึกดาบรรพ์ และจัดนิทรรศการภาพเขียนจิตรกรรม
ร่วมสมัยร่วมกับกองทุน ม.ร.ว. อายุมงคล โสณกุล และตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมาได้จัดให้มี
การประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมสลับกับบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครเป็นกิจกรรมหลัก
ประจาปี
ในปี ๒๕๓๖ – ๒๕60 กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้จัดกิจกรรม
และให้ทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ดังนี้
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) ในการทาวิจัยเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของ ม.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
และผลงานอื่น ๆ 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 มิถนุ ายน ๒๕๔๔
๒0. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจารณ์ภาพยนตร์โดยร่วมกับโครงการอังกฤษ-อเมริกัน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอดุล วิเชียรเจริญ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๑- ๑๒ กันยายน ๒๕๔๗
๒๑. จัดทา Facebook ในนามกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ในปี ๒๕๕๔
๒๒. จัดทา Website ของกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ในปี ๒๕๕๔
๒๓. จัดนิทรรศการห้องสมุด “ชีวิตและงานของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ”
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี ๒๕๕๕
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๒๔. งานสัมมนาทางวิชาการ “การบรรยายและอภิปราย ๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ล.บุญเหลือ
เทพยสุวรรณ” จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ 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 ครั้ง 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 ชาตกาล ม.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 “นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ม.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 ๒๕๔๔-๒๕58 จัดประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กับการจัดประกวดบท
วิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น โดยสลับกันปีเว้นปี
๔๔. โครงการแปลและจัดพิมพ์นวนิยาย “ทุติยะวิเศษ” ฉบับภาษาอังกฤษ โดยคณะผู้แปล
และกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
๔๕. โครงการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยรางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕60 - 2561
๔๖. โครงการการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยสัญจร ณ สาธารณรัฐเกาหลี
รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
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โครงกำรประกวดบทวิจำรณ์ดีเด่น
ด้ำนวรรณกรรม ด้ำนภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดง
หลังจากที่หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๒๕ บรรดาญาติ มิ ตร ศิษย์ และผู้ที่เคารพรักหม่อมหลวงบุญ เหลือ ได้ร่วมใจกั น
บริจาคทรัพ ย์ จ านวนหนึ่ งตั้ งเป็ น กองทุ น ขึ้น โดยมี วัต ถุป ระสงค์ที่ จ ะสนั บ สนุ น กิ จกรรมซึ่ 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 ไว้ ในกิ จกรรมนั้ น ๆ อาทิ การประพั น ธ์ว รรณคดี
วรรณคดี วิ จ ารณ์ ศิ ล ปะการแสดง การเรี ย นการสอนภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ และ
การศึกษาด้านครุศาสตร์
ในปี ๒๕๓๕ ซึ่งเป็ นวาระครบรอบทศวรรษการถึงแก่อ นิจกรรมของหม่อมหลวง
บุญ เหลือ กองทุน หม่ อมหลวงบุ ญ เหลื อ เทพยสุวรรณ ได้ จัดให้มี การประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่น ขึ้นเป็ นครั้งแรก ด้วยเห็น ว่านอกจากจะเป็ นการสืบ ทอดเจตนารมณ์ ของ
หม่อมหลวงบุญเหลือแล้ว ยังจะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในวงการวิจารณ์วรรณกรรมอันจะเป็น
ผลให้มีการสร้างสรรค์งานวิจารณ์วรรณกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
หลั ง จากที่ ไ ด้ จั ด ป ระกวดบทวิ จ ารณ์ วรรณ กรรมดี เ ด่ น มาเป็ น เวลา ๒ ปี
คณะกรรมการบริห ารกองทุ นหม่อมหลวงบุญ เหลือ เทพยสุ วรรณเห็ นว่าควรจะขยายการ
ประกวดบทวิจารณ์ดีเด่นให้ครอบคลุมถึงการวิจารณ์ศิลปะแขนงอื่น ๆ ด้วย โดยจะเริ่มต้นที่
ศิล ปะการแสดงประเภทภาพยนตร์แ ละละคร ทั้ งนี้ ด้ วยหวังว่า งานวิ จารณ์ ที่ มี คุ ณ ภาพจะ
ส่งเสริมให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต
ดังนั้นในปี ๒๕๓๗ คณะกรรมการบริหารกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
จึงได้ จัด ประกวดบทวิจ ารณ์ ภ าพยนตร์และละครดี เด่น ขึ้น เป็ น ครั้งแรก โดยดาริจะให้ เป็ น
กิจกรรมปีเว้นปีสลับกับการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม
ก็จะได้จัดให้มีการประกวดบทวิจารณ์ดนตรีต่อไป
ในปี ๒๕๕๕ เป็ น ปี เ ฉลิ ม ฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาลหม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ
เทพยสุวรรณ ได้จัดให้มีการประกวดทั้งบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น และประกวดบทวิจารณ์
ภาพยนตร์และละครดีเด่นพร้อมกัน ในปี ๒๕๕9 ได้ขยายขอบเขตการจัดประกวดบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ แ ละละครดี เ ด่ น มาเป็ น การประกวด บทวิ จ ารณ์ ภาพยนตร์ ละคร และ
ศิลปะการแสดงดีเด่น ตามลาดับ
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รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์วรรณกรรมดีเด่น
กับบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
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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รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์วรรณกรรมดีเด่น
กับบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕60
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น ประจาปี ๒๕59
ได้แก่ นางสาวสิริกัญญา กุณราชา
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕60 มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายจิรฏั ฐ์ เฉลิมแสนยากร และ นางสาวสิริกัญญา กุณราชา
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ผลกำรประกวด
บทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ประจำปี ๒๕61

รำงวัลชมเชย
ได้แก่

บทวิจำรณ์ภำพยนตร์
เรื่อง Safari สุนทรียสัตว์ สุนทรียศาสตร์ของนักล่า
โดย นำยชญำนิน เตียงพิทยำกร
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตัดสิน
บทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ประจำปี ๒๕61
ตามทีก่ องทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้จัดการประกวดบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ นั้น ผลปรากฏว่ามีผสู้ นใจส่งบท
วิจารณ์เข้าประกวดจานวน ๑๒ คน โดยทุกคนส่งบทวิจารณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนดคือคนละ ๓
เรื่อง รวมผลงานทั้งหมด ๓๖ เรื่อง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รางวัลชมเชย ในการประกวดบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่นของกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ประจาปี ๒๕๖๑ แก่ คุณชญำนิน เตียงพิทยำกร จากบทวิจารณ์เรือ่ ง “Safari: สุนทรียสัตว์
สุนทรียศำสตร์ของนักล่ำ” ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
๑. ผู้วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อภาพยนตร์โดยให้ความสาคัญแก่ศลิ ปะภาพยนตร์
ความสาคัญของผู้กากับภาพยนตร์ในฐานะประพันธกร ความยอกย้อนของการเล่าเรื่อง
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสารจากภาพยนตร์กับประเด็นทางจริยธรรม
๒. ผู้วิจารณ์ลาดับความคิดอย่างเป็นระบบ ทาให้ติดตามได้ง่าย สะท้อนความสนใจใน
ศิลปะภาพยนตร์และการวิจารณ์
๓. ผู้วิจารณ์เลือกภาพยนตร์สาหรับวิจารณ์ได้น่าสนใจโดยเชื่อมโยงได้กับปัญหาใน
สังคมร่วมสมัย
อนึ่ง คณะกรรมการมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะโดยรวมของผลงานที่ส่ง
เข้าประกวดว่า บทวิจารณ์ส่วนใหญ่เล่าเรื่องย่อของภาพยนตร์ ละคร หรือศิลปะการแสดงที่
วิจารณ์ เป็นสัดส่วนที่มากกว่าการวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ผลงานบางเรื่องอ้างอิงทฤษฎี
ต่าง ๆ แต่ยังไม่เป็นระบบ ขาดความกลมกลืน ขาดการวิเคราะห์ในแง่สุนทรียศาสตร์องค์รวม
และการสรุปที่ชัดเจน ทาให้คุณภาพของบทวิจารณ์ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กรรมการกาหนดไว้
๕ ประการ ได้แก่
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๑. แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดง บริบทของ
ภาพยนตร์ ละคร และศิ ล ปะการแสดง ตลอดจนปั จ จั ย อื่ น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งอย่ างมี
หลักเกณฑ์และเหตุผล
๒. มี ศ รั ท ธาต่ อ สิ่ ง ที่ ต นเขี ย น เนื้ อ หาและลี ล าการเสนอสามารถสร้ า งความ
ประทับใจให้แก่ผู้อ่าน
๓. ชี้ให้เห็นศักยภาพของภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงในการสร้างความ
เข้มข้นด้านประสบการณ์ชีวิต และปัญญาความคิด
๔. ทาให้เกิดความเข้าใจ เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ในทางบวกหรือลบ กระตุ้นให้ผู้อ่าน
เกิดความคิดต่อเนื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงเรื่องนั้น ๆ
๕. ทาให้เกิดการตื่นตัวในวงการภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดง อันอาจ
นาไปสู่การยกระดับคุณภาพในการสร้างภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงใน
อนาคต
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณชญำนิน เตียงพิทยำกร ที่
ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด และหวังว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้วิจารณ์สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจารณ์ภาพยนตร์ของตนต่อไปในอนาคต.

----------------------------------------------
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ผลงำนรำงวัลชมเชยบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดง
ประจำปี ๒๕61
ชื่อ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ เรื่อง Safari สุนทรียสัตว์ สุนทรียศาสตร์ของนักล่า
โดย นายชญานิน เตียงพิทยากร
ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับขุนเขาเปี่ยมชีวิตจาก The Sound of Music ที่ใครหลายคน
อาจเห็ นเมื่อนึกถึงประเทศออสเตรีย ที่นี่ กลับเป็นแหล่งพานักและสร้างงานของคนทาหนั ง
อาร์ต เฮาส์จ านวนมาก ผู้ ป ระสบความสาเร็ จในการเชื้ อ เชิญ เราเข้ าสู่ โลกมนุ ษ ย์ ในมุ ม มื ด ที่
น่าประหวั่นพรั่นพรึง และเต็มไปด้วยคาถามเชิงจริยธรรมที่กระอักกระอ่วนในการหาคาตอบ
นอกจากปรมาจารย์เลือดเย็นผู้วิพากษ์สื่อและชนชั้นกลางบูร์ชัวส์ชนิดไม่ปรานีปราศรัยอย่าง
ไมเคิล ฮาเนเก้ (Michael Haneke) ซึ่งค่อนข้างเป็นที่รู้จักในแวดวงหนังโลกร่วมสมัย (ผู้กากับ
The Piano Teacher, Funny Games, Hidden, The White Ribbon และ Amour) ซึ่งอี ก
หนึ่งคนทาหนังออสเตรียในคลื่นความถี่เดียวกันที่เรากาลังจะพูดถึงคราวนี้ก็คืออูลริค ไซเดิล
(Ulrich Seidl)
ลายเซ็ น ในงานของไซเดิ ล ทั้ งในหนั งเล่ า เรื่อ งและสารคดี คื อ อารมณ์ ขั น ชั่ ว ร้า ยที่
ชานาญในการเล่นกับความผิดแปลกพิสดาร หรือกระทั่งสะอิดสะเอียนน่ารังเกียจ ผู้คนในหนัง
ของเขาคือความบิดเบี้ยว เช่น คนเปลี่ยวเหงาผู้เลือกสัตว์เป็นเพื่อน ที่บางจังหวะก็ชวนคิดอกุศล
(Animal Lover, 1996) สาวยูเครนผู้บาเรอกามลูกค้าประหลาดและคนไข้โรงพยาบาลบ้ า
ตัวจริงที่ถูกใช้เป็นนักแสดง (Import Export, 2007) แก๊งป้าผิวขาววัยใกล้เกษียณที่ซื้อผู้ชาย
เคนย่ากิน แต่ก็เพ้อพกถึงรักแท้ (Paradise: Love, 2012) ป้าเคร่งศาสนาผู้ห ลงรักพระเยซู
บนไม้กางเขนแต่มีผัวเป็นมุสลิม (Paradise: Faith, 2012) หรือสาวอ้วนผู้หลงรักหมอประจา
ค่ายลดน้าหนัก (Paradise: Hope, 2013)
ขนาดรูปร่างที่อ้วนหรือผอมจนผิดปกติ สีผิวเชื้อชาติที่ถูกขับเน้นความต่างให้เข้มข้น
ริ้วรอยหรือความไม่สมประกอบจากวัย ความพิกลพิการป่วยไข้ทั้งทางกายและทางจิต คือสิ่งที่
ถูกขีดเส้นย้าพอ ๆ กับพฤติกรรมผิดวิสัยนานาประเภทในเรื่องที่เขาเขียน หรือขุดได้จากผู้คนผิด
ประหลาดที่เขาพาตัวเองไปพบเจอ หลายครั้งไปไกลจนชวนให้ขื่นคอระคนทึ่งในสายตาหยันโลก
ของเขา แต่หลายครั้งภาพที่ทาให้ท้องไส้ปั่นป่วนเหล่านั้นก็หม่นเศร้าอย่างประหลาด และยังโดด
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ข้ามเส้นไปมาระหว่างความเป็นหนังเล่าเรื่องกับสารคดีอย่างไม่ยี่หระ เมื่อคุณสมบัติในตัวผู้
แสดงสมัครเล่นถูกใช้อย่างเต็มที่ในหนังเล่าเรื่อง แต่ในหนังสารคดีก็มีลักษณะของการแสดง
หน้ากล้องหรืออ่านบทในคราบของการสัมภาษณ์คอยสะกิดใจคนดูอยู่เป็นระยะ
Safari (2016) คือสารคดีขนาดยาวเรื่องล่าสุดของไซเดิลที่มีจุดเริ่มต้นคือคาถามที่ว่า
อะไรคือวิธีคิดและแรงผลั กดันของมนุษย์ที่มีกิจกรรมวันหยุดคือการเดินทางไปป่าซาฟารีใน
แอฟริกา ...เพื่อยิงสัตว์ป่า
หนังลงพื้นที่สารวจในประเทศนามิเบีย ติดตามนักล่าทั้งจากออสเตรีย เยอรมนี และ
เดนมาร์ก เพื่อบันทึ กกระบวนการทั้งหมดของการหย่อนใจในซาฟารี ตั้งแต่กลุ่มมิตรสหาย
นายพรานวัยกลางคน สามีภรรยาชาวยุโรปผู้ดูแลศูนย์บริการการล่าสัตว์ ครอบครัวที่มาพร้อม
ลูกชายลูกสาววัยรุ่น และผัวเมียวัยชรา โดยส่วนหนึ่งในกิจกรรมการล่าของคนขาวก็คือคน
ท้องถิ่น ทั้งที่รับหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปยังจุดที่เหมาะสมแก่การล่า และคนอื่นที่มีชีวิตอยู่
ปลายน้าของวงจรทั้งหมดนี้
ไซเดิลไม่ได้ต้องการทาหนังเพื่อตั้งตัวเป็นผู้คุมญัตติโต้วาทีระหว่างฝ่ายเชียร์และฝ่าย
ชังการล่าสัตว์ป่าเพื่อความบันเทิง หรือกระโดดลงไปในข้อขัดแย้งและประเด็นยิบย่อย แต่ใน
ขณะเดียวกันแม้เขาจะออกตัวว่าไม่ได้มีบทสรุปล่วงหน้าอยู่ในใจก่อนลงพื้นที่ Safari ก็ไม่ใช่หนัง
ที่ปราศจากความคิดเห็นทางการเมือง หรือพยายามหลีกหนีข้อขัดแย้งจากฝ่ายที่อาจไม่เห็นด้วย
กับหนัง เพราะนี่คือหนังที่มีคาถามสาคัญต่อความเลือดเย็นที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่อาจแยก
ออกจากอภิปรัชญาว่าด้วยความเป็นมนุษย์ แต่คาตอบต่อภาพของวงจรการล่าสัตว์ที่เราได้ เห็น
นั้น คือสิ่งที่ผู้ชมจะย่อยและสังเคราะห์เพื่อตอบตนเองตามรูปแบบและความรู้สึกของแต่ละคน
ต่างจากความบิดเบี้ยวชวนพิโรธแบบกรณีอื้อฉาวที่ทุ่งใหญ่นเรศวร (ทั้งปี 2516 กับ
2561) ความคลุมเครือและเหยื่อมีชื่ออย่างสิงโตเซซิลในอุทยานแห่งชาติของซิมบับเว หรือ
ความดราม่าของการสาเร็จโทษลิงกอริลลาฮารัม เบในสวนสัตว์เพื่อปกป้องมนุษย์ การล่าที่
ปรากฏใน Safari นั้นดาเนินไปอย่างเป็นระบบ สงบราบคาบ และสะอาดถูกต้อง อย่างที่วงจร
ปกติควรจะเป็น และนั่นเองคือเป้าหมาย เพราะเมื่อหนังไม่ได้เลือกบันทึกภาพที่เน้นอารมณ์
ระทึกชวนแขยงของการลักลอบเสาะหาช่องโหว่ หรือความอื้อฉาวบิดเบี้ยวเป็นพิเศษในพื้นที่
ต้องห้ามและต่อสัตว์ที่อ่อนไหว ประเด็นสาคัญจึงอยู่ที่การทาให้เห็นว่าความเลือดเย็นทั้งหมดนี้
ยึดโยงอยู่อย่างไร ได้รับการอธิบายมอบความชอบธรรมจากชุดความคิดแบบไหน ผู้คนในวงจรนี้
เป็นใคร และดาเนินไปด้วยสภาวะแบบใด
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เรียบนิ่ง ตรงไปตรงมา เงียบงัน และไม่ตัดสินชี้ขาด แต่สาหรับผู้ชมที่อยู่นอกวงจรของ
กีฬาชนิดนี้ (หากทาใจให้เรียกเช่นนั้นได้) ภาพและเสียงทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ อาจเป็นได้ทั้ง
ความคลื่ นไส้ ขยะแขยง และสยองขวัญ อย่างลึ กซึ้ง โดยไม่จาเป็น ต้อ งอ่อ นไหวเป็น ทุ นเดิ ม
กับสวัสดิภาพสัตว์หรือกลิ่นคาวของเลือดกับเครื่องใน
เหล่านักล่าจากยุโรปดูจะทราบดีว่ากิจกรรมของพวกเขาถูกตั้งคาถามและต่อต้าน
(และพร้อมจะแจ็คพ็อตถูกล่าเสียเองได้ทุกเมื่อ เหมือนหมอฟันผู้สังหารเซซิลหรือประธานบริษัท
ผู้สังหารเสือดา แต่ก็เป็นคนละเรื่องกับกระบวนการและการบังคับใช้กฎหมาย) ท่าทีในการเข้า
หาของไซเดิลซึ่งเราไม่ได้เห็นชัดเจนในหนัง จึงต้องแยบยลและหลักแหลมในระดับที่ไม่ทาให้
พวกเขาถอยหนีหรือก่อกาแพงเพื่อปกป้องตนเอง ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นการเปิดเปลือยเนื้อหนัง
ของพวกเขาเองอย่างถึงที่สุด
พวกเขาเปิดเผยถึงชนิดสัตว์ที่โปรดปรานในการล่า สัตว์ใหญ่ที่เป็นตัวท็อปที่หากล่าได้
สั ก ครั้ งหนึ่ งในชี วิ ต ย่ อ มถื อ เป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ สั ต ว์ ที่ จ ะไม่ มี วั น หั น ปลายกระบอกปื น ใส่
เป็นอันขาดพร้อมเหตุผลประกอบ เสียงประสานของคาตอบต่อเหตุผลของฝ่ายต่อต้านจาก
สามีภรรยาผู้ดูแลศูนย์บริการการล่าสัตว์ ที่มองว่าธุรกิจนี้เป็นส่วนช่วยควบคุมประชากรสัตว์ที่
โลกมองว่าหายากแฟนตาซีแต่ชุกชุมล้นเกินเหลือแสนในดินแดนซาฟารี พร้อมกับสร้างงานให้
คนท้องถิ่นของประเทศโลกที่สาม และนักล่าหญิงคนหนึ่งเอ่ยประณามการฆ่าสัตว์อย่างเป็น
ระบบของโรงฆ่าสัตว์ พร้อมอธิบายต่อว่ามันต่างกับการฆ่าที่เธอชื่นชอบนี้อย่างไร
นอกวิล ล่าที่ พั ก ในผืน ป่ ากับ ทุ่ งหญ้ า กล้ องจับ ไปที่ ความวาบหวามในแววตาหลั ง
กระสุนพุ่งทะลุร่างของเป้าหมาย ความลุ้นระทึกระหว่างตามรอยเลือดรอยเหงื่อและสุนัขคู่ใจไป
ยังซาก พ่อแม่ที่สอนวิธีเล็งปืนให้ลูกวัยรุ่นที่กาลังค่อยๆ เพิ่มพูนความภาคภูมิใจเมื่อการล่าครั้ง
แรก ๆ ของพวกเขาประสบผล ไกด์ท้องถิ่นที่ช่วยชี้เป้าและอธิบายความเป็นไปได้ต่างๆ ในช่วง
เวลาที่พวกเขาออกล่า การซุ่มเฝ้าสัตว์อยู่บนห้างอย่างใจเย็น และเฝ้ามองสัตว์ใหญ่ล่ายากจาก
ระยะไกล พร้อมวางแผนรุกคืบเข้าหาอย่างเงียบเชียบเป็นขั้นเป็นตอน ไปจนถึงความอิ่มเอิบ
จากการได้สัมผัสริ้วขนและเนื้อหนังของสัตว์ที่ล่าได้ และการแต่งซากทั้งการล้างเขาให้เงาสวย
หรือขยับแข้งขาให้ถูกที่ถูกทางเพื่อภาพที่เหมาะเจาะลงตัว ไม่ต่างกับการสร้างภาพอาหารใน
อินสตาแกรม
ฉากที่เชื่อได้ว่าผู้ชมจานวนมากจะจดจาไปอีกนานคือการออกล่ายี ราฟ ซึ่งกินความ
ตั้งแต่การซุ่มดูจากระยะไกล ไคลแม็กซ์ของการล่าที่เต็มไปด้วยจุดพลิกผัน (ยีราฟเป้าหมายไม่
ตายในกระสุน นั ดแรกจนน าไปสู่ก ารเผชิญ หน้ าระยะใกล้ และยี ราฟที่ เหลือ ในฝูงก็เฝ้ ามอง
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สมาชิ กที่ ห ายไปอยู่ ห่ าง ๆ) ไปจนถึ งการปิ ด จ๊ อบเมื่ อ ซากยี ราฟตั วดั งกล่ าวถู กขนย้ายมายั ง
โรงชาแหละศพ
หนังไม่ได้ใช้วิธีการทางภาพยนตร์เพื่อเชื้อเชิญให้คนดูหัวเราะเยาะว่าพวกเขาจมอยู่ใน
โลกตกยุคอย่างเจ้าอาณานิคมเก่า หรือแช่งชักหักกระดูกคนพวกนี้ที่มองเห็นการล่าสัตว์ป่ า
เป็นสิ่งบันเทิง (หากไซเดิลจะทา ย่อมไม่ใช่เรื่องยากสาหรับเขา แต่นั่นจะทาให้ความซับซ้อน
ลุ่มลึกของหนังหายไปทันที) เพราะภายใต้ภาพชวนช็อกและความยอกแสยงใจที่คนดูต้องเป็น
ประจักษ์พยานการตายของสัตว์ใหญ่ หนังก็ยังซื่อสัตย์และตรงไปตรงมามากพอที่จะบันทึก
ความยิ่งใหญ่ตระการตา ความภาคภูมิใจ และความสาเร็จของผู้พิชิตเอาไว้ด้วย
นอกจากทั ศ นคติ ที่ ล้ า หลั งในมาตรวั ด ของโลกปั จ จุ บั น มั น ก็ ค งเป็ น ความยิ่ งใหญ่
ความภาคภูมิ และสถานะผู้พิชิตที่มีถ้วยรางวัลเป็นสัตว์หายากจากผืนป่านี้เองที่ดึงดูด แม้การ
ล่าสัต ว์ในโลกปั จจุ บัน จะต่างจากสมั ยชนชั้ นสู งเจ้าอาณานิ คม แต่ก ฎหมายและธุรกิจ ที่เข้ า
ควบคุ ม ก็ ยั งรัก ษามนต์ ข ลั งบางอย่ า งของโลกลี้ ลั บ แห่ งป่ าซาฟารี เอาไว้เป็ น จุ ด ขายให้ ค นที่
หลงเสน่ห์ คล้ายกับการเดินทางไปสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ที่กลายสภาพเป็นธุรกิจท่องเที่ยวอย่าง
เต็มตัว
ราคาของชิ้นส่วนอวัยวะสัตว์ป่าซาฟารีนานาพันธุ์ละเอียดยิบในแคตตาล็อก ถูกอ่าน
เรียงลาดับให้กล้องบันทึกโดยสามีภรรยาวัยชราชาวยุโรปด้วยน้าเสียงแข็งทื่อ คนดูผู้อยู่นอก
วงจรไม่อาจแน่ใจได้เต็มร้อยว่านี่เป็นราคาซื้อหรือราคาขาย แต่ที่แน่ใจได้มากกว่าคือ ราคานี้
ไม่ ใช่ราคาสาหรับที่ คนท้ องถิ่น ชั้นล่างซึ่งหนังบั นทึ กภาพไว้ คนท้องถิ่นที่ อยู่ในกระบวนการ
เลื่อยตัดชิ้นส่วน ถลกหนัง คว้านเครื่องในจากซากสดๆ และหารายได้จากการรับจ้าง หรือไม่ก็
เศษเสี้ยวกระจัดกระจายที่หลงเหลืออยู่จากกิจกรรมของบรรดาเศรษฐีฝรั่ง
ย้อนไปดังที่เกริ่นไว้ตอนต้น คนที่คุ้นเคยกับผลงานของไซเดิลอาจรู้สกึ ผิดประหลาดอยู่
บ้ างเมื่ อ ได้ พ บว่า ผู้ ค นที่ ป รากฏตั วใน Safari นั้ น ดู ส มบู รณ์ พ ร้อ ม (ใช่สิ เพราะนี่ คื อเศรษฐี )
ปราศจากความบิ ด เบี้ ย วผิ ด รู ป ทรงแบบที่ เ ราได้ เ ห็ น ในหนั ง เรื่ อ งก่ อ น ๆ ของเขา แต่ ก็
เช่นเดียวกับที่ความยิ่งใหญ่ตระการตาของการล้มยีราฟคือกุญแจสาคัญที่มอบคาตอบว่าทาไม
จึงยังมีคนเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อความบันเทิง การเป็นมนุษย์ที่ สวยงามและเชื่อมั่นในความถูกต้อง
ของนักล่าเหล่านี้เองที่ได้แสดงให้เห็นว่า คนทาหนังไม่จาเป็นต้องใช้มนุษย์ที่บิดเบี้ยวเพื่อตั้ง
คาถามหรือแสดงจุดยืนเลยในกรณีนี้ เพราะลาพังการเป็นมนุษย์ที่เลือกหย่อนใจด้วยการล่าสัตว์
นั่นเองคือความบิดเบี้ยวที่เด่นชัดจนไม่ต้องใช้ปัจจัยเสริมใด ๆ
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ประวัติของผู้ได้รับรางวัล
นายชญานิน เตียงพิทยากร (เกิด พ.ศ. ๒๕๓๐)
เข้ า เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษากั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในจั งหวั ด ขอนแก่ น และ
อุดรธานี ก่อนย้ายมาศึกษาต่อชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และปริญญาตรี ที่
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งและประธานลาดับที่สองของชมรมภาพยนตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในช่วงที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาได้เขียนบทวิจารณ์เผยแพร่ผ่านบล็อกส่วนตัว
ก่อนจะเริ่มเขียนบทความและบทวิจารณ์ในนิตยสาร Starpics และ Bioscope โดยมีผลงาน
ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๓ ตามลาดับ โดยนอกจากนิตยสารทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวที่ยังร่วมงานกันถึงปัจจุบัน บทวิจารณ์และบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์ของชญานิน
ยังเคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หนัง : ไทย และนิตยสาร DONT รวมถึงเผยแพร่ออนไลน์ใน
เว็บไซต์ Siam Intelligence Unit (SIU), ประชาไท, a day online, The MATTER และ The
Momentum
ในปี พ.ศ. 2558 ได้ รั บ เลื อ กเป็ น ผู้ เข้ า ร่ว มเวิ ร์ค ช้ อ ปด้ า นการวิ จารณ์ ภ าพยนตร์
สารคดี กั บ Film Criticism Collective ภายใต้ ก ารดู แ ลของ Chris Fujiwara ที่ เ ทศกาล
ภาพยนตร์ สารคดี น านาชาติ ย ามางาตะ (Yamagata International Documentary Film
Festival) ประเทศญี่ปุ่น โดยบทวิจารณ์จากโครงการฯ ได้รวมอยู่ในวารสาร Film Criticism
Collective ฉบั บ ที่ 1 เป็ น ภาษาอั ง กฤษและภาษาญี่ ปุ่ น ในปี พ.ศ. 2559 กั บ 2560
บทความเกี่ยวกับ หนังสารคดีไทยได้รับการแปลเป็นภาษาจีน เผยแพร่ในคู่มือและสื่อของ
เทศกาลภาพยนตร์ สารคดี New Narratives Film Festival ประเทศไต้หวัน บทความกับ
บทวิ จ ารณ์ อี ก สองชิ้ น ได้ รั บ การแปลเป็ น ภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ รวมเล่ ม ในหนั งสื อ อภิ ช าติ พ งศ์
วีระเศรษฐกุล: ศิลปินแห่งแสงและความทรงจา (
) และร่วมกับ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒ น์วงศา เขียนหนังสือรวมบทวิจารณ์สองภาษา In Lav, We
Trust
20

นอกจากผลงานเขียน ชญานินเป็นกรรมการตัดสินรางวัลภาพยนตร์ไทยประจาปีของ
Starpics Thai Film Awards และรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551, รับหน้าที่
ที่ปรึกษากับคณะกรรมการสอบจุลนิพนธ์ (ภาพยนตร์จบการศึกษา) ของภาควิชาภาพยนตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และเป็นผู้คัดเลือก
หลั ก ของงานฉายภาพยนตร์ Filmvirus Wildtype กั บ Filmvirus Wildtype MiddleClass
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน

----------------------------------เรียบเรียงโดย นายชญานิน เตียงพิทยากร
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รำยนำมคณะกรรมพิจำรณำตัดสิน
บทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ประจำปี 2561
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง

ประธานกรรมการ

๒. รองศาสตราจารย์อรชุมา ยุทธวงศ์

กรรมการ

๓. อาจารย์สกุล บุณยทัต

กรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม กรรมการ
๕. อาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

กรรมการ

๖. อาจารย์อรยา สูตะบุตร

กรรมการ

๗. อาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร

กรรมการ
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รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิช บุณยัษฐิติ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี ช่วงสุวนิช

ที่ปรึกษา

นางสาวนภา พงศ์พิพัฒน์

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สาเนียงงาม

ประธานกรรมการ

นางเตือนใจ เทพยสุวรรณ

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา วุฒิเสถียร

รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. วิภา กงกะนันทน์

กรรมการ

ม.ล. พูนแสง สูตะบุตร

กรรมการ

นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์

กรรมการ

นางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

กรรมการ

นายวิษุวัต สุริยกุล ณ อยุธยา

กรรมการ

นางนพวรรณ รุจภิ ักดิ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุปาณี พัดทอง

กรรมการ
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อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

กรรมการ

นางวีรวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการ

นางสาวพิชญา ปัญญาแก้ว

กรรมการ

นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวบุษกร จินต์ธนาวัฒน์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

รองศาสตราจารย์จไุ รรัตน์ ลักษณะศิริ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายภูมิ พึ่งพระ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ขอขอบพระคุณ
วิทยำลัยนำฏศิลป สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
และนักศึกษำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อำหำรไทย และขนมไทยต่ำง ๆ
ด้วยควำมอนุเครำะห์ของกรรมกำรกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ผู้ร่วมงำนและผู้ร่วมบริจำคเงินให้กองทุนฯ ทุกท่ำนมำ 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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