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ค� า น� า ส� า นั ก พิ ม พ์

หัวใจของอำรยธรรมตำมวิถีของแต่ละสังคม ล้วนบ่มเพำะ

จากรากเหง้าที่แตกต่าง  ทว่าเคร่ืองมือส�าคัญที่ผู้คนน�ามาหยิบใช ้

ส�าหรับการเรียนรู้ ย่อมหนีไม่พ้น “ภาษา” อันเป็นนามธรรมที ่

ถูกคิดค้นได้อย่างชาญฉลาด

และ “งานวรรณกรรม” ก็คือแนวทางหลักของ “ภาษา” 

ในการสื่อความเพื่อฉายให้เห็นเรื่องราวทุกแง่มุม

 “วรรณกรรม” จึงเป็นเครื่องบ่งบอกความรุ่งเรือง-ความ 

ตกต�่า สะท้อนภาพความจริง-ความลวง ผ่านจินตนาการในหลาก 

หลายมุมมอง ก่อนจะส่งผลสะเทือนต่อปรากฏการณ์ต่างๆ 

เนื่องจากความหมายของงานวรรณกรรมน้ัน หาใช่เรื่องปั้นแต่ง 

เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว
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 จนเมื่อคุณค่าของงานวรรณกรรมเปล่งประกาย “รางวัล 

วรรณกรรม” จึงถือก�าเนิดขึ้น

 หนังสือ สำยน�้ำไม่เหือดหำย	ซึ่งต่อยอดจากเรื่องสั้นและ 

กวีนิพนธ์รางวัลมติชนสุดสัปดาห์เล่มน้ี จึงก่อเกิดจากความตั้งใจ 

ของผู้บริหารใน “เครือมติชน” ที่ต้องการเปิดพื้นที่ส�าหรับการ 

สรรค์สร้างงานวรรณกรรม เพื่อเป็นกลไกในการสร้างนักเขียนซ่ึง 

ก�าลังก้าวเดินอยู่ในบรรณพิภพ ทั้งเหมาะสมอย่างยิ่งที่เวทีประ 

กวดของ “มติชน” จะท�าหน้าที่เป็น “ตัวกลาง” ในการจัดพื้นที่ 

ส�าหรับงานเขียน เพื่อขับเคลื่อน เคี่ยวเข็ญ ตัดสินผู้ชนะเลิศใน 

แต่ละประเภท แม้ผู้ไม่ได้รับรางวัลก็ยังมีโอกาสในการน�าเสนอ 

อีกมาก

โดยในส่วนแรกของเล่ม ได้รับเชิญเร่ืองสั้นจากนักเขียน 

อาวุโสในเครือมติชนจ�านวน ๗ ท่าน ได้แก่ เสนีย์ เสาวพงศ์ 

จากเรือ่ง “ทานตะวนัดอกหนึง่”  ส. ทรพัย์นรินัดร์ จากเรือ่ง “เธอ 

กบัฉนั” พล.ต.อ.วสษิฐ เดชกญุชร จากเรือ่ง “ชยัชนะของหฤทยั- 

ปรีย์” เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ จากเรื่อง “แบบไทย-ไทย” เสถียร 

จนัทมิาธร จากเรือ่ง ‘หนู’ กับ ‘ผีเสือ้พระจันทร์’  ขรรค์ชยั บนุปาน 

จากเรื่อง “สายน�้าเหือดหาย”  สุจิตต์ วงษ์เทศ จากเรื่อง “คน 

บาป” เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเขียนท่ีได้รับรางวัล และเป็นก�าลัง 

ใจให้แก่นักเขียนทุกรุ่น เพื่อให้การสรรค์สร้างงานเขียนด�ารงอยู ่

ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่ และมีพลัง

ขณะที่ส่วนต่อมาคือเรื่องสั้นรางวัลมติชนสุดสัปดาห์ใน 

ครั้งนี้ โดยมีผู ้ชนะเลิศ ๑ ท่าน ได้แก่ บุญชิต ฟักมี จากเรื่อง 
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“หญิงเสา” รองชนะเลิศ ๒ ท่าน ได้แก่ สมภพ นิลก�าแหง จาก 

เรื่อง “ก้อนหินเอ็กซ์” และผาด พาสิกรณ์ จากเรื่อง “โบนัส 

ของบอนนี่”  ส่วนรางวัลชมเชยมีจ�านวน ๓ ท่าน ได้แก่ ไพศาล 

เหล็มสัน จากเรื่อง “หมาในสวนยาง” โถ่เรบอ จากเรื่อง “ใน 

รอยย้ิมเธอ” และส�าราญทัศน์ เทพจันทร์ จากเรื่อง “ประตูลับ 

ในห้องพระราชาปรับอากาศกับผม”

และในส่วนของกวีนิพนธ์ มีผู ้ชนะเลิศ ๑ ท่าน ได้แก่ 

นายทิวา จากกวีนิพนธ์ “แห่งการรอคอย”  รางวัลชมเชยม ี

จ�านวน ๓ ท่าน ได้แก่ อะบูฮาซัน จากกวีนิพนธ์ “ในเงาฝัน”

ชาลี ศิลปรัศมี จากกวีนิพนธ์ “บ้านเช่า” และรางชางฯ จากกว ี

นิพนธ์ “รถไฟฟ้าไม่เคยโผล่จากจานพลาสติก”

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเขียนอาวุโสและนักเขียนที่ได้รับรางวัลนับ 

แต่เรื่องสั้นจนถึงกวีนิพนธ์ มาบรรจบพบกันด้วยการสรรค์สร้าง 

งานวรรณกรรม อันเป็นเจตจ�านงเดียวกับที่เครือมติชนและ 

นักเขียนรุ่นก่อนได้มีปณิธานที่จะสืบสานงานวรรณกรรมในทุก 

รูปแบบอยู่แล้วนั่นเอง

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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จากบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์

“ชะ แม่งำมหงส์เอย ปีกอ่อนร่อนลง เข้ำในดงตะวัน...”

เพลงล�าตัดจากเรื่องสั้น “ทานตะวันดอกหนึ่ง” ของเสนีย ์

เสาวพงศ์

แม้จะรู้สึกห่างไกลจากเพลงของเคิร์ต โคเบน แห่งวงเนอร ์

วานา ในเรื่องสั้น “ในรอยยิ้มเธอ” ของ “โถ่เรบอ” ยิ่ง

แต่ทั้ง “ทานตะวันดอกหนึ่ง”  

และ “ในรอยยิ้มเธอ” กลับผสานจนแทบจะเป็นเนื้อเดียว 

กัน

เมื่อต่ำงถูกใช้เป็นเคร่ืองมือกระทบกระเทียบ	 “ควำมเชื่อ” 

อันน่ำขบขันและขมขื่นของ	 “คน”	 อย่ำงแสนแยบคำย

และยิ่งเมื่อน�ำภำพ “ทำนตะวัน” ดอกนั้น 

ไปเทียบกับ “เสา” ต้นหน่ึง ในศูนย์ราชการอันใหญ่โตจาก 

เรื่องสั้น “หญิงเสา” ของบุญชิต ฟักมี
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ยิ่งเห็นความ “เกี่ยวเนื่อง” ระหว่างกัน

“...บางคนพยายามเอาผ้าแพรไปผูกท่ีโคนต้นทานตะวัน 

กลิ่นธูปควันเทียน ของบูชาอบอวลไปหมด...”

“...แต่ไม่ว่าด้วยทางใดก็ไม่สามารถห้ามมิให้มีคนน�าพวง 

มาลัย ธูป เทียน ไปปักไหว้บูชาที่เสาต้นนั้นได้...”

แน่นอน วัยวุฒิ คุณวุฒิ ของ “เสนีย์ เสาวพงศ์” แตกต่าง 

อย่างยิ่งเมื่อเทียบกับวัยวุฒิ คุณวุฒิ ของ “บุญชิต ฟักมี”

แต่ทั้งเสนีย์ เสาวพงศ์ และบุญชิต ฟักมี กลับต่อเชื่อม 

ความเก่า-ใหม่ ด้วย “รูหนอน” ของโลกวรรณกรรม

นี่ถือเป็นการ “สืบทอด” ระหว่าง “เก่ากับใหม่” อย่างกลม 

กลืน ผ่านงานวรรณกรรมได้หรือไม่

วรรณกรรมที่ว่ากันว่า ก�าลังหายใจรวยริน 

ที่แท้ก็ยังมีกำรสืบทอด!

“ขรรค์ชัย บุนปำน” ตะโกนเตือนผ่ำนเร่ืองสั้น “สำยน�้ำเหือด

หาย” ในหนังสือช่อฟ้ามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐

ให้รัก “น�้า”

“เขาคิดถึงล�าตะคอง...ล�าตะคองหล่อเลี้ยงผู้คนละแวกนั้น 

ให้ชุ่มชื้น เลี้ยงปู่ย่าตายายลงไปถึงหลานเหลน เป็นล�าน�้าที่สอด 

สายเข้าไปในจิตใจ เป็นสื่อให้หนุ่มสาวรักกัน และความรักจาก 

ล�าตะคองครอบคลุมไปทุกหลังคาเรือน พริกแลกหอม กะปิแลก 

น�้าปลา แกงส้มแลกแกงจืด ฟักทองแลกบวบ และหนุ่มก็ไปแลก 

สาว ผู้เฒ่าผู้แก่รดหัวด้วยน�้าจากล�าตะคอง...”



12     ๗ เรื่องสั้นเกียรติยศ และ ๑๐ ผลงานจากรางวัลมติชนสุดสัปดาห์

วันนี้ “แหล่งน�้า” ในประเทศ ลมหายใจรวยริน
ขรรค์ชัย บุนปาน พยายามในทางของตนไม่ให้ “สายน�้า 

เหือดหาย”

ท�ามานาน และตอนนี้ก็ยัง “ท�า”

และยังแผ่กว้างไปถึงสายน�้า “วรรณกรรม” ที่ท�าท่าจะ 
“เหือดหาย” เช่นกัน

ด้วยการให้ “มติชนสุดสัปดาห์” ช่วยเพิ่ม “ตาน�้า” โดย 
เปิดเวทีประกวดเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ขึ้นมาระหว่างช่วงปี ๒๕๕๔ 
-๒๕๕๕

หวังเติม	 “น�้ำ-ลมหำยใจ”	 ให้กับ	 “สำยธำรวรรณกรรม”

มีเรื่องสั้น-กวีนิพนธ์ถูกส่งเข้ำมำประกวดมำกมำยเกินคำดหมำย

เหมือนจะบอกว่า หากมีการ “ขุดลอก”

ตาน�้าเล็ก-ใหญ่ก็พร้อมจะผุดพรายออกมาให้ฉ�่าเย็น
และที่สุด เราก็ได้ปรบมือให้กับเรื่องสั้นชนะเลิศ  
“หญิงเสา” ของ “บุญชิต ฟักมี”
ขณะที่ “ก้อนหินเอ็กซ์” ของ “สมภพ นิลก�าแหง”, “โบนัส 

ของบอนนี่” ของ “ผาด พาสิกรณ์” มีมาลัย “รองชนะเลิศ” 
คล้องคอ 

และมีรางวัลชมเชยให้กับ “หมาในสวนยาง” ของ “ไพศาล 
เหล็มสัน”, “ในรอยยิ้มเธอ” ของ “โถ่เรบอ” และ “ประตูลับใน 
ห้องพระราชาปรับอากาศกับผม” ของ “ส�าราญทัศน์ เทพจันทร์”
 ส่วนกวีนิพนธ์

“แห่งการรอคอย” ของ “นายทิวา” คว้ารางวัลชนะเลิศ
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มีรำงวัลชมเชยให้แก่	 “ในเงำฝัน”	 ของ	 “อะบูฮำซัน”,	 “บ้ำน	

เช่ำ”	 ของ	 “ชำลี	 ศิลปรัศมี” และ	 “รถไฟฟ้ำไม่เคยโผล่จำกจำน	
พลำสติก”	 ของ	 “รำงชำงฯ”

ทั้งหมด ถูกน�ำมำตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้
โดยมี 
“ทานตะวันดอกหนึ่ง” ของ “เสนีย์ เสาวพงศ์”
“เธอกับฉัน” ของ “ส. ทรัพย์นิรันดร์”
“ชัยชนะของหฤทัยปรีย์” ของ “วสิษฐ เดชกุญชร”

“สายน�้าเหือดหาย” ของ “ขรรค์ชัย บุนปาน”

“คนบาป” ของ “สุจิตต์ วงษ์เทศ”

“แบบไทย-ไทย” ของ “เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์”
และ
“‘หนู’ กับ ‘ผีเสื้อพระจันทร์’” ของ “เสถียร จันทิมาธร”

เป็น “เรื่องสั้นเกียรติยศ” คล้องคอแก่ผู ้รับรางวัลประ 
กวดเรื่องสั้น-กวีนิพนธ์ “มติชนสุดสัปดาห์”

เป็นการสืบทอด-เชื่อมต่อระหว่างนักเขียนรุ่นใหญ่กับนัก 
เขียนรุ่นใหม่ โดยมีเอสซีจี (SCG) เป็นก�าลังในการสนับสนุนทุก 
แรงบันดาลใจ พร้อมกับการก้าวเข้ามาร่วมเติมเต็มของ ปตท.ใน 
การประกวดปีต่อๆ ไป

เป็นกำรยืนยนัและเช่ือม่ันว่ำสำยน�ำ้วรรณกรรมไม่เหอืดหำย

สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร
บรรณาธิการนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ 





สายน�้าไม่เหือดหาย





เรื่องสั้นเกียรติยศ





“ชะ แม่งามหงส์เอย ปีกอ่อนร่อนลง เข้าในดงทานตะวัน...”

เขาพึมพ�าเพลงลูกคู่ล�าตัดเก่าๆ  ที่ยังจ�าได้สมัยวัยรุ ่น  โดยไม่ม ี

อะไรครึ้มอกครึ้มใจเป็นพิเศษไปจากเวลาอื่นๆ    มันอาจจะเป็น 

เพียงฟองอากาศในบ่อแห่งความทรงจ�าท่ีผุดลอยขึ้นมาเหนือผิว 

น�้าเป็นบางครั้งบางคราวที่ไม่ได้คาดหมาย    แต่มันเหมือนกับมี 

อะไรมาดลใจให้เขานึกถึงอะไรบางอย่างได้

  “แม่ไอ้หนู”  เขาร้องถามเมีย  “เมล็ดทานตะวันเก็บเอาไว้ 

ที่ไหน”

  “ก็ห่อเหน็บอยู่ข้างฝา หลังโต๊ะพระนั่นแหละ”  เมียเขาตอบ 

  เขายกมือไหว้พระก่อนหยิบห่อกระดาษเล็กๆ  ที่เหน็บอยู่ 

ในซอกระหว่างบ้านกับเสาเรือน

ทานตะวันดอกหนึ่ง

เสนีย์ เสาวพงศ์
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