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คํ า นํ า สํ า นั ก พิ ม พ์

ภำยหลังสิ้นสุดกำรประกำศผล “รำงวัลมติชนสุดสัปดำห์”

เมื่อต้นปี ๒๕๕๖ บรษิทัมติชนกม็ไิด้ละเลยที่จะสานต่อความตั้งใจ 

ของนักเขียนทั้งหน้าเก่า-หน้าใหม่

กระทั่งในที่สุด หลังผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิใน 

เครือมติชน ด้วยการคัดสรรเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ที่ส่งเข้ามา 

ราวกับภูเขาเลากาก็เป็นอันยุติลง พร้อมกับการปรับเปลี่ยนชื่อ 

รางวัลเป็น “รางวัลมติชน”

ด้วยประจักษ์แก่สายตาของคณะกรรมาธิการแล้วว่า ค�า 

ครหาที่กล่าวถึงความตายของเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์นั้นมิได้เป็น 

ความจรงิแต่อย่างใด  เนื่องจากยงัมบีุคคลที่สนใจส่งชิ้นงานวรรณ 

กรรมเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ป่าว 

ประกาศเชื้อชวนให้ส่งประกวดรางวัลเมื่อกลางปี ๒๕๕๖
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เรื่องสั้นดีๆ ของนักเขียนร่วมสมัย ซึ่งอาจได้แรงบันดาลใจ 

จากนักเขียนชั้นครูภายหลังรวมเรื่องสั้น “สายน�้าไม่เหือดหาย” ต ี

พิมพ์ออกไปในช่วงเวลาดังกล่าว ควบรวมกับแรงผลักและผล 

สะเทือนของสังคมที่ขึ้น-ลงตามภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง 

บบีคั้นให้ปากกาของพวกเขาต้องกลบัมาร่างร่ายเรื่องราวที่นกัเขยีน 

แต่ละท่านถนัดและช�่าชอง

กระทั่งออกผลเป็นรวมเรื่องสั้น “แรงไฟจำกใจฝัน”

ด้วยเนื้อหาของงานวรรณกรรม “รางวัลมติชน” ในครั้ง 

นี้ แบ่งเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ ตามประเภทของรางวัลที่ได้ระบุเอาไว้ 

ได้แก่ เรื่องสั้นทั่วไป เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ และกวีนิพนธ์

โดยประเภทเรื่องสั้นทั่วไปนั้น รางวัลชนะเลิศได้แก่เรื่อง 

“เครื่องแบบใหม่” โดย “สองขา” รางวัลรองชนะเลิศได้แก่เรื่อง 

“เหตุการณ์การจับกุม สันติภาพ ไม่เศร้า” โดย “ภู กระดาษ” และ 

เรื่อง “โรงเรียนที่ไม่มีเสาธง” โดย “นลิน สินธุประมา”  ขณะที่ 

รางวัลชมเชยได้แก่เรื่อง “หน้ากาก บิน ลาเดน” โดย “ภาณุพงษ์ 

คงจันทร์” เรื่อง “โกหก” โดย “อรุณรุ่ง สัตย์สวี” และเรื่อง “คาเฟ่ 

ดั๊ชให้ดี” โดย “ปานศักดิ์ นาแสวง”

ส่วนประเภทเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศได้แก ่

เรื่อง “ทรงจ�า” โดย “นทธี ศศิวิมล”  ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศ 

ได้แก่เรื่อง “เด็กพิเศษ” โดย “วรพล” และเรื่อง “The Echoes 

of Silence เงียบงันกัมปนาท” โดย “ธนเวศม์ สัญญานุจิต”

ขณะที่ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศได้แก่เรื่อง “บท 

อัศจรรย์” โดย “ชาลี ศิลปรัศมี”  ขณะที่รางวัลชมเชยได้แก่เรื่อง 
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“ข่ายคลื่น” โดย “อดุร ทองน้อย”  เรื่อง “เดก็ชายในหมูบ้่านที่ผูค้น 

กลายเป็นฝูงแพะ” โดย “สันติพล ยวงใย” และเรื่อง “ก้อนเมฆ” 

โดย “คมสัน วิเศษธร”

ซึ่งคุณค่าของรางวัลวรรณกรรมที่ได้รับดังกล่าว มิได้ม ี

ความหมายเพียงเกียรติยศหรือเงินรางวัลเพียงเท่านั้น  แต่เพื่อ 

สร้างแรงบัลดาลใจอันดีงาม ต่อยอดไปถึงนักอ่านและนักเขียน 

ร่วมสมัยที่ก�าลังพยายามเสกสร้างงานประพันธ์ 

และนี่แหละคือ “อ�านาจวรรณกรรม” ที่ผลักดันให้สังคม 

ด�าเนินไปในวิถีทางที่ดีขึ้น

ส�ำนกัพมิพ์มตชิน
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คํานํา

พิจำรณำรำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลมติชน “ชนะเลิศ” จำกกำร

ประกวดเรื่องสั้น กวนีพินธ์ และเรื่องสั้นวทิยาศาสตร์ ปีที่ ๒ 

ไม่ว่า “สองขา”

ไม่ว่า ชาล ีศลิปรศัม ี

ไม่ว่า นทธ ีศศวิมิล 

ต้องยอมรับว่า ‘เธอ’ และ ‘เขา’ มิใช่คนหน้าใหม่ในแวดวง 

วรรณกรรม

กล่าวส�าหรับ “ชาลี ศิลปรัศมี” แล้ว ต้องยกชั้นขึ้นระดับ 

“อาวุโส” หรอืระดบั “ครู”

ขณะที่ “สองขา” มผีลงานที่คลอดสู่สาธารณะแล้ว ๖๐ เล่ม

ส่วน “นทธี ศศิวิมล” มีเกียรติประวัติ รางวัลเรื่องสั้นยอด 
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เยี่ยมนายอินทร์อวอร์ด, เรื่องสั้นยอดเยี่ยมสุภาว์ เทวกุลฯ, รวม 

เรื่องสั้นดีเด่นส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รวมเรื่อง 

สั้นรองชนะเลิศเซเว่นบุ๊คส์อวอร์ด, เรื่องสั้นยอดเยี่ยมอิวากิ เป็น 

สิ่งการันตี

 

ขณะที่ผู้ได้รำงวลัอื่นๆ

อย่างภาณุพงษ์ คงจันทร์ ก็ถูกประดับช่อการะเกดจากเรื่อง 

สั้นชื่อ “บิลลี่ โจ นกกระจอก” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕

เคยได้รบัรางวลัเรื่องสั้นจากมลูนธิสิภุาว์ เทวกลุฯ, นติยสาร 

สกุลไทย, นิตยสารบางกอก และรางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณ 

กรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ส�านักงานรัฐสภา จ�านวน ๓ ครั้ง และ 

ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับรางวัลสารคดีดีเด่นเรื่อง “ตรุษจีนบ้านฉัน- 

สงกรานต์บ้านเธอ” โครงการจุดประกายอวอร์ด หนังสือพิมพ์ 

กรุงเทพธุรกิจ 

ส่วนปานศักดิ์ นาแสวง เรื่องสั้น “ฝูงแร้งบนซากศพ” ได้ 

รับรางวัลช่อการะเกดยอดเยี่ยม ประจ�าปี ๒๕๕๑ เรื่องสั้น “อยาก 

จะเห็นเขายิ้ม” รางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้นผ่าน blog ในงาน 

จุดประกายอวอร์ดส’๕๑

ด้านภู กระดาษ ก็เคยคว้ารางวัลเรื่องสั้นรางวัลนายอินทร ์

อวอร์ด และได้รับรางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยมของ ‘รางวัลพานแว่น 

ฟ้าแห่งรัฐสภาไทย’ ๒๕๕๖ จากเรื่อง “การยืนยันอีกครั้งหนึ่งของ 

สาวแม่ฮ้างแห่งหมู่บ้านตาเอกทะไม” ในนามปากกา ลูเธอร์-เทอ 

รวั แอนนาแบปติสต์ส อย่างร้อนแรงมาแล้ว
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ขณะที่ คมสัน วิเศษธร, อรุณรุ่ง สัตย์สวี, อุดร ทองน้อย 

ก็ต่างมีผลงานกวีและเรื่องสั้นออกมาอย่างสม�่าเสมอ

พจิำรณำเพยีงแค่นี้อำจสรปุอย่ำงรวบรดัว่ำเวทปีระกวดรำงวลั

มติชนหรือเวทีอื่นล้วนถูกผูกขาด โดย “นักเขียน” เหล่านี้ ซึ่งก็ 

อาจถูก

แต่ถูกเพียงเศษเสี้ยวเดียว

จริงๆ แล้ว การปรากฏนามของบุคคลเหล่านี้ ตั้งแต่ระดับ 

นักเขียนอาวุโส จนถึงนักเขียนที่ “ขึ้นชั้น” บนเวทีประกวด แล้ว 

ยังคงได้รับรางวัล

นั่นย่อมสะท้อนถึง “มาตรฐาน” ของฝีมือที่คงเส้นคงวา 

และท�างานอย่างสม�่าเสมอ

จึงถูกต้องแล้วกับการได้รับรางวัลเป็นการตอบแทน

ขณะเดียวกัน ดูจะเป็นวัตถุประสงค์ของการประกวด โดย 

เฉพาะเวทรีางวลัมตชิน ได้วงิวอน เรยีกร้อง เชญิชวน ให้นกัเขยีน 

ทั้งอาวุโส วัยเยาว์ มืออาชีพ มือสมัครเล่น มือใหม่ เข้าร่วมการ 

ประกวด

ทั้งนี้ เพื่อจะกระตุน้ ส่งเสรมิ และสร้างชวีติชวีาให้กบัแวดวง 

วรรณกรรมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สืบเนื่องไป

ซึ่งเชื่อว่าน่าจะบรรลุผลในระดับที่น่าพอใจ

จงึเป็นเรื่องน่ำยนิดทีี่เวท ี“รำงวลัมตชิน” ปีที่ ๒ นี้

ได้ต้อนรับ “วรพล” หรือ ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ 
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ได้ปรบมือให้ ธนเวศม์ สัญญานุจิต

ได้ส่งเสียงชมเชยถึง สันติพล ยวงใย

ที่เริ่มหยั่งรากลงสู่ดินอุดมแห่งวรรณกรรม และพร้อมจะ 

ผลิยอด ออกใบ เป็นไม้ใหญ่ต่อไป 

และที่ควรโห่ร้องยินดี ต้อนรับเป็นกรณีพิเศษ

ก็คือการมาของ “นลิน สินธุประมา” สาวน้อยวัย ๑๙ ที่ได้ 

รับรางวัลจากเรื่องสั้น “โรงเรียนที่ไม่มีเสาธง”

อันเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกที่ได้รับการตีพิมพ์

พื้นฐานจากการเป็นคนรักการอ่าน ชอบการเขียน และเริ่ม 

ขีดๆ เขียนๆ มาตั้งแต่สมัยประถมฯ

และมีโอกาสได้เข้าค่ายกล้าวรรณกรรมซึ่งจัดโดยสมาคม 

นักเขียนแห่งประเทศไทย 

จุดประกายให้เธอหันมาสนใจอ่านวรรณกรรมและเรื่องสั้น

ตลอดรวมถึงเริ่มเขียนเรื่องสั้นส่งเข้าประกวด

และ “โรงเรียนที่ไม่มีเสาธง” ก็เป็นก้าวอันส�าคัญที่จะเป็น 

ก�าลังใจให้เธอก้าวเดินไปบนเส้นทางนี้ต่อไป

โดยเชื่อว่า “นลนิ สนิธปุระมา” ซึ่งถอืเป็นรุน่หลานของ “ชาลี 

ศิลปรัศมี” จะร่วมรับสืบทอดงานเขียนอันมีคุณค่าต่อไป

เรื่องสั้น-กวีนิพนธ์ จะไม่ตาย

สวุพงศ์ จั่นฝังเพช็ร

บรรณำธกิำรมตชินสุดสปัดำห์
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