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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ความรกัและอ�านาจคอืพลงัขบัเคลือ่นทกุสิง่  ขณะเดยีวกนักท็�าลายทกุสิง่

ได้เช่นกัน

ณ จูปาดาวา ดินแดนอันห่างไกลบนเทือกเขาหิมาลัย  ซิมโป จักลอง คือ

เด็กหนุ่มซึ่งหาได้มีชาติก�าเนิดสูงส่ง  ทว่าโชคชะตาชักน�าให้เขาเข้าสู่วังวนของ

อ�านาจในราชวงศช์ัน้สงู  และตดิบว่งกบัดกัความรกัทีท่บัซอ้นหลายเสา้จนยากจะ

คลี่คลาย 

หมิาลายนั คอืผลงานคณุภาพของ ประภสัสร เสวกิลุ  ศิลปนิแหง่ชาต ิ ซ่ึง

นานมีบุ๊คส์ได้รับเกียรติให้น�ามาตีพิมพ์ใหม่  แม้นวนิยายเรื่องนี้จะเขียนตั้งแต่ป ี

พ.ศ.  2537 ทว่าประเด็นอันแหลมคมที่ผู้เขียนกล่าวถึง  ทั้งการแก่งแย่งชิงความ

เป็นใหญ่  ภาพสะท้อนกิเลสในใจมนุษย์  ความอดทน กล้าหาญ มุ่งมั่นเอาชนะ

อุปสรรคทั้งปวง  และความรักลึกซึ้งเร่าร้อนของหนุ่มสาว  ล้วนเป็นประเด็นที่

เขา้ถึงจติใจนกัอา่นได้ทกุยคุทกุสมัย  เม่ือผสานกบัชัน้เชงิทางวรรณศลิปแ์ละภาษา

งดงามราวบทกวีของผู้เขียนแล้ว  จึงไม่แปลกที่ หิมาลายัน  จะตรึงตราในหัวใจ

ใครหลายคน

แม้จูปาดาวาจะเป็นเพียงอาณาจักรสมมติอันไกลโพ้น แต่หลายเรื่องราว

ที่เกิดขึ้นกลับละม้ายเหตุการณ์จริง

โดยเฉพาะจิตใจมนุษย์ซึ่งไม่เคยเสื่อมกิเลส  ขณะเดียวกันก็ไม่เคยสิ้น

ความดีงาม

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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คำ�นำ�ผู้เขียน

จปูาดาวา  เปน็ดนิแดนอนัหา่งไกลบนเทอืกเขาหมิาลยัทีน่บัถอืศาสนาพทุธ

แบบทเิบต มปีระเพณ ี วัฒนธรรม ความเชือ่ และวิถชีวีติทีเ่ปน็ของตนเองมานาน

นับพันปี  เรื่องราวจึงคาบเกี่ยวระหว่างธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  การต่อสู้

ระหว่างธรรมะกับอธรรม และระหว่างความจริงแห่งสัจธรรมกับความเหนือจริง 

รวมทั้งการดิ้นรนเพ่ือแสวงหาค�าตอบของชีวิต  ทั้งด้านสังคม  การเมือง  และ

ปรัชญาตะวันออก

ขณะเดียวกัน  ก็แสดงให้เห็นภาพของลูกผู้ชาย  ทั้งในด้านของความเป็น

เพื่อนน�้ามิตร  ความกล้าหาญ  ความเสียสละ  ความกตัญญู  ความศรัทธาต่อ

ศาสนาและการต่อสู้ด้วยธรรมปัญญา  ความอดทน  อดกลั้น  เพื่อเอาชนะศัตรู 

ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ  ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมีสติ

นวนิยายเร่ือง หิมาลายัน  ลงพิมพ์เป็นตอน ๆ  ในนิตยสารสตรีสาร  เม่ือ

พิมพร์วมเลม่ครัง้แรกในป ีพ.ศ.  2537  ได้รบัรางวลัชมเชยประเภทนวนยิาย จาก

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาต ิ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น  1  ใน  500 

เล่ม  หนังสือดีส�าหรับเด็กและเยาวชน  ของสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือ

และการอ่าน พ.ศ.  2542ตวั
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ผมขอขอบคุณนานมีบุ๊คส์ที่จัดพิมพ์ หิมาลายัน  ฉบับพิมพ์ครั้งที่  4  นี้ 

และหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะเพลิดเพลิน และได้ข้อคิดหลากหลายจากนวนิยาย

เรื่องนี้

ด้วยจิตคารวะ

กรุงเทพฯ 

 9 กุมภาพันธ์ 2558

ตวั
อย
่าง



ประภัสสร เสวิกุล
ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�วรรณศิลป์

นักคิด นักเขียน และนักก�รทูต

ประวัติย่อ
•  เกิดเมื่อวันที่  22  เมษายน พ.ศ.  2491 ที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษา
•  รัฐศาสตรบัณฑิต  (มสธ.)  สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  และ

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

•  ประกาศนียบัตรขั้นสูง  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  ส�าหรับนักบริหารระดับสูง  (ปปร.)  รุ่นที่  8  สถาบัน

พระปกเกล้า

การฝึกอบรม  
•  หลักสูตรนักบริหาร กระทรวงการต่างประเทศ

•  หลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ  La  Trobe  University, Melbourne, 

Australia  โดยทุน Colombo Plan   

•  หลกัสตูร Writing/Editing  for Print Media จาก Department of 

Journalists,  School  of  Language  and Communication, 

Wellington Polytechnic, New Zealand

•  หลักสูตร  English  as  a  Second  Language  จาก  Victoria  

University  of Wellington, New Zealand 

•  ฯลฯ

ตวั
อย
่าง



ครอบครัว
สมรสกับ ชตุมิา  (วรฉตัร)  เสวกิลุ  ”นกัวทิยกุระจายเสยีงดีเด่น„  รางวลั

พระราชทาน  ”เทพทอง„  นักเขียนสารคดีและเรื่องสั้นนามปากกา 

นิลุบล  นวเรศ  และ  นริศรา  มีบุตร  2  คน  คือ  นายชาครีย์ นรทิพย์ 

เสวิกุล  นักการทูตช�านาญการ ที่ปรึกษา กงสุล  สถานเอก อัครราชทูต 

ณ  กรุงเตหะราน  และนักเขียน  นามปากกา  ชาครีย์นรทิพย์  และ

นายวรุตม์ชัย  เสวิกุล  เว็บมาสเตอร์ www.psevikul.com

ผลงานด้านวรรณกรรม
เร่ิมเขียนบทกวีเมื่อ  พ.ศ. 2505  เรื่องสั้น พ.ศ. 2513  และนวนิยายในปี 

พ.ศ. 2525  จนถึงปัจจุบันมีผลงานด้านบทกวีประมาณ  250 บท  เรื่องสั้น  170 

เรื่อง  และนวนิยาย  60  เรื่อง  โดยได้รับรางวัลทางวรรณกรรมหลายรางวัล  เช่น

พ.ศ. 2520  เร่ืองส้ัน  ”อีกวันหน่ึงของตรัน„  ได้รับรางวัลเร่ืองสั้น

ดีเด่น  รางวัลอนุสรณ์  ว. ณ ประมวญมารค

พ.ศ. 2521  เร่ืองส้ัน  ”อีกวันหน่ึงของตรัน„  ได้รับรางวัลเร่ืองส้ันดีเด่น

จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ

พ.ศ. 2525  นวนิยายเรื่อง  ”อ�านาจ„  ได้รับรางวัลชมเชย  (ปีน้ันไม่มี

รางวลัดเีดน่)  จากคณะกรรมการพฒันาหนังสอืแหง่ชาติ

พ.ศ. 2531  นวนิยายเรื่อง  ”เด็กชายมะลิวัลย์„  ได้รับรางวัลดีเด่น

ประเภทบันเทิงคดี  จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ

แห่งชาติ

พ.ศ. 2532    นวนยิายเรือ่ง  ”ชีค้„  ไดร้บัรางวลัดเีดน่ ประเภทนวนยิาย

จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2533  •   รวมเรื่องส้ัน  ”ครีบหัก„  ได้รับรางวัลชมเชย  จาก

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
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  •   นวนิยายเร่ือง  ”ลอดลายมังกร„  ได้รับรางวัลชมเชย 

จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2534  •   นวนิยายเรื่อง  ”ขอหมอนใบน้ัน...ที่เธอฝันยามหนุน„ 

ได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ

แห่งชาติ

  •   นวนยิายเรือ่ง  ”ชีค้„  ไดร้บัรางวลัชมเชย จากส�านักงาน 

ปปป.

  •   นวนยิายเรือ่ง  ”ชีค้„  ไดร้บัรางวลัชมเชย รางวลัวรรณ-

กรรมบัวหลวง

พ.ศ. 2537  นวนิยายเรื่อง  ”หิมาลายัน„  ได้รับรางวัลชมเชย  จาก

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2541  นวนิยายเร่ือง  ”ส�าเภาทอง„  ได้รับรางวัลชมเชย  จาก

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2547  นวนยิายเรือ่ง  ”พระจนัทรท์ะเลทราย„  ได้รบัรางวลัชมเชย

จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2549  เรื่องสั้น  ”หัวกะโหลกสองใบ„  ได้รับรางวัลชมเชย 

เรือ่งส้ันดีเดน่ประจ�าป ีจากสมาคมภาษาและหนงัสอืแหง่

ประเทศไทยฯ

พ.ศ. 2550  •   รวมเรื่องสั้น  ”จดหมายจากชายชราตาบอด„  ได้รับ

รางวัลชมเชย  จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ

แห่งชาติ

  •   นวนิยายเร่ือง  ”ผีเสือ้และหิง่หอ้ย„  ไดร้บัรางวลัชมเชย 

(ปีน้ันไม่มีรางวัลดีเด่น)  จากคณะกรรมการพัฒนา

หนังสือแห่งชาติ
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นวนิยายที่ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
•  ช่อปาริชาติ

•  เวลาในขวดแก้ว  (3 ครั้ง)

•  ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน  (3 ครั้ง)

•  ขอให้รักเรานั้นนิรันดร

•  ลอดลายมังกร  (2 ครั้ง)

•  อ�านาจ

•  ซิงตึ๊ง

•  ส�าเภาทอง

•  บ้านก้านมะยม

ผลงานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมแห่งชาติ
•  เวลาในขวดแก้ว

ผลงานที่ได้รับเลือกเป็นหนังสือดีสำาหรับเด็กและเยาวชน
หนังสือดี 100 ช่ือเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ของสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2540

•  เวลาในขวดแก้ว

500 เล่มหนังสือดีสำาหรับเด็กและเยาวชน ของสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนา

หนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2542

•  อ�านาจ

•  เวลาในขวดแก้ว

•  เด็กชายมะลิวัลย์

•  ลอดลายมังกร

•  หิมาลายัน
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•  ส�าเภาทอง

หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

•  เวลาในขวดแก้ว

101 เล่ม หนังสือในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน พ.ศ. 2553

•  เวลาในขวดแก้ว

หนังสือดี 100 เล่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย

•  ดอกไม้ใต้หมอน

วรรณกรรมชั้นด ี50 เล่มที่เยาวชนควรอ่านก่อนโต

•  เวลาในขวดแก้ว

หนังสือหลายเล่มได้รับการประกาศให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา

•  เด็กชายมะลิวัลย์

•  เวลาในขวดแก้ว

•  ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน

•  จะฝันถึงเธอ ทุกคืนที่มีแสงดาว

  ฯลฯ

หนังสือนำาร่องโครงการต่อยอดการอ่านให้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา

ได้แก่  60  เร่ืองสั้น  ประภัสสร  เสวิกุล,  แกมกลิ่นสุคนธา,  ซิงตึ๊ง,  บ้าน

ก้านมะยม, มงกุฎดาริกา, ม่านมรสุม,  ลอดลายมังกร,  ส�าเภาทอง,  เหลื่อมไหม

ลายเหมย, ถนนสายใบไมร้ว่ง,  ขอหมอนใบนัน้...ทีเ่ธอฝนัยามหนนุ และหนงัสอื

ในโครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียน  ”จะฝันถึงเธอ ทุกคืนที่มีแสงดาว„

หนังสือในโครงการเท่-เหนือ-ไทย 1 เขต 1 วรรณกรรม
•  เขตบางคอแหลม – ลอดลายมังกร
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•  เขตยานนาวา – เวลาในขวดแก้ว

•  เขตวัฒนา – ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน

•  เขตสายไหม – เด็กชายมะลิวัลย์

หนังสือที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
เรื่องสั้นหลายเร่ืองได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ  เช่น  อังกฤษ

เยอรมัน ตุรก ี จีน มาเลย์  เนปาลี  และสเปน

รวมเร่ืองสั้น  ”เรือกระดาษ„  ได้รับการแปลเป็นภาษาสเปน  ในชื่อ  

”Barcos  de  Papel„   จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ในประเทศชิลี  เพื่อจ�าหน่าย

ยังประเทศต่าง ๆ  ในอเมริกาใต้

นวนิยายเรื่อง  ”เวลาในขวดแก้ว„  ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษใน

ชื่อ  ”Time  in  the  Bottle„   รวมทั้งได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษา

เวียดนามในชื่อ  ”Chai Tho´i Gian„

ผลงานล่าสุด: วรรณกรรมเพื่ออาเซียน
•  จะฝันถึงเธอ ทุกคืนที่มีแสงดาว  (อินโดนีเซีย)

•  รักในม่านฝน  (เวียดนาม)

•  มีเมฆบ้างเป็นบางวัน  (ฟิลิปปินส์)

•  กริชมะละกา  (มาเลเซีย)

•  ไชน่ามูน  (สิงคโปร์)

•  เห่...ชะเลรุ้ง  (กัมพูชา)

ผลงานใหม่
•  ถนนสายใบไม้ร่วง

•  ลอยคอ
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และผลงานคลาสสิกที่ได้รับการพิมพ์ออกมาใหม่
•  ขอให้รักเรานั้นนิรันดร  พิมพ์ครั้งที่  11

•  อ�านาจ  พิมพ์ครั้งที่  17

•  เวลาในขวดแก้ว  พิมพ์ครั้งที่  38

•  ชี้ค  พิมพ์ครั้งที่  29

•  ลานมยุเรศ  พิมพ์ครั้งที่  5

•  เด็กชายมะลิวัลย์  พิมพ์ครั้งที ่ 24

•  ลอดลายมังกร  พิมพ์ครั้งที่  22

•  หิมาลายัน  พิมพ์ครั้งที่  4

กิจกรรมในปัจจุบัน
•   ปัจจุบันมีนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสาร  ”ขวัญเรือน„ กับ  ”สกุลไทย„

•  เขียนคอลัมน์  ”วันเว้นวัน  จันทร์  พุธ  ศุกร์  กับประภัสสร  เสวิกุล„  ใน

หนังสือพิมพ์  ”คม ชัด ลึก„ หน้า 4

•  เขยีนคอลมัน ์”สมัผสัอาเซยีน กบัประภสัสร เสวกุิล„ ในนิตยสาร MIX

•  ร่วมจัดรายการวิทยุ  ”การเดินทางของความคิด„  กับ  สรรเสริญ 

ปัญญาธิวงศ์  ทางคล่ืน  96.5  เอฟเอ็ม  ของ  อสมท  ทุกคืนวันจันทร์ 

เวลา  21.00-22.00 น.

•  จัดรายการมุมความสุข ช่วง  ”โลกและชีวิตกับประภัสสร  เสวิกุล„ ทาง

สถานีวิทยุศึกษา คล่ืน 92  เอฟเอ็ม  ทุกคืนวันเสาร์  เวลา 20.30-22.00 น. 

เป็นรายการที่จะย่อโลกและย่อยเรื่องราวของชีวิตเพื่อให้แง่คิดและ

มุมมองทีแ่ตกต่าง น�าเสนอพร้อมเพลงสากลไพเราะในอดีตท่ีหาฟังได้ยาก 

โดยจัดร่วมกับชุติมา  เสวิกุล

•  เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมต่าง ๆ

•  เป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง  ๆ ทางด้าน
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วรรณกรรม วัฒนธรรม อาเซียน และการต่างประเทศ

ฯลฯ

ประวัติการรับราชการ
•  พ.ศ. 2512  เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ

•  พ.ศ. 2518  ผู้ช่วยเลขานกุาร สถานเอกอคัรราชทตู ณ นครเวยีงจนัทน์ 

ประเทศลาว

•  พ.ศ. 2522  ผู้ช่วยเลขานุการ  สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงบอนน์

ประเทศเยอรมนี

•  พ.ศ. 2529  เลขานุการตรี-โท  สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงอังการา

ประเทศตุรกี

•  พ.ศ. 2536  เลขานุการเอก  สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงเวลลิงตัน

ประเทศนิวซีแลนด์

•  พ.ศ. 2548  อัครราชทูตที่ปรึกษา  สถานเอกอัครราชทูต  ณ  กรุง

ซันติอาโก ประเทศชิลี

•  พ.ศ. 2551  เกษียณอายุราชการ

กิจกรรมด้านสังคม
•  พ.ศ. 2525-2526  เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

•  พ.ศ. 2544-2546 นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  (สมัยที่  1)

•  พ.ศ. 2546-2548 นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  (สมัยที่  2)

•  พ.ศ. 2556 นายกสมาคมสภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทย

•  ริเร่ิมก่อต้ังรางวัล  ”นราธิป„  ส�าหรับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส

ผูม้อีายคุรบ 80 ป ีซึง่สรา้งผลงานทรงคณุค่าอย่างตอ่เน่ืองและยาวนาน

•  ด�าเนินการหาทุนก่อสร้างอาคารที่ท�าการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศ 
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ไทยจนส�าเร็จ

•  ริเริ่มและร่วมกับส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวง

วัฒนธรรม ด�าเนินโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

•  รว่มกบักระทรวงการตา่งประเทศ ด�าเนินโครงการวรรณกรรมสมัพนัธ์

ไทย-เวียดนาม  และวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย-ลาว  เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในด้านการทูตภาคประชาชน

•  เสนอต่อมูลนิธิอมตะให้ก่อตั้งรางวัลนักเขียนอมตะ  เพ่ือยกย่อง

นักเขียนไทยที่สร้างผลงานดีเด่นมาเป็นเวลานาน

•  ร่วมกับรัฐสภา ก่อตั้ง  ”รางวัลพานแว่นฟ้า„  เพื่อส่งเสริมการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยของไทย

•  ร่วมกับบริษัท  เซเว่นอีเลฟเว่น  (ซีพี  ออลล์)  จ�ากัด  (มหาชน)  ก่อต้ัง  

”รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด„  เพื่อส่งเสริมวรรณกรรมไทย

•  ร่วมกับบริษัท  เซเว่นอีเลฟเว่น  (ซีพี  ออลล์)  จ�ากัด  (มหาชน) และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการก่อต้ังโครงการ ”กล้าวรรณกรรม„ 

เพื่อสร้างนักเขียนรุ่นเยาว์

•  เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมต่าง ๆ   เช่น

-  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน  (ซีไรต์)

-  รางวัลแว่นแก้ว

-  รางวัลพานแว่นฟ้า

-  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

-  รางวัลอมตะ

-  รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

-  รางวัล Young Thai Artist Award ของมูลนิธิ  SCG

-  รางวัลอนุสรณ์  อ.ไชยวรศิลป์  ฯลฯ
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•  อดีตกรรมการลิขสิทธิ์  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

•  อดีตที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม

•  อดีตที่ปรึกษาโฆษกรัฐบาล ฯลฯ

ปัจจุบัน
•  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์

•  ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมสภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทย

•  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรม  ส�านักงานศิลป-

วัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

•  ที่ปรึกษามูลนิธิอมตะ

เกียรติคุณ
•  ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณ-

ศิลป์  (นวนิยายและกวีนิพนธ์)  ประจ�าปี  2554

•  รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจ�าปี  2554

•  รางวัลนักศึกษาดีเด่น  ประจ�าปี  2554  ประเภทผลงานดีเด่น  จาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•  ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด ประจ�าปี  2555 จากเสถียรธรรมสถาน

•  ศิษย์เก่าดีเด่น  ”หนึ่งร้อยปี  หนึ่งร้อยคน„  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

•  ผู้มีผลงานลิขสิทธิ์ดีเด่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

•  รางวลัพระราชทาน  ”เทพทอง„ สาขาผู้บริหารองคก์รดเีดน่ จากสมาคม

นักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

•  รางวัลครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง

ฯลฯ
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
•  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

•  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

•  เหรียญจักรพรรดิมาลา

•  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

•  Das Verdienstkreuz  am Bande แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ปรัชญาในการทำางาน
ในฐานะศิลปินแห่งชาติ  นักคิด นักเขียน  และนักการทูต  ประภัสสรให้

ความส�าคัญกับเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  และ

มิตรภาพระหว่างเพื่อน  ความรัก  ก�าลังใจ  ขณะเดียวกันก็เปิดโลกทัศน์อัน

กว้างไกลให้กับผู้อ่าน  โดยน�าเสนอข้อคิดมุมมองใหม่  ๆ  ในด้านต่าง  ๆ  อย่าง

หลากหลาย  ทั้งการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  ความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมถึงเอกลักษณ์และคุณค่า

ของภาษาไทยและความเป็นไทย  ในแง่มุมที่ทั้งใหญ่และเล็ก  เพื่อให้ผู้อ่านได้รับ

เนื้อหาสาระ  ความรู้  และความคิดเพิ่มขึ้นอีกโสตหนึ่ง  นอกเหนือจากการอ่าน

เพื่อนันทนาการ ตวั
อย
่าง
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ริมโปเชดองโจ  ซองงี  น่ังขัดสมาธิอยู่บนพรมเก่า ๆ  ลามะชรา
นัยน์ตาบอดหันหน้าออกไปทางหน้าต่างบานใหญ่ซึ่งสูงจากเชิงบัวขึ้นไปจรด

คานไมส้ีเ่หลีย่มใตเ้พดานทีบ่านหนา้ตา่งทัง้สองขา้งเปดิกวา้ง  แสงอรณุทีท่อทอด

เข้ามาจากภายนอกแตะต้องเส้นผมและเคราสีเงินยวงยาวจดแผ่นอกซึ่งอยู่ใต้

เสื้อคลุมสั้นสีแสดแดงที่เต็มไปด้วยรอยขาดพรุนและปะชุนไว้ด้วยผ้าสีเดียวกัน

แทบตลอดตวั ล�าแสงทีอ่บอุน่และกระจา่งตาทอดไปยงัผนงัดา้นหลงัซึง่ลงไวด้ว้ย

สีแดงน�้าหมาก แต่งแต้มด้วยลายเมฆแบบจีนสีเหลืองอ่อนเต็มไปทั้งฝาดุจเดียว

กับด้านอื่น  รูปเขียนพระโพธิสัตว์ขนาดใหญ่บนผืนแพรคร�่าคร่าที่แขวนอยู่บน

ผนังด้านนั้นแผ่วพลิ้วด้วยแรงลมที่เฉื่อยโชยเข้ามาแช่มช้า  เสียงระฆังลูกเล็ก ๆ 

ทีร่ายเรียงอยู่รอบชายคาเรา้รวัอยูร่ะรกิ ประสานกบัเสยีงพร�า่มนตง์มึง�าของเหลา่

ลามะที่ดังกังวาน

”คุรุ„  เด็กหนุ่มซึ่งสวมเสื้อสีเทาที่เพิ่งเปิดประตูก้าวเข้ามาในห้องส่งเสียง

เรียกเบา ๆ   ”น�้าชาพร้อมแล้ว„

”ข้ายังไม่กระหาย„  ชายชราตอบโดยมิได้หันมาทางผู้ที่มาใหม่

”ถ้าเช่นนั้นศิษย์จะยกขึ้นมาไว้บนห้อง หากคุรุกระหายเมื่อใดจะได้ดื่ม„
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”ไมต่อ้ง„  ครุผุูส้งูดว้ยวยัวฒุปิฏเิสธ  ”หากขา้กระหายเมือ่ใด ขา้จะเรยีก

หาเอง„

”ขอรบั„  เดก็หนุม่รบัค�าด้วยกริยิาทีเ่ปีย่มไปด้วยความเคารพ  และท�าทา่

จะถอยหลังกลับออกไปข้างนอก

”เดี๋ยวก่อน…„  ท่านผู้เฒ่าร้องเรียก  ”ซิมโป จักลอง กลับมาหรือยัง„

”ยังขอรับ„  ศิษย์หนุ่มกระแอมเบา ๆ  ”…ที่ศิษย์ได้ฟังจากวิทยุต่าง

ประเทศเมื่อเช้า  เห็นว่าการเจรจาระหว่างแคว้นต่าง ๆ  กับรัฐบาลกลางยังมิอาจ

ตกลงกันได้ในบางเรื่อง  เมื่อเป็นเช่นนี้คาดว่าท่านซิมโปคงจะต้องพ�านักอยู่ที่

กรุงมอสโกต่อไปอีกสักวันสองวัน„

”เรื่องอะไรบ้างที่ยังมิสามารถตกลงกันได้„

”ศษิย์ไมท่ราบแนช่ดั แตไ่ดย้นิว่ามบีางแควน้ประสงค์จะขอแบง่ปนัเรอืรบ

และเครื่องบินรบจากรัฐบาลกลาง บางแคว้นก็ไม่ปรารถนาให้มีกองทหารของ

รัฐบาลกลางอยู่ในแผ่นดินของตน  และเร่งเร้าให้ถ่ายถอนออกไปโดยพลัน  แต่

บางแคว้นก็เรียกร้องให้รัฐบาลกลางจัดการไกล่เกลี่ยเรื่องทะเลาะเบาะแว้งที่ตน

มีอยู่กับแว่นแคว้นเพื่อนบ้านเสียก่อน„

”นีแ่หละวสิยัของมนษุยโ์ดยแท„้  รมิโปเชถอนใจยาว ๆ   ”แตแ่รกก็รบเร้า

จะเอานั่น พอได้นั่นแล้วก็กลับจะร�่าร้องเอาโน่นไม่มีที่สิ้นสุดง่าย ๆ „

”อย่างไรก็ตาม ศิษย์เชื่อว่าสหภาพคงจะถึงกาลล่มสลายเป็นแน่„

”อะไรทีม่นัมเีกดิมนักย็อ่มมดีบัเปน็ธรรมดาโลก„  คุรผูุ้ท�าลายจกัษตุนเอง

พึมพ�า  ”แต่ที่ข้ากังวลอยู่ก็คือการแตกดับของสหภาพ จะส่งผลเช่นไรต่อการ

อุบัติใหม่ของแคว้นเล็ก ๆ  อย่างจูปาดาวา„

ศิษย์หนุ่มยืนนิ่ง  ในขณะที่ดองโจ ซองงี  จมลงสู่ความเงียบอีกครั้ง

ซิมโป  จักลอง  กระชับเสื้อโอเวอร์โค้ตเนื้อหยาบสีเทาเข้มให้แนบกายยิ่งขึ้น 

เรอืนรา่งสนัทดัไมพ่ว่งพหีรอืผา่ยผอมจนเกนิไปของชายสงูอายสุะทา้นดว้ยความ
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เหนบ็หนาวจากลมฟา้อากาศอนัเยน็ยะเยอืก  เมือ่มองออกไปจากจดุทีย่นือยูก่พ็บ

แต่สีขาวของปุยหิมะพร่างโพลนสุดลูกหูลูกตา

”เย็นนี้ใต้เท้าจะเข้าร่วมการประชุมภายในกับผู้น�าแคว้นเอเชียกลางด้วย

หรือไม่„  ผู้ชายรูปร่างล�่าสันซึ่งอ่อนวัยกว่าเล็กน้อยสวมเสื้อโค้ตสีน�้าเงินเก่า ๆ  

หลวม ๆ  รูปแบบล้าสมัยที่ยืนอยู่เคียงข้างถามขึ้นด้วยภาษาจูปาดาวา

”ไม„่  ผูถ้กูถามปฏิเสธหว้น ๆ   ”จปูาดาวาไมไ่ดอ้ยูใ่นดนิแดนเอเชยีกลาง„ 

เขาเน้นเสียง

”และเราก็ยิง่เปน็คนแปลกหนา้ส�าหรบัแวน่แควน้ชาวสลาฟ„  อีกฝ่ายแย้ง

เบา ๆ  

”จรงิ ๆ  แลว้  เราไมไ่ดเ้ปน็อะไรทัง้ส้ิน นอกจากจปูาดาวา„  ซมิโป  จกัลอง 

สรุปและละสายตาจากภาพเบื้องหน้า 

”ก็แค่เผ่าพันธุ์เล็ก ๆ  ที่ครอบครองดินแดนกระจ้อยร่อยแถบเทือกเขา

หิมาลัย„

คนสวมเสื้อโค้ตสีน�้าเงินพูดด้วยน�้าเสียงขมขื่น

”…พออินเดียหรือเนปาลมีก�าลังเข้มแข็งก็ยกกองทัพมารุกราน  ครั้น

องักฤษเขา้ครอบครองชมพทูวปีกบ็บีค้ันเราตา่ง ๆ  นานา -- เมือ่อังกฤษวางมอืและ

มอบเอกราชแก่อินเดีย  จูปาดาวาก็ถูกรัสเซียย�่ายีแทบจะทันทีและตกเป็นแคว้น

หนึ่งของสหภาพกระทั่งทุกวันนี้„

”ถ้าจะโทษกส็มควรกลา่วโทษตวัเราเองทีไ่ม่มสีตปิญัญาปกปอ้งบา้นเมอืง„ 

ผู้น�าของจูปาดาวากล่าวด้วยน�้าเสียงที่ปราศจากความรู้สึกใด ๆ  

”กระผมยังจดจ�าภาพกองทหารคาซัค  เคอร์กิซ  และทาจิของนายพล 

อเล็กซานเดรียที่ยาตราข้ามภูเขาหิมาลัยเข้ามายังเทปปุระได้ติดตา„  ชายร่าง

ล�่าสันพูดคล้ายพึมพ�ากับตนเอง  ”…บรรยากาศของเทปปุระเวลาน้ันช่างเหมือน

กับกรุงมอสโกในยามนี้เหลือเกิน  ทั้งอ้างว้างวังเวงและสลดหดหู่  ผู้คนต่าง

ล้วนอยู่ในอาการเศร้าซึมสิ้นหวัง„  เขากลืนน�้าลายเหนียว ๆ  ลงคอ  ”กระผมจ�า
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