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คำ�นิยม

เห.่..ชะเลรุง้ เปน็นวนยิายเลม่ที ่ 6  ในชดุ  ”วรรณกรรมเพือ่อาเซียน„  โดย

ประภัสสร  เสวิกุล  ในนวนิยายเรื่องนี้  ผู้ประพันธ์ได้สะท้อนภาพเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในราชอาณาจักรกัมพูชา  ในช่วง  พ.ศ.  2518  เม่ือเขมรแดงเข้ายึด

กรุงพนมเปญและความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนชาวกัมพูชาที่ต้องตก

เป็นเหยื่อของความขัดแย้งทางการเมือง

คุณประภัสสรได้ให้ภาพของผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมีชีวิตจิตใจ

และใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้น  พร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับ

มูลเหตุและความเป็นมาซ่ึงจะทำาให้ผู้อ่านได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของ

ราชอาณาจักรกัมพูชาและปมปัญหาไปพร้อม ๆ  กับรสชาติทางวรรณศิลป์ที่สร้าง

ความสะเทือนใจ

ดฉินัเชือ่วา่การอา่น  ”วรรณกรรมเพือ่อาเซยีน„ จะเปน็หนทางหนึง่ทีท่ำาให้

ผู้อ่านเกิดความรู้จักและเข้าใจเพื่อนประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนของเรา

มากขึ้น  ขณะเดียวกันก็จะทำาให้เราได้ย้อนกลับมามองประเทศไทยของเราใน

แง่มุมที่กว้างไกลขึ้นด้วย

สำาหรับสามประเทศสุดท้ายของโครงการ  ”วรรณกรรมเพื่ออาเซียน„ คือ

ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์  ดิฉันขอขอบคุณสำานักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  (สศร) 

กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิมอมตะ ที่ร่วมให้ความสนับสนุนแก่  ”โครงการ

วรรณกรรมเพือ่อาเซยีน„  และคณุประภัสสร  เสวกิลุ  ในการเดนิทางไปเกบ็ข้อมลู

เพื่อนำามาเขียนนวนิยาย  คือ  เห่...ชะเลรุ้ง  เล่มนี้  รวมทั้งนวนิยายเกี่ยวกับ
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ที่คุณประภัสสรจะได้นำาเสนอในลำาดับต่อไป

(คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์)

นายกสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย
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คำ�นิยม

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  (สศร) กระทรวงวัฒนธรรม มีความ

ยนิดท่ีีไดม้สีว่นรว่มกบัสมาคมอาเซยีนประเทศไทย ดำาเนนิโครงการวรรณกรรม

เพื่ออาเซียน  ในการใช้ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์ 

ประเภทนวนยิาย  เปน็สือ่สง่เสรมิความเขา้ใจอนัดขีองนกัอา่นชาวไทยตอ่ประเทศ

เพ่ือนบ้านในอาเซียน อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และ

ความร่วมมือของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  โดยได้

สนบัสนนุใหค้ณุประภสัสร  เสวกิลุ ศลิปนิแหง่ชาต ิสาขาวรรณศิลป ์พ.ศ.  2554 

เดินทางไปเก็บข้อมูลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ราชอาณาจักร

กมัพชูา และสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร ์ เพ่ือนำามาสรา้งสรรคเ์ปน็นวนยิาย

เห่...ชะเลรุ้ง  เป็นนวนิยายสร้างสรรค์ที่คุณประภัสสรได้สะท้อนภาพ

เหตกุารณท์ีเ่กิดขึน้ในกมัพชูา  ในชว่ง พ.ศ.  2518  เม่ือกองกำาลงัเขมรแดงเขา้ยึด

กรงุพนมเปญ ขณะเดยีวกนักบ็อกเลา่ถงึประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งและความเปน็

มาของปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งดำาเนินมาก่อนหน้านั้น  รวมถึงผลกระทบต่อชาวกัมพูชา

โดยทั่วไป

เชื่อว่าผู้ที่อ่านนวนิยายเรื่องดังกล่าวแล้ว  นอกจากจะได้รับรสของภาษา

ในการสร้างสรรค์  ได้รับความรู้และความประทับใจจากนวนิยายเร่ือง  เห่...ชะเลรุ้ง 

แล้ว ยังจะมีความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้านได้ดีขึ้นด้วย

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

เห่...ชะเลรุ้ง  เป็นนวนิยายเล่มที่  6  ในชุด  ”วรรณกรรมเพื่ออาเซียน„ 

ผลงานของประภัสสร  เสวิกุล  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์  โดยมีฉากหลัง

เป็นประเทศกัมพูชา

ในช่วงปี  2518  กองทัพเขมรแดงบุกเข้าพนมเปญเพื่อขับไล่ชนชั้นสูง

และปัญญาชน  รวมถึงกลุ่มคนที่นิยมอเมริกัน  ชาวกัมพูชาแต่ละคนต่างต้อง

ประสบชะตากรรมทีแ่ตกตา่งกนัไป บา้งกถ็กูกวาดตอ้นไปสูช่นบท บา้งกจ็บัพลดั

จับผลูไปเป็นพวกเดียวกับเขมรแดง และบ้างก็เต็มใจและตั้งใจอยู่กับเขมรแดง 

หวังจะสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าเดิม

โสวัณกับครอบครัวเป็นชาวกัมพูชาซึ่งอยู่ในพนมเปญช่วงที่เขมรแดง

บกุ  ชีวติทีเ่คยสงบ แมบ้างทจีะไมส่ขุนกัถกูทำาลายไมเ่หลอืชิน้ดี  ทกุคนตอ้งใช้

ชีวิตอย่างทุกข์ทนภายใต้การควบคุมของเขมรแดงในบ้านเมืองที่วุ่นวาย  มีการ 

เข่นฆ่าและทำาร้ายกันอยู่ทุกหัวระแหง  โสวัณกับครอบครัวไม่รู้เลยว่าจะมีวัน 

พรุง่นีส้ำาหรับพวกเขาหรอืไม ่ สดุทา้ยพวกเขาจงึต้องหน.ี..หนีจากสภาพชวีติแสน

ทรมาน  แต่พวกเขาจะหนีไปไหน...และหนีรอดหรือไม่

เห่...ชะเลรุ้ง  จะทำาให้ผู้อ่านเข้าใจชีวิตของชาวกัมพูชา  ในช่วงที่ประเทศ

มืดมนที่สุด  และนานมีบุ๊คส์อยากให้ทุกท่านร่วมตั้งความหวังด้วยกันกับเราว่า 

จะไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก  ไม่ว่าจะที่ใดในโลกก็ตาม

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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คำ�นำ�ผู้เขียน

ตน้เดอืนเมษายน 2518 ตรงกบัวันสงกรานต์  เปน็วนัทีก่องทพัเขมรแดง

ของพอล พต ยกเข้ามาในพนมเปญ อเมริกันและลอน นอล ถอนตัวจากเขมร 

บ้านเมืองตกอยู่ในความระสำ่าระสายและขาดความปลอดภัย  ประชาชนถูกต้อน

ออกจากเมืองไปสู่ชนบท ชนชั้นสูงและปัญญาชนถูกกำาจัด  เพื่อสร้างสังคมใหม่

ตามแนวทางของพอล พต

โสวัณ บก สะแบง  จำาไป  และจันเตรีย  เป็นประชาชนตัวเล็ก ๆ  ที่อาศัย

อยู่ในพนมเปญช่วงนั้น  แต่ละคนต่างก็พบกับความเดือดร้อน ทุกข์ยากจากผล

ของสงครามลา้งเผา่พนัธุ์  บางคนสามารถเอาชีวิตรอดไปได ้แตบ่างคนกโ็ชครา้ย 

และบางคนเลือกที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้น

เห.่..ชะเลรุง้  สะทอ้นภาพเหตกุารณ ์ความเปน็ไป และความรูส้กึของผูค้น

ตวัเลก็ ๆ  เหลา่นัน้ซ่ึงมไิดมี้ส่วนรว่มในการเปล่ียนแปลงใด ๆ  แตต่อ้งตกเปน็เหย่ือ

ของชะตากรรมอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้

ผมนำาเสนอ  เห่...ชะเลรุง้  ในวาระครบรอบ 40 ปขีองสงครามลา้งเผา่พันธุ์

ในกมัพชูา อนัเปน็เหตกุารณ์รนุแรงทีส่ดุครัง้หนึง่ในประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาต ิ

เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำานองนี้ขึ้นอีกในอนาคต

ขอขอบคุณสำานักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  (สศร)  กระทรวงวัฒนธรรม 

และมลูนิธอิมตะ ทีใ่หค้วามสนบัสนนุแกผ่มและโครงการวรรณกรรมเพือ่อาเซียน 

ในการเดินทางไปเก็บข้อมูลที่ประเทศกัมพูชา พม่า  และลาว
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และขอขอบคณุในการตดิตามหนงัสือชดุ  ”วรรณกรรมเพือ่อาเซยีน„ และ 

เห่...ชะเลรุ้ง  เล่มนี้ครับ

ด้วยความขอบพระคุณ

1 ธันวาคม 2557
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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  สำาหรับนักบริหารระดับสูง  (ปปร.)  รุ่นท่ี  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
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ครอบครัว
สมรสกับ ชตุมิา  (วรฉตัร)  เสวกิลุ  ”นกัวทิยกุระจายเสยีงดีเด่น„  รางวลั

พระราชทาน  ”เทพทอง„  นักเขียนสารคดีและเรื่องสั้นนามปากกา 

นิลุบล  นวเรศ  และ  นริศรา  มีบุตร  2  คน  คือ  นายชาครีย์ นรทิพย์ 

เสวิกุล  นักการทูตชำานาญการ  ที่ปรึกษากงสุล  สถานเอก อัครราชทูต 

ณ  กรุงเตหะราน  และนักเขียน  นามปากกา  ชาครีย์นรทิพย์  และ

นายวรุตม์ชัย  เสวิกุล  เว็บมาสเตอร ์www.psevikul.com

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

พ.ศ. 2525  จนถึงปัจจุบันมีผลงานด้านบทกวีประมาณ  200 บท  เรื่องสั้น  150 

เรื่อง  และนวนิยาย  60  เรื่อง  โดยได้รับรางวัลทางวรรณกรรมหลายรางวัล  เช่น

พ.ศ. 2520  เร่ืองสั้น  ”อีกวันหนึ่งของตรัน„  ได้รับรางวัลเรื่องสั้น

ดีเด่น  รางวัลอนุสรณ์  ว. ณ ประมวญมารค

พ.ศ. 2521  เร่ืองส้ัน  ”อีกวันหน่ึงของตรัน„  ได้รับรางวัลเร่ืองส้ันดีเด่น

จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ

พ.ศ. 2525  นวนิยายเรื่อง  ”อำานาจ„  ได้รับรางวัลชมเชย  (ปีน้ันไม่มี

รางวลัดเีดน่)  จากคณะกรรมการพฒันาหนังสอืแห่งชาติ

พ.ศ. 2531  นวนิยายเรื่อง  ”เด็กชายมะลิวัลย์„  ได้รับรางวัลดีเด่น

ประเภทบันเทิงคดี  จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ

แห่งชาติ

พ.ศ. 2532    นวนิยายเรือ่ง  ”ชีค้„  ไดร้บัรางวลัดีเดน่ 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 จากสำานักงาน 

ปปป.

  •   นวนยิายเรือ่ง  ”ชีค้„  ไดร้บัรางวลัชมเชย รางวลัวรรณ-

กรรมบัวหลวง

พ.ศ. 2537  นวนิยายเรื่อง  ”หิมาลายัน„  ได้รับรางวัลชมเชย  จาก

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2541  นวนิยายเร่ือง  ”สำาเภาทอง„  ได้รับรางวัลชมเชย  จาก

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2547  นวนยิายเรือ่ง  ”พระจนัทรท์ะเลทราย„  ได้รบัรางวลัชมเชย

จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2549  เรื่องสั้น  ”หัวกะโหลกสองใบ„  ได้รับรางวัลชมเชย 

เรือ่งส้ันดีเดน่ประจำาป ีจากสมาคมภาษาและหนงัสอืแหง่

ประเทศไทยฯ

พ.ศ. 2550  •   รวมเรื่องสั้น  ”จดหมายจากชายชราตาบอด„  ได้รับ

รางวัลชมเชย  จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ

แห่งชาติ

  •   นวนยิายเร่ือง  ”ผีเสือ้และหิง่หอ้ย„  ไดร้บัรางวลัชมเชย 

(ปีน้ันไม่มีรางวัลดีเด่น)  จากคณะกรรมการพัฒนา

หนังสือแห่งชาติ
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นวนิยายที่ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
•  ช่อปาริชาติ

•  เวลาในขวดแก้ว  (3 ครั้ง)

•  ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน  (3 ครั้ง)

•  ขอให้รักเรานั้นนิรันดร

•  ลอดลายมังกร  (2 ครั้ง)

•  อำานาจ

•  ซิงตึ๊ง

•  สำาเภาทอง

•  บ้านก้านมะยม

ผลงานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมแห่งชาติ
•  เวลาในขวดแก้ว

ผลงานที่ได้รับเลือกเป็นหนังสือดีสำาหรับเด็กและเยาวชน
หนังสือดี 100 ช่ือเร่ืองที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ของสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2540

•  เวลาในขวดแก้ว

500 เล่มหนังสือดีสำาหรับเด็กและเยาวชน ของสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนา

หนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2542

•  อำานาจ

•  เวลาในขวดแก้ว

•  เด็กชายมะลิวัลย์

•  ลอดลายมังกร

•  หิมาลายัน
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•  สำาเภาทอง

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  เรื่องสั้น  ประภัสสร  เสวิกุล,  แกมกลิ่นสุคนธา,  ซิงตึ๊ง,  บ้าน

ก้านมะยม, มงกุฎดาริกา, ม่านมรสุม,  ลอดลายมังกร,  สำาเภาทอง,  เหลื่อมไหม

ลายเหมย, ถนนสายใบไมร้ว่ง,  ขอหมอนใบนัน้...ทีเ่ธอฝนัยามหนนุ และหนงัสอื

ในโครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียน  ”จะฝันถึงเธอ ทุกคืนที่มีแสงดาว„

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

ตวั
อย
่าง



•  เขตยานนาวา – เวลาในขวดแก้ว

•  เขตวัฒนา – ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน

•  เขตสายไหม – เด็กชายมะลิวัลย์

หนังสือที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
เรื่องสั้นหลายเร่ืองได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ  เช่น  อังกฤษ

เยอรมัน ตุรก ี จีน มาเลย์  เนปาลี  และสเปน

รวมเรื่องสั้น  ”เรือกระดาษ„  ได้รับการแปลเป็นภาษาสเปน  ในชื่อ  

”Barcos  de  Papel„   จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ในประเทศชิลี  เพื่อจำาหน่าย

ยังประเทศต่าง ๆ  ในอเมริกาใต้

นวนิยายเร่ือง  ”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  พิมพ์ครั้งที ่ 11

•  อำานาจ  พิมพ์ครั้งที ่ 17

•  เวลาในขวดแก้ว  พิมพ์ครั้งที ่ 38

•  ชี้ค  พิมพ์ครั้งที่  29

•  ลานมยุเรศ  พิมพ์ครั้งที ่ 5

•  เด็กชายมะลิวัลย์  พิมพ์ครั้งที ่ 24

•  ลอดลายมังกร  พิมพ์ครั้งที ่ 22

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  ทางคลื่น  96.5  เอฟเอ็ม  ของ อสมท ทุกคืนวันพุธ  เวลา 

21.00-22.00 น.

•  จัดรายการมุมความสุขช่วง  ”โลกและชีวิตกับประภัสสร  เสวิกุล„  ทาง

วิทยุศึกษา คล่ืน 92  เอฟเอ็ม  ทุกคืนวันเสาร์  เวลา 20.30-22.00 น.  เป็น

รายการทีจ่ะยอ่โลกและยอ่ยเร่ืองราวของชวีติเพือ่ใหแ้งค่ดิและมมุมอง

ที่แตกต่างมานำาเสนอพร้อมเพลงไพเราะในอดีตที่หาฟังได้ยาก  โดย

จัดร่วมกับชุติมา  เสวิกุล

•  เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมต่าง ๆ

•  เป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง  ๆ ทางด้าน

วรรณกรรม วัฒนธรรม อาเซียน และการต่างประเทศ

  ฯลฯ
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ประวัติการรับราชการ
•  พ.ศ. 2512  เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ

•  พ.ศ. 2518  ผู้ช่วยเลขานุการ 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

•  ริเร่ิมก่อตั้งรางวัล  ”นราธิป„  สำาหรับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส

ผูม้อีายคุรบ 80 ป ีซึง่สรา้งผลงานทรงคุณคา่อย่างตอ่เน่ืองและยาวนาน

•  ดำาเนินการหาทุนก่อสร้างอาคารที่ทำาการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศ 

ไทยจนสำาเร็จ

•  ริเริ่มและร่วมกับสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวง

วัฒนธรรม ดำาเนินโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
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•  รว่มกบักระทรวงการตา่งประเทศ ดำาเนินโครงการวรรณกรรมสมัพนัธ์

ไทย-เวียดนาม  และวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย-ลาว  เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในด้านการทูตภาคประชาชน

•  เสนอต่อมูลนิธิอมตะให้ก่อตั้งรางวัลนักเขียนอมตะ  เพ่ือยกย่อง

นักเขียนไทยที่สร้างผลงานดีเด่นมาเป็นเวลานาน

•  ร่วมกับรัฐสภา ก่อตั้ง  ”รางวัลพานแว่นฟ้า„  เพื่อส่งเสริมการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยของไทย

•  ร่วมกับบริษัท  เซเว่นอีเลฟเว่น  (ซีพี  ออลล์)  จำากัด  (มหาชน)  ก่อต้ัง  

”รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด„  เพื่อส่งเสริมวรรณกรรมไทย

•  ร่วมกับบริษัท  เซเว่นอีเลฟเว่น  (ซีพี  ออลล์)  จำากัด  (มหาชน) และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการก่อต้ังโครงการ ”กล้าวรรณกรรม„ 

เพื่อสร้างนักเขียนรุ่นเยาว์

•  เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมต่าง ๆ   เช่น

-  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน  (ซีไรต์)

-  รางวัลแว่นแก้ว

-  รางวัลพานแว่นฟ้า

-  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

-  รางวัลอมตะ

-  รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

-  รางวัล Young Thai Artist Award ของมูลนิธ ิ SCG

-  รางวัลอนุสรณ ์อ.ไชยวรศิลป์  ฯลฯ

•  อดีตกรรมการลิขสิทธิ์  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

•  อดีตที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม

•  อดีตที่ปรึกษาโฆษกรัฐบาล ฯลฯ
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ปัจจุบัน
•  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์

•  ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมสภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทย

•  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรม  สำานักงานศิลป-

วัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

•  ที่ปรึกษามูลนิธิอมตะ

เกียรติคุณ
•  ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณ-

ศิลป์  (นวนิยายและกวีนิพนธ์)  ประจำาปี  2554

•  รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำาปี  2554

•  รางวัลนักศึกษาดีเด่น  ประจำาปี  2554  ประเภทผลงานดีเด่น  จาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•  ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด ประจำาปี  2555 จากเสถียรธรรมสถาน

•  ศิษย์เก่าดีเด่น  ”หนึ่งร้อยปี  หนึ่งร้อยคน„  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

•  ผู้มีผลงานลิขสิทธิ์ดีเด่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

•  รางวลัพระราชทาน  ”เทพทอง„ สาขาผู้บริหารองคก์รดเีดน่ จากสมาคม

นักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

•  รางวัลครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง

  ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
•  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

•  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
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•  เหรียญจักรพรรดิมาลา

•  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

•  Das Verdienstkreuz  am Bande แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ปรัชญาในการทำางาน
ในฐานะศิลปินแห่งชาติ  นักคิด  นักเขียน  และนักการทูต  ประภัสสรให้

ความสำาคัญกับเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  และ

มิตรภาพระหว่างเพื่อน  ความรัก  กำาลังใจ  ขณะเดียวกันก็เปิดโลกทัศน์อัน

กว้างไกลให้กับผู้อ่าน  โดยนำาเสนอข้อคิดมุมมองใหม่  ๆ  ในด้านต่าง  ๆ  อย่าง

หลากหลาย ทั้งการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  ความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมถึงเอกลักษณ์และคุณค่า

ของภาษาไทยและความเป็นไทย  ในแง่มุมที่ทั้งใหญ่และเล็ก  เพื่อให้ผู้อ่านได้รับ

เน้ือหาสาระ  ความรู้  และความคิดเพิ่มขึ้นอีกโสตหน่ึง  นอกเหนือจากการอ่าน

เพื่อนันทนาการ
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