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 ผมมีความยินดีท่ีได�มีโอกาสมาร�วมในการประชุมประจําป�ของสมาคมห�องสมุดแห�งประเทศไทย วันน้ี
และขอแสดงความชื่นชมในการที่สมาคมนี้ได�เจริญก�าวหน�าขึ้นเป�นอันมาก มีสมาชิกมากมายและกิจการ
กว�างขวาง และได�ส�งเอกสารของสมาคมให�ผมได�อ�านอยู�เป�นประจํา (และดูเหมือนไม�เคยเรียกให�บํารุงวิสัย
นักเศรษฐกิจ ถ�าเขาไม�ทวง จะเอาเงินไปให�เขา เขาอาจจะหาว�าสบประมาท)
 วันน้ีคุณรัญจวน อินทรกําแหง คุณจิตตรา  ประนิชและพวก กะเกณฑ�ให�ผมเอามะพร�าวห�าวมาขาย
สวนมีอย�างหรือ  คนไม�มีความรู�เร่ืองบรรณารักษ�ศาสตร�สักนิดเดียว เกณฑ�ให�มาพูดเร่ืองห�องสมุดกับบรรดา
เซียนห�องสมุดทั้งหลาย  ผมมีประสบการณ�แต�เฉพาะอ�านหนังสือจากห�องสมุด  ยืมแล�วคืนบ�างไม�คืนบ�าง
อ�างว�าลืมซ้ือหนังสือมาให�คนอ่ืนยืมแล�วเขาคืนบ�างไม�คืนบ�างก็มี  กรรมสนองกรรม  ไม�นานมาน้ี  คุณภัทลี
สมบัติศิริ  กลับจากดูงานฝ�กงานห�องสมดุจากต�างประเทศ  มาบอกว�าเด๋ียวน้ีคติของห�องสมดุสมัยใหม�เขา
ว�า “หนังสือหายดีกว�าไม�มีใครยืม”  คติน้ีค�อนข�างจะเข�าที  ทําให�คลายหิริโอตตัปปะเร่ืองโกงหนังสือได�บ�าง
แต�ตามคติสมัยเก�าของผมก็เข�าใจว�า “มีคนยืมหนังสือไปอ�านมากๆ แล�วไม�หาย  เอากลับมาคืนตามกําหนด
ครบถ�วนเป�นดีที่สุด” 
 เมื่อผมไม�รู�ว�าจะเอามะพร�าวห�าวประเภทไหนมาขายสวน  ผมก็ขอความกรุณาว�าผมจะขอเดาเอา
และคงจะพูดไม�ยืดยาวนักเหลือเวลาไว�แลกมะพร�าวกันดีกว�า  คือขอพูดก�อนส้ันๆ แล�วขอเชิญท�านท้ังหลาย
อภิปรายและแสดงทัศนะของท�านบ�าง  ถ�าเผอิญมีป�ญหาที่ท�านกรรมการหรือสมาชิกประสงค�จะจับตัวผม
มาถาม  และผมพอตอบได�ก็เป�นโอกาสของท�านแล�ว

หนังสือช�วยให�คิด – คิดแล�วเป�นมนุษย�
 ในทัศนะของผม  คนเราขาดห�องสมุดไม�ได�  เพราะหนังสือเป�นอาหารของสมองและจิตใจ  ถ�าคน
เราไม�อ�านหนังสือ  เขาเอาเวลาไปทําอะไรกัน  ผู�ชายก็กินเหล�า  ผู�หญิงก็เล�นไพ�  ทั้งผู�ชายผู�หญิงอาจจะใช�
เวลานินทาคนน้ันคนน้ี  ปากไม�อยู�สุข  ท้ังเด็กและผู�ใหญ�  สมัยน้ีก็ดูโทรทัศน�กัน  ภาพเขาป�อนเข�าตา  เสียง
เขายัดเข�าหู  และถ�าจะจัดรายการโทรทัศน�ให�เป�นท่ีเร�าใจกันจริงๆ  ต�องทําให�ภาพและเสียงน้ันกระทบประสาท
ท่ีผิวเผิน  ลีลาต�องรวดเร็ว  อย�าให�ผู�ชมมีเวลาคิดเพียงแต�ให�รู�สึกเพลินๆ หรือเสียวสยอง  หรือโกรธ  หรือ
เอาใจช�วย  ฝ�ายนั้นฝ�ายนี้  ถ�าให�โอกาสผู�ชมคิดนานๆ ก็จะเป�นเรื่องจืด  เช�นนี้  เป�นต�น  ฉะนั้นผมสรุปได�
ว�าถ�าคนเราอ�านหนังสือ  เรามีเวลาคิดไตร�ตรองเรื่องต�างๆ ทั้งที่เกี่ยวและไม�เกี่ยวกับเรื่องที่อ�าน  เพราะทํา
ได�ตามจังหวะและลีลาของตน  ถ�าไม�อ�านหนังสือ  มักจะไปทําอย�างอ่ืนท่ีทําให�ไม�มีโอกาสคิดกว�างขวาง  กิน
เหล�าก็สมองเส่ือมจะไปคิดอะไรได�  เล�นไพ�ก็คิดแต�เพียงเจ็บใจมือบนว�ากักไพ�  ไปงานค็อกเทลก็ต�องทําหน�า
ทะเล�น  พูดกับคนรู�จักบ�างไม�รู�จักบ�าง  คิดอยู�แต�ว�าเจ�าหมอที่เข�ามาพูดด�วยนี้หน�าคลับคล�ายคลับคลา  ชื่อ
อะไรหนอดูโทรทัศน�ก็ให�เขาจูงจมูก  จูงสมองย่ัวประสาทต้ืนๆ มีท่ีเทียบได�กับการอ�านหนังสืออยู�อย�างเดียว
ในเร่ืองย่ัวให�คิด  เป�ดโอกาสให�คิด  คือการสมาคมสนทนากับคนฉลาด  ท่ีพระท�านว�าจะทําให�เราฉลาดข้ึน  
คนเราถ�าไม�คิดแล�วเกือบไม�แตกต�างกับสัตว�เดรัจฉาน  จริงไหมครับ

จากบ�านไปโรงเรียน ไปมหาวิทยาลัย
 ในการศึกษาหรือวิจัย  ท�านท้ังหลายย�อมตระหนักดีว�าห�องสมดุสําคัญเพียงใดในมหาวิทยาลัยของ

1ห�องสมุดในทัศนะของข�าพเจ�า (พ.ศ.๒๕๑๑)

โครงการ ๑๐๐ ป� ชาตกาล ศ.ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�



ไทยเรา  ตราบใดท่ีเรายังใช�ระบบยัด คือ ครูพูด  นักเรียนฟ�ง  จดบ�างไม�จดบ�าง  วิชาย�อมเรียวลงทุกที  เรา
ต�องให�นักศึกษาของเราเข�าห�องสมุดอ�านตําราต�างๆ จากครูบาอาจารย�  ผู�เขียนวิชาการจากทุกๆ ประเทศ
ท่ัวจักรวาลให�สมกับท่ีมหาวิทยาลัยของเราถอดความจากคําอังกฤษ University แปลตามความเห็นของผม
ว�า  เป�นท่ีถ�ายความรู�ของจักรวาล  ทีน้ีนักศึกษาของเรามีนิสัยอ�านตําราจริงหรือเปล�า  คําตอบก็คือยังน�อย
นักท่ีอ�านตําราจริงๆ ตามปรารถนา  สาเหตุมีอยู�หลายประการ ผมขอยกข้ึนมา ๓ ประการ คือ ๑ ครูผู�สอน
ออกข�อสอบไล�แต�เฉพาะในข�ายแห�งคําบรรยายของตน ๒ ตําราไทยมีน�อย ตําราฝรั่งมีมาก อ�านภาษาฝรั่ง
ไม�รู�เรื่อง ทั้งสองประการนี้เราต�องแก�ไข จะแก�อย�างไร ผมจะขอกวนประสาทท�านผู�ฟ�ง  โปรดคิดเอาเอง
เพราะมีวิธีหลายวิธีซ่ึงต�องใช�วิริยะอุตสาหะมากสักหนอย  และเร่ืองน้ีผมใคร�จะไม�ขยายความในตอนน้ี อยาก
พูดถึงสาเหตุประการท่ี๓ ท่ีทําให�นักศึกษาไม�อ�านตําราคือ  เราไม�เคยเพาะนิสัยมา  เร่ืองนิสัยการอ�านหนังสือ
น้ีคงจะโยนกันไปได�เป�นทอดๆ มหาวิทยาลัยก็ติโรงเรียนมัธยมว�าไม�เพาะนิสัยเด็กให�อ�าน  โรงเรียนมัธยมก็
โยนกลองไปให�โรงเรียนประถม โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนต�างๆ ก็ป�ดสวะไปได�  บอกว�าทางบ�านผู�ปกครอง
ของเราไม�เอาใจใส�ในเร่ืองนี้
 การโยนความผิดความบกพร�องกันไปเป�นทอดๆ อย�างท่ีว�าน้ีมีท้ังข�อท่ีถูกและข�อท่ีผิด  ความจริงคือ
ทุกฝ�ายทุกระดับต�องพยายามเพาะนิสัยเด็กของเราให�รักหนังสือให�อ�านหนังสือ  ความรับผิดชอบของผู�
ปกครอง  แนล�ะเป�นความรับผิดชอบข้ันพ้ืนฐานเพราะเด็กอยู�บ�านก�อน และมากกว�าเข�าโรงเรียน และการฝ�ก
นิสัยต�างๆ ต�องเริ่มตั้งแต�เยาว�วัยจริงๆ จึงจะสําเร็จได�ตามความมุ�งหมาย  คําถามที่ใคร�จะถามบิดามารดา
ทุกคนก็คือ (๑) ได�เคยอ�านหนังสือให�เด็กฟ�งต้ังแต�อายุ ๔ ขวบข้ึนไปหรือไม� (๒) เม่ือลูกโตได�สัก ๗-๘ ขวบ
ได�เคยเล�นกับเด็กไหม ในทํานองที่พ�อแม�อ�านให�ฟ�งสิบนาที สลับกันไปแล�วลูกอ�านให�พ�อแม�ฟ�งสักห�านาที 
(๓) เมื่อลูกโตขึ้นอีกหนอยลูกของเราได�เห็นเราอ�านหนังสือเอง ไปยืมหนังสือห�องสมุดมาให�ลูกอ�าน ซื้อ
หนังสือท่ีเหมาะเป�นของขวัญให�เด็กในวันเกิด ป�ใหม� ฯลฯ หรือเปล�า  ถ�าจะเห็นว�าคําถามเหล�าน้ีวุ�นไปเปล�าๆ 
เพราะค�าครองชีพสมัยนี้  นักเศรษฐกิจ  นักการเมืองทําเสียป�นป��  ทั้งพ�อทั้งแม�ต�องออกทํางานเล้ียงชีพจน
ไม�มีเวลา  ไม�มีสติป�ญญาพอที่จะสละให�ลูกได� ถ�าย�อนมาเช�นนี้  คําตอบก็คือเราไปทํางานเพื่อให�ลูกได�กิน
อาหารกายเราเลยลืมอาหารใจของลูก  อะไรสําคัญกว�ากัน  แล�วก็เอาคนอ่ืนมาดูแลลูกเราน้ัน  เราให�ความ
ยุติธรรมแก�ลูกเราพอแล�วหรือ
 ถ�าไม�เกรงใจก็อยากถามท�านผู�เชี่ยวชาญทางบรรณารักษ�ศาสตร�ที่มาประชุมกันวันนี้ว�า  ท�านเคย
ละเลยการป�อนอาหารใจสําหรับบุตรของท�าน  หลานของท�าน  น�องของท�านหรือไม�  เคยทําตัวอย�างท่ีดีแก�
บุตรหลานของท�านหรือเปล�า

หนังสือในชนบท
 ในชนบท  ก็เป�นท่ีทราบกันอยู�แล�วว�าบิดามารดาผู�ปกครองของนักเรียนมักจะไม�สนใจท่ีจะสนับสนุน
ให�บุตรหลานของตนเล�าเรียนให�มากนัก  พอพ�นอายุเกณฑ�  หรือพอพ�นประถมป�ท่ี ๔  ก็ถอนนักเรียนออก
จากโรงเรียนเป�นส�วนมาก  ครูบาอาจารย�ก็มีน�อย  ที่มีอยู�ก็เอาใจใส�นักเรียนมากบ�างน�อยบ�างตามบุญตาม
กรรม  ผลก็คือนักเรียนส�วนใหญ�เม่ือออกจากโรงเรียน  หนังสือไม�แตกฉาน  ท่ีแตกฉานก็คงมีบ�าง  แต�ใน
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ไม�ช�าก็ลืมเพราะไม�ได�ฝ�กฝนวิชาสืบไป
 ในกรณีเช�นน้ี  ผมคิดว�าห�องสมุดเป�นเคร่ืองมือสําคัญย่ิงท่ีจะช�วยให�เด็กวัยรุ�นของเราท้ังท่ีรู�หนังสือ
พอควรให�รักษาความรู�นั้นได�ตลอดไป  และที่ยังไม�รู�มากพอรู�มากขึ้น  ป�ญหามีอยู�ว�า  หนังสือชนิดใดที่จะ
ย่ัวยุให�เด็กเหล�าน้ีสนใจอ�าน  และบรรณารักษ�ควรจะทําอย�างไรท่ีจะชวนให�เขารู�สึกดึงดูดให�เข�าห�องสมุด  และ
เมื่อเข�ามาแล�วก็ติดใจอ�านหนังสือ  ป�ญหาเหล�านี้ท�านทั้งหลายคงจะตอบได�ดีกว�าผมเพราะอาชีพของท�านมี
จุดหมายอยู�ที่จะดึงดูดให�คนอ�านหนังสือมะพร�าวห�าวที่ผมขอเสนอขายท�านทั้งหลายมีเพียงว�าโปรดหาวิธีให�
เหมาะสําหรับดึงดูดใจผู�ท่ีท�านต�องการให�อ�านหนังสือ  ถ�าเอาคําปราศรัยของนักการเมืองไปล�อใจให�อ�าน  หรือ
ถ�าห�องสมุดของท�านมีแต�หนังสือเทศน�  ผมเกรงจะไม�ใช�เคร่ืองมือท่ีดี  เร่ืองประโลมโลกเป�นอย�างไร  เร่ือง
ท่ีเก่ียวกับท�องถ่ินของเขาเป�นอย�างไร  ใช�ได�ไหม  ผมขอเชิญท�านท้ังหลายลองขบคิดพลิกแพลงดู  โดยคํานึง
ว�าหน�าที่ของท�านน้ีสําคัญเหลือหลาย  เพราะช�วยให�คนเป�นคน  คือช�วยให�เขาอ�านได�แล�วก็คิดได�  เป�นการ
พัฒนาประเทศช้ันยอด

ศีลธรรมในหนังสือ
 ไม�ว�าจะเป�นห�องสมุดในเมืองในชนบท  ห�องสมุดในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน  ป�ญหาเร่ืองศีลธรรม
จะต�องมาสู�ท�านวันหน่ึงเป�นแน  ท�านควรจะเผยแพร�หนังสือประเภทใดและควรระวังหนังสือประเภทใด  น่ีเป�น
ป�ญหาทางการเมือง  การศาสนา  และสังคมที่ท�านคงจะประสบไม�วันนี้ก็วันข�างหน�า
 ถ�าเป�นหนังสือต�างประเทศ  ผมเองเคยแนะนําลูกศิษย�ในมหาวิทยาลัยซึ่งก็อายุมากพอควรว�าให�
อ�านไม�อ้ัน  เพราะจุดหมายมีอยู�ท่ีจะให�ภาษาต�างประเทศแตกฉาน  และควรจะอ�านด�วยความรู�สึกสนุก  อย�าง
ท่ีเราเรียกว�ามีฉันทะ  เร่ืองตลกโปกฮา  เร่ืองนักสืบลึกลับ  เร่ืองความรักหวานฉํ่า  เร่ืองวิทยาศาสตร�ประโลม
โลก  ใครชอบทางไหนอ�านไปเถิด  จะได�อ�านได�มาก  แม�แต�เร่ืองโป�  ผมก็รู�สึกว�าไม�นาห�าม  ถ�าเขาอ�านแล�ว
ชอบก็ควรให�อ�าน  ขออย�างเดียวให�ได�ภาษาดีๆ และเป�นเร่ืองท่ีมีศิลปะ  พูดถึงเร่ืองโป�แล�ว  แม�แต�ในวรรณคดี
เอกของไทยก็มีกันดื่น  พายุปากอ�าว  เรือจะล�มมิล�มแหล�  มีอยู�ทั้งนั้น ใน พระลอ  พระอภัยมณี  อิเหนา
ขุนช�างขุนแผน  เป�นต�น  Lady  Chatterley  เป�นของใหม�สําหรับฝร่ัง  ของไทยเราเกือบจะเป�นของธรรมดา
 แต�แนละ  ถ�าเป�นเรื่องเขียนขึ้นมีแต�ลามกอนาจารเป�นที่ตั้ง  ก็เป�นหนังสือที่จะต�องระมัดระวังเป�น
พิเศษ  เฉพาะอย�างยิ่งสําหรับเด็กที่เร่ิมจะรู�ความ

เศรษฐกิจของห�องสมุด
 เมื่อห�องสมุดเป�นสิ่งสําคัญยิ่งแล�ว  ทําอย�างไรจึงจะหาเงินมาบํารุงห�องสมุดให�สมกับความสําคัญ
นั้น  ท�านทั้งหลายคงจะตําหนิผมแน  ถ�าผมผ�านประเด็นนี้ไป  วิธีหาเงินเพื่อกิจการที่สําคัญนี้ต�องแล�วแต�
กาละและเทศะ  ที่มาสําคัญแห�งป�จจัยนั้นคงจะเป�นงบประมาณแผ�นดินสําหรับท�านทั้งหลายส�วนมาก
 ผมคิดว�าสมาคมห�องสมุดแห�งประเทศไทยคงจะมีวิธีโน�มน�าวใจให�ผู�มีอํานาจทางการเงินของแผ�น
ดินสนใจทํานุบํารุงกิจการห�องสมุดได�  ถ�าเจ�าหน�าที่ของสมาคมพิจารณาหาโอกาสทําการประชาสัมพันธ�ให�
มาก  ถือว�าเป�นของซ้ือของขาย  เราอยากให�ท�านสนับสนุนกิจการห�องสมุด  ก็ต�องพยายามโฆษณาให�เป�น
กิจจะลักษณะกระมัง  เป�นต�นว�าถ�าเป�นห�องสมุดมหาวิทยาลัย  ท�านก็คอยจ�องดูว�าเขาจะร�างหลักสูตรอะไร
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ขึ้นใหม�  ท�านก็ควรสอดแทรกเข�าไปถามว�า  แล�วหนังสือตํารามีพอแล�วหรือ  เช�นเดียวกับที่สภาการศึกษา
มักจะสอบถามว�า  ครูมีพอแล�วหรือ  การวางโครงการขยายการศึกษาไม�ว�าจะเป�นระดับประถม  มัธยม  หรือ
อุดม  ทุกวันนี้เขามักพิจารณากันแต�เฉพาะอาคาร  ครูและนักเรียน  เจ�าหน�าที่ห�องสมุดจะต�องพร�อมใจกัน
ทุกแห�ง  เตือนให�พิจารณาหนังสือตําราและห�องสมุดด�วย  เวลานักการเมืองแถลงนโยบายว�าจะสนับสนุน
การศึกษาให�คนมีวิชาความรู�อย�างนั้นอย�างนี้  ก็เป�นโอกาสของพวกเราชาวห�องสมุดจะถามว�า  แล�วห�อง
สมุดเล�า  โดยเฉพาะห�องสมุดสําหรับผู�ใหญ�  สําหรับประชาชนเล�า  ท�านนักการเมืองจะทําอย�างไร  อย�าปล�อย
ให�ท�าน ท�านทั้งหลายโมเม  ดีแต�พูดให�เช่ือ  แต�เร่ืองห�องสมุดและหนังสือไม�นําพา
 ผมเกิดความคิดขึ้นได�ข�อหนึ่งเกี่ยวกับป�จจุบันนี้  ก็ประเทศไทยเราจะมีการเลือกตั้งกันใหญ�ในไม�
กี่เดือนข�างหน�า  ถ�าพวกเราเห็นด�วยกันอย�างพร�อมเพรียงว�า  กิจการห�องสมุดเป�นเรื่องสําคัญชั้นยอด  
ทําไมเราไม�ร�วมมือร�วมใจกันเตือนสติผู�สมัครรับเลือกตั้งทุกคน  โดยระดมกันไปฟ�งเขาแสดงนโยบายชวน
เชื่อให�เลือกตั้ง  แล�วถามถึงนโยบายการสนับสนุนห�องสมุด  ไม�ว�าจะเป�นชนบทหรือในกรุง  ในโรงเรียน
หรือในมหาวิทยาลัย  ในคําถามนั้น  ผมคิดว�าพวกเราแต�ละคนใช�สิทธิเกริ่นๆ ได�ว�า  ถ�าผู�สมัครผู�ใดไม�
สนับสนุนกิจการห�องสมุดนากลัวจะเลือกเข�ามาเป�นผู�แทนในสภาไม�ลง  อย�างนี้เป�นอย�างไรครับ
 ผมรู�สึกว�าท่ีพูดมาน้ีค�อนข�างจะหมดสติป�ญญาแล�ว  จึงขอยุติเพียงเท�าน้ี  โดยขออวยพรให�กิจการ
ของสมาคมห�องสมุดแห�งประเทศไทยจงเจริญย่ิงๆ ข้ึนไป
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