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ผมมีความยินดีทไ่ี ดมโี อกาสมารวมในการประชุมประจําปของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย วันนี้
และขอแสดงความชื่นชมในการที่สมาคมนี้ไดเจริญกาวหนาขึ้นเปนอันมาก มีสมาชิกมากมายและกิจการ
กวางขวาง และไดสงเอกสารของสมาคมใหผมไดอานอยูเปนประจํา (และดูเหมือนไมเคยเรียกใหบํารุงวิสัย
นักเศรษฐกิจ ถาเขาไมทวง จะเอาเงินไปใหเขา เขาอาจจะหาวาสบประมาท)
วันนีค้ ณ
ุ รัญจวน อินทรกําแหง คุณจิตตรา ประนิชและพวก กะเกณฑใหผมเอามะพราวหาวมาขาย
สวนมีอยางหรือ คนไมมคี วามรูเ รือ่ งบรรณารักษศาสตรสกั นิดเดียว เกณฑใหมาพูดเรือ่ งหองสมุดกับบรรดา
เซียนหองสมุดทั้งหลาย ผมมีประสบการณแตเฉพาะอานหนังสือจากหองสมุด ยืมแลวคืนบางไมคืนบาง
อางวาลืมซือ้ หนังสือมาใหคนอืน่ ยืมแลวเขาคืนบางไมคนื บางก็มี กรรมสนองกรรม ไมนานมานี้ คุณภัทลี
สมบัตศิ ริ ิ กลับจากดูงานฝกงานหองสมุดจากตางประเทศ มาบอกวาเดีย๋ วนีค้ ติของหองสมุดสมัยใหมเขา
วา “หนังสือหายดีกวาไมมใี ครยืม” คตินค้ี อ นขางจะเขาที ทําใหคลายหิรโิ อตตัปปะเรือ่ งโกงหนังสือไดบา ง
แตตามคติสมัยเกาของผมก็เขาใจวา “มีคนยืมหนังสือไปอานมากๆ แลวไมหาย เอากลับมาคืนตามกําหนด
ครบถวนเปนดีที่สุด”
เมื่อผมไมรูวาจะเอามะพราวหาวประเภทไหนมาขายสวน ผมก็ขอความกรุณาวาผมจะขอเดาเอา
และคงจะพูดไมยดื ยาวนักเหลือเวลาไวแลกมะพราวกันดีกวา คือขอพูดกอนสัน้ ๆ แลวขอเชิญทานทัง้ หลาย
อภิปรายและแสดงทัศนะของทานบาง ถาเผอิญมีปญหาที่ทานกรรมการหรือสมาชิกประสงคจะจับตัวผม
มาถาม และผมพอตอบไดก็เปนโอกาสของทานแลว

หนังสือชวยใหคิด – คิดแลวเปนมนุษย
ในทัศนะของผม คนเราขาดหองสมุดไมได เพราะหนังสือเปนอาหารของสมองและจิตใจ ถาคน
เราไมอานหนังสือ เขาเอาเวลาไปทําอะไรกัน ผูชายก็กินเหลา ผูหญิงก็เลนไพ ทั้งผูชายผูหญิงอาจจะใช
เวลานินทาคนนัน้ คนนี้ ปากไมอยูส ขุ ทัง้ เด็กและผูใ หญ สมัยนีก้ ด็ โู ทรทัศนกนั ภาพเขาปอนเขาตา เสียง
เขายัดเขาหู และถาจะจัดรายการโทรทัศนใหเปนทีเ่ ราใจกันจริงๆ ตองทําใหภาพและเสียงนัน้ กระทบประสาท
ทีผ่ วิ เผิน ลีลาตองรวดเร็ว อยาใหผชู มมีเวลาคิดเพียงแตใหรสู กึ เพลินๆ หรือเสียวสยอง หรือโกรธ หรือ
เอาใจชวย ฝายนั้นฝายนี้ ถาใหโอกาสผูชมคิดนานๆ ก็จะเปนเรื่องจืด เชนนี้ เปนตน ฉะนั้นผมสรุปได
วาถาคนเราอานหนังสือ เรามีเวลาคิดไตรตรองเรื่องตางๆ ทั้งที่เกี่ยวและไมเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เพราะทํา
ไดตามจังหวะและลีลาของตน ถาไมอา นหนังสือ มักจะไปทําอยางอืน่ ทีท่ าํ ใหไมมโี อกาสคิดกวางขวาง กิน
เหลาก็สมองเสือ่ มจะไปคิดอะไรได เลนไพกค็ ดิ แตเพียงเจ็บใจมือบนวากักไพ ไปงานค็อกเทลก็ตอ งทําหนา
ทะเลน พูดกับคนรูจักบางไมรูจักบาง คิดอยูแตวาเจาหมอที่เขามาพูดดวยนี้หนาคลับคลายคลับคลา ชื่อ
อะไรหนอดูโทรทัศนกใ็ หเขาจูงจมูก จูงสมองยัว่ ประสาทตืน้ ๆ มีทเ่ี ทียบไดกบั การอานหนังสืออยูอ ยางเดียว
ในเรือ่ งยัว่ ใหคดิ เปดโอกาสใหคดิ คือการสมาคมสนทนากับคนฉลาด ทีพ่ ระทานวาจะทําใหเราฉลาดขึน้
คนเราถาไมคิดแลวเกือบไมแตกตางกับสัตวเดรัจฉาน จริงไหมครับ

จากบานไปโรงเรียน ไปมหาวิทยาลัย
ในการศึกษาหรือวิจยั ทานทัง้ หลายยอมตระหนักดีวา หองสมุดสําคัญเพียงใดในมหาวิทยาลัยของ
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ไทยเรา ตราบใดทีเ่ รายังใชระบบยัด คือ ครูพดู นักเรียนฟง จดบางไมจดบาง วิชายอมเรียวลงทุกที เรา
ตองใหนักศึกษาของเราเขาหองสมุดอานตําราตางๆ จากครูบาอาจารย ผูเขียนวิชาการจากทุกๆ ประเทศ
ทัว่ จักรวาลใหสมกับทีม่ หาวิทยาลัยของเราถอดความจากคําอังกฤษ University แปลตามความเห็นของผม
วา เปนทีถ่ า ยความรูข องจักรวาล ทีนน้ี กั ศึกษาของเรามีนสิ ยั อานตําราจริงหรือเปลา คําตอบก็คอื ยังนอย
นักทีอ่ า นตําราจริงๆ ตามปรารถนา สาเหตุมอี ยูห ลายประการ ผมขอยกขึน้ มา ๓ ประการ คือ ๑ ครูผสู อน
ออกขอสอบไลแตเฉพาะในขายแหงคําบรรยายของตน ๒ ตําราไทยมีนอย ตําราฝรั่งมีมาก อานภาษาฝรั่ง
ไมรูเรื่อง ทั้งสองประการนี้เราตองแกไข จะแกอยางไร ผมจะขอกวนประสาททานผูฟง โปรดคิดเอาเอง
เพราะมีวธิ หี ลายวิธซี ง่ึ ตองใชวริ ยิ ะอุตสาหะมากสักหนอย และเรือ่ งนีผ้ มใครจะไมขยายความในตอนนี้ อยาก
พูดถึงสาเหตุประการที๓่ ทีท่ าํ ใหนกั ศึกษาไมอา นตําราคือ เราไมเคยเพาะนิสยั มา เรือ่ งนิสยั การอานหนังสือ
นีค้ งจะโยนกันไปไดเปนทอดๆ มหาวิทยาลัยก็ตโิ รงเรียนมัธยมวาไมเพาะนิสยั เด็กใหอา น โรงเรียนมัธยมก็
โยนกลองไปใหโรงเรียนประถม โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนตางๆ ก็ปด สวะไปได บอกวาทางบานผูป กครอง
ของเราไมเอาใจใสในเรื่องนี้
การโยนความผิดความบกพรองกันไปเปนทอดๆ อยางทีว่ า นีม้ ที ง้ั ขอทีถ่ กู และขอทีผ่ ดิ ความจริงคือ
ทุกฝายทุกระดับตองพยายามเพาะนิสัยเด็กของเราใหรักหนังสือใหอานหนังสือ ความรับผิดชอบของผู
ปกครอง แนละ เปนความรับผิดชอบขัน้ พืน้ ฐานเพราะเด็กอยูบ า นกอน และมากกวาเขาโรงเรียน และการฝก
นิสัยตางๆ ตองเริ่มตั้งแตเยาววัยจริงๆ จึงจะสําเร็จไดตามความมุงหมาย คําถามที่ใครจะถามบิดามารดา
ทุกคนก็คอื (๑) ไดเคยอานหนังสือใหเด็กฟงตัง้ แตอายุ ๔ ขวบขึน้ ไปหรือไม (๒) เมือ่ ลูกโตไดสกั ๗-๘ ขวบ
ไดเคยเลนกับเด็กไหม ในทํานองที่พอแมอานใหฟงสิบนาที สลับกันไปแลวลูกอานใหพอแมฟงสักหานาที
(๓) เมื่อลูกโตขึ้นอีกหนอยลูกของเราไดเห็นเราอานหนังสือเอง ไปยืมหนังสือหองสมุดมาใหลูกอาน ซื้อ
หนังสือทีเ่ หมาะเปนของขวัญใหเด็กในวันเกิด ปใหม ฯลฯ หรือเปลา ถาจะเห็นวาคําถามเหลานีว้ นุ ไปเปลาๆ
เพราะคาครองชีพสมัยนี้ นักเศรษฐกิจ นักการเมืองทําเสียปนป ทั้งพอทั้งแมตองออกทํางานเลี้ยงชีพจน
ไมมีเวลา ไมมีสติปญญาพอที่จะสละใหลูกได ถายอนมาเชนนี้ คําตอบก็คือเราไปทํางานเพื่อใหลูกไดกิน
อาหารกายเราเลยลืมอาหารใจของลูก อะไรสําคัญกวากัน แลวก็เอาคนอืน่ มาดูแลลูกเรานัน้ เราใหความ
ยุติธรรมแกลูกเราพอแลวหรือ
ถาไมเกรงใจก็อยากถามทานผูเชี่ยวชาญทางบรรณารักษศาสตรที่มาประชุมกันวันนี้วา ทานเคย
ละเลยการปอนอาหารใจสําหรับบุตรของทาน หลานของทาน นองของทานหรือไม เคยทําตัวอยางทีด่ แี ก
บุตรหลานของทานหรือเปลา

หนังสือในชนบท
ในชนบท ก็เปนทีท่ ราบกันอยูแ ลววาบิดามารดาผูป กครองของนักเรียนมักจะไมสนใจทีจ่ ะสนับสนุน
ใหบตุ รหลานของตนเลาเรียนใหมากนัก พอพนอายุเกณฑ หรือพอพนประถมปท่ี ๔ ก็ถอนนักเรียนออก
จากโรงเรียนเปนสวนมาก ครูบาอาจารยก็มีนอย ที่มีอยูก็เอาใจใสนักเรียนมากบางนอยบางตามบุญตาม
กรรม ผลก็คอื นักเรียนสวนใหญเมือ่ ออกจากโรงเรียน หนังสือไมแตกฉาน ทีแ่ ตกฉานก็คงมีบา ง แตใน
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ไมชาก็ลืมเพราะไมไดฝกฝนวิชาสืบไป
ในกรณีเชนนี้ ผมคิดวาหองสมุดเปนเครือ่ งมือสําคัญยิง่ ทีจ่ ะชวยใหเด็กวัยรุน ของเราทัง้ ทีร่ หู นังสือ
พอควรใหรักษาความรูนั้นไดตลอดไป และที่ยังไมรูมากพอรูมากขึ้น ปญหามีอยูวา หนังสือชนิดใดที่จะ
ยัว่ ยุใหเด็กเหลานีส้ นใจอาน และบรรณารักษควรจะทําอยางไรทีจ่ ะชวนใหเขารูส กึ ดึงดูดใหเขาหองสมุด และ
เมื่อเขามาแลวก็ติดใจอานหนังสือ ปญหาเหลานี้ทานทั้งหลายคงจะตอบไดดีกวาผมเพราะอาชีพของทานมี
จุดหมายอยูที่จะดึงดูดใหคนอานหนังสือมะพราวหาวที่ผมขอเสนอขายทานทั้งหลายมีเพียงวาโปรดหาวิธีให
เหมาะสําหรับดึงดูดใจผูท ท่ี า นตองการใหอา นหนังสือ ถาเอาคําปราศรัยของนักการเมืองไปลอใจใหอา น หรือ
ถาหองสมุดของทานมีแตหนังสือเทศน ผมเกรงจะไมใชเครือ่ งมือทีด่ ี เรือ่ งประโลมโลกเปนอยางไร เรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับทองถิน่ ของเขาเปนอยางไร ใชไดไหม ผมขอเชิญทานทัง้ หลายลองขบคิดพลิกแพลงดู โดยคํานึง
วาหนาที่ของทานนี้สําคัญเหลือหลาย เพราะชวยใหคนเปนคน คือชวยใหเขาอานไดแลวก็คิดได เปนการ
พัฒนาประเทศชั้นยอด

ศีลธรรมในหนังสือ
ไมวา จะเปนหองสมุดในเมืองในชนบท หองสมุดในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน ปญหาเรือ่ งศีลธรรม
จะตองมาสูท า นวันหนึง่ เปนแน ทานควรจะเผยแพรหนังสือประเภทใดและควรระวังหนังสือประเภทใด นีเ่ ปน
ปญหาทางการเมือง การศาสนา และสังคมที่ทานคงจะประสบไมวันนี้ก็วันขางหนา
ถาเปนหนังสือตางประเทศ ผมเองเคยแนะนําลูกศิษยในมหาวิทยาลัยซึ่งก็อายุมากพอควรวาให
อานไมอน้ั เพราะจุดหมายมีอยูท จ่ี ะใหภาษาตางประเทศแตกฉาน และควรจะอานดวยความรูส กึ สนุก อยาง
ทีเ่ ราเรียกวามีฉนั ทะ เรือ่ งตลกโปกฮา เรือ่ งนักสืบลึกลับ เรือ่ งความรักหวานฉ่าํ เรือ่ งวิทยาศาสตรประโลม
โลก ใครชอบทางไหนอานไปเถิด จะไดอา นไดมาก แมแตเรือ่ งโป ผมก็รสู กึ วาไมนา หาม ถาเขาอานแลว
ชอบก็ควรใหอา น ขออยางเดียวใหไดภาษาดีๆ และเปนเรือ่ งทีม่ ศี ลิ ปะ พูดถึงเรือ่ งโปแลว แมแตในวรรณคดี
เอกของไทยก็มีกันดื่น พายุปากอาว เรือจะลมมิลมแหล มีอยูทั้งนั้น ใน พระลอ พระอภัยมณี อิเหนา
ขุนชางขุนแผน เปนตน Lady Chatterley เปนของใหมสาํ หรับฝรัง่ ของไทยเราเกือบจะเปนของธรรมดา
แตแนละ ถาเปนเรื่องเขียนขึ้นมีแตลามกอนาจารเปนที่ตั้ง ก็เปนหนังสือที่จะตองระมัดระวังเปน
พิเศษ เฉพาะอยางยิ่งสําหรับเด็กที่เริ่มจะรูความ

เศรษฐกิจของหองสมุด
เมื่อหองสมุดเปนสิ่งสําคัญยิ่งแลว ทําอยางไรจึงจะหาเงินมาบํารุงหองสมุดใหสมกับความสําคัญ
นั้น ทานทั้งหลายคงจะตําหนิผมแน ถาผมผานประเด็นนี้ไป วิธีหาเงินเพื่อกิจการที่สําคัญนี้ตองแลวแต
กาละและเทศะ ที่มาสําคัญแหงปจจัยนั้นคงจะเปนงบประมาณแผนดินสําหรับทานทั้งหลายสวนมาก
ผมคิดวาสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยคงจะมีวิธีโนมนาวใจใหผูมีอํานาจทางการเงินของแผน
ดินสนใจทํานุบํารุงกิจการหองสมุดได ถาเจาหนาที่ของสมาคมพิจารณาหาโอกาสทําการประชาสัมพันธให
มาก ถือวาเปนของซือ้ ของขาย เราอยากใหทา นสนับสนุนกิจการหองสมุด ก็ตอ งพยายามโฆษณาใหเปน
กิจจะลักษณะกระมัง เปนตนวาถาเปนหองสมุดมหาวิทยาลัย ทานก็คอยจองดูวาเขาจะรางหลักสูตรอะไร
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ขึ้นใหม ทานก็ควรสอดแทรกเขาไปถามวา แลวหนังสือตํารามีพอแลวหรือ เชนเดียวกับที่สภาการศึกษา
มักจะสอบถามวา ครูมพี อแลวหรือ การวางโครงการขยายการศึกษาไมวา จะเปนระดับประถม มัธยม หรือ
อุดม ทุกวันนี้เขามักพิจารณากันแตเฉพาะอาคาร ครูและนักเรียน เจาหนาที่หองสมุดจะตองพรอมใจกัน
ทุกแหง เตือนใหพิจารณาหนังสือตําราและหองสมุดดวย เวลานักการเมืองแถลงนโยบายวาจะสนับสนุน
การศึกษาใหคนมีวิชาความรูอยางนั้นอยางนี้ ก็เปนโอกาสของพวกเราชาวหองสมุดจะถามวา แลวหอง
สมุดเลา โดยเฉพาะหองสมุดสําหรับผูใ หญ สําหรับประชาชนเลา ทานนักการเมืองจะทําอยางไร อยาปลอย
ใหทาน ทานทั้งหลายโมเม ดีแตพูดใหเชื่อ แตเรื่องหองสมุดและหนังสือไมนําพา
ผมเกิดความคิดขึ้นไดขอหนึ่งเกี่ยวกับปจจุบันนี้ ก็ประเทศไทยเราจะมีการเลือกตั้งกันใหญในไม
กี่เดือนขางหนา ถาพวกเราเห็นดวยกันอยางพรอมเพรียงวา กิจการหองสมุดเปนเรื่องสําคัญชั้นยอด
ทําไมเราไมรวมมือรวมใจกันเตือนสติผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน โดยระดมกันไปฟงเขาแสดงนโยบายชวน
เชื่อใหเลือกตั้ง แลวถามถึงนโยบายการสนับสนุนหองสมุด ไมวาจะเปนชนบทหรือในกรุง ในโรงเรียน
หรือในมหาวิทยาลัย ในคําถามนั้น ผมคิดวาพวกเราแตละคนใชสิทธิเกริ่นๆ ไดวา ถาผูสมัครผูใดไม
สนับสนุนกิจการหองสมุดนากลัวจะเลือกเขามาเปนผูแทนในสภาไมลง อยางนี้เปนอยางไรครับ
ผมรูส กึ วาทีพ่ ดู มานีค้ อ นขางจะหมดสติปญ
 ญาแลว จึงขอยุตเิ พียงเทานี้ โดยขออวยพรใหกจิ การ
ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยจงเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
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