
คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 มีนาคม 2539

หองสมุดปวย  อึ๊งภากรณ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ผมเขียนถึงห องสมุดปวย อ๊ึ งภากรณในวารดิถีที่ศาสตราจารย ดร.ปวย   
อ๊ึงภากรณมีอายุครบ 80 ป ในวันที่ 9 มีนาคม 2539 ทั้งนี้เพราะผมมีความเห็นวา ในบรรดา
คุณูปการที่อาจารยปวยมีตอคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมมีผลงานชิ้นใด 
ที่หยั่งรากลึกและมีผลอันยั่งยืนเทียบเทียมเทาการจัดตั้งหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร

หองสมุดเปนขุมแหงปญญา มีหนาที่สงเสบียงทางวิชาการ ความแข็งแกรงของ
หองสมุดในฐานะฐานที่มั่นทางปญญา บงบอกถึงสถานะทางวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลัย
แตละแหง มนุษยเมื่อเปนโรคขาดอาหารมิอาจมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงไดฉันใด สถาบันวิชาการ
หากขาดเสบียงทางวิชาการ  ก็ยากที่จะเปนปราการแหงพุทธิปญญาไดฉันนั้น

เมื่อผมไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจในชวงทศวรรษ 2510 ผมจึงได 
เขาใจวา คนอังกฤษใหความสํ าคัญแกหองสมุดมากปานใด ในยามที่คนอังกฤษถามวา คุณกํ าลัง
ศึกษาวิชาอะไร คํ าถามที่ต้ังมิใช What are you studying? หากแตเปน What are you reading? 
ในโลกทัศนของคนอังกฤษ การอานเปนวัฒนธรรมการเรียนรูที่สํ าคัญ

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ นอกจากจะมีหอสมุดกลางซึ่งเปนหองสมุดที่ใหญที่สุด 
ในสี่แหงหนึ่งในสหราชอาณาจักรแลว ยังมีหองสมุดของ Colleges ซึ่งมีมากกวา 20 แหง และ 
หองสมุดของคณะวิชาทุกคณะ ภายในเมืองเคมบริดจก็มีหองสมุดของเทศบาลดวย เมือง 
เคมบริดจทั้งเมืองมีหองสมุดมากกวา 30 แหง ซึ่งเอื้ออํ านวยตอการผจญภัยทางปญญาอยางยิ่ง

วิสัยทัศนของอาจารยปวยเกี่ยวกับหองสมุดคงไดมาจาการมีโอกาสในการศึกษา
ในประเทศอังกฤษนี้เอง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองอุบัติข้ึน และนครลอนดอนถูกเยอรมนีทิ้งระเบิด 
นักศึกษามหาวิทยาลัยลอนดอนถูกสงไปเรียนยังมหาวิทยาลัยอื่น อาจารยปวยถูกสงไปอยู
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ และใชเวลาขลุกอยูใน Marshall Library อันเปนหองสมุดคณะ 
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยนั้น Marshall Library ต้ังตามชื่อ อัลเฟรด มารแชล (Alfred Marshall) 
ผูกอต้ังคณะเศรษฐศาสตร เมื่ออาจารยปวยศึกษาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจนั้น นางแมรี่ มารแชล 
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(Mary Marshall) ผูภรรยายังมีชีวิตอยู และทํ าหนาที่บรรณารักษหองสมุดนั้น  ผมไดยินอาจารย
ปวยพูดถึงแมรี มารแชลหลายครั้งหลายครา จนเขาใจวารูจักและสนิทสนม ในเวลานั้น Marshall 
Library อยูที่ Downing Street ยังมิไดยายมาอยู Sidgwick Avenue ดังปจจุบัน

เมื่ออาจารยปวยกอต้ังหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร ในป 2508 นั้น ผมเขาใจ 
เอาเองวา อาจารยปวยคงมี Marshall Library อยูในความนึกฝน เพราะเปนหองสมุด 
เศรษฐศาสตรเหมือนกัน อาจารยปวยคงมิไดยึดหองสมุดของ London School of Economics 
and Politics (เรียกยอๆวา LSE) เปนแบบจํ าลอง แม LSE จะเปนสํ านักตักศิลาของอาจารยปวย 
ก็ตาม เพราะหองสมุด LSE ครอบคลุมหลายสาขาวิชามากเกินไป ทั้งสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

การที่หองสมุดคณะเศรษฐศาสตรสะสมวารสารฉบับสํ าคัญๆ ดังเชน Economic 
Journal, American Economic Review, และ Journal of Political Economy สะทอนใหเห็น 
วิสัยทัศนของอาจารยปวย วารสารเหลานี้มีฉบับยอนหลังยาวนาน บางฉบับยอนหลังไปถึงเลม 
ปฐมฤกษ นี้นับเปนการวางรากฐานของคลังเสบียงทางวิชาการที่สํ าคัญ เมื่อแรกกอต้ังหองสมุด 
คณะเศรษฐศาสตรไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรในการจัดซื้อหนังสือและ 
วารสารคิดเปนมูลคา 30,000 ดอลลารอเมริกัน แมจะเปนจํ านวนไมมาก แตก็พอเพียงสํ าหรับ 
การจัดตั้งหองสมุดที่ทันสมัยในเวลานั้น

คณะเศรษฐศาสตร มธ. เคลื่อนตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตรในยุคที่อาจารยปวย 
เปนคณบดี และดูเหมือนจะเปนความภาคภูมิใจของนักศึกษาเศรษฐศาสตรทุกคนในเวลานั้น  
ผมยังจํ าไดดีวา ผมรูสึกตื้นเตนที่ไดเห็นหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร เพื่อนรวมรุนของผมหลายคน 
ก็มีความรูสึกในทํ านองเดียวกัน ขอที่นาตื่นเตนยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ การมีโอกาสไดอานหนังสือ 
เศรษฐศาสตรที่ทันสมัย ซึ่งแตกตางจากตํ าราเศรษฐศาสตรภาษาไทยที่มีอยูในเวลานั้นอยาง 
ลิบลับ ในทัศนะสวนตัวของผม การศึกษาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหลังการ 
รัฐประหารป 2490 มีอาการทรงกับทรุด ไมเพียงแตจะไมมีความกาวหนาทางวิชาการเทานั้น  
แมแตการชํ าเลืองดูการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการเศรษฐศาสตรในยุโรปตะวันตกและสหรัฐ
อเมริกาก็ไมมี การจัดตั้งหองสมุดคณะเศรษฐศาสตรเปรียบประดุจการติดโคมฉายเพื่อเพงพินิจ 
ความลาหลังของตนเอง

ในขณะที่สํ านักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรเร่ิมขับเคลื่อนตัวเองไปขางหนา  
นักศึกษาจํ านวนนอยนักที่จะทราบวา อาจารยปวยตองใชพลังมากเพียงใดในการกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ แมแตการผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีนโยบายการผลิตอาจารยประจํ าก็ถูก 
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ขัดขวางโดยคณบดีบางคณะ การจัดตั้งหองสมุดคณะก็ตองเผชิญกับอุปสรรคเชิงสถาบัน ซึ่งมี 
รากเหงาทางประวัติศาสตร หองสมุดคณะที่เคยมีมาแตกอนตองถูกปดไป เนื่องเพราะนักศึกษา
ฝายซายใชเปนที่บมเพาะลัทธิมารกซิสม แตการปดหองสมุดนั้นมีสภาพเหมือนหนึ่งการทํ าลาย 
คลังอาวุธทางปญญา

แมเมื่อหองสมุดคณะเศรษฐศาสตรจัดตั้งขึ้นแลว ก็ยังมีปญหาในการจัดซื้อ
หนังสือ ผมยังจํ าไดดีวา ในชวงป 2511-2512 อาจารยปวยเริ่มมีปญหาขอขัดแยงกับผูบริหาร 
ระดับสูงในมหาวิทยาลัย ในขณะที่อาจารยปวยมีนโยบายการจัดซื้อตํ าราเศรษฐศาสตรมาตรฐาน 
รายการละมากกวาหนึ่งเลม เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสใชประโยชนอยางทั่วถึง แตผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไมตองการใหซื้อหนังสือมากกวารายการละหนึ่งเลม ความขัดแยงในลักษณะนี้มีสวน
บ่ันทอนความมุงมั่นในการทํ างานของอาจารยปวยหรือไมเพียงใดเปนเรื่องที่ผมยากจะหยั่งรูได

อาจารยปวยไมเพียงแตเห็นความสํ าคัญของหองสมุดเทานั้น หากยังมีแนวความ
คิดวาดวยความเปนสากลของหองสมุดอีกดวย เมื่ออาจารยปวยเรี่ยไรเงินจากบรรดาศิษยเกา  
LSE ในประเทศไทย เพื่อสงกํ าลังบํ ารุงในการพัฒนาหองสมุด LSE ผูใกลชิดคนหนึ่งของอาจารย 
ปวยไมเห็นดวย และตั้งคํ าถามวา เหตุใดผูคนในประเทศยากจนดังเชนประเทศไทย จึงตองให 
เงินอุดหนุนประเทศที่ร่ํ ารวยกวาดังเชนอังกฤษ อาจารยปวยตอบวา หองสมุด LSE เปนหองสมุด
สังคมศาสตรที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก การสนับสนุนทางการเงินแกหองสมุดนี้มิไดเปนประโยชน
เฉพาะคนอังกฤษ นักศึกษาและนักวิชาการชาติอ่ืนๆ ก็มีโอกาสใชประโยชนดวย

หองสมุดคณะเศรษฐศาสตรกอเกิดขึ้นมาไดก็เพราะมีผูเชื่อในความเปนสากล
ของหองสมุด มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอรชวยวางรากฐานหองสมุดนี้ หลังจากนั้นจึงเติบโตดวยการ 
พึ่งพิงงบประมาณแผนดิน ตอเมื่อมีการจัดตั้งหองสมุดคณะตางๆขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
งบประมาณการจัดซื้อหนังสือและวารสารตองเจียดใหแกหองสมุดคณะที่ต้ังขึ้นใหม หองสมุด 
คณะเศรษฐศาสตรพึ่งพิงงบประมาณแผนดินนอยลง โดยไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิอาเซีย
และมูลนิธิฟอรดแทนในบางดาน ลาสุดมูลนิธิไชยง ล้ิมทองกุลใหเงินอุดหนุน 1 ลานบาทสํ าหรับ
การจัดซื้อหนังสือวาดวยบรรษัทระหวางประเทศ (Transnational Corporations) และ 
ประวัติศาสตรธุรกิจ (Business History)

ในปจจุบัน หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร มธ. ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปนหองสมุดปวย  
อ๊ึงภากรณ ถึงจะยังหางไกลจาก Marshall Library แตก็อวดอางไดวาเปนหองสมุดเศรษฐศาสตร 
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย หองสมุดฯสะสมเอกสารและหนังสือวิชาการชนิดที่หาในหองสมุดอื่น 
ไดยาก ความเขมแข็งของบรรณารักษและเจาหนาที่ และความเอาใจใสของคณาจารยมีสวน 
ทํ าใหหองสมุดอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ เปนคลังเสบียงทางวิชาการของประเทศไทย หองสมุดฯ 
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มิไดรับใชเฉพาะคณาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หากยังรับใชประชาชนโดย 
ทั่วไป รวมทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ และภาคธุรกิจ 
เอกชน สปริตความเปนสากลของหองสมุดเปนมรดกที่ตกทอดจากอาจารยปวย

แตหองสมุดปวย อ๊ึงภากรณจะเติบใหญเปนฐานที่มั่นทางพุทธิปญญาในสังคม
ไทย และเติบโตเปนหองสมุดนานาชาติตอไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปรโฉมเปน Electronic 
Library จํ าเปนตองอาศัยทรัพยากรทางการเงินจํ านวนมาก งบประมาณแผนดินไมเคยพอเพียง 
ในการสะสมเสบียงทางวิชาการ สถานการณเวลานี้เลวรายกวาเมื่อสามทศวรรษที่แลว เมื่อคํ านึง
ถึงขอเท็จจริงที่วา ราคากระดาษและราคาหนังสือถีบตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สวนการพึ่งพิง 
เงินชวยเหลือจากตางประเทศก็เปนไปไดยาก ในเมื่อสังคมไทยเติบใหญทางเศรษฐกิจถึงปานนี้  
การหวังพึ่งนายทุนไทยแมจะเปนไปได แตก็หานายทุนไทยไดนอยรายนักที่ ร่ํ ารวยอยางมี 
วัฒนธรรม และเห็นความสํ าคัญของการสรางคลังอาวุธทางปญญา

บัดนี้ ถึงเวลาที่บรรดาศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
จักตองหวนกลับไปชวยเหลือสํ านักเกาของตน

ในบรรดาคุณธรรมทั้งปวงของอาจารยปวย กตัญูกตเวทิตาคุณนับเปน 
คุณธรรมอันโดดเดน อาจารยปวยอุทิศตนทํ างานตอบแทนแผนดินแม และตอบแทนสํ านักเกา  
ทั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ LSE ในกรณีหลังนี้ LSE ถึงกับมอบ 
ตํ าแหนง Honourary Fellow แกอาจารยปวย ในฐานที่เปนนักเรียนดีเดนและศิษยเกาที่เอาการ 
เอางาน LSE กอต้ังในป 2438 โดยสามีภรรยาชื่อ Sidney และ Beatrice Webb ซึ่งเชื่อมั่น 
ศรัทธาในแนวทางสังคมนิยมแบบเฟเบี้ยน (Fabian Socialism) ในโอกาสที่ LSE มีอายุครบ 100  
ป ในป 2538 LSE รวมกับธนาคารแหงประเทศไทยจัดตั้งทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนไทยชื่อ 
Dr.Puey Ungphakorn - LSE Centenary Scholarship

ผมขอเรียกรองบรรดาศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
เอาเยี่ยงอยางอาจารยปวยในการแสดงกตัญูกตเวทิตาคุณตอสํ านักตักศิลาเกาของตน และ
บํ าเพ็ญธรรมดวยการใหทาน ในวาระที่อาจารยปวยมีอายุครบ 80 ปนี้ ขอใหพี่ เพื่อน และนอง 
รวมสํ านักรวมใจกันบริจาคเงินใหได 80 ลานบาทสํ าหรับการพัฒนาหองสมุดปวย อ๊ึงภากรณ  
ในรอบสามทศวรรษที่ผานมา สํ านักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรผลิตบัณฑิตไปแลวประมาณ 
10,000 คน หากทุกคนรวมกันบริจาคเงินคนละ 1,000 บาท ก็จะไดเงินบริจาค 10 ลานบาท  
เปนอยางนอย บรรดาพี่ เพื่อน และนองที่ประสบความสํ าเร็จในการประกอบธุรกิจและการคา  
หากจะบริจาคคนละ 1 ลานบาท  ก็คงไมมีใครติฉินนินทา
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ขอใหลูกศิษยอาจารยปวยรวมใจกันบริจาคเงิน 80 ลานบาทเพื่อพัฒนาหองสมุด
ปวย  อ๊ึงภากรณ  มิใชเพื่ออาจารยปวย  หากแตเพื่อสรางฐานที่มั่นทางปญญาในสังคมไทย

หมายเหตุ   ผูประสงคบริจาคเงินแกหองสมุดปวย อ๊ึงภากรณ โปรดติดตอบรรณารักษ
      (คุณวนิดา  จันทนทัศน)  โทร  02 - 224 - 1380
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