วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ : สัมภาษณ์
ประเวช ตันตราภิรมย์ : ถ่ายภาพ

๑๐ ปีสถาบันหนังสือแห่งชาติ
“ผมเกิดมาเพื่อท�ำหนังสือ  และท�ำสิ่งซึ่งถูกต้องในเรื่องหนังสือ”

โปรดฟั ง มกุ ฏ อรฤดี อี ก ครั้ ง
“ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมี ‘สถาบันหนังสือแห่งชาติ’ ”

มกุฏ อรฤดี ให้สัมภาษณ์ใน สารคดี ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๔ เดือนเมษายน ๒๕๔๔
บทสัมภาษณ์ในคราวนั้น เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ภาพร่างและความคิดเรื่องสถาบันหนังสือแห่งชาติปรากฏชัดเจนที่สุด
เท่าทีเ่ คยมีมา และได้รบั การเผยแพร่สสู่ าธารณะอย่างกว้างขวางจนก่อให้เกิดผลบางประการในสังคมไทย อันเป็นเสมือนพันธกิจในชีวติ
ของเขาที่วาดหวังจะสร้างมหาวิหารนี้ให้เป็นจริงในสักวัน
หากแต่หนทางสู่มหาวิหารมิได้ง่ายดายเพียงนั้น
สามปีถัดมา นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สัมภาษณ์ใน สารคดี
ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๒๙ เดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ความว่า
“ผมได้อา่ นบทสัมภาษณ์คณ
ุ มกุฏ อรฤดี เรือ่ งสถาบันหนังสือแห่งชาติ ตอนนัน้ ผมยังเป็นรัฐมนตรีชว่ ยฯ สาธารณสุขอยู.่ ..คิด
มาตลอดว่าจะท�ำให้ความคิดเรื่องสถาบันหนังสือแห่งชาติเป็นจริงได้อย่างไร พอได้มาท�ำงานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก็รีบ
ติดต่อคุยกับคุณมกุฏ ถึงตอนนี้ แนวคิดเรื่องสถาบันหนังสือแห่งชาติก็กลายมาเป็นส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน)”
มกุฏเล่าว่าตนยังจ�ำได้ดี “หมอสุรพงษ์มาหาผมในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ บอกว่ามาช่วยกัน หลังจากนั้นก็เกิดการ
ประชุมใหญ่ที่กระทรวงการต่างประเทศ...”
สิบปีผา่ นไป ประเทศไทยมีสำ� นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรูแ้ ละหน่วยงานด้านการเรียนรูเ้ กิดขึน้ มากมาย มีกจิ กรรม
ส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ หากแต่สถาบันหนังสือแห่งชาติยังคงเป็นเพียงวิมานในอากาศ
เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ครบ ๑๐ ปีของแนวคิดสถาบันหนังสือแห่งชาติทปี่ รากฏครัง้ แรกใน  สารคดี ทีมงานติดต่อสัมภาษณ์
เขาอีกครั้ง ว่าด้วยเรื่องความจ�ำเป็นของสถาบันหนังสือแห่งชาติท่ามกลางวิกฤตการอ่านและระบบหนังสือที่พิกลพิการในสังคมไทย
โปรดฟัง มกุฏ อรฤดี อีกสักครั้ง...เขายังย�้ำค�ำเดิม “ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมี ‘สถาบันหนังสือแห่งชาติ’ ”
เพียงแต่ครั้งนี้มีหมายเหตุต่อท้ายว่า “หากคุณมาสัมภาษณ์ผมคราวหน้า ผมคงต้องพูดว่า ‘สายเสียแล้วที่ประเทศไทยจะมี
สถาบันหนังสือแห่งชาติ’ ”
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ผมอยากบอกคนในวงการหนังสือ ตั้งแต่นักเขียน นักแปล บรรณาธิการ
และคนท�ำหนังสือทั้งหลายว่า วิชาชีพของเราจะไม่ไปไหนหรอกถ้าเผื่อว่าไม่จัดการ
อะไรบางอย่างให้ผิดไปจากที่เคยเป็น และอย่างส�ำนึกเพื่อประโยชน์ของคนอื่น
อีกสักนิด หยุดคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองชั่วขณะ และศึกษาค�ำขอร้อง
ในนามของสถาบันหนังสือแห่งชาติ”

สิบปีนบั จากทีค่ ณ
ุ เสนอโครงสร้างสถาบันหนังสือแห่งชาติ เกิดอะไร
บ้างกับประเทศนี้
สิบปีผมเข้าใจว่าหลายหมื่นล้านที่สูญเสียไปกับเรื่องหนังสือ
ไม่ว่าจะประมูลหนังสือ ซื้อหนังสือแจก จัดพิมพ์หนังสือหรือเอกสาร
ในหน่วยงานราชการ รวมถึงจัดงานเปิดตัวโครงการต่าง ๆ เช่นวาระ
การอ่านแห่งชาติ ใช้เงินเป็นสิบล้าน แล้วทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ได้ผล
คนในวงการหนังสือก็รู้ แต่ผมไม่เข้าใจว่าท�ำไมไม่มีใครที่จะพยายาม
หยุดหรือบอกรัฐบาลว่ามันไม่ได้ผลหรอก พอปีรุ่งขึ้นรัฐบาลใหม่ก็
จัดอีกแต่ไม่เคยบอกเลยว่าที่จัดไปปีที่แล้วได้ผลอะไร เงินที่สูญไป
ในสิบปีถ้าเผื่อว่าตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึง
วันนี้ก็ ๖ ปีแล้ว ระยะเวลาพอ ๆ กับที่สิงคโปร์มีกฎหมายแล้วเริ่มท�ำ
ระบบหนังสือ ๖ ปีผ่านไปเขาขายซอฟต์แวร์ว่าด้วยการจัดการระบบ
หนังสือ การจัดการห้องสมุด การจัดการไอที ให้ประเทศอื่นได้แล้ว
แม้แต่ห้องสมุดใหญ่บางแห่งในประเทศไทยก็ซื้อซอฟต์แวร์มาจาก
สิงคโปร์
ท�ำไมสถาบันหนังสือแห่งชาติถึงยังไม่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
ตอนที่เราเสนอโครงสร้างนี้แก่รัฐบาลทักษิณเมื่อปี ๒๕๔๕
ดู เ หมื อ นว่ า รั ฐ บาลก็ ช อบใจนะ จั ด งานใหญ่ โ ตที่ ก ระทรวงการ
ต่างประเทศ ผมเดินทางไปตามจังหวัดต่าง ๆ ภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ระดมความคิดทั่วประเทศ ดูเหมือนทุกคน
จะเข้าใจ แต่บังเอิญอาจจะมีปัญหาภายในของรัฐบาลเอง ท�ำให้
สิ่งซึ่งเห็นด้วยในตอนแรกว่าควรจะตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติอย่าง
เป็นระบบโครงสร้าง ก็กลายเป็นการตั้งห้องสมุดในห้างสรรพสินค้า
(TK Park) แทน
อันทีจ่ ริงตอนนัน้ เราท�ำประชามติไว้เรียบร้อยแล้ว เราพยายาม
เชิญคนทุกสาขาอาชีพ นักเขียน นักแปล บรรณาธิการ ฯลฯ มาร่วม
ประชุมเสวนา แล้วทุกคนเห็นพ้องจนออกมาเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ระบบหนังสือและการอ่านแห่งชาติ พ.ศ. ... กระบวนการมาสะดุด
ในช่วงเสนอกฤษฎีกา ปรากฏว่าคนของรัฐบาลอ้างเป็นเจ้าของเรื่อง
แล้วขอเปลี่ยนรายละเอียดในกฤษฎีกา
ผมจะเล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่ง เมื่อตอนที่เราเสนอโครงสร้างนี้

164 นิตยสารสารคดี ฉบับที่ ๓๑๔ เมษายน ๒๕๕๔
interview2.indd 164-165

แก่รัฐบาล ปรากฏว่ามีคนในวงการหนังสือเข้าหารัฐมนตรีบอกว่า
ไม่ควรตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติ คือเขารู้สึกว่าเขาเสียผลประโยชน์
แต่เขาไม่ได้ฟังค�ำอธิบายว่าทุกคนจะได้ผลประโยชน์ทั้งหมด เพราะ
ต่อไปนี้ส�ำนักพิมพ์ก็ต้องแข่งกันท�ำหนังสือดี จะมีหน่วยงานที่จะเลือก
หนังสือส่งไปยังห้องสมุดโรงเรียนซึ่งมีอยู่ ๔ หมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศ  
๔ หมื่นกว่าแห่งอย่างน้อยที่สุดจะต้องมี ๑ หมื่นแห่งสั่งซื้อหนังสือ
ของคุณถ้าคุณผลิตหนังสือดี รัฐบาลโดยหน่วยงานนีก้ ต็ อ้ งซือ้ อย่างน้อย
ทีส่ ดุ ๑ หมืน่ เล่ม ท�ำไมไม่ใช่ ๔ หมืน่ เล่ม ข้อนีไ้ ปเกีย่ วโยงกับแนวคิด
เรือ่ งระบบหนังสือหมุนเวียน สมมุตโิ รงเรียน ๔ แห่ง เราไม่จ�ำเป็นต้อง
ซื้อหนังสือ ๔ เล่มในชื่อเดียวกัน ซื้อ ๑ เล่มแล้วหมุนเวียน ท้ายที่สุด
รัฐบาลก็ประหยัดเงิน ขณะที่ส�ำนักพิมพ์ขายหนังสือได้แน่ ๆ ถ้าคุณ
ผลิตหนังสือดี ปรากฏว่าเขาคิดว่าหากมีหน่วยงานทีค่ อยกรองหนังสือ
ดี ๆ เขาแย่แน่ เขาก็ไปพูดคุยกับรัฐมนตรี ทุกคนเห็นแก่ผลประโยชน์
หมด เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงเดินไปไม่ได้
แล้วสิบปีที่ผ่านมา มีเรื่องดี ๆ บ้างไหมคะ หรือมีอะไรที่ด�ำเนินการ
ล่วงหน้ารัฐบาลไปแล้ว
ผมย่อมไม่เห็นเรือ่ งดีของรัฐบาลในข้อนี้ เพราะบังเอิญตรงทีว่ า่
เรามีเป้าหมายใหญ่เสียแล้ว เรื่องอื่น ๆ เลยเป็นเรื่องกระจอกงอกง่อย
หมด เช่นเขาท�ำแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เราก็นงั่ หัวเราะ
ว่ า วัฒ นธรรมการอ่ านมั น สร้ า งได้ ห รื อ แล้ วเราท�ำ ให้ ดู เราสร้ าง
วัฒนธรรมการอ่านโดยที่เราไม่พูดถึงวัฒนธรรมการอ่านสักค�ำ ท้าย
ทีส่ ดุ สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ภายในเวลา ๒ เดือน วัฒนธรรมการอ่านเกิดขึน้
ได้ถ้ารู้วิธีการ สร้างไม่ได้ด้วยการพูดหรือเที่ยวไปส่งเสริมตรงนั้นที
ตรงนีท้ ี กลายเป็นเอาเงินไปแจก แต่ไม่มวี ธิ ที จี่ ะท�ำอย่างไรให้คดิ กันเอง
ท�ำกันเองโดยที่ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงหรือจัดหาพี่เลี้ยงกันเอง
แนวคิดเรื่องระบบหนังสือหมุนเวียนนั้นผมเสนอในปีเดียวกับ
สถาบันหนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๒ ผมเสนอกรุงเทพมหานครท�ำ
ห้องสมุดในมัสยิด ๕๐ แห่ง และห้องสมุดในร้านหนังสือให้เช่าอีก ๕๐
แห่ง แต่ทางกรุงเทพมหานครบอกว่าไม่ใช่นโยบายของ กทม. ดังนั้น
เราจึงไปทดลองท�ำที่จังหวัดสตูลโดยใช้เงินส่วนตัวทั้งหมด แต่ไม่ค่อย
ได้ผลนักเพราะไม่มีคนในพื้นที่ดูแล จากนั้นเราไปท�ำระบบหนังสือ

หมุนเวียนนีใ้ นมัสยิด ๘ แห่งทีจ่ งั หวัดกระบี่ เราประสานกับคนในพืน้ ที่
ถามความต้องการว่าเขาอยากอ่านหนังสืออะไร เรามีคณะท�ำงาน
ท�ำหน้าที่บรรณารักษ์ในการคัดเลือกหนังสือ แม้กระนั้นก็ตามหนังสือ
กว่า ๗๐๐ รายการที่เราเลือกกันอย่างพิถีพิถัน พอไปถึงมัสยิดมีถึง
๗ รายการที่กรรมการมุสลิมขอคัดออก เพราะเป็นหนังสือว่าด้วยลัทธิ
ไม่ใช่ว่าด้วยศาสนา สิ่งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก
เรามีสมุดเล่มหนึ่ง ใครหยิบหนังสือเล่มไหนไปก็มาลงชื่อ
ถึงเวลามาคืน หนังสือไม่หายเลย ทัง้ ยังอยูใ่ นสภาพดีแถมกลับคืนมา
มากกว่าทีเ่ อาไปให้ดว้ ยซ�้ำ ถามว่าท�ำไมหนังสือไม่หาย เพราะวันแรก
ที่เอาหนังสือไปให้เราบอกเขาว่า “หนังสือเป็นสมบัติของพระเจ้า”  
เชื่อไหมครับว่าวันแรกที่เอาหนังสือไปให้ เขามาชุมนุมกันแล้วเขา
ตื่นเต้นมาก มีหนังสือว่าด้วยการนวด เขาไม่พูดพร�่ ำท�ำเพลง กาง
หนังสือออก คนที่มุงดูก็นอนยกเท้าเลย คนหนึ่งอ่าน อีกคนก็นวด ๆๆ  
สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า ภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน วันรุ่งขึ้น
เขาทักทายกันว่า “เมื่อวานอ่านหนังสืออะไร”
ท�ำไมเราถึงท�ำในมัสยิด ความลับก็คอื ว่าเราจะหาวิธแี ก้ปญ
ั หา
ภาคใต้โดยไม่ใช้อาวุธในอนาคต จากที่เราไปสตูล กระบี่ คนสอง
หมู่บ้านอาจไม่ค่อยถูกกันในตอนแรก แต่พอน�ำระบบนี้เข้าไปเขาได้
พูดคุยทักทายไปมาหาสู่ เขาเริ่มเป็นมิตรกัน ถ้าคนมุสลิมในภาคใต้
ได้เรียนรูอ้ ะไรมากเท่าทีเ่ ขาควรจะรู้ ผมคิดว่าในอนาคตการแก้ปญ
ั หา
เราไม่ต้องฆ่ากันแล้ว นี่คือเป้าหมายสูงสุด
อันทีจ่ ริงตอนทีร่ า่ งโครงสร้างสถาบันฯ ระบบหนังสือหมุนเวียน
เป็นเรื่องที่เรายังคิดว่าเป็นไปไม่ได้มากที่สุด แต่ท้ายที่สุดกลับเป็น
ระบบทีด่ ที สี่ ดุ และท�ำได้เร็วกว่าเรือ่ งอืน่ แต่ตอ้ งไม่ลมื นะครับว่าระบบ
หนังสือหมุนเวียนเป็นเพียงกลไกหนึ่งของระบบหนังสือ ไม่ใช่ว่าพอมี
ระบบนี้แล้วจะแก้ปัญหาการอ่านของชาติได้
วันนี้คุณมกุฏอยากจะพูดอะไร กับใครคะ
ตอนแรกพยายามทีจ่ ะพูดกับรัฐบาล พยายามทีจ่ ะตะโกนบอก
รัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย แต่ขณะนีผ้ มอายุมากขึน้ แล้ว ผมอยากจะพูด
กับคนในวงการหนังสือ ผมอยากบอกคนในวงการหนังสือ ตั้งแต่
นักเขียน นักแปล บรรณาธิการ และคนท�ำหนังสือทัง้ หลายว่า วิชาชีพ

ของเรา วงการหนังสือของเรา จะไม่ไปไหนหรอกถ้าเผื่อว่าไม่จัดการ
อะไรบางอย่างให้ผิดไปจากที่เคยเป็น และอย่างส�ำนึกเพื่อประโยชน์
ของคนอื่นอีกสักนิด ลืมประโยชน์ของตัวเองสักชั่วขณะ ไม่ได้บอก
ให้อุทิศชีวิต อุทิศเงิน ไม่ต้องอุทิศอะไรเลย เพียงแต่ว่าหยุดคิดถึง
ผลประโยชน์ ข องตั ว เองชั่ ว ขณะ และศึ ก ษาค� ำ ขอร้ อ งในนามของ
สถาบันหนังสือแห่งชาติ แล้วอาจจะคิดได้ว่าเพียง ๑ หรือ ๒ ปีถัด
จากนี้ ทุกอย่างที่เราบอกว่าเป็นทุกข์ ไปศูนย์สิริกิติ์แต่ละครั้งเป็นทุกข์
จะต้องเหนื่อย จะต้องบากหน้า จะต้องตกระก�ำล�ำบาก เราอาจจะ
สบายขึ้น เพราะอย่างน้อย ๆ หนังสือดีก็จะมีคนมาคอยคัดกรองว่า
ขอสั่งซื้อสักหมื่นเล่มเพื่อที่จะส่งไปยังห้องสมุดทั่วประเทศ จะมีค�ำนี้
เกิดขึน้ เพราะว่าคณะกรรมการทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ในสถาบันหนังสือแห่งชาติ
ก็มาจากพวกคุณนั่นแหละ
ถ้าเผื่อว่าคุณศึกษาสิ่งที่ผมพูดมาสิบปีได้ทะลุปรุโปร่ง คุณจะ
เห็นเลยว่าหนทางที่มีอยู่นี้มืดแปดด้าน มันตีบตันเสียจนกระทั่งเช้า
ขึ้นมาคุณก็ตื่นมาด้วยความคิดว่าถึงเวลาต้องไปศูนย์สิริกิติ์หรือยัง
เวลาหลับก็คิดแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปศูนย์สิริกิติ์นะ แล้วคุณก็จะมีชีวิตอยู่
ตลอด ๑ ปีด้วยค�ำว่าศูนย์สิริกิติ์ แต่มีหนทางมากกว่านั้นอีกตั้งเยอะ
ทีเ่ ราจะไปได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งบากหน้าขนหนังสือไปจัดบูท นักเขียนไม่ตอ้ ง
แบกหนังสือไปยืนขาย สถาบันฯ จะหาทีท่ างให้นกั เขียนท�ำงานด้วยซ�ำ้
แต่ส�ำนักพิมพ์ต่าง ๆ ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่คะ
ส�ำนักพิมพ์ไม่เดือดร้อน แต่ศักดิ์ศรีของนักเขียนสูญหายไป
บ้างหรือเปล่าผมไม่ทราบ ลึก ๆ ลงไปในหัวใจของนักเขียนทีไ่ ปยืนแจก
ลายเซ็นสูญเสียไปบ้างหรือเปล่า ผมไม่ทราบจริง ๆ ถ้าวันหนึง่ นักเขียน
ไม่ตอ้ งบากหน้าไปให้ลายเซ็นเพือ่ จะขายหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ แต่นักเขียนมี ที่ ท างที่ จ ะจั ด งานเปิ ด ตั ว หนั ง สื อ ที่ ส ถาบั น
หนังสือแห่งชาติ มีที่ทางที่จะมานั่งฟังอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการรู้
เช่นถ้าอยากเขียนเรือ่ งเรือด�ำน�ำ้ ก็มาทีส่ ถาบันฯ สถาบันฯ จะส่งคุณไป
ศึกษาเรื่องนี้ที่กองทัพเรือ ถ้าอยากเขียนเรื่องยานอวกาศ คุณมาที่
สถาบันฯ สถาบันฯ จะส่งคุณไปนาซา สถาบันฯ ต้องท�ำให้ได้ถงึ ขนาด
นั้น ไม่เช่นนั้นนักเขียนก็ดักดานอยู่กับอะไรไม่รู้ ฝันอะไรก็ไม่รู้ อ่าน
หนังสือ ๒-๓ เล่มก็รู้สึกเป็นพระเจ้าของวงการนักเขียนแล้ว
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นักเขียนบางคนถึงกับลุกขึ้นมาท�ำส�ำนักพิมพ์เองเลยก็มี
ถามว่าเพราะอะไร เพราะว่าส�ำนักพิมพ์ใหญ่ ๆ ไม่รับผลงาน
ของคุณใช่ไหม ถ้าเผือ่ ว่ามีระบบทีด่ ี และหนังสือขายได้ดตี ามสมควร
นักเขียนไม่ตอ้ งเหนือ่ ยท�ำส�ำนักพิมพ์ การท�ำส�ำนักพิมพ์ไม่ใช่เรือ่ งสนุก
เท่าไรนะ จะต้องนึกถึงเรื่องธุรกิจซึ่งเราไม่ค่อยถนัดนัก แล้วบางที
อาจขาดทุน แต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งซึ่งก็คือสถาบันฯ บอกว่าถ้าคุณมี
ต้นฉบับทีด่ แี ต่ขายใครไม่ได้ คุณมาหาเรา เราเห็นว่าต้นฉบับของคุณดี
เราพิ ม พ์ ใ ห้ ส� ำ หรั บ ห้ อ งสมุ ด จะดี ก ว่ า ไหม และส�ำ หรั บ นั ก เขี ย น
สถาบันฯ ควรจะมีทะเบียนนักเขียนเพื่อที่จะดูแลในฐานะนักเขียน
ของชาติ ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ในยามเขียนหนังสือไม่ได้ หรือในยาม
ที่มีปัญหาในเรื่องใดก็ตาม อย่างน้อยที่สุดมีคนที่จะดูแล แต่ขณะนี้
นักเขียนทั้งหลายหวังพึ่งที่ไหนก็ไม่ได้ ยังไม่นับบรรณาธิการต้นฉบับ
บรรณาธิการขณะนี้เหมือนเจ้าไม่มีศาล โดยเฉพาะบรรณาธิการอิสระ
บางวันส�ำนักพิมพ์มีงานเยอะป้อนให้ท�ำ บางวันไม่มีงาน หรือรู้สึกว่า
จ่ายแพงก็เลิกจ้าง
ผมพยายามบอกว่าที่เราด้อยกว่าประเทศอื่นในเรื่องหนังสือ
และการอ่านนัน้ เป็นเพราะว่า หนึง่ นักเขียนของเราอ่านหนังสือไม่มาก
ไม่ได้อ่านงานคลาสสิกที่เขายกย่องกันทั้งโลก แล้วพอจะถ่ายทอด
ความนึกคิด การเปรียบเปรย ก็คิดไม่ออก เราได้แต่อ่านหนังสือ
ชั้นสอง ความรู้ของเราเป็นชั้นสอง เพราะฉะนั้นการกระท�ำของเราก็
เป็นชั้นสองชั้นสาม เหตุที่ไม่มีใครอยากพิมพ์หนังสือคลาสสิกเพราะ
ใช้เวลาแปลยาวนานมาก พิมพ์เสร็จไม่มีคนซื้อ ขาดทุนเห็น ๆ อันที่
จริงต้องเป็นหน้าทีข่ องรัฐบาลทีจ่ ะจัดหาหนังสือคลาสสิกให้แก่นกั เขียน
และประชาชนของตนอ่าน อย่างเช่นทีญ
่ ปี่ ุ่น จีน เวียดนามท�ำ เว้นแต่
ประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า  
ประเทศไทยด้อยกว่าใครอื่นในเรื่องนี้
หนังสือแปลบางเล่มแปลผิดแปลถูกก็ไม่มใี ครรูอ้ กี ถ้าใน ๑๔
ห่วงโซ่ปัญหาในระบบหนังสือขาดบรรณาธิการที่ดี ต้นฉบับที่ออกมา
ก็ไม่ถูกต้อง ไม่ประณีต ภาษาผิด คนอ่านก็ได้รับหนังสือที่ไม่สมบูรณ์  
เมื่อได้รับหนังสือที่ใช้ภาษาผิด เขาก็รับเอาภาษาผิดไปใช้เป็นภาษา
ปรกติ ดังนั้นมันเชื่อมโยงกัน ขาดอะไรไปตรงไหนกระทบถึงกันหมด
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๑๔ ห่วงโซ่ปัญหาในระบบหนังสือมีอะไรบ้าง และต้องการทางแก้
อย่างไร
ระบบหนังสือในประเทศไทยมีปญ
ั หาทัง้ หมด ๑๔ ห่วงโซ่ เริม่
ตั้งแต่
๑. นโยบายของรัฐ และงบประมาณ สมมุตวิ า่ รัฐบาลไม่มี
นโยบายเรือ่ งระบบหนังสือและการอ่าน ท�ำอย่างไรก็ไม่เกิด แต่จะเกิด
อะไร จะเกิดกิจกรรมเท่าทีร่ ฐั จะนึกได้ พอไม่มนี โยบายมาตัง้ แต่แรกว่า
จะจัดระบบหนังสือและการอ่านของประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว
ได้อย่างไร จะต้องร่างกฎหมายฉบับไหน จะต้องยุบกฎหมายฉบับไหน
เขาก็ท�ำอะไรไม่ได้ ทุกวันนี้รัฐบาลเข้ามาก็จะถามสมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยว่าคุณมีความเห็นอย่างไร
สมาคมฯ ก็บอกว่าประมูลหนังสือ สมาคมฯ ก็บอกว่าบริจาคหนังสือ
พอรัฐบาลดูว่าบริจาคหนังสือดีก็เสนอเป็นกฎหมาย นอกจากไม่มี
โครงสร้างที่เป็นระบบแล้วยังจะผูกห่วงโซ่ใหม่ขึ้นมา
๒. โครงสร้างการจัดการเรือ่ งหนังสือและการอ่าน (รวมถึง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง) เมื่อมีนโยบายของรัฐบาลแล้ว สิ่งที่
จะต้องท�ำต่อไปก็คือพยายามหากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น
กฎหมายของหอสมุดแห่งชาติ มีไหมที่จะบังคับให้คนส่งหนังสือไปที่
หอสมุดแห่งชาติได้ทกุ คน ไม่มี แต่มกี ฎหมายของกรมต�ำรวจ กฎหมาย
การพิมพ์เก่าฉบับหนึง่ ให้สง่ หนังสือ ๒ เล่ม ภายหลังมีพระราชบัญญัติ
จดแจ้งการพิมพ์ ซึ่งไม่ใช่กฎหมายของหอสมุดแห่งชาติ เมือ่ หอสมุด
แห่งชาติไม่มกี ฎหมาย หอสมุดแห่งชาติกบ็ งั คับให้ส�ำนักพิมพ์สง่ หนังสือ
ไม่ได้ เมื่อหอสมุดแห่งชาติบังคับเอาหนังสือไม่ได้ก็ไม่มีหลักฐานของ
สิ่งพิมพ์ในประเทศ เมื่อไม่มีกฎหมายของหอสมุดแห่งชาติก็ไม่อาจจะ
บังคับว่าสื่อต่าง ๆ ทั้งหลาย เช่น เทป วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ โปสเตอร์
ฯลฯ คือหนังสือ ซึ่งในประเทศอื่นเขาถือเป็นหนังสือทั้งนั้น ต้องส่งให้
หอสมุดแห่งชาติเพื่อจะศึกษาประวัติศาสตร์ไปอีกยาวนานได้
๓. ระบบหนังสือสาธารณะ (ห้องสมุด) ของชาติ เป็นห่วงโซ่
หนึ่งที่เรามีปัญหาอยู่ขณะนี้ ถ้าเผื่อว่ารัฐบาลมีนโยบายและจัดการ
โครงสร้างเรื่องหนังสือและการอ่านแล้ว สิ่งที่รัฐบาลจะต้องท�ำต่อไป
ก็คือระบบหนังสือสาธารณะ นั่นหมายความว่ารัฐจะต้องค�ำนวณ

จากความหนาแน่นของประชากร เช่นในกรุงเทพฯ ความหนาแน่น
ประชากร ๕ ล้าน ๗ ล้าน นัน่ หมายความว่าต้องมีหอ้ งสมุดเป็นพันแห่ง
เลยนะ แต่ถา้ ดูความหนาแน่นของประชากรทีต่ า่ งจังหวัดซึง่ อยูก่ ระจาย
ออกไปแล้วมีห้องสมุดแห่งเดียว ก็ไม่ใช่เช่นกัน เพราะฉะนั้นจะต้อง
ศึกษาระบบหนังสือสาธารณะควบคูก่ บั ข้อ ๔
๔. ระบบสังคมทีแ่ ตกต่าง สืบเนือ่ งจากข้อ ๓ นัน่ หมายความ
ว่า ความแตกต่างทางสภาพสังคม สภาพท้องที่ สภาพภูมิศาสตร์
สภาพเศรษฐกิจ ขนบวัฒนธรรมและอาชีพ แม้กระทั่งความรู้ความ
เข้าใจด้านการเมือง เป็นตัวแปรส�ำคัญในการจัดการเรือ่ งระบบการอ่าน
ในท้องถิน่ เช่นในกรุงเทพฯ เรารูว้ า่ จะจัดห้องสมุดอย่างไร อยูต่ รงไหน
บนเนื้อที่เท่าไร ในจ�ำนวนคนเท่าไร อาจจะเอาจ�ำนวนประชากรเป็น
ตัวตั้ง แต่ในขณะที่แม่ฮ่องสอน เนื้อที่เกือบเท่า ๆ กรุงเทพฯ หรือ
มากกว่า คุณจะจัดห้องสมุดให้มากเท่ากรุงเทพฯ ก็ไม่ได้ เพราะมี
จ�ำนวนประชากรน้อยกว่า และความต้องการหนังสือประเภทต่าง ๆ
ไม่เหมือนกันกับในกรุงเทพฯ เช่นนี้เป็นต้น
๕. ระบบการศึกษา เราได้นกึ ถึงระบบการศึกษาโดยพ่วงเอา
ระบบหนังสือและการอ่านเข้าไปด้วยหรือเปล่า นั่นหมายความว่า
ในระบบการศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ทุ ก ระดั บ จะต้ อ งนึ ก ถึ ง ข้ อ ก่ อ นหน้ า นี้ คื อ
ห้องสมุด เราจะต้องพ่วงห้องสมุดนั้นเข้าไปในระบบการศึกษาด้วย

พร้ อ ม ๆ กั น ระบบการศึ ก ษาจะมี ค รู นั ก เรี ย น หนั ง สื อ เรี ย น
เท่านั้นไม่พอ จะต้องมีห้องสมุดที่ดี ห้องสมุดที่ดีไม่จ� ำเป็นต้องมี
คอมพิวเตอร์ เอาหนังสือพื้นฐานให้ได้ก่อน ส�ำหรับชั้นเด็กเล็กให้เริ่ม
หนังสือพื้นฐานเสียก่อน มีคนวิเคราะห์ด้วยซ�้ำว่าถ้าเราน�ำระบบไอที
ไปให้เด็กเร็วเกินไป เด็กบางกลุ่มอาจจะเกลียดหนังสือเลยด้วยซ�้ ำ 
เพราะว่ า เขาติ ด นิ สั ย ตื่ น มาต้ อ งเล่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต พอวั น หนึ่ ง ไม่ มี
อิ น เทอร์ เ น็ ต ก็ ไ ม่ อ ยากอ่ า นหนั ง สื อ แล้ ว เช่ น กั น กั บ เราให้ เ ด็ ก นั่ ง
รถเก๋งทุกวัน ๆ เขาก็ไม่อยากเดิน ไม่อยากขึ้นรถเมล์ ไม่ขี่จักรยาน
เพราะมันสบายเสียแล้ว
๖. นักเขียน และนักแปล ต้องมีคนดูแลเขา จะต้องผลิต
คนเหล่านี้ จะต้องให้นักเขียนและนักแปลมีคุณภาพดีขึ้น ในด้าน
เนือ้ หา ในด้านความรู้ ในด้านวิชาการ ไม่ใช่เพ้อฝันอย่างเดียว ขณะนี้
เรามีนักเขียนเพ้อฝันเยอะ แต่นักเขียนด้านวิชาการด้านความรู้น้อย
แล้วไม่มใี ครทีจ่ ะสร้างนักเขียนขึน้ มา เราไม่พยายามมีเป้าหมายทีจ่ ะ
สอนคนที่มีความรู้ คนเรียนปริญญาเอก-โท คนมีความรู้เฉพาะด้าน
ให้มาเขียนหนังสือ เช่นเราไม่คอ่ ยสนับสนุนให้แพทย์เขียนหนังสือหรือ
เขียนหนังสือให้คนอ่านรู้เรื่อง
๗. บรรณาธิ ก ารทุ ก สาขา ทุ ก สาขาขึ้ น สนิ ม สมาคม
บรรณาธิการก็ยงั ไม่มี กลุม่ ก้อนบรรณาธิการก็ยงั ไม่มี วิชาความรูท้ เี่ ป็น
ฐานจริง ๆ ของบรรณาธิการก็ยงั ไม่มี อันทีจ่ ริงควรต้องมีและต้องเกิด
๘. บรรณารักษ์ และนักวิจารณ์ เราจัดไว้ในหมวดเดียวกัน
เพราะว่าคนสองพวกนี้ท�ำหน้าที่คล้าย ๆ กัน บรรณารักษ์มีหน้าที่
แนะน�ำหนังสือ จัดหมวดหมู่หนังสือ จัดกิจกรรมความรู้ นักวิจารณ์
ก็ต้องพูดถึงหนังสือในทัศนะทางวิชาการ ในทางที่ส่งเสริมสร้างสรรค์
จะในทางลบทางบวกก็แล้วแต่หนังสือประเภทนัน้ ๆ ขณะนีน้ กั วิจารณ์
อาชีพในเมืองไทยไม่มี เพราะฉะนัน้ เราจะต้องท�ำอาชีพสองอาชีพนีใ้ ห้
แข็งแรงมั่นคง
๙. ผูม้ อี าชีพในวงการพิมพ์และหนังสือ เช่น ช่างเรียงพิมพ์
ช่างแท่น ช่างพิมพ์ ช่างพับ ร้านเย็บกี่ ร้านไสกาว เราต้องเข้าไปดูแล
เขา ในเรื่องสุขอนามัย ในเรื่องความก้าวหน้า ในเรื่องความเจริญทาง
อาชีพ ในเรื่องสวัสดิการ ในเรื่องอะไรต่อมิอะไร
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“ผมพูดซ�้ำจากที่เคยพูดเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วคือ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย
จะต้องมีสถาบันหนังสือแห่งชาติ ถ้าพ้นจากนี้คราวหน้าผมอาจจะต้องพูดว่า
สายเสียแล้วที่ประเทศไทยจะมีสถาบันหนังสือแห่งชาติ
เพราะว่าด้วยพระราชกฤษฎีกาบริจาคหนังสือเสรีท�ำให้เราสิ้นชาติไปเสียแล้วตอนนั้น

๑๐. ครู อาจารย์ ส�ำคัญที่สุด ถ้าเผื่อครูบาอาจารย์ตั้งแต่
ชัน้ ประถมถึงชัน้ มัธยมไม่สนใจเรือ่ งหนังสือ เด็กมหาวิทยาลัยก็ไม่อา่ น
หนังสือ นี่เป็นเรื่องปรกติธรรมดา เราต้องขัดห่วงโซ่นี้ทีละอัน
๑๑. พ่อแม่ ผูป้ กครอง เมือ่ ๔-๕ ปีกอ่ นมีค�ำพูดว่าการอ่าน
ต้องเริ่มจากครอบครัว ผมบอกประเทศไทยเริ่มไม่ได้ เพราะว่าพ่อแม่
หนึ่งจน สองไม่มีเวลา สามไม่มีความรู้ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะพูด
เรื่องนี้เราต้องพูดในอีกสัก ๒๐ ปีข้างหน้าให้เด็กที่เราสอนให้เขา
รักการอ่านได้โตขึ้นเป็นพ่อแม่เสียก่อน ถ้าเผื่อว่าจ�ำเป็นเราจะต้อง
มีระบบทีจ่ ะจัดการกับพ่อแม่ผปู้ กครองให้เห็นความส�ำคัญของหนังสือ
เราต้องสร้างทัศนะแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ท�ำอย่างไรที่จะให้พ่อแม่
ผู ้ ป กครองเข้ า ใจ เอาละ เราก็ ต ้ อ งรู ้ ว ่ า พ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองอ่ า น
หนังสือพิมพ์ไหม ไม่อ่าน แต่ดูทีวีไหม ดู ก็พยายามที่จะส่งเสริม
รายการทีวีให้มีการอ่านหนังสือ สมมุติว่าช่วยไม่ได้ละครทีวีต้องมี
เรื่องรักตบตี ไม่เป็นไร แทรกเรื่องการอ่านหนังสือเข้าไปในเรื่องรัก
ตบตีนั่นแหละ เป็นฉาก ๆๆ ทุกตอนพระเอกหรือนางเอกถือหนังสือ
อ่านหนังสือ แค่นี้ก็ได้แล้ว
๑๒. คนท�ำหนังสือ และส�ำนักพิมพ์ ถามว่าประเทศไทย
ขณะนีม้ บี รรณาธิการต้นฉบับแปลและบรรณาธิการต้นฉบับทีด่ สี กั กีค่ น
มี ห นั ง สื อ ที่ ผ ่ า นการตรวจแก้ โ ดยบรรณาธิ ก ารต้ น ฉบั บ สั ก กี่ เ ล่ ม  
สถาบันฯ ต้องท�ำให้อาชีพบรรณาธิการลงหลักปักฐานให้เขาอยูไ่ ด้อย่าง
มีศกั ดิศ์ รีเช่นเดียวกับครูหรือแพทย์ ปัญหาของส�ำนักพิมพ์โดยเฉพาะ
ส�ำนักพิมพ์เล็ก ๆ ไปงมซื้อกระดาษก็แพงที่สุด ร้านเพลตก็แพงที่สุด
เลวที่สุดแถมยังถูกโกงอีก ต้องใช้กระดาษเท่าไรยังค�ำนวณไม่เป็นเลย  
สถาบั น ฯ จะมี ห น้ า ที่ ดู แ ลส� ำ นั ก พิ ม พ์ เ ล็ ก ๆ เดื อ นนี้ คุ ณ ต้ อ งการ
กระดาษกี่รีม ซื้อรวมกัน เมื่อนั้นคุณจะสู้ส�ำนักพิมพ์ใหญ่ ๆ ได้เพราะ
ต้นทุนเท่ากัน สถาบันฯ จะต้องท�ำหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับหนังสือทัง้ หมด
๑๓. สายส่ง และร้านหนังสือ เป็นปัญหาใหญ่ทเี ดียว สายส่ง
ค่อย ๆ หายไป เหลือสายส่งใหญ่ไม่กแี่ ห่ง ร้านหนังสือเล็ก ๆ ก็หายไป
ท�ำอย่างไรให้สายส่งกระจัดกระจายไม่ต้องผูกขาด ท�ำอย่างไรให้
ร้านหนังสือแฟรนไชส์มนี อ้ ยลง แล้วให้รา้ นหนังสือเดีย่ วอิสระมีมากขึน้
เพื่อที่คนจะได้ไม่ต้องผูกขาดประเภทหนังสือ เช่นถ้าเผื่อว่าเจ้าใหญ่
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๒-๓ เจ้านี้บอกว่าจะไม่ขายหนังสือฝ่ายซ้าย หนังสือฝ่ายซ้ายก็จะ
หายไปหมด มีแต่หนังสือฝ่ายขวา เพราะฉะนั้นก็จะเกิดการครอบง�ำ
ทางการเมืองขึ้น แล้วประเทศชาติจะเป็นอย่างไร
๑๔. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป นี่เป็นพื้นหลักเลย
ว่าเราจะต้องท�ำให้เขาชอบอ่านหนังสือและเข้าใจหนังสือตั้งแต่เด็ก  
เช่นน่าจะมีโรงเรียนสอนพิเศษเหมือนที่เราไปเรียนบัลเล่ต์ เราไปเรียน
ว่ายน�้ำ เราไปเรียนเทควันโด เราไปเรียนวาดเขียน เราไปเรียนเปียโน
เราไปเรียนไวโอลิน เราก็มีโรงเรียนหนังสือ คุณอยากให้เด็กอายุ
๖ ขวบชอบหนังสือ คุณส่งมาทีน่ ี่ เรามีหนังสือเต็มไปหมด แล้วเราสอน
หนังสือให้เด็กเติบโตมารักหนังสือเป็นบ้าเลย
ถ้าเราจัดการห่วงโซ่ทงั้ ๑๔ ห่วงนีไ้ ด้ การอ่านและระบบหนังสือ
จะพัฒนา แต่ขณะนี้เราไม่รู้ว่าห่วงโซ่แต่ละห่วงมีปัญหาอะไรบ้าง
อะไรที่คุณยังไม่ ได้ท�ำเกี่ยวกับเรื่องหนังสือ
ว่ากันที่จริง สิ่งที่เกี่ยวข้องผมคิดมาหมดแล้ว แต่สิ่งที่ยังไม่ได้
ท�ำคือท�ำให้สถาบันหนังสือแห่งชาติเป็นตัวตนเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา
ถ้าเผื่อว่าเป็นตัวตนเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อไร ห่วงโซ่แต่ละอย่างจะถูก
จั ด การโดยอั ต โนมั ติ มี ค นเสนอว่ า ถ้ า ผมไม่ ไ ปเป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบันฯ สถาบันฯ นี้ตั้งไม่ได้ ผมบอกนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากท� ำ 
เพราะไม่เช่นนั้นที่ผมต่อสู้มาทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อผมจะได้เป็นสิ่งนั้น
นั่นคือสิ่งที่ผมไม่รับ เพราะฉะนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลน่าจะสบายใจได้  
ไม่ว่ารัฐบาลใหม่เข้ามา คุณก็ยังจะผลักดันสถาบันหนังสือแห่งชาติ
นี้ต่อไป
สถาบันหนังสือแห่งชาติจำ� เป็นส�ำหรับประเทศไทย ผมยังเสนอ
เหมือนเดิม ไม่เคยล้าสมัยเลยนะครับ แล้วในอีกสัก ๕๐ ปีข้างหน้า
ก็ยังใช้ได้เพราะเราได้เขียนครอบคลุมไว้ทั้งหมดแล้ว ผมพูดซ�้ำจาก
ที่เคยพูดเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วคือ “ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมี
สถาบันหนังสือแห่งชาติ” ถ้าพ้นจากนีค้ ราวหน้า สารคดี มาสัมภาษณ์
ผมอาจจะต้องพูดว่า สายเสียแล้วที่ประเทศไทยจะมีสถาบันหนังสือ
แห่งชาติ เพราะว่าด้วยพระราชกฤษฎีกาบริจาคหนังสือเสรีทำ� ให้เรา
สิ้นชาติไปเสียแล้วตอนนั้น
พระราชกฤษฎีกาบริจาคหนังสือเสรีที่ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม

จะน�ำไปสู่อะไรหรือก่อให้เกิดอะไรขึ้น
สิง่ ทีเ่ ราวิตกคือปัญหากับเด็ก จะส่งผลทางไหนบ้างก็ขนึ้ อยูก่ บั
หนังสือที่เด็กได้รับหรือที่ผู้บริจาคป้อนเข้าไป หนึ่ง ปัญหาในทาง
สติปญ
ั ญา เรือ่ งบริโภคนิยม เช่นหนังสือว่าด้วยดารา ว่าด้วยโทรศัพท์
มือถือ เด็กก็จะฟุ้งเฟ้อไปทางนั้น หรือเรื่องโตก่อนวัย เช่นบริจาค
หนังสือโรมานซ์ให้โรงเรียนชัน้ ประถมปลาย เด็กทีเ่ ริม่ เติบโตมีฮอร์โมน
เพศแล้วสมองก็จะคิดแต่เรือ่ งนี้ แล้วจะโง่ลงเรือ่ ย ๆ สติปญ
ั ญาถดถอย
ลงเรื่อย ๆ สอง ปัญหาเรื่องการเมือง เราจะมีนักการเมืองเลวใช้
ช่องทางนี้โดยการพิมพ์หนังสือโฆษณาตัวเองเหมือนที่ท�ำกันเกลื่อน
ส่งไปตามห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ แล้วกรองไม่ได้ สิง่ เหล่านีเ้ ราไม่ได้
คิดกัน เราคิดกันแต่ว่าไม่เป็นไรน่า ขอแค่ให้มีหนังสือ คนเราย่อมมี
วิจารณญาณที่จะเลือกเอง วิจารณญาณนั้นน่ะส�ำหรับเด็กโต แต่กับ
เด็กอายุ ๑๒-๑๓ นี่คือปัญหาใหญ่เลย
อีกประการหนึง่ คือ มันเป็นช่องทางทีจ่ ะกลับไปสูร่ ะบบเดิม คือ
การขายตรงของส�ำนักพิมพ์ตา่ ง ๆ แก่โรงเรียน และให้เปอร์เซ็นต์ใต้โต๊ะ
แก่ครูผู้ซื้อหรือผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจ ซึ่งเริ่มแล้ว ทันทีหรือก่อนประกาศ
กฤษฎีกาด้วยซ�ำ้ ซึง่ เป็นเรือ่ งอันตรายอย่างยิง่ เพราะพอมีคา่ ตอบแทน
เข้ามา การพิจารณาเลือกหนังสือล�ำเอียงแล้ว ครูจะกลายเป็นนักต่อรอง
ครูจะกลายเป็นนักคิดค�ำนวณว่าจะได้ผลประโยชน์เท่าไรโดยไม่ได้
นึกถึงเนือ้ หาหรือรูปแบบทีด่ ขี องหนังสือ ในพระราชกฤษฎีกามีขอ้ หนึง่
ระบุวา่ เอกชนจะบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนต้องบริจาคเป็นเงินเท่านัน้
เพราะฉะนัน้ ส�ำนักพิมพ์ใหญ่ ๆ ตอนนีร้ บั สมัครคนขายตรงเต็มไปหมด
อะไรจะเกิดขึน้ ในภายหน้า แล้วหนังสือทีบ่ ริจาคหรือหนังสือทีโ่ รงเรียน
ซื้อมา ถ้าไม่เหมาะแก่วัยของเด็ก ไม่เหมาะแก่สถานที่ ในที่สุดจะ
กลายเป็น “หนังสือกอง” หรือหนังสือสูญเปล่า
คุ ณ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเลื อ กหนั ง สื อ มาก แต่ เ ด็ ก ควรจะมี
เสรีภาพที่จะอ่านหนังสืออะไรก็ได้ไม่ใช่หรือ
เราต้องไม่ลมื นะครับว่าเวลาเราผลิตยา วิตามินก็มโี ดสของมัน
ถ้ากินเกินก็เป็นพิษเป็นภัย หนังสือถ้ายากเกินกว่าที่เด็กจะรับ อ่าน
แล้วเขาจะเบือ่ ผมยกตัวอย่าง ส่งซูกสั ให้เม็ดหนึง่ หวาน อร่อย ชอบ
แต่ปรากฏว่าผมเอาเม็ดซูกัสออก เอาบอระเพ็ดใส่เข้าไป แกะออกมา

กินขม เริ่มสงสัยแล้วสิว่าตกลงซูกัสหวานหรือขม คนนี้เคยกินซูกัส
เม็ดแรกที่หวาน แต่คนนี้กินซูกัสเม็ดแรกที่ขม แล้วต่อมาผมส่งซูกัส
จริง ๆ ให้ย่อมสงสัยทันทีว่ามันต้องขม วิธีการหนังสือเหมือนกันเลย
ครับ สิ่งแรก ๆ ที่เด็กควรจะได้รับ เขาควรจะได้รู้สึกชอบ เพลิดเพลิน
ง่าย แต่ถ้าเผื่อเราเอาสิ่งยุ่งยากไปให้เขาตั้งแต่แรก เขาจะประเมิน
เลยว่าหนังสือเป็นสิ่งยุ่งยากแบบนี้เอง อย่าอ่านดีกว่า นี่คือห่วงของ
บรรณารักษ์และนักวิจารณ์หนังสือ ถ้าไม่เข้าใจปรัชญาข้อนี้ก็จะคิด
เหมือนที่คนทั้งหลายคิดว่าต้องมีอิสระในการอ่าน
โรอัลด์ ดาห์ล เคยเขียนไว้ว่าท�ำไมเขาถึงเป็นนักเขียนและ
นักอ่าน เพราะว่าสมัยที่เขาเรียนชั้นประถม มีชั่วโมงหนึ่งที่ครูผู้ชาย
สอนไม่ได้คอื ชัว่ โมงแนะน�ำหนังสือ ต้องไปเชิญครูผหู้ ญิงมาสอน เขา
บอกว่าชัว่ โมงนีเ้ องทีเ่ ขามีความสุขทีส่ ดุ แล้วในเวลา ๓-๔ ปีทเี่ ขาเรียน
กับครูผู้หญิงคนนี้ เขาได้รับค�ำแนะน�ำให้อ่านหนังสืออะไรบ้าง นั่นคือ
สิ่งที่ปลูกฝัง แล้วเขาเกิดชอบ ดังนั้นการแนะน�ำหรือเลือกหนังสือ
ให้เหมาะแก่วัยจึงส�ำคัญมาก
คุณเคยปรารภว่าเรื่องบริจาคหนังสือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด เลวร้าย
ที่สุดในชีวิตการท�ำหนังสือ
ใช่ ประเทศนี้จะเปลี่ยนไป ที่บอกได้อย่างหนึ่งก็คือความ
สับสนวุ่นวายในอนาคต คนจะแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ ายมากขึ้น การ
เปิดโอกาสให้บริจาคหนังสือเสรีจะก่อให้เกิดการขีดวง เช่นในพืน้ ทีข่ อง
ฝ่ายขวาก็จะขีดวงแล้วพยายามที่จะจัดการหนังสือซ้ายออกไป พื้นที่
ของฝ่ายซ้ายก็จะขีดวงแล้วเอาหนังสือขวาออกไป แล้วท้ายที่สุดคน
สองพืน้ ทีน่ จี้ ะปะทะกัน สงครามกลางเมืองจะเกิดขึน้ นีค่ อื สิง่ ทีน่ า่ กลัว
ในประเทศไทย แล้วคนจนนี่แหละเดือดร้อน
สิง่ ทีเ่ ราควรจะท�ำในขณะนี้ เราพยายามประคับประคองไม่ให้
เกิดการแบ่งรัฐ อย่างเช่นถ้ามาเลเซียต้องการดินแดน ง่ายนิดเดียว
ในอนาคตเขาท�ำโดยที่ไม่ต้องลงทุน ใช้กฎหมายบริจาคหนังสือเสรี
พิมพ์หนังสือความรู้เรื่องการเกษตรแล้วแฝงเรื่องแบ่งแยกดินแดน
เข้ า ไป ให้ บ ริ ษั ท ซื้ อ บริ จ าค บริ ษั ท ได้ ทุ น คื น เท่ า กั บ ว่ า หนั ง สื อ ที่
โฆษณาชวนเชื่อปลุกระดมนั้นไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแถมได้ทุนคืน
อีกต่างหาก สมมุติฮุนเซนต้องการจังหวัด ๔-๕ จังหวัดเพิ่ม ไม่ต้อง
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ท�ำอะไร ให้พ่อค้าที่อยู่ชายแดนไทย-เขมรพิมพ์หนังสือ พ่อค้าก็ซื้อ
บริจาค ในสิบปีข้างหน้าฮุนเซนได้ดินแดนคืน เราก�ำลังเปิดช่องนั้น
นี่คือปัญหาในเรื่องการเมือง แต่ว่าในเรื่องสติปัญญาที่ผมเพ่งเล็งเป็น
พิเศษ เด็กของเราจะแย่มาก เพราะว่าหนังสือกองพวกโฆษณาสินค้า
เด็กจะจมอยู่ไม่ต่างกับทีวีน�้ำเน่า แล้วหนังสือที่จะบริจาคมหาศาลใน
ช่วงเลือกตัง้ นีจ้ ะเลวทรามชนิดทีไ่ ม่รจู้ ะว่าอย่างไร เด็กจะต้องเป็นม้าใช้  
นมบูดแค่ท้องเสีย แต่หนังสือเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับ
คุณคิดว่าหนังสือมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยหรือ
หนังสือควรจะเปลี่ยนโลกในทางที่ดี ไม่ใช่หนังสือมาเปลี่ยน
ประเทศในทางที่เสื่อมทรามตกต�่ำลง หนังสือมาท�ำให้คนของเราโง่ลง
แล้วปรากฏว่าประเทศของเราเปลี่ยนไปในทางที่ชั่วเลว หนังสือต้อง
เปลี่ยนประเทศของเราให้พัฒนาขึ้น ให้เจริญก้าวหน้าขึ้น และคนของ
เราอยู่ดีกินดีขึ้น
ดังนั้นส�ำหรับคนท�ำหนังสือ ผมพยายามบอกทุกคนว่าอย่ามี
ปีกข้างเดียว จงมีปกี สองข้าง ยกตัวอย่างถ้าเผือ่ ว่าเรามีนำ�้ สีดำ� อยูใ่ น
อ่าง เช้าตืน่ มาเราก็จมุ่ หัวด้วยน�้ำสีดำ� พอเราเงยหน้าขึน้ ลูกตาเราก็เห็น
แต่สีดำ� ต้องมีนำ�้ หลายอ่างเห็นทุกสี พอเห็นทุกสีแล้วจะรู้ว่าประเทศ
ชาติเป็นอย่างนี้เอง ต้องมีคนหลายกลุ่มหลายพวกหลายฝ่าย เราจะ
ท�ำให้คนหลายกลุม่ หลายพวกหลายฝ่ายอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุขได้
อย่างไร
ผมเรียนรูเ้ รือ่ งนีต้ งั้ แต่เด็ก พ่อผมเป็นคนจีน แต่พอ่ มีชอื่ มลายู
เพราะพ่อเป็นทีน่ บั ถือของคนมุสลิมมาก พอเราโตขึน้ เราก็เป็นทีร่ กั ใคร่
ของคนเหล่านี้ แล้วเราก็อยู่กันอย่างมีความสุข ความแตกต่างไม่ใช่
ต้องมาเข่นฆ่ากัน ท�ำอย่างไรทีจ่ ะให้คนอยูร่ ว่ มกับความแตกต่างอย่าง
มีความสุขได้ นั่นคือสิ่งที่คนท�ำหนังสือต้องท�ำ ส�ำนักพิมพ์บางแห่ง
เป็นซ้ายก็ท�ำไป แต่อย่าท�ำให้คนซ้ายมาฆ่าคนขวา ส�ำนักพิมพ์ขวาก็
เช่นเดียวกันอย่าท�ำให้คนขวามาฆ่าคนซ้าย เราถึงต้องมีส�ำนักพิมพ์
ทีอ่ ยูต่ รงกลางท�ำให้เห็นว่าซ้ายก็ดขี วาก็ดี และส�ำคัญทีส่ ดุ คือห้องสมุด  
เราต้องให้ห้องสมุดทุกแห่งเป็นกลาง ต้องให้คนได้อ่านทั้งสองฝ่าย
แล้วในที่สุดเขาจะรู้เอง ในที่สุดประเทศเราก็พูดได้ว่าเราเลือกตั้งมา
อย่างเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าคนของเราได้รับรู้หมดทุกอย่าง
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นั่นหมายความว่าจะต้องมีเสรีภาพในการพิมพ์ด้วย
แน่นอน ท�ำอย่างไรที่จะให้สถาบันฯ ถูกดูแลโดยทุกฝ่าย
สถาบันฯ จะต้องอยู่ตรงกลางและอยู่กลางแจ้งด้วย มีคนเห็นว่า
สถาบันฯ ท�ำอะไรและก�ำลังท�ำอะไรอยู่ และพร้อมที่จะจัดการถ้าเผื่อ
ว่าสถาบันฯ ท�ำอะไรนอกลู่นอกทาง เช่นคุณพิมพ์หนังสือขวาแล้ว
ส่งไปที่สถาบันฯ สถาบันฯ บอกไม่เอาไม่ได้ เพราะสถาบันฯ เป็น
ศูนย์กลางของการเก็บสิ่งพิมพ์ของชาติ ต้องมีทุกอย่าง และจะต้อง
เป็นตัวกลางที่จะกระจายไปด้วย สมมุติว่าโรงเรียนนี้บอกว่าต้องการ
หนังสือซ้ายชื่อนี้ คุณต้องหาให้เขาให้ได้ เช่นเดียวกันในขณะที่คุณมี
หนังสือขวา คุณก็ต้องส่งไปให้เขาด้วย ฟังดูเหมือนโลกพระศรีอาริย์
แต่วา่ ต้องท�ำให้เกิด ถ้าท�ำให้เกิดได้เราจะเหมือนสหรัฐอเมริกา ทุกคน
มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้อะไรก็ได้ จะอยู่พรรคไหนก็ได้ จะเลือกตั้งใครก็ได้
สี่สิบปีที่ท�ำเรื่องนี้มา สิ่งที่ผิดหวังที่สุดในชีวิตคืออะไร
เรือ่ งสถาบันหนังสือแห่งชาติ เมือ่ ประกาศกฤษฎีกาในปี ๒๕๔๗
ทีท่ ำ� ให้หวั ใจสลาย หลังจากนัน้ ใจก็เข้มแข็งขึน้ มีคนบอกว่าปลงและ
วางมือซะ ผมบอกคนบางคนเกิดมาเพือ่ ทีจ่ ะท�ำเขียงหมู เขาก็มชี วี ติ อยู่
และตายไปพร้อมกับฆ่าหมูขาย คนบางคนเกิดมาเพื่อที่จะถีบสามล้อ
คนบางคนเกิดมาเพือ่ ทีจ่ ะท�ำสวน ผมเกิดมาเพือ่ ทีจ่ ะท�ำหนังสือ และ
ท�ำ สิ่งซึ่งถูกต้องในเรื่องหนังสือ เพราะฉะนั้นถึงแม้จะผิดหวังก็จง
หาความหวัง จงท�ำความหวัง ในเมื่อเราเชื่อว่ามันจะดีจงท�ำต่อไป
ความหวังที่ใกล้ที่สุดและคิดว่าจะท�ำให้เป็นจริงที่สุดคืออะไร
ขณะนี้หวังว่าได้ท�ำ หวังว่าจะเสนอแนวคิดนี้ให้คนได้ทราบ
ทั้งหมด สิ่งที่เป็นความหวังว่าจะได้ท� ำก็คือการเห็นหลักสูตรวิชา
ว่าด้วยหนังสือ วิชาบรรณาธิการศึกษา และวิชาหนังสือ ปรากฏอยูใ่ น
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างน้อยที่สุดถ้าเราปูพื้นในระดับการศึกษา
จะมีคนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น เป็นระบบขึ้น เพราะฉะนั้นในอนาคต
ถ้าเรามีคนทีเ่ ชือ่ ว่าทฤษฎีหนังสือทีถ่ กู ต้องเป็นอย่างนี้ เขาก็อาจจะพูด
ต่อไป และบอกใครต่อมิใครว่าโครงสร้างระบบหนังสือคืออะไร
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โครงการเฝ้าระวังหนังสือบริจาค

ด้วยเล็งเห็นว่าพระราชกฤษฎีกาบริจาคหนังสือเสรี หักภาษีได้ ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์

ที่ประกาศใช้เมื่อมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จะท�ำให้ระบบหนังสือทั้งระบบตกต�่ำลงโดยเฉพาะ
ในทางสติปัญญาของเยาวชนไทย และจะท�ำให้ห่วงโซ่ปัญหาในระบบหนังสือขึ้นสนิมยิ่งขึ้น  
“โครงการเฝ้าระวังหนังสือบริจาค” โดยการรวมตัวของบุคคลผู้ปรารถนาดีต่อ
ประเทศชาติ จึงถือก�ำเนิดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
โดยการส�ำรวจและเฝ้าดูหนังสือบริจาคในห้องสมุดโรงเรียนว่ามีหนังสือที่ไม่เหมาะแก่วัย
ไม่เหมาะสมแก่เยาวชน รวมทั้งหนังสือที่ยุยงส่งเสริมเรื่องการเมืองและศาสนาอะไรบ้าง
แล้วประมวลผลเสียอันเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เสนอต่อประชาชนคนไทย
เพื่อหาทางแก้ปัญหาบานปลายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต  

โครงการนี้ไม่เกี่ยวข้องและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับนักการเมือง
ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากพรรคการเมืองหรือนักการเมือง

ต้องการผู้ร่วมงาน
และอาสาสมัครจ�ำนวนมาก

สมทบทุนได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ๖๒๐-๒-๐๔๕๘๘-๘ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีพี ทาวเวอร์
โทร. ๐๘-๓๔๔๐-๒๑๑๗ e-mail: booksdonationthai@yahoo.com  

ฉบับที่ ๓๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ นิตยสารสารคดี
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