หนังสื อหายากในห้ องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
รองศาสตราจารย์ อมั พร ทีขะระ
หนังสื อหายากของศูนย์วทิ ยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นทรัพยากรทางปัญญาที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สะสมต่อเนื่ องมาโดยตลอด นับตั้งแต่ได้มีการสถาปนาสถาบันการศึกษา
แห่งนี้ข้ ึน ใน พ.ศ. ๒๔๕๙ หนังสื อหายากที่สะสมรวบรวมในชั้นต้น ส่ วนหนึ่งเป็ นหนังสื อราชกิจจานุเบกษา หนังสื อกฎหมาย และพระราชบัญญัติต่างๆ หนังสื อที่จดั พิมพ์โดยโรงพิมพ์รุ่นแรกๆ ใน
ประเทศไทย หนังสื อเกี่ยวกับประเทศไทยที่ชาวต่างประเทศเป็ นผูเ้ ขียน ฯลฯ หนังสื อหายากเหล่านี้
บางส่ วนได้รับบริ จาคจากห้องสมุดของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เจ้าพระยา
พระเสด็จสุ เรนทราธิบดี พระยาอนุกิจวิธูร ฯลฯ และบางส่ วนก็ติดต่อขอซื้ อจากผูเ้ ป็ นเจ้าของเดิม หรื อ
ตัวแทนจาหน่าย สถานที่รวบรวมและให้บริ การในระยะแรก คือ ห้อง ๒o๕ บนชั้นที่ ๒ ของอาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบนั
ในปี พ.ศ. ๒๔๙o พระโอรสและพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ได้
ประทานหนังสื อส่ วนพระองค์ของกรมพระจันทบุรีนฤนาถทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จานวน
กว่า ๕,000 เล่ม ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และเพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่
พระองค์ผเู้ ป็ นเจ้าของเดิม ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้สนองพระประสงค์ดงั กล่าวนี้ ดังนั้น เมื่อ
การก่อสร้างอาคารหอสมุดกลางซึ่งในปัจจุบนั คือ อาคารมหาวชิราวุธ เสร็ จเรี ยบร้อย สามารถเปิ ดให้
ใช้อย่างเป็ นทางการใน พ.ศ. ๒๕oo โดยจัดแยกหนังสื อหายากที่ได้รับมาเป็ นมรดกอันสู งค่านี้เป็ นห้อง
พิเศษ ไม่ปะปนกับหนังสื อทัว่ ไป เรี ยกว่า “ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ” อยูบ่ นชั้นที่ ๒ ติดกับบันได
ขึ้นลงด้านปี กขวาของอาคารมหาวชิราวุธในปั จจุบนั
ต่อมาเมื่อหอสมุดกลางพัฒนาเป็ นสถาบันวิทยบริ การ ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถจึงได้ยา้ ยมาที่อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่ง
ปัจจุบนั คือ ศูนย์วทิ ยทรัพยากร
ในการใช้ระบบการจัดหมู่แบบทศนิยมจาแนกเนื้อหาทางวิชาการปรากฏว่า หนังสื อหายากใน
ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็ นหนังสื อในหมวดศาสนามากที่สุด รองลงไปเป็ นหนังสื อในหมวด
ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ฯลฯ แต่หากใช้เกณฑ์ของหนังสื อหายากเข้าจาแนกแล้ว

จะได้ขอ้ มูลหลายเรื่ องที่น่าสนใจจากหนังสื อหายากเหล่านี้ดว้ ย ดังปรากฏในวิทยานิพนธ์ของปรางทิพย์
อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ศึกษาจากหนังสื อภาษาไทยส่ วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
จันทบุรีนฤนาถ จานวน ๑,๑๑๖ เล่ม ที่จดั พิมพ์ระหว่าง พ.ศ. ๒๔o๖ – ๒๔๗o
ผลการศึกษาหนังสื อภาษาไทยส่ วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
แสดงถึงความเด่นทางด้านประวัติการครอบครอง อันประกอบด้วยหนังสื อที่มีบรรณสิ ทธิ์ ลายมือ
ผูเ้ ขียน ลายพระหัตถ์ องค์ผเู้ ป็ นเจ้าของ และเอกสารอธิ บายความคัน่ สอดแทรก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีความ
สาคัญต่อการพิจารณาคุณค่าภายใน ( internal criticism ) ของหนังสื อหายากทั้งสิ้ น สาหรับความสาคัญ
ในด้านการพิมพ์น้ นั สะท้อนให้เห็นวิวฒั นาการเกี่ยวกับการจัดทาหนังสื อตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔-๗ มา
โดยลาดับ ไม่วา่ จะเป็ นตัวพิมพ์ ภาพประกอบแบบศิลปะที่ใช้ตกแต่ง ตลอดจนแหล่งพิมพ์ที่สาคัญ
สิ่ งเหล่านี้เพิ่มคุณค่าแก่หนังสื อทั้งในด้านที่เป็ นเอกสารปฐมภูมิ เพื่อการวิจยั ทางมนุษยศาสตร์และใน
ด้านที่เป็ นโบราณวัตถุ แสดงความนิยมในการผลิตหนังสื อแต่ละสมัย
ผลการศึกษาเรื่ องนี้ยงั เป็ นหลักฐานด้วยว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ทรง
สนพระทัยทางด้านศาสนาและวรรณคดีเป็ นอย่างยิง่ จานวนหนังสื อ ภาษาบาลี ลายพระหัตถ์ และ
เอกสารตัวเขียนที่มีคาแปลและอธิ บายความคัน่ สอดแทรก เป็ นเครื่ องยืนยันพระปรี ชาสามารถในภาษา
บาลีเป็ นอย่างดี ทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล ที่มีความสนใจในการเขียนและอ่าน
หนังสื อในสมัยนั้นอีกด้วย
นอกจากนี้ยงั สะท้อนถึงค่านิยมเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสื อในยุคสมัย
ดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นในด้านเนื้ อหา ลักษณะรู ปเล่ม โอกาสในการจัดพิมพ์ และแหล่งผลิต
ศูนย์วทิ ยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักดีในคุณค่าของหนังสื อหายากในห้อง
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และหนังสื อหายากส่ วนอื่นๆ ว่าเป็ นทรัพยากรทางปั ญญาที่จะต้องส่ งต่อให้
คนรุ่ นหลังต่อไป จึงได้มีการบริ หารจัดการกับหนังสื อหายากดังกล่าวอย่างเป็ นระบบมาตั้งแต่ตน้ ดัง
อาจสรุ ปขั้นตอนการทางานได้ ดังนี้
๑. จัดเป็ น collection พิเศษ ให้อยูใ่ นความดูแลของศูนย์มรดกภูมิปัญญา เช่น ห้องกรมพระจันทบุรี
นฤนาถ ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมวรรณกรรมล้ าค่าทางศาสนาเปรี ยบเทียบและพุทธศาสนา ห้อง
หนังสื อเกี่ยวกับประเทศไทยที่เป็ นภาษาต่างประเทศ
๒. ดาเนินการวิจยั ประเมินค่าหนังสื อเก่าที่เลือกสรรไว้ ผลจากการวิจยั ทาให้ได้บรรณานุกรมเป็ น
เครื่ องมือให้บริ การ และได้คุณค่าโดยละเอียดของหนังสื อที่รวบรวมไว้
๓. จัดตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบายในการเลือกสรรสาขาวิชา/เล่ม ให้เหมาะสมกับงบประมาณ/
เงินบริ จาค ที่ได้รับเพื่อการ digitize
๔. อนุรักษ์เล่มที่มีการ digitize แล้วให้คงรู ปเล่มอยูน่ านเท่าที่จะทาได้

หนังสื ออ้างอิง
บรรณานุกรมหนังสื อภาษาไทยส่ วนพระองค์ พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ.
กรุ งเทพฯ : สถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
ปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา “ การประเมินค่ าหนังสื อหายากภาษาไทยของพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในห้ องสมุดอนุสรณ์ ที่หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530.

