ห้ องสมุดหนังสือหายากของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
โดย เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ 
บทนาความคิด
ในวันงานเสวนากาเนิดใหม่ของหนังสือเก่า : เปิ ดตัวเว็บไซต์หนังสือเก่าชาวสยาม ที่ศนู ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร ( องค์การมหาชน ) จัดขึ ้น เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2552 ที่ผ่านมานัน้ เป็ นการนา
บรรยากาศพบปะสังสรรค์เชิงวิชาการของคนรักหนังสือเก่าให้ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ หนึง่ ความมี
ชีวิตนันเกิ
้ ดขึ ้นจากความตื่นตัวและความสนใจของผู้เข้ าร่วมเสวนา ประกอบด้ วยผู้ดแู ลหนังสือหายาก
บรรณารักษ์ ผู้ให้ บริ การ ผู้ใช้ บริการ นักสะสมหนังสือ หนอนหนังสือ ผู้ค้า ผู้ขาย และนักเลงหนังสือ
เก่า มากหน้ าหลายตา ส่วนความมีชีวานันเกิ
้ ดขึ ้นจากที่ทกุ คนได้ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปั น
ประสบการณ์ อันเกี่ยวข้ องกับหนังสือเก่าหายาก ที่ตนเองสะสมหรื อมีไว้ ในครอบครอง นับเป็ นการ
เพิ่มคุณค่าทางปั ญญา และเติมเต็มมูลค่าทางใจแก่หนังสือเก่าที่กาลังถูกลืม และเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลาในอีกวาระหนึง่
หนังสือหายากที่เป็ นมากกว่ าหนังสือเก่ าแก่
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็ นแหล่งข้ อมูลของหนังสือหายากที่มี
ประวัติยาวนานเป็ นลาดับต้ นๆ ของห้ องหนังสือหายากในประเทศไทย มีความโดดเด่นของ Rarebook
Collection ที่ครอบคลุมทุกเกณฑ์ของความเป็ นหนังสือหายาก จากจานวนหนังสือกว่า 20,000 เล่ม
ในห้ องหนังสือหายากและห้ องกรมพระจันทบุรีนฤนาถนันล้
้ วนมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ บ้ างมีประวัตกิ าร
พิมพ์ที่สาคัญ บ้ างมีเนื ้อหาสาระที่หาต้ นฉบับจากที่อื่นไม่ได้ แล้ ว หรื ออาจมีรูปเล่มสวยงามตามยุค
สมัยของวิวฒ
ั นาการการจัดทาหนังสือ เป็ นต้ น ที่สาคัญเป็ นหนังสือที่มีประวัตกิ ารครอบครอง หนังสือ
จานวนไม่น้อยที่ปรากฏบรรณสิทธิ์ ( bookplate ) ซึง่ เป็ นป้ายหรื อตราแสดงกรรมสิทธิ์ในความเป็ นเจ้ า
ของหนังสือ รวมทังหนั
้ งสือที่ได้ รับตกทอดมาจากห้ องสมุดส่วนพระองค์ของบุคคลสาคัญในประเทศ
ที่เป็ นเอกสารปฐมภูมิในการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ทางด้ านประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ดัง
ตัวอย่างหนังสือหายากคุณลักษณะพิเศษต่อไปนี ้
หนังสื อพระราชนิ พนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
เช่น ไกลบ้ าน โคลงดันเรื
้ ่ องโสกันต์ จดหมายเหตุพระราชกิจ
รายวัน 24 ภาค พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จประพาสมณฑลต่างๆ
พระราชพิธีสิบสองเดือน เป็ นต้ น

 บรรณารักษ์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสื อพระราชนิ พนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
เช่น ละครพูดเรื่ องต่างๆ ศกุนตลา มัทนะพาธา พระร่วง พระบรม
ราโชวาทพระราชทานในโอกาสต่างๆ มงคลสูตรคาฉันท์ บ่อเกิด
แห่งรามเกียรติ์ พระนลคาหลวง เป็ นต้ น กล่าวได้ วา่ หนังสือพระ
ราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเป็ นต้ นแบบหนังสือที่มีปกสวยงามมาก

หนังสือที่มี บรรณสิ ทธิ์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระราชโอรสองค์ที่ 12 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั และเจ้ าจอมมารดาอ่วม พระนามเดิมคือพระเจ้ าลูกยา
เธอ พระองค์เจ้ ากิตยิ ากรวรลักษณ์ ต้ นราชสกุลกิตยิ ากร หนังสือ
ส่วนพระองค์แสดงให้ เห็นว่าทรงสนพระทัยด้ านศาสนาและวรรณคดี
เช่น จันทกุมารชาดก และทรงสะสมหนังสือในสาขาวิชาต่างๆ เป็ น
จานวนมาก
หนังสือที่มี บรรณสิ ทธิ์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ พระราชโอรสองค์ที่41 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิ ยมหาราช
ปวิรัดดาพระอัครชายา พระนามเดิมคือพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้า
ยุคลทิฆมั พร ต้ นราชสกุลยุคล หนังสือส่วนพระองค์แสดงให้ เห็นว่า
ทรงสนพระทัยด้ านการเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์ ฯลฯ

หนังสือที่มี บรรณสิ ทธิ์ ของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื ่นพิทยลาภพฤฒิ ยากร พระโอรสในพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
และหม่อมเอม พระนามเดิมคือหม่อมเจ้ าธานีนิวตั ในราชสกุล
โสณกุล หนังสือส่วนพระองค์แสดงให้ เห็นว่าทรงสนพระทัยด้ าน
วรรณคดี ศิลปกรรม และโบราณคดี เช่น A History of
Buddhism in Siam

จึงเป็ นมนต์ขลังของห้ องสมุดหนังสือหายากที่เกิดขึ ้นเฉพาะในสถาบันวิทยบริการ เนื่องจาก
พรั่งพร้ อมไปด้ วยหนังสือพระราชนิพนธ์ของล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 5 และ 6 และหนังสือส่วนพระองค์ของ
พระราชโอรสอีก 2 พระองค์ ดังที่กล่าวมาแล้ ว ซึง่ มารวมไว้ ในสถานที่เดียวกัน และเมื่อ พ.ศ. 2551
ทายาทในสายราชสกุลสนิทวงศ์ ได้ แจ้ งความสนใจในการจัดตังห้
้ องเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท พระราชโอรสองค์ที่ 49 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
และเจ้ าจอมมารดาปราง ภายในห้ องหนังสือหายาก สถาบันวิทยบริ การ แม้ ทกุ วันนี ้จะยังไม่ได้ มีการ
จัดตังอย่
้ างแน่นอน แต่ความตังใจดี
้ ในครัง้ นี ้ได้ นาไปสูค่ วามป็ นขุมทรัพย์รวยปั ญญาของมหาวิทยาลัย
ที่ใครๆ ต่างให้ ความเชื่อถือและราลึกถึงอยูเ่ สมอ
นอกจากนี ้ สถาบันวิทยบริ การยังมีหนังสือเก่าทรงคุณค่าอีกส่วนหนึง่ ที่จดั ให้ บริการเป็ นสิ่ง
พิมพ์ประเทศไทย ซึง่ เป็ นหนังสือภาษาต่างประเทศที่เขียนเกี่ยวกับประเทศไทย โดยชาวต่างชาติที่
เข้ ามาในแผ่นดินสยาม ตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเป็ นหลักฐานสาคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ ที่บอกเล่าความเป็ นอยู่ในแผ่นดินสยาม ทังด้
้ านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ และวิถีชีวิตของคนไทย รวมทังหนั
้ งสือพจนานุกรมภาษาต่างๆ อัน
เป็ นต้ นแบบของพัฒนาการทางด้ านภาษาไทยและภาษาตะวันตกมาจนทุกวันนี ้
Temples and Elephants พิมพ์ ค.ศ. 1884 ( พ.ศ. 2427 ) อายุหนังสือ 125 ปี เรื่ องนี ้มีฉบับแปล
เป็ นภาษาไทยว่าท้ องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้ าหลวง โดย เสฐี ยร พันธรังษี และอัมพร ทีขะระ
Surveying and exploring in Siam พิมพ์ ค.ศ. 1900 ( พ.ศ. 2443 ) อายุหนังสือ 109 ปี เป็ น
รายงานสารวจบุกเบิกการทาแผนที่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2424 - 2436
The Pearl of Asia : reminiscences of the court of a supreme monarch พิมพ์ ค.ศ.1903
( พ.ศ. 2446 ) อายุหนังสือ 106 ปี นาเสนอเรื่ องราวของประเทศไทย โดย นายเจคอบ ที.
ไชลด์ อัครราชทูตอเมริ กนั ในสมัยรัชกาลที่ 5
Twentieth Century Impression of Siam พิมพ์ ค.ศ. 1908 ( พ.ศ. 2451 ) อายุหนังสือ 101 ปี
ในหน้ า 223 ปรากฏภาพพระสงฆ์กบั ลูกศิษย์ ซึง่ เป็ นที่มาของภาพปริ ศนาว่าคือพระบรม
ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เมื่อทรงพระเยาว์ กาลังทรงพระ
อักษรกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต ) วัดระฆังโฆสิตาราม
Siam พิมพ์ ค.ศ. 1910 ( พ.ศ. 2453 ) อายุหนังสือ 99 ปี มีภาพประกอบสีน ้า 12 ภาพ แสดงวิถี
ชีวิตของคนไทยในสมัยกรุงศรี อยุธยา จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5
A Grammar of the THAI, or Siamese Language / Capt. Jame Low พิมพ์ ค.ศ. 1828
( พ.ศ. 2371 ) อายุหนังสือ 181 ปี ภายในเนื ้อหาแสดง alphabet อักษรไทยโบราณ
Grammatica Linguae Thai / Mgr. Jean Baptiste Pallegoix พิมพ์ ค.ศ. 1850 ( พ.ศ. 2393 )
อายุหนังสือ 159 ปี เป็ นหนังสือสอนไวยากรณ์ไทยแก่ชาวต่างประเทศ ซึง่ สานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ใหม่แล้ วในโครงการเผยแพร่หนังสือหรื อสื่อในรูปแบบอื่น
ที่ทรงคุณค่า
สัพะ พะจะนะ พาสา ไท : Dictionarium Linguae Thai / สังฆราชปั ลเลอกัวซ์ พิมพ์ ค.ศ.
1854 ( พ.ศ. 2397 ) อายุหนังสือ 155 ปี เป็ นพจนานุกรม 4 ภาษา ได้ แก่ ไทย ลาติน
ฝรั่งเศส และอังกฤษ ซึง่ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ใหม่เมื่อ พ.ศ. 2542
A Comprehensive Anglo-Siamese Dictionary พิมพ์ ค.ศ. 1899 ( พ.ศ. 2442 ) อายุหนังสือ
110 ปี เป็ นพจนานุกรมภาษาอังกฤษ - ไทย ซึง่ สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด
พิมพ์ใหม่ในชื่อ คัมภีร์สรรพจนานุโยค
หนังสือหายากกับการต่ อยอดองค์ ความรู้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกาหนดทิศทางการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ของจุฬาฯ เมื่อ
ครบ 100 ปี แห่งการสถาปนา ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555 โดยปรารถนาที่จะเป็ น “ เสาหลักของ
แผ่นดิน ” และผลผลิตหนึง่ ที่สาคัญในช่วงระยะ 4 ปี นี ้ คือ เป็ นปั ญญาแห่งแผ่นดิน ดังนัน้ หนังสือ
หายากของสถาบันวิทยบริ การ ที่ได้ รับการจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยหน่วยงานทังภายในและภายนอก
้
มหาวิทยาลัยในโอกาสและช่วงเวลาต่างๆ กันนัน้ จึงเป็ นการต่อยอดองค์ความรู้และสร้ างคลังปั ญญา
แก่สงั คมและประเทศชาติ ดังนี ้
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ของทุกปี มหาวิทยาลัยได้ จดั พิมพ์เผยแพร่หนังสือพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เพื่อทูลเกล้ าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในศุภสมัยคล้ ายวันประสูติ โดยส่วนใหญ่ใช้ ต้นฉบับจากห้ อง
หนังสือหายาก สถาบันวิทยบริการ เช่น
พ.ศ. 2551 จัดพิมพ์เรื่ อง พระเกียรติรถ
พ.ศ. 2547 จัดพิมพ์เรื่ อง อุตตรกุรุ
พ.ศ. 2546 จัดพิมพ์เรื่ อง มงคลสูตรคาฉันท์
พ.ศ. 2543 จัดพิมพ์เรื่ อง คามนัสการคุณานุคณ
ุ
พ.ศ. 2542 จัดพิมพ์เรื่ อง สักระวาน่าหนาว
เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยได้ ให้ ความสาคัญกับการนาตาราสมุดไทโบราณ ไปใช้ เป็ นตัวแทน
ของภูมิปัญญาไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ อธิการบดีเจิมในพิธีไหว้ ครูของนิสิต เป็ น
ประเพณีตอ่ เนื่องทุกปี การศึกษา
สานักพิมพ์ แห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
โครงการเผยแพร่หนังสือหรื อสื่อในรูปแบบอื่นที่ทรงคุณค่าของสานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์ประการหนึง่ คือ การอนุรักษ์หนังสือเก่าให้ เป็ นสมบัตขิ องแผ่นดิน ปั จจุบนั

จัดพิมพ์เผยแพร่แล้ ว จานวน 10 เล่ม ส่วนหนึง่ มาจากต้ นฉบับในห้ องหนังสือหายาก สถาบันวิทยบริการ เช่น
ตรรกวิทยา
โดย พระยาไพศาลศิลปสาตร
คัมภีร์สรรพพจนานุโยค : A Comprehensive Anglo-Siamese dictionary โดย นายแสมูเอ็ล เจ.สมิท
โคลงลิลิตมหามงกุฎราชคุณานุสรณ์
พระนิพนธ์ในกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
Grammatica Linguae Thai
โดย สังฆราชปั ลเลอกัวซ์
ในปี พ.ศ. 2552 นี ้ คณะกรรมการโครงการฯ กาลังพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่แบบเรี ยนหลวง
ชุดมูลบทบรรพกิจของ พระยาศรี สนุ ทรโวหาร ( น้ อย อาจาริยางกูร ) ประกอบด้ วย มูลบทบรรพกิจ
วาหนิตกิ์ ร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์ และอนันตวิภาค
โครงการมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์
โครงการมิตรภาพไทย - ญี่ปนุ่ มุง่ ตีพิมพ์หนังสือหายากที่มีคณ
ุ ค่า และเป็ นหนังสือที่จะมี
โอกาสได้ รับการตีพิมพ์ซ ้าโดยหน่วยงานอื่นๆ น้ อยมาก ได้ แก่ อายะติวฒ
ั น์ ปาฐกถาของผู้แทนราษฎร
กฤดาการบนที่ราบสูง วัตรนารี วงศ์ และสากลเทศบาล โดย 3 เล่มแรกใช้ ต้นฉบับในห้ องหนังสือ
หายาก สถาบันวิทยบริ การ
หนังสือเก่ าชนะการประกวด
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2541 ได้ จดั การประกวด
หนังสือหายากขึ ้น เพื่อสร้ างคุณค่าทังด้
้ านการศึกษาและการอนุรักษ์ หนังสือเก่าไว้ เป็ นมรดกไทย ใน
ครัง้ นันสถาบั
้
นวิทยบริการได้ รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี ้
รางวัลดีเลิ ศประเภทพระราชนิ พนธ์
พระร่วง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์
รางวัลดีเลิ ศประเภทหนังสือแบบเรี ยน / พจนานุกรม / ปทานุกรม
หนังสือพจนานุกรม กรมศึกษาธิการ ปี ที่พิมพ์ พ.ศ. 2444
รางวัลดีเลิ ศประเภทพงศาวดาร/ จดหมายเหตุ / ตานาน
เรื่ องสมเด็จพระบรมศพ คือ จดหมายเหตุงานพระเมรุครัง้ กรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของ
สมเด็จพระพุทธเจ้ าหลวง ปี ที่พิมพ์ พ.ศ. 2459
รางวัลดีประเภทวรรณกรรมโบราณ
เฉลิมเกียรติก์ ษัตรี คาฉันท์ พระนิพนธ์ในกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ ปี ที่พิมพ์ พ.ศ. 2462
รางวัลชมเชยประเภทพระราชนิ พนธ์
 พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงแถลงพระบรมราชาธิบาย
แก้ ไขการปกครองแผ่นดิน ปี ที่พิมพ์ พ.ศ. 2470
 บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ปี ที่พิมพ์
พ.ศ. 2456
ในโอกาสนี ้สถาบันวิทยบริการได้ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการหนังสือหายากด้ วย การชนะการ

ประกวดครัง้ นี ้ไม่ได้ เป็ นเพียงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเท่านัน้
แต่ยงั ทาให้ เกิดความตระหนักใน
คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ และเป็ นกาลังใจให้ กบั คนทางานในการเก็บรักษาและให้ บริการหนังสือหายาก
แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป
สารคดีประวัตศิ าสตร์ 100 ปี ไกลบ้ าน
เรื่ อง“ ไกลบ้ าน ” เป็ นพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2 รัตนโกสินทร์ ศก 126 พุทธศักราช 2450 เป็ นระยะ
เวลา 225 คืน ทรงพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี ผู้ซงึ่ สนอง
พระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถในตาแหน่งเลขาธิการฝ่ ายใน รวม 43 ฉบับ ทังนี
้ ้ ห้ องหนังสือ
หายาก สถาบันวิทยบริการ มีฉบับพิมพ์ครัง้ แรก พ.ศ. 2450 รวมเล่มเป็ น 4 เล่ม ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2
พ.ศ. 2466 และฉบับพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้านิภา
นภดล กรมขุนอูท่ องเขตขัตติยนารี พ.ศ. 2479 บางเล่มอยูใ่ นสภาพเก่ามาก ใน พ.ศ. 2551 เมื่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย จากัด ( มหาชน ) และสถานีวิทยุโทรทัศน์
ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ผลิตสารคดีประวัตศิ าสตร์ ชดุ 100 ปี ไกลบ้ าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้ าหลวง
ต้ นฉบับพระราชนิพนธ์ในห้ องหนังสือหายาก จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของตานานย้ อนรอยในสารคดีชดุ นี ้ ที่
แสดงถึงพระอัจฉริยภาพล ้าลึกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และมีสว่ นร่วมในการ
สร้ างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของชาติด้วย
นิทรรศการแผนที่ประวัตศิ าสตร์ กรุ งเทพฯ
ศูนย์เอกสารและแผนที่ประวัตศิ าสตร์ ภาควิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา
ลัย ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและรวบรวมแผนที่ประวัตศิ าสตร์ จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ทาให้ พบว่าห้ องหนังสือ
หายาก สถาบันวิทยบริการ มีหนังสือแผนที่สาคัญที่ยงั ไม่เคยพบที่ใดมาก่อน ได้ แก่
แผนทีก่ รุงเก่า ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์
แผนทีบ่ ริ เวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2458
แผนทีพ่ ระราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2460
หนังสือแผนที่ทงั ้ 3 เล่มนี ้ เป็ นฐานข้ อมูลสาคัญในงานวิจยั สถาปั ตยกรรมและเมือง ซึง่ ในปี
พ.ศ .2551 ได้ นามาจัดแสดงในงานนิทรรศการแผนที่ประวัตศิ าสตร์ กรุงเทพฯ และการเสนอผลงาน
วิจยั ที่แสดงพัฒนาการทางกายภาพของกรุงเทพฯ และบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็ น
ทรัพย์สินทางปั ญญาของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิทยบริการภาคภูมิใจและยินดีเผยแพร่แก่สาธารณชน
นอกจากนี ้ หนังสือหายากอื่นๆ ของสถาบันวิทยบริการยังอยูเ่ บื ้องหลังของเรื่ องราวดีๆ ในสื่อ
ต่างๆ เช่น บทความทางวิชาการ คอลัมน์เปิ ดกรุหนังสือในวารสาร รายการโทรทัศน์เมืองไทยวาไรตี ้
รายการโทรทัศน์ยอดนักเขียน เซียนนักอ่าน งานอวดหนังสือสยาม ณ ศูนย์การค้ าริเวอร์ ซิตี ้ งาน
นิทรรศการเปิ ดโลกหนังสือ ณ ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย เป็ นต้ น

หนังสือหายากกับการอนุรักษ์ และสงวนรักษา
หนังสือหายากทุกเล่มมีความสาคัญที่เนื ้อหาสาระ แต่ความมีเสน่ห์อยูท่ ี่ความเก่าแก่ และ
ความผูกพันต่อกันอยูท่ ี่การเก็บรักษาที่จะยืดอายุของหนังสือให้ ยาวนานออกไป ผู้เป็ นเจ้ าของ ผู้ได้
ครอบครอง หรื อผู้ดแู ลหนังสือเหล่านี ้ จึงต้ องมีใจรักเป็ นพิเศษ และรู้สกึ ใจหายเมื่อเห็นความชารุด
ทรุดโทรมที่มาจากปั จจัยต่างๆ หนังสือเก่าหายากจึงควรได้ รับการเก็บรักษาอย่างดีในเรื่ องต่อไปนี ้
 การทะนุถนอมรักษาสภาพตัวเล่ม
หนังสือหายากที่มีให้ บริการในห้ องสมุดต้ องผ่านกระบวนการเตรี ยมตัวเล่มมาก่อน บ่อยครัง้
พบว่ามีการใช้ ตราประทับบนข้ อความหรื อรูปภาพสาคัญ การติดซองบัตรยืม ใบกาหนดส่ง ทับเนื ้อหา
ในหน้ าสุดท้ ายของเล่ม การซ่อมแซมหน้ ากระดาษด้ วยกระดาษสาสีขนุ่ ทาให้ ตวั อักษรซีดจางลงไป
การซ่อมแซมโดยใช้ เทปกาว เมื่อเวลาผ่านไปจะทิ ้งร่องรอยของคราบเหนียว ทาให้ ข้อความส่วนนัน้
เลือนรางหรื ออ่านไม่ได้ อีกแล้ ว การเข้ าเล่มหนังสือใหม่ที่ขาดความระมัดระวัง ทาให้ สลับหน้ า สลับ
ด้ าน หรื อหน้ าขาดหายไป เมื่อนามาแก้ ไขการเข้ าเล่มใหม่ สันหนังสือและกระดาษจะชารุดมากยิ่งขึ ้น
ตลอดจนการเย็บเล่มจากโรงพิมพ์หรื อร้ านเย็บเล่มที่มีการตัดขอบกระดาษผิดพลาด ทาให้ ข้อความ
ท้ ายบรรทัดขาดหายไป การเขียนสันหรื อเลขหมูห่ นังสือบนหน้ าปกอาจทับรายละเอียดของชื่อเรื่ อง
หรื อข้ อความอื่นๆ รวมทังท
้ าลายความสวยงามของหน้ าปกอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเสียหาย
เหล่านี ้จะไม่สามารถเรี ยกร้ องความสมบูรณ์ของต้ นฉบับกลับมาได้ อีกแล้ ว จึงเป็ นความสูญเสียที่เกิด
จากฝี มือมนุษย์ ที่ควรตระหนักและหลีกเลี่ยง ไม่ให้ เกิดความเสียหายซ ้าซ้ อนอยูอ่ ีก
 การรักษาสภาพแวดล้อม
หนังสือหายากส่วนใหญ่ประสบปั ญหาที่เกิดจากปลวก มอด แมลงสามง่าม และหนอน
หนังสือ รวมทังแรงเสริ
้
มจากสภาพสถานที่ อากาศ อุณหภูมิ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
ต่อการเก็บหนังสือเก่า ทาให้ หนังสือเสียหายจากแมลงกัดกินจน กระดาษกรอบ หลุดร่วง หากทา
ความสะอาดชันหนั
้ งสือและบริเวณใกล้ เคียงกับตัวเล่มหนังสือด้ วยผ้ าชุบน ้าเปี ยกมาก ก็จะเร่งให้ เกิด
ความชื ้นในบรรยากาศสูง มีเชื ้อราเกิดขึ ้นได้ แม้ จะมีการติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศและเครื่ องดูดความ
ชื ้นไว้ แล้ วก็ตาม วิธีชว่ ยเหลือดังเดิ
้ มคือนาหนังสือไปอบฆ่าแมลง หรื อใส่กระดาษลดกรดไว้ ภายในตัว
เล่ม แต่ปัจจุบนั นิยมนาหนังสือใส่บรรจุภณ
ั ฑ์อย่างมิดชิดแล้ วนาไปเข้ าตู้แช่แข็ง จะหยุดยังการเจริ
้
ญ
เติบโตของแมลงและเชื ้อราได้ ดี ซึง่ ห้ องสมุดเพียงไม่กี่แห่งเท่านันที
้ ่มีความพร้ อมในการดูแลรักษาด้ วย
วิธีนี ้ ส่วนการสัง่ ทากล่องไม้ ใส่หนังสือเป็ นเล่มๆ ที่ประยุกต์มาจากการหุ้มปกหนังสือแบบโบราณของ
ฝรั่งเศส ดูตวั อย่างได้ จากบริษัทกลุม่ สยามไบนด์ดิ ้ง หรื อห้ องสมุดประดิษฐ์ ขึ ้นได้ เองนัน้ เป็ นการ
ปกป้องคุ้มครองด้ วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม แต่มีคา่ ใช้ จา่ ยสูง ทังนี
้ ้ กล่องใส่หนังสือจากกระดาษหรื อ

จากไม้ จะใช้ พื ้นที่ในการจัดเก็บตัวเล่มมากขึ ้น ทาให้ ชนหนั
ั ้ งสือเต็มเร็ว เป็ นภาระในการจัดหา/ขยาย
ชันในอนาคต
้
จึงควรรักษาความสะอาดของสถานที่ หนังสือ ชันหนั
้ งสือ และสภาพแวดล้ อมอย่าง
สม่าเสมอ
 การเข้าถึงและพฤติ กรรมการใช้ตวั เล่มหนังสือ
ในด้ านการให้ บริการหนังสือหายากจะมีข้อจากัดแตกต่างกัน มีความจาเป็ นที่ต้องมีระเบียบ
ปฏิบตั ใิ นการใช้ หนังสือเคร่งครัดกว่าหนังสือทัว่ ไป เนื่องจากหนังสือจานวนหนึง่ กาลังเสื่อมสภาพไป
ตามกาลเวลาและอิทธิพลของสิ่งแวดล้ อม หนังสืออีกจานวนหนึง่ ต้ องได้ รับการเฝ้าระวังเพื่อความอยู่
รอดตลอดไป ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไม่ได้ หยิบใช้ ตวั เล่มด้ วยตนเอง ทังมี
้ ข้อห้ ามในการถ่ายเอกสาร มี
ความระมัดระวังในการใช้ งานเป็ นพิเศษ และให้ ใช้ ไมโครฟิ ลม์แทนตัวเล่มที่ชารุด เป็ นต้ น จึงพบว่า
หน่วยงาน/สานักพิมพ์ตา่ งๆ ต่ออายุหนังสือด้ วยการเลือกสรรหนังสือหายากมาจัดพิมพ์ใหม่ รวมทัง้
การนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาจัดทาสาเนาหนังสือและจัดเก็บเป็ นแฟ้มข้ อมูล ด้ วย
ระบบการสแกนเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง
ในขณะนี ้สถาบันวิทยบริการกาลังดาเนินงานแปลง
ไมโครฟิ ลม์และตัวเล่มหนังสือให้ อยูใ่ นรูปดิจิทลั ภายใต้ โครงการมรดกจุฬาฯ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่
ของการเข้ าถึงสารสนเทศที่ทนั สมัยขึ ้น
หนังสือหายากในชุมชนออนไลน์
ปั จจุบนั ห้ องสมุดสถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการจัดทาหนังสือหายากในรูปดิจิทลั มากขึ ้น
เช่น สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา หอสมุดสาขาวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็ นต้ น ด้ วยการเข้ าสูเ่ ว็บไซต์ของห้ องสมุด เริ่มต้ น
ค้ นหารายการหนังสือที่ต้องการจากฐานข้ อมูลห้ องสมุด หากหนังสือเล่มใดมีการจัดทาเป็ นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเชื่อมโยงไปสูเ่ อกสารฉบับเต็ม ( Full Text )
ในระยะแรกของสถาบันวิทยบริ การที่มีการพัฒนาหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์นนั ้ เกิดขึ ้น
ภายใต้ โครงการสื่อสาระดิจิทลั (Digital Resources) ระหว่าง พ.ศ. 2542-2545 จากหน้ าจอเว็บไซต์
www.car.chula.ac.th คลิกหัวข้ อทรัพยากร หัวข้ อย่อยหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ เลือกชมหนังสือ
หายากที่สนใจ หน้ าจอจะแสดงภาพหน้ าปก สารบัญ เนื ้อหา บรรณานุกรม และสามารถสัง่ พิมพ์
ปลายทางได้ ตามต้ องการ โดยหนังสือที่ปรากฏบน Index of Full Text นี ้ ได้ เลือกสรรเฉพาะพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
เนื่องด้ วยทัง้ 2 รัชกาล ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อพสกนิกรชาวจุฬาฯ เป็ นล้ นพ้ น ต่อมาเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ.2552 สถาบันวิทยบริการได้ จดั ทาหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการมรดกจุฬาฯ

เสร็จสมบูรณ์แล้ ว จานวน 300 รายการ และนาเข้ าฐานข้ อมูลห้ องสมุดด้ วยกระบวนการ Millennium
Media Management (MMM) ผู้ใช้ บริการที่คลิกเข้ าไปที่ Full Text จะต้ องแสดงตนโดยใส่ชื่อและ
รหัสบาร์ โค้ ด จึงจะสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้

Author
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มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ,
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พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2467
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ตัวละคอน
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ส่วนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ พฒ
ั นาฐานข้ อมูล
Thai Digital Collection : TDC หนึง่ ในโครงการ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้ บริการสืบค้ นฐาน
ข้ อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ การพัฒนาหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์เปิ ดตัวอย่าง
กว้ างขวาง ห้ องสมุดที่เป็ นสมาชิกในโครงการยินดีนาหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานขึ ้น
เผยแพร่บนเครื อข่าย ThaiLIS ทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงสารสนเทศได้ พร้ อมๆ กัน นอกเหนือจากการ
เข้ าไปค้ นหาในฐานข้ อมูลห้ องสมุดทีละแห่ง อย่างไรก็ตาม สารสนเทศบนเครื อข่ายทังหลายได้
้
คานึง

ถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมด้ วย จึงห้ ามมิให้ นาไปใช้ เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางการ
ค้ าใดๆ ทังสิ
้ ้น
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พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพ

Creator

Name:

Subject

keyword:

จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ

ThaSH:

ไทย - - ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ - - ยุโรป

หนังสื อหายาก

่ แฟ้มข้อมูล
ลำด ับที.่ ชือ
1

Content-3.pdf

ขนำดแฟ้มข้อมูล
24.09 MB

RightsAccess : สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิ กในกลุ่ม ThaiLIS

จากการที่สถาบันการศึกษามีเป้าหมายชัดเจนในการเผยแพร่ หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์
และดาเนินงานอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ในขณะเดียวกันเว็บไซต์ของภาคเอกชนจานวนหนึง่ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการค้ าและจาหน่ายหนังสือเก่า ได้ เปิ ดตัวเว็บไซต์หนังสือเก่าขึ ้นอย่างมีสีสนั สดใส ทันสมัย
สามารถสืบค้ นหมวดหมูแ่ ละประเภทหนังสือได้ ด้วยวิธีง่ายๆ เปิ ดช่องทางประมูลหนังสือเก่า อาสา
ตามหาหนังสือเก่าที่ลกู ค้ าต้ องการ บางเว็บไซต์จดั ทาหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ให้ พลิกอ่านได้ ทงั ้
เล่ม จุดประสงค์ให้ ร้ ูว่ามีของดีหายากอยูใ่ นครอบครอง ไม่ได้ มงุ่ หวังเพื่อการค้ าเท่านัน้ จึงไม่นา่ แปลก
ใจเลยที่นกั สะสมหนังสือเก่า จะเป็ นผู้รอบรู้ทงประวั
ั้
ติ ความเป็ นมา ความนิยม ประเมินคุณค่าและ
ราคาได้ ยิ่งไปกว่านันร้
้ านค้ าหนังสือเก่าที่เป็ นทังนั
้ กสะสมและนักขายมืออาชีพ จะรู้เรื่ องหนังสือเก่า
ดีมาก ส่วนใหญ่หนังสือเก่าที่นามาวางจาหน่ายอยูใ่ นสภาพดี เทียบเท่าหรื อดีกว่าที่มีอยูใ่ นห้ องสมุด
เสียอีก ติดตามดูได้ จากเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยเหล่านี ้
ร้ านหนังสือสุวิมล
: www.thaioldbooks.com
ร้ านสยามบรรณาคม : www.digitalrarebook.com
ร้ านสุหนังสือเก่า
: www.su-usedbook.com
ร้ านบางกอกบุคคลัภย์ : www.bangkokbookclub.com
Bangkok Rare Books : www.bkkbooks.com
White Lotus Press : www.whitelotuspress.com
Orchid press
: www.orchidbooks.com

นอกจากนี ้ยังมีชมุ ชนออนไลน์ที่เอื ้อประโยชน์ในการบริ หารจัดการ Rarebook collection
ในยุคดิจิทลั อีก 3 โครงการ ได้ แก่
 หอสมุดมหาวิทยาลัยคอร์ แนล (Cornell University Library ) ได้ จดั โครงการฝึ กอบรม “ Digital
Preservation Management : Implementing Short-term Strategies for Long-term
Problems ” สาหรับชุมชนออนไลน์ขึ ้น เพียงคลิกไปได้ ที่ www.icpsr.umich.edu/dpm/
ประกอบด้ วยหลักสูตรเรี ยนรู้ขนตอนในการด
ั้
าเนินงานการสงวนรักษาเอกสารให้ อยูใ่ นรูปแบบ
ดิจิทลั ไฟล์ตา่ งๆ เริ่มตังแต่
้ การวางแผนงาน การจัดหมวดหมู่ การแยกประเภทของเอกสาร
และการแปลงเอกสารให้ อยู่ในรูปดิจิทลั แต่ถ้าจะดูสมุดไทภาษาล้ านนาของหอสมุด ต้ อง
คลิกไปที่ www.library.cornell.edu
 โครงการ University Libraries in Google Project to Offer Backup Digital Library โดย
Google ยักษ์ใหญ่แห่ง Search engine ได้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียงใน
สหรัฐอเมริกากว่า 13 มหาวิทยาลัย และอีก 10 วิทยาเขต ร่วมกันสร้ าง Online Books
Collection ที่ประกาศว่า collection ส่วนหนึง่ เพื่อการสงวนรักษา ( Preservation ) หนังสือ
หายากของโลกนี ้ไว้ สืบค้ นได้ ที่ www.hathitrust.org
 โครงการ China - US Million Book Digital Library Project โครงการที่เกิดจากความร่วมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ นาเสนอไว้
ว่าจะมีการแปลงหนังสือจีนโบราณ 1 แสนเล่ม ที่ตีพิมพ์ก่อนปี ค.ศ. 1911 ให้ อยูใ่ นรู ปดิจิทลั
ติดตามความก้ าวหน้ าได้ ที่ www.cadal.cn/enc/
บทส่ งท้ ายความคิด
ในวันงานเสวนากาเนิดใหม่ของหนังสือเก่า : เปิ ดตัวเว็บไซต์หนังสือเก่าชาวสยาม Guru ที่ชื่อ
คุณเอนก นาวิกมูล ได้ กล่าวถึงหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความว่า “…เป็ นผู้ใช้ บริการ
ของหอสมุดกลางเป็ นประจา เพราะมีหนังสือดีๆ น่าสนใจหลายเล่ม เมื่อเรี ยนจบแล้ ว ก็ขาดจาก
การเป็ นสมาชิกห้ องสมุด กลายเป็ นคนนอกหรื อเป็ นคนแปลกหน้ าไป …” ดังนัน้ ความก้ าวล ้านาหน้ า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ เกิดช่องทางการเข้ าถึงหนังสือหายากได้ มากขึ ้น ผู้ดแู ล Rarebook
collection ในวันนี ้ จึงไม่ควรยึดติดกับความพอเพียงและความพอใจ ที่จะทาหน้ าที่เก็บรวบรวม
หนังสือเก่าหายากเท่านัน้
แต่จะต้ องพัฒนาความคิดต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านันให้
้ เกิดประโยชน์
เพิ่มพูนขึ ้น เพื่อให้ นกั วิชาการ นักวิจยั นักค้ นคว้ า นักเขียน และคนรักหนังสือเก่า ได้ กลับมา
ราลึกถึงความผูกพันและค้ นหาข้ อมูลที่ต้องการจากตัวเล่มหนังสือจริงหรื อทางออนไลน์ โดยไม่ปิด
กันทางปั
้
ญญา และไม่มีความเป็ นคนแปลกหน้ าต่อกันอีกต่อไป.
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ประกาศยกย่ องเชิดชูความดี :
ขอประกาศยกย่องเชิดชูความดีแก่ นางพิสมัย กิจการ ผู้ดแู ลห้ องหนังสือหายากและห้ อง
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ สถาบันวิทยบริการ ผู้ซงึ่ ให้ บริการ Rarebook Collection ด้ วย
ความรักในหนังสือทุกเล่ม และเอื ้ออาทรกับผู้ใช้ บริการทุกคน เป็ นเวลานานกว่า 30 ปี
บัดนี ้ นางพิสมัยได้ ลาจากไปแล้ วอย่างไม่มีวนั กลับ ขอให้ คณ
ุ ความดีนี ้บังเกิดเป็ นอานิสงส์
ผลบุญแก่นางพิสมัย ขอให้ มีความสุขในสัมปรายภพ ภพหน้ า และทุกชาติไป …
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