บทสารวจองค์ความรูแ้ ละข้อเสนอว่าด้วย
บทบาทของรัฐในการสนับสน ุนธ ุรกิจหนังสือ และ
การปรับตัวของผูผ้ ลิตหนังสือขนาดเล็กและผูผ้ ลิตหนังสืออิสระ
- สมคิด พุทธศรี-

ชุดหนังสือสารวจองค์ความรูเ้ พื่อการปฏิรปู ประเทศไทย มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ

สารบัญ
หน้ า
ที่มาและความสาคัญ

2

สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของผู้ผลิตหนังสือรายเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระของไทยเป็ นอย่างไร

4

ข้ อเสนอเกี่ยวกับการปรับตัวของผู้ผลิตหนังสืออิสระขนาดเล็กของไทยในปั จจุบนั

9

บทบาทของรัฐในการสนับสนุนธุรกิจหนังสือในต่างประเทศเป็ นอย่างไร

11

การปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือรายเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระผ่านตลาด

14

บทบาทของชุมชนในการปรับตัวของผู้ผลิตหนังสืออิสระและผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็ก

16

ข้ อเสนอเบื ้องต้ นสาหรับธุรกิจหนังสือของไทย

21

เอกสารอ้ างอิง

22

บทสารวจองค์ ความรู้ และข้ อเสนอว่ าด้ วย บทบาทของรั ฐในการสนับสนุนธุรกิจหนังสือ และการ
ปรั บตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระ
สมคิด พุทธศรี

บทคัดย่ อ
ธุรกิจหนังสือไทยมีผ้ ผู ลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่มีอํานาจในตลาดค่อนข้ างมากและเป็ นผู้เล่นหลัก
(dominant) ที่มีบทบาทสําคัญ แม้ วา่ ผู้ผกู ขาดในธุรกิจหนังสืออาจจะผลิตหนังสือออกมาได้ เป็ นจํานวนมาก
และทําให้ ตลาดหนังสือเติบโตได้ อย่างคึกคักและมีเสถียรภาพได้ ตามสมควร แต่กระนัน้ สภาวะดังกล่าวก็มิ
อาจเป็ นสภาวะในอุดมคติของสังคมได้ เพราะการผูกขาดในธุรกิจหนังสือนัน้ ก่อให้ เกิ ดผลเสียอยู่หลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลเสียต่อวัฒนธรรมทางปั ญญาของสังคม
โจทย์ใหญ่ของธุรกิจหนังสือคือ การธํารงรักษาความหลากหลายภายในระบบธุรกิจหนังสือ ในทุก
ระดับตังแต่
้ ผ้ ผู ลิต สายส่ง ร้ านหนังสือ และผู้บริโภค การอยูร่ อดในตลาดได้ อย่างไม่ลําบากจนเกินไปนักของ
ผู้ประกอบการรายเล็กจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญต่อธุรกิจ หนังสือเองและต่อสังคมโดยรวมถึงคุณภาพของ
สังคมโดยรวมด้ วย
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มุง่ สํารวจตัวอย่างและประสบการณ์ของการปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้
หนังสืออิสระในต่างประเทศรวมถึงบทบาทของรัฐในธุรกิจหนังสื อเป็ นสําคัญ ด้ วยหวังว่าจะนําบทเรี ยน
ต่างๆมาสังเคราะห์เป็ นข้ อเสนอแนะในการปฏิรูปและส่งเสริ มธุรกิจหนังสือของไทยให้ เติบโตไปในทิศทางที่
เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวมได้ มากยิ่งขึ ้น

1

บทสารวจองค์ ความรู้ และข้ อเสนอว่ าด้ วย บทบาทของรั ฐในการสนับสนุ นธุรกิจหนังสือ และการ
ปรั บตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระ
สมคิ ด พุทธศรี
1. ที่มาและความสาคัญ
หนั ง สื อ เป็ นสิ น ค้ าที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ วั ฒ นธรรมและปั ญญา ดัง นั น้ หนั ง สื อ จึ ง มิ ไ ด้ ให้
อรรถประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่บริ โภคหนังสือเท่านันแต่
้ ยงั ส่งผลต่อสังคมภายนอกอีกด้ วย หลักคิดอย่างง่ายมีอยู่ว่า
เมื่ อปั จ เจกบุคคลอ่านหนัง สือมากขึน้ เขาก็ จะมี ความรู้ ประสบการณ์ มากขึน้ และกลายมาเป็ นคนที่ มี
คุณภาพมากยิ่งขึน้ เมื่อสังคมมีสมาชิกที่มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ ท้ ายที่สุดสังคมนัน้ ก็จะยกระดับคุณภาพ
โดยรวมของสังคมขึน้ มาด้ วย ในทางวิชาการและทางเทคนิค นักประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจบางคนใช้ การ
เติบโตของอุตสาหกรรมหนังสือเป็ นตัวชี ้วัดคุณภาพของแรงงานและของสังคมในระดับมหภาค (Baten and
van Zanden, 2005; 2008) ในขณะที่งานวิจยั ในประเทศกําลัง พัฒนาบางชิ ้นชี ้ให้ เห็นว่า การเติบโตในเชิง
คุณภาพและในเชิงปริ มาณของอุตสาหกรรมหนังสือ นันมี
้ ความเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับผลสัมฤทธิ์ ของ
นโยบายด้ านการศึกษา (Ozohu-Sulieman, 2011)
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความเป็ นอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจหนังสือต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่มี
ผู้ผูกขาดรายใหญ่ น้อยรายไม่แตกต่างจากสินค้ าและบริ การส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบตลาดเสรี ลักษณะ
ดังกล่าวนีเ้ ป็ นลักษณะที่เกิดขึน้ ในหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศพัฒนาแล้ วอย่าง สหรัฐอเมริ กา
ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส (Ouvry-Vial, 2003; Hollier, 2008; Huehn and Huter, 2005)หรื อประเทศกําลัง
พัฒนาอย่างประเทศในแถบละตินอเมริ กา (Uribe, 2006) สําหรับประเทศไทย โครงสร้ างธุรกิจหนังสือก็มี
ลักษณะค่อนไปทางผูกขาดเช่นกัน แม้ ข้อมูลจะยังจํากัดอยู่มาก แต่ข้อมูล ที่มีอยู่ก็พอที่จะสามารถสะท้ อน
ให้ เห็นภาพลางๆ ได้ ว่า ธุรกิจหนังสือไทยมีผ้ ผู ลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่มีอํานาจในตลาดค่อนข้ างมาก
และเป็ นผู้เล่นหลัก (dominant) ที่มีบทบาทสําคัญ ในทางกลับกัน สภาพดังกล่าวนี ้เป็ นเงาสะท้ อนว่า ผู้ผลิต
หนังสือรายเล็กและผู้ผลิตหนังสือ อิสระของไทยนัน้ ต้ องเผชิญกับ ความยากลําบากในการเอาตัวรอด (ดู
รายละเอียดในหัวข้ อที่ 2)
จริ งอยู่ว่า ผู้ผูกขาดในธุรกิจหนังสืออาจจะผลิตหนังสือออกมาได้ เป็ นจํานวนมากและทําให้ ตลาด
หนังสือเติบโตได้ อย่างคึกคักและมีเสถียรภาพได้ ตามสมควร แต่กระนัน้ สภาวะดังกล่าวก็มิอาจเป็ นสภาวะ
2

ในอุดมคติของสังคมได้ ในแง่ของวัฒนธรรมทางปั ญญา การผูกขาดตลาดหนังสือไม่เพียงแต่เป็ นการจํากัด
และควบคุมการเข้ าถึงหนังสือของผู้คนเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็ นการควบคุมการแสดงคิด ความเห็นสาธารณะ
และอาจก่อให้ เกิดการผูกขาดทางวัฒนธรรมด้ วย (Ouvry-Vial, 2003; McQuivey and Mcquivey, 1998)
ในมิตขิ องเศรษฐศาสตร์ การผูกขาดตลาดหนังสือย่อมทําให้ หนังสือดีมีคณ
ุ ภาพที่ไม่เป็ นที่นิยมของ
ตลาดอยู่ใ นตลาดน้ อ ยกว่ า ระดับ ที่ เ หมาะสม อัน จะทํ า ให้ สัง คมได้ รั บ ผลกระทบภายนอกที่ เ ป็ นบวก
(positive externalities) ของหนังสือน้ อยเกินกว่าที่ควรจะเป็ น นอกจากนี ้ สภาวะผูกขาดยังสะท้ อนให้ เห็น
ถึงการกระจายผลได้ อย่างไม่เป็ นธรรมในธุรกิจหนังสือ เมื่อผลได้ ของการเติบโตของธุรกิจหนังสือส่วนใหญ่
กระจุกตัวอยูก่ บั ผู้ผกู ขาดธุรกิจหนังสือรายใหญ่ ในขณะที่ผ้ ผู ลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระที่
ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นผู้ผลิตหนังสือคุณภาพและมีความหลากหลายในประเภทของหนังสือที่ผลิตกลับมีส่วน
แบ่งเพียงหยิบมือเดียวและอยูร่ อดในตลาดได้ อย่างยากลําบาก1
ปฏิ เ สธไม่ได้ ว่า การลงทุนและระบบการจัดการที่ มีประสิทธิ ภาพของกลุ่ม ผู้นําตลาดและกลุ่ม
สํานักพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่มีสว่ นทําให้ พวกเขาประสบความสําเร็จในตลาดหนังสือและในโลกทุนนิยม ดังนัน้
โจทย์ใหญ่ของธุรกิจหนังสือไทยคือ จะทําอย่างไรให้ ผ้ ผู ลิตหนังสือขนาดเล็ก และผู้ผลิตหนังสืออิสระที่ทํา
หนังสือดีแต่ตลาดไม่นิยมอยู่รอดได้ ในตลาด แน่ นอนว่า ผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ ผลิตหนังสืออิสระ
ไม่ได้ คาดหวังว่าตัวเองจะผลิตหนังสืออย่างสะดวกสบายไร้ กงั วลใดๆ พวกเขาเพียงแต่หวังว่า ตัวเองจะอยู่
รอดได้ โดยไม่ลําบากจนเกินไปนัก
การอยู่รอดในตลาดได้ อย่างไม่ลําบากจนเกินไปนักของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนั งสือ
อิส ระจึง เป็ นเรื่ องที่ มี ค วามสํ าคัญ ทัง้ ต่อธุ รกิ จ หนัง สื อเอง ต่อวัฒ นธรรมทางปั ญญาของสัง คม และต่อ
คุณภาพของสังคมโดยรวม ดังนันการศึ
้
กษาตัวอย่างและประสบการณ์ของการปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือ
ขนาดเล็กและผู้หนังสืออิสระในต่างประเทศ รวมถึงบทบาทของรัฐในธุรกิจหนังสือและอุตสาหกรรมทาง
ปั ญญาอื่นๆ ย่อมเป็ นประโยชน์ในการเสริ มสร้ างองค์ความรู้และสามารถนํามาสังเคราะห์เป็ นข้ อเสนอแนะ

1

ผู้เขียนใช้ คําว่าหนังสือดีมีคณ
ุ ภาพในความหมายกว้ างๆเท่านัน้ และตระหนักดีวา่ นิยามของ ‘หนังสือดีและมีคณ
ุ ภาพ’ เป็ นที่ถกเถียงกัน
ได้ อย่างไม่ร้ ูจบ เหนือสิ่งอื่นใด หากคุณค่าและความมีคณ
ุ ภาพของหนังสือนันไม่
้ สามารถหานิยามมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวได้ การมี
ตลาดหนังสือที่มีหลากหลายเพื่อเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในสังคมแสวงหา ‘ความดีและมีคณ
ุ ภาพ’ หลายๆ แบบ ย่อมเป็ นสิ่งที่พงึ ปราถนา
อย่างไม่ต้องสงสัย
3

ในการปฏิรูปและส่งเสริมธุรกิจหนังสือของไทยให้ เติบโตไปในทิศทางที่เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
โดยรวมได้ มากยิ่งขึ ้น
จากสภาพปั ญหาข้ างต้ น จุดมุ่งหมายสําคัญของงานวิจยั ชิ ้นนี ้คือการสํารวจการปรับตัวของผู้ผลิต
หนังสืออิสระและผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กในต่างประเทศ เพื่อที่จะสังเคราะห์เป็ นบทเรี ยนเบื ้องต้ นสําหรับ
ธุรกิจหนังสือไทย โดยงานวิจยั ชิ ้นนี ้จะแบ่งออกเป็ น 7 ส่วน ดังนี ้
1.ที่มาและความสําคัญ
2. สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของผู้ผลิตหนังสือรายเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระของไทยเป็ นอย่างไร
3. ข้ อเสนอเกี่ยวกับการปรับตัวของผู้ผลิตหนังสืออิสระขนาดเล็กของไทยในปั จจุบนั
4. บทบาทของรัฐในการสนับสนุนธุรกิจหนังสือในต่างประเทศเป็ นอย่างไร
5.การปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือรายเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระผ่านตลาด
6. บทบาทของชุมชนในการปรับตัวของผู้ผลิตหนังสืออิสระและผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็ก
7. ข้ อเสนอเบื ้องต้ นสําหรับธุรกิจหนังสือของไทย
2. โครงสร้ างของธุรกิจหนังสือในประเทศไทย
ปั ญหาใหญ่ในการศึกษาธุรกิจหนังสือในประเทศไทย คือ ความจํากัดด้ านข้ อมูล ปั ญหานี ้เป็ นผล
มาจากการที่ ป ระเทศไทยไม่ มี ก ารจัด การข้ อ มูล อย่า งจริ ง จัง และเป็ นระบบ อี ก ทัง้ ยัง ขาดแคลนการ
ทําการศึกษาวิจยั ธุรกิจหนังสืออย่างเข้ มข้ น ส่งผลให้ ข้อมูลส่วนใหญ่เผยแพร่ส่สู าธารณะมักจะเป็ นข้ อมูลที่
กระจัดกระจาย ไม่ค่อยสมบูรณ์และขาดความรอบด้ านกระนัน้ เมื่อพิจารณาข้ อมูลที่มีอยู่ก็พอที่จะทําให้
เห็นโครงสร้ างของธุรกิจหนังสือได้ อยูบ่ ้ าง
ข้ อมูลจากสมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จดั จําหน่ายหนัง สือแห่งประเทศไทยระบุว่า ในปี 2554 ธุรกิจ
หนังสือของไทยมีมูลค่าประมาณ 21,000 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณ 0.2 %ของผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ประชาชาติ ในปี เดียวกันนี ้รายได้ เฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณ 282,000 บาท/ปี นัน่ คือ คนไทยหนึ่งคน
จ่ายเงินซื ้อหนังสือเฉลี่ยแค่ประมาณ 564 บาท/ต่อปี หรื อแค่ 47 บาท/เดือนเท่านัน้ ในส่วนของการผลิต
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โดยรวม ข้ อมูลจากรายงานที่สดุ ในธุรกิจหนังสือปี 2553 ของซีเอ็ดบุ๊คเซ็ นเตอร์ ระบุว่า ในปี 2553 มีหนังสือ
เข้ าร้ านซีเอ็ด2จํานวนทังสิ
้ ้น 15,086ปก หรื อ คิดเป็ น 236 ปกต่อประชากรไทยหนึง่ ล้ านคน
ธุรกิจหนังสือของไทยยังถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับ ประเทศพัฒนาแล้ วหลายๆ ประเทศจากตาราง
ที่ 1 ข้ างล่างจะเห็นได้ ว่า ธุรกิจหนังสือของประเทศไทยนันมี
้ ขนาดเล็กทังในแง่
้
ของมูลค่าของธุรกิจ จํานวน
หนัง สื อ ใหม่ที่ ผ ลิ ต ได้ ต่อ ปี และจํ า นวนหนัง สื อใหม่ต่อ ประชากร ข้ อ สัง เกตสํ า คัญ คือ ในบางประเทศ
(เวียดนาม) มูลค่าของธุรกิจหนังสือน้ อยกว่าไทยค่อนข้ างมาก แต่กลับผลิตหนังสือได้ มากกว่าไทยทังใน
้
จํานวนหนังสือที่ผลิตได้ สทุ ธิและจํานวนหนังสือต่อประชากร
หันมามองที่ปัจจัยในเชิงวัฒธรรม ข้ อมูลสถิติชี ้ว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี ้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย
อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ โดยมีประชากรทัว่ ประเทศที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรี ยนหรื อนอกเวลาทํางาน
เพิ่มขึ ้น จาก 61.2% ของประชากรทังประเทศ
้
ในปี 2546 เป็ น 68.8%ในปี 2554 ทั ง้ นี ้แม้ ว่าระยะเวลาที่ใช้
อ่านหนังสือโดยเฉลี่ยต่อวันคือ 35 นาที จะยังถือว่าน้ อยอยูก่ ็ตาม (V-reformer, 2555)

ตารางที ่ 1 ภาพรวมธุรกิ จหนังสือในประเทศต่างๆ
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (2553)
อังกฤษ(2553)
ญี่ปนุ่ (2553)
เกาหลีใต้ (2552)
ไต้ หวัน (2553)
จีน (2553)
อินเดีย (2550)

มูลค่ าธุรกิจหนังสือ
(ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)

จานวนปกหนังสือ
ที่ผลิต (ต่ อปี )

27,100
5,034
9,166
2,558
1,543
13,630
2,153

316,480
151,969
74,714
42,191
35,000*
328,000
100,000

จานวนหนังสือใหม่
ต่ อประชากร
(ต่ อหนึ่งล้ านคน)
1018
2,156
586
863
1,522*
245
87
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แม้ วา่ ร้ านซีเอ็ดฯ จะไม่ได้ ขายหนังสือทุกเล่มที่พิมพ์ออกมา ทว่าข้ อมูลของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็ นฐานข้ อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่ดีที่สดุ ของ
ไทย สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จดั จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยก็ใช้ ข้อมูลนี ้ในการวิเคราะห์ธุรกิจหนังสือไทยในเวทีนานาชาติ (ABPA,
2010)
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ไทย (2554)
เวียดนาม (2553)
* เป็ นข้ อมูลของปี 2551

681
71

15,086
24,589

236
299

ที ่มา: ดัดแปลงจากสมาคมผู้จดั พิ มพ์และผู้จดั จาหน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย (2554) ซี เอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์ (2554) และ Winchenbart (2012)3
รู ปที ่ 1 อัตราการอ่านหนังสือของคนไทยระหว่าง พ.ศ.2546 – 2554

ที่มา : V-reformer (2554)
กล่าวโดยสรุ ป ธุรกิจหนังสือไทยยังมีขนาดค่อนข้ างเล็กมาก ไม่ว่าจะมองจากมุมของมูลค่าธุรกิจ
หรื อมองจากมุมของการผลิตหนังสือใหม่ๆออกสู่ท้องตลาด (ทังการผลิ
้
ตสุทธิและการผลิตต่อหัว) อย่างไรก็
ตาม ธุรกิจหนังสือเองก็มีศกั ยภาพในการขยายตัวได้ อีกมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานของประเทศพัฒนาแล้ ว
อีกทังยั
้ งมีปัจจัยเชิงวัฒนธรรมที่เป็ นตัวหนุนเสริมการขยายตัวของตลาดในอนาคต
ในธุรกิจหนังสือมีแบ่งประเภทผู้ผลิตหนังสือออกเป็ น 4 กลุ่มตามขนาด คือ กลุ่มผู้นําตลาด กลุ่ม
สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ กลุม่ สํานักพิมพ์ขนาดกลาง และกลุม่ สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ข้ อมูลสถิติที่ระบุว่า ส่วน
แบ่งตลาดของธุรกิจหนังสือนันกระจุ
้
กอยู่กบั ผู้เล่นเพียงไม่กี่รายเท่านัน้ ในปี 2552 กลุ่มผู้นําตลาดที่มีเพียง
8 ราย มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 37.88% ของในขณะที่ กลุ่มสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ 25 รายมีส่วนแบ่งตลาด
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อันที่จริง ข้ อมูลตัวเลขธุรกิจหนังสือจากแหล่งต่างๆ นันมั
้ กจะไม่ตรงกันขึ ้นอยู่กบั ว่า นิยามธุรกิจหนังสือและระเบียบวิธีการประเมิน ของ
แต่ละที่ของแต่ละแห่งเป็ นอย่างไร อย่างไรก็ตาม Winchenbart (2012) ได้ พยายามเก็บรวบรวมข้ อมูลธุรกิจหนังสือจากประเทศต่างๆ
กว่า 50 ประเทศทัว่ โลกเพื่อสร้ างข้ อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน แม้ ข้อมูลจะยังไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ แต่ก็คงพอให้ เห็นภาพรวมของธุรกิจ
หนังสือในที่ตา่ งๆ ทัว่ โลกได้ อยู่บ้าง
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รวมกัน 27.10% ส่วนสํานักพิมพ์ขนาดกลาง 45 รายมีส่วนแบ่งตลาด 19.94 % ในขณะสํานักพิมพ์ขนาด
เล็กนันมี
้ จํานวนมากที่สดุ ถึง 320 ราย แต่มีสว่ นแบ่งตลาดรวมกันเพียงแค่ 15.08 %

รูปที่ 2 โครงสร้ างธุรกิจหนังสือของไทย พ.ศ. 2552 และ 2553
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

ที่มา: สมาคมผูจ้ ดั พิ มพ์และผูจ้ ดั จาหน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย (2554)
ในปี 2553 แม้ จะมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้เล่นและส่วนแบ่งตลาดอยู่บ้า ง แต่ภาพความกระจุก
ตัวของส่วนแบ่งตลาดยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ กลุม่ ผู้นําตลาดมีจํานวนเพิ่มขึ ้นเป็ น 12 ราย
มีสว่ นแบ่งตลาดทังสิ
้ ้น 40.08 % ส่วนกลุม่ สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่มีทงสิ
ั ้ ้น 22 ราย มีส่วนแบ่งตลาด 25.45 %
ส่วนกลุม่ ผู้ผลิตขนาดกลางนันเพิ
้ ่มจํานวนเป็ น 54 รายมีส่วนแบ่งตลาด 20.98 % ในขณะที่ผลิตขนาดเล็กมี
จํานวนลดลงเหลือ 310 ราย และมีสว่ นแบ่งตลาดลงลงเหลือ 13.49 %
จะเห็นว่า ลําพังกลุ่มผู้นําตลาดและสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่รวมกันประมาณกว่า 30 รายซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตส่วนน้ อย คิดเป็ น 8 % ของผู้ผลิตทังหมด
้
มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึงกว่า 65 % ของส่วนแบ่งตลาด
ทังหมด
้
เมื่อคิดเป็ นค่าเฉลี่ยต่อสํานักพิมพ์พบว่า ในปี 2553 กลุ่มผู้นําตลาด และกลุ่มสํานักพิ มพ์ขนาด
ใหญ่มีสว่ นแบ่งตลาดมากกว่าสํานักพิมพ์ขนาดเล็กถึง 77 และ 26 เท่า ตามลําดับ
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นอกจากจะมีสว่ นแบ่งตลาดที่น้อยกว่าสํานักพิมพ์ขนาดยักษ์ ใหญ่หลายเท่าแล้ ว ข้ อมูลสถิติชี ้ชัดว่า
กลุม่ สํานักพิมพ์ขนาดเล็กเป็ นกลุม่ ที่มีความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจมากที่สดุ ในปี 2553 สํานักพิมพ์
กลุ่ม ผู้นําตลาด กลุ่ม สํ านักพิม พ์ขนาดใหญ่ และกลุ่ม สํ านักพิม พ์ขนาดกลาง ล้ วนมี อัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ ้นทังสิ
้ ้น (18.06 %, 4.79 % และ 17.42 % ตามลําดับ) ในขณะที่สํานักพิมพ์ขนาดเล็กเป็ นกลุ่มเดียวที่
มีอตั ราการขยายตัวติดลบ 0.24 % ไม่ต้องพูดถึงว่าการติดลบในปี นี ้นับเป็ นการติดลบเป็ นปี ที่สี่ติดต่อกัน
ดังนันจึ
้ งไม่เป็ นที่น่าแปลกใจว่า จํานวนของสํานักพิมพ์ขนาดเล็กมีแนวโน้ มที่จะลดลงเรื่ อยๆ จากที่เคยมี
มากกว่า 400 รายในช่วงระหว่างปี 2549 – 2551(ABPA, 2010) เหลือเพียงแค่ 310 รายในปี 2553 ดังที่
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
รู ปที ่ 3 อัตราการขยายตัวของรายได้ของกลุ่มสานักพิมพ์ขนาดเล็ก พ.ศ.2547 – พ.ศ.2553

ที่มา: สมาคมผูจ้ ดั พิ มพ์และผูจ้ ดั จาหน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย (2554)
แม้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงมาทังหมดข้
้
างต้ นจะไม่ได้ แสดงรายละเอียดในเชิงลึกว่า ธุรกิจหนังสือ
ของไทยมีสภาพที่แท้ จริ งอย่างไรกันแน่ กระนันก็
้ คงพอทําให้ เห็นภาพลางๆ ได้ ว่า ธุรกิจหนังสือของไทยมี
สภาพเป็ นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด มีผ้ ูเล่นรายยักษ์ และรายใหญ่น้อยรายเป็ นผู้นําตลาด มีระดับการ
ผูกขาดสูง ส่วนแบ่งตลาดมาก แม้ สํานักพิมพ์รายยักษ์ และรายใหญ่จะไม่ได้ ปิดกัน้ การเข้ ามาแข่งขันของ
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ผู้ผลิตรายใหม่ๆ แต่สํานักพิมพ์อิสระขนาดเล็กก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากอย่างมากในการเอาตัวรอด
อยูใ่ นตลาดโดยยึดเอาอุดมคติเป็ นสิ่งคํ ้าจุนในการทําธุรกิจ(ปกป้อง, 2553ข.)
ควรกล่าวด้ วยว่า ผู้เ ล่นรายใหญ่ บางรายนัน้ ทํ าธุ รกิ จ แบบครบวงจร ตัง้ แต่อุตสาหกรรมต้ นนํ า้
(สํานักพิมพ์) กลางนํา้ (สายส่ง) และปลายนํา้ (ร้ านหนังสือ) ส่งผลให้ ผ้ ูเล่นเหล่านีม้ ีอํานาจเหนือตลาด
ค่อนข้ างมาก แม้ จะไม่มีข้อมูลที่ยืนยันอย่างชัดเจน (อันเนื่องมากจากการขาดแคลนข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
หนังสือในประเทศไทย) แต่พฤติกรรมบางประการของผู้เล่นรายใหญ่เหล่านี ้ก็สะท้ อนให้ เห็นถึ งอํานาจเหนือ
ตลาดที่ตนมี4
3. ข้ อเสนอเกี่ยวกับการปรั บตัวของผู้ผลิตหนังสืออิสระขนาดเล็กของไทยในปั จจุบัน5
ในประเทศไทย การสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือมักจะเป็ นไปแบบฉาบฉวย เน้ นไปที่จดั โครงการ
เพื่อโปรโมตและรณรงค์ที่ดดู ี แต่กลับมีแต่เปลือกและภายในกลวงเปล่า ละเลยการแก้ ปัญหาเชิงโครงสร้ าง
ของธุรกิจหนังสือเอง ตัวอย่างที่ชดั เจนในกรณีนี ้คือ การรณรงค์โครงการ ‘กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก’ ซึ่งถูก
วิจารณ์อย่างมากจากทังนั
้ กวิชาการ สื่อ และประชาชนทัว่ ไป 6 ในขณะที่การจัด ‘งานหนังสือ’ เป็ นประจําปี
ละ 2 ครั ง้ เพื่ อรณรงค์ก ารอ่า นหนัง สื อ ของคนไทยและส่ง เสริ ม การขายหนัง สื อ ของสํ านักพิ ม พ์ ก็ถูก
วิพากษ์วิจารณ์วา่ เป็ นการทําให้ โครงสร้ างของธุรกิจหนังสือไทยบิดเบี ้ยวมากยิ่งขึ ้น (ปกป้อง, 2553ก.; มกุฎ
และ มูฮะหมัด, 2555)
ที่ผ่านมาก มีนกั คิด นักเขียน และนักวิชาการจํานวนไม่น้อยที่วิพากษ์ วิจารณ์ปัญหาเชิงโครงสร้ าง
ของธุรกิจหนังสือในเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความยากลําบากของสํานักพิมพ์ขนาดเล็กในการอยู่รอด
ในตลาด และผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อตลาดหนังสือและสังคมในภาพรวม กระนันก็
้ มีเพียงไม่กี่คนที่พยายาม
เสนอแนะทางออกที่เป็ นระบบและเป็ นรูปธรรม หนึ่งในข้ อเสนอที่มีการพูดถึงและมีการผลักดันอย่างจริ งจัง
ในช่วงที่ผา่ นมาคือข้ อเสนอเรื่ อง ‘สถาบันหนังสือแห่งชาติ’ ที่เสนอโดย มกุฎ อรฤดี แห่งสํานักพิมพ์ผีเสื ้อ
4

ตัวอย่างที่เป็ นที่พดู ถึงกันมากคือการขอขึ ้นค่ากระจายสินค้ า 1% ของซีเอ็ดและอมรินทร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 บทวิเคราะห์ที่
ชี ้ให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ถึงพฤติกรรมการใช้ อํานาจผูกขาดดู กฤดิกร (2555)
5

เนื ้อหาหลักในส่วนนี ้เก็บความจาก ข้ อเขียนว่าด้ วย ‘สถาบันหนังสือแห่งชาติ’ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์ผีเสื ้อ
http://www.bflybook.com/ArticleList.aspx?ArticleCategoryID=7
6

ตัวอย่างการวิจารณ์ได้ ใน นิธิ (2555); กฤดิกร (2555);หรือลองค้ นหาคําว่า‘กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก’ ในเครื่องมือค้ นหายอดนิยม
อย่าง google.com
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สาระสําคัญของ ‘สถาบันหนังสือแห่งชาติ’ ก็คือการเสนอให้ มีการจัดตังสถาบั
้
น ทางการที่ทําหน้ า
เป็ นตัวกลางในการดูแลและพัฒนาระบบหนังสือประเทศทัง้ ระบบให้ เป็ นเอกภาพ ดูแลรับผิดชอบระบบ
ห้ อ งสมุด ทั่ว ประเทศและระบบการอ่า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี ้ สถาบัน หนัง สื อ ยัง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางของบุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับหนังสือและระบบการอ่านของชาติ ทังนี
้ ้ข้ อเสนอดังกล่าวเสนอ
ให้ จดั ตังสถาบั
้
นหนังสือเป็ นหน่วยงานอิสระที่มีกฎหมายรองรับอย่างเป็ นทางการ
ในบทความเรื่ อง ‘สถาบันหนังสือแห่งชาติ’ ได้ ระบุปัญหาในธุรกิจหนังสือไทยที่ คาดหวังว่าสถาบัน
หนังสือแห่งชาติจะเข้ ามาช่วยอุดรูโหว่ไว้ หลายประการ โดยมีมาตรการรูปธรรมที่นา่ สนใจ ได้ แก่
- การที่อาชีพนักเขียนเป็ นอาชีพที่ไม่สามารถเลี ้ยงตนเองได้ ต้ องทําอาชีพอย่างอื่นเสริ มส่งผลให้
ไม่สามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้ อย่างเต็มที่ สถาบันหนังสือจะเป็ นตัวกลางในการจัดหา
ทุนมาให้ มาสนับสนุนนักเขียนที่มี ‘แวว’ สามารถกู้ยืมไปก่อนและนํามาคืนทีหลังได้
- การให้ ส ถาบันหนัง สื อเป็ นเจ้ าภาพในการจัดการระบบหนัง สื อสาธารณะที่ จ ะให้ ห้องสมุด
ท้ องถิ่นหมุนเวียนแลกเปลี่ยนหนังสือกันไปเรื่ อยๆ ด้ วยหวังว่าจะให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึง
หนังสือได้ มากขึ ้นด้ วยต้ นทุนที่ตํ่าลง
- สถาบันหนังสือทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการรวบรวมความต้ องการหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ
เช่น โรงเรี ยน ถ้ าหากมีปริมาณมากพอสถาบันหนังสือก็สามารถสัง่ โดยตรงจากโรงพิมพ์ได้ เลย
เพื่ อ ลดต้ น ทุน ในการซื อ้ หนัง สื อลง ซึ่ง จะทํ า ให้ ก ารจัด สรรงบประมาณการซื อ้ หนัง สื อ ของ
ประเทศให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
- การทํางานวิชาการด้ านหนังสือ เช่น โรงเรี ยนวิชาหนังสือที่ทําหน้ าที่ปลูกฝั งความคิดและสํานึก
ความรับผิดชอบ รวมทังการผลิ
้
ตหนังสือดีมีคณ
ุ ภาพให้ กบั คนที่สนใจ รวมไปถึงการทําวิจยั เพื่อ
สะสมข้ อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออย่างเป็ นระบบ
- พัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับระบบหนังสือ เช่น บรรณารักษ์ ครู อาจารย์ รวมไปถึงนักวิจารณ์
หนังสือ
- เป็ นตัวกลางในการซือ้ กระดาษให้ กับสํานักพิมพ์ ขนาดเล็ก เนื่องจากว่าการซื ้อกระดาษเป็ น
จํานวนมากในคราวเดียวจะทําให้ กระดาษในราคาที่ถกู ลง
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จุดเด่นที่สุดของแนวคิดเรื่ องสถาบันหนังสือแห่งชาติคือการมุ่งหวังที่จะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดการหนัง สื อของประเทศอย่างถึง ราก ทว่า จุดเด่นนี เ้ องกลับ เป็ นข้ อจํ า กัดสํ าคัญ ทัง้ ในเชิ ง
วิชาการและในภาคการปฏิบตั ิจริ ง ในเชิงวิชาการ ยิ่งข้ อเสนอเรื่ องสถาบันหนังสือแห่งชาติเป็ นข้ อเสนอที่
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ การศึกษาผลได้ และผลเสียจากการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการ
ออกแบบระบบใหม่ที่มาแทนที่ให้ ชดั เจนและมีแบบแผนยิ่งเป็ นเรื่ องจําเป็ นและมีความยุง่ ยากมากขึ ้นเท่านัน้
ดังจะเห็นได้ ว่า ยังไม่มีงานวิชาการใดเลยที่จะศึกษาเรื่ องนี อ้ ย่างจริ งจัง ทังๆที
้ ่แนวคิดเรื่ องสถาบันหนังสือ
แห่งชาตินนได้
ั ้ ถกู นําเสนอต่อสาธารณะมาเป็ นเวลากว่า 10 ปี แล้ ว
ในภาคปฏิบตั นิ นั ้ การปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการหนังสือของประเทศอย่างถึงรากนัน้
ย่อมส่งผลกระทบส่วนอื่นๆ อย่างสําคัญ เช่น เมื่อมีการตังสถาบั
้
นหนังสือแห่งชาติมาทําหน้ าที่ดแู ลห้ องสมุด
ของรัฐก็อาจส่งผลให้ ต้องมีการลดอํานาจหรื อยุบหน่วยงานอื่นๆ ที่เคยหน้ าที่ดงั กล่าว เป็ นต้ น เมื่อเป็ นเช่น นี ้
การผลักดันแนวคิดเรื่ องสถาบันหนั งสื อแห่ง ชาติให้ เกิ ดเป็ นรู ปธรรมจริ งๆ จึง เป็ นไปได้ ยากมากในทาง
การเมืองแม้ ครัง้ หนึ่งรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเคยสนใจที่จะนําแนวคิดนี ้ไปดําเนินการ แต่ลงท้ ายสถาบัน
หนังสือแห่งชาติก็มิได้ เกิดขึ ้นจริง
ภายใต้ ข้อจํากัดดังกล่าวนี ้ แนวคิดสถาบันหนังสือแห่งชาติจึงน่าจะเกิดขึ ้นได้ ยาก และต้ องใช้ พลัง
ขับ เคลื่ อ นอย่างมหาศาลในการทํ า ให้ เ กิ ดขึน้ จริ ง ดัง นัน้ การสํ ารวจบทเรี ย นในต่า งประเทศน่าจะเป็ น
ประโยชน์สําหรับการปรับตัวในระยะสันของผู
้
้ ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระ อีกทังยั
้ งเป็ น
การทํางานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนมาตรการย่อยๆ บางมาตรการของแนวคิดสถาบันหนังสือแห่งชาติอีก
ด้ วย
4.บทบาทของภาครั ฐ ในการสนั บ สนุ น ผู้ ผลิ ต หนั ง สื อ ขนาดเล็ ก และผู้ ผลิ ต หนั ง สื อ อิ ส ระใน
ต่ างประเทศ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เสนอว่า เมื่อตลาดทํางาน หรื อไม่ทํางาน หรื อไม่อาจทํางานได้ โดยสมบูรณ์ แต่
สินค้ านันส่
้ งผลกระทบภายนอกที่เป็ นบวกแก่สงั คม รัฐจําเป็ นต้ องเข้ ามามีบทบาทสนับสนุนเพื่อให้ มีการ
ผลิตและการบริโภคในวงกว้ าง อันจะทําให้ ระดับสวัสดิการโดยรวมของสังคมดีขึ ้นไปด้ วย
ในหลายๆ ประเทศ ภาครัฐมีบทบาทอย่างสําคัญในการส่งเสริ มผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิต
หนังสืออิสระ ให้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับตลาดได้ ดีพอสมควร นอกจากการรณรงค์ให้ ประชาชนของตน
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อ่านหนังสือมากขึ ้นแล้ ว รัฐอาจสามารถใช้ มาตรการอื่นๆที่เป็ นรูปธรรมในการสนับสนุนธุรกิจหนังสือขนาด
เล็กได้ ดังนี ้
4.1 มาตรการด้านการเงิ น
มาตรการที่เป็ นรู ปธรรมส่วนใหญ่ที่รัฐ ในประเทศพัฒนาแล้ วนิยมใช้ คือ การสนับสนุนทางการเงิน
ตัวอย่างเช่น ในแคนาดา ภาครัฐได้ จดั สรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนสํานักพิมพ์เกิดใหม่ (Emerging Publishing
Grant) เป็ นประจําทุกปี หรื ออย่างในสวีเดน ผู้ประกอบการในธุรกิจหนังสือก็จะได้ รับดอกเบี ้ยราคาถูกกว่า
ท้ องตลาดค่อนข้ างมาก ที่ฝรั่งเศส สํานักพิมพ์อิสระที่ต้องการเงินลงทุนในโครงการที่ใช้ งบประมาณสูงแต่ไม่
มีเงินทุน ก็สามารถขอกู้เงินแบบปราศจากดอกเบี ้ยจากศูนย์หนังสือแห่งชาติของฝรั่งเศส มาตรการเหล่านี ้
ส่ว นใหญ่ แ ล้ ว มัก จะมี เ งื่ อ นไขพ่ว งมาด้ ว ยว่า ผู้ผ ลิ ต จะต้ อ งเลื อ กทํ า หนัง สื อ สาระคุณ ภาพดี อาทิ กวี
วรรณกรรมวิชาการ วรรณกรรมคลาสิก และวรรณกรรมภาษาถิ่น/ท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ในบางประเทศ ภาครัฐได้ พยายามคิดค้ นนวัตกรรมทางนโยบายใหม่ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม กรณี ของสกอตแลนด์นนั ้ เป็ นตัวอย่างที่น่าสนใจยิ่ง แต่ก่อนนัน้ รัฐบาลสกอตแลนด์สนับสนุน
ผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระ ด้ วยการให้ เงินอุดหนุนผ่านสภาศิลปะแห่งสกอตแลนด์
(The Scottish Art Council)ปี ละหลายสิบล้ านปอนด์ซึ่งแม้ จะมีประสิทธิผลพอสมควร แต่การช่วยเหลือก็
จํากัดเฉพาะผู้ผลิตหนังสือที่เป็ นสมาชิกของสมาคมผู้จดั พิมพ์แห่งสกอตแลนด์เท่านัน้
ต่อมาในปี 2009 รัฐบาลสกอตแลนด์จึงได้ ตงหน่
ั ้ วยงานขึ ้นมาใหม่ชื่อว่า Creative Scotland 2009
Ltd. ซึ่งมีลกั ษณะการดําเนินการในรูปแบบบริ ษัทเอกชน โดยหน่วยงานแห่งนี ้จะต้ องนําเงินงบประมาณที่
ได้ จากภาครัฐไปร่วมลงทุนในเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ที่ภาคเอกชนเป็ นผู้ดําเนินการ
ความน่าสนใจของ Creative Scotland 2009 Ltd. คือ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจ
สร้ างสรรค์ในทุกแขนงสามารถนําเสนอโครงการที่ตนเองจะทําเพื่อขอให้ รัฐร่ วมเป็ นหุ้นส่วนได้ โดยตรง ที่
สําคัญคือ Creative Scotland 2009 Ltd. ไม่ได้ จดั ประเภทของเศรฐกิจสร้ างสรรค์ตามรูปแบบของศิลปะ
(art form) เหมือนที่เคยทํามา กล่าวคือ ไม่ได้ มีการแยกธุรกิจหนังสือ ธุรกิจเพลง หรื อธุรกิจภาพยนตร์ ออก
จากกันอย่างเด็ดขาด แต่จะใช้ ลกั ษณะของกิจกรรมเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของการลงทุน เช่น การ
ลงทุนพัฒนาช้ างเผือก (talent development) การลงทุนสร้ างสาธารณูปโภคทางปั ญญาและวัฒนธรรม
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(cultural facilities) และการพัฒนานวัตกรรม (innovation) เป็ นต้ น การใช้ เกณฑ์เช่นนี ้ส่งผลให้ การส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมมีความยืดหยุน่ และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น
4.2 การเป็ นตัวกลางเพือ่ จับคู่ผลิ ตและผูบ้ ริ โภค
นอกจากการให้ เงินอุดหนุนและการร่วมทุนแล้ ว รัฐยังสามารถเป็ นตัวกลางในการจับคู่ผ้ ผู ลิ ตและ
ผู้บริโภคได้ ด้วย ในหลายๆ ประเทศ นโยบายการศึกษาและระบบห้ องสมุด เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่รัฐบาลใช้
เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระได้ เป็ นอย่างดี เช่น ในสวีเดนและนอร์ เวย์
หนังสือที่ถกู ผลิตออกมาเกือบทุกเล่มจะถูกซื ้อโดยองค์กรหรื อมูลนิธิ ที่เชื่อมโยงกับรัฐ เพื่อส่งไปยังห้ องสมุด
สาธารณะทุก แห่ง ในประเทศ ในสกอตแลนด์ แม้ รั ฐ จะไม่ไ ด้ บัง คับ ให้ ห้ องสมุดต้ อ งซื อ้ หนัง สื อของทุก
สํานักพิมพ์ แต่จากการสํารวจพบว่า ระบบห้ องสมุด สาธารณะในสกอตแลนด์ให้ ความสําคัญกับการสัง่ ซื ้อ
หนังสือของผู้ผลิตขนาดเล็กและผู้ผลิตอิสระไว้ ในห้ องสมุด เนื่องจากหนังสือเหล่านี ้มีถกู ผลิตน้ อยและมักจะ
หาได้ ยากในท้ องตลาด
4.3 การพัฒนาระบบห้องสมุดและบรรณารักษ์
ระบบห้ องสมุดที่ก้าวหน้ ายังมีประโยชน์ในเชิงของกลไกนโยบายอื่นๆ อีกด้ วย ในประเทศอังกฤษ
ฮอลแลนด์ และยุโรปเหนือ รัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือด้ ว ยการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์สําหรับการยืม
ในห้ องสมุด (Library Lending Right) ให้ กบั ผู้ผลิตหนังสือ โดยมีตรรกะว่า เมื่อหนังสือมาอยู่ในห้ องสมุด
สาธารณะ สังคมจะได้ ประโยชน์จากการที่คนสามารถเข้ าถึงหนังสือมากขึ ้น แต่ผ้ ผู ลิตหนังสือกลับเป็ นผู้เสีย
ประโยชน์เมื่อหนังสือที่ตนผลิตอาจขายได้ น้อยลงในท้ องตลาด เพราะคนหันมายืมจากห้ องสมุดแทนที่จะ
ซื ้ออ่านเอง ทังนี
้ ้ หนังสือเล่มใดถูกยืมมากผู้ผลิตก็จะได้ รับค่าลิขสิทธิ์มากขึ ้นตามไปด้ วย
ระบบบรรณารั กษ์ เ องก็ เ ป็ นระบบมี ความสํ าคัญต่อการอยู่รอดของผู้ผลิ ตขนาดเล็กและผู้ผลิต
หนังสืออิสระอย่างมีนยั สําคัญ เพราะบรรณารักษ์ นนจะเป็
ั้
นผู้ที่มีอํานาจในการสัง่ ซื ้อหนังสือเข้ าห้ องสมุด
ในบางประเทศที่ มีระบบบรรณารั กษ์ ที่ ‘ก้ าวหน้ า’ เช่น สก็ อตแลนด์ บรรณารั กษ์ จ ะตระหนักดีถึง ความ
จําเป็ นที่จะต้ องซือ้ หนังสือของสํานักพิมพ์อิสระและสํา นักพิมพ์ขนาดเล็ก เนื่องจากว่าสํานักพิมพ์เหล่านี ้
มักจะพิมพ์หนังสือออกมาในจํานวนที่คอ่ นข้ างน้ อยโดยเปรี ยบเทียบ เมื่อเวลาผ่านไปจะหาซื ้อได้ ยาก (แม้ ว่า
จะยังขายไม่หมด) การสัง่ ซื ้อหนังสือของสํานักพิมพ์ขนาดเล็กจึงเป็ นทังการจั
้
ดหาหนังสือที่มีปริ มาณจํากัด
ให้ เป็ นหนังสือสาธารณะ พร้ อมๆ กับการส่งเสริมสํานักพิมพ์ขนาดเล็กและสํานักพิมพ์อิสระไปพร้ อมๆ กัน
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4.4 การรับประกันซึ่งสิ ทธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็น
นโยบายและมาตรการต่างๆดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ อาจไม่มีความหมายใดๆ เลย ถ้ าสิทธิและเสรี ภาพใน
การอ่านและการเขียนในสังคมถูกจํากัด ในประเทศพัฒนาแล้ ว ไม่ว่านโยบายและมาตรการสนับสนุนธุรกิจ
หนังสือจะแตกต่างกันเพียงใด แต่สิ่งที่ทกุ รัฐมีร่วมกันคือการให้ ความสําคัญกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการแสดง
ความคิดเห็น และการเข้ าถึงสินค้ าวัฒนธรรมเป็ นลําดับต้ นๆ นี่เป็ นเงื่อนไขที่จําเป็ นในการยกระดับธุรกิจ
หนังสือ และอาจหมายรวมถึงสังคมในภาพรวมด้ วย
5. การปรั บตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระผ่ านตลาด
5.1 การปรับตัวด้วยการมุ่งสู่ตลาดขนาดจิ๋ ว (micro-niche)
เป็ นที่รับรู้ กันมานานแล้ วว่า แนวทางหนึ่งในการปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิต
หนังสืออิสระคือการมุ่งไปสู่ตลาดขนาดเล็ก (niche market) ที่ผ้ บู ริ โภคมีรสนิยมเฉพาะเจาะจงบางอย่าง
ผู้บริ โภคในตลาดขนาดเล็กมักจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักจนไม่อาจดึงดูดให้ ผ้ ผู ลิตรายใหญ่ ทุนหนา เข้ ามา
แข่งขันในตลาด
ในสหรัฐอเมริ กาความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี สารสนเทศและเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ก็ทําให้
รู ปแบบการปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตอิสระเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อ
ผู้ผลิตหนังสือรายเล็กมีแนวโน้ มที่จะมุง่ ไปสูต่ ลาด ‚ขนาดจิ๋ว‛ (micro-niche) มากยิ่งขึ ้น การปรับตัวแบบมุ่ง
สูต่ ลาดขนาดจิ๋ว ก็คือ การผลิตหนังสือตามยอดสัง่ ซื ้อ (print on demand - POD) นัน่ เอง
โดยทั่วไป ผู้ผลิตหนังสือจะให้ ผ้ ูอ่านเลือกหนังสื อจากแคตตาล็อกออนไลน์ เมื่อมีคําสั่งซือ้ เสร็ จ
หนังสือก็จะถูกพิมพ์และส่งไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
POD นันเป็
้ นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กค่อนข้ างมาก เพราะ
นอกจากจะมีต้นทุนการผลิตไม่สูง มากนัก ยังสามารถลดต้ นทุนอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องได้ อีกด้ วย เช่น สต๊ อก
หนังสือ ต้ นทุนค่าสายส่ง ความเสี่ยงจากการขายหนังสือไม่ได้ รวมถึงความเสี่ยงจากการมีขายน้ อยเกินไป
ด้ วย ในอังกฤษมีการประเมินกันว่า ต้ นทุนเหล่านี ้อาจสูงถึงร้ อยละ 50 ของราคาปกหนังสือเลยทีเดียว
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มีกรณีศกึ ษาที่น่าสนใจคือ Rice University Press ซึ่งเป็ นสํานักพิมพ์ในสังกัดของมหาวิทยาลัย
แต่เดิมนัน้ Rice University Press เคยเปิ ดดําเนินการและได้ ปิดตัวลงไปตังแต่
้ ปี 1996 แต่ในปี 2006
สํานักพิมพ์ได้ กลับมาดําเนินการอีกครัง้ โดยใช้ โมเดลแบบ POD ผสมผสานกับรูปแบบของวารสารออนไลน์
หนังสือเล่มแรกของ Rice University Press เป็ นตําราแพทย์ศาสตร์ ที่ประกอบด้ วยภาพสีจํานวนมาก ถ้ า
ตีพิมพ์ตําราฉบับนี ้ด้ วยวิธีการแบบแล้ ว ตําราจะมีราคาอย่างน้ อย175 ดอลลาร์ ซึ่งถือว่าเป็ นราคาที่สงู มาก
และมีความเสี่ยงสูงเกินไปที่จะตีพิมพ์ สํานักพิมพ์ Rice University Press จึงทดลองเอาเนื ้อหาของหนังสือ
เล่มดังกล่าวขึ ้นเว็บไซต์และเปิ ดให้ อ่านฟรี แต่ถ้าต้ องการดาวน์โหลดจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายตามสมควร ใน
ขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้ คนสั่งซื ้อหนังสือเป็ นเล่มตามจํานวนสั่งได้ เมื่อคํานวณค่าใช้ จ่ายและความ
เสี่ยงทังหมด
้
Rice สามารถผลิตหนังสือออกมาในราคา 80 เหรี ยญเท่านันโดยที
้
่ไม่ขาดทุน
ในปั จจุบนั สํานักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งก็ก็หนั มาใช้ POD ในการพิมพ์หนังสือและ
ตําราวิชาการ ตัวอย่างเช่น Oxford University Press มีหนังสือที่ผลิตด้ วยวิธีการแบบ POD รวมกันทังหมด
้
ว่า 100,000 เล่มต่อปี เลยทีเดียว
5.2 ธุรกิ จสิ่ งพิมพ์แบบครบวงจรสาหรับหนังสือพิมพ์เอง
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเติบโตของ POD ยังทําให้ เกิดธุรกิจสิ่งพิม พ์
รูปแบบใหม่ที่ให้ การบริ การแบบครบวงจร ขอเพียงผู้เขียนหรื อผู้ที่ต้องการทําหนังสือนั น้ มีต้นฉบับที่อยู่ใน
รูปแบบของไฟล์ดิจิตลั ก็สามารถทําหนังสืออย่างง่ายได้ ด้วยตนเอง กรณีตวั อย่างที่ประสบความสําเร็ จมาก
ในสหรัฐอเมริกา คือ lulu.com
สมมติว่า เรามีต้นฉบับที่เป็ นไฟล์ดิจิตลั ในมือ เราสามารถเข้ าไปขอใช้ บริ การกับ lulu.com ได้ ทนั ที
ในเว็บไซต์ lulu จะมีแพคเกจให้ เราเลือกที่คอ่ นข้ างหลากหลายตามแพคเกจ เช่น การทําให้ ต้นฉบับของเรา
อยู่ในรู ปหนังสืออย่างง่ายโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย แต่ถ้าหากเราต้ องการให้ หนังสือเราดูดีมาขึน้ มาหน่อย ก็
สามารถเลือกซื ้อแพ็คเกจขนาดย่อม (369 เหรี ยญ) ซึ่งครอบคลุมการบริ การ จัดรู ปเล่ม การออกแบบปก
แบบพื ้นฐาน การขอเลขมาตรฐานหนังสือ การส่งไปขาย amazon.com การส่งมอบหนังสือจริ ง และเปิ ดให้
ดาวน์โหลดไฟล PDF ของหนังสือ หรื อหากต้ องการผลิตหนังสือแบบมืออาชีพเราก็สามารถเลือกแพ็คเกจ
พรี เมียม (4,499 เหรี ยญ) ได้ ซึ่งการบริ การจะครอบคลุม การจัดรู ปเล่มแบบไม่จํากัดจํานวนหน้ าและรู ป
การออกแบบปกขันสู
้ ง บทวิจารณ์จากบรรณาธิการ การแก้ ไขปรับปรุงต้ นฉบับ การส่งมอบหนังสือปกแข็ง
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และอ่อน รวมไปถึงการทําการตลาดด้ วย นอกจากนี ้ lulu.com ยังมีบริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํา
หนังสือด้ วย เช่น งานบรรณาธิการ ออกแบบ จัดรูปเล่ม บริการนักเขียนผี เป็ นต้ น
ปั จจุบนั การตีพิมพ์หนังสือเอง (self-publishing) เพิ่มจํานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในสหรัฐอเมริ กาปี
2009 มีจํานวน 7.6 แสนปก (สูงขึ ้น 181% จากปี ก่อนหน้ า) เทียบกับสํานักพิมพ์อย่าง Random House
ตีพิมพ์ 2.9 แสนปกในปี เดียวกัน
6. บทบาทของชุมชนในการปรั บตัวของผู้ผลิตหนังสืออิสระและผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็ก
นอกจากการพึ่งพิงรัฐและการปรับตัวด้ วยตนเองผ่านตลาดแล้ ว ในต่างประเทศ การพึ่งกันเองของ
สมาชิกชุมชนก็เป็ นทางเลือกที่นา่ สนใจยิ่งในการปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระ
ควรกล่าวในที่นี ้ก่อนว่า ‘ชุมชน’ที่กล่าวถึงนี ้มิได้ หมายความถึงชุมชนในความหมายเชิงพื ้นที่ชนบท
อย่างที่เข้ าใจกันทัว่ ไป หากแต่หมายถึงกลุ่มคนที่มีปฏิสมั พันธ์ กันเองและบ่อยครัง้ ในหลากมิติ สมาชิกใน
ชุมชนในความหมายนีม้ ักจะมี เครื อข่ายความสัม พันธ์ ระหว่างกัน มี ความเชื่ อ อุดมการณ์ และค่านิยม
ใกล้ เคียงกัน ปฏิสมั พันธ์ ของสมาชิกในชุมชนจะมีความต่อเนื่องระยะยาวและถี่บ่อยทําให้ มีกระบวนการ
เรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างกันภายในชุมชน
ชุมชนมีจดุ เด่น คือ มีโครงสร้ างแรงจูงใจที่เน้ นการร่วมมือกันมากกว่าแข่งขันกัน สมาชิกของชุมชน
จะตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากขึ ้น ในขณะเดียวกัน ชุมชมก็มี กลไกลงโทษสมาชิกภายใน
ชุมชนกันเองเมื่อมีคนเบี ้ยวสัญญาหรื อตีตวั๋ ฟรี ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง ชุมชนมักจะมีบทบาทสําคัญใน
การช่วยยกระดับสวัสดิการของสมาชิกได้ ดีกว่าการทํางานลําพัง กระนันชุ
้ มชนเองก็ต้องการกฎกติกาในการ
กํากับดูแลที่ชดั เจนเพื่อให้ สมาชิกสามารถร่วมมือกันได้ อย่างราบรื่ น
6.1 ชุมชนของผูผ้ ลิ ตหนังสื อขนาดเล็กและผูผ้ ลิ ตหนังสื ออิ สระ
โดยทั่วไปแล้ ว กติกาชุมชนจะทํางานได้ ดีในกรณี ที่สมาชิ กมีความเท่าเทียมกันมาก เหลื่อมลํ า้
แตกต่างกันน้ อย ตัวอย่างที่สนใจในกรณีนี ้ได้ แก่ กลุ่ม UTB ในประเทศเยอรมัน และ SPUNC ของประเทศ
ออสเตรเลีย
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กลุม่ UTB ของเยอรมันเป็ นการรวมตัวกันของผู้ผลิตหนังสือวิชาการและหนังสือคลาสสิคขนาดเล็ก
ในเยอรมัน UTB ตังขึ
้ ้นในปี 1971 เนื่องจากว่า ตลาดหนังสือในเยอรมันปรับเปลี่ยนในทิศทางตามกระแส
(mass) มากขึ ้น จนทําให้ หนังสือวิชาการและหนังสือคลาสสิคเริ่ มไม่มีที่ยืนในตลาด UTB มีสมาชิกเริ่ มต้ น
11 สํานักพิมพ์ ปั จจุบนั มี 15 สํานักพิมพ์
UTB ถูกตังขึ
้ ้นมาเพื่อแก้ ปัญหาในเรื่ องการตลาดและการขนส่งซึ่งมักจะเป็ นต้ นทุนที่สูงเกินไป
สําหรับสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก โดย UTB จะเลือกหนังสือใหม่ๆ จากสมาชิกของตนเองมาทําการตลาดภายใต้
แบรนด์ของ UTB เอง ทังนี
้ ้ UTB จะมีคณะกรรมการที่ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําการคัดเลือกหนังสือและ
การตลาดสําหรับหนังสือที่ได้ รับการคัดเลือก เช่น ชื่อเรื่ อง ช่วงเวลาที่หนังสือควรจะวางตลาด ทังนี
้ ้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของหนัง สือในตลาด นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังทําหน้ าที่เป็ นคลังสมอง
(think tank) ที่ช่วยกันวางแผนเพื่อแข่งขันในตลาดหนังสือด้ วย เช่น การประเมินทิศทางตลาดหนังสือว่า
ควรจะเน้ นไปที่สาขาวิชาใด เป็ นต้ น
UTB จะทําแคตตาล็อกหนังสือใหม่ของตัวเองทุกปี เพื่อแจกจ่ายให้ กบั ร้ านหนังสือ ทังนี
้ ้ UTB จะมี
ตัวแทนจําหน่ายเป็ นของตนเองที่ทํางานเต็มเวลา ตัวแทนจําหน่ายของ UTB จะเดินทางไปร้ านหนังสือทัว่
เยอรมันเพื่อเจรจาขายหนังสือโดยตรง ปั จจุบนั มีร้านหนังสือมากกว่า 250 ร้ านที่เป็ นลูกค้ าประจําของ UTB
เมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จ หนังสือจะถูกส่งตรงจากโรงพิมพ์ไปยังร้ านหนังสือตามจํานวนที่สงั่ ไว้ โดยตรง ไม่ต้อง
ผ่านสายส่ง
ความที่ UTB จัดพิมพ์เฉพาะหนังสือวิชาการและหนังสือคลาสสิค หน้ าที่สําคัญประการหนึ่งของ
UTB คือ การติดต่อกับอาจารย์มหาลัยทัว่ ประเทศเพื่อแนะนําหนังสือใหม่ๆ ของ UTB พร้ อมกันนี ้ UTB ก็จะ
สํารวจความเห็นของเหล่าอาจารย์ที่มีต่อหนัง สือ เพื่อทําการประเมินคุณภาพหนังสือและส่งกลับไปยัง
สํานักพิม พ์ต่อไป นอกจากข้ อคิดเห็นที่ มีต่อหนัง สื อแล้ ว UTB ยัง ต้ องรายงานตัวเลขสถิ ติต่างๆ เช่น
ยอดขาย และสต๊ อก พร้ อมคําแนะนําในการสํารองหนังสือสําหรับขายให้ แก่สมาชิกด้ วย
การยืนหยัดมากว่า 40 ปี ทําให้ สมาชิกได้ ประโยชน์จาก UTB ค่อนข้ างมาก เพราะชื่อเสียงของ
UTB เสมือนเป็ น ‚แบรนด์เนม‛ สําหรับตําราทางวิชาการในเยอรมันนีไปแล้ ว
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SPUNC หรื อ Small Press Underground Networking Community เป็ นเครื อข่ายของผู้ผลิต
หนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระของออสเตรเลีย ถือว่าเป็ นเครื อข่ายของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กที่
ใหญ่มากที่สดุ ในออสเตรเลีย โดยในปั จจุบนั SPUNC มีสมาชิกกว่า 100 สํานักพิมพ์
โจทย์ใหญ่ของ SPUNC คือการพยายามแก้ ปัญหาพื ้นฐานที่สํานักพิมพ์ ขนาดเล็กต้ องเผชิญ เช่น
ปั ญหาด้ านสายส่ง ปั ญหาด้ านการตลาด โดย SPUNC มีเครื่ องมือหลักคือ การทําแคตตาล็อก การจัด
เทศกาลหนังสือเป็ นของตัวเอง และการทํางานด้ านประชาสัมพันธ์ นอกจากนี ้ SPUNC ยังไปต่อรองกับ
ระบบไปรษณี ย์ของออสเตรเลี ยให้ ล ดค่า ใช้ จ่ายในการจัดส่ง หนัง สื อ ให้ กับสมาชิ ก ของตน รวมถึง การ
พยายามพัฒนา platform ของหนังสือออนไลน์เพื่อให้ สมาชิกสามารถนํา e-book มาขายได้
กระนัน้ จุดแข็งที่แท้ จริ งของ SPUNC คือ การเป็ นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้ผลิตหนังสือขนาด
เล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระ เนื่องจาก SPUNC เป็ นศูนย์รวมของผู้ที่มีความคิดความอ่าน วัฒนธรรม และ
เป้าหมายในการทําหนังสือคล้ ายๆกัน ดังนันสมาชิ
้
กของ SPUNC จึงมุ่งที่จะร่ วมมือกันมากกว่าที่จะแข็งขัน
กัน ผลประโยชน์ของส่วนรวมจึงมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าผลประโยชน์สว่ นตัว
ฟั งก์ชนั่ ที่สําคัญของ SPUNC คือ การเป็ น information provider โดยสมาชิกของ SPUNC จะเข้ า
มาแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ให้ กนั และกัน และคอยช่วยเหลือกัน เช่น การให้ คําแนะนําว่า
ควรจะไปออกแบบปกหนังสือกับใคร ควรจะใช้ เป็ นสายส่งเจ้ าไหน นอกจากนี ้ การ SPUNC เน้ นวัฒนธรรม
การช่วยเหลือกันยังทําให้ สมาชิกของ SPUNC ได้ สิทธิพิเศษบางประการจากผู้ที่อยู่ในเครื อข่าย เช่น โรง
พิมพ์ที่อยูใ่ นเครื อข่ายอาจมีการคิดค่าจ้ างของตนในราคาที่ถกู กว่าราคาตลาดให้ กบั สมาชิกของ SPUNC
6.2 ชุมชนของผูผ้ ลิ ตขนาดเล็กและผูผ้ ลิ ตขนาดใหญ่
โดยทัว่ ไปแล้ ว ชุมชนนันจะสามารถทํ
้
างานได้ ดีหากสมาชิกมีลกั ษณะคล้ ายกัน มีความเท่าเทียมกัน
สูง และมีความเหลื่อมลํ ้ากันน้ อย เพราะผลประโยชน์ของสมาชิกในชุมชนจะเป็ นไปในทางเดียวกันและมี
ความขัดกันของผลประโยชน์น้อย กลุ่มตัวอย่างที่ยกมาดังกล่าวข้ างต้ นล้ วนอยู่ในขอบข่ายนี ้ทังสิ
้ ้น กระนัน้
ก็ มี บางกรณี ที่ผ้ ูผ ลิ ต รายเล็ ก และผู้ผ ลิ ตรายใหญ่ สามารถทํ า งานร่ วมกันได้ ภ ายใต้ ค่านิ ยมร่ วมกันบาง
ประการ
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ฝรั่งเศสนัน้ ถื อว่าเป็ นประเทศที่มี วัฒนธรรมการอ่านเข้ ม แข็ง ที่ สุดเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก และ
ผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระของฝรั่งเศสก็มกั จะได้ รับการยอมรับจากสังคมอย่างสูง และ
ถือว่ามีอิทธิพลต่อวงการหนังสือฝรั่งเศสค่อนข้ างมาก ดังจะเห็นได้ ว่าสํานักพิมพ์อิสระหลายสํานักพิมพ์ ใน
ฝรั่งเศสนันมี
้ ชื่อเสียงค่อนข้ างมากและสามารถยืนหยัดสืบต่อมาหลายช่วงอายุคน โดยคนรุ่นใหม่ก็พยายาม
สานต่อเกียรติยศ ภาพลักษณ์ และคุณภาพที่คนในอดีตสร้ างไว้ ตอ่ ไป
ภายใต้ บริบทของวัฒนธรรมการอ่านที่ เข้ มแข็ง ผู้ผลิตหนังสือฝรั่งเศสไม่ว่าจะรายเล็กหรื อรายใหญ่
ต่างตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจหนังสือในฐานะรากฐานทางปั ญญา Ouvry-Vial (2003) บรรยาย
ลักษณะของธุรกิจหนังสือในฝรั่งเศสไว้ ว่า ผู้ผลิตขนาดเล็กทําหน้ าที่เสมือนโรงเรี ยนนักเขียนโดยทําหน้ าที่
ปั น้ นักเขียนหน้ าใหม่และนักเขียนคุณภาพเข้ าสู่วงการ และเมื่อนักเขียนมีชื่อเสียงก็จะถูกสํานักพิมพ์ใหญ่
มาแย่งตัวหรื อซื ้อตัวไป (ซึ่งอาจไม่ตา่ งจากที่อื่นๆ) แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ วผู้ผลิตหนังสือขนาดใหญ่และขนาด
เล็กจะมีลกั ษณะถ้ อยทีถ้อยอาศัยอยู่ ในขณะที่แม้ ผ้ ผู ลิตขนาดใหญ่มกั จะเข้ ามาซื ้อตัวและผลงานนักเขียนที่
ดังมาจากสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก แต่ก็มกั จะไม่ซื ้อทังหมด
้
ดังนันจึ
้ งเป็ นปกติที่ผลงานของนักเขียนชื่อดังใน
ฝรั่งเศสจะพิมพ์กบั ทังสํ
้ านักพิมพ์ขนาดใหญ่และสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก
นอกจากนี ้ ยังมีกรณีที่ผ้ ูผลิตขนาดใหญ่เข้ าไปลงทุนในผู้ผลิตอิ สระขนาดเล็กในลักษณะการทํา
หนังสือร่ วมกัน เช่น ให้ คณะบรรณาธิ การของสํานักพิมพ์ขนาดเล็กเป็ นผู้เลือกทําหนังสือ แต่สํานักพิมพ์
ขนาดใหญ่เป็ นคนให้ เงินทุนและจัดจําหน่าย เมื่อหนังสือออกมาก็ใส่ให้ เครดิตสํานักพิมพ์ทงสองร่
ั้
วมกัน ใน
กรณีนี ้ผู้ผลิตขนาดใหญ่จะได้ ประโยชน์จากชื่อเสียงเฉพาะทางที่สํานักพิมพ์ขนาดเล็กสัง่ สมมา ในขณะที่
ผู้ผลิตขนาดเล็กก็ได้ ประโยชน์ในด้ านการบริ หารจัดการ (อย่างไรก็ตาม วิธีการนี ้ก็เป็ นที่ถกเถียงกันมากถึง
ความเป็ นอิสระที่แท้ จริงของสํานักพิมพ์ขนาดเล็กในการทํางาน)
6.3 ชุมชนของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ในเทศกาลหนังสือที่เมือง Hay-on-Wye ในปี 2011 ได้ มีการเปิ ดตัว unbound.co.uk ซึ่งเป็ นพื ้นที่
แบบใหม่ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ผู ลิตหนังสือและผู้อ่านสามารถสร้ างรู ปแบบในการทําธุรกิจหนังสือแบบใหม่ได้
นัน่ คือ การเชื่อมร้ อยผู้ผลิตหนังสือและผู้อา่ นเข้ าด้ วยกัน โดยให้ ผ้ อู ่านสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตหนังสือ
ได้ โดยตรง ในเว็บไซต์ unbound.co.uk ระบุไว้ ว่า เป้าหมายสําคัญของการสร้ างรูปแบบธุรกิจหนังสือนี ้ก็คือ
การพยายามทําให้ อํานาจกลับมาอยูใ่ นมือผู้ผลิตหนังสือและคนอ่าน
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Unbound.co.uk ทําหน้ าที่เป็ นพื ้นที่ตรงกลางที่เชื่อมผู้ผลิตหนังสือกับผู้อ่านเข้ าด้ วยกัน โดยผู้ผลิต
หนังสือจะสามารถนําเสนอความคิด แนวทาง หรื อแม้ กระทัง่ ต้ นฉบับแรก เข้ าไปในพื ้นที่ นี ้และเมื่อมีผ้ อู ่าน
เห็นโอกาสเห็นกระบวนการผลิตหนังสือ (ความคิดเบื ้องต้ น ชื่อหนังสือ กระบวนการพัฒนาต้ นฉบับ) และ
ชอบเล่มไหนเป็ นพิเศษ ผู้อา่ นสามารถร่วมลงทุนสนับสนุนให้ หนังสือเล่มดังกล่าวออกมาเป็ นรูปเล่มได้
ความน่าสนใจประการหนึง่ ของโมเดลการผลิตหนังสือแบบใหม่ คือ ผู้อ่านนันมี
้ ส่วนร่วมในการผลิต
หนังสือมากขึน้ สามารถเห็นพัฒนาการของต้ นฉบับและให้ คําแนะนํารวมถึงแลกเปลี่ยนกับผู้เขียนและ
ผู้ผลิตหนังสือได้
ผู้อ่านที่ร่วมลงทุนจะได้ สิทธิพิเศษเล็กน้ อยๆ จากผู้เขียนหนังสือ ซึ่งสิทธิพิเศษที่ได้ นนจะแตกต่
ั้
าง
กันไปโดยขึน้ อยู่กับยอดบริ จาค เช่น หากลงทุนขัน้ ตํ่า (10 ปอนด์) ก็จะได้ หนังสือในรู ปแบบของ e-book
เป็ นการตอบแทน หรื อถ้ าหากลงทุนขัน้ สูงสุด (250 ปอนด์) ก็จะได้ ไปร่ วมรับประทานอาหารกับนักเขียน
และผู้ก่อตังเว็
้ บไซต์ 2 มื ้อ ได้ หนังสือในรูปเล่มพร้ อมลายเซ็น กระเป๋ าที่ระลึก และหนังสือในรูปแบบ e-book
เป็ นต้ น แต่ไม่วา่ จะลงทุนขันใดก็
้ ตาม ผู้อา่ นที่ร่วมลงทุนจะได้ รับเครดิตในหนังสือด้ วย
ในกระบวนการผลิตหนังสือ ผู้ผลิตหนังสือจะกําหนดเป้าหมายในการระดมทุนไว้ หากหนังสือเล่ม
ใดสามารถระดมทุนได้ ตามเป้าที่ ตงไว้
ั ้ ไ ด้ หนังสื อเล่มดังกล่าวก็จ ะถูกผลิตออกมาและกระจายสู่ตลาด
(ไม่ใช่ POD) แต่หากหนังสือเล่มใดไม่สามารถระดมทุนได้ ตามเป้าหมายที่กําหนด หนังสือเล่มนันจะไม่
้
ถกู
ผลิต และผู้ที่ร่วมลงทุนไปแล้ วก็จะได้ เงินคืนจากผู้ผลิตทังหมด
้
นอกจากนี ้ ถ้ าหนังสือเล่มใดประสบความสําเร็ จในการระดมทุนและสามารถพิมพ์หนังสือออกมา
เป็ นรู ปเล่มแล้ ว หนังสือเล่มนันจะถู
้
กเสนอขายด้ วยวิธีการแบบ POD ด้ วย ทังนี
้ ้หากผู้อ่านที่สงั่ ซื ้อหนังสือ
ด้ วยวิธีการ POD ต้ องการไปร่วมกิจกรรมกับนักเขียนเช่นเดียวกับผู้อ่านที่ให้ เงินสนับสนุนตังแต่
้ ต้น พวกเขา
ก็สามารถจ่ายซื ้อแพคเกจเพิ่มได้ เช่นเดียวกันแต่จะต้ องเสียในอัตราที่แพงกว่าปกติ
unbound.co.uk ได้ รับการตอบรับดีพอสมควร ผู้ผลิตและนักเขียนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษหลายคน
ได้ เข้ าร่ วมและทดลองใช้ โมเดลการผลิ ตหนัง สือแบบใหม่นี ้ นับตัง้ แต่เปิ ดตัวในเดือนพฤษภาคม 2011
ปั จจุบนั unbound.co.uk สามารถผลิตหนังสือออกมาได้ 15 ปกแล้ ว และมีหนังสือที่อยู่ในระหว่างการ
ระดมทุนอยูอ่ ีก 20 เล่ม
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7. ข้ อเสนอเบือ้ งต้ นสาหรับธุรกิจหนังสือของไทย
จากการสํารวจประสบการณ์ การปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระใน
ต่างประเทศ สามารถสรุปบทเรี ยนและข้ อเสนอแนะเบื ้องต้ นสําหรับธุรกิจหนังสือไทยมีดงั นี ้
1. ความอยู่รอดของธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็กขึ ้นอยู่กบั การทํางานร่วมกันของสถาบันตลาด รัฐ
และชุมชน อย่างเหมาะสม โดยรัฐและชุมชนมีบทบาทสําคัญในการถมช่องว่างและแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นใน
ตลาด
2. การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม และการส่งเสริ มการแข่งขัน -ลดการกระจุกตัวของส่วน
แบ่งผู้ผลิตรายยักษ์และรายใหญ่ ต้ องการการออกแบบสถาบันที่ดีและการกํากับดูแลที่เหมาะสม
3. การใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายสังคมเป็ นตัว
ช่วยสําคัญของธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก เนื่องจากต้ นทุนตํ่า
4. การขยายฐานตลาดหนังสือให้ ใหญ่ขึ ้นเป็ นปั จจัยสําคัญในการยกระดับอุ ตสาหกรรมหนังสือ
เพราะตลาดขนาดเล็กเป็ นคอขวดของการพัฒนาที่สําคัญ โดยต้ องผลักดันเรื่ องระบบห้ องสมุด รวมถึงการ
ต่อสายไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ
5. การรวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมร่ วมกัน โดยเฉพาะด้ านการกระจายหนังสือ และการขยายฐาน
ตลาดหนังสือเป็ นเงื่อนไขสําคัญของการอยู่รอดของกลุ่มธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก และการรวมกลุ่มควร
เป็ นไปอย่างเป็ นระบบ แบบมืออาชีพ มีเจ้ าภาพรับผิดชอบและพนักงานประจํา และมีโมเดลทางธุรกิจ
6. การทํางานร่วมกันของสํานักพิมพ์อิสระขนาดเล็กกับแหล่งทุนเป็ นการช่วยแก้ ปัญหาเรื่ องเงินทุน
ดําเนินการได้ ทางหนึง่ (สํานักพิมพ์ดําเนินการลักษณะ one stop service ส่วนแหล่งทุนการันตียอดรับซื ้อ
7. การทํากิจกรรมร่วมกับกลุม่ นักอ่านเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สําคัญของกลุม่ ฯ
8. การต่อสู้เรี ยกร้ องบทบาทที่ควรจะเป็ นของรัฐเป็ นเรื่ องที่ต้องทําเช่นกัน โดยต้ องจัดทําข้ อเสนอ
รวมหมูท่ ี่เป็ นรูปธรรม

21

เอกสารอ้ างอิง
ภาษาไทย
กฤดิกร เผดิมเกื ้อกูลพงศ์ (2555). “ความลวงของเมืองหนังสือโลก‛ สํานักข่าวไทยพลับลิก้า, 4 สิงหาคม
2555, http://thaipublica.org/2012/08/se-ed-and-amarin-charge-fees/
ซี เ อ็ ด ดู เ คชั่ น (มหาชน) จํ ากั ด (2554). “ที่ สุ ด ใ นธุ ร กิ จหนั ง สื อ 2553”,
ed.com/release10/downloads/SE-ED%20Release%202010.pdf

http://www.se-

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จดั จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2554). ‚บทวิเคราะห์ ภาวะอุตสาหกรรม
สํ า นั ก พิ ม พ์ ปี 2553
ค า ด ก า ร ณ์ ปี 2554
แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ปี 2555‛,
http://www.pubat.or.th/default/index.php
ภาษาอังกฤษ
ABPA (2010). ‚ABPA 6th Annual General Meeting Report‛, Asian Book Publisher Association.
http://mabopa.com.my/
Baten, J. & van Zanden, J. (2006). ‚The Impact of Human Capital on Early Modern Welfare
Growth, 1450-1913: Book Production as Human Capital Indicator‛, Paper present at
Workshop and Conference 2005, Center for Economic and Policy Research,
http://www.cepr.org/meets/wkcn/1/1626/papers/van_zanden.pdf
Baten, J. & van Zanden, J. (2008). ‚Book Production and the Onset of Modern Economic
Growth‛.Journal of Economic Growth, 13(3), pp. 217-235.
Baten, J. & van Zanden, J. (2008). ‚Book Production and the Onset of Modern Economic
Growth‛.Journal of Economic Growth, 13(3), pp. 217-235.
Hollier, N. (2008). ‚Australian Small and Independent Publishing: The Freeth Report‛. Publishing
Research, 24, pp. 165 – 174.
22

Huehn, V. &Huter, M. (2005). ‚The Red Jacket: UTB as a Model for Cooperative Textbook
Publishing‛. Publishing Research Quarterly, Winter, pp. 79 - 82.
McQuivey, M. &Mcquivey, J. (1998). ‚Is It a Small Publishing World After All?: Media
Monopolization of the Children's Book Market, 1992-1995‛. Journal of Media Economics,
11(4), pp. 35-48.
Ouvry-Vial, B. (2003). ‚Small and Big Publishers in France: Is Literature a Rare Species?‛. ‛.
Publishing Research Quarterly, Spring, pp. 31 – 44.
Ozohu-Suleiman, Y. (2011). ‚Children Literacy Development and The Book Industry in Nigeria:
The Efa 2015 Policy Somersault‛, Journal Pengajian Media Malaysia, 13(1).
Uribe, M. (2006).‚Perspective of a Smaller Latin American Publisher‛.Publishing Research
Quarterly, Fall, pp. 38 -41.
Winchenbart, R. (2012). ‚Global Publishing Markets Mapping data, Developments, and Patterns
of the Publishing Industry Worldwide‛ A study for the International Publishers Association
(IPA), supported by the London Book Fair and BookExpo America. Presented at the London
Book fair, April 16, 2012

23

