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คํ านํ า

บทความทีน่ ํามารวมไวในหนังสือชุดนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวพันกับ ทุนวัฒนธรรม ไม
โดยตรงก็โดยออม  แนวความคิดของผูเขียนวาดวย ทุนวัฒนธรรม  เร่ิมกอเกิดในป 2536 ภายหลัง
จากทีศึ่กษาและสงัเกตพัฒนาการของระบบทุนนิยมโลกและระบบเศรษฐกิจไทย  โดยที่ผูเขียนเชื่อ
วา  กลุมทุนวฒันธรรม เปนกลุมทีก่ํ าลังถีบตัวขึ้นมามีความสํ าคัญในสังคมโลกยุคปจจุบัน และ 
จะยังคงทรงอิทธิพลตอไปในอนาคต  อิทธิพลของรูดอลฟ ฮิลเฟอรดิง (Rudolp Hilferding, 
1877-1941) มตีอแนวความคิดเรื่องนี้อยางปราศจากขอกังขา  หากปราศจาก Finance Capital
(1910)  การน ําเสนอและพัฒนาแนวความคิดวาดวย ทุนวัฒนธรรม ยากทีจ่ะเปนไปได

แนวความคิดและอรรถาธิบายวาดวยทุนวฒันธรรมเสนอตอสาธารณชน โดยมิได
ผานวงวิชาการ  ทั้งๆที่เร่ืองนี้เปน วาระการวิจัย (Research Agenda) ทีสํ่ าคัญทั้งในปจจุบันและ
อนาคต  มีนักวิชาการเพียงสวนนอยที่ตระหนักถึงความสํ าคัญของทุนวัฒนธรรมในฐานะวาระ 
การวจิยั แตการเสนอตอสาธารณชน โดยมิไดผานวงวิชาการ  ในดานหนึ่งเปนการตอกยํ้ าความ
เสือ่มทรามของวงวิชาการ  โดยที่อีกดานหนึ่งเปนการยกระดับคอลมันิสตในโลกสื่อมวลชน

การเผยแพรบทวิเคราะห อรรถาธิบาย สารสนเทศ และความคิดตอสาธารณชน  
ทัง้ในประเดน็ปญหาและปรากฏการณทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  เปนภารกิจที่ผูเขียนถือ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องนับต้ังแตป 2515 เปนตนมา  โดยที่เคยเปนคอลมันิสตของวารสาร สังคม
ศาสตรปริทัศน  นติยสาร จัตุรัส (ยคุคุณพันศักดิ์ วญิญรัตน)  หนังสือพิมพ มติชน ประชาชาติธุรกิจ 
ฐานเศรษฐกิจ  ผูจัดการรายวัน ผูจัดการรายสัปดาห Financial Day  นติยสาร Corparate 
Thailand  และ ผูจัดการรายเดือน  ตลอดชวงเวลาอนัยาวนานดังกลาวนี้  ผูเขียนมีความเห็นวา 
การประกอบภารกิจในฐานะ Journalistic Economist เปนประโยชนตอสังคมมากกวา Academic 
Economist  โดยหวงัวา ในอนาคตอาจติดอันดับ Pop Economist

การประกอบภารกิจในฐานะ Journalistic Economist  มไิดเปนอุปสรรคในการ 
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ตรงกันขามกลับเกื้อกูลการทํ าหนาที่ในฐานะ Academic 
Economist  เพราะตองติดตามสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  และติดตามความ 
กาวหนาทางวิชาการเพื่อให ‘อรรถาธิบาย’ แกสาธารณชนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่กํ าลัง 
เกิดขึ้น ทั้งในสังคมโลกและสังคมไทย ดังจะเห็นไดวา บทความที่เผยแพรตอสาธารณชนหลาย 
ตอหลายเรื่องเปนการเสนอ วาระการวิจัย  อันจะมผีลในการบุกเบิกพรมแดนแหงความรูตอไป



หนงัสือรวมบทความชุด ทนุวฒันธรรม  ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม เลมแรกไดแก 
กีฬาในระบบทุนวัฒนธรรม (สํ านักพิมพบานพระอาทิตย 2544) ซึ่งปรากฏสูบรรณพิภพไปแลว 
สวนอีกสองเลมซึ่งตอเนื่องจากเลมแรก  ไดแก

เลมที่หนึ่ง ทุนวฒันธรรม : วฒันธรรมในระบบทุนนิยมโลก เลมที่หนึ่ง ประกอบ
ดวยบทสังเคราะหทุนวฒันธรรม วฒันธรรมโลก ส่ือมวลชน อาหารการกิน แฟชั่น และสนัทนาการ 
ภาพยนตร  และดนตรี

เลมที่สอง  ทุนวฒันธรรม : วฒันธรรมในระบบทุนนิยมโลก เลมที่สอง วาดวย 
ภาษา  หนังสือและธุรกิจหนังสือ  และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทายที่สุด ผูเขียนขอขอบคุณนางสาวพวงรัตน พันธุพิริยะ ซึ่งชวยพิมพตนฉบับ
อยางประณีตและมีประสิทธิภาพ

รังสรรค ธนะพรพันธุ

ธนัวาคม  2545



สารบัญ

ภาคที่หนึ่ง  ภาษา
ภาษากับโลกานุวัตร
ภาษาฝร่ังเศสกับโลกานุวัตร
ภาษาญี่ปุนกับโลกานุวัตร
การเมืองวาดวยภาษา
โลกของ – ization (1)
โลกของ – ization (2)

ภาคทีส่อง หนังสือกับธุรกิจหนังสือ

ส ํานักพิมพ
สํ านักพิมพแมกกรอว-ฮิลล
สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยออกฟอรด (1)
สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (2)
Random House

รานหนังสือ
สงครามรานหนังสือ
ธรุกจิรานหนังสือ : บนเสนทางสู  Chain Bookstore และ Super Bookstore
Super Bookstore และ Bookstore Chain ในประเทศไทย
ภูมธิรุกิจรานหนังสือในประเทศไทย

วารสารวิชาการ
สงครามวารสารวิชาการ
วกิฤติการณวารสารวิชาการ
วารสารวิชาการในบริบทแหงประวัติศาสตร



ภาคทีส่าม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Window’95
Microsoft  วถิกีารดํ ารงชีวิต  และเงินปนผล
Robotization
Compact Discs
เดวิด แพ็กการด
Netnomics
จาก Dot. Com สู Dot. Gone
E - Book
Viagra ผลผลิตของทุนวฒันธรรม



ภาคที่หนึ่ง
ภาษา
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ภาษากับโลกานุวัตร

การประดิษฐตัวอักษรในภาษาตางๆ นับเปนเทคโนโลยีสารสนเทศรุนแรกๆของ
มนษุย  ภาษาพดูนัน้ถือกํ าเนิดกอนภาษาเขียน แตตัวอักษรชวยใหมนุษยส่ือสารไดอยางเที่ยงตรง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไมจํ าเพาะแตหมูชนที่ใชภาษาเดียวกัน หากยังรวมถึงการสื่อสาร
ขามเผาพันธุอีกดวย

ภาษาซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเครื่องมือส่ือสารในหมูชนกลุมเล็กๆ เร่ิมเติบโตและ
ขยายตัวในเวลาตอมา การเติบโตตามธรรมชาติเปนการเติบโตตามจํ านวนประชากรของเผาพันธุ 
ทีใ่ชภาษาเดยีวกัน  เมื่อมนุษยเร่ิมอพยพยายถิ่นฐาน ภาษาและวฒันธรรมไดตามติดมนุษยไปดวย  
ดังนั้น ภาษาและวฒันธรรมภาษาตางๆ  จึงกระจัดกระจายตามการอพยพของประชากรผูใชภาษา
นั้น

เมื่อมนุษยเร่ิมมีความสัมพันธขามชาติพันธุ หรือขามเผาพันธุที่ใชภาษาตางๆกัน  
มนุษยเร่ิมเรียนรูภาษาของเผาพันธุอ่ืนๆ  มิเพียงเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น 
หากยงัตองการเรียนรูความคิด เทคโนโลยี และวฒันธรรมของชนตางภาษาอีกดวย  ความตองการ
เรียนรูนี้เองทํ าใหภาษาและวฒันธรรมตางๆขยายตัว

แตเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหภาษาและวัฒนธรรมบางกลุมเติบโตมากกวากลุมอ่ืนๆ  
เปนสาเหตุทางดานการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ภาษา
และวัฒนธรรมหลักของโลกมักจะเปนภาษาและวัฒนธรรมของชาติมหาอํ านาจ ดวยเหตุที่ 
ศูนยกลางความเจริญของยุโรปกระจุกอยูรอบๆทะเลเมดิเตอเรเนียนมาเปนเวลาชานาน  ภาษา 
ละตนิจงึเปนภาษาที่ทรงอิทธิพลทางวฒันธรรมในยุโรป  อิทธิพลนี้ดํ ารงอยูแมจนตนคริสตศตวรรษ
ที ่ 20  ดังจะเหน็ไดจากการที่มหาวิทยาลัยในยุโรปยังคงบังคับใหเรียนภาษาละติน เพราะถือวา 
พืน้ฐานของวฒันธรรมยุโรปมาจากวฒันธรรมละติน

เมื่อกรีกและโรมันทรงอํ านาจ ภาษากรีกและภาษาโรมันก็ทรงอิทธิพลดวย  
ความขอนี้เปนจริงในกรณีของปอรตุเกสและสเปนเชนกัน  เมื่อปอรตุเกสและสเปนขยายอาณาจักร
ดวยการลาอาณานิคม ภาษาและวัฒนธรรมของชาติมหาอํ านาจทั้งสองก็แพรขยายสูอาณานิคม  
การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมกลายเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดภาษาและวัฒนธรรมหลัก 
ของโลก  อิทธิพลของภาษาและวฒันธรรมของฮอลันดา อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน และอเมริกัน  
ดํ าเนินตามตรรกดงักลาวนี้  เมื่อชาติมหาอํ านาจใดหมดสิ้นอํ านาจลง  ภาษาและวฒันธรรมของ
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ชาติมหาอํ านาจนั้นก็คลายบทบาทและอิทธิพลตามไปดวย ปรากฏการณเชนนี้เกิดขึ้นใน 
ประวติัศาสตรมนุษยชาติเปนระยะๆ  นับต้ังแตการเสื่อมความสํ าคัญของภาษาและวัฒนธรรมกรีก 
โรมัน ปอรตุเกส สเปน และฮอลันดา

ขอทีน่าสังเกตก็คือ  ภาษาอังกฤษและวฒันธรรมแองโกลแซกซัน (Anglo-Saxon)
ทรงความสํ าคัญมาเปนเวลากวาสองศตวรรษ  สวนสํ าคัญเปนผลจากการสืบตอความเปนชาติ
มหาอ ํานาจทัง้ทางการเมืองและเศรษฐกิจ  จากยุคที่อังกฤษเปนจาว (Pax Britannica)  มาสูยุคที่
สหรัฐอเมริกาเปนจาว (Pax Americana)   บทบาทขององักฤษและสหรัฐอเมริกาในฐานะผูนํ าโลก  
ซึ่งจะยังคงดํ ารงสืบตอไปในอนาคต ทํ าใหภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมแองโกลแซกซันยังคงทรง
อิทธิพลอยางยิ่งในสังคมโลก และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการขยาย 
เครอืขายโทรคมนาคม  อิทธิพลดังกลาวนี้จะยิ่งลํ้ าลึกในอนาคต

ผูนํ าประเทศที่มองเห็นอนาคตของกระบวนการโลกานุวัตรดังที่กลาวขางตนนี้  
เร่ิมตระหนกัวา การจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษเปนเรื่องจํ าเปน หากตัองการหาประโยชนจาก
กระบวนการโลกานุวัตรและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่นับวันมีแตจะขยายตัว
มากขึ้น  มาเลเซยีซึง่เคยสลัดแอกออกจากภาษาอังกฤษ เพื่อลบภาพหลอนของลัทธิจักรวรรดินิยม 
บัดนี้ยอมรับสภาพโดยปริยายที่จะใหจัดการศึกษาระดับสูงเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการพลิก
นโยบายจากเดิมที่ถูกครอบงํ าโดยลัทธิชาตินิยม กระบวนการโลกานุวัตรซึ่งทํ าลายพรมแดน 
ทางภูมิศาสตรของรัฐประชาชาติ ทํ าใหประชาชนในประชาสังคมตางๆจํ าเปนตองรูภาษาสากล
มากยิง่ขึ้น เพราะสังคมสารสนเทศ (Information Society) เปนสงัคมที่ตองสื่อสารดวยภาษาสากล  
หากประชาชนไมมีความรูภาษาสากล  ความลาหลังดานสารสนเทศยอมตองเกิดขึ้น  ซึ่งอาจจะ
เปนเหตปุจจัยที่กอใหเกิดความลาหลังดานอื่นตามมา

แมวาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมแองโกลแซกซันจะยังคงธํ ารงความสํ าคัญและ 
อิทธิพลในสังคมโลกไวได แตภาษาและวัฒนธรรมของชาติมหาอํ านาจเกาอื่นๆ นับวันรังแต 
จะรวงโรยและสิ้นความสํ าคัญตามลํ าดับ ในขณะที่ภาษาและวัฒนธรรมของชาติมหาอํ านาจใหม
จะทวีความสํ าคัญและอิทธิพลในอนาคต ดังจะเห็นไดจากการเติบโตของภาษาและวัฒนธรรม
ญ่ีปุน การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญของปรากฏการณดังกลาวนี้  
บรรดาผู ที่ทํ ามาคาขายหรือลงทุนรวมกับญ่ีปุนจํ าเปนตองเรียนรู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ น  
ประชาชนชาวญีปุ่นเองมีปญหาอยางมากในการเรียนรูภาษาตางชาติ  ในอีกดานหนึ่ง ก็มีผูสนใจ
ศึกษาวรรณกรรม ศิลปะ และวฒันธรรมดานตางๆของญี่ปุน  ดวยเหตุนี้เอง ภาษาและวัฒนธรรม
ญ่ีปุนจึงเติบโตทั้งในยุโรปตะวนัตก สหรัฐอเมริกา และประเทศเพื่อนบานในอาเซยี  ความสํ าคัญ
ทางเศรษฐกจิของญี่ปุน ซึ่งจะมีมากขึ้นในอนาคต จะชักนํ าใหภาษาและวฒันธรรมญี่ปุนเพิ่มความ
สํ าคัญในสังคมโลกตามไปดวย ทั้งนี้มีเหตุผลนาเชื่อวา หากญี่ปุนสามารถธํ ารงฐานะประเทศ
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มหาอ ํานาจทางเศรษฐกิจตอไปได เพียงชั่วเวลาอีกสองทศวรรษ ภาษาญี่ปุนอาจเขยิบข้ึนมาเปน
ภาษาสากล ยิง่รัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายที่จะเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนดวยแลว  ความเร็ว 
ทีภ่าษาญีปุ่นจะกลายเปนภาษาสากลยิ่งมีมากขึ้น

ดวยเหตุที่จีนมีประชากรมากที่สุดในโลก และคนจีนกระจายกันอยูทั่วทุกหัว
ระแหง  ภาษาจนีจึงเปนภาษาสากลอยูแลวในขณะนี้  อีกทั้งยังเปนภาษาที่องคการสหประชาชาติ
ยอมรับเปนภาษาสากลดวย กระบวนการโลกานุวัตรจะยิ่งทํ าใหความเปนสากลของภาษาและ
วัฒนธรรมจีนมีมากขึ้นในอนาคต มิไยจะตองกลาวถึงการเติบใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและไตหวัน  รวมตลอดจนการเติบใหญของเครือขายความสัมพันธของ ‘ระบบทุน
นยิมจีน’  ซึง่เชือ่มโยงเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร และประเทศอื่นๆ
ในอาเซยีตะวันออกเฉียงใตเขาดวยกัน

ดวยเหตุผลดังที่กลาวขางตนนี้ กระบวนการโลกานุวัตรซึ่งกอผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของสังคมโลก จะทํ าใหมีการเปลี่ยนแปลงภาษาและวัฒนธรรม
หลกัของโลก  ภาษาและวฒันธรรมปอรตุเกส สเปน และฮอลันดาจะลดความสํ าคัญลงไปอีกมาก  
ในขณะที่ฝร่ังเศสพยายามธํ ารงอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมของตนไวอยางนอยในระดับเดิม 
แตความพยายามนี้จะสัมฤทธิผลเพียงใดเปนเรื่องที่ตองติดตามตอไป ภาษาและวัฒนธรรม
เยอรมันนาจะยังคงมีความสํ าคัญตอไป หากเยอรมนีสามารถธํ ารงฐานะประเทศมหาอํ านาจของ
ตนไวได  ความเปนสากลของภาษาและวฒันธรรมจนีและญี่ปุนจะยิ่งมีมากขึ้นในอนาคต ในขณะ
ทีโ่ลกยงัคงถูกครอบงํ าโดยภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมแองโกลแซกซัน

กระบวนการโลกานุวัตรไมเพียงแตเปลี่ยนแปลงความเปนสากลของภาษาและ 
วัฒนธรรมภาษาตางๆเทานั้น หากทวายังชวยกระชับความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม 
ทัง้ปวงในโลกอกีดวย  ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทํ าใหภาษาตางๆมีการหยิบยืมคํ า
และส ํานวนของกนัและกันมากขึ้น ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศยังไมรุดหนา การหยิบยืมคํ า
และส ํานวนจากภาษาตางชาติก็มีอยูแลว  การถายทอดคํ าและสํ านวนมักจะเกิดระหวางประเทศ 
ทีม่พีรมแดนตดิกนั  และระหวางประเทศที่มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ไมวา 
จะเปนดานการคาหรือการลงทุน แมในปจจุบันเกือบจะไมเห็นรองรอยความสัมพันธที่ไทยมีกับ
ปอรตุเกส แตความสัมพันธทางเศรษฐกิจอันยาวนานในสมัยอยุธยา ทํ าใหมีการถายทอดคํ า 
ในภาษาปอรตุเกสมาสูภาษาไทย  ดังเชนคํ าวาปนโตและเลหลัง  เปนอาทิ  กระบวนการโลกานุวัตร
จะทํ าใหกระแสการเคลื่อนยายของคํ าและสํ านวนจากภาษาสากลไปสู ภาษาอื่นๆมีมากขึ้น  
ยิง่เทคโนโลยสีารสนเทศรุดหนามากเพียงใด  กระแสการเคลื่อนยายดังกลาวนี้ก็จะยิ่งรวดเร็วมาก
เพยีงนัน้  ความขอนี้เปนจริงในกรณีของการถายทอดวฒันธรรมระหวางประเทศดวย
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อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมของชาติมหาอํ านาจที่มีตอชาติอ่ืนๆ จะมีมาก
กวาทีช่าตอ่ืินๆมีตอชาติมหาอํ านาจชนิดที่มิอาจเปรียบปานได  การถายทอดภาษาและวัฒนธรรม
ระหวางประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีมาแตโบราณกาลตลอดชวงประวัติศาสตรอันยาวนาน จะลด 
ความสํ าคัญลงไปอีกมาก การขยายเครือขายรายการวิทยุและโทรทัศนระหวางประเทศ ทํ าให
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมแองโกลแซกซันแผอิทธิพลมากขึ้น กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ  
ภาษาตางๆในโลกจะมี ‘ความเปนอังกฤษ’ มากขึ้น  ในขณะที่วฒันธรรมตางๆในโลกจะมี ‘ความ
เปนอเมริกัน’ เพิม่ข้ึน  เฉกเชนเดียวกัน  วัฒนธรรมอเมริกันจะอาศัยรายการวิทยุและโทรทัศน
ระหวางประเทศเปนสะพานเขาไปรุกลํ้ าวัฒนธรรมชาติอ่ืนๆ ไมวาจะเปนดานดนตรี ภาพยนตร  
รายการบนัเทิง แฟชั่นการแตงกาย วิถีการดํ าเนินชีวิต วฒันธรรมทางเพศ และที่สํ าคัญยิ่งกวา 
ส่ิงอืน่ใดก็คือ  กระบวนทัศนทางความคิด

การสกัดกั้นการไหลบาของภาษาและวัฒนธรรมชาติมหาอํ านาจในทามกลาง
กระแสโลกานุวัตรเปนเรื่องที่เกือบเปนไปไมได  และดวยเปาประสงคดังกลาวนี้ รัฐบาลมาเลเซียจึง
หามมใิหประชาชนคนสามัญมีจานดาวเทียม ชนชั้นปกครองเทานั้นที่จะมีสิทธิชมรายการโทรทัศน
ระหวางประเทศได  ขอหามนี้มีสมมติฐานพื้นฐานวา ชนชั้นปกครองมีเกราะปองกันอิทธิพลอันเกิด
จากการไหลบาของภาษาและวัฒนธรรมชาติมหาอํ านาจดีกวาราษฎร แตสมมติฐานขอนี้ดูเหมือน
จะขดัตอความเปนจริงในประเทศโลกที่สาม  ซึ่งมักปรากฏวา  ชนชั้นสูงในสังคมเปนดานแรกที่รับ
การถายทอดภาษาและวัฒนธรรมจากชาติมหาอํ านาจ  ราษฎรคนสามัญเสียอีกที่เปนดานสุดทาย
ทีไ่ดรับผลกระทบจากลัทธิจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism)  ในสังคมสาร
สนเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจเกือบจะเปนปจจัยสํ าคัญปจจัยเดียวที่กํ าหนดการเขาถึง ‘สารสนเทศ’
ของราษฎร  หากความยากจนยังคงทํ าใหสภาพ ‘หนาสูดิน หลังสูฟา’ ดํ ารงอยู  โอกาสที่ราษฎร 
คนยากจนจะไดชมรายการโทรทัศนระหวางประเทศเกือบไมมีอยูเลย

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงแตจะทํ าใหภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาสากลรกุลํ ้าเขาสูภาษาและวัฒนธรรมชาติตางๆเทานั้น  หากทวาเทคโนโลยีสารสนเทศในตัว
ของมนัเองยงัมีผลกระทบตอภาษาและวัฒนธรรมภาษาตางๆดวย  คอมพิวเตอรและอีเล็กทรอนิก
มภีาษาของมนัเอง  ภาษาคอมพิวเตอรและอีเล็กเทรอนิกจะแทรกซึมเขาสูภาษาชาติตางๆมากขึ้น  
นอกจากนี้  วฒันธรรมที่แฝงมากับคอมพิวเตอรและอีเล็กทรอนกิ ยอมมีอิทธิพลและผลกระทบตอ
วฒันธรรมภาษาอื่นๆดวย  ผลกระทบทางวฒันธรรมทีสํ่ าคัญก็คือ  การใชภาษาที่มีลักษณะหวนๆ 
เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร คํ าศัพทที่ยืดยาวมีแนวโนมที่จะถูกเลิกใช และอาจตองตายไป 
ในที่สุด หรือมิฉะนั้นก็ตองถูกหั่นใหส้ัน ศัพทที่เกิดขึ้นใหมมีแนวโนมส้ันลง กํ าเนิดของศัพทใหม 
จะเพิ่มความเร็วมากกวาปางกอน เนื่องเพราะกระบวนการโลกานุวัตรทํ าใหปฏิสัมพันธระหวาง
ภาษาตางๆมีมากขึ้น คํ าศัพทใหมๆ เมื่อเกิดไดเร็วขึ้น ยอมตายไดเร็วขึ้น ภาษาปากจะมีการ 
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เปลี่ยนแปลงอยางฉับไว การหดตัวของประโยคเปนสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นดวย ประโยคจะมี
ลักษณะหวนๆมากขึ้น แนวความคิดวาดวยความสละสลวยของภาษาจะแปรเปลี่ยนไปในอนาคต

ภาษาและวฒันธรรมอยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตไมมีชวงเวลาใด
ในประวติัศาสตรมนุษยชาติที่การเปลี่ยนแปลงนี้รวดเร็วเทากับยุคสังคมสารสนเทศนี้

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 24 มิถุนายน 2537
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ภาษาฝรั่งเศสกับโลกานุวัตร

ฝร่ังเศสทะยานขึ้นเปนมหาอํ านาจในคริสตศตวรรษที่ 19  ดวยการวิ่งไลกวด
อังกฤษในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม การขยายอาณาจักรฝร่ังเศสดวยการลาอาณานิคม 
ยังผลใหภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสแพรไปสูดินแดนเหลานั้นดวย แมวาฝร่ังเศสจะยังธํ ารง 
ความเปนประเทศมหาอํ านาจไวได แตฐานะสัมพัทธของฝรั่งเศสในสังคมโลกกํ าลังสั่นคลอน  
การเติบใหญทางเศรษฐกิจของญี่ปุนและกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียมีผลกระทบตอ
ฐานะสมัพันธของฝรั่งเศสอยางสํ าคัญ  แมในสหภาพยุโรปดวยกัน  ฝร่ังเศสกม็อิาจทานเยอรมนี
และอังกฤษได

การเปลี่ยนแปลงฐานะสัมพัทธของฝรั่งเศสในสังคมโลกมีผลกระทบตอภาษา 
และวัฒนธรรมฝรั่งเศสอยางหลีกเลี่ยงมิได  เร่ืองนี้ผูนํ าและปญญาชนฝร่ังเศสตระหนักแกใจดี   
โดยที่มีความพยายามดวยประการทั้งปวงที่จะธํ ารงความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรม 
ฝร่ังเศสไวใหได

จากการประมาณการของ Agency of Cultural and Technical Cooperation
(ACCT) พบวา  ในปจจบัุน  มีผูรูหรือเคยศึกษาภาษาฝรั่งเศสประมาณ 260 ลานคน  มากกวาเมื่อ
ศตวรรษที่แลวประมาณ 5 เทา  ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่ใชบนภาคพื้นยุโรป  นอกจากประเทศ 
ฝร่ังเศสแลว  ก็มเีบลเยีย่ม ลักเซมบรูก และบางสวนของสวติซอรแลนด  ในยโุรปตะวนัออก ฐานของภาษา 
ฝร่ังเศสอยูในประเทศโรมาเนยี  ซึง่ประมาณวามีผูรูภาษาฝรั่งเศส 4 ลานคน  ในขณะที่บราซิลเปน
ฐานของภาษาฝรัง่เศสในละตนิอเมรกิา ดุจเดยีวกบัทีอิ่นโดจนีเปนฐานในอาเซยีตะวนัออก อยางไรก็ตาม  
ฐานของภาษาฝรั่งเศสที่สํ าคัญยังคงเปนประเทศในอัฟริกาและกลุมประเทศอาหรับ

แมวาจ ํานวนผูรูภาษาฝรั่งเศสเพิ่มข้ึนจากเมื่อศตวรรษที่แลวเปนอันมาก  แตอัตรา
การเตบิโตตํ ่ากวาจ ํานวนผูรูภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาหรับ  อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะ 
เตบิโตในอตัราตํ่ ากวาภาษาญี่ปุนในอนาคตอีกดวย  ดวยเหตุดังนี้ ฐานะของภาษาฝรั่งเศสในสังคม
โลกจงึออนดอยลง  โดยที่มีแนวโนมที่จะตกตํ่ าตอไปในอนาคต

ในกลุมประเทศอาหรับ  มีความรูสึกตอตานภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส  ความรู
สึกนีรุ้นแรงมากเปนพเิศษในประเทศอลัจเีรีย  ซึง่มคีวามรูสึกขมขืน่ทีต่องท ําสงครามประกาศอสิรภาพกับฝร่ังเศส
เปนเวลายาวนานระหวางป 2497–2505  กลุมลัทธิรากเหงาอิสลาม (Islam Fundamentalism) 
ถอืวา ภาษาฝรั่งเศสมีระบบคุณคาที่ตอตานอิสลาม (Anti–Islam Values)  ในกลุมประเทศอาหรับ  



8

จึงมีแรงกดดันใหประกาศใชภาษาอาหรับเปนภาษาราชการแทนภาษาของประเทศมหาอํ านาจ
จกัรวรรดินิยมแตเกากอน

ประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสมักจะมิใชประเทศขนาดใหญหรือมีประชากรหนาแนน  
การขยายจํ านวนผูรูภาษาฝรั่งเศสจงึท ําไดในขอบเขตจํ ากัด ในโลกปจจุบันที่การขยายตัวของภาษา 
มิไดข้ึนอยูกับการลาอาณานิคม  อํ านาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจจะกลายเปนปจจัยสํ าคัญ 
ทีก่ ําหนดความเปนสากลของภาษา  แตฝร่ังเศสมใิชดาวรุงทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  อํ านาจและ
อิทธพิลทางเศรษฐกิจของฝรัง่เศสนับวันมีแตจะถดถอยลง เมื่อเทียบกับเยอรมน ี ญ่ีปุน และกลุม
ประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซีย

การคาระหวางประเทศของฝรั่งเศสสวนใหญเปนการคากับประเทศที่พัฒนาแลว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการคาภายในสหภาพยุโรป  การคากับประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสมีความ
สํ าคญัไมมากนัก มิหนํ าซํ้ าการคากับประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสประมาณ 80%  เปนการคากับ
ประเทศเพียง 4 ประเทศ  อันไดแก เบลเยี่ยม ลักเซมบูรก สวติเซอรแลนด และคานาดา  สวนการ
คากบัประเทศดอยพัฒนาที่ใชภาษาฝรัง่เศสมคีวามสํ าคัญนอยมาก  ดังนั้น การคาระหวางประเทศ
จงึมอิาจหวงัพึง่เปนจักรกลสํ าคัญในการเผยแพรภาษาฝรั่งเศสได  ความขอนี้เปนจริงในกรณีของ
การลงทุนระหวางประเทศดวย

ภายในสหภาพยุโรปเมื่อคร้ังยังเปนประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC)  ภาษา 
ฝร่ังเศสทรงความสํ าคัญอยางยิ่ง  แตคร้ันเมื่ออังกฤษเขามาเปนสมาชิกประชาคมยุโรป (EC) ในป 
2516  ฐานะของภาษาฝรัง่เศสก็ตกตํ่ าลง  เพราะมิอาจทานภาษาอังกฤษได  นอกจากนี้  การรวม
เปนประเทศเดยีวกันของเยอรมนีก็ทํ าใหภาษาเยอรมันมีความสํ าคัญเพิ่มข้ึน  ในปจจุบัน ทั้งภาษา
อังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  และภาษาเยอรมัน  ตางแยงชิงตํ าแหนงผูนํ าในสหภาพยุโรป

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขยายเครือขายโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ มีผลซํ้ าเติมความตกตํ่ าของภาษาฝรั่งเศส  ในดานหนึ่ง คํ าสั่งที่ใชกับคอมพิวเตอร
มักเปนโปรแกรมภาษาอังกฤษ  ความตองการที่จะกาวใหทันความกาวหนาของเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ทํ าใหความจํ าเปนในการใชภาษาอังกฤษมีมากขึ้น ในอีกดานหนึ่ง การเติบโตของ
บริการโทรทัศนระหวางประเทศมีสวนอยางสํ าคัญในการขยายจํ านวนผูรูภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
รายการโทรทศันสวนใหญใชภาษาอังกฤษ  ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีผลกระทบตอชาวฝรั่งเศส
เองโดยตรง  กลาวคือ ชาวฝรั่งเศสจํ าเปนตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับ
คอมพวิเตอรและในดานการติดตอกับตางประเทศ  ยิ่งไปกวานั้น วฒันธรรมอเมริกันที่ชาวฝรั่งเศส
เคยดูถูกวาเปน วฒันธรรมพลาสติก ก ําลังกัดกรอนสังคมฝรั่งเศส  โดยอาศัยรายการโทรทัศนและ
ภาพยนตรเปนพาหะสํ าคัญ
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ในวงวิชาการ นักวิชาการชาวฝรั่งเศสมีปญหาในการเผยแพรผลงานวิชาการ 
อยางมาก เพราะโลกวิชาการในปจจุบันเปนโลกของผูใชภาษาอังกฤษ แรงกดดันดังกลาวนี้ทํ าให
นกัวทิยาศาสตรชาวฝรั่งเศสเริ่มเผยแพรผลงานเปนภาษาอังกฤษ  สถาบันวิจัยปาสเตอร (Pasteur 
Institute)  ซึง่เปนผูน ําการวจิัยโรคเอดส  เร่ิมพิมพรายงานการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ  อันเปนเหตุ
ใหประธานาธิบดีฟรังซัวส มิตเตอรองด (Francois Mitterand) ตองแทรกแซงในป 2533  เพื่อใหมี
การพมิพรายงานการวิจัยเปนภาษาฝรั่งเศสดวย  ในปจจุบัน การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร
การแพทยในประเทศฝรั่งเศสมีแนวโนมที่จะใชภาษาอังกฤษในการประชุมมากยิ่งขึ้น

ในโลกที่มีผูรูภาษาฝรั่งเศสจํ านวนจํ ากัด การเผยแพรผลงานวิชาการเปนภาษา 
ฝร่ังเศส  กอใหเกิดคาโสหุย (transactions cost) ในการแปลเปนภาษาอังกฤษ  ในทํ านองเดียวกับ
การใชคอมพิวเตอรที่ตองเสียคาโสหุยในการแปลคูมือและแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนภาษา
ฝร่ังเศส

ในโลกเศรษฐกิจ การขยายการคากับประเทศที่มิไดใชภาษาฝรั่งเศส ทํ าใหบริษัท 
ฝร่ังเศสจํ าเปนตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้น บัดนี้ หางสรรพสินคาในฝรั่งเศสจํ าเปนตองโฆษณา 
เปนภาษาองักฤษ  เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ

ชาวฝรั่งเศสเคยภาคภูมิใจในภาษาและวฒันธรรมของตนเอง ถึงกับไมพยายามใช
ภาษาตางชาติ  ซึ่งเปนการกดดันใหชาวตางชาติตองเรียนรูภาษาฝรั่งเศส  แตบัดนี้ความภาคภูมิใจ
ของชาวฝรั่งเศสกํ าลังแปรเปลี่ยนไป กระบวนการโลกานุวัตรไมเพียงแตจะทํ าใหชาวฝรั่งเศสตอง
เรียนรูภาษาตางชาต ิ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษมากขึ้นเทานั้น หากยังทํ าใหภาษาฝรั่งเศส
ตองสูญเสีย ‘พรหมจรรย’ อยางสํ าคัญดวย  แมวาภาษาฝรั่งเศสมปีฏิสัมพันธกับภาษาอื่น ๆ  อัน
เปนปรากฏการณธรรมชาติ  แตการ ‘เสียสาว’ ของภาษาฝรั่งเศสครั้งสํ าคัญเกิดขึ้นเมื่อเยอรมนียึด
ครองฝรัง่เศสในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง  ในครั้งกระนั้นภาษาเยอรมันทะลุทะลวงเขาสูภาษา
ฝร่ังเศสเปนอนัมาก  บัดนี้  ภาษาฝรั่งเศสตองเสียขบวนยิ่งกวา  เมื่อไมอาจทานการบุกรุกของ
ภาษาองักฤษได  ศัพทภาษาอังกฤษเขาไปปะปนในภาษาฝรั่งเศสอยางไมเคยปรากฏมากอน

ความตกตํ ่าของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในสังคมโลก  กอใหเกิดความปริวิตก
ในหมูปญญาชนชาวฝรั่งเศส  ปญญาชนเหลานี้รวมตัวกันเปนกลุม Groupe du Manifeste  โดยที่
มอุีดมการณทางการเมืองแตกตางกัน  แตมีเปาประสงครวมกันในการผลักดันใหแกไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อยอมรับภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาราชการ  ผูนํ าคนสํ าคัญของปญญาชนกลุมนี้คนหนึ่งก็คือ  
นายเรอยีส เดอเบรย (Regis Debray) ซึง่เคยด ํารงตํ าแหนงที่ปรึกษาประธานาธิบดีมิตเตอรองด 
การแกไขรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้สํ าเร็จลุลวงในเดือนมิถุนายน 2535  สวนหนึ่งเปนการสราง  
‘ปอมมายิโนต’ ปองกนัการประกาศใหภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการของสหภาพยุโรป
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ความพยายามในการสรางเกราะปองกันภาษาฝรั่งเศสมิไดมีเพียงการยอมรับ
ภาษาฝรัง่เศสเปนภาษาราชการเทานั้น  ในเดือนกุมภาพันธ 2537  มีการตรากฎหมายบังคับใหใช
ศัพทภาษาฝรั่งเศสในการโฆษณา ในการประชุม ในรายการโทรทัศนและวิทยุ และในการทํ า
สัญญา  มฉิะนัน้จะมีความผิดตามกฎหมาย (ดูบทความของสมชาย ภาคภาสนวิวัฒน “ภาษากับ
การเมืองยุโรป” ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2537)

ในอกีดานหนึ่ง Alliance Francaise  ซึง่เปนสถาบันเผยแพรวฒันธรรมฝรั่งเศส 
ในประเทศตางๆเลนเกมรุกในการเผยแพรการสอนภาษาฝรั่งเศส ในปจจุบัน ประมาณกันวา 
Alliance Francaise มนีกัเรยีนภาษาฝรั่งเศสทั่วโลกประมาณ 300,000 คน

แนวโนมการสูญเสียตํ าแหนงสัมพัทธของภาษาฝรั่งเศสนับเปนอนิจลักษณะของ
สังคมโลกโดยแท  ภาษาที่เคยยิ่งใหญหลายตอหลายภาษาตองสูญเสียความยิ่งใหญในเวลาตอมา  
ในขณะที่สเปน ปอรตุเกส และเนเธอรแลนดคอนขาง ‘ปลอยวาง’  หรือยอมรับอนิจลักษณะ 
ดังกลาวนี้โดยดุษณีภาพ  ฝร่ังเศสกลับด้ินรนประดุจหนึ่งลมหายใจเฮือกสุดทายที่จะธํ ารงความ
สํ าคัญและอิทธิพลของภาษาฝรั่งเศสในสังคมโลก ซึ่งในที่สุดแลวก็คงประจักษวา การดิ้นรน 
ดังกลาวนี้หาประโยชนอันใดมิได

ภาษาฝรั่งเศสกํ าลังพัฒนาไปในเสนทางที่ผูใชสวนใหญมิใชชาวฝรั่งเศส หากแต
เปนชาวอฟัริกนัและชาวอาหรับ สํ าเนียงภาษาฝรั่งเศสของประชาชนในชาติพันธุเหลานี้จึงแตกตาง
จากส ําเนียงของชาวฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสกํ าลัง ‘กลายพันธุ’ เปน Franco-African หรือ Franco-
Arabic บนเสนทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้  ภาษาฝรัง่เศสกํ าลังแปรเปลี่ยนจากภาษาของ
ชนชัน้สงูผูมีอันจะกิน หรือภาษาของ ‘ฝายเหนือ’ (North) ไปเปนภาษาของกลุมชนผูยากไร หรือ
ภาษาของ ‘ฝายใต’ (South)  ในประการสํ าคัญ ภาษาฝรั่งเศสกํ าลังแปรเปลี่ยนจากภาษาของ
พวกคริสเตียนไปเปนภาษาของพวกมุสลิม

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจดัการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2537
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ภาษาญี่ปุนกับโลกานุวัตร

การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีสวนสํ าคัญ
ในการขับดันใหภาษาญี่ปุนเปนภาษาสากล การขยายอาณาจักรทั้งทางการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศของญี่ปุนทํ าใหบรรดาผูที่ติดตอคาขายหรือลงทุนรวมกับญ่ีปุนจํ าตองเรียนรูภาษา
ญ่ีปุนเพือ่ความสะดวกในการสรางสายสัมพันธ  ดังนั้น เมื่ออาณาจักรเศรษฐกิจของญี่ปุนขยายสู
ภูมิภาคใด  ภาษาญี่ปุนก็ ‘เดนิทัพ’ สูภูมภิาคนัน้ดวย  ในอีกดานหนึ่ง การเติบใหญทางเศรษฐกิจ
ของญี่ปุนสรางความตื่นตระหนกแกประเทศอุตสาหกรรมเกา ดังเชนสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ตางๆในยุโรปตะวนัตกดวย ประเทศเหลานี้เร่ิมสนใจศึกษาคนหาสาเหตุแหงความสํ าเร็จของญี่ปุน 
และท ําความเขาใจเกี่ยวกับสังคมญี่ปุนในมิติตางๆ   ดวยเหตุดังนั้น ญ่ีปุนศึกษา จงึเตบิโตอยาง 
รวดเรว็ในสหรฐัอเมริกาและประชาคมยุโรปในชวงทศวรรษทีผ่านมานี ้  โดยทีก่ารเตบิโตในสหรฐัอเมริกามมีากกวา
ยุโรปตะวันตก  การขยายตัวของญี่ปุนศึกษายอมหมายถึงการขยายตัวของภาษาและวัฒนธรรม
ญ่ีปุนดวย

การเติบโตของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
มลัีกษณะแตกตางจากชวงกอนสงครามอยางกระจางชัด  เพราะในชวงกอนสงคราม  ภาษาและ
วฒันธรรมญีปุ่นเติบโตดวยการใชอํ านาจบาตรใหญ  เมื่อญ่ีปุนยึดครองเกาหลีและเกาะฟอรมอซา  
ญ่ีปุนบังคับใหชนพื้นเมืองเรียนภาษาญี่ปุน เมื่อญ่ีปุนมีนโยบายในการสรางวงไพบูลยแหงมหา 
อาเซยี ภาษาและวฒันธรรมญี่ปุนก็เติบโตตามพลานุภาพทางดานการทหารของญี่ปุนดวย อาจจะ
ไมผิดนักที่จะกลาวสรุปวา การขยายพลานุภาพทางทหารเปนสาเหตุปฐมฐานของการรุกรานทาง
วฒันธรรม (Cultural Aggression)  และการรกุรานทางวัฒนธรรมนี้เองที่เปนตนตอของการเติบโต
ของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง

แตความเปนสากลที่มีมากขึ้นของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนชวงหลังสงครามโลก
คร้ังทีส่อง หาไดเกิดจากการรุกรานทางวัฒนธรรมของญี่ปุนแตประการใดไม หากแตเกิดจากความ
ตองการของประชาชาติที่มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับญ่ีปุนที่ปรารถนาจะเรียนรูญ่ีปุนมากขึ้น
เอง บัดนี้ ญ่ีปุนมิจํ าตองบังคับใหชาติอ่ืนเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน ความสํ าคัญทาง
เศรษฐกจิของญีปุ่นที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ  เพียงพอที่จะทํ าใหประชาชาติทั้งปวงตองเรียนรูภาษาและ
วฒันธรรมญี่ปุนเองโดยมิตองบังคับ
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ในปจจบัุน  มีภาษาตางๆในโลกประมาณ 4,000-5,000 ภาษา  ภาษาญี่ปุนอาจ
อยูในตํ าแหนงที่ 6  หรือ 7  ทีม่ผูีใชมากที่สุดในโลก  หากญี่ปุนยังคงเติบใหญทางเศรษฐกิจตอไป  
ความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนยอมมีมากขึ้นในอนาคต ยิ่งญี่ปุนเขยิบฐานะเปน
ภาคถีาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ  และสหประชาชาติยอมรับภาษาญี่ปุนเปน
ภาษาสากลดวยแลว  ก็จะยิ่งเรงรัดความเปนสากลของภาษาและวฒันธรรมญี่ปุนรวดเร็วขึ้น

ในอดีตกาล  เมือ่ญ่ีปุนเริ่มมีการปฏิรูปประเทศในยุคเมอิจิ (Meiji Era)  ระหวางป 
2411-2455  รัฐบาลญีปุ่นมนีโยบายอันเดนชัดในการสงเสริมใหประชาชนเรียนรูภาษาสํ าคัญ 3 
ภาษา  ไดแก ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมัน  เพื่อเปนสื่อในการเรียนรูวิทยาการตะวันตก 
ซึ่งลํ้ าหนาญี่ปุ นในเวลานั้นไปแลว ผลการเรียนรู ภาษาสากลดังกลาวนี้ทํ าใหญ่ีปุนสามารถ 
แปลหนังสือวิชาการและวรรณกรรมตางประเทศเปนภาษาญี่ปุนจํ านวนมาก อันเปนรากฐานของ
ความกาวหนาทั้งทางเศรษฐกิจและวิทยาการของญี่ปุนในเวลาตอมา  ระบบ ‘ไตรพากย’ (Troika 
System) ทีส่งเสรมิใหชาวญี่ปุนศึกษาภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมัน  ยังคงปรากฏตอมา 
ในระบบโรงเรียนญี่ปุน  ขอที่นักการศึกษาญี่ปุนติติงและทักทวงก็คือ ระบบการศึกษาภาษา 
ตางประเทศดังกลาวนี้ขาดความยืดหยุนอยางมาก และมิไดปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง 
ในสังคมโลก เพราะในชวงเวลากวารอยปที่ผานมานี้ แมโลกจะผันเปลี่ยนไปอยางไร แตระบบ 
โรงเรยีนญีปุ่นยงัคงผูกติดอยูกับการสอนภาษาสากลทั้งสาม  ความพยายามที่จะผลักดันใหมีการ
เรียนการสอนภาษาอื่นๆ  ดังเชนภาษารสัเซยี ภาษาอาหรับ และภาษาเกาหลี  ไมสูประสบความ
สํ าเร็จนัก

ปญญาชนชาวญี่ปุนจํ านวนไมนอยเริ่มมีความเห็นวา ถึงเวลาที่ประเทศอื่นๆตอง 
เรียนรูภาษาและวฒันธรรมญี่ปุนกันมากขึ้น  มิใชเปนเพราะเหตุวาญี่ปุนเปนประเทศมหาอํ านาจ
ทางเศรษฐกิจ  หากแตเปนเพราะวาญี่ปุน ‘มีดี’ ทีป่ระเทศอื่นๆจะไดประโยชนดวย  ญ่ีปุนเองไดผาน
กระบวนการเรียนรู ดังกลาวนี้มากอน ญ่ีปุนจึงตองการใหประเทศอื่นๆเจริญรอยในมรรควิถี 
เดียวกัน

ในขณะที่รัฐบาลประเทศมหาอํ านาจดั้งเดิมมักจะมีองคกรที่เผยแพรการเรียน 
การสอนภาษาและวฒันธรรมของตน  ดังเชนที่อังกฤษมี British Council  สหรัฐอเมริกามี USIS 
ฝร่ังเศสมี Alliance Francaise  และเยอรมนีมี Goethe Institut  แตญ่ีปุนหามีองคกรลักษณะนี้ไม  
การขยายตัวของภาษาและวฒันธรรมญีปุ่นจึงเปนไปอยางเชื่องชา  เพราะมิไดรับการสงเสริมจาก
รัฐบาลญี่ปุน

ปญญาชนและนักวิชาการชาวญี่ปุนจํ านวนไมนอยพยายามผลักดันใหรัฐบาลของ
ตนจัดตั้งองคกรเพื่อทํ าหนาที่เผยแพรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน โดยมีหนาที่เฉพาะหนาในการ
ผลิตครสูอนภาษาญี่ปุนและผลิตแบบเรียนภาษาญี่ปุนสํ าหรับประชาชนในประเทศตางๆ นโยบาย
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การผลักดันความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนนี้มิไดเปนประโยชนเฉพาะแกญ่ีปุน 
เทานัน้  หากทวายงัเปนประโยชนตอสังคมโลกโดยสวนรวมดวย ในดานหนึ่งประเทศที่ดอยกวา
ญ่ีปุนสามารถเรียนรู ’ของดี’ ของญีปุ่นได  ในอีกดานหนึ่ง เมื่อประชาชาติตางๆเรียนรูภาษาและ
วฒันธรรมญีปุ่นจนเขาใจวิถีแหงความคิดและภูมิปญญาของชาวญี่ปุนแลว การระงับหรือไกลเกลี่ย
ขอพิพาทหรือความขัดแยงดวยสันติวิธียอมสะดวกและงายขึ้น ในโลกที่มีการแขงขันเพื่อแยงชิง 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเขมขน ขอพิพาทหรือความขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดงาย หากประเทศ
ตางๆขาดความเขาใจในวัฒนธรรมความคิดและภูมิปญญาซึ่งกันและกัน  การเจรจาเพื่อระงับหรือ
ไกลเกลีย่ขอพพิาทเหลานี้ยอมเปนไปไดยาก ญ่ีปุนกํ าลังดํ าเนินอยูบนเสนทางของมหาอํ านาจทาง
เศรษฐกิจ ยิง่ญีปุ่นรุดหนาไปในเสนทางนี้มากเพียงใด โอกาสที่จะมีปญหาความขัดแยงกับประเทศ
ตางๆก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น หากประเทศเหลานั้นมีความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน  ความ 
ขัดแยงยอมลดความรุนแรงลงได  และสามารถไกลเกลี่ยความขัดแยงไดงายขึ้น
 คร้ังหนึ่ง นายมัลคอลม บอลดริดจ (Malcolm Baldridge) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยในยุครัฐบาลนายโรนัลด เรแกน (2524-2530)  ซึง่ตองมีหนาที่ในการเจรจาการ
คากบัญ่ีปุนรอบแลวรอบเลา  ถึงกับระเบิดคํ าพูดออกมาวา  ในบรรดาทํ านบกีดขวางการคากับ
ญ่ีปุนที่มิใชกํ าแพงภาษี (Non-tariff Barriers)  ท ํานบที่สํ าคัญที่สุดก็คือ  ภาษาญี่ปุน  ธุรกิจ 
ตางชาตทิีต่องการเจาะตลาดญี่ปุนจํ าเปนตองเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน

ขอเทจ็จริงทีว่า มีผูรูภาษาญี่ปุนที่มิใชชาวญี่ปุนจํ านวนจํ ากัด  ทํ าใหภาษาญี่ปุน 
มไิดถกูใชเปนสื่อสากลในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ  ปญญาชนชาวญี่ปุนจํ านวนไมนอยมีทัศนคติ
ทีแ่ฝงดวยความรูสึกชาตินิยมวา  ในอดีตกาล ญ่ีปุนไดทุมทรัพยากรจํ านวนมากในการเรียนรูภาษา
และวฒันธรรมของชาตมิหาอ ํานาจ   บัดนีถ้งึเวลาทีป่ระเทศอืน่ๆตองเรยีนรูภาษาและวฒันธรรมญีปุ่นบาง

การที่ภาษาญี่ปุนมิไดเปนสื่อสากลในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ทํ าใหญ่ีปุนตอง
ขาดดลุการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ  ในดานหนึ่ง ญ่ีปุนตอง ’จาย’ เพือ่เรียนรูสารสนเทศจากประเทศ
อ่ืน  แตในอกีดานหนึ่ง  ญ่ีปุนยังตอง ’จาย’ เพือ่ใหประเทศอื่นไดสารสนเทศจากญี่ปุน  ตัวอยาง 
ทีม่กัจะหยบิยกขึน้มาเอยอางกัน  ก็คือ กรณีของสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุน  ซึ่งเปน
เร่ืองธรรมดาที่ตองจดทะเบียนเปนภาษาญี่ปุน เมื่อนานาประเทศตองการทราบรายละเอียดของ
สิทธบัิตรแตละรายการ เพื่อปองกันการจดทะเบียนซํ้ าซอนกัน หรือเพื่ออํ านวยความสะดวกในการ
ซือ้  เชาซือ้หรือขอใชประโยชนในรูปแบบอื่นใด รัฐบาลญี่ปุนโดยกระทรวงการคาระหวางประเทศ
และอุตสาหกรรม (MITI) จ ําตองอ ํานวยการแปลสิทธิบัตรเหลานั้นเปนภาษาอังกฤษ  รัฐบาลญี่ปุน
ตองใชงบประมาณในดานนี้ปหนึ่งๆไมต่ํ ากวา 1,000 ลานเยน

ในปจจุบัน มรรควิธีสํ าคัญในการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน ก็คือ  
การขยายอาณาจักรเศรษฐกิจของญี่ปุน ทั้งทางดานการคาและการลงทุน บรรดาประเทศที่เปน
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ฐานเศรษฐกิจของญี่ปุน ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอาเซยีตะวันออกเฉียงใต  ลวนแลว
แตถกูวฒันธรรมญีปุ่นแทรกซึม การใหทุนการศึกษานักเรียนตางชาติเพื่อศึกษาตอในประเทศญี่ปุน
กดี็  และการใหทนุวิจัยแกนักวิชาการตางชาติเพื่อศึกษาวิจัยในประเทศญี่ปุนก็ดี เปนอีกมรรควิธี
หนึง่ในการสงเสริมความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน

ในอนาคต รัฐบาลญี่ปุนจะตองจํ านนตอแรงกดดันในการจัดตั้งองคกร ดังเชน
สถาบนัวฒันธรรมเพื่อเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนในนานาประเทศ และองคกรลักษณะนี้นี่
เองทีจ่ะเปนพลังขับเคลื่อนสํ าคัญของกระบวนการสากลานุวัตรของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน

กระบวนการสากลานุวัตรของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน ซึ่งกอตัวมาตั้งแตกอน
สงครามโลกครั้งที่สอง และขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้ จะมีพลวัต 
มากยิง่ขึน้ในอนาคต  ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจดัการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 22 กรกฎาคม 2537
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การเมืองวาดวยภาษา

ภาษากลายเปนประเด็นทางการเมือง ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศชนิด
ทีไ่มเคยปรากฏมากอน  แตประเด็นปญหามีลักษณะแตกตางกันระหวางประเทศมหาอํ านาจกับ
ประเทศทีม่ใิชมหาอ ํานาจ  และระหวางประเทศที่มีปญหาชนกลุมนอยกับประเทศที่ไมมีปญหานี้

ในหมูประเทศมหาอํ านาจ ภาษากลายเปนประเด็นทางการเมืองระหวางประเทศ  
เนื่องเพราะความตองการในการธํ ารงฐานะภาษาสากลของประเทศมหาอํ านาจดวยกันเอง ทั้งนี้
ปรากฏอยางแนชดัวา ภาษาองักฤษจะมฐีานะสมัพทัธดีข้ึนเรือ่ยๆ  ภายหลงัจากทีช่นชาตแิองโกลแซกซนัยึดกุม
ความเปน ‘จาวโลก’ มาเปนเวลาเกอืบสองศตวรรษ  ภาษาอังกฤษก็ถีบตัวขึ้นมาเปนภาษาสากล 
ที่มีอิทธิพลสูงยิ่ง การขยายตัวของสังคมสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศยิ่งเสริมสงฐานะ
สัมพัทธของภาษาอังกฤษในสังคมโลก เพราะการติดตอทางดานการคาระหวางประเทศก็ดี  
การเจรจาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศก็ดี การประชุมระหวางประเทศทั้งทางดานการเมืองและ
วชิาการกดี็  ลวนใชอังกฤษเปนหลัก  รายการโทรทัศนระหวางประเทศสวนใหญเปนรายการที่ใช
ภาษาองักฤษ  มิหนํ าซํ้ าโปรแกรมคอมพิวเตอรก็ใชภาษาอังกฤษเปนฐานดวย

ความโดดเดนของภาษาอังกฤษเปนญัตติที่มีการอภิปรายในสมัชชาใหญแหง 
สหประชาชาติเมื่อตนเดือนพฤศจิกายน 2538  แมวาสหประชาชาติจะประกาศใหภาษาตอไปนี้
เปนภาษาทางการ  คือ อังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน จีน รัสเซยี และอาหรับ  โดยกํ าหนดใหภาษาอังกฤษ
และภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่ใชปฏิบัติงาน แตในทางปฏิบัติมีการใชภาษาอังกฤษ โดยละเลย
ภาษาทางการอื่นๆ

สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 ลงมติ
เหน็ชอบกบัหลกัการที่วา ภาษาทางการทุกภาษาของสหประชาชาติมีความสํ าคัญเสมอเหมือนกัน  
และใหเจาหนาที่สหประชาชาติใชภาษาทางการเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งภาษาจากภาษาที่ใชในการปฏิบัติ
งานเดมิ  ทัง้นีด้วยคะแนนเสียง 100  ตอ 35  โดยมีผูงดลงคะแนนเสียง 29 ประเทศ

มติของสมัชชาใหญสหประชาชาติดังกลาวนี้นับเปนชัยชนะของฝรั่งเศสในระดับ
หนึ่งตลอดระยะเวลาทศวรรษเศษที่ผานมา ฝร่ังเศสพยายามดิ้นรนเพื่อธํ ารงฐานะสัมพัทธของ
ภาษาฝรัง่เศสในสงัคมโลก แตมติดังกลาวนี้ก็ไมเหมาะสมแกกาลอยางยิ่ง เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่
วาสหประชาชาตกิ ําลงัเผชญิวกิฤตกิารณทางการเงนิอยางรายแรง  การใชภาษาในการด ําเนนิงานมากกวาหนึ่ง
ภาษา  ยอมทํ าใหตนทุนปฏิบัติการเพิ่มข้ึนโดยไมจํ าเปน
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ในชวงตนเดือนธันวาคม 2538  มีการประชุม La Francophonie Summit   
ณ เมือง Cotonou  ประเทศ Benin  นบัเปนการประชุมสุดยอดครั้งที่หกของกลุมประเทศผูใชภาษา
ฝร่ังเศส 47 ประเทศ ซึ่งมีประชากรประมาณ 400 ลานคน  La Francophonie จะมีการจัดองคกร
ดุจเดียวกับจักรภพอังกฤษ (British Commonwealth)   สมาชกิมากกวาครึ่งเปนประเทศในอัฟริกา  
แตเครือขายไดขยายครอบคลุมถึงยุโรปตะวันออก  ดังเชนบุลกาเรียและรูมาเนีย  โดยที่มอลโดเวีย
ก ําลังเขาไปเปนสมาชิก

ประธานาธิบดีจากส ชีฮัก (Jacques Chirac) แหงฝร่ังเศส เรียกรองใหบรรดา
ประเทศผูใชภาษาฝรั่งเศสรวมกันรณรงคเพื่อให ‘ทางดวนสารสรเทศ’ (Information Highways)  
มพีหลัุกษณะดานภาษา (Linguistic Pluralism)  และความหลากหลายดานวัฒนธรรม (Cultural 
Diversity)  ขอที่ผูนํ าฝร่ังเศสเกรงกลงัยิง่นักก็คือ การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศจะทํ าใหภาษา
อังกฤษครอบงํ าโลกมากยิ่งขึ้น  หากไมมีการผลักดันภาษาฝรั่งเศสเขาสู ‘ทางดวนสารสนเทศ’ หรือ
ทีช่าวฝรั่งเศสเรียกวา inforoutes  ในไมชา ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสจะสิ้นความสํ าคัญ  ภาษา
และวัฒนธรรมอื่นๆ  ดังเชนสเปน อาหรับ จีน ญ่ีปุน รัสเซยี และฮินดู ก็อยูฐานะเดียวกับภาษา 
ฝร่ังเศสทีต่องเผชิญภาวะการคุกคามจากภาษาอังกฤษ

กระนัน้กต็าม ไมปรากฏวามีประเทศเจาของภาษาสากลประเทศใดที่ต่ืนตระหนก
ตอ ‘ภาวะการคุมคาม’ จากภาษาองักฤษเทาฝร่ังเศส  ดวยเหตุที่ผูนํ าฝร่ังเศสมีความภาคภูมิใจ
ภาษาและวฒันธรรมของตน  และลึกๆอาจมีความรูสึกวา  ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ‘เหนือ’
กวาชาติอ่ืนๆ จึงรูสึกตระหนกตอการที่ฐานะสัมพัทธของภาษาฝรั่งเศสตกตํ่ าลง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งชาวฝรั่งเศสเองหันไปใชภาษาอังกฤษมากขึ้น ผูนํ าฝร่ังเศสเกรงกลังอยางยิ่งวา ภาษา
อังกฤษถูกผลักดันใหเปนภาษาทางการเพียงภาษาเดียวของสหภาพยุโรป จึงแกไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญโดยมีบทบัญญัติอยางชัดเจนวา ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาประจํ าชาติของประเทศ 
ฝร่ังเศส อันเปนการปองกันมิใหประเทศฝรั่งเศสถูกบังคับจากสหภาพยุโรปใหใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาทางการในภายหลัง

ในสหรัฐอเมริกา ก็มีความเคลื่อนไหวในการผลักดันใหภาษาอังกฤษเปนภาษา
ประจ ําชาต ิ  มใิชเพราะกลัวความตกตํ่ าของภาษาอังกฤษ  หากแตเพื่อปองกันปญหาชนกลุมนอย  
ทัง้นีน้ายโทบี้ รอธ (Toby Roth) สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจากมลรัฐวิสคอนซนิ กํ าลังเสนอราง
กฎหมาย Official Language Act  เพือ่ใหรัฐสภาพิจารณา  รางกฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติใหใช
ภาษาองักฤษในเอกสารรัฐบาลทุกชนิด ยกเลิกการเรียนการสอนสองภาษา และยกเลิกการตีพิมพ
บัตรเลือกตั้งเปนภาษาอื่นที่มิใชภาษาอังกฤษ รางกฎหมายฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากผูนํ า
พรรครปีบลิกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายโรเบิรต โดล (Robert Dole) ประธานวุฒิสภา  และนาย 
นิวตัน กงิริช (Newton Gingrich) ประธานสภาผูแทนราษฎร
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พรรครีปบลิกันชูนโยบายการประกาศใหภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการมาแต
การเลือกตั้งสมาชิกสภากลางสมัยในป 2537  และไดรับการสนับสนุนจากประชาชนชาวอเมริกัน
อยางดียิ่ง ทั้งนี้เพราะเหตุวา มีชาวตางชาติอพยพเขาไปตั้งหลักแหลงในสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย อันเปนเหตุใหสหรัฐอเมริกามีชนกลุมนอยจํ านวนมาก  
ชนกลุมนอยเหลานี้บางสวนไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได สังคมอเมริกันจึงกลาย
เปนสงัคมที่มีพหุลักษณะทางดานวฒันธรรม (Multi-culturalism)  อันเปนเหตุใหบางมลรัฐตองจัด
หลกัสตูรการศึกษาใหมีพหุลักษณะทางวัฒนธรรมดวย

ชาวอเมรกินัจ ํานวนไมนอยมีความรูสึกตอตานชนกลุมนอย และนี่เองที่ทํ าใหพรรค 
รีปบลิกันฉกฉวยเปนประเด็นในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ยิ่งเมื่อแคนาดาตองเผชิญ
ปญหาชนกลุมนอยผูใชภาษาฝรั่งเศส  จนมณฑลควเีบกจะแยกตัวเปนเอกราชดวยแลว  ยิ่งเปน
การผลกัดันใหผูนํ าพรรครีปบลิกันนํ าเสนอ Official Language Act เขารัฐสภา  ตรรกของผูนํ า
พรรครปีบลิกนัเหลานี้ก็คือ  การปลอยใหมีพหุลักษณะทางดานภาษาและวัฒนธรรม  จนถึงขั้นมี
การยอมรบัอยางเปนทางการ อาจกลายเปนชนวนความขัดแยงทางการเมืองในอนาคต  คนเหลานี้
เกรงกลัววา ชนกลุมนอยบางชาติอาจเขายึดกุมการบริหารการปกครองทองถิ่นในบางรัฐ และ 
ผลักดันใหมลรัฐเหลานั้นเปนอิสระจากสหรัฐอเมริกา ดังเชนที่กํ าลังเกิดขึ้นในมณฑลควีเบกใน 
แคนาดา

ตรรกของผูนํ าพรรครีปบลิกันดังกลาวขางตนนี้เปนประเด็นแหงวิวาทะที่สํ าคัญ  
เพราะผูน ําชาวอเมรกิันจํ านวนไมนอยมีความเชื่อในทางตรงกันขามวา การยอมรับพหุลักษณะทาง
ดานภาษาและวัฒนธรรมจะเกื้อกูลใหสังคมอเมริกันดํ ารงอยู ดวยศานติสุข การไมยอมรับ 
พหุลักษณะทางดานภาษาและวัฒนธรรมกลับจะเปนชนวนสรางความขัดแยงในสังคมอเมริกันโดย
ไมจํ าเปน

แททีจ่ริงแลว สหรัฐอเมริกาเปนสังคมที่มีพหุลักษณะมาแตแรกเกิด ภาษาอเมริกัน
มรีากฐานสํ าคัญจากภาษาอังกฤษ  โดยที่ผสมผสานและมปีฏิสัมพนัธกับภาษาตางๆอีกมากหลาย  
ทัง้ภาษาตะวนัตกและภาษาตะวันออก  วัฒนธรรมอเมริกันก็เปนวัฒนธรรมพันทาง ซึ่งเกิดจากการ
ผสมผสานกบัวฒันธรรมหลายเชื้อชาติหลายเผาพันธุ  หาไดมีวัฒนธรรมที่ ‘แท’ หรือ ‘บริสุทธิ์’  
ไม  เพยีงแตเปนการผสมผสานกับภาษาและวัฒนธรรมชาติตะวันตกดวยกันเองเปนสํ าคัญ โดยที่ 
นิโกรถือเปนชนตํ่ าชั้น (underclass) ในสังคมอเมริกัน  ตอเมื่อมีการแทรกซึมของภาษาและ 
วฒันธรรมจากโลกที่สาม  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชนเชื้อสายละตินและอาเซยี  ความรูสึกตอตาน
ภาษาและวฒันธรรม ‘ตางชาติ’ จงึกอเกดิอยางรุนแรง  ยิ่งมีชาวอเมริกันอพยพหนีชนตางชาติ 
มากเพียงใด ความรูสึกตอตานแนวความคิดวาดวยพหุลักษณะทางวัฒนธรรมยิ่งมีมากเพียงนั้น
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ณ บัดนี ้นกัสงัคมศาสตรอเมริกันบางคนถึงกับกลาววา  นครลอสเแองเจลีสกลาย
เปนเมอืงหลวงของโลกที่สาม (Capital of the Third World) ไปเสียแลว

ในขณะที่ประเทศมหาอํ านาจ ดังเชนสหรัฐอเมริกากํ าลังหวั่นเกรง ‘ภัยคุกคาม’
จากภาษาและวฒันธรรมโลกทีส่าม  ประเทศในโลกที่สามบางประเทศก็หวั่นแกรง ‘ภัยคุกคาม’ 
จากภาษาและวัฒนธรรมของประเทศมหาอํ านาจเฉกเชนเดียวกัน  ประเทศอาหรับบางประเทศ
ตอตานภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก  ผูนํ าโลกที่สามบางประเทศกลาวถึง ‘การกอการราย’ ของ
วฒันธรรมอเมริกันผานโทรทัศนระหวางประเทศ  บางก็พูดถึง ‘ภัยคุกคาม’ ของภาษาอังกฤษที่มีตอ
ภาษาทองถิ่น

ในโลกยคุหลงัสงครามเย็นและยุคสังคมสารสนเทศ  ภาษาและวัฒนธรรมกํ าลัง
กลายเปนชนวนความขัดแยงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศที่มีความสํ าคัญมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ Financial Day  ฉบับวันพุธที่ 24 มกราคม  2539
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โลกของ – ization (1)

เมือ่ตนเดอืนกนัยายน 2538  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
จดัการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Post Modernism : ความหวงัใหมในสังคมศาสตร ?”  ซึ่งมีการ
น ําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางนาสนใจยิ่ง  การอภิปรายรายการหนึ่ง  ผูจัดตั้งชื่อวา 
“Meritization and Demeritization of Post Modernism”  ซึง่ผมไมแนใจวา  ตัวผมจะเขาใจความ
หมายของภาษาอังกฤษดังกลาวนี้ไดถูกตอง แตอยางนอยที่สุดก็สะทอนใหเห็นวา การพัฒนา 
แนวความคิดและกระบวนทัศนในการวิเคราะหในโลกตะวันตกไดรุดหนาเกินกวาที่ภาษาไทย 
จะรองรับได ผูจัดการสัมมนาดังกลาวจึงตองตั้งชื่อรายการเปนภาษาอังกฤษ  ซึ่งอาจเปนเพราะ 
มอิาจสรรหาภาษาไทยมาใชไดนั่นเอง

ผมไดทดลองเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับมาตรฐานดังเชน Oxford 
English Dictionary  กค็นไมพบคํ าวา Meritization  และ Demeritization  ซึง่แสดงใหเห็นวา   
การสรางศพัทในวงวิชาการรุดหนาเกินกวาที่พจนานุกรมจะบรรจุคํ าไดทัน

ผมมีความรูสึกโดยสวนตัว ชนิดไมมีประจักษพยานขอเท็จจริงยืนยันวา ในรอบ
ทศวรรษทีผ่านมานี้  มีศัพทภาษอังกฤษที่ลงทายดวย -ization ผุดขึน้เปนจํ านวนมาก  ยิ่งในชวง 5 
ปสุดทายนีด้วยแลว  ผูคนในวงวิชาการนิยมสรางคํ าดวยการเติม -ization เปนจ ํานวนมากอยางยิ่ง

ผมเพิง่สนใจคํ าที่ลงทายดวย -ization  เมือ่ไมนานมานี้เอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีการใชคํ าวา Globalization อยางแพรหลาย  ผมเร่ิมสังเกตพบวา หนังสือวิชาการที่ผมอาน
แตละเลม  เกือบจะไมมีหนาใดเลยที่ไมมีคํ าที่ลงทายดวย -ization  บางทแีลวอาจจะเปนเพราะวา  
ผมมีสัญชาตญาณพิเศษสํ าหรับ -ization กไ็ด  หนทางที่จะหลีกหนี -ization  กแ็ตโดยหันไปอาน
กวนีพินธ เร่ืองสั้น นวนยิาย หรือบทละคร  ซึ่งมีโอกาสที่จะไมพบ -ization คอนขางมาก  แมแต 
การอานหนงัสือพิมพและนิตยสาร  ก็ยังมิอาจหลีกหนี -ization ไปได  เพียงแตความถี่ไมมากเทา
การอานหนังสือในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเทานั้น

คํ าที่ลงทายดวย -ization มไิดเพิ่งกอเกิดในยุคสังคมสารสนเทศ (Information 
Society)  แมผมจะมคีวามเชื่อสวนตัววา  คลื่นลูกที่สาม (The Third Wave) มสีวนทํ าใหคํ า 
ทีล่งทายดวย -ization ขยายตวั  แตคํ าประเภทนี้บางคํ ามีมากอนคลื่นลูกที่หนึ่งดวยซํ้ าไป  ผม 
นกึถงึค ําพื้นๆ  ดังเชน Organization  ซึง่ถอืก ําเนดิในปลายยุคกลางของภาษาอังกฤษ (Late 
Middle English, ค.ศ. 1350-1469)  คํ าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมในศาสนาคริสต ดังเชน Baptization   
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ก็ถือกํ าเนิดในชวงเวลาเดียวกัน  ในขณะที่ Francization เปนคํ าในคริสตศตวรรษที่ 17   
Christianization ถอืกํ าเนิดในคริสตศตวรรษที่ 18   Europeanization เปนคํ าในคริสตศตวรรษที่ 
19  และ Computerization ในคริสตศตวรรษที่ 20

ในฐานะนกัวชิาการผูมีหนาที่เสนออรรถาธิบายเกี่ยวกับปญหา ปรากฏการณ และ
พฤตกิรรมในสังคม  ผมมีหนาที่หยิบประเด็นปญหาเพื่อใหสังคมขบคิด   Problematization จึงเปน
ข้ันตอนส ําคัญของความกาวหนาทางวิชาการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาวิชาการเพื่อรับใชการ
แกปญหาสังคม  Conceptualization เปนขั้นตอนที่มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวา 
Problematization  บางครั้ง Conceptualization ตองมากอน Problematization เสยีอีก  อยางไร
กต็าม หากปราศจาก Conceptualization เสียแลว   Hypothesization และ Theorization  
ยอมมิอาจเกิดขึ้นได ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักมักจะกลาวถึง 
Optimization, Maximization และ Minimization   โจทยทีน่กัเศรษฐศาสตรกระแสหลักพยายาม
หาค ําตอบก็คือ  ทํ าอยางไรสังคมจึงอยูในภาวะ Pareto Optimality  ท ําอยางไรหนวยผลิตจึงจะมี 
Profit Maximization  และทํ าอยางไรจึงจะเกิด Cost Minimization

ในฐานะนักศึกษาประวัติศาสตร ผมศึกษาการกอเกิดของสังคมมนุษย ติดตาม
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ Civilization  มองเห็นการถายทอดและแลกเปลี่ยน Civilization
ระหวางเผาพันธุและระหวางภูมิภาค  ศึกษากระบวนการ Westernization ซึง่มผูีคนจํ านวนไมนอย
ตีตราวาเปน Modernization ในขณะที่สังคมในโลกที่สามตองเผชิญกับกระแส Westernization   
สังคมตะวันตกไมเคยตองเผชิญกับกระแส Easternization ทีรุ่นแรง  โดยที่ในอนาคตอาจตอง
เผชิญกับกระแสเชนนี้

ในฐานะนกัศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ  ผมไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังการ
ผลิตและความสัมพันธการผลิตในประเทศตางๆ  Commercialization เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  ควบคูกับขบวนการ Commoditization และ Monetization  สังคมเศรษฐกิจ
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต จากสังคมเกษตรไปสูสังคมอุตสาหกรรมและสังคมบริการ 
โดยที่ Industrialization ยงัไมปรากฏในประเทศโลกที่ส่ีอีกหลายตอหลายประเทศ ภายหลังจาก
การลมสลายของอาณาจักรโซเวียตและการพังทลายของกํ าแพงเบอรลินนับแตป 2532 เปนตนมา  
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมปรับตัวเขาหาระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  Marketization เกิดขึ้นควบคูกับ 
Privatization
                       เพื่อนอาจารย ในสาขาสังคมนิยมวิทยาและมานุษยวิทยามักจะกล าวถึง  
Socialization  ผมก ําลงัเปนกังวลกับความขัดแยงระหวางศาสนา    Christianization มีมาแตยุค
สมยัของพระเยซูเจา  ณ บัดนี้ชาวอินเดียบางคนเรียกรองใหมีกระบวนการ Hinduization of India  
ในขณะทีมุ่สลิมบางหมูเหลาตองการเห็น Re-Islamization of the Middle East   นอกเหนือไปจาก
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เร่ืองศาสนา  การครอบงํ าทางวฒันธรรม ทัง้ดานภาษา แฟชั่นการแตงกาย ดนตรี แบบแผนการ
บริโภค และวถิกีารดํ ารงชีวิต  รวมตลอดจนกระบวนทัศนทางความคิด  กํ าลังขยายตัวอยางรวดเร็ว  
แต Europeanization ไมรุนแรงเทา Americanization   ซึง่กระแสที่โดดเดนยิ่งกระแสหนึ่งก็คือ 
McDonaldization

ในฐานะนักศึกษาการเมืองการปกครอง  ผมเห็นการกอเกิดของรัฐประชาชาติ   
ซึ่งยังผลใหเกิด Bureaucratization ในการบริหารการปกครอง  แมในชั้นแรกจะเกิด 
Centralization  แตในไมชาระบบราชการที่อุยอายเกินกวาที่รองรับสังคมการเมืองได  ในที่สุด 
Decentralization กเ็ขามาแทนที่  ในสังคมที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง    Politicization
เปนปรากฏการณปกติ  ในสังคมหลายตอหลายประเทศ ความตองการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนผลักดันใหเกิด Democratization   ในท ํานองเดียวกัน  ความตองการเอกราชในอาณา
นคิมจ ํานวนมาก  ผลักดันใหเกิด Decolonization แทนที่ Colonization

เทคโนโลยีในสังคมโลกกํ าลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความกาวหนาของ 
Microelectronics ไมเพียงแตกอใหเกิด Computerization เทานัน้ หากยังกอใหเกิด Robotization 
อีกดวย ความกาวหนาของวัสดุศาสตรกอใหเกิด Dematerialization of Production   กอนหนานี้  
เมือ่มนษุยประสบความสํ าเร็จในการประดิษฐเครื่องยนตมาใชงาน  โลกก็กาวสูยุค Motorization  
ในปจจบัุนความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศชวยเรงความเร็วของ Globalization   ในขณะ
เดยีวกันก็กอใหเกิด Internationalization ในดานตางๆ  ไมวาจะเปนดานการเงิน กีฬา และรายการ
โทรทัศน

ผมทดลองนํ าคํ าที่ลงทายดวย –ization มาเรยีงและผูกเปนเรื่องใหอาน  คํ าเหลานี้
บางค ําปรากฏในพจนานุกรมมาตรฐาน  ดังเชน Oxford English Dictionary   แตบางคํ าหามีไม  
คํ าทีป่ระดษิฐข้ึนในวงวิชาการตางๆมักจะปรากฏในพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชา กอนที่จะปรากฏ
ในพจนานกุรมทัว่ไป  เสนทางเดินจากวงวิชาการไปสูพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชาและพจนานุกรม
ทัว่ไปในทายที่สุดนั้นกินเวลา คํ าที่เอยถึงขางตนนี้บางคํ ายังไมปรากฏในพจนานุกรมใด อาทิเชน 
Easternization,  Commoditization,  Marketization,  McDonaldization  เปนตน  แตคํ า 
ที่ประดิษฐข้ึนใหมเหลานี้ใชวาจะสามารถเดินเขาสูพจนานุกรมไดทุกคํ าก็หาไปไม บางคํ าตกหลน
ระหวางทาง  เนื่องจากไมติดตลาด  ไมวาจะเปนตลาดนักวิชาการหรือตลาดชาวบาน

การประดิษฐคํ าขึ้นใหมดวยการเติม -ization นัน้  บางครั้งเปนไปอยางปราศจาก
ความพิถีพิถันใดๆ  ซึ่งสะทอนใหเห็นความนิยมในการสรางคํ าชนิดนี้  ลองดูตัวอยางคํ าวา 
People-ization   ซึง่มผูีใชในนิตยสาร The World and I (December 1992)  บทความเรื่อง “The 
People-ization of the Newsweeklies” ตองการสื่อสารวา  นิตยสารรายสัปดาห  ดังเชน 
Newsweek,  Time  และ U.S. News and World Report  ก ําลงัอยูในกระบวนการปรับเปลี่ยนให
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เปนนิตยสาร ‘ชาวบาน’ หรือกลาวอกีนัยหนึ่งก็คือ  ปรับไปสนองตลาดระดับลาง  ดวยการ ‘แตมสี’
และ ‘ใสไข’ ขาวที่รายงาน

คํ าที่ประดิษฐข้ึนใหมนั้น บางคํ าก็เดาความหมายไดไมยาก ดังเชนคํ าวา 
Easternization  ซึง่ผมพบครั้งแรกในหนังสือที่ Kwang-Luo Hwang เปนบรรณาธิการ  ชื่อ 
Easternization : Socio-Cultural Impact on Productivity (Tokyo :Asian Productivity 
Organization, 1995)  แตบางค ําจะเขาใจความหมายได ก็ตอเมื่อมีความรูเฉพาะสาขาวิชา  ในวง
การแพทย  มีคํ าวา Sterilization  ในวงวชิาการเศรษฐศาสตรก็มีคํ าวา Sterilization เชนเดียวกัน  
เมือ่ผมตองเขียนตํ าราเมื่อสิบปที่แลว  ผมจนปญญาที่จะแปลเปนภาษาไทย  เลยเขียนแบบเถรตรง
วา ‘การท ําหมันนโยบายการเงิน’ และ ‘การท ําหมันนโยบายการคลัง’  ซึง่สรางความครื้นเครงแก
เพือ่นรวมส ํานกัเปนอันมาก  เพราะชวนใหเขาใจวา  นโยบายการเงินและนโยบายการคลังนั้นมี
อวยัวะเพศ  ซึ่งจนบัดนี้ผมยังไมทราบวาเปนเพศใด

ผมเขียนอยางยืดยาวมาทั้งหมดนี้ เพียงเพื่อแสดงใหเห็นวา คํ าที่ลงทายดวย -
ization นัน้มมีากมายเพยีงใด  จนโลกทุกวันนี้กลายเปนโลกของ -ization

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2538
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โลกของ – ization (2)

ทานผูอานเชื่อผมหรือยังวา  โลกนี้เปนโลกของ -ization ?

ในบทความเรื่อง “โลกของ -ization (1)”  ซึง่ตพีิมพใน ผูจดัการรายวัน ฉบับ 
วนัศกุรที ่ 10 พฤศจกิายน 2538  ผมพยายามจุดประเด็นใหเห็นวา  ศัพทภาษาอังกฤษที่ลงทาย
ดวย -ization มีการเติบโตในอัตราอันสูงยิ่ง ไมจํ ากัดเฉพาะวงวิชาการสังคมศาสตรและ
มนษุยศาสตร หากยังครอบคลุมถึงวงวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย

ลองหยิบหนังสือวิชาการในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมาหนึ่งเลม  
แลวทดลองอานไป 10 หนา  เพื่อทํ าสถิติดูวา ในแตละหนามีคํ าที่ลงทายดวย -ization กี่คํ า

ลองศึกษาคํ าเหลานี้จาก Oxford English Dictionary ฉบับสมบูรณ (ซึ่งตอแตนี้
ไปจะเรียกยอๆวา OED)   OED เปนพจนานกุรมภาษาอังกฤษที่หาฉบับอ่ืนใดเทียบเทียมไดยาก  
ผมเคยคาดหวงัอยูในใจวา  พจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานนาจะพัฒนาในแนวทาง
เดียวกันได แมจะใชเวลาอีกรอยปก็ตาม ขอแตเพียงจัดสรรงบประมาณอยางพอเพียงและมี 
ส่ิงจงูใจทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสม และที่สํ าคัญจักตองมีผูทรงคุณวุฒิที่อุทิศชีวิตอยางนอย
คร่ึงคอนชีวิตจมอยู ในกองหนังสือเพื่อจัดทํ าและพัฒนาพจนานุกรม ดุจเดียวกับบรรดา
บรรณาธิการผูจัดทํ า OED

OED หรือพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับออกซฟอรด  มิไดสักแตนํ าเสนอ 
คํ านยิามและค ําอธิบายศัพทตางๆทั้งมวลเทานั้น  หากยังนํ าเสนอประวัติคํ าแตละคํ าและตัวอยาง
ประโยคที่ใช  ดังที่ปรากฏในหนังสือโบราณอีกดวย  ลํ าพัง OED กเ็ปนขมุความรูอันมหาศาลอยู
แลว  แต OED ยงัมี A Supplement to the Oxford English Dictionary เสริมอีกดวย  ซึ่งเกื้อกูล
ตอการศกึษาศัพทภาษาอังกฤษในแงมุมตางๆอยางคอนขางรอบดาน

ผูอานที่ทนความเทอะทะของ OED มไิด เนื่องจากมีหลายเลม แตละเลมลวน 
มขีนาดและความหนาอันนาเกรงขาม  ขอแนะนํ าใหใช The Shorter Oxford English Dictionary
แทน (ซึ่งตอแตนี้ไปจะเรียกยอๆวา SOED)    ความแตกตางพื้นฐานมีแตเพียงวา  SOED ตัดคํ าที่มี
อายเุกนิกวา 300 ปทิ้งไป  อันเปนเหตุใหความหนาลดทอนลงไปเปนอันมาก  ผมคนจาก SOED 
เปนหลัก  เพราะขี้เกียจแบก OED ข้ึนลงจากหิ้ง  แตก็ตรวจสอบคํ าศัพทบางคํ าจาก OED ดวย  
โดยที่ไมละลืม  A Supplement to the Oxford English Dictionary
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เดมิทีผมเขาใจวา -ization เปนปจจัยหรือคํ าตอทายพื้นฐาน (basic suffix)  ตอ
เมือ่ไดคนควาอยางจริงๆจังๆ จึงรูวาเขาใจผิด  แม -ization จะเปนปจจัยหรือคํ าตอทาย แตเกิด 
จากการผสม  -ize กับ -ation ทัง้สองคํ าเปนปจจัยพื้นฐาน

-ize เปนปจจยัที่เติมตอทายคํ า  เพื่อใหคํ าดังกลาวกลายเปนคํ ากริยา  ดังเชน 
organ ผันเปน organize   หรือ American ผันเปน Americanize เปนตน
 -ation เปนปจจยัทีเ่ตมิตอทายคํ า เพื่อใหคํ าดังกลาวกลายเปนคํ านาม อาทิเชน 
organ-organize-organization  หรือ America-Americanize-Americanization เปนตน

การเติม -ize มไิดบังคับวาตองเติม -ation ตามไปดวยเสมอ  มีศัพทภาษาอังกฤษ
จ ํานวนไมนอยที่เปลี่ยนเปนคํ ากริยาดวยการเติม -ize  แตมไิดเปลี่ยนตอเปนคํ านามดวยการเติม  
-ation หรืออยางนอยที่สุดพจนานุกรมฉบับมาตรฐานมิไดบรรจุไว

SED มคํี าวา hypothesize  แตไมมีคํ าวา hypothesization    มคํี าวา Hinduize 
แตไมมีคํ าวา Hinduization เปนตน

ศัพทจ ํานวนไมนอยสรางขึ้นดวยการเติม -ation  โดยไมผานการเติม -ize  อาทิ
เชน visitation,  plantation,  taxation,  flirtation,  starvation  เปนตน

ศัพทบางคํ าถูกสรางขึ้นดวยการเติม -ization   แตไมมีคํ าที่ลงทายดวย –ize    
SOED มคํี าวา Britictization  แตไมมีคํ าวา Briticize  เปนตน

ในวงวชิาการภาษาอังกฤษ  มีวิวาทะเกี่ยวกับการสะกดคํ าวา -ize  บางครั้งสะกด
วา -ise  กลาวคือ  ใช S แทน Z    ผูใชภาษาอังกฤษบางคนเลือกใช -ise  กบัคํ าที่มีรากฐานจาก
ภาษาละตินและภาษาฝรั่งเศส  และเลือกใช -ize กบัคํ าทีม่ีรากศัพทจากภาษากรีก  แต OED 
ยนืยันใหใช -ize   ดวยเหตุผลที่วา  -ize ในฐานะปจจัย (suffix) มรีากฐานจากภาษากรีก  การใช
ปจจัย -ize ในภาษาองักฤษเริ่มปรากฏอยางแพรหลายตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 เปนตนมา

แมวาพัฒนาการของคํ ามิจํ าตองเรียงตามลํ าดับจากคํ าพื้นฐานไปสูคํ าที่ลงทาย
ดวย -ize   และค ําที่ลงทายดวย -ization ในทีสุ่ด  แตเทาที่ผมสุมตัวอยางตรวจคนดู  พบวาสวน
ใหญมเีสนทางการพัฒนาเชนนี้  เมื่อมีการสรางคํ าดวยการเติมปจจัย -ize ก็ดี   -ation กดี็  หรือ  
-ization กดี็  กวาทีคํ่ าเหลานี้จะเดินทางเขาสูพจนานุกรมก็ตองกินเวลา  มากบางนอยบางตามแต
กรณ ี  ข้ึนอยูกบัความรับรูและหลักเกณฑของคณะบรรณาธิการผูจัดทํ าพจนานุกรม  คํ าที่สรางขึ้น
ใหมจ ํานวนมากตกหลนตามรายทาง  มิอาจเดินทางเขาสูพจนานุกรมได

ลองดูตัวอยางคํ าวา socialization   คํ านีม้พีื้นฐานมาจากคํ าวา social  ซึ่งถือ
ก ําเนิดในยุค Late Middle English (ค.ศ. 1350-1469)  โดยที่มิอาจระบุใหเฉพาะเจาะจงมากไป
กวานีไ้ด  แตกวาที่จะเกิดคํ าวา socialize  กต็กตนคริสตศตวรรษที่ 19 และในชวงกลางศตวรรษ
นัน้เอง  จึงมีคํ าวา socialization   ดังนี ้  จะเห็นไดวา  กวาที่คํ าวา social จะพฒันาไปสูคํ าวา 
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socialize ตองใชเวลาประมาณ 400 ป  และยังตองใชเวลาอีกครึ่งศตวรรษในการเดินทางจาก 
socialize  ไปสู socialization

ลองดูคํ าวา organization   คํ านีม้พีืน้ฐานมาจากคํ าวา organ  ซึง่ถือกํ าเนิด
ประมาณคริสตศตวรรษที่ 11   กวาจะพัฒนาไปสู organize  และ organization  ก็ตกยุค Late 
Middle English (ค.ศ. 1350-1469)   ในกรณีนี้คํ าวา organize และ organization  กอเกิดในชวง
เวลาไลเลีย่กนั  แตตองใชเวลากวา 200 ปในการผัน organ ไปเปน organize  และ organization

Globalization มาจากคํ าวา globe ซึ่งเปนคํ าที่กอเกิดในยุค Late Middle 
English (ค.ศ. 1350-1469)  กวาที่คํ าวา globe จะเดนิทางมาสูคํ าวา global  กต็กปลายคริสต
ศตวรรษที่ 17 (ค.ศ. 1670-1699)  และใชเวลา 300 ปในการพัฒนามาสูคํ าวา globalize และ 
globalization  ในกลางคริสตศตวรรษที่ 20  (ค.ศ. 1930-1969)

คํ าที่ลงทายดวย -ization ทีถ่อืกํ าเนิดในระยะไลเลีย่กบัคํ าที่ลงทายดวย -ize มี
จํ านวนไมนอย นอกเหนือจาก organization และ globalization แลว ก็มี Americanize/ 
Americanization (ค.ศ. 1830-1869),  Francize/Francization (ค.ศ. 1630-1669),  
Japanize/Japanization (ค.ศ. 1870-1899),  Vietnamize/Vietnamization (ค.ศ. 1930-1969),  
Islamicize/Islamicization (หลงั ค.ศ. 1970),  Centralize/Centralization (ค.ศ. 1800-1829),  
Decentralize/Decentralization (ค.ศ. 1830-1869),  privatize/privatization (ค.ศ. 1930-1969),  
maximize/maximization (ค.ศ. 1800-1829),  minimize/minimization (ค.ศ. 1800-1829),  
computerize/computeriaztion (ค.ศ. 1930-1969),  motorize/motorization (ค.ศ. 1900-1929),  
robotize/robotization (ค.ศ. 1900-1929) เปนตน

เทาทีผ่มสุมตัวอยางดู  พบวา  มีกรณีอยูไมมากนักที่คํ าที่ลงทายดวย -ization  
เกดิกอนคํ าที่ลงทายดวย -ize  ดังเชน monetization (กลางคริสตศตวรรษที่ 19)  กับ monetize 
(ปลายคริสตศตวรรษที่ 19) เปนตน

ในอดตีกาล  นักคิด นักเขียน และปราชญมีบทบาทสํ าคัญในการสรางคํ าใหมๆ  
บรรณาธิการผูจัดทํ าพจนานุกรมจึงนิยมศึกษาประวัติของคํ าจากงานเขียนประเภทตางๆ เมื่อ
หนังสือพิมพเติบใหญ หนังสือพิมพก็กลายเปนแหลงสํ าคัญในการศึกษาวัฒนธรรมภาษา   
คอลมันสิตจ ํานวนมากมีบทบาทสํ าคัญในการสรางคํ าใหม  เมื่อวิทยุและโทรทัศนเติบใหญตามมา  
การโฆษณากลายเปนแหลงผลิตคํ าใหม  นักสรางสรรคงานโฆษณาจํ าตองคิดคนคํ าใหมเพื่อใหติด
ตลาด  โดยหวงัวาจะมีผลตอยอดขายของสินคาที่โฆษณา  คํ าจํ านวนมากกอเกิดจากงานโฆษณา 
ภาพยนตร รายการโทรทัศน และวิทยุ และดนตรี  สวนใหญมักจะมีอายุแสนสั้น  เพียงสวนนอย 
ทีห่ลดุรอดเขาสูพจนานุกรม
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ในฐานะสมาชิก ‘หอคอยที่ไรงา’   ผมมมีจิฉาทิฐิวา  คํ าที่ลงทายดวย -ization  ซึ่ง 
กอเกิดในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ สวนใหญเปนผลงานของนักวิชาการทั้งในสาขาวิชาสังคม
ศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 29 ธันวาคม 2538



ภาคที่สอง
หนังสือกับธุรกิจหนังสือ
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หนงัสอืกับธุรกิจหนังสือ :
ส ํานักพิมพ
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สํ านักพิมพแมกกรอว-ฮิลล

ถาคุณเปนผูผลิตหรือผูขาย คุณคงรูสึกยินดีปราโมทยที่มีลูกคาเดินเขารานและ
เอื้อนเอยวจี “ขอซื้อหนอยเถอะ!”  แตสํ าหรับฮาโรลด ดับบลิว. แมกกรอว จูเนียร (Horald W.
McGraw, Jr.)  ประธานบริษัทแมกกรอว-ฮิลล (McGraw-hill, Inc.)  คํ าวา “ขอซือ้หนอยเถอะ”   
ซึง่ไดยนิเมื่อตนเดือนมกราคม ศกนี้ (2522) จากปากคํ าของเจมส ดี. โรบินสัน (James D.
Robinson) ประธานบริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสส  (American Express) นัน้นบัเปนวจีที่ส่ันสะเทือน
ทรวงหานอยไม

ใครๆก็รูวา บริษัทแมกกรอว-ฮิลล เปนสํ านักพิมพใหญแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมีสาขาอยูเกือบทั่วโลก บริษัทแมกกรอว-ฮิลลไมเพียงแตจะผลิตตํ าราและแบบเรียนแขงขัน
สํ านกัพมิพมหาวทิยาลัยตางๆ  และสํ านักพิมพเอกชนดังเชนฮารเปอร แอนด โรว (Harper and 
Row)  หรือจอหน ไวลีย แอนด ซันส (John Wiley and Sons) เทานัน้  หากทวายังเปนเจาของ
นติยสารรายสัปดาหที่ทรงอิทธิพล  ดังเชน Business Week ในสหรัฐอเมริกาอีกดวย

สวนบรษิทัอเมริกันเอ็กซเพรสสนั้นเลา  ใครๆก็รูวา กิจการหลักก็คือ การใหบริการ
ทางการเงนิ และกจิการประกันภัย  ผูที่ตองเดินทางระหวางประเทศ และไมตองการพกเงินสด
จ ํานวนมากๆ  อาจเลี่ยงไดดวยการซื้อเช็คเดินทาง (traveler cheque)  ซึง่สามารถนํ าไปแลกเปน
เงนิสด  หรือใชซื้อสินคาและบริการอื่นๆได  คนที่มีฐานะดีหนอยอาจขอบริการบัตรสินเชื่อ (credit 
card) จากอเมรกินัเอก็ซเพรสส  เวลาไปจายตลาด ไมจํ าเปนตองพกเงินจํ านวนมากๆ เพียงแตพก
บัตรสนิเชือ่และบัตรประชาชนเทานั้น  ก็สามารถใชซื้อสินคาและบริการตางๆได

เมือ่บริษทัอเมริกันเอ็กซเพรสสโคจรไปพบบริษัทแมกกรอว-ฮิลล  ตามปกติหนังสือ
พมิพคงไมสนใจตีพิมพเปนขาว ถาหากบริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสสจะเจรจาเพียงขอซื้อผลผลิตของ
บริษทัแมกกรอว-ฮิลล  แตทวาวจี “ขอซื้อหนอยเถอะ” จากบรษิัทอเมริกันเอ็กซเพรสสเมื่อตนเดือน
มกราคม 2522  มิใชการขอซื้อหนังสือจากแมกกรอว-ฮิลล  แตเปนการขอซื้อบริษัททั้งบริษัท   
ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจเลยที่ฮาโรลด ดับบลิว. แมกกรอว จูเนียร ประธานของบริษัท 
แมกกรอว-ฮลิล  จะแสดงอาการโกรธเกรี้ยวตอการกระทํ าของบริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสสอยางมาก

บริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสสไดเสนอขอซื้อหุนของแมกกรอว-ฮิลลจากตลาดหุนใน
ราคาหุนละ 34 ดอลลารอเมริกัน  โดยประมาณวาจะตองใชเงินจํ านวน 830 ลานดอลลารอเมริกัน 
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ก็จะสามารถครอบครองบริษัทแมกกรอว-ฮิลลได การเคลื่อนไหวของบริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสส 
ดังกลาวนี้อาจมีสาเหตุสืบเนื่องอยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรกทีเดียว บริษัทอเมริกัน 
เอ็กซเพรสสในปจจุบันอาจมีเงินสดสํ ารองจํ านวนมาก ซึ่งมิไดใชหาผลประโยชนจากการลงทุน  
การเขาไปครอบครองบริษัทแมกกรอว-ฮิลล ถือเปนกลยุทธสวนหนึ่งของการขยายอาณาจักรทาง
เศรษฐกจิ ซึง่บริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสสเองแนใจวาจะสามารถหากํ าไรได  ในประการที่สอง บริษัท
อเมริกันเอ็กซเพรสสสามารถลวงรูกลไกการทํ างานและขอมูลตางๆของบริษัทแมกกรอว-ฮิลลเปน
อยางดี  ทั้งนี้เนื่องมาจากโรเยอร เอช. มอรลีย (Roger  H. Morley) พนกังานระดับผูบริหารคนหนึ่ง
ของบรษิทัแมกกรอว-ฮิลลไดลาออกจากบริษัทดังกลาว  และยายไปเปนพนักงานบริหารของบริษัท
อเมริกันเอ็กซเพรสส

ภายหลังจากที่บริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสสยื่นขอเสนอเพียงหนึ่งสัปดาห ในวันที่  
15 มกราคม 2522  บริษัทแมกกรอว-ฮิลล ก็ตอบวา “เราไมขาย”  พรอมทั้งประณามบริษัทอเมริกัน
เอ็กซเพรสสอยางสาดเสียเทเสีย อยางไรก็ตาม บริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสสไดแสดงเจตจํ านง 
อันแนวแนที่จะซื้อบริษัทแมกกรอว-ฮิลลใหได  เมื่อผูบริหารของบริษัทแมกกรอว-ฮิลลแสดงอาการ
ขัดขนืและแขง็กราวเชนนี้  ทางออกของบริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสส  ก็คือ  หันเขาหาผูถือหุนใหได
จ ํานวนมาก  พอที่จะเขาครอบครองและจัดการบริษัทแมกกรอว-ฮิลล (take-over bid) ตอไป

ขางคราวสํ าหรับบริษัทแมกกรอว-ฮิลลคร้ังนี้นับเปนศึกใหญหลวงนัก และ 
หลายคนในวงการบริษัทสํ านักพิมพตางประเทศไดพากันตั้งคํ าถามวา แมกกรอว-ฮิลลจะรอดพน
เงือ้มมือมัจจุราชของอเมริกันเอ็กซเพรสสไดแนละหรือ

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร โลกหนังสือ  ฉบับเดอืนมิถุนายน 2522
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สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยออกฟอรด (1)

สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกฟอรดไดชื่อว าเปนสํ านักพิมพมหาวิทยาลัย 
(University Press) ทีเ่กาแกที่สุดในโลก  ตามประวติัทีป่รากฏ  สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยแหงนี้ 
กอต้ังในป พ.ศ. 2021  โดยธีโอดอริก รูด (Theodoric Rood)  ชาวเยอรมัน  ผูเคยมีอาชีพรับพิมพ
หนงัสอืในโคโลญ  แตอพยพไปตั้งหลักแหลงถิ่นฐานในอังกฤษ

ประวัติดีเดนของสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกฟอรดอยูที่การจัดพิมพหนังสือดี 
และไดมาตรฐานทางวิชาการ  ดวยเหตุนี้เอง บรรดานักวิชาการทั้งหลายที่ตองการไตบันไดดาราหา
ชื่อเสียงในฐานะผูมีความเปนเลิศทางวิชาการ จึงพากันเสนอผลงานของตนใหสํ านักพิมพแหงนี้ 
จดัพมิพ แมจะไดเงนิสมนาคุณนอยกวาสํ านักพิมพแหงอื่นๆก็ตาม  การที่สํ านักพิมพมหาวิทยาลัย
ออกซฟอรดมีชื่อเสียงกิตติคุณในการจัดพิมพหนังสือดีและไดมาตรฐานทางวิชาการเชนนี้ ก็เพราะ
มีการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของตนฉบับหนังสืออยางเขมงวด บรรณาธิการสํ านักพิมพ
ไมเพยีงแตจะอานตนฉบับหนังสือที่มีผูเสนอใหจัดพิมพอยางถี่ถวนเทานั้น  หากทวายังมอบหมาย
ใหผูทรงคณุวฒุทิี่เปนเอตทัคคะในสาขาวิชาตางๆใหความเห็นแกตนอีกดวย  ตามปกติ เอตทัคคะ 
ที่ทางสํ านักพิมพขอความเห็นและขอวิพากษวิจารณมักจะมีมากกวาหนึ่งคน และทางฝาย
บรรณาธิการจะประมวลความเห็นของเอตทัคคะผูไดรับมอบหมายใหตรวจสอบคุณภาพของ
หนงัสอื กอนทีจ่ะมขีอวินิจฉัยออกมาวา  สํ านักพิมพจะจัดพิมพหนังสือเลมนั้นๆหรือไม

ความเขมงวดในการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของหนังสือ  ทํ าใหหนังสือ 
ที่จัดพิมพโดยสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด  ลวนแลวแตเปนหนังสือดีและไดมาตรฐาน 
ทางวิชาการ ความเขมงวดดังกลาวนี้ทํ าใหการจัดพิมพหนังสือแตละเลมเปนไปอยางเชื่องชา  
ในประวติัของส ํานักพิมพแหงนี้  เคยปรากฏวา  การตรวจสอบคุณภาพของหนังสือเลมหนึ่งตองกิน
เวลาถึง 34 ป

โดยเหตุที่สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดมีนโยบายพิมพหนังสือที่มีคุณภาพ 
เพราะฉะนั้นเรื่องการขายเกือบจะไมตองพูดถึง ในขณะที่สํ านักพิมพสวนใหญมุงพิมพหนังสือ 
ที่ขายดีเปนสํ าคัญ นานๆจึงจะพิมพหนังสือที่ขายยากเปนครั้งเปนคราว แตสํ านักพิมพ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรดกลับพิมพหนังสือที่ขายยากเปนประจํ า เลมที่ขายยากที่สุดเห็นจะไดแก 
Certain Variations in the Vocal Organs of the Passeres  ซึง่หลงัจากพิมพมาแลว 25 ป   
ขายไดเพยีง 21 เลม (หนังสือเลมนี้  ชารลส ดารวิน เปนผูตรวจสอบคุณภาพ)  แตถึงกระนั้นก็ตาม 
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ยงัมหีนงัสอืหลายเลมที่ขายดี  ยกตัวอยางเชน Oxford English Dictionary  และ Bibles  ซึ่ง
สํ าหรบัเลมหลงันั้นปรากฏวา  ในการตีพิมพฉบับแกไขเมื่อป 2424  ประชาชนพากันแยงกันซื้อเปน
ประวติัการณ  จนขายไดถึง 1 ลานเลมในวันแรกที่วางตลาด  และทางสํ านักพิมพตองขอใหตํ ารวจ
ไปรักษาการณที่โกดังเก็บหนังสือ

สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยโดยลักษณะของกิจการยอมยากที่จะหากํ าไรได เพราะ
หนังสือวิชาการนั้นตลาดคอนขางแคบ  ดวยเหตุนี้เอง สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยจึงตองหาเงิน
อุดหนนุจากแหลงตางๆ  บางแหงก็ขยายกิจการไปสูตลาดแบบเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษา  เพราะตลาดแบบเรียนนั้นไมเพียงแตจะคอนขางกวางเทานั้น  หากทวารายไดจากการขาย
ยงัคอนขางแนนอนอีกดวย  สํ านกัพมิพออกซฟอรดก็มีนโยบายเชนวานี้ เพราะลํ าพังแตเงินอุดหนุน
ยอมไมเพียงพอที่จะชวยใหสํ านักพิมพแหงนี้มีอายุยืนยาวถึง 500 ป  ในปจจุบัน สํ านักพิมพ
มหาวทิยาลยัออกซฟอรดมีรายไดจากการขายประมาณปละ 180 ลานปอนดสเตอรลิง

ในป 2521  นี้จะเปนปที่สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดมีอายุครบ 500 ป  
ในรอบ 500 ปทีผ่านมานี้  สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดไดจัดพิมพหนังสือมาแลวประมาณ 
19,000 เร่ือง  โดยเฉพาะในป 2521 นี้  จะจัดพิมพหนังสือข้ึนจํ านวน 800 เร่ือง  และจะมีงาน 
เฉลมิฉลองในประเทศตางๆอีกดวย

หมายเหตุ   ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร โลกหนังสือ  ฉบับเดือนเมษายน 2521
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สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (2)

ววิาทะวาดวยบทบาทและหนาที่ของสํ านักพิมพมหาวิทยาลัย (University Press) 
ในประเทศอังกฤษ ยืดเยื้อมากวาสามเดือนแลว  ผมติดตามรายงานขาวและจดหมายโตตอบ 
เกีย่วกับเร่ืองนี้จากนิตยสาร The Times Literary Supplement ดวยความสนใจยิ่ง

เร่ืองของเรื่องมีอยูวา สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford University
Press = OUP) ประกาศตัดทอน ‘บัญชรีายชื่อกวีนิพนธ’ หรือ Poetry List  โดยจะไมจัดพิมพ
นพินธของกวีรวมสมัยอีกตอไป  หนังสือพิมพ The Times  ฉบับวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2541   
รายงานวา  หนงัสอืกวนีิพนธรวมสมัยไมทํ ากํ าไร และสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดตองการ
แสวงหากํ าไรมากขึ้น รายงานขาวดังกลาวนี้ทํ าใหสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเปนเปา 
แหงการวพิากษ และตองรองรับจดหมายประทวงจากทุกสารทิศ  ทั้งจาก Royal Society of 
Literature, Arvon Foundation  และจากอาจารยภายในมหาวิทยาลัยแหงแรกในประเทศอังกฤษ
นัน้เอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง Oxford Professor of Poetry  ทายทีสุ่ดมจีดหมายเปดผนึก ซึ่งลงนาม
น ําโดย Hermione Lee แหง New College มหาวทิยาลยัออกซฟอรด ตีพิมพในนิตยสาร The 
Times Literary Supplement (December 4, 1998)

สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเริ่มพิมพหนังสือมาแตป พ.ศ. 2128 (หลัง
จากกรงุศรอียธุยาเสียกรุงครั้งแรกเพียง 16 ป)  แตเพิ่งมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งในป พ.ศ. 2175 
(หลงัส ํานกัพมิพมหาวทิยาลัยเคมบริดจถึง 98 ป)  ในชวงเวลากวา 360 ปที่ผานมานี้  สํ านักพิมพ
มหาวิทยาลัยออกฟอรดสั่งสมชื่อเสียงเกียรติคุณจนเปนที่ยอมรับในวงวิชาการระหวางประเทศ  
จดุหกัเหส ําคญัเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2300 (กอนกรุงศรีอยุธยาแตกเปนครั้งที่สอง 10 ป)  เมื่อมีการ
ปฏิรูประบบการบริหารและการผลิต  ซึ่งริเร่ิมโดยวลิเลียม แบล็กสโตน (William Blackstone) 
นกักฎหมายผูยิ่งใหญ  ในชวงเวลากวา 242 ปที่ผานมานี้ สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด 
มีบทบาทสํ าคัญในการเผยแพรความรู และงานวิชาการในขอบเขตทั่วโลก โดยที่ในปจจุบัน 
มีเครือขายสาขาในภูมิภาคตางๆทั้งในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา อาเซียใต อาเซียตะวันออก 
และออสเตรเลีย

นอกจากการผลิตหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาตางๆแลว สํ านัก
พมิพมหาวทิยาลัยออกซฟอรดยังผลิตตํ าราตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา  รวมตลอด
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จนหนงัสือสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching = ELT) อีกดวย  นกัเรยีนในโลก 
ที่สามจํ านวนไมนอยเรียนภาษาอังกฤษจากแบบเรียน ELT ของสํ านักพิมพมหาวิทยาลัย 
ออกซฟอรดนี้เอง

หนังสือที่สรางชื่อเสียงแกสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดมากที่สุดอาจเปน
หนงัสอือางอิง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง The Oxford English Dictionary (เรียกยอๆวา OED)  OED
นบัเปนพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่สมบูรณที่สุด  เร่ิมจัดทํ าตั้งแตป พ.ศ. 2422  โดยมีเจมส  
เมอรเรย (James A.H. Murray) เปนบรรณาธิการ  และส ําเรจ็เสร็จส้ินโดยมีงานฉลองเมื่อวันที่ 6 
มถินุายน พ.ศ. 2471  ซึ่ง ฯพณฯ สแตนลีย บอลดวิน (Stanley Baldwin) นายกรัฐมนตรีมารวม
งาน  นอกจาก OED แลว สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดยังมีบทบาทในการจัดพิมพ
พจนานุกรมอ่ืนๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ รวมตลอดจนการจัดพิมพพจนานุกรม
ศัพทวชิาการเฉพาะสาขาวิชา  และสารานุกรมอีกดวย

ในปจจบัุน  สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดใชงบประมาณ 34 ลานปอนด 
สเตอรลิงในการสงเสริมการแกไขเพิ่มเติม The Oxford English Dictionary  ฉบับการตีพิมพคร้ังที่
สาม (Third Edition)  ซึง่ก ําหนดจะตีพิมพในป พ.ศ. 2553

นอกจากหนังสืออางอิงและหนังสือวิชาการในสาขาตางๆแลว สํ านักพิมพ
มหาวิทยาลัยออกฟอรดยังมีชื่อเสียงในการจัดพิมพหนังสือชุด (Series)  หนงัสอืชุดที่มีชื่อเสียง  
ไดแก  The Oxford Companion, The Oxford History, Past Masters, Oxford World’s 
Classics เปนตน

ในปจจุบัน สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดมีรายไดจากการขายประมาณป
ละ 280 ลานปอนดสเตอรลิง และสามารถสงมอบกํ าไรใหแกมหาวิทยาลัยออกซฟอรดปละ 50 
ลานปอนดสเตอรลิง  เมื่อเปรียบเทียบกับสํ านักพิมพอ่ืนๆในบรรณพิภพ สํ านักพิมพมหาวิทยาลัย 
ออกซฟอรดเปนเพียงสํ านักพิมพขนาดกลาง มิอาจเทียบเทียมไดกับยักษใหญ ดังเชน  
Bertelsmann แหงเยอรมนี  ซึง่เพิ่งซื้อ Random House (สหรัฐฯ)  และ Springer (เยอรมนี)

ในโลกวิชาการ สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดตองแขงขันกับสํ านักพิมพ
มหาวทิยาลยัอืน่ๆในอังกฤษ  คูแขงที่สํ าคัญก็คือ สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (Combridge 
University Press = CUP)  ทัง้ OUP และ CUP มไิดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือจากแหลง 
อ่ืนใด แตประสบความสํ าเร็จในการประกอบธุรกิจ และมีบทบาทในการหารายไดจากการสงออก 
สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยทั้งสองมิไดจํ ากัดการพิมพหนังสือเฉพาะสาขา หากแตจัดพิมพหนังสือ
หลากหลายสาขา ความขอนี้นับวาแตกตางจากสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยอเมริกันบางสํ านัก  
ดังเชนสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเยล (Yale University Press)  ซึ่งเนนการจัดพิมพหนังสือ 
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ประวัติศาสตรศิลปะ (Art History)  และส ํานักพิมพ เอ็ม.ไอ.ที. (The M.I.T. Press)  ซึง่เนนการ 
จดัพมิพหนังสือวิทยาศาสตร

ดวยเหตุที่สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกฟอรดเติบใหญเปน ‘บรรษัทระหวาง
ประเทศ’ จึงตองเผชิญกับการแขงขันจากบรรษัทระหวางประเทศดวยกัน  ไมวาจะเปน 
Bertelmann, Pearson Education (ซึง่ควบ Prentice Hall เขากับ Addison Wesley Longman), 
Thomson Corporation  และ McGraw-Hill

แมสํ านกัพิมพมหาวิทยาลัยอื่นๆจะมิใชคูแขงของ OUP ในการผลิตพจนานุกรม  
แต OUP กต็องสูกับ HarperCollins  อันเปนบริษัทลูกของ News International   อาณาจักรธุรกิจ
ของนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch)

ในดานการจัดพิมพวรรณกรรมคลาสสิก  OUP ตองแขงกับสํ านักพิมพ Penguin  
ซึง่ในปจจุบันเปนบริษัทลูกของ Pearson PLC  มหิน ําซํ ้ายังมีตัวสอดแทรกดังเชน Wordsworth 
Editions Ltd.  ซึง่พิมพ Wordsworth Classics  โดยขายตัดราคาทั้ง  Penguin  Classics  และ 
Oxford World’s Classics

ในดานการจัดพิมพหนังสือวิทยาศาสตรและกฎหมาย  คูแขงสํ าคัญของ OUP 
คือ  Reed Elsevier  และ International Thomson Publishing  ในขณะที่ Harcourt General 
เปนคูแขงสํ าคัญในการผลิตหนังสือในสาขาแพทยศาสตร

ผู บริหารสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดตัดสินใจเลิกจัดพิมพกวีนิพนธ 
รวมสมยั  เนือ่งจากไมทํ ากํ าไร และตองการทุมทรัพยากรในการผลิตหนังสือวิชาการเปนดานหลัก 
โดยอางวา  การสงเสริมกวีนิพนธรวมสมัยควรเปนนโยบายระดับชาติ  สํ านักพิมพมหาวิทยาลัย 
ดังเชน OUP หาควรแบกรับภาระนี้ไม  องคกรทีค่วรมีหนาที่สงเสริมการผลิตกวีนิพนธรวมสมัย   
ก็คือ  Arts Council

สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเริ่มจัดทํ า  ‘บัญชรีายชื่อกวีนิพนธ’ (Poetry 
List) มาตัง้แตป พ.ศ. 2461  หนังสือกวีนิพนธที่พิมพโดย OUP เปนที่ยอมรับในบรรณพิภพ 
ดุจเดียวกับหนังสือชุด Oxford World’s Classics  และเขาสูยุคทองในศตวรรษ 2500  และ 
ทศวรรษ 2510  ในยุคสมัยที่จอหน เบลล (John Bell)  และจอน สตอลเวอรธี (Jon Stallworthy) 
เปนบรรณาธิการ

กวีรวมสมัยมีปญหาในการจัดพิมพผลงานของตนเปนอันมาก เพราะหาสํ านัก
พมิพไดยาก  เมื่อ OUP มนีโยบายจดัพมิพหนงัสือกวีนิพนธ ยอมมีสวนเกื้อกูลกวีรวมสมัยอยางยิ่ง  
หากกวีรวมสมัยคนใดมีผลงานเปนที่ยอมรับในวงวรรณกรรม  จนถูกบรรจุไวใน Poetry List 
กเ็บาใจไดวา OUP  จะพจิารณาจดัพมิพผลงานของตน  กวีรวมสมัยหลายตอหลายคนถีบตัวขึ้น
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มามชีือ่เสียงระดับชาติจากการเสริมสงของ OUP ดังกลาวนี ้  นโยบายการเลิกพิมพกวีนิพนธรวม
สมยัจงึมีผลกระทบตอวงวรรณกรรมอยางยิ่ง

OUP ถกูโจมตวีาเห็นแกกํ าไรมากเกินไป  เพราะแมในขณะที่ OUP ยงัตีพิมพ
หนงัสอืกวนีพินธรวมสมัย  ก็ยังมีกํ าไรกอนโต  จนสามารถสงมอบใหมหาวิทยาลัยออกซฟอรดถึงป
ละ 50 ลานปอนดสเตอรลิง  ขอโจมตีที่รุนแรงที่สุดก็คือ  การตัดทอน ‘บัญชรีายชื่อกวีนิพนธ’  และ
การเลกิพมิพหนังสือกวีนิพนธรวมสมัยครั้งนี้เปน ‘อาชญากรรมทางวัฒนธรรม’ (Cultural Crime)

สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่ผลิตและจํ าหนาย ‘สินคาวัฒนธรรม’
(Cultural Product)  สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยจึงเปนหนวยผลิตของทุนวัฒนธรรม (Cultural 
Capital)  การทีสํ่ านกัพมิพมหาวิทยาลัยเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศไดเชนนี้ยอมสะทอน
ใหเห็นการเติบโตของทุนวัฒนธรรมโดยมิพักตองสงสัย  พลังที่ผลักดันใหธุรกิจสํ านักพิมพ
มหาวทิยาลยัเตบิโตจึงเปนพลังชุดเดียวกับที่ผลักดันใหระบบทุนนิยมเติบโต  อันไดแก  พลังในการ
แสวงหาก ําไรนัน่เอง  ในสภาพแวดลอมของระบบทุนนิยม สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยยากที่จะอยู
รอดและเติบใหญไดหากปราศจากพลังในการแสวงหากํ าไร  ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเร่ืองนา
ประหลาดใจที่สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดตัดทอน ‘บัญชรีายชื่อกวีนิพนธ’  และเลิกพิมพ
กวนีพินธรวมสมัย

หมายเหตุ   ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2542
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Random House

ขาวการขายสํ านักพิมพ Random House  เมือ่ปลายเดือนมีนาคม 2541  กอให
เกดิอาการตืน่ตะลึงในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา ไมมีใครคาดคิดวา 
สํ านกัพิมพยักษใหญ ดังเชน Random House จะเปลีย่นมอืเจาของอยางงายดายและอยางเงียบ
เชียบเชนนี้

หนอนหนงัสือฝร่ังนอยนักที่ไมรูจักสํ านักพิมพ Random House  ยิง่หนอนหนังสือ
อเมริกันดวยแลว  หากไมรูจัก Random House เหน็จะนบัเนือ่งเปนหนอนหนังสือไดยาก  ดวย 
เหตุที่ Random House เปนส ํานักพิมพใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกานั่นเอง

Random House กอต้ังในป พ.ศ. 2468  ผูกอต้ังมี 2 คน  คือ  นายเบ็นเน็ตต  
เซิรฟ (Bennett Cerf )  และนายโดนัลด คล็อปเฟอร (Donald Klopfer)  เหตุที่มีชื่อวา Random 
House กเ็พราะสํ านักพิมพแหงนี้จัดตั้งขึ้นโดยไมตองใจ (at random)  นายเซริฟเปนนักเขียนและ
นกัจดัรายการโทรทศัน จึงมีเครือขายความสัมพันธกับผูคนในสังคมจํ านวนมาก ดวยการผลักดัน
ของนายเซิรฟ Random House ถีบตัวขึ้นมาเปนสํ านักพิมพที่มีความโดดเดนในการนํ าเสนอ 
แนวความคิดเสรี  และตีพิมพวรรณกรรมที่มีคุณภาพ  ดวยเหตุดังนี้  Random House จงึสามารถ
ดูดดงึบคุลากรชั้นนํ า  ทั้งบรรณาธิการและนักการตลาด  มิไยตองกลาววา  ชื่อเสียงของ Random 
House กเ็ปนปจจัยสํ าคัญที่ดึงดูดนักเขียนใหเสนอตนฉบับเพื่อพิจารณาจัดพิมพดวย

ในป พ.ศ.  2503 Random House สรางความตื่นตะลึงแกโลกหนังสือ ดวยการ
น ําหุน 30% ออกจ ําหนายในตลาดหลักทรัพย  หลายคนมองวาเปนอาการเห็นแกไดของนายเซิรฟ
ที่จะเก็บเกี่ยวเงินตราจากตลาดหลักทรัพย  ดวยเหตุที่ตลาดมีความเชื่อมั่นในชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของ Random House  หุนซึง่เสนอขายในราคาหุนละ 11.25 ดอลลารอเมริกัน  ถีบตัวขึ้นสูระดับ 
45 ดอลลารอเมริกันในเวลาอันรวดเร็ว  แตตกลงสูระดับหุนละ 17 ดอลลารอเมริกันในภายหลัง

ทรัพยากรทางการเงินที่ระดมไดจากตลาดหลักทรัพย  ทํ าให Random House
กาวรุดตอไปดวยการครอบกิจการสํ านักพิมพตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ านักพิมพ Alfred A. 
Knopf  ในขณะที่ Random House รุกลํ ้าไปซื้อสํ านักพิมพอ่ืน  Random House กลับเปนเปา 
ทีจ่ะถกูซือ้เสียเอง  ในทศวรรษ 2500  กลุมธุรกิจส่ือสารมวลชน (Media Group) พากันขยาย
อาณาจกัรเขาไปในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ  สํ านักพิมพที่มีชื่อเสียงดุจดัง Random House จึงเปน 
ทีห่มายปองของกลุมทุนยักษใหญเหลานี้
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เครือขายโทรทัศน CBS (= Columbia Broadcasting System) เคยสนใจที่จะซื้อ 
กจิการของ Random House  แตกต็องลาถอยออกไปเมื่อพานพบวา Random House มีกํ าไร 
อันนอยนิด  Time, Inc. เจาของนิตยสาร Time เปนรายตอมาที่สนใจเปนเจาของ Random House  
แตตองลาถอยออกไป  เมื่อกระทรวงยุติธรรมแสดงทีทาคัดคาน เพราะเห็นวาขัดตอ Anti-Trust 
Law  ทายที่สุด Random House กต็กเปนของ RCA (= Radio Corporation of America) เจาของ
เครือขายโทรทัศน NBC (= National Broadcasting Company)    RCA ซื้อ Random House  
ในราคา 40 ลานดอลลาร ในป 2508

ตลอดเวลาที่ RCA เปนเจาของ Random House  เบน็เนต็ต เซิรฟและทีมงาน
สามารถบริหาร Random House อยางคอนขางอิสระ  แตแลวในป 2523  RCA ก็ขาย Random 
House ใหแก Advance Publications, Inc. ในราคา 60 ลานดอลลารอเมริกัน  การเปลี่ยนแปลง
คร้ังนีม้ไิดเปนเพยีงการเปลี่ยนแปลงเจาของเทานั้น  หากยังเปนการเปลี่ยนแปลงการบริหารดวย

ป 2523  ที่ RCA ขาย Random House นั้น  เปนชวงเวลาที่กลุมธุรกิจส่ือสาร 
มวลชนกํ าลังลาถอยจากอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสํ านักพิมพ สวนหนึ่ง 
เปนเพราะรายไดและกํ าไรอันนอยนิดของธุรกิจสํ านักพิมพ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งบุกเบิกชองโอกาสในการลงทุนใหมๆ

Advance Publications, Inc. ผูซื้อ Random Houseในป 2523 เปนกลุมธุรกิจ 
ที่มีฐานที่มั่นในธุรกิจนิตยสาร หนังสือพิมพทองถิ่น หนังสือพิมพธุรกิจทองถิ่น และเคเบิลทีวี 
นติยสารสํ าคัญประกอบดวย Vogue,  Bride’s,  House and Garden,  Mademoiselle,  Vanity 
Fair  และ The New Yorker

แมจะมีการเปลี่ยนแปลงเจาของและฝายจัดการ Random House ยงัคงรักษา 
ชื่อเสียงไวได  เพยีงแตเร่ิมเสาะหานักเขียนหนังสือขายดี (Best-Sellers) มากข้ึน  นักเขียนที่ 
Random House ตีพมิพผลงานจงึมีต้ังแตนักเขียนระดับรางวัลโนเบล  ดังเชน โทนิ มอรริสัน (Toni 
morrison) ไปจนถึงนักเขียน ‘ตลาด’ ดังเชน ไมเคิล คริชตัน (Michael Crichton)

Advance Publications, Inc. เปนฐานธุรกิจของตระกูลนิวเฮาส  กอต้ังในป พ.ศ. 
2465  โดยนายแซมมวล ไอ. นิวเฮาส (Samuel I. Newhouse)  ซึง่เดิมชื่อ โซโลมอน นิวฮอส 
(Solomon Neuhaus)  ตอมาสืบทอดมาถึงรุนลูก  อันไดแก Samuel I. Newhouse, Jr.  และ 
Donald E. Newhouse  ในปจจบัุน  กํ าลังผองถายการบริหารไปสูชนรุนที่สาม  และดวยเหตุที่มี
การผองถายอํ านาจนี้เอง จึงตองปรับยุทธศาสตรทางธุรกิจ การตัดสินใจขาย Random House
เปนผลจากกระบวนการปรับยุทธศาสตรดังกลาวนี้  ในเมื่อธุรกิจสํ านักพิมพใหกํ าไรอันนอยนิด

Bertelsman AG ผูซื้อ Random House จาก Advance Publications, Inc. 
เปนกลุมทุนสื่อสารมวลชนจากเยอรมนี  มฐีานธรุกจิอันหลากหลาย  ทั้งในธุรกิจส่ิงพิมพ โรงพิมพ 
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อุตสาหกรรมกระดาษ โทรทัศน ภาพยนตร ดนตรี และมัลติมีเดีย   Bertelsmann AG เปนผูผลิต
เทปคาสเซ็ตตที่ใชเครื่องหมายการคา BMG และ Arista

Bertelsman AG ติดตอขอซื้อ Random House จากตระกูลนิวเฮาสต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน 2540  การเจรจาเปนไปอยางปดลับ  โดยไมปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชน  คร้ัน
ปรากฏเปนขาวเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2541  ก็เปนเวลาที่ Bertelsman AG ตกลงจายเงิน 1,400 
ลานดอลลารอเมริกันแก Advance Publications, Inc. แลว

เหตุใด Bertelsman AG จงึตัดสินใจซื้อ Random House ?

Bertelsman AG เปนธรุกจิส่ือสารมวลชนที่มีขนาดใหญเปนอันดับสามของโลก
รองจาก Sony Corporation  และ Time Warner Inc.  ในขณะทีก่ลุมส่ือสารมวลชนอื่นๆพากัน
ถอนตวัออกจากธุรกิจสํ านักพิมพ   Bertelsman AG กลบัปกหลกัลงรากในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพราะ Bertelsman AG มเีครอืขายสโมสรหนอนหนังสือ (Book Clubs) ทัง้ในยุโรปและอเมริกา  
ซึง่มสีมาชกิรวมทัง้สิน้ 35 ลานคน  สโมสรหนอนหนังสือเหลานี้เปนฐานรองรับธุรกิจสํ านักพิมพ
อยางดียิ่ง

Bertelsman AG วางแผนขยายอาณาจักรเขาสูสหรัฐอเมริการมาชานานแลว  
โดยทีก่อนหนานี้ไดซื้อกิจการของหนังสือพิมพ Bantam Doubleday Publiishing Group Inc.  ซึ่ง
มนีกัเขยีนทํ าเงินในสังกัด  ดังเชนจอหน กริชแซม (John Grisham)  และดาเนียล สตีล (Danielle 
Steele)  การผนวก Random House เขามาสูอาณาจักรเดียวกันจึงเปนการขยายฐานนักเขียน
หนงัสือขายดี  ในประการสํ าคัญ Random House มสํี านักพิมพ ‘ลูก’ อีก 13 แหง  ที่สํ าคัญไดแก 
Alfred A. Knopf,  Ballantine Books,  Fawcett Books,  Modern Library,  Pantheon Books,  
Orion  และ Times Books

การผนวก Random House เขาสูอาณาจักรของ Bertelsman AG จะทํ าให 
Bertelsman AG มสีวนแบงตลาดไมนอยกวา 25% ในตลาดหนังสือในสหรัฐอเมริกา  และมีรายได
จากธรุกจิส่ิงพิมพจะสูงถึง 40% ของรายไดทั้งหมดของ Bertelsman AG

สังคมเศรษฐกิจโลกกํ าลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่กลุมทุนสื่อสารมวลชนยุโรป
ขยายอาณาจักรเขาสูสหรัฐอเมริกา  ในทศวรรษ 2500  กลุมทุนสื่อสารมวลชนอเมริกันเคย
พยายามขยายอาณาจักรเขาสูธุรกิจสํ านักพิมพในยุโรป  แตไมสูประสบผลสํ าเร็จ  ตัวอยางของ
ความลมเหลว ไดแก  ความพยายามของ Leasco ในการซื้อสํ านักพิมพ Pergamon ของ Robert  
Maxwell  ความพยายามของ  McGraw-Hill ในการซื้อสํ านักพิมพ Heinemann   ความพยายาม
ของ Crowell Collier ในการซื้อสํ านักพิมพ Butterworths  เปนตน
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นบัต้ังแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา  กลุมทุนสื่อสารมวลชนยุโรปพากันยาตรา 
ไปยดึธรุกิจสํ านักพิมพอเมริกัน  นอกจาก Bertelsman AG ซึง่ซื้อ Bantam Doubleday, Dell  และ 
Random House แลว  ยังมี Jacob Safra แหงสวิตเซอรแลนด ซึ่งซื้อ Encyclopedia Britannica  
และ Hachette แหงฝร่ังเศส ซึ่งซื้อ Grolier  นายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) เจาพอ 
ส่ือสารมวลชนชาวออสเตรเลียในนามของ News International ก็เขาไปยึดครองสํ านักพิมพ 
Harper Collins

ตราบเทาที่รัฐบาลอเมริกันยังคงยึดนโยบายเศรษฐกิจเสรี กองทัพนายทุนสื่อสาร 
มวลชนจากยุโรปและภูมิภาคอื่นจะยังคงตบเทาเขาไปยึดกุมธุรกิจสํ านักพิมพในสหรัฐอเมริกา 
ตอไป  เพราะสหรัฐอเมริกาเปนตลาดหนังสือภาษาอังกฤษที่ใหญที่สุดนั่นเอง

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม  
 2541
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หนงัสอืกับธุรกิจหนังสือ :
รานหนังสือ
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สงครามรานหนังสือ

เมื่อสมาคมผูจัดจํ าหนายหนังสืออเมริกัน (American Booksellers Association 
= ABA) ยืน่ฟองสํ านักพิมพ 5 แหง  อันประกอบดวย Hugh Lauter Levin, Houghton Mifflin, 
St. Matins’s Press,  Routledge Hill  และ Penguin USA ในป 2537  นับเปนการประกาศ
สงครามรานหนังสืออยางเปนทางการ

ABA ประกอบดวยสมาชิกที่เปนรานหนังสือขนาดกลางและขนาดเล็ก  หรือที่เรียก
กนัในบรรณพิภพวา “รานหนังสืออิสระ” (Independent Bookstore)  ซึง่มิไดอยูในเครือขายของ
ธรุกจิรานหนังสือขนาดใหญ ทั้ง Chain Bookstore และ Super Bookstore   ในรอบทศวรรษ 
ทีผ่านมานี ้ สวนแบงตลาดของรานหนังสืออิสระในสหรัฐอเมริกาตกตํ่ าลงอยางนาใจหาย โดยถูก
ธรุกจิรานหนังสือยักษใหญแยงชิงไป    ABA เองกต็องเผชิญกับสัจจะแหงระบบทุนนิยมที่จํ านวน
สมาชกิลดลงจากประมาณ 5,000 รานในป 2535  เหลือเพียงประมาณ 3,700 ราน  ในป 2541

ธุรกิจรานหนังสือทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกพัฒนาไปถึงขั้นที่มีระบบ 
เครือขายสาขา (Bookstore Chain)  โดยทีแ่ตละระบบมีการเติบโตที่แตกตางกัน บางระบบขยาย
สาขาดวยการเติบโตจากภายใน (Internal Growth)  บางระบบเลือกใชยุทธศาสตรการเติบโต 
ภายนอก (External Growth)  ทัง้โดยการครอบกิจการอื่น (Take-over)  หรือดวยการควบกับ 
กจิการอื่น (Merger)

พัฒนาการของธุรกิจรานหนังสือมิไดหยุดยั้งที่ระบบเครือขายสาขา หากแตกาว 
ไปสูระบบเครือขายสาขารานหนังสือขนาดใหญ  หรือ Super Bookstore Chain  ธรุกิจรานหนังสือ
ขนาดใหญมิใชปรากฏการณใหม  หากแตมีมาชานานแลว  ดังกรณีราน Foyles of London   
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยไดชื่อวา รานหนังสือใหญที่สุดในโลก แตการลงทุนธุรกิจรานหนังสือขนาดใหญ 
ในลกัษณะทีเ่ปนระบบเครือขายสาขาเปนปรากฏการณที่มีอายุไมถึงสองทศวรรษ

ในสหรัฐอเมริกา  Super Bookstore โดยทั่วไปมีพื้นที่ 25,000 ตารางฟุต  มสีต็อก
หนงัสอื 150,000 รายการ  มีมุมสํ าหรับอานหนังสือ และรานขายเครื่องดื่ม ใหบริการยาวนานมาก
กวาวนัละ 12 ชัว่โมง ปดรานดึก   ทางรานมักจะจัดรายการใหนักอานพบปะนักเขียน  มีรายการ
สนทนากบันกัเขยีน การอานกวีนิพนธ และการวิจารณวรรณกรรม  สํ าหรับหนอนหนังสือจํ านวน
มาก  Super Bookstore  กลายเปนศูนยแหงการดื่มด่ํ าวรรณกรรม
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แตการเติบโตของ Bookstore Chain และ Super Bookstore คอยๆขับดัน 
รานหนงัสอือิสระ ซึ่งเปนรานขนาดกลางและเล็กออกจากธุรกิจ  ธรุกจิรานหนังสือยักษใหญมีความ
ไดเปรียบรานหนังสืออิสระทั้งในดานเงินทุนและการตลาด อีกทั้งไดรับสิทธิประโยชนพิเศษจาก
สํ านกัพมิพอีกดวย  ตัวอยางของสิทธิประโยชนพิเศษ ไดแก การไดรับอัตราสวนลด (Discount 
Rate) สูงกวาอตัราปกติ ซึ่งทํ าใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากเกื้อกูลใหมีอัตรากํ าไร 
สูงกวา หรือสามารถลดราคาใหลูกคาไดมากกวา  ธุรกิจรานหนังสือยักษใหญที่มีระบบเครือขาย
สาขายังไดผลตอบแทนในรูปแบบอื่นจากสํ านักพิมพ อาทิเชน การจัดอันดับหนังสือขายดี 
(Bestsellers) ประจ ําสปัดาหและประจํ าเดือน  สํ านักพิมพที่มีหนังสือติดอันดับขายดีมักจะจาย 
ผลตอบแทนแกราน  เพราะผูบริโภคที่ยังมิไดตัดสินใจในการซื้อหนังสือเลมหนึ่งเลมใด มักจะถูก
โนมนาวจากอนัดบัหนงัสือขายดี  การจัดวางหนังสือในตูโชวหรือหิ้งที่โดดเดนเปนอีกชองทางหนึ่ง 
ที่จะไดผลตอบแทนจากสํ านักพิมพ เพราะมีผลตอยอดขาย หากหนังสือถูกจัดไวในมุมอับ   
อันลกูคาไมสามารถเห็นไดโดยงาย  ยอมยากจะขายได  การที่สํ านักพิมพจายผลตอบแทนพิเศษ
แกรานหนงัสอื เพือ่ใหจัดวางหนังสือของตนในที่โดดเดน จึงมีสภาพเสมือนหนึ่งการจาย ‘คาเชา’
พืน้ทีแ่กรานหนงัสอื นอกจากนี้ สํ านักพิมพยังยินดีจายผลตอบแทนพิเศษแกรานหนังสือ  หากราน
หนงัสอืจัดรายการสงเสริมการขายหนังสือของสํ านักพิมพนั้นอีกดวย

สํ านักพิมพนิยมเจรจาเรื่องสิทธิประโยชนพิเศษกับธุรกิจรานหนังสือยักษใหญ 
ทีม่รีะบบเครอืขายสาขา  เพราะหากการเจรจาตกลงกันได ก็มีสภาพเสมือนหนึ่งการทํ าขอตกลงกับ
รานหนงัสอืนับรอยรานในคราวเดียวกัน สํ านักพิมพไมนิยมเจรจากับรานหนังสืออิสระที่ไมมีระบบ
เครอืขายสาขา  เพราะเสียตนทุนการเจรจาสูง

แตการที่สํ านักพิมพใหสิทธิประโยชนพิเศษแกรานหนังสือยักษใหญ กอใหเกิด 
การแขงขนัทีไ่มเปนธรรม และทํ าใหรานหนังสืออิสระไมสามารถแขงขันบนพื้นฐานที่เทาเทียมกันได  
โดยที่สิทธิประโยชนพิเศษเหลานี้ทํ าใหธุรกิจรานหนังสือยักษใหญมีอํ านาจผูกขาดมากขึ้น และ 
ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายปองกันการผูกขาด (Anti-Trust Law)  ดวยเหตุดังนี้ สมาคมผูจัด
จ ําหนายหนังสืออเมริกัน (ABA) จงึเริม่ฟองสํ านักพิมพยักษใหญ  ดังเชน Random House  และ
สํ านักพิมพอ่ืนๆ คดีเหลานี้ยุติลงเมื่อสํ านักพิมพที่ถูกฟองยอมทํ าขอตกลงวา จะหยุดการให 
สิทธิประโยชนพิเศษอันขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายปองกันการผูกขาด แตแลวการณปรากฏ 
ตอมาวา  Penguin USA ปฏิบัติการละเมิดขอตกลง   ABA จงึยืน่ฟอง Penguin USA  ซึ่งยอม 
ท ําขอตกลงนอกศาลจายเงินชดเชยความเสียหายแก ABA เปนจ ํานวน 25 ลานดอลลารอเมริกัน 
ในป 2540  ซึ่ง ABA จดัสรรใหแกรานหนังสืออิสระที่เปนสมาชิกอีกทอดหนึ่ง
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ในสหราชอาณาจักร เดิมมีจารีตการกํ าหนดราคาขายปลีกโดยผูผลิต ผูผลิตขาย
สินคาใหผูจดัจ ําหนาย ซึ่งอาจเปนผูขายสงหรือยี่ปว  ทั้งนี้โดยมีขอตกลงวา ผูจัดจํ าหนายจะขาย 
สินคาตํ ่ากวาราคาขั้นตํ่ าที่ผูผลิตกํ าหนดมิได  จารีตดังกลาวนี้ซึ่งเรียกกันในวงวิชาเศรษฐศาสตรวา 
Resale Price Maintenance  เกือ้กลูใหผูผลิตรวมหัวกันกํ าหนดราคาและสรางอํ านาจผูกขาดได  
เพราะผูจัดจํ าหนายสินคามิอาจแขงขันดานราคา (Price Competition)  ในป 2499 มีการตรา
กฎหมายชื่อ Restrictive Trade Practices Act   หามผูผลิตรวมหัวกันกํ าหนดราคาขายปลีก   
แตผูผลิตแตละรายยังสามารถกํ าหนดราคาขายปลีกโดยไมผิดกฎหมายได  คร้ันในป 2507  มีการ
ตรา Retail Price Act  และตอมาในป 2509  มกีารตรา Restrictive Practices Act  หามผูผลิต
กํ าหนดราคาขายปลีก เวนแตสินคานั้นจะอยูในบัญชียกเวน  ซึ่งกํ าหนดโดย Restrictive 
Practices Court  หนงัสือจัดอยูในบัญชียกเวน

สํ านักพิมพในสหราชอาณาจักรมีขอตกลงที่เรียกวา Net Book Agreement
(NBA)  ขอตกลงนี้มีลักษณะเปน Resale Price Maintenance (RPM)  เพราะเปนขอตกลงที่ให
สํ านกัพมิพก ําหนดราคาขายปลีกขั้นตํ่ า  รานหนังสือจะขายหนังสือต่ํ ากวาราคาขั้นตํ่ าที่กํ าหนดโดย
สํ านกัพมิพมไิด  ขอตกลงนี้ทํ าใหรานหนังสือมิอาจแขงขันกันลดราคาตามใจชอบได  สมาคมสํ านัก
พมิพแหงสหราชอาณาจักร (The Publishers Association = PA)  อางวา  ขอตกลง NBA เปน
ประโยชนแกธุรกิจรานหนังสือขนาดเล็กและรานหนังสือเฉพาะสาขา  NBA มอีายยุาวนานนับรอย
ป  แมเมื่อมีการตรากฎหมายเพื่อให Resale Price Maintenance เปนปฏิบัติการที่ผิดกฎหมาย  
แตขอตกลง NBA ยงัคงด ํารงอยู  เนื่องจากหนังสืออยูในบัญชีสินคาที่ไดรับการยกเวน
                      แมสํ านักพิมพจะทํ าขอตกลง NBA  แตกม็ปีฏิบัติการที่ละเมิดขอตกลง ดวยวิธีการ
หลกีเลี่ยงนานัปการ  ดังเชนการใหอัตราสวนลดสูงกวาปกติ การแจกแสตมปแกผูซื้อ โดยที่ผูซื้อ
สามารถนํ าแสตมปมาชํ าระคาสินคาได ฯลฯ  นับต้ังแต RPM   ในกรณทีัว่ไปเปนปฏิบัติการที่ผิด
กฎหมาย  มกีารโตเถียงในหมูผูประกอบการสํ านักพิมพและรานหนังสือวาสมควรจะยกเลิก NBA
หรือไม  รานหนังสือขนาดเล็กสวนหนึ่งตองการธํ ารง NBA ไว  ผูประกอบการธุรกิจรานหนังสือบาง
คน ดังเชนเทอรรี มาเฮอร (Terry Maher) แหงเครือขายรานหนังสือ Pentos รณรงคใหยกเลิก NBA  
จนทายที่สุดเมื่อ W.H. Smith Group PLC  ยกัษใหญในธุรกิจรานหนังสือในสหราชอาณาจักรให
ความเห็นชอบ NBA กถ็งึกาลอวสานในป 2538

ตลอดระยะเวลาที่ NBA มผีลบังคับใชในสหราชอาณาจักร  ธรุกจิรานหนังสือ
ขนาดใหญแยงชงิสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  จนในปจจุบันเครือขายรานหนังสือขนาดใหญเพียง 
4 เครือขาย  อันประกอบดวย W.H. Smith (รวม Waterstone),  Pentos (รวม Dillon),  Books 
ETC และ Blackwells ยดึกมุสวนแบงตลาดมากกวา 50%  เมื่อ NBA ถกูยกเลิกไป  การแขงขัน
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ดานราคามีมากขึ้น ธุรกิจขนาดเล็กจํ านวนไมนอยตองออกจากการแขงขัน กระนั้นก็ตาม  
ผูประกอบการอิสระหนาใหมยังคงกาวเขามาแขงขัน

เสียงกูรอง ‘รานหนังสือขนาดเล็กตายแลว’ ดังกองกังวานมาเปนเวลาหลายป   
แตธุรกิจรานหนังสือขนาดเล็กยังคงดํ ารงอยูในโลกที่ธุรกิจยักษใหญเติบใหญข้ึนเรื่อยๆ ทั้งใน
อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก ผูประกอบการหนาใหมยังคงกาวเขาไปตอกรกับธุรกิจยักษใหญ 
หากถาม วิลเลียม เครมเมอร (William Kramer) เจาของรานหนังสือชื่อ Sidney Kramer แหงนคร
วอชิงตัน ดี.ซี.   ธรุกจิรานหนงัสอืขนาดเล็กมิเพียงแตจะยังไมตายเทานั้น หากยังสามารถอยูรอดได
อยางมัน่คงอีกดวย หากผูประกอบการรูจักการปรับตัวเพื่อความอยูรอด

สงครามรานหนังสือจะยังคงยืดเยื้อตอไป แมรานหนังสือขนาดเล็กจะอยูรอดได
ดวยความยากลํ าบากในโลกที่ ‘ปลาใหญกินปลาเล็ก’  แตธรุกจิรานหนังสือขนาดใหญใชวาจะไมมี
ปญหาเสียเลย อยางนอยที่สุดความอุ ยอายขององคกรมีสวนบั่นทอนประสิทธิภาพในการ 
ประกอบการ

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2542
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ธรุกจิรานหนังสือ : บนเสนทางสู
Chain Bookstore และ Super Bookstore

ธุรกิจรานหนังสือกํ าลังปรับเปลี่ยนโฉมในลุมสมุทรแอตแลนติก  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

การเตบิโตของธุรกิจรานหนังสือข้ึนอยูกับพัฒนาการทางการศึกษาและพัฒนาการ
ทางเศรษฐกจิ  ในประเทศที่ประชาชนสวนใหญอานหนังสือไมออก  เขยีนหนังสือไมได  และคิดเลข
ไมเปน ธรุกจิรานหนังสือยอมเติบโตไดยาก  อุตสาหกรรมสํ านักพิมพและธุรกิจรานหนังสือจะขยาย
ตัวตามระดับการศึกษาของประชาชน แตการศึกษามิใชเหตุปจจัยเพียงประการเดียวที่เกื้อกูล 
การเตบิโตของธรุกิจรานหนังสือ  ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนนับเนื่องเปนปจจัยสํ าคัญยิ่ง

สํ าหรบัผูคนสวนใหญของประเทศ  หนังสือมิใชส่ิงจํ าเปนในการประทังชีวิต และ
จะหาซือ้กต็อเมื่อมีรายไดเกินกวาระดับพอประทังชีวิต  แมในหมูผูที่ถือวา หนังสือเปน ‘ปจจัยที่หา’  
ผูคนเหลานั้นลวนแลวแตมีรายไดเกินกวาระดับพอประทังชีวิตทั้งสิ้น  ดวยเหตุดังกลาวนี้ จึงมี 
เหตผุลนาเชื่อวา หนังสือเปน ‘สินคาฟุมเฟอย’ ในความหมายทางเศรษฐศาสตร  กลาวอีกนัยหนึ่ง 
กคื็อ ความยืดหยุนตอรายไดของอุปสงค (Income Elasticity of Demand) มคีามากกวาหนึ่ง

รานหนังสือมักจะกระจุกอยูในเมืองขนาดใหญและเมืองการศึกษา เมืองขนาด
ใหญเปนทีสั่ญจรของคนมีฐานะและคนมีการศึกษา จึงเปนธรรมชาติที่จะมีผูประกอบการธุรกิจราน
หนังสือ รานหนังสือผุดขึ้นในเมืองการศึกษาดวยเหตุผลทํ านองเดียวกัน ในสังคมตะวันตก 
มหาวทิยาลยัมจีารีตในการจัดตั้งรานหนังสือของมหาวิทยาลัย (University Bookstore)  เพื่อให
บริการแกชมุชนมหาวทิยาลัย  ในเมืองมหาวิทยาลัยหลายตอหลายเมือง เอกชนเปนผูกอต้ังราน
หนงัสือ ดังเชน Blackwells แหงเมืองออกซฟอรด  และ Heffers แหงเมืองเคมบริดจ ประเทศ
อังกฤษ  ซึง่เติบใหญจนถึงขั้นใหบริการระหวางประเทศ  โดยที่ Blackwells ประกอบธุรกรรมดาน
สํ านักพิมพดวย

เมืองใหญและเมืองการศึกษาเปนบอเกิดของธุรกิจรานหนังสือในระยะแรกเริ่ม 
คร้ันเมือ่การศกึษาขยายตัว และประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน  เร่ิมมีผูลงทุนในธุรกิจราน
หนังสือในเมืองที่มีขนาดรองลงไป โดยทั่วไปมีลักษณะเปนธุรกิจทองถิ่น ไมมีสาขาในตางเมือง
และมิใชสาขาของธุรกิจยักษใหญ  รานหนังสือลักษณะดังกลาวนี้เรียกกันในปจจุบันวา 
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Independent Bookstores  หรือเรียกกันในวงการหนังสือวา Independents  รานหนังสืออิสระ
จ ํานวนมากเตบิโตจากรานจํ าหนายหนังสือพิมพและนิตยสาร

ในชวงหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมกอใหเกิด
รานหนังสือขนาดใหญในลักษณะ Superstore  หรือ Super Bookstore   ลักษณะรวมของ Super 
Bookstore กคื็อ การมพีืน้ทีร่านอันกวางใหญไพศาล บางรานมีพื้นที่มากกวา 10,000 ตารางฟุต 
และมสีต็อกหนังสือจํ านวนมาก บางรานอาจมีสต็อกหนังสือมากกวา 100,000 รายการ ครอบคลุม
ต้ังแตหนังสือเริงรมย ไปจนถึงวรรณคดีและหนังสือวิชาการ ขอสํ าคัญตองมีนิตยสารและหนังสือ
รายคาบตางๆใหลูกคาไดเลือกซื้ออยางกวางขวาง   Super Bookstore ในระยะหลังไดพัฒนาไปถึง
ข้ันมรีานกาแฟและมมุสงบสํ าหรับอานหนังสือและสนทนา พรอมทั้งเสียงดนตรีอันไพเราะ บางราน
อาจจดัรายการทางวัฒนธรรมดวย
 ในฐานะที่หนังสือเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม รานหนังสือมีการเติบโตดวย 
แบบแผนที่คลายคลึงกับรานขาย ‘สินคาวัฒนธรรม’ (cultural products) อ่ืนๆ  ไมวาจะเปน 
เทปเพลง วิดิโอ และ CD ROMs   บรรดาธรุกจิสินคาวัฒนธรรมลวนมีการจัดตั้งสาขาผูกกันเปน 
ลูกโซ  หรือที่เรียกวา Chain Store   รานหนงัสือก็มีการเติบโตในลักษณะเดียวกัน   Bookstore 
Chain และ Superstore ถอืก ําเนดิในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ทั้งในอเมริกาเหนือและ
ยโุรปตะวนัตก  รานหนังสือขนาดใหญขยายธุรกิจดวยการตั้งสาขาในเมืองตางๆ หรือสวนตางๆ
ของเมืองขนาดใหญ การเติบโตดังกลาวนี้เกิดขึ้นควบคูกับการขยายตัวของศูนยการคาหรือ 
ศูนยกลางการจับจายใชสอย หรือ Shopping Mall  ศูนยการคาเปนที่ชุมนุมของรานคา ซึ่งเสนอ
ขายสนิคาหลากหลายชนิด  เหตุที่ Super Bookstore  ขยายสาขาไปสูศูนยการคาใหญๆ ก็เพราะ
การเดนิทางเพื่อจับจายใชสอยสินคามีตนทุนที่ตองเสีย (Transaction Cost)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คาเสียเวลา  ตนทุนการเดินทางมีความสํ าคัญยิ่งในเมืองที่การจราจรติดขัด การยกรานหนังสือ 
ไปต้ังไวในศูนยการคาจึงชวยประหยัดเวลาลูกคา การลดคาโสหุยในการซื้อหนังสือใชอธิบาย 
ไดดวยวา เหตุใดหนอนหนังสือจึงนิยมเขา Super Bookstore มากกวารานหนังสือเฉพาะดาน   
ทั้งนี้เนื่องจากรานหนังสือเฉพาะดานหรือรานหนังสือขนาดเล็กมีสต็อกหนังสือจํ านวนจํ ากัด  
โอกาสทีจ่ะไดซื้อหนังสือที่ตองการมีนอยกวารานหนังสือขนาดใหญ

Bookstore Chain และ Super Bookstore มกัจะกอเกิดจากรานหนังสืออิสระ
ขนาดไมใหญ  เมื่อประสบความสํ าเร็จในการประกอบธุรกิจรานหนังสือรานหนึ่งรานใดแลว   
หลังจากนั้นก็เร่ิมขยายสาขา แตการขยายสาขาถูกจํ ากัดดวยทรัพยากรทางการเงิน หาก 
ไมสามารถแกปญหาดังกลาวนี้ ก็ยากที่จะเติบโตเปนธุรกิจรานหนังสือขนาดใหญได  รานหนังสือ 
ทีม่ปีญหาสภาพคลองทางการเงินจะถูกรานหนังสือขนาดใหญกวาซื้อกิจการไป  สวนรานหนังสือ 
ทีป่ระสบความสํ าเร็จทางธุรกิจอาจขยายกิจการดวยการควบ (Merger)  หรือครอบ (Take-over) 
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กจิการอื่นๆ  การเติบโตของ Bookstore Chain Super Bookstore  จงึมทีัง้การเติบโตภายใน 
(Internal Growth) ดวยการขยายสาขาเอง  และการเติบโตภายนอก (External Growth) ดวยการ
ควบหรือครอบกิจการอื่น

ในสหรัฐอเมริกา  มี Super Bookstore Chain ทีสํ่ าคัญอยูเพียง 4 กลุมบริษัท 
(Horvath 1996)  ไดแก

(1) Borders Group
(2) Barnes and Noble
(3) Crown Books
(4) Book - a - Million
กลุมบริษทัทัง้สี่นี้เปนเจาของรานหนังสือชื่อตางๆไมนอยกวา 16 ชื่อ   Barnes 

and Noble นับเปนธุรกิจรานหนังสือที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน  เร่ิมตนจากราน
หนงัสอืมอืสอง  ซึ่งกอต้ังในป พ.ศ. 2416  โดยชารลส บารนส (Charles Barnes) ณ เมือง 
Wheaton มลรัฐอิลลินอยส  และขยายฐานไปสูเมืองชิคาโก โดยที่ในเวลาตอมายายสํ านักใหญไป
นครนวิยอรก  หลังจากนั้นเติบใหญดวยการครอบกิจการอื่น   ในปจจุบัน Barnes and Noble  
มี Super Bookstore ภายใตเครื่องหมายการคา 3 ชื่อ  คือ Barnes and Noble,  Bookstar  และ 
Bookstop   มรีานหนังสือตามศูนยการคา 3 กจิการ  คือ B. Dalton Bookseller,  Doubleday 
Book Shop  และ Scribner’s Book Store  และธรุกิจขายหนังสือทางไปรษณีย ชื่อ Marboro 
Books Corp     Barnes and Noble ประกอบธุรกิจสํ านักพิมพในชื่อ Barnes and Noble Books   
ในปจจุบัน Barnes and Noble มรีานหนงัสอืประมาณ 1,000 รานทั่วสหรัฐอเมริกา  และมีสาขา
ใน Puerto Rico ดวย (Hoover’s 1996 : 44-45)

Borders Group, Inc. เปนธุรกิจรานหนังสือใหญเปนที่สอง (ต้ังแตป 2535 
เปนตนมา) ในสหรัฐอเมริกา  ประกอบดวยธุรกิจ 2 สาย  สายแรก ไดแก Waldenbooks  เมื่อแรก
กอต้ังโดยลารรี ฮอยต (Larry Hoyt) ในป 2476  เปนรานใหเชาหนังสือ โดยที่ตอมาหันมาขาย
หนงัสอื  และขยายสาขารานหนังสือตามศูนยการคาอยางรวดเร็วในทศวรรษ 2510   สายที่สอง  
ไดแก Borders  เมือ่แรกกอต้ังโดยทอม บอรเดอร (Tom Border)  และหลุยส บอรเดอร (Lewis 
Border) ในป 2514  เปนรานขายหนังสือเกา โดยที่ตอมาขยายมาขายหนังสือใหม   Borders 
Group เคยเปนธุรกิจรานหนังสือที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา  แตถูก Barnes and Noble แซงหนา
ในป 2535  ปจจุบัน Borders Group มรีานหนงัสอืมากกวา 1,100 รานทั่วสหรัฐอเมริกา  โดยที่ 
Borders เปน Super Bookstore ขายหนังสือ วิดิโอ และผลิตภัณฑมัลติมีเดีย   Waldenbooks 
เปนรานหนังสือตามศูนยการคา  และ Planet  Music เปน Music Superstore     Borders Group 
ประกอบธุรกิจสํ านักพิมพภายใตชื่อ Borders Press ดวย (Hoover’s 1996 : 50-51)
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ในสหราชอาณาจักร Bookstore Chain ทีใ่หญที่สุด  คือ W.H. Smith Group 
PLC   เมือ่แรกกอต้ังเปนรานขายหนังสือพิมพ  ตอมาในป 2359 เนนการประกอบธุรกิจสายสง
หนังสือพิมพ  คร้ันเมื่อมีกิจการรถไฟ ก็ขยายไปประกอบธุรกิจแผงรานหนังสือตามสถานีรถไฟ  
ธุรกิจของ W.H. Smith จงึขยายตวัตามกิจการรถไฟ  สวนธุรกิจการจัดจํ าหนายสินคา ก็มิไดจํ ากัด
เฉพาะการจดัจ ําหนายหนงัสือพิมพเพียงอยางเดียว  หากยังขยายไปจัดจํ าหนายสินคาอื่น  ดังเชน 
ขนมและตุกตาอีกดวย  W.H. Smith ขยายธรุกจิรานหนังสือดวยการเขาครอบกิจการอื่น ดังเชน 
Sherratt and Hughes (2489)   Bowes and Bowes (2496)   เมื่อ Sherratt and Hughes 
ควบเขากับ Waterstone’s Inc.  ซึ่งเปนธุรกิจรานหนังสือที่มีสาขาทั่วสหราชอาณาจักรและ 
สาธารณรัฐไอรแลนดในป 2532   W.H. Smith กลายเปนผูถือหุนใหญของ Waterstone’s  และ 
ใชชื่อ Waterstone’s ในการเปดรานหนังสือตามสนามบินและโรงแรมในสหรัฐอเมริกา  ในปจจุบัน  
W.H. Smith มธีรุกจิอันหลากหลาย  ทั้งรานหนังสือ เทปดนตรี เทปวิดิโอ และของขวัญ รวมทั้งสาย
สงสินคาตางๆ (Hoover’s 1996 : 186-187)

แมวา W.H. Smith มีผลประโยชนจากการตั้งแผงรานหนังสือตามสถานีรถไฟ 
สนามบิน และโรงแรม  แตผูทีม่บีทบาทสํ าคัญในการขยายธุรกิจรานหนังสือในลักษณะ Chain 
Store  ในสหราชอาณาจักร ไดแก ทิม วอเตอรสโตน (Tim Waterstone) ผูต้ังเครือขายรานหนังสือ 
Waterstone’s  และเทอรรี มาเฮอร (Terry Maher) เจาของราน Pentos ผูซือ้รานหนังสือ Dillon 
จากมหาวทิยาลัยลอนดอนในทศวรรษ 2510  และขยายสาขาไปทั่ว (Coates 1997)

ในปจจบัุน เครือขายธุรกิจรานหนังสือที่สํ าคัญในสหราชอาณาจักรมีอยูอยางนอย 
4 เครือขาย ไดแก W.H. Smith (รวม Waterstone’s),  Pentos (รวม Dillon),  Books ETC  และ 
Blackwells (Baverstock 1993: 79)  ธรุกจิรานหนังสือกํ าลังเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศ 
(Transactional Corporation)  การที่ W.H. Smith ขยายสาขาสูนครบอสตัน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ในป 2534  รวมตลอดจนการจัดตั้งสาขาอื่นๆในประเทศนั้นในเวลาตอมา  นับเปน
ประจักษพยานของความขอนี้ (Hoover’s 1996 : 186)   การเปลีย่นแปลงดังกลาวนี้ นอกจากเปน
ผลจากการเติบใหญของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมแลว ยังเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยมอีกดวย  เมื่อประชาคมยุโรปรวมเปนตลาดเดียว 
นบัต้ังแตวนัที ่1 มกราคม 2536 เปนตนมา  ธุรกิจรานหนังสือภายในประชาคมยุโรป (หรือสหภาพ 
ยโุรปในปจจบัุน) มีตลาดขยายใหญข้ึนอีกมาก  การประกอบธุรกิจรานหนังสือขามประเทศภายใน
ประชาคมยุโรปเปนไปโดยสะดวก (Baverstock 1993 : 74-76)  ยิง่เมื่อมีการจัดระเบียบการคา
บริการในแนวทางเสรีนิยมภายใต GATT/WTO  กย็ิง่เกือ้กลูใหธุรกิจรานหนังสือเปนธุรกิจขามชาติ
ไดงายขึ้น
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ในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ธุรกิจรานหนังสือขนาดใหญที่มีลักษณะเปน 
Chain Bookstore และ Super Bookstore มสีวนแบงตลาด (Market Share) เพิม่ข้ึนเรื่อยๆ ทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร  รานหนงัสอืขนาดกลางและขนาดเล็กถูกซื้อโดยธุรกิจขนาด
ใหญ  บางกต็องปดกิจการ  ในสหรัฐอเมริกา รานหนังสือที่เปนสมาชิก American Booksellers 
Association (ABA)  ซึง่สวนใหญเปนรานขนาดกลางและขนาดเล็ก มีจํ านวนลดลงจากประมาณ 
5,000 รานในป 2535  เหลือเพียง 3,700 รานในป 2541 (Jarvik 1998)  กระนั้นก็ตาม  
รานหนังสืออิสระจํ านวนมากยังสามารถมีชีวิตอยู รอดได บางรานเติบโตไดดี นอกจากนี้  
ผูประกอบการจํ านวนไมนอยยังกระโดดเขาสูธุรกิจรานหนังสือ  รานหนังสืออิสระที่ดํ ารงอยูได  
สวนใหญเนนคุณภาพของบริการ หรือมิฉะนั้นก็มุงใหบริการตลาดที่มีลักษณะเฉพาะ ที่เรียกวา 
Niche Market    ราน Sydney Kramer ในนครวอชิงตัน ดี.ซี.  ซึ่งกอต้ังในป 2489  นับเปน 
ตัวอยางของความขอนี้   รานนี้มุงใหบริการแกผูคนในนครหลวงแหงสหรัฐอเมริกา โดยขายหนังสือ
ดานรฐัศาสตร เศรษฐศาสตร การทหาร การบริหารธุรกิจ และวิเทศคดี (Area Studies)   ธุรกิจ 
รุงเรืองจนในป 2519  กอต้ังเครือขายรานหนังสือ Kramerbooks and Afterwords (Kramer 
1996)

ธรุกจิรานหนังสือขนาดใหญมีขอไดเปรียบธุรกิจขนาดเล็ก 3 ดานหลัก   ดานแรก
เปนความไดเปรียบดานเงินทุน นอกจากมีเงินทุนมากกวาและสายปานยาวกวาแลว ยังอาจได
เงือ่นไขเงินกูที่ผอนปรนกวาจากตลาดการเงิน ดานที่สอง เปนความไดเปรียบดานการตลาด  ธุรกิจ
ขนาดใหญมเีครือขายการตลาดที่กวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายที่เปน Bookstore Chain 
สามารถแนะนํ าใหลูกคาไปสาขาอื่นในกรณีหาซื้อหนังสือที่ตองการมิได  ดานที่สาม เปนความ 
ไดเปรียบสวนลดหนังสือ  สํ านักพิมพมีแนวโนมที่จะใหสวนลดแกรานหนังสือขนาดใหญในอัตรา 
สูงกวารานหนังสือขนาดเล็ก เนื่องจากรานหนังสือขนาดใหญขายหนังสือไดมากกวา โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในกรณทีีม่ีเครือขายสาขา  แตการกํ าหนดอัตราสวนลดอยางลํ าเอียงเชนนี้ ในบางประเทศ
ดังเชนสหรฐัอเมริกา  ถือเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมายการปองกันการผูกขาด (Anti-trust Law)

แมวารานหนังสือขนาดใหญจะมีขอไดเปรียบรานขนาดเล็ก แตใชวาจะเปนขอ 
ไดเปรียบอันสัมบูรณ (Absolute Advantage)   ธรุกจิทีใ่หญเกินกวาขนาดอันเหมาะสม (Optimal 
Size) ยอมมกีารบรหิารจัดการที่ไรประสิทธิภาพ มีระดับชั้นการบังคับบัญชามากกวาที่ควร และ 
มปีญหาการสื่อสารภายในองคกร  นอกเหนือจากการมีตนทุนประจํ า (Fixed Cost) สูง  ผูคน 
ในโลกหนงัสอืเร่ิมต้ังขอสงสัยวา รานหนังสือขนาดใหญมีการประหยัดจากขนาด (Economies of 
Scale)  กลาวคอื เมือ่ขนาดใหญข้ึน ตนทุนถัวเฉลี่ยจะลดลงจริงละหรือ  ในสหรัฐอเมริกา ธุรกิจ
รานหนังสือขนาดใหญมีอัตรากํ าไรตํ่ ามาก โดยที่บางบริษัทขาดทุน รานหนังสือขนาดใหญ  
นอกจากจะตองแขงขันกับรานหนังสือขนาดกลางและขนาดเล็กแลว ยังตองแขงกันเอง  
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Bookstore Chain หลายเครอืขายตองปดสาขาบางสาขา  สวนใหญเปนการปดสาขาในศูนยการ
คาที่ซบเซา แลวหันไปเปด Super Bookstore  ทั้ง  Barnes and Noble  และ Bordersf Group  
ตางยึดยุทธศาสตรดังกลาวนี้

Barnes and Noble ปดสาขาตามศูนยการคา  สวนใหญเปนรานที่ใชชื่อ B. 
Dalton Bookseller,  Doubleday Book Shop  และ Scribner’s Bookstore  แลวหันไปเปด 
Super Bookstore  ทีใ่ชชื่อ Barnes and Noble,   Bookstar  และ Bookstop (Hoover’s 1996 : 
44-45)

Borders Group ปดสาขาที่ใชชื่อ Waldenbook แลวหันไปเปด Borders 
Superstore (Hoover’s 1996 : 50-51 )

Barnes and Noble กับ Borders Group  ตามบีก้ันมาโดยตลอด  ตามขอมูล 
ในป 2538 สหรัฐอเมริกามี Super Bookstore ประมาณ 500 ราน  ในจํ านวนนี้เปนของ Barnes 
and Noble ประมาณ 300 ราน   Borders Group 100 ราน  Crown Books 70 ราน  และ Books-
a-Million 40 ราน (Horvath 1996)    ในป 2540  Barnes and Noble มี Super Bookstore 450 
ราน (เปดเพิ่มข้ึนปละ 90 ราน)  และ Borders Group 150 ราน (Norton 1997)

แม Chain Bookstore และ Super Bookstore มอํี านาจตอรองกับสํ านักพิมพ 
ในการขออัตราสวนลดสูงกวาปกติ รวมตลอดจนสิทธิพิเศษอื่นๆ  แตการรวมศูนยอํ านาจ 
การบรหิารจัดการกลับทํ าใหตนทุนการประกอบการสูงกวาปกติ    Chain Bookstore และ Super 
Bookstore มกัจะมีศูนยรับสงหนังสือระดับชาติ (National Distribution Centre)  เมื่อสํ านักพิมพ
ตองการฝากขายหนังสือใด ก็ตองสงหนังสือไปยังศูนยฯนั้น  หลังจากจัดทํ าขอมูลสต็อกแลว ศูนยฯ
จึงจัดสงหนังสือไปวางจํ าหนายยังสาขาตางๆ  ระบบการรวมศูนยเชนนี้ยอมทํ าใหเสียตนทุน 
การตลาดสงูกวาทีค่วรจะเปน  เมื่อเทียบกับกรณีที่สํ านักพิมพสงหนังสือไปยังสาขาโดยตรง

ธรุกิจรานหนังสือมิไดมีแต Independent Bookstore  กับ Chain Bookstore  
และ Super Bookstore เทานัน้  หากยังมีรานหนังสือมือสอง (Used Book Store)  รานขายลด
ราคา (Discount/Warehouse Store)  และสโมสรหนอนหนังสือ (Book Club) อีกดวย  สโมสร
หนอนหนังสือมีสวนแบงตลาดไมยิ่งหยอนไปกวารานหนังสืออิสระ และ Chain Bookstore  
สโมสรหนอนหนงัสอืประกอบดวยสมาชิกที่เปนลูกคาประจํ าของตลาดหนังสือ ขายหนังสือในราคา
ต่ํ ากวาราคาตลาด  อีกทั้งใหสิทธิประโยชนตางๆแกสมาชิก  สโมสรหนอนหนังสือจึงเปนชองทาง
สํ าคญัในการระบายหนังสือ  สํ านักพิมพยักษใหญจํ านวนมากประกอบธุรกิจสโมสรหนอนหนังสือ
ดวย และสงเสริมการขายหนังสือผานสโมสรหนอนหนังสือ

ธุรกิจการขายหนังสือทางไปรษณียเพิ่งเติบโตในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้ บาง
บริษัทมุงขายหนังสือทางไปรษณียอยางเดียว โดยไมมีรานหนังสือตามความหมายดั้งเดิม The 
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Good Book Guide (อังกฤษ)  นบัเปนตัวอยางของธุรกิจประเภทนี้    The Good Book Guide 
ออกนิตยสารชื่อ The Good Book Guide Magazine   สมาชกิสัง่ซื้อหนังสือจากขอมูลที่ตีพิมพ 
ในนติยสารดงักลาว  เนื่องจากมีสมาชิกทั่วโลก จึงสามารถทํ ารายไดจากการสงออกในระดับสูง  
จนไดรับรางวัล The Queen’s Award  for Export Achievement   ธรุกจิรานหนังสือบางราน 
ใหบริการผานไปรษณียดวย  ดังเชน Heffers (เมอืงเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ)

แนวความคดิวาดวยรานหนังสือกํ าลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมจํ าเพาะแตการ 
กอเกิดของ Chain Bookstore  และ Super Bookstore เทานัน้  หากทวาหนังสือยังมิจํ าตองขาย
ในรานหนงัสือในความหมายดั้งเดิมอีกดวย  บัดนี้ หนังสือขายดี (Bestsellers) มวีางจ ําหนายตาม
หิ้งในรานขายของชํ าและซุปเปอรมารเก็ต  หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอรวางจํ าหนายในรานขาย
คอมพวิเตอรและอุปกรณ  รานขายของเด็กเลนยักษใหญดังเชน Toy ‘R’ Us วางจ ําหนายหนังสือ
เดก็  รานขายอาหารสัตวและผลิตภัณฑเกี่ยวกับสัตวขายหนังสือเกี่ยวกับสัตว  รานขายเทปดนตรี
และวดิิโอภาพยนตรขายหนังสือเกี่ยวกับดนตรี ภาพยนตร และธุรกิจบันเทิง

แตคูแขงที่นากลัวของธุรกิจรานหนังสือด้ังเดิม ก็คือ ธุรกิจการขายหนังสือผาน 
Internet   เมื่อ Book Stacks Unlimited  จัดตั้ง amazon.com  ในป 2537  ณ เมือง Seattle 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ยักษใหญในธุรกิจรานหนังสือในสหรัฐอเมริกามิไดตระหนักวา คูแขง 
รายสํ าคัญปรากฏกายขึ้นแลว  แตการเติบใหญของ Amazon  ท ําใหทั้ง Barnes and Noble และ 
Borders Group ตองกระโดดเขาไปใหบริการผาน Internet ดวย (Horvath 1998)  รานหนังสือ
ยกัษใหญในยุโรปตะวันตกเดินอยูบนเสนทางนี้เชนกัน  บัดนี้ Cyberspace แปรเปนตลาดสํ าคัญ
ของธุรกิจรานหนังสือ

หมายเหตุ   ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร Corporate Thailand  ฉบับเดือนมีนาคม 2542
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Super Bookstore และ Bookstore Chain
ในประเทศไทย

ในฐานะที่เปนหนอนหนังสือ (ตัวโต)  ผมอดรูสึกเศรามิไดที่เห็นความตกตํ่ าของ
ธรุกจิรานหนังสือ  ทั้งในกรณีรานหนังสือดวงกมล (SEACON Square) และเครือขายรานหนังสือ
ดอกหญา

บานผมอยูบางกรวย แตตองขับรถขามเมืองไป SEACON Square ทกุเดือน  และ
ทุกครั้งผมตองใชเวลาจมอยูในรานหนังสือดวงกมลนานนับชั่วโมง  ผมเปนแฟนของดวงกมล 
มาเกอืบสามทศวรรษ  ซื้อหนังสือจากดวงกมลเกือบทุกสาขา ไมวาจะเปนสุขุมวิท สยามสแควร  
สุริวงศ รามคํ าแหง และทายที่สุด SEACON Square  โดยไมละเวนแมแตพัทยา และ Alliance 
Francais

รานหนังสือดวงกมลที่ SEACON Square  เมือ่แรกเปด โฆษณาวาเปนราน
หนงัสอืทีใ่หญทีสุ่ดในอาเซยีตะวันออกเฉียงใต ซึ่งก็นาจะเปนเชนนั้น  พื้นที่อันมหึมายอมยังความ
พอใจแกหนอนหนังสือเปนอยางยิ่ง โดยที่มีทั้งแบบเรียนและตํ าราตั้งแตระดับอนุบาลศึกษาจนถึง
อุดมศึกษา มีหนังสือวิชาการทุกสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ดวงกมล 
(SEACON Square) เปนที่ชุมนุมของ Pocket Books ภาษาอังกฤษ  ทั้ง Fiction และ Non Fiction 
ทีน่ีเ่ปนสวรรคของผูสนใจวรรณกรรม  เพราะมีทั้งวรรณกรรมคลาสสิกและวรรณกรรมสมัยใหม

แนวความคิดในการเปดรานหนังสือขนาดใหญ ที่เรียกวา Super Bookstore  เปน
แนวความคิดในสังคมตะวันตก  ในอังกฤษ รานหนังสือขนาดใหญมีมาชานานแลว  ดังกรณี 
Foyles of London  หากศกึษาพฒันาการของธุรกิจรานหนังสือ ก็จะพบวา ธุรกิจดังกลาวนี้เติบโต
จากรานหนังสืออิสระ (Independent Bookstore)  ซึง่เตบิใหญเปนรานหนังสือขนาดใหญในเวลา
ตอมา  โดยที่บางธุรกิจจัดตั้งระบบเครือขายสาขาที่เรียกวา Bookstore Chain  ดุจเดียวกับ 
เครอืขายสาขาหางสรรพสินคาหรือรานอาหารประเภท ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast Food Chain)  
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการแม็กโดนัลดุวัตร (McDonaldization) มิไดเกิดขึ้นในธุรกิจ 
รานอาหารเทานั้น หากยังเกิดขึ้นในธุรกิจรานหนังสืออีกดวย

แมวารานหนังสือขนาดใหญในลักษณะ Super Bookstore มมีาชานานแลว  แต
การจัดระบบเครือขายสาขาที่เปน Super Bookstore Chain  เปนปรากฏการณใหมที่มีอายุไมเกิน
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สองทศวรรษ  ในสหรัฐอเมริกา มี Super Bookstore Chain ทีสํ่ าคัญอยู 2 กลุม คือ  Barnes and 
Noble  และ Borders Group  ทัง้สองกลุมแขงกันเปด Super Bookstore ต้ังแตป 2535 เปน 
ตนมา

Super Bookstore นอกจากมพีืน้ทีอั่นกวางใหญไพศาลแลว ยังมีสต็อกหนังสือ 
นับแสนรายการ ใหบริการในชวงเวลาอันยาวนาน ปดรานดึก มีมุมสงบสํ าหรับอานหนังสือ  
มีบริเวณสํ าหรับด่ืมนํ้ าชากาแฟ และจัดรายการทางวัฒนธรรม ดังเชนการพบปะนักเขียน  
การสนทนาและการอภิปรายเกี่ยวกับโลกหนังสือ เปนตน

ดวงกมล (SEACON Square) พยายามเดินตามแนวทางของ Super Bookstore  
เพยีงแตมไิดจดัมมุกาแฟและมุมอานหนังสือ  กระนั้นก็ตาม มีความพยายามที่จะจัดรายการดาน 
วฒันธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการฉายภาพยนตรและการอานบทกวีเปนครั้งคราว

ในชวงเวลา 2-3 เดือนที่ผานมานี้ (เมษายน 2542)  สภาพของดวงกมล 
(SEACON Square) ทรุดลงอยางเหน็ไดชัด พื้นที่บางสวนถูกปด หิ้งหนังสือจํ านวนไมนอยวาง
เปลา การน ําเขาหนังสือใหมจากตางประเทศชะลอลง ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งปรากฏมาแต
ปลายป 2539  ก ําลงัสงผลตอสํ านักพิมพและรานหนังสือ รายไดจากการขายตกตํ่ าตามความ 
ตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ  สํ านักพิมพและรานหนังสือจํ านวนมากประสบปญหาการขาดสภาพคลอง 
โดยที่ดวงกมลไมสามารถรอดพนจากผลกระทบดังกลาวนี้  มิหนํ าซํ้ ายังตองเผชิญพิษเงินบาท 
อีกดวย  ในเมื่อดวงกมลประกอบธุรกิจการนํ าเขาหนังสือจากตางประเทศ

แทที่จริงแลว  การเลือก SEACON Square เปนที่ต้ัง Super Bookstore  มีปญหา 
ต้ังแตตน เนื่องจากมีลูกคาเนืองแนนเฉพาะวันเสารและอาทิตย รวมทั้งวันหยุดราชการอื่นๆ   
ในวนัธรรมดา ลูกคาบางตา   Super Bookstore มอิาจดํ ารงอยูไดเพียงดวยรายไดเฉพาะวันหยุด
ราชการ  เพราะ Super Bookstore ตองเกบ็สต็อกหนังสือจํ านวนมาก  มิไยตองกลาวอีกถึงคาเชา
และคาใชจายในการดํ าเนินงานอื่นๆ   การเลือก SEACON Square เปนที่ต้ัง Super Bookstore  
มีความหมายเทากับการยก Super Bookstore ไปต้ังไวชานเมือง  ขนาดของตลาดอันจํ ากัด 
จงึมีผลตอกระแสรายได  ถึง Super Bookstore ใหประโยชนแกหนอนหนังสือ  เพราะสต็อกหนังสือ
จ ํานวนมาก  จงึชวยประหยัดคาโสหุยในการซื้อหนังสือ อยางนอยที่สุดไมตองตระเวนหาซื้อหนังสือ
หลายราน แตสํ าหรับหนอนหนังสือที่อยูในเขตเมืองชั้นใน หรืออาศัยอยูชานเมืองอื่น ตนทุน 
การเดนิทางนับเปนตนทุนที่สํ าคัญ

ดวงกมลเปนธุรกิจรานหนังสือแรกๆที่พยายามจัดระบบเครือขายสาขาในลักษณะ 
Bookstore Chain  แตไมสูประสบความสํ าเร็จมากนัก  สาขาหลายตอหลายสาขาตองปดไป  
เนือ่งจากธรุกจิซบเซา  สาขาที่เปดในระยะแรกๆ (สุขุมวิท สยามสแควร สุริวงศ และพัทยา)  
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เนนการขายหนงัสือภาษาตางประเทศ ซึ่งขนาดของตลาดคอนขางเล็ก บางสาขาตองปดไปเนื่อง
จากปญหาการจราจรและปญหาที่จอดรถ   Asia Book ซึง่เนนการขายหนังสือภาษาตางประเทศ
เหมือนกัน กลับประสบความสํ าเร็จในการเปดสาขามากกวา เนื่องจากใหความสํ าคัญในการ
วเิคราะหที่ต้ัง (Location Analysis) และไมเนนความหวือหวา  ในประการสํ าคัญ จัดตั้งสาขาใหมี
ขนาดอันพอเหมาะกับขนาดของตลาด

ในหมูรานหนังสือที่เนนการขายหนังสือภาษาไทย รานหนังสือเกาแก ดังเชน 
โอเดยีนสโตรและแพรพิทยา  ถึงจะขยายสาขา แตมิไดมุงจัดตั้ง Bookstore Chain   บรรดาธุรกิจ
รานหนงัสอืทีม่นีโยบายจัดตั้งระบบเครือขายสาขา  ไมวาจะเปนดอกหญา ซีเอ็ด และนายอินทร 
ลวนเปนผูมาทีหลัง (The Latecomer) ในธรุกจินี้  โดยมีอายุไมเกินสองทศวรรษ

ดอกหญา ซีเอ็ด และนายอินทร แตกตางจากรานหนังสือที่ผุดขึ้นในชวงเวลา 
เดยีวกนั  เพราะมิไดประกอบธุรกิจรานหนังสือเพียงอยางเดียว  หากแตประกอบธุรกิจสํ านักพิมพ
ดวย  ในขณะที่รานหนังสือที่ผุดขึ้นนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมามิไดประกอบธุรกิจ
สํ านกัพิมพ  บรรดารานหนังสือเกาบริเวณเวิ้งนาครเขษมและวังบูรพา รวมทั้งดวงกมล ซึ่งเคย
ประกอบธรุกจิสํ านกัพิมพดวย คอยๆถอนตัวจากธุรกิจนี้ อยางนอยที่สุดรายการหนังสือที่จัดพิมพ
ลดลงไปเปนอันมาก

ดวยเหตทุีด่อกหญา ซีเอ็ด และเครือนายอินทรประกอบธุรกิจทั้งรานหนังสือและ
สํ านักพิมพ ความจํ าเปนในการจัดจํ าหนายหนังสือที่จัดพิมพอาจเปนแรงผลักดันใหจัดตั้งระบบ
เครอืขายสาขา   ในบรรดาเครือขายทั้งสาม ซีเอ็ดและนายอินทรเชื่องชากวาดอกหญามาก

ในชวงเวลากวาทศวรรษที่ผานมานี้ ดอกหญาขยายตัวอยางรวดเร็ว ไมจํ าเพาะแต
ธุรกิจสํ านักพิมพและธุรกิจรานหนังสือเทานั้น หากทวายังกาวลวงไปประกอบธุรกิจการนํ าเขา
หนงัสอืตางประเทศ และธุรกิจอ่ืน อันอาจรวมธุรกิจภาพยนตรดวย  วาจํ าเพาะธุรกิจราหนังสือ 
ดอกหญาสะสมสวนเกินทางเศรษฐกิจในระยะแรกจากการจํ าหนาย ส.ค.ส. บัตรอวยพร และสมุด
ไดอะรี่  อีกทั้งผอนคลายขีดจํ ากัดทางการเงินดวยการระดมสมาชิกและกํ าหนดเงื่อนไขผูกพันให
สมาชกิซือ้หนังสือของสํ านักพิมพดอกหญา  เมื่อชื่อ “ดอกหญา” ติดตลาด  ดอกหญาเริ่มจัดตั้ง
ระบบสัมปทาน (Franchise System) หารายไดจากการเก็บคาสัมปทานจากผูประกอบการธุรกิจ
รานหนงัสือหนาใหมที่ตองการใชชื่อ “ดอกหญา” เปนชื่อราน  โดยทีรู่ปลักษณของรานเหมือนกับ
รานหนงัสอืดอกหญาที่ต้ังอยูกอนแลว ในปจจุบัน มีรานหนังสือภายใตระบบสัมปทาน “ดอกหญา” 
มากกวา 60 ราน  ทุกรานรับหนังสือจากบริษัท สามัคคีสาร (ดอกหญา) จํ ากัด (มหาชน)  บรรดา
สํ านกัพมิพทีต่องการวางหนังสือรานดอกหญา  ตองสงหนังสือใหบริษัท สามัคคีสาร (ดอกหญา) 
จ ํากดั  โดยทีส่ามัคคีสารนํ าไปวางขายในรานดอกหญาอีกทอดหนึ่ง  สามัคคีสารจึงมีสภาพเหมือน
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หนึ่งศูนยกลางการจายแจกหนังสือ (Distribution Centre) ของเครือขายดอกหญา  เมื่อราน 
ดอกหญาขายหนังสือได ก็ตองชํ าระคาหนังสือแกสามัคคีสาร โดยที่สามัคคีสารนํ าไปชํ าระแก
สํ านกัพมิพผูผลิตหนังสือนั้นอีกทอดหนึ่ง

ดวยเหตุอันไมปรากฏชัดเจน สามัคคีสารเผชิญปญหาการขาดสภาพคลอง  
ไมสามารถชํ าระคาหนังสือแกสํ านักพิมพและสายสงจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ านักพิมพ
ประพนัธสาสน  บริษัท งานดี จํ ากัด (ในเครือหนังสือพิมพมติชน)  และสายสงเคล็ดไทย  ผลที่ตาม
มากคื็อ สํ านกัพมิพและสายสงจํ านวนมากลังเลที่จะวางหนังสือกับสามัคคีสาร  บรรดารานหนังสือ
ดอกหญาทีอ่ยูในระบบสัมปทานตองเผชิญปญหาธุรกิจตามไปดวย  ผูประกอบธุรกิจรานหนังสือ
หนาใหมจํ านวนมากเขาสูระบบเครือขายดอกหญา โดยหวังประโยชนจากชื่อเสียงของดอกหญา 
ทัง้ในดานการตลาดและการรับหนังสือจากสํ านักพิมพและสายสงตางๆ  แตแลวการสูญเสียความ
นาเชื่อถือทางการเงินของสามัคคีสาร (ดอกหญา)  ทํ าใหเครือขายดอกหญาเหลานี้ขาดหนังสือ 
ทีจ่ะจ ําหนาย  จนแตละรานตองดิ้นรนสั่งซื้อหนังสือเอง  ผลกระทบยังลามไปสูบรรดาสํ านักพิมพ 
ทีพ่ึง่สามคัคีสารเปนสายสง  ดังเชนซีเอ็ดดวย

ภาวะตกตํ่ าของดวงกมล (SEACON Square)  และวิกฤติการณการเงินของ
สามคัคสีาร (ดอกหญา)  กอใหเกิดคํ าถามพื้นฐานวา Super Bookstore และ Bookstore Chain 
สามารถดํ ารงอยูและเติบโตในสังคมไทยตอไปไดหรือไม  หาก Super Bookstore และ Bookstore 
Chain เปน ‘ส่ิงแปลกปลอม’ สํ าหรบัสังคมไทย  เพราะเหตุยังไมถึงกาละอันเหมาะสม  ดวงกมล 
กเ็ปน ‘ผูมากอนกาล’  เพราะเปนผูบุกเบิกทั้ง  Bookstore Chain และ Super Bookstore

ในฐานะหนอนหนังสือ  ผมมีความพึงใจ Super Bookstore อยางหาที่เปรียบมิได  
แตเมื่อวิเคราะหขอเท็จจริงทางธุรกิจ    Super Bookstore ยากทีจ่ะดํ ารงอยูในสังคมเศรษฐกิจไทย
ในปจจบัุนไดตราบเทาที่อัตราการสืบพันธุของหนอนหนังสือคอนขางตํ่ า

ตรงกนัขาม  ผมมีความเชื่อวา Bookstore Chain มโีอกาสอยูรอดในสังคมไทยได  
แมจะมรีะบบเครือขายสาขาที่ไมสูประสบความสํ าเร็จดังเชนดวงกมล  แตก็มีเครือขายสาขาดังเชน 
Asia Books ทีส่ามารถเตบิโตอยางชาๆ  วิกฤติการณการเงินของสามัคคีสาร (ดอกหญา) มิใชดัชนี
ทีบ่งบอกวา  ระบบเครือขายสาขารานหนังสือมิอาจเติบโตในสังคมไทยได  ปญหาของสามัคคีสาร 
(ดอกหญา)  อาจเกิดจากความผิดพลาดในการบริหาร  การขยายตัวโดยไมประเมินศักยภาพของ
ตนเอง  และความไมสามารถในการประเมินสภาวการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

แมวา  Bookstore Chain จะยงัไมส้ินอนาคตในสังคมเศรษฐกิจไทย  แตระบบ
สัมปทานดังที่ดอกหญาใชในการขยายฐานธุรกิจมิอาจใชไดตอไป  ผูประกอบธุรกิจรานหนังสือ 
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ไดเรียนรูจากระบบเครือขายสาขาดอกหญาแลววา  การหวังเติบโตทางลัดดวยการใชยี่หอคนอ่ืน  
มีภาวะความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารและความไมจริงใจของเจาของยี่หอ  
มไิยตองกลาววา  อาจมีภาวะความเสี่ยงอันเกิดจากความประพฤติมิชอบอีกดวย

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร Corporate Thailand  ฉบับเดือนเมษายน 2542
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ภมูธิรุกจิรานหนังสือในประเทศไทย

ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งปรากฏมาตั้งแตปลายป 2539 กํ าลังสงผลตอธุรกิจ
สํ านกัพมิพและรานหนังสือ  รายไดจากการขายตกตํ่ าตามความตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ  สํ านักพิมพ
และรานหนงัสอืจํ านวนมากประสบปญหาการขาดสภาพคลอง  กรณีที่เปนขาวอื้อฉาว ก็คือ กรณี
บริษทั สามคัคสีาร (ดอกหญา) จํ ากัด (มหาชน) ไมสามารถชํ าระหนี้แกสํ านักพิมพและสายสง
หนงัสอื จนผูบริหารซึ่งเปนผูถือหุนใหญดวย จํ าตองหลบหนาเจาหนี้เปนการชั่วคราว

 ในชวงเวลากวาสี่ทศวรรษที่ผานมานี้ ภูมิธุรกิจและผังธุรกิจรานหนังสือในประเทศ
ไทยแปรเปลีย่นไปเปนอันมาก  ในทศวรรษ 2490 ธุรกิจรานหนังสือในตางจังหวัดยังปรากฏไมมาก
นกั  สวนแบงตลาดหนังสือจึงกระจุกอยูกับรานหนังสือในจังหวัดพระนครและธนบุรี  ตอเมื่อมีการ
กระจายสถานศกึษาไปสูสวนภูมิภาค ทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู  ธุรกิจรานหนังสือจึงผุดขึ้น
ในเมอืงอนัเปนสถานที่ต้ังของสถาบันการศึกษา รวมตลอดจนเมืองใหญ อันมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  
การขยายตัวของธุรกิจหนังสือพิมพมีผลตอการเติบโตของธุรกิจรานหนังสือดวย รานหนังสือ 
จํ านวนมากกอเกิดจากการจํ าหนายหนังสือพิมพเปนปฐม แลวจึงขยายไปสูการขายหนังสือเลม  
แตการขยายตัวของธุรกิจหนังสือพิมพเปนผลจากระดับการศึกษาของประชาชนอยางมิอาจปฏิเสธ
ได  ดวยเหตดัุงนี้ การศึกษาที่มีมากขึ้นของประชาชน ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ นับเปน
เหตปุจจยัสํ าคัญที่ทํ าใหธุรกิจรานหนังสือขยายไปสูสวนภูมิภาค

ในจังหวัดพระนครและธนบุรี รานหนังสือผุดขึ้นเพื่อใหบริการแกนักเรียน 
และนักศึกษาใกลสถาบันการศึกษาขนาดใหญ สวนใหญจํ ากัดการขายเฉพาะแบบเรียนและ 
เครื่องเขียน รานสมใจนับเปนตัวอยางอันดีของขอความนี้ เพราะกอเกิดขึ้นมาเพื่อใหบริการแก 
นกัเรยีนโรงเรยีนเพาะชางและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  การขยายตัวของรานหนังสือประเภท
นีย้งัคงมตีอมาเมือ่มีจํ านวนสถานศึกษาเพิ่มข้ึน ความขอนี้เปนจริงในสวนภูมิภาคดวย

ธุรกิจรานหนังสือที่ขายหนังสือทั่วไปที่มิใชแบบเรียนมักจะเปลี่ยนที่ ต้ังตาม  
‘ศูนยการคา’  ในยคุทีเ่วิ้งนาครเขษมเปน ‘ศูนยการคา’ และศนูยการบันเทิงในจังหวัดพระนครและ
ธนบุรี ธุรกิจรานหนังสือกระจุกอยูในเวิ้งนาครเขษม ตัวอยางของรานหนังสือในบริเวณนี้ ไดแก 
บรรณาคาร ฯลฯ
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คร้ันเมื่อเวิ้งนาครเขษม ‘รวงโรย’ ประกอบกับมี ‘ศูนยการคา’ ใหมผุดขึ้นในบริเวณ
วงับรูพาในชวงทศวรรษ 2500  ธุรกิจรานหนังสือผุดขึ้นในบริเวณวังบูรพาดวย ไมวาจะเปนคลัง
วทิยา แพรพทิยา โอเดียนสโตร อุดมสาสน บํ ารุงสาสน และกาวหนา รวมตลอดจนแผนกหนังสือ
ของหางเซน็ทรลัดีพารตเมนตสโตร (วังบูรพา)  หนอนหนังสือตบเทาสูวังบูรพาดุจเดียวกับที่เคย 
ตบเทาสูเวิ้งนาครเขษมกอนหนานั้น  ธุรกิจรานหนังสือและสํ านักพิมพในบริเวณเวิ้งนาครเขษม 
รวงโรยตามกาลเวลา ศูนยแหงความเจริญยายไปสูวังบูรพา

แตวังบูรพาเปนศูนยธุรกิจรานหนังสือและสํ านักพิมพไดเพียงทศวรรษเศษ  
ความรวงโรยกม็าเยือน  เมื่อมีการกอสรางศูนยการคาสยามสแควรในทศวรรษ 2510  ศูนยกลาง
การจับจายใชสอยและศูนยการบันเทิงของคนกรุงเทพฯยายจากวังบูรพาไปสูสยามสแควร ธุรกิจ
รานหนงัสอืผุดขึน้ทีน่ั่นดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งดวงกมล  บรรณกิจ  และสาขาของโอเดียนสโตร

เมือ่ศูนยการคาขยายสูบริเวณราชประสงค  ธุรกิจรานหนังสือมิไดตามแห
ไปดวย  ภายหลังทศวรรษ 2510 กระบวนการสรางบานแปงเมือง (Urbanization) ของ
กรุงเทพมหานครขยายตัวอยางรวดเร็ว ศูนยการคาและศูนยกลางการจับจายใชสอยมิไดกระจุกตัว
อยูในเขตเมอืงชั้นในดังปางกอน หากแตกระจายไปอยูตามชานเมืองหลากทิศ  แมจะยังคงมีราน
หนงัสอืผุดขึน้ในศนูยการคาเหลานี้ เพื่อสนองความตองการของประชาชนแถบชานเมือง  แตภาพ
ของธุรกิจรานหนังสือพรอมกันยายที่ต้ังของศูนยการคาหนังสือจากเวิ้งนาครเขษมไปสูวังบูรพา 
และจากวงับรูพาไปสูสยามสแควร  ไมปรากฏใหเห็นอีกตอไป  สวนสํ าคัญเปนเพราะความจํ ากัด
ดานเงนิทนุของรานหนังสือเหลานี้ และขนาดของตลาดชานเมืองแตละแหงที่ไมใหญพอ

จวบจนประมาณกลางทศวรรษ 2520  ธุรกิจรานหนังสือเปนสวนควบของธุรกิจ
สํ านกัพมิพ  กลาวคอื สํ านักพิมพมักจะมีรานหนังสือของตนเอง  ความขอนี้เปนจริงสํ าหรับราน
หนงัสอืทกุรานในบริเวณเวิ้งนาครเขษมและวังบูรพา  บรรณาคารในเวิ้งนาครเขษมมีชื่อเสียงในการ
ตีพิมพหนังสือประวัติศาสตรและบรรดาหนังสือที่กรมศิลปากรและหอสมุดแหงชาติเปนผูดูแล
ลิขสทิธิ ์  ความขอนี้เปนจริงสํ าหรับคลังวิทยาในบริเวณวังบูรพาดวย ทั้งแพรพิทยา โอเดียนสโตร  
และกาวหนามีชื่อเสียงในการจัดพิมพหนังสือสารคดี หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Non Fiction  
สวนอดุมสาสนและบ ํารุงสาสนมุงผลิตนวนิยายและหนังสือเริงรมย  สํ านักพิมพกาวหนามีชื่อเสียง
จากการจัดพิมพนิตยสารสอนภาษาอังกฤษชื่อ Progress  ซึง่รุงเรืองในชวงทศวรรษ 2500  และ 
ตนทศวรรษ 2510  แตธุรกิจของสํ านักพิมพเร่ิมซบเซาภายหลังมรณกรรมของเจาของรุนแรก  
รวมทั้งจุดจบของ Progress ดวย  สํ านกัพิมพโอเดียนสโตรเขาไปยึดพื้นที่แทนภายหลัง ดวยการ
ออกนติยสารสอนภาษาอังกฤษ ชื่อ Future

วกิฤตกิารณนํ้ ามันทั้งในป 2516–2517 และป 2522 มีผลกระทบตอธุรกิจสํ านัก
พมิพและธรุกจิรานหนังสือเปนอันมาก  เนื่องจากราคากระดาษและตนทุนการพิมพอ่ืนๆถีบตัวสูง
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ข้ึน  เมือ่ถกูซํ ้าเตมิโดยภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันยาวนานระหวางป 2523–2529  โฉมหนาของราน
หนังสือในวังบูรพาเปลี่ยนแปลงไปมาก  แพรพิทยาและก าวหนาหยุดธุรกิจสํ านักพิมพ  
โดยประกอบธรุกจิรานหนังสือเพียงอยางเดียว  ธุรกรรมของคลังวิทยา อุดมสาสน และบํ ารุงสาสน
ลดลงไปมาก  โอเดียนสโตรหันไปพิมพตํ าราระดับอุดมศึกษา  อนิจลักษณะดังกลาวนี้ปรากฏ 
ใหเห็นมากอนแลวในเวิ้งนาครเขษม ซึ่งธุรกิจสํ านักพิมพหดตัว คงเหลือแตธุรกิจรานหนังสือ   
ดวงกมลแหงสยามสแควรก็เผชิญการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ดวย ทั้งๆที่เคยมีบทบาทสํ าคัญในการ
พิมพหนังสือในชวงหลังป 2515 แตแลวก็ตองลดธุรกรรมดานสํ าหนักพิมพลงนับต้ังแตปลาย 
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา

หลงัการเปลีย่นแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516  สํ านักพิมพขนาดกลาง
และขนาดเล็กผุดขึ้นจํ านวนมาก  สํ านักพิมพเหลานี้เกือบทั้งหมดไมมีรานหนังสือของตนเอง   
สวนส ํานกัพมิพด้ังเดิมที่มีรานหนังสือของตนเอง ทั้งในเวิ้งนาครเขษม วังบูรพา และสยามสแควร 
คอยๆถอนตวัจากธุรกิจสํ านักพิมพ คงไวแตธุรกิจรานหนังสือ  บรรดารานหนังสือที่ผุดขึ้นตามศูนย
การคาตางๆนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา เกือบทั้งหมดมิไดประกอบธุรกิจสํ านักพิมพ  
การแบงแยกระหวางธุรกิจสํ านักพิมพกับธุรกิจรานหนังสือจึงปรากฏอยางชัดเจนมากขึ้น

กระนัน้กต็าม สํ านักพิมพเกิดใหมบางสํ านักกระจายธุรกิจไปประกอบกิจการราน
หนงัสอืดวย ดังกรณีรานหนังสือดอกหญา นายอินทร และซีเอ็ด แตกรณีเชนนี้นับเปนสวนนอย

การเปดรานหนังสือเพื่อใหบริการแกตลาดเฉพาะดาน หรือที่เรียกวา Niche 
Market มิใชปรากฏการณใหมในสังคมไทย  รานขายแบบเรียนนับเปนตัวอยางของความขอนี้  
ศึกษาภัณฑ ซึง่เปนรานคาขององคการคุรุสภา ถือกํ าเนิดขึ้นมาเพื่อสนองความตองการของตลาด
เฉพาะดงักลาวนี ้ ยิ่งคุรุสภาเปนผูจัดพิมพแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการดวยแลว ศึกษาภัณฑ
จงึมบีทบาทสํ าคัญในการจํ าหนายแบบเรียนดังกลาวนี้  แตเปนเพราะการบริหารแบบกึ่งราชการ 
ท ําใหศึกษาภัณฑไมสามารถสนองความตองการตลาดที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว

ศูนยหนงัสือมหาวิทยาลัย (University Bookstore) เปนพฒันาการในแนวทาง
เดยีวกบัรานขายแบบเรียน เพียงแตมุงใหบริการแกชุมชนมหาวิทยาลัย  เร่ิมตนดวยศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามมาดวยศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยหนังสือ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเหลานี้มักจะมีการขยายสาขาตามวิทยาเขต 
ดังกรณศูีนยหนงัสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ. ศูนยรังสิต) หรือไมไกลจากชายขอบวิทยาเขต  
ดังกรณศูีนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สยามสแควร)

แนวความคิดเรื่อง Niche Market ท ําใหแพรพิทยาเปลี่ยนโฉม  ดวยการละทิ้ง
ธรุกจิสํ านกัพมิพ หันมาขายแบบเรียนและตํ าราทางวิชาการ ต้ังแตระดับอนุบาลศึกษาจนถึงอุดม
ศึกษา รวมทั้งหนังสือสารคดีที่เรียกวา Non Fiction   แพรพทิยาประสบความสํ าเร็จในการเปด
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สาขาทั้งที่ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราวและเซ็นทรัลปนเกลา  การที่แพรพิทยาสามารถแทรกตัว
เขาไปประกอบธุรกิจการขายแบบเรียนและตํ าราทางวิชาการไดนั้น เปนเพราะความงุมงามและ
เชื่องชาขององคการคาคุรุสภาในการขยายสาขาศึกษาภัณฑ ทั้งๆที่บริการการศึกษาขยายตัวใน
อัตราสงูในชวงสีท่ศวรรษที่ผานมานี้ ซึ่งทํ าใหความตองการบริการการขายแบบเรียนและตํ าราทาง
วชิาการเพิม่ข้ึนตามไปดวย  แพรพิทยาจับตลาดนี้ได และพยายามใหบริการดวยการระดมหนังสือ
จากส ํานกัพมิพทุกแหง  แมขนาดของรานแพรพิทยามิอาจถือเปน Super Bookstore ตามนิยาม
อเมริกนั  แตเมื่อเทียบเคียงกับบรรทัดฐานของไทย ตองนับเนื่องเปน Super Bookstore

รานหนงัสอืภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) นับเปนรานหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่มุง
ใหบริการแก Niche Market  แมในระยะแรกจะมุงใหบริการแกชาวตางประเทศในเมืองไทย  แต
เมื่อคนไทยไดรับการศึกษาจากอัสดงคตประเทศมากขึ้น ตลาดดังกลาวนี้ก็ขยายใหญตามไปดวย  
ในทศวรรษ 2490 รานหนังสือภาษาตางประเทศมีไมมาก  ที่สํ าคัญไดแก บริษัท นิพนธ จํ ากัด  และ
บริษทั ประมวลมติร จํ ากัด  ในปจจุบัน ยักษใหญในธุรกิจรานหนังสือตางประเทศ ไดแก ดวงกมล
และ Asia Books ยกัษใหญทั้งสองขยายเครือขายสาขาในลักษณะ Bookstore Chain โดยที่ 
ดวงกมลตอง ‘ลางมือในอางทองคํ า’  เมือ่มิอาจโตคลื่นเศรษฐกิจได

รานหนังสือเริงรมยเปนอีกตัวอยางหนึ่งของรานหนังสือที่มุงใหบริการแก Niche 
Market  บริเวณผานฟา (ถนนหลานหลวงและถนนนครสวรรค) เปนแหลงผลิตหนังสือเริงรมย 
แตด้ังเดมิ เร่ิมตนดวยสํ านักพิมพเพลินจิตตั้งแตทศวรรษ 2490  รานหนังสือในบริเวณนี้มุงขาย
หนังสือเริงรมยและหนังสือสารคดีสํ าหรับตลาดระดับลาง แตตลาดหนังสือเริงรมยนับต้ังแต 
ทศวรรษ 2520 เปนตนมาแปรเปลี่ยนไปมาก โดยมิไดถูกครอบงํ าโดยนวนิยายอีกตอไป สวนแบง
ตลาดของนวนิยายถูกหนังสือการตูนแยงชิงไปอยางสํ าคัญ ทั้งนี้เปนผลจากอิทธิพลของญี่ปุน 
ทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  การขยายตัวของขบวนการ Nipponization ทํ าใหผานฟา 
กลายเปนแหลงผลิตและขายหนังสือการตูนญี่ปุน  เมื่อเด็กวัยรุนไทยติดการตูนญี่ปุน รานหนังสือ
การตูนญี่ปุ นผุดขึ้นตามศูนยการคาตางๆ  ทั้งนี้ดวยอิทธิพลของ Nipponization หรือ
Japanization นัน่เอง

ภูมิธุรกิจรานหนังสือในกรุงเทพมหานครแปรเปลี่ยนไปมากนับต้ังแตทศวรรษ 
2520 เปนตนมา  กรุงเทพฯไมมีศูนยการคาหรือศูนยการบันเทิง ‘หลัก’  ดังเชนทีเ่คยมีเวิ้งนาคร
เขษม วงับรูพา และสยามสแควรอีกตอไป  ดวยเหตุที่ปริมณฑลของกรุงเทพฯขยายใหญข้ึนมาก 
อันเปนผลจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของขบวนการสรางบานแปงเมือง ประกอบกับความแออัด
ของการจราจร ตนทนุการเดินทางไปยังศูนยการคาหลักจึงเพิ่มข้ึนมาก  นอกจากนี้ การสรางศูนย
การคาหลักในใจกลางเมืองยังตองเผชิญปญหาที่ดินราคาแพง เหตุปจจัยตางๆเหลานี้ทํ าให 
ศูนยการคาหรอืศูนยการบันเทิงผุดขึ้นบริเวณชานเมืองมากกวาที่จะเลือกที่ต้ังในใจกลางเมือง
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ธุรกิจรานหนังสือนิยมเลือกที่ต้ังในศูนยการคามากกวาที่จะแยกตัวตั้งรานเปน 
เอกเทศ เหตุผลสํ าคัญเปนเพราะศูนยการคาเปนศูนยกลางการจับจายใชสอย ตนทุนปฏิบัติการ 
(Transaction Cost) หรือคาโสหุยในการจับจายใชสอย ไมวาจะเปนคาใชจายในการเดินทาง  
เวลาที่เสียไปในการจับจายใชสอย รวมตลอดจนตนทุนสารสนเทศ (Information Cost)  
กลายเปนตนทุนที่สํ าคัญ  การตัง้รานหนงัสอืในศูนยการคาชวยประหยัดตนทุนเหลานี้ ยิ่งกรุงเทพฯ
ขยายใหญมากเพียงใด และการจราจรแออัดและติดขัดมากเพียงใด ตนทุนเหลานี้ยิ่งมีความสํ าคัญ
ตอการตดัสนิใจของผูบริโภคมากเพียงนั้น  รานหนังสือนอกศูนยการคาที่สํ าคัญไดแก รานขายแบบ
เรียน ตํ ารา และเครื่องเขียน ซึ่งมักตั้งอยูใกลสถานศึกษา

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2542
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หนงัสอืกับธุรกิจหนังสือ :
วารสารวิชาการ
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สงครามวารสารวิชาการ

สงครามวารสารวิชาการปะทุข้ึนแลว !

มิใชสงครามระหวางสํ านักพิมพเอกชนกับสํ านักพิมพมหาวิทยาลัย และมิใช
สงครามระหวางมหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาการฝายหนึ่งกับสํ านักพิมพเอกชนอีกฝายหนึ่ง  
หากแตเปนสงครามระหวางหองสมุดกับสํ านักพิมพเอกชนผูผลิตวารสารวิชาการ

การขึน้ราคาวารสารวิชาการอยางสุดโหดเปนจุดปะทุของสงครามครั้งนี้
สํ านกัพมิพเอกชนผูผลิตวารสารวิชาการอางวา เพราะเหตุที่ตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน  

จงึจ ําเปนตองขึ้นราคา   ฝายหองสมดุกลาวหาวา  สํ านักพิมพฉวยโอกาสจากอํ านาจผูกขาดที่มีอยู
เหตเุกดิขึ้นในสหรัฐอเมริกา และกํ าลังลามสูยุโรปตะวันตก

นับต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา วารสารวิชาการกลายเปน 
อุตสาหกรรมทีสํ่ านกัพิมพเอกชนเห็นชองทางในการแสวงหาผลประโยชน ทั้งที่แตเดิมอุตสาหกรรม
นีถู้ก ‘ผูกขาด’ โดยสโมสรผูคงแกเรียน (Learned Societies)  หรือสมาคมวิชาการ (Academic 
Associations)  และคณะวชิาในมหาวิทยาลัยตางๆ  สํ านักพิมพ Pergamon Press แหงสหราช
อาณาจักร  และ Elsevier NV แหงเนเธอรแลนดเปนผูบุกเบิกในการผลิตวารสารวิชาการในเชิง
ธุรกิจ โดยที่ในเวลาตอมามีสํ านักพิมพเอกชนอื่นๆพากันตบเทาเขาไปแขงขัน จนบัดนี้วารสาร 
วิชาการที่ผลิตโดยสํ านักพิมพเอกชนมีมากกวาที่ผลิตโดยสมาคมวิชาการและคณะวิชาใน
มหาวิทยาลัยเสียอีก  โครงสรางของอตุสาหกรรมวารสารวิชาการจึงเปลี่ยนแปลงไปอยางสํ าคัญ

ในขณะที่จํ านวนวารสารวิชาการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงสามทศวรรษที่ผานมา
นี ้  แตงบประมาณของหองสมุดเพื่อการวิจัย (Research Libraries) เพิ่มข้ึนไมมาก  แมในชั้นแรก
หองสมุดเพื่อการวิจัยจะบอกรับวารสารวิชาการที่ออกใหม เนื่องจากเปนวารสารที่มีคุณภาพ แต
เมื่องบประมาณหองสมุดเพิ่มข้ึนไมทันการเติบโตของอุตสาหกรรมวารสารวิชาการ  การบอกรับ
วารสารที่ออกใหมมิอาจขยายตัวไดมากนัก คร้ันเมื่อสํ านักพิมพเอกชนขึ้นคาสมาชิกวารสารวิชา
การเปนระลอกๆ หองสมุดในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปตะวันตกพากันเลิกรับวารสารวิชาการทีละ
ฉบับสองฉบบัมาเปนเวลากวาสองทศวรรษแลว  แตการบอกเลิกเปนสมาชิกกอใหเกิดวัฏจักรการ
ข้ึนราคา  การผลิตวารสารวิชาการเสียตนทุนประจํ า (Fixed Cost) สูง  เมือ่มกีารบอกเลิกเปน
สมาชิกเปนจํ านวนมาก ผูผลิตก็ตองปรับคาสมาชิกเพื่อหารายไดมาชดเชยรายไดที่สูญหายไป 
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อันเนือ่งจากสมาชกิลดลง  เมื่อสํ านักพิมพข้ึนคาสมาชิก  จํ านวนสมาชิกก็ยิ่งลดลงไปอีก   การปรับ
ราคาจึงวนเวียนเปนวัฏจักร

ความจํ ากัดของงบประมาณทํ าใหหองสมุดตองตัดทอนจํ านวนวารสารวิชาการ 
ทีเ่ปนสมาชกิ  โดยทั่วไปหองสมุดจะคงวารสารที่เปนวารสารแกน (Core Journals) ในแตละสาขา
วิชาไว  และบอกเลิกเปนสมาชิกวารสารที่มีความสํ าคัญนอย โดยหันไปใชบริการยืมวารสาร
ระหวางหองสมุด (Inter-library Loan)  การถายเอกสารเฉพาะบทความที่สํ าคัญ การใชบริการ 
ดังเชน Individual Article Supply หรือการซือ้สารสนเทศเกี่ยวกับวารสารวิชาการ ดังเชน บริการ 
Current Awareness Services  แตการปรับตัวดังกลาวขางตนนี้ใชวาจะไมมีตนทุนที่ตองเสีย  
งบประมาณทีต่องใชเพื่อการเหลานี้ทํ าใหงบประมาณสํ าหรับการซื้อวารสารวิชาการยิ่งลดลงไปอีก

การตัดทอนจํ านวนวารสารวิชาการที่เปนสมาชิก ทํ าใหบรรณารักษตองเผชิญ 
แรงกดดนัจากผูใชหองสมุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยมหาวิทยาลัยและนักวิจัย  เพราะวารสาร
วิชาการเปนพาหะสํ าคัญในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และการสื่อความรูในชุมชน 
วชิาการ ในปจจุบัน  วารสารวชิาการที่ผลิตโดยสํ านักพิมพเอกชนมีคุณภาพไมยิ่งหยอนกวาที่ผลิต
โดยสมาคมวิชาการและคณะวิชาการในมหาวิทยาลัยตางๆ โดยที่หลายฉบับมีคุณภาพสูงกวา 
ดวยซํ้ า

สํ านักพิมพเอกชนที่ผลิตวารสารวิชาการเขมงวดในดานคุณภาพและมาตรฐาน
ทางวชิาการอยางยิง่  ดวยเหตุดังนั้น จึงสามารถผงาดขึ้นมาตอกรกับสมาคมวิชาการและคณะวิชา
ในมหาวทิยาลัยตางๆได  ยักษใหญในอตุสาหกรรมวารสารวิชาการ ดังเชน Reed Elsevier ถึงกับ 
ชคํู าขวัญกึ่งโออวดวา Reed Elsevier ผลิตแตวารสารหรือหนังสือวิชาการที่ตองซื้อ ’Must Have’ 
เปน ‘เครื่องหมายการคา’ ของ Reed Elsevier  ในชวงปลายป 2541 คณาจารยและบรรณารักษ
แหง Purdue University เขยีนจดหมายเปดผนึกถึงหนังสือพิมพ The New York Times วา
บรรดาวารสารวิชาการที่เปน ‘Must Have’ Journals บัดนี้กลายเปน ‘Can’t Afford’ และ ‘Don’t 
Need’ Journals  เสียแลว

ตัวอยางของการปรับคาสมาชิกวารสารวิชาการพิจารณาไดจากกรณีของ Brain 
Research  ซึง่ในป 2538 คาสมาชิกปละ 10,181 ดอลลารอเมริกัน เพิ่มเปน 15,203 ดอลลาร
อเมริกนัในป 2541  ตัวอยางทํ านองนี้มีอีกมากมายนัก

สํ านักพิมพเอกชนในอตุสาหกรรมวารสารวิชาการ นอกจากจะเติบโตโดยการออก 
วารสารใหมแลว ยังเติบโตดวยการซื้อวารสารที่อยูในตลาดเดิมดวย ทุกครั้งที่สํ านักพิมพเอกชน
ประสบความสํ าเร็จในการซื้อวารสารฉบับใด  ภารกิจแรกก็คือ  การปรับคาสมาชิกวารสารฉบับนั้น  
ขอใหดูตัวอยาง Journal of Supercritical Fluids ของ Polymer Research Associates  ซึ่งในป 
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2540  คิดคาสมาชิก 275 ดอลลารอเมริกัน  แตเมื่อตกเปนของ Reed Elsevier ในป 2541   
คาสมาชิกเพิ่มข้ึนเปนปละ 656 ดอลลารอเมริกัน

การขึ้นคาสมาชิกวารสารวิชาการเปนระลอกๆ กอใหเกิดความไมพอใจในหมู
บรรณารักษหองสมุดเพื่อการวิจัยในสหรัฐอเมริกาเปนอันมาก  ในป 2531 สมาคมหองสมุดเพื่อ
การวิจัย (The Association of Research Libraries = ARL)  ซึง่มหีองสมุดเพื่อการวิจัยใหญที่สุด
ในสหรฐัอเมริกาจ ํานวน 121 แหงเปนสมาชิก  แตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อการศึกษาการขึ้น
ราคาวารสารวชิาการ  คณะกรรมการชุดนี้เสนอรายงานในปตอมา รายงานเรื่อง Report of the 
ARL Serials Prices Project ระบวุา การเพิ่มข้ึนของตนทุนมิใชตนเหตุของการขึ้นราคา  ทั้งนี้
ปรากฏวา สํ านกัพิมพเอกชน 4 แหงที่มีผลผลิตวารสารวิชาการมีกํ าไรตั้งแต 40% จนถึง 137%
ระหวางป 2516-2530  นอกจากนี้ ในระหวางป 2529-2531  สมาชิก APL ใชงบประมาณซื้อวาร
สารวชิาการเพิ่มข้ึน 124%  แตกลับไดจํ านวนวารสารวิชาการนอยลง 7% (Lingua Franca, 
January 1999)

ความไมพอใจผูผลิตวารสารวิชาการยังผลใหผูนํ าบรรณารักษหองสมุดเพื่อการ
วจิยัในสหรฐัอเมริการวมตัวกันในการตอสูกับสํ านักพิมพเอกชน   โจเซฟ บรานิน (Joseph Branin)
หวัหนาบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยแหงรัฐนวิยอรค (State University of New York)  ณ
Stony Brook เปนผูนํ าในการกอต้ัง Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
(SPARC)  โดยเคนเน็ธ ฟราเซียร (Kenneth Frazier)  นายกสมาคม APL เปนประธาน SPARC

SPARC มวีตัถปุระสงคที่จะสงเสริมการผลิตวารสารวิชาการที่ทรงคุณภาพ  แต
ราคาถกู เพือ่แขงขนักบัสํ านักพิมพเอกชน  ทั้งนี้โดยดึงมหาวิทยาลัย สมาคมวิชาการ หองสมุด 
เพื่อการวิจัย และสํ านักพิมพขนาดเล็กเปนพันธมิตร  ในชั้นแรก จํ ากัดเฉพาะการผลิตวารสาร 
ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร  ซึ่งมีการปรับคาสมาชิกสูงกวาสาขาอื่นๆ  แตจะขยายไปสูสาขาวิชาอื่น
ในภายหลัง

ในเดือนกรกฎาคม 2540  SPARC ท ําขอตกลงกับ American Chemical Society 
(ACS) ในการผลติวารสารใหมในสาขาวิชาเคมีรวม 3 รายการ  ภายในก ําหนดเวลา 3 ป  วารสาร
ฉบับแรกชื่อ Organic Letters  ก ําหนดออกสูโลกวิชาการในเดือนกรกฎาคม 2542  เปนวารสาร
ราย 2 เดือน  โดยคิดคาสมาชิกปละ 2,300 ดอลลารอเมริกันเทียบกับวารสาร Tetrahedron 
Letters ของสํ านักพิมพ Reed Elsevier ซึง่คิดคาสมาชิกปละ 8,000 ดอลลารอเมริกัน
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SPARC ยงัท ําสัญญากับ Royal Society of Chemistry (RSC) แหงประเทศ
อังกฤษในการผลิตวารสารอีเล็กทรอนิก (Electronic Journals) รวม 3 รายการภายในกํ าหนดเวลา 
3 ป  วารสารฉบับแรกชื่อ PhysChemComm  คิดคาสมาชิกปละ 350 ดอลลารอเมริกันเทียบกับ
วารสารอีเล็กทรอนกิทีม่อียูแลว  ซึ่งคิดคาสมาชิกปละ 8,000 ดอลลารอเมริกัน

ในการท ําสัญญากับสถาบันหรือสมาคมวิชาการ  SPARC มไิดเปนผูผลิตวารสาร 
วชิาการเอง  สถาบนัหรอืสมาคมวิชาการ หรือสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบการผลิต 
วารสารวิชาการที่ออกใหม  SPARC เพยีงแตใหหลักประกันในการรับซื้อวารสารวิชาการที่ออกใหม
จ ํานวนหนึ่ง  ในบางกรณี SPARC จะระดมทนุแรกเริ่มสํ าหรับการผลิตวารสารวิชาการเหลานี้

กลไกสํ าคัญของ SPARC อยู ที่การดึงหองสมุดเพื่อการวิจัยมาเปนสมาชิก   
หองสมุดที่เปนสมาชิก SPARC ตองจายคาธรรมเนียมปละ 5,000 ดอลลารอเมริกัน  และตอง 
รับซื้อวารสารที่อยูในเครือขายของ SPARC ไมนอยกวาปละ 7,500 ดอลลารอเมริกัน  ดวยเงื่อนไข
ดังกลาวนี ้ วารสารที่ออกใหมจะมีหลักประกันดานตลาดระดับหนึ่ง  ในปจจุบันมีหองสมุดเพื่อการ
วิจัยในสหรัฐอเมริกามากกวา 100 แหงเขาเปนสมาชิก SPARC ในจํ านวนนี้รวมหองสมุด
มหาวทิยาลยัชคิาโก มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยฮารวารด และมหาวิทยาลัยโคลัมเบียดวย

SPARC ยังยื่นมือเขาไปชวยเหลือวารสารวิชาการที่ตองสูกับสํ านักพิมพเอกชน
ยกัษใหญ  ดังกรณีวารสาร Evolutionary Ecology  ซึง่เดมิเปนของสํ านักพิมพ Chapman 
and Hall  แตถูกซื้อโดย Wolters Kluwer สํ านกัพิมพยักษใหญแหงเนเธอรแลนด  ดร.ไมเคิล  
โรเซ็นสเวก (Michael Rosenzweig) บรรณาธิการเดิม  ออกมาจัดตั้งบริษัทใหมชื่อ Evolutionary 
Ecology Ltd.  เพือ่ออกวารสารใหมชื่อ Evolutionary Ecology Research  โดยเก็บคาสมาชิกป
ละ 290 ดอลลารอเมริกัน  เทียบกับ Evolutionary Ecology ภายใตเจาของใหม (Wolters Kluwer)  
ซึง่เกบ็คาสมาชิกปละ 777 ดอลลารอเมริกัน   SPARC เขาไปชวยเหลือ โดยใหสมาชิก SPARC
บอกรับวารสาร Evolutionary Ecology Research  พรอมทัง้ใหความชวยเหลือทางการเงิน

SPARC ในสาระสํ าคัญมีลักษณะเปน ‘องคกรผู ซื้อวารสารวิชาการ’ หรือ 
Purchasing Consortium   ทัง้นีด้วยการวบรวมหองสมุดเพื่อการวิจัยเขามาอยูในเครือขาย  โดยที่
ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหสมาคมวิชาการและคณะวิชาในมหาวิทยาลัยตางๆผลิตวารสารใหม 
ทีม่คุีณภาพ  แตมีราคาถูก   SPARC จะประสบความสํ าเร็จในการตอสูกับสํ านักพิมพเอกชนผูผลิต
วารสารวชิาการ ซึง่ลวนแลวแตเปนยักษใหญไดหรือไม  มีขอกังขายิ่ง หากจะลมสํ านักพิมพเอกชน
SPARC  กต็องรวมหัวกัน ‘ควํ่ าบาตร’  ไมซือ้วารสารวิชาการของสํ านักพิมพเอกชน  ตราบใดก็ตาม
ที่งานบุกเบิกในวงวิชาการยังคงหลั่งไหลไปพิมพในวารสารวิชาการของสํ านักพิมพเอกชน การ 
‘ควํ่ าบาตร’ ดังกลาวนีย้อมยากที่จะสํ าเร็จ  นอกจากนี้ ก็ยังมีปญหาอีกวา วารสารออกใหมที่ 
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SPARC สนับสนุนจะมีคุณภาพและความนาเชื่อถือมากพอที่จะตอกรกับบรรดาวารสารวิชาการ 
ทีม่อียูแลวไดหรือไม  ในประการสํ าคัญ วารสารออกใหมมิใชสินคาทดแทน (Substitutes) วารสาร
ทีม่อียูเดิม  หากแตมีลักษณะของสินคาที่ใชประกอบกัน (Complements)  นกัวชิาการเมื่ออาน 
วารสารวชิาการฉบับหนึ่งแลว  ใชวาจะไมอานฉบับอ่ืนอีกเลย

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2542
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วิกฤตกิารณวารสารวิชาการ

วารสารวิชาการ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Serials หรือ Scholarly Journals 
ก ําลังเผซิญวกิฤติการณคร้ังใหญ  ซึง่จอหน ค็อกซ (John Cox) ผูคลกุคลีกับธุรกิจการพิมพหนังสือ
วชิาการมาประมาณ 3 ทศวรรษ เรียกวา The Great Journals Crisis

หลงัสงครามโลกครั้งที่ 2  จํ านวนวารสารวิชาการเพิ่มข้ึนมาก  ไมเพียงแตจํ านวน 
รายการของวารสารจะเพิ่มข้ึนเทานั้น   วารสารแตละรายการยังมีจํ านวนฉบับตอปเพิ่มข้ึน  แตละ
ฉบับตีพมิพบทความจ ํานวนมากขึ้น  และบทความแตละเรื่องมีความยาว (จํ านวนหนา) ถวัเฉลี่ย
เพิ่มข้ึนอีกดวย

การเพิ่มข้ึนของจํ านวนรายการวารสารวิชาการเปนผลจากการขยายตัวทาง 
วิชาการและความตองการของชุมชนวิชาการที่จะเผยแพรงานวิชาการ นักวิชาการแขงกันที่จะได
ชื่อวาเปนผูคนพบองคความรูใหม การเติบโตทางวิชาการไมเพียงแตจะผลักดันใหวารสารวิชาการ
มีจํ านวนรายการเพิ่มข้ึนเทานั้น วารสารวิชาการที่ออกใหมยังจํ ากัดการตีพิมพบทความเฉพาะ
สาขาวิชาที่แคบมากขึ้นเรื่อยๆ  ขอใหพิจารณาวารสารวิชาการดังเชน Poetics, History of 
European Ideas,  Journal of Supercritical Fluids,  Brain Research เปนอาทิ  สํ านักพิมพ
ยกัษใหญดังเชน Reed Elsevier  ซึง่มอํี านาจผูกขาดคอนขางสูงในธุรกิจวารสารวิชาการ  ผลิต 
วารสารวชิาการ (ภาษาอังกฤษ) มากกวา 1,000 รายการ

ในป 2518  วารสารวิชาการแตละรายการโดยถัวเฉลี่ยออกปละ 6.5 ฉบับ  เพิ่มข้ึน
เปนปละ 8.3 ฉบับในป 2538  วารสารดังเชน  Brain Research ออกปละ 129 ฉบับ

ในป 2518  วารสารวิชาการแตละรายการโดยถัวเฉลี่ยมีความหนารวมทั้งป 820 
หนา  เพิ่มเปนปละ 1,722 หนาในป 2538

ในระหวางป 2513-2540  วารสารวิชาการโดยถัวเฉลี่ยมีราคาเพิ่มข้ึนปละ 13%  
โดยทีร่าคาในป 2540  แพงกวาป 2513 มากกวา 30 เทา  ราคาวารสารวิชาการถัวเฉลี่ยในป 2540  
ตามการอางอิง Blackwell’s Annual Periodical Prices  ปรากฏวาแตกตางไปตามสาขาวิชา
อยางชดัเจน  กลาวคือ สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 185 ดอลลารอเมริกันตอป  สาขา
แพทยศาสตร 506 ดอลลารอเมริกันตอป  และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 902 ดอลลาร
อเมริกันตอป (Logos 9/1, 1998) ไมเพียงแตราคาวารสารวิชาการจะแตกตางตามสาขาวิชา 
เทานัน้ หากทวาอัตราการเพิ่มข้ึนของราคายังแตกตางกันอีกดวย  ในป 2541 ราคาวารสารใน
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สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และแพทยศาสตร เพิ่มข้ึนมากกวา 10%  ในขณะที่สาขาสังคม
ศาสตรและมนษุยศาสตร เพิ่มข้ึนไมเกิน 5%  ยกเวนเศรษฐศาสตรที่เพิ่มข้ึนมากกวา 10% (Lingua 
Franca, December/January 1999)

การถีบตัวของราคาวารสารวิชาการที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว กอภาวะวิกฤติแก 
หองสมุดเพื่อการวิจัย (Research Libraries)  เมือ่สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงใหมๆ หองสมุด 
เพือ่การวจิยัในสหรฐัอเมริกาบอกรับเปนสมาชิกวารสารวิชาการเกือบทุกฉบับ  ในเวลานั้นวารสาร
วชิาการมจี ํานวนไมมากรายการ  เมื่อธุรกิจวารสารวิชาการเบงบาน แตงบประมาณของหองสมุด
เพือ่การวจิยัมไิดขยายตัวตาม  หองสมุดไมสามารถบอกรับวารสารวิชาการที่ออกใหมไดทุกฉบับ  
คร้ันเมือ่ราคาวารสารวิชาการถีบตัวสูงขึ้นนับต้ังแตกลางทศวรรษ 2510 เปนตนมา  หองสมุดเริ่ม
เลกิรับวารสารบางฉบับ  ปรากฏการณเชนนี้ขยายตัวมากขึ้นในทศวรรษตอๆมา  และรุนแรงยิ่งขึ้น
ในทศวรรษ 2530  สืบเนื่องจนถึงปจจุบัน

สํ านักพิมพเอกชนมักจะอางความจํ าเปนในการปรับราคาวารสารวา เปนผลจาก
การเพิม่ข้ึนของตนทุน  ตนทุนสํ าคัญสวนหนึ่งเปนตนทุนประจํ า (Fixed Cost)  อันประกอบดวย 
คาใชจายในส ํานักงาน เงินสมนาคุณบรรณาธิการและคณะ  และรายจายในการประเมินคุณภาพ
บทความ

สํ านักงานวารสารวิชาการมักตั้งอยูในสถาบันการศึกษา โดยทั่วไปมักเลือกเอา
สถาบนัการศกึษาทีบ่รรณาธิการสังกัดเปนที่ต้ังสํ านักงาน  โดยที่เมื่อมีการเปลี่ยนตัวบรรณาธิการ 
ก็ตองเปลี่ยนที่ต้ังสํ านักงาน วารสารบางฉบับเลือกสถาบันการศึกษาที่ผูจัดการวารสารสังกัดเปน 
ที่ต้ังสํ านักงาน  วารสารที่ออกโดยสมาคมวิชาการบางสมาคมใชที่ทํ าการสมาคมเปนสํ านักงาน  
ในกรณีที่ใชสถาบันการศึกษาเปนสํ านักงานวารสาร  เดิมสถาบันการศึกษามิไดคิดคาเชา และ 
รวมรับภาระรายจายในสํ านักงานดวย ในภายหลัง เร่ิมมีการคิดคาเชาและโอนภาระรายจาย 
ในสํ านักงานไปใหแกเจาของวารสาร ยิ่งเจาของวารสารเปนสํ านักพิมพเอกชน ซึ่งแสวงหากํ าไร
ดวยแลว  สถาบันการศึกษายิ่งไมลังเลที่จะคิดคาเชา  และไมยอมรับภาระรายจายในสํ านักงาน

ในยุคสมัยที่วารสารวิชาการจัดพิมพโดยสมาคมวิชาการและคณะวิชาใน
มหาวิทยาลัย การไดรับแตงตั้งเปนบรรณธิการถือเปนเกียรติยศอันสูงสงในวงวิชาการ เพราะ
บรรณาธิการเปนผูมีหนาที่ประเมินผลงานวิชาการของผูอ่ืน หากไมอยูในวิสัยที่จะประเมินเอง 
ก็ตองอํ านวยการใหมีการประเมินดวยความเที่ยงธรรม บรรณาธิการจึงอยูในฐานะที่จะกํ าหนด
ชะตากรรมทางวิชาการของผูคนจํ านวนมากในชุมชนวิชาการ ยิ่งในระบบมหาวิทยาลัยอเมริกัน
ดวยแลว  บรรณาธิการยิ่งมีบทบาทสํ าคัญในการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการและอนาคตทาง 
วชิาการของอาจารยมหาวิทยาลัย เพราะการมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการถือเปนเรื่องสํ าคัญ 
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ดวยเหตุที่บรรณาธิการเปนตํ าแหนงอันทรงเกียรติ จึงไมมีการจายผลตอบแทนเปนตัวเงิน เพราะ
เกียรติยศอันไดรับจากการดํ ารงตํ าแหนงบรรณาธิการวารสารวิชาการถือวาเปนผลตอบแทน 
อันสงูสง แมจะมิใชผลตอบแทนในรูปตัวเงินก็ตาม

เมื่อสํ านักพิมพเอกชนกาวลวงเขาไปผลิตวารสารวิชาการ หัวใจของการออก 
วารสารวิชาการอยูที่การลาตัวนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิมาดํ ารงตํ าแหนงบรรณธิการ คุณภาพของ
บรรณาธิการยอมกํ าหนดคุณภาพของวารสาร หากบรรณาธิการไมเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ  
วารสารนั้นยอมขาดการยอมรับจากวงวิชาการเฉกเชนเดียวกัน  ลํ าพังแตตัวบรรณาธิการ 
ยังไมพอเพียง คณะบรรณาธิการก็ตองเปนที่ยอมรับในวงวิชาการดวย ในประการสํ าคัญ คณะ
บรรณาธิการตองมีการกระจายระหวางประเทศ และมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการที่มี
ชื่อเสียง  การกระจายคณะบรรณาธิการระหวางประเทศก็เพื่อผลักดันใหเปนวารสารระหวาง
ประเทศ  โดยที่มีการยอมรับในวงวิชาการระหวางประเทศดวย

เมือ่แรกทีสํ่ านกัพิมพเอกชนจัดพิมพวารสารวิชาการ ผูดํ ารงตํ าแหนงบรรณาธิการ
และคณะมิไดเรียกรองเงินผลตอบแทน โดยที่มีจารีตจากวารสารที่ผลิตโดยสมาคมวิชาการและ
สถาบันการศึกษา แตเมื่อการผลิตวารสารวิชาการมีลักษณะเปนธุรกิจมากขึ้น และเปนการผลิต 
ที่แสวงหากํ าไร  จารีตการจายผลตอบแทนแกบรรณาธิการและคณะจึงกอเกิดขึ้น รายจายเงิน
สมนาคณุดงักลาวนี้ ทํ าใหตนทุนการผลิตวารสารเพิ่มข้ึน

รายจายในการประเมินคุณภาพบทความนับเปนตนทุนที่สํ าคัญ บรรณาธิการและ
คณะอาจท ําหนาทีก่ลัน่กรองบทความในชั้นตน หลังจากนั้นจะมีการกํ าหนดตัวผูชํ านัญการเฉพาะ
ดานใหท ําหนาที่ประเมินคุณภาพบทความ  การประเมินมิไดเพียงแตชี้ขาดวา สมควรตีพิมพบท
ความทีป่ระเมนิหรอืไมเทานั้น  หากยังมีขอเสนอแนะในการแกไขเพิ่มเติมบทความใหมีคุณภาพดี
ข้ึนอีกดวย  การติดตอระหวางบรรณาธิการกับผูประเมิน และระหวางบรรณาธิการกับผูเขียน   
ลวนตองมรีายจาย  เมื่อการผลิตวารสารมีลักษณะเปนธุรกิจมากขึ้น ก็ตองมีการจายเงินสมนาคุณ
ผูประเมนิ  ในชั้นตนรายจายในการประเมินคุณภาพบทความมิใชรายจายสํ าคัญ เพราะเดิมไมมี
การจายเงนิสมนาคณุผูประเมิน และจํ านวนบทความที่เสนอใหพิจารณามีไมมาก  เมื่อวิทยาการ
รุดหนา และมหาวิทยาลัยจัดระบบการบริหารบุคคล โดยอิงตํ าแหนงทางวิชาการกับจํ านวน 
ผลงานทางวิชาการ จํ านวนบทความที่เสนอใหวารสารพิจารณาตีพิมพมีมากขึ้น รายจายในการ
ประเมินคุณภาพบทความยอมเพิ่มข้ึนตามไปดวย  รายจายดังกลาวนี้ถือเปนตนทุนประจํ า  
เพราะมิไดแปรผันตามจํ านวนการพิมพ แมในกรณีของบทความที่ผูประเมินเห็นวาไมสมควร 
จัดพิมพ ก็ตองเสียรายจายในการประเมินเฉกเชนเดียวกับบทความที่ผานการกลั่นกรองและได 
จัดพิมพ
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นอกจากตนทนุประจํ าแลว  การผลิตวารสารวิชาการก็ดุจดังการผลิตสินคาอื่นๆ 
ทีต่องเสียตนทุนแปรผัน (Variable Cost)  ตนทนุแปรผันที่สํ าคัญ ก็คือ ตนทุนการพิมพ  เมื่อมีการ
เพิ่มจํ านวนฉบับตอปก็ดีและมีการเพิ่มจํ านวนหนาตอฉบับก็ดี  ตนทุนแปรผันยอมเพิ่มพูนตาม 
ไปดวย

ตามปกตธิรุกจิสํ านักพิมพมีตนทุนการผลิตสํ าคัญอีกรายการหนึ่ง ก็คือ คาลิขสิทธิ์   
ในกรณทีัว่ไป สํ านักพิมพตองจายคาลิขสิทธิ์แกผูเขียน แตในกรณีวารสารวิชาการ เนื่องจากผูเขียน 
บทความวชิาการไดประโยชนจากการที่บทความไดตีพิมพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลื่อนตํ าแหนง
ทางวิชาการในอนาคต และชื่อเสียงเกียรติคุณในวงวิชาการ จึงไมมีจารีตการจายคาลิขสิทธิ์แก 
ผูเขียน แมเมื่อสํ านักพิมพเอกชนเปนผูผลิตวารสารก็ไมมีการจายคาลิขสิทธิ์ มิหนํ าซํ้ าผูเขียน 
ยังตองทํ าสัญญายกลิขสิทธิ์เปนของสํ านักพิมพ การณปรากฏอยูเนื่องๆวา เมื่อผูเขียนรวบรวม 
บทความของตนเพื่อตีพิมพเปนหนังสือเลม กลับเปนฝายตองขอลิขสิทธิ์จากสํ านักพิมพผูเปน 
เจาของวารสารที่ตีพิมพบทความเหลานั้น

ผูเขียนบทความไมเพียงแตตองยกลิขสิทธิ์แกสํ านักพิมพเจาของวารสารเทานั้น 
หากยังตองรับภาระรายจายการประเมินคุณภาพบทความอีกดวย เมื่อรายจายการประเมิน 
คุณภาพบทความกลายเปนตนทุนสํ าคัญ สํ านักพิมพเร่ิมผลักภาระไปใหแกผูเขียน วารสาร 
หลายฉบับเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ ในบางกรณีคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บอาจตํ่ ากวา 
รายจายจริง

ภาวะเงินเฟอมีสวนผลักดันใหตนทุนการผลิตวารสารเพิ่มข้ึนเพราะมีผลโดยตรง
ตอตนทุนการพิมพ

รายไดจากการผลิตวารสารวิชาการมาจากคาสมาชิก  ลูกคาสํ าคัญ คือ หองสมุด
มหาวทิยาลยัและสถาบนัวิชาการ และนักวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  ตลาดวารสารวิชาการ
จึงมิไดกวางใหญไพศาล ยิ่งเนื้อหาของวารสารมีลักษณะจํ ากัดเฉพาะมากเพียงใด ตลาดยิ่ง 
คับแคบมากเพยีงนั้น  แตถึงตลาดจะคับแคบมากเพียงใดก็ยังมีลูกคาอยูดี  อยางนอยที่สุดหอง
สมุดเพื่อการวิจัยตองบอกรับเปนสมาชิก  ขนาดของตลาดยอมข้ึนอยูกับมาตรฐานและคุณภาพ
ของวารสาร  หากวารสารมีมาตรฐานทางวิชาการอันสูงสง และสามารถตีพิมพงานบุกเบิกไดอยาง
สมํ ่าเสมอ ยอมมีหลักประกันดานตลาดระดับหนึ่ง  สํ านักพิมพดังเชน Reed Elsevier  ยักษใหญ
ในธรุกจิวารสารวิชาการชูคํ าขวัญวา สํ านักพิมพผลิตแตสารสนเทศที่มีลักษณะเปน ’Must Have’
Information  และผลติวารสารวิชาการที่มีลักษณะเปน ‘Must Have’ Journals  ซึง่มีนัยวา   
คุณภาพของวารสารเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดขนาดของตลาด หากพิจารณาจากแงมุมของ 
เศรษฐศาสตร  อุปสงคในการเสนอซื้อวารสารวิชาการมีความยืดหยุนตอราคาตํ่ า (Inelastic 
Demand) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถึงจะปรับราคาขึ้นไปมาก  แตปริมาณการเสนอซื้อจะลดลง 
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ไมมาก บริษัทยักษใหญผูผลิตวารสารวิชาการจึงใชกลยุทธการปรับราคาวารสาร เพื่อปรับ 
โครงสรางรายได

ดวยเหตุที่อุปสงคในการเสนอซื้อวารสารวิชาการมีความยืดหยุนตอราคาตํ่ านี้เอง 
จึงมีระบบการกํ าหนดราคาชนิดเลือกปฏิบัติ (Price Discrimination)  โดยเก็บคาสมาชิกจาก
ปจเจกบคุคล ในอัตราตํ่ า และจากสถาบันและหองสมุดในอัตราสูงกวามาก  การเลือกปฏิบัติเชนนี้
มผีลในการแยกตลาดวารสารออกเปน 2 ตลาด  คือ ตลาดสมาชิกปจเจกบุคคลกับตลาดสมาชิก
ประเภทสถาบนั  ซึ่งมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตรรองรับในแงที่วา เมื่อสถาบันหรือหองสมุดบอกรับ
วารสาร ผูผลิตตองสูญเสียรายไดอันพึงได เนื่องจากสูญเสียโอกาสในการไดสมาชิกประเภท 
ปจเจกบุคคล

เมื่อมีการปรับคาสมาชิกวารสารเพิ่มข้ึน ไมเพียงแตหองสมุดจะคอยๆเลิกรับ 
วารสารเทานั้น สมาชิกประเภทปจเจกบุคคลก็เหือดหายตามไปดวย โดยหันไปหาอานจาก 
หองสมุดแทน  ผูผลิตพยายามแกไขสถานการณดวยการลดคาสมาชิกประเภทปจเจกบุคคล   
โดยหวงัวา จะมีปจเจกบุคคลบอกรับเปนสมาชิกเพิ่มข้ึน

ธรุกจิวารสารวิชาการกํ าลังตกอยูในวฏัจกัรการปรับราคา เมื่อการขึ้นราคาวารสาร
วชิาการท ําใหจ ํานวนสมาชิกลดลง  สํ านักพิมพก็ตองปรับราคาขึ้นไปอีกเพื่อใหคุมทุน  ราคายิ่งสูง
เพียงใด จํ านวนสมาชิกยิ่งลดเพียงนั้น จํ านวนสมาชิกยิ่งลดมากเพียงใด ความจํ าเปนในการ 
ข้ึนราคายิ่งมีมากเพียงนั้น  วฏัจกัรดงักลาวนี้กํ าลังสรางปญหาแกชุมชนวิชาการ

วัฏจักรธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอธุรกิจวารสาร 
วชิาการดวย  แมวาอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและคานาดา) เปนตลาดใหญที่สุดของวารสาร 
วชิาการ  โดยที่ยุโรปตะวันตกมีความสํ าคัญรองลงมา แตลักษณะทางภูมิศาสตรของตลาดวารสาร 
วชิาการเปลีย่นแปลงไปมากในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้ โดยที่อาเซยีแปซิฟกกลายเปนตลาดที่มี
ความส ําคัญเพิ่มข้ึน  แตวิกฤติการณการเงินในอาเซยีตะวันออก ซึ่งปะทุอยางรุนแรงนับแตป 2540 
เปนตนมา  บ่ันทองกํ าลังซื้อของอาเซยีตะวนัออกอยางสํ าคัญ โดยที่มีผลกระทบตอธุรกิจวารสาร 
วชิาการอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอตลาดวารสารวิชาการดวย เมื่อเงิน
ดอลลารอเมริกันมีคาตกตํ่ า เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลหลักในยุโรป บรรดามหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิชาการในสหรัฐอเมริกาและคานาดาตางมีปญหาในการซื้อวารสารวิชาการจากยุโรป
ตะวนัตก เพราะมีราคาแพงขึ้นเมื่อคิดเปนเงินดอลลารอเมริกัน  เมื่อเงินตราในอาเซียตะวันออก 
มีคาตกตํ่ าเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลหลัก อันเปนผลจากวิกฤติการณการเงินตั้งแตป 2540 เปน 
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ตนมา บรรดาหองสมุดในอาเซียตะวันออกตองเผชิญปญหาในการซื้อวารสารวิชาการทั้งจากสหรัฐ
อเมริกาและยุโรปตะวันตก เพราะมีราคาแพงขึ้นเมื่อคิดเปนเงินตราสกุลทองถิ่น

คาสมาชิกมิใชรายไดเพียงแหลงเดียวของวารสารวิชาการ คาโฆษณาเปนรายได 
ทีม่คีวามสํ าคัญไมนอย   การพิมพวารสารฉบับพิเศษ (Special Edition) หรือ Supplements ก็เปน
หนทางในการหารายไดเสริม  ดวยเหตุที่ผูผลิตวารสารวิชาการเปนเจาของลิขสิทธิ์บทความ 
ที่ตีพิมพในวารสารนั้น  วารสารวิชาการจึงสามารถหารายไดจากใหการใหเชาชวงลิขสิทธิ์ 
(Subsidiary Rights)  ดังเชนการอนุญาตใหนํ าบทความไปตีพิมพซํ้ า (Reprints)  การอนุญาต 
ใหนํ าบทความไปจัดทํ า Microfilm, Microfiche และ CD ROM  การอนญุาตใหรานถายเอกสาร 
น ําบทความจากวารสารไปถายเอกสารได  การอนุญาตใหนํ าบทความจัดทํ าเปนเอกสารประกอบ
การศึกษา (Course Packs) การอนุญาตใหนํ าบทความไปใหบริการการจัดสงเอกสาร 
(Document Delivery Services)  รวมทัง้การขายบทความผานอินเตอรเน็ตในลักษณะ On-line 
Database Distribution

ไมเปนที่แนชัดวา รายไดที่มิใชคาสมาชิกเหลานี้มีความสํ าคัญมากนอยเพียงใด 
ในโครงสรางรายไดของธุรกิจวารสารวิชาการ

ความขัดแยงระหวางหองสมุดกับธุรกิจวารสารวิชาการปะทุมานานหลายปแลว 
และทวีความรุนแรงตามลํ าดับ ในขณะที่ธุรกิจวารสารวิชาการอางความจํ าเปนทางดานตนทุน 
ในการปรับราคา หองสมุดกลาวหาวา ธุรกิจวารสารวิชาการฉวยโอกาสจากการมีอํ านาจผูกขาด  
สงครามก ําลังกอตัวขึ้น และทํ าทาวาจะแผขยายไปสูยุโรปตะวันตก
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วารสารวิชาการในบริบทแหงประวัติศาสตร

วารสารวิชาการกอเกิดขึ้นไดอยางไร และอะไรเปนสาเหตุปฐมฐานของการผลิต 
วารสารวิชาการ ?

วารสารวชิาการเปนนวัตกรรมใหมที่มีอายุไมถึง 4 ศตวรรษ  นวัตกรรมดังกลาวนี้ 
เกดิขึ้นหลังจากที่ โยฮันส กเูต็นเบิรก (Johannes Gutenberg) ประดิษฐแทนพิมพแลวประมาณ 
200 ป  ในชวงคริสตศตวรรษที่ 17 สถาบันอุดมศึกษาในยุโรปตะวันตกเปนแหลงผลิตองคความรู
ใหม  บรรดาอาจารยมหาวิทยาลัย นักคิดนักเขียน และปญญาชน ตางตองการแลกเปลี่ยนความรู
และความเห็นซึ่งกันและกัน แตเดิมการแลกเปลี่ยนดังกลาวนี้อาศัยการเขียนจดหมายและการ
สรางความสัมพันธสวนบุคคล  คร้ันเมื่อระบบอุดมศึกษาขยายตัว ระบบการแลกเปลี่ยนความรู
และความคิดเห็นที่อาศัยการสื่อสารแบบดั้งเดิมเร่ิมลาสมัย  เนื่องเพราะการผลิตองคความรูใหม
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

ความตองการสื่อสารระหวางนักวิชาการนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ผลักดันใหเกิด 
วารสารวชิาการ  ในคริสตทศวรรษ 1640 นักวิชาการกลุมหนึ่งพบปะแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ
กนั  ณ มหาวิทยาลัยออกซฟอรด  นักวิชาการกลุมนี้เรียกกลุมของตนวา Invisiible College
(วทิยาลัยที่มองไมเห็น)  ซึง่ตอมาพัฒนาเปน Royal Society (ราชสมาคมหรือราชบัณฑิตยสถาน)  
เมื่อกลุมหรือ Invisible College ขยายตวัเตบิใหญข้ึน  การสื่อสารระหวางมวลสมาชิกเปนไปดวย
ความยากล ําบาก  ในเวลานั้น ไมมีเครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร โทรศัพท และโทรสาร  แมวา
ราชสมาคมจะจดัใหมีการประชุมทางวิชาการเปนครั้งเปนคราว แตมีปญหาในการระดมทรัพยากร
ทางการเงินสํ าหรับการจัดการประชุมเหลานี้  ความดอยพัฒนาทางดานการขนสงและคมนาคม 
ทํ าใหบรรดาผูเขารวมประชุมเสียเวลาการเดินทางเปนอันมาก โดยที่ในบางกรณีมีภยันตราย
ระหวางการเดินทาง  แมวาการประชุมทางวิชาการเปนเวทีสํ าหรับการแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ความรู แตความจํ ากัดของทรัพยากรทางการเงินและความยากลํ าบากในการเดินทาง ทํ าให 
ไมสามารถจดัการประชุมทางวิชาการไดบอยครั้ง  การติดตอดวยจดหมาย ซึ่งเปนมรรควิถีแหงการ
ส่ือสารระหวางนักวิชาการมาแตโบราณ เร่ิมมีประสิทธิภาพลดนอยถอยลงตามกาลเวลา  
เมื่อชุมชนวิชาการขยายใหญข้ึน และจํ านวนงานวิจัยมีมากขึ้น การเขียนจดหมายติดตอ 
นกัวชิาการดวยกันเปนจํ านวนมากเปนเรื่องเสียเวลายิ่ง
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ในป ค.ศ. 1665  ราชสมาคมออกวารสารวิชาการฉบับแรกของโลก ชื่อ 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London  วารสารฉบับนี้ตีพิมพจดหมาย
ของนกัวชิาการ เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูและความคิดเห็น  แทนที่นักวิชาการสองคน
เขยีนจดหมายแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก็สงจดหมายไปตีพิมพในวารสาร  
ชุมชนวิชาการไดมีโอกาสรับรูการสื่อสารดังกลาว หากมีนักวิชาการคนอื่นที่สนใจศึกษาวิจัย
ประเด็นเดียวกัน ก็อาจกระโดดรวมวงแลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็นดวย วิทยาการ 
จงึงอกงามเตบิโตตอมา  ในแงนี้ วารสารวิชาการชวยลดตนทุนสารสนเทศ (Information Cost) 
ในชุมชนวิชาการ

วารสารวิชาการในยุคแรกมิไดตีพิมพผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ทํ าเสร็จ
เรียบรอยแลว หากแตตีพิมพจดหมายและรายงานความกาวหนาของงานวิจัยหรืองานวิชาการ 
โครงการตางๆ (Works in Progress)   สวนงานวจิยัหรืองานวิชาการที่เขียนเสร็จเรียบรอยในขั้น 
สุดทาย  นิยมจัดพิมพในรูปจุลสาร (Monograph)  ธรรมเนยีมการจัดพิมพจุลสารยังคงปรากฏใน
มหาวทิยาลยัและสถาบันวิชาการเกาแกจวบจนเหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

วารสารวชิาการในยุคแรกเริ่มมีจํ านวนนอยนัก ตอเมื่อพรมแดนระหวางสาขาวิชา
ตางๆ  ทัง้วทิยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตรปรากฏอยางชัดเจน   และนักวิชาการในแต
ละสาขาวิชารวมตัวกันกอต้ังสโมสรผูคงแกเรียน (Learned Society)  หรือสมาคมวิชาการ 
(Academic Associations) แยกตามสาขาวิชา  เมื่อจํ านวนสมาคมวิชาการเพิ่มข้ึน จํ านวน 
วารสารวิชาการเพิ่มพูนตามไปดวย เมื่อพรมแดนระหวางสาขาวิชาตางๆชัดเจนขึ้น มีการตั้ง 
คณะวิชาใหมๆในมหาวิทยาลัยมากขึ้น คณะวิชาเหลานี้จํ านวนไมนอยถือเปนภารกิจในการผลิต
วารสารวิชาการ ดวยเหตุดังนี้ องคกรที่ผลิตวารสารวิชาการในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง  
จงึมอียูเพียง 2 ประเภท  ประเภทแรก ไดแก สโมสรผูคงแกเรียนหรือสมาคมวิชาการ  ประเภท 
ทีส่อง ไดแก คณะวิชาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกาแกและมีชื่อเสียงมักมีจารีตในการผลิต 
วารสารวชิาการ  ขอใหดูตัวอยางมหาวิทยาลัยออกซฟอรด เคมบริดจ ฮารวารด เยล และชิคาโก

เมื่อมหาวิทยาลัยตางๆพากันตั้งสํ านักพิมพมหาวิทยาลัย (University Press)  
เร่ิมตนดวยสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (Cambridge University Press)  ซึง่กอต้ังในป 
พ.ศ. 2077  สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยก็มีบทบาทในการผลิตวารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยที่มี
สํ านักพิมพของตนเอง มักจะใหสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยของตนเปนผูพิมพวารสารวิชาการ   
ในระยะหลัง เมื่อกิจการสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยมีลักษณะเปนธุรกิจมากขึ้น สํ านักพิมพ
มหาวิทยาลัยเปนฝายผลักดันใหคณะวิชาตางๆผลิตวารสาร  รวมทั้งเสนอความคิดในการออก 
วารสารวิชาการใหม
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สโมสรผูคงแกเรียนหรือสมาคมวิชาการนิยมจัดพิมพวารสารของตนเอง และ 
จัดระบบสมาชิกของตนเอง บางสมาคมมอบใหสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเปนผูจัดพิมพและ 
จัดจํ าหนาย โดยสมาคมเปนผูกลั่นกรองบทความที่จะตีพิมพ  สวนกระบวนการจัดพิมพและ 
การตลาดเปนภาระของสํ านักพิมพมหาวิทยาลัย

สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในตลาดวารสารวิชาการ  ไดแก Cambridge 
University Press,  The University of Chicago Press  และ The M.I.T. Press เปนตน

ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง  สํ านักพิมพเอกชนยังมิไดกาวลวงไปสูอุตสาห
กรรมวารสารวิชาการ  ในเวลานั้น การผลิตวารสารวิชาการยังมิไดมีลักษณะเปนธุรกิจมากนัก   
โดยถือเปนภารกิจและกิจกรรมของชุมชนวิชาการ  กวาที่สํ านักพิมพเอกชนจะรุกคืบเขาไปผลิต 
วารสารวชิาการ ก็เปนชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สาม

นบัต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา  เนื้อหาของวารสารวิชาการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางสํ าคัญ แตเดิมวารสารวิชาการตีพิมพแตจดหมายของนักวิชาการและรายงานความ 
กาวหนาของงานวิจัยและงานวิชาการตางๆ สวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการขั้นสุดทาย 
จัดพิมพในรูปจุลสาร (Monograph)  การเติบโตทางวิชาการทํ าใหบทบาทหนาที่ของวารสาร 
วชิาการแปรเปลีย่นไป  วารสารวิชาการกลายเปนเวทีในการตีพิมพผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ข้ันสุดทาย การปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ดังกลาวนี้คอยๆทํ าใหจุลสารทางวิชาการสูญพันธุ   
การพิมพรายงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในรูปจุลสารคอยๆหมดไป เนื่องเพราะวารสารวิชาการ
เขามาทํ าหนาแทน

การเติบโตของชุมชนวิชาการ  ประกอบกับการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการ 
โดยยดึโยงกับปริมาณและคุณภาพของงานวิชาการที่ตีพิมพแลว (Published Works)  ท ําใหความ
ตองการวารสารวิชาการขยายตัวอยางรวดเร็ว  ระบบการกํ าหนดตํ าแหนงทางวิชาการของ
มหาวทิยาลยัอเมริกันนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญของปรากฏการณดังกลาวนี้  เมื่อสถาบันอุดมศึกษา
ขยายตวั  และอาจารยมหาวิทยาลัยมีความตองการตีพิมพผลงานทางวิชาการของตน  โดยหวัง
ตํ าแหนงทางวชิาการในบั้นปลาย  จํ านวนวารสารวิชาการที่ผลิตโดยคณะวิชาในมหาวิทยาลัยและ
สมาคมวิชาการตางๆมีไมพอเพียง อันเปนเหตุใหชวงเวลาการรอคิวเพื่อตีพิมพผลงานยาวนาน   
ในวงวชิาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการแยงชิงกันในการตีพิมพผลงาน  เพื่อใหไดชื่อวา
เปนคนแรกที่พบองคความรูใหม

ความไมพอเพียงของจํ านวนวารสารวิชาการที่ใชเผยแพรผลผลิตของชุมชน 
วชิาการ  นบัเปนชองวางสํ าคัญที่สํ านักพิมพเอกชนแทรกตัวเขาไปได  การรุกคืบของสํ านักพิมพ
เอกชนเขาสูธุรกิจวารสารวิชาการเกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกกอนสหรัฐอเมริกา  โรเบิรต แม็กซเวลล 
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(Robert Maxwell)  นายทนุส ํานกัพมิพอังกฤษเชื้อสายเช็คเปนคนแรกที่มองเห็นชองทางในการ
แสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการจัดพิมพวารสารวิชาการ  สํ านักพิมพ Pergamon 
Press ของแม็กซเวลลเร่ิมจัดพิมพวารสารวิชาการในป 2491  บนภาคพื้นยุโรป สํ านักพิมพ 
Elesevier แหงเนเธอรแลนดเขาไปประกอบธุรกิจวารสารวิชาการตามหลัง Pergamon Press  โดย
มเีปาหมายทีช่ดัเจนในการจัดพิมพวารสารวิชาการระหวางประเทศ  กอนหนานี้ วารสารวิชาการ
ของบรรดาสมาคมวิชาการในประเทศตางๆบนภาคพื้นยุโรปสวนใหญตีพิมพบทความภาษา 
ทองถิ่น (เยอรมัน อิตาเลียน ฝร่ังเศส ดัตช สวดิีช ฯลฯ)  วารสารเหลานี้มิอาจถีบตัวขึ้นเปนวารสาร
ระหวางประเทศได เนื่องจากมีขอจํ ากัดดานภาษา ในขณะที่ชุมชนวิชาการบนภาคพื้นยุโรป 
มีความตองการที่จะเผยแพรผลงานไปสูตางประเทศ และตองการแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน 
วิชาการในประเทศอื่น  แตสมาคมวิชาการภายในประเทศไมสนองตอบความตองการดังกลาวนี้  
โดยยงัคงผลติวารสารวิชาการที่ตีพิมพบทความภาษาทองถิ่น  Elsevier จบัประเด็นความตองการ
ของชุมชนวิชาการในยุโรปได และก ําหนดเปนนโยบายโดยชัดเจนวา จะผลิตวารสารวิชาการภาษา
อังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเทานั้นที่สามารถเชื่อมโยงชุมชนวิชาการของประเทศตางๆในโลก 
เขาดวยกัน

Pergamon Press  และ Elsevier  รุกคืบเขาไปในอุตสาหกรรมวารสารวิชาการ
กอนหนงัสอืพมิพเอกชนอื่นๆ  และสามารถสรางฐานที่มั่นที่มั่นคงพอสมควร

ในสหรัฐอเมริกา เดิมวารสารวิชาการทั้งหมดผลิตโดยสโมสรผูคงแกเรียนหรือ
สมาคมวิชาการ  และคณะวิชาในมหาวิทยาลัยตางๆ  สํ านักพิมพอเมริกันมิไดสนใจเขาไปหา
ประโยชนในธรุกิจวารสารวิชาการ  เหตุผลสํ าคัญเปนเพราะตลาดหนังสือเรียน  ต้ังแตระดับประถม
ศึกษาจนถงึอดุมศกึษา  มีขนาดใหญโตมหาศาล  จนหาประโยชนมิหวาดมิไหว  ตลาดวารสาร 
วิชาการจึงไมอยู ในสายตาของสํ านักพิมพอเมริกันในระยะแรก ตอเมื่อวารสารที่ผลิตโดย 
Pergamon Press  และ Elsevier จากยุโรปแทรกตวัเขาสูชุมชนวิชาการในอเมริกาเหนือ  สํ านัก
พิมพอเมริกันจึงเริ่มตระหนักวา  ตลาดวารสารวิชาการมีศักยภาพที่จะใหผลประโยชนทาง
เศรษฐกจิมากมายนัก  สํ านักพิมพอเมริกันแรกๆที่กระโดดเขาสูธุรกิจวารสารวิชาการประกอบดวย 
Academic Press,  Dekker  และ Interscience (ปจจบัุนถูกผนวกเขากับสํ านักพิมพ Wiley)  ขอที่
นาสังเกตก็คือ  นายทุนสํ านักพิมพอเมริกันที่ตัดสินใจเขาไปแสวงหาโชคในธุรกิจวารสารวิชาการ 
กลุมแรกๆ ลวนแลวแตเปนชาวยุโรปที่อพยพมาสูสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 2470 และ 
ทศวรรษ 2480  โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวฮอลันดาและชาวเยอรมัน

จํ านวนสํ านักพิมพเอกชนที่ประกอบธุรกิจวารสารวิชาการระหวางประเทศเพิ่มข้ึน
ตามกาลเวลา  แตไมมากนัก  เพราะมีการรวบอํ านาจผูกขาดมากพอสมควร  ในสหราชอาณาจักร 
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ไดแก Blackwell,  Frank Cass  และ Routledge ในสหรัฐอเมริกา  นอกจาก Academic Press 
แลว ก็มี Wiley และ JAI Press ในเนเธอรแลนด  นอกจาก Elsevier ซึง่รวม North-Holland แลว  
ก็มี Kluwer Academic Publisher  ซึง่เปนบริษัทลูกของ Wolters Kluwer  ในเยอรมนี ไดแก 
Springer  และในสวิตเซอรแลนด ไดแก Helbing and Lichtenhahn Verlag AG

สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัย ดังเชน Cambridge University Press,  The University 
of Chicago Press  และ The M.I.T. Press  และส ํานักพิมพเอกชน ดังเชน Elsevier  และ 
Pergamon Press  เปนยักษใหญในอตุสาหกรรมวารสารวิชาการ  แมสโมสรผูคงแกเรียนและ
สมาคมวิชาการยังคงเปนปราการสํ าคัญของวารสารวิชาการ แตบทบาทลดนอยถอยลงเปนอัน
มาก สํ านักพิมพเอกชน ดังเชน Reed Elsevier  ไมลังเลที่จะยื่นขอเสนอเปนผูผลิตวารสารวิชาการ
แทนสโมสรผูคงแกเรียนและสมาคมวิชาการ  บัดนี้ จํ านวนวารสารวิชาการที่ผลิตโดยสํ านักพิมพ
เอกชนมมีากกวาทีผ่ลิตโดยสมาคมวิชาการ มหาวิทยาลัย และสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเสียอีก

เหตใุดส ํานักพิมพเอกชนจึงสามารถทะลุทลวงสูอุตสาหกรรมวารสารวิชาการ  ซึ่ง
เปนกจิการผูกขาดของสมาคมวิชาการและมหาวิทยาลัยมาแตด้ังเดิม ?

สาเหตุประการแรก เปนปจจยัดานอุปทาน อุปทานของผลงานวิชาการมีลนเหลือ 
และเพิม่ข้ึนตามความกาวหนาทางวิชาการ  ผูผลิตผลงานวิชาการยอมตองการตีพิมพผลงานของ
ตน  สวนหนึง่เพือ่ใหไดชื่อวาเปนผูพบองคความรูใหม อีกสวนหนึ่งเพื่อตํ าแหนงทางวิชาการ ซึ่งมี
ผลตอรายไดและความมั่นคงของอาชีพ จํ านวนวารสารที่มีอยูเดิมไมสามารถดูดซับผลงานวิชาการ
เหลานีไ้ดหมด  เนือ่งเพราะอุตสาหกรรมวารสารวิชาการขยายตัวไมทันความกาวหนาทางวิชาการ

สาเหตุประการที่สอง เปนปจจัยดานอุปสงค ชุมชนวิชาการมีความตองการ 
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในชุมชนอ่ืนๆ โดยที่วารสารวิชาการระหวางประเทศเปนพาหะ
ในการสื่อสารที่ดียิ่ง

สาเหตุประการที่สาม เปนการเตบิใหญของพลังทุนนิยม สํ านักพิมพเอกชนทํ าให
การผลิตวารสารวิชาการมีลักษณะเปนธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้โดยการจายเงินสมนาคุณทั้งแก
บรรณาธิการและคณะ และแกผูประเมินคุณภาพของบทความ รวมตลอดจนการจัดระบบ 
การตลาดอยางเปนกิจจะลักษณะ อีกทั้งมีการแสวงหาประโยชนจากลิขสิทธิ์บทความ ซึ่งไดมาโดย
ไมเสียคาลิขสิทธิ์อีกดวย

สาเหตุประการที่ส่ี  เปนปจจยัดานคุณภาพของวารสาร สํ านักพิมพเอกชนที่กาว
เขาสูอุตสาหกรรมวารสารวิชาการตระหนักดีวา คูแขงของตน อันไดแก สโมสรผูคงแกเรียนหรือ
สมาคมวิชาการ และคณะวิชาในมหาวิทยาลัยตางๆ เปนคูแขงที่นาเกรงขาม วารสารวิชาการ 
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ทีผ่ลิตโดยองคกรเหลานี้เปนที่ยอมรับในชุมชนวิชาการระหวางประเทศเปนเวลาชานาน  การที่จะ
ตอกรกับคูแขงที่นาเกรงขามเชนนี้ได  จํ าเปนตองผลิต ‘สินคา’ ทีม่คุีณภาพดีวา หรืออยางนอยที่สุด
ไมดอยกวา  ทัง้ Pergamon Press  และ Elsevier  ตางตระหนักถึงความสํ าคัญประเด็นนี้  จึงให
ความสํ าคัญในการเฟนหาบรรณาธิการและคณะที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณ มีผลงานวิชาการดีเดน 
และเปนที่ยอมรับในชุมชนวิชาการระหวางประเทศ พรอมทั้งเขมงวดในการกลั่นกรองบทความ 
ทีจ่ะตพีมิพ  การเขมงวดในดานคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเชนนี้เอง ทํ าใหวารสารวิชาการ
ของส ํานกัพมิพเอกชนถีบตัวขึ้นมาเปนคูแขงของวารสารวิชาการที่ยึดครองตลาดอยูกอนแลว

สาเหตุประการที่หา ไดแก การผลิตวารสารวิชาการใหมีลักษณะหลากหลาย
(Product Differentiation)  วารสารวิชาการบางสาขาวิชา สมาคมวิชาการ คณะวิชาใน
มหาวทิยาลยั และส ํานกัพิมพมหาวิทยาลัยยึดครองตลาดอยางเหนียวแนน ขอใหพิจารณาวารสาร
สาขาวชิาเศรษฐศาสตรเปนตัวอยาง  วารสารสํ าคัญในสาขานี้ ไดแก Economic Journal (ของ 
Royal Economic Society)   American Economic Review (ของ  American Economic 
Association)   Journal of Political Economy (ของมหาวิทยาลัยชิคาโก พิมพโดย The 
University of Chicago Press)   Quarterly Journal of Economics (ของมหาวิทยาลัยฮารวารด 
พมิพโดย The M.I.T. Press)   Oxford Economic Papers (ของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด  
พมิพโดย Blackwell)   The Manchester School (ของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร พิมพโดย 
Blackwell) และ Economica (ของ London School of Economics and Politics) ในสภาวการณ
เชนนี้ ยากที่สํ านักพิมพเอกชนจะแทรกตัวเขาไปได วิธีการแทรกตัวจึงอยูที่การผลิตผลผลิตที่มี
ลักษณะหลากหลายแตกตางจากผลผลิตที่มีอยูแลวในตลาด ดังเชนการผลิตวารสารที่มีลักษณะ
เฉพาะมากยิง่ขึน้  ดวยเหตุดังนี้ โลกวิชาการจึงมีวารสารเฉพาะสาขา ดังเชน World Development
(โลกที่สามและการพัฒนาเศรษฐกิจ) Third World Quarterly (โลกที่สาม)  Journal of Public 
Economics (เศรษฐศาสตรการคลัง)   Journal of Monetary Economics(เศรษฐศาสตรการเงิน) 
Journal of Development Economics (เศรษฐศาสตรการพัฒนา)  เปนตน

การยางกาวของสํ านักพิมพเอกชนเขาสูอุตสาหกรรมวารสารวิชาการ มิไดมี 
ผลกระทบตอวารสารที่ยึดครองตลาดอยูกอนในระยะแรก  แตแลวเมื่อสํ านักพิมพเอกชนแยงชิง
สวนแบงตลาดไดมากขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งดวยการออกวารสารใหมและดวยการเขาครอบกิจการ (Take 
over)  วารสารที่มีอยูเดิม  วารสารที่ยึดครองตลาดอยูด้ังเดิมเร่ิมไดรับผลกระเทือนและรูสึกถึงแรง
กระเทอืนจากการแขงขัน  ในเมื่อวารสารของสํ านักพิมพเอกชนมิไดมีคุณภาพดอยไปกวาวารสาร 
ทีม่อียูเดมิ  มหิน ําซํ้ ามีคุณภาพดีกวาวารสารสวนใหญที่มีอยูในตลาด  วารสารที่มีอยูเดิมจํ าตอง
ปรับปรุงรูปโฉมและการจัดพิมพ  ในเมื่อวารสารวิชาการของสํ านักพิมพเอกชนลวนมีการจัดพิมพ 
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ทีป่ระณตีงดงาม  ทายที่สุด ถึงขั้นมีการแยงชิงงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง งานวิชาการที่เปนงาน
บุกเบกิมไิดเขาแถวตีพิมพในวารสารของสมาคมวิชาการหรือมหาวิทยาลัยอีกตอไป  ในเมื่อวารสาร
ของส ํานกัพมิพเอกชนมีศักดิ์ศรีไมยิ่งหยอนไปกวาวารสารที่มีอยูเดิม ซึ่งหลายตอหลายฉบับมีฐานะ
ตกตํ่ าลงในวงวิชาการ งานบุกเบิกจํ านวนมากสงไปตีพิมพในวารสารของสํ านักพิมพเอกชน  
การปรับตัวในการแขงขันเห็นไดจากการปรับลดคาธรรมเนียมการประเมินคุณภาพบทความ เพื่อ
ดูดดงึบทความที่มีคุณภาพ  แมวารสารวิชาการในยุคแรกเริ่มไมมีการเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ 
แตเมื่อจํ านวนบทความที่ตองประเมินคุณภาพเพิ่มพูนตามความกาวหนาทางวิชาการ คาใชจาย 
ในการประเมินพูนพอกจนผูผลิตตองผลักภาระใหแกผูสงบทความ การเก็บคาธรรมเนียมการ
ประเมนิชวยสกัดบทความคุณภาพตํ่ าตั้งแตตน  สวนบทความที่มีคุณภาพสูง ผูเขียนอาจเลือกสง
ไปตีพมิพในวารสารที่เสียคาธรรมเนียมการประเมินตํ่ า การลดคาธรรมเนียมดังกลาวนี้เปนการปรับ
โครงสรางสิ่งจูงใจ  เพื่อดึงดูดบทความที่มีคุณภาพสูง

ดังไดกลาวแลววา Pergamon Press  และ Elsevier  เปนส ํานักพิมพเอกชนสอง
แหงแรกที่เขาไปยึดหัวหาดในอุตสาหกรรมวารสารวิชาการ ในดานหนึ่ง สํ านักพิมพเอกชนตอง 
แขงขันกับสมาคมวิชาการและมหาวิทยาลัยตางๆในตลาดวารสารวิชาการ ในอีกดานหนึ่ง   
สํ านกัพมิพเอกชนที่ผลิตวารสารวิชาการตองแขงขันกันเอง

ในป 2531  โรเบิรต แมก็ซเวลล พยายามซื้อกิจการของ Elsevier  เพือ่รวบอํ านาจ
ผูกขาดในตลาดวารสารวิชาการ  แตไมประสบความสํ าเร็จ  เพราะ Elsevier สูอยางสุดฤทธิ์  ดวย
การจับมือกับ Pearson PLC ยกัษใหญในธุรกิจสํ านักพิมพของอังกฤษ  ในเวลาตอมา แม็กซเวลล
กลับเปนฝายเพลี่ยงพลํ้ า เมื่อเผชิญกับปญหาการขาดสภาพคลองอยางรุนแรง จนตองขาย 
Pergamon Press  แก Elsevier ในป 2534  ในราคา 447 ลานปอนดสเตอรลิง  ไมกี่เดือนตอมา  
มีผูพบแม็กซเวลลจมนํ้ าตาย อาณาจักรธุรกิจของแม็กเวลลลมสลาย เมื่อปรากฏวามีหนี้สินลน 
พนตัว

Elsevier กลายเปนยักษใหญในอุตสาหกรรมวารสารวิชาการจากการครอบ 
กจิการของ Pergamon Press  ในป 2536 Elsevier เปนเจาของวารสารวิชาการมากกวา 1,000 
รายการ  ในปนั้นเอง Elsevier ตกลงควบกิจการ (Merger)  กับ Reed International แหงประเทศ
อังกฤษ  บริษัทใหมนี้มีชื่อวา Reed Elsevier  โดยที่ Reed International  เดมิเปนยักษใหญใน
ธรุกจิกระดาษและธุรกิจการพิมพ

Reed Elsevier PLC มจีดุเนนในการขายสารสนเทศ ประกอบดวยธุรกิจ 4 กลุม  
กลุมแรกมุงขายสารสนเทศดานธุรกิจ ทั้งการผลิตหนังสือ นิตยสาร การจัดนิทรรศการ และการ 
ใหบริการการทองเที่ยว  กลุมที่สองมุงขายสารสนเทศดานวิชาการและวิชาชีพ ดวยการผลิต
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หนงัสอืวชิาการและหนังสืออางอิง  การขายสารสนเทศเกี่ยวกับรัฐสภาอเมริกัน และธุรกิจ On-line 
Database   กลุมทีส่ามมุงขายสารสนเทศดานการบริโภค ดวยการผลิตนิตยสารและหนังสือที่เปน
คูมอืผูบริโภค กลุมที่ส่ีมุงผลิตวารสารวิชาการ Elsevier Science (รวม North-Holland) ซึ่งมี 
สํ านักงานในนครอัมสเอตรดัม ประเทศเนเธอรแลนด เปนฐานที่มั่นของ Reed Elsevier ใน 
อุตสาหกรรมวารสารวิชาการ

การขยายกิจการของ Reed Elsevier กอใหเกิดกระแสการตอตานและคัดคาน  
เพราะเกรงการสรางอํ านาจผูกขาด  ในเดือนตุลาคม 2540  Reed Elsevier ประกาศควบกิจการ
กับ Wolters Kluwer  สํ านกัพมิพฮอลันดา  ซึ่งเปนคูแขงรายสํ าคัญ  Wolters Kluwer เปนเจาของ 
Lippincott-Raven  และธรุกิจอีกมากหลายในยุโรป  บริษัทใหมมีชื่อวา Elsevier Wolters Kluwer  
มรีายไดรวมกันในป 2540  ประมาณ 9,000 ลานดอลลารอเมริกัน  และกลายเปนสํ านักพิมพ 
ทีผ่ลิตและจัดจํ าหนายวารสารวิชาการมากที่สุด

การควบกิจการระหวาง Reed Elsevier กับ Wolters Kluwer ถกูชมุชนวิชาการ
และสํ านักพิมพอ่ืนๆตอตาน ถึงขั้นที่มีผูยื่นเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission)  อันเปนองคกรปกครองสหภาพยุโรป  เนือ่งเพราะความเกรงกลัวการผูกขาดในการ
พมิพวารสารวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาการแพทยและกฎหมาย  คณะกรรมาธิการยุโรป 
อนุญาตให Reed Elsevier  ควบกิจการกับ Wolters Kluwer  ภายใตเงื่อนไขที่วา บริษัทที่เกิดจาก
การควบกจิการนี้ตองขายกรรมสิทธิ์วารสารบางฉบับ  ซึ่งสวนใหญเปนของ Wolters Kluwer เดิม 
ทัง้นีเ้พือ่ลดทอนอํ านาจผูกขาด  ในเดือนมีนาคม 2541  Reed Elsevier และ Wolters Kluwer  
ประกาศลมเลิกแผนการควบกิจการ  เนื่องจากมิอาจยอมรับเงื่อนไขของคณะกรรมาธิการยุโรปได  
กระนั้นก็ตาม Reed Elsevier ยงัมชีองทางที่จะควบกิจการกับบริษัทอื่น  ในเวลาตอมา Reed 
Elsevier ทํ าสัญญาพนัธมติรเชิงยุทธศาสตรเพื่อใชบริการ Internet  และซอฟตแวรของ Microsoft

หากพจิารณาในบริบทแหงประวัติศาสตร  วารสารวิชาการ  กอเกิดจาก ‘วทิยาลัย
ทีม่องไมเห็น’ (Invisible College)  โดยที่ ‘วทิยาลยัที่มองไมเห็น’  เกดิจากความตองการของ 
นักวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น วารสารวิชาการแรกเริ่มผลิตโดยสมาคม
วิชาการตีพิมพจดหมายของนักวิชาการ และรายงานความกาวหนาในการพัฒนาองคความรู  
โดยทีม่ไิดตีพิมพบทความอันเปนรายงานการวิจัยขั้นสุดทาย  หรือผลผลิตอันเกิดจากการพัฒนา
องคความรู  ผลผลิตทางวิชาการขั้นสุดทายเหลานี้ปรากฏในรูปจุลสาร (Monograph) หรือมิฉะนั้น
ก็ตีพิมพเปนหนังสือ  การขยายตัวของการอุดมศึกษาและการเติบโตทางวิทยาการ กอใหเกิด 
ผลกระทบอยางนอย 2 ดาน  ดานหนึ่ง ทํ าใหวารสารวิชาการปรับบทบาทมาตีพิมพบทความทาง
วชิาการ  อันเปนผลผลิตของงานวิจัยและการพัฒนาองคความรู  วารสารวิชาการจึงเขาไปแทนที่
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จลุสาร  ซึง่มคีวามส ําคัญลดลง  ในอีกดานหนึ่ง ความตองการตีพิมพผลงานของสมาชิกชุมชนวิชา
การ ซึง่ขยายตวัอยางรวดเร็ว ทํ าใหสํ านักพิมพเอกชนสามารถแทรกตัวเขาสูอุตสาหกรรมวารสาร
วชิาการ  จนมบีทบาทเหนือกวาสมาคมวิชาการและคณะวิชาในมหาวิทยาลัย  บัดนี้ ธุรกิจการผลิต
วารสารวชิาการกลายเปนธุรกิจยักษใหญที่มีการรวบอํ านาจผูกขาดในระดับโลก
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ภาคผนวก

Elsevier NV
สํ านักพิมพ Elsevier กอต้ังในป 2423  ณ นครรอตเตอรดัม (Rotterdam) ประเทศ 

เนเธอรแลนด โดยผูประกอบการรานหนังสือและสํ านักพิมพรวม 5 ราย  ชื่อ Elsevier มาจากชื่อ
ตระกูล  นายทุนสํ านักพิมพเกาแกของเนเธอรแลนด  ซึ่งประกอบธุรกิจนี้ระหวางปลายคริสต
ศตวรรษที่ 16 ถึงคริสตศตวรรษที่ 18

Elsevier ยายสํ านักงานใหญไปสูนครอัมสเตอรดัมในป 2430  เมื่อประสบความ
สํ าเรจ็ทางธุรกิจจากการจัดพิมพนวนยิาย  ดังเชนการจัดพิมพนวนยิายของ Jules Verne  ซึ่งแปล
เปนภาษาฮอลันดา  ในทศวรรษ 2470 Elsevier กาวเขาสูตลาดหนังสือวิทยาศาสตร  ซึ่งขยาย
อาณาจักรในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะเดียวกันก็ขยายธุรกิจไปผลิตวารสารและคูมือ
การคา ในป 2522 Elsevier ควบกิจการ (Merger) กับ Nederlandse Dagbladunie ซึง่ประกอบ
ธรุกิจหนังสือพิมพในเนเธอรแลนด  ในปเดียวกันนั้น Elsevier ก็รุกคืบไปซ้ือกิจการ Congressional 
Information Service ในสหรัฐอเมริกา

ในป 2531  โรเบิรต แมก็ซเวลลพยายามซื้อ Elsevier  โดยที่ Elsevier พยายาม
ตอสูการรุกลํ้ าของแม็กซเวลล  ดวยการเปนพนัธมิตรกับ Pearson PLC  กลุมทุนสํ านักพิมพ 
ยกัษใหญในสหราชอาณาจักร    Elsevier รวมกับ Pearson  ต้ังแนวตานทานแม็กเวลล  จนทาย 
ที่สุดแมก็ซเวลลตองลาถอย  ในเวลาตอมา Elsevier ขายหุนที่ถือใน Pearson ทิง้  และกลับเปน
ฝายซื้อ Pergamon Press ของแม็กซเวลลในป 2534    เมื่อ Elsevier ซื้อ Pergamon Press ในป 
2534  Pergamon Press เปนเจาของวารสารวิชาการมากกวา 400 รายการ  การครอบกิจการ 
Pergamon Press ท ําใหฐานธุรกิจวารสารวิชาการของ Elsevier มัน่คงยิ่งขึ้น  โดยที่ Elsevier  
จายเงินคาซื้อกิจการ 447 ลานปอนดสเตอรลิง  จํ านวนวารสารวิชาการที่ Elsevier เปนเจาของ 
มมีากกวา 1,000 รายการ

ในเดือนกันยายน 2535  Elsevier ตกลงควบกิจการกับ Reed International PLC 
แหงสหราชอาณาจักร  กลายเปน  Reed Elsevier PLC

Reed  International  PLC
เมือ่แรกกอต้ังในป 2437  มีชื่อวา Albert E. Reed and Co. ตามชื่อผูกอต้ัง  

ประกอบธรุกิจการผลิตกระดาษ  ในป 2446 แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  และเติบโตดวยการ
กวานซื้อโรงงานกระดาษ   คร้ันในทศวรรษ 2470  จึงกาวลวงไปผลิตบรรจุภัณฑ (Packing 
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Product)  และกระจายไปสูวัสดุกอสรางในป 2497  หลังจากนั้นจึงแผกิ่งกานสาขาไปยังประเทศ
นวิซแีลนด (2498)  คานาดาและออสเตรเลีย (2503)  และนอรเวย (2505)

ในชวงทศวรรษ 2500 และ 2510  Reed กระจายการผลิตออกไปจากธุรกิจแกน
ด้ังเดิม (Core Business)   โดยกาวไปผลิตกระดาษปดผนัง (Wallpaper)  สี และเครื่องตกแตง
บาน  ในป 2513 Reed  ขยายไปสูธุรกิจการพิมพ  ดวยการซื้อ International Publishing Corp 
และ Mirror Group Newspapers  พรอมทั้งถือหุน 29% ใน Cahners Publishing   คร้ันในป 
2520 กซ็ือ้หุนที่เหลือทั้งหมดของ Cahners Publishing

การกระจายการผลิตอยางหลากหลาย โดยไมสัมพันธกับธุรกิจแกนดั้งเดิม 
(Unrelated Diversification)  สรางปญหาในการบริหารแก Reed   เพราะอุยอายมากเกินไป   
จนทายที่สุด  Reed ตองขายธุรกิจทั้งหมดในออสเตรเลียในป 2521  เพราะมีปญหาการขาดสภาพ
คลอง  คร้ันในป 2527  ก็ขาย Mirror Group Newspapers ใหแกโรเบิรต แมก็ซเวลล   ในทศวรรษ 
2530  Reed ปรับจุดเนนการประกอบธุรกิจใหม (Refocusing)  โดยขายธุรกิจทั้งหมดที่มิใชธุรกิจ
กระดาษและธรุกจิการพิมพ  พรอมกันนั้นก็กวานซื้อธุรกิจส่ิงพิมพ  โดยในป 2530 ซื้อ Octopus 
Publishing  ซึง่เปนส ํานักพิมพที่ใหญเปนที่สองในสหราชอาณาจักร  ในป 2532 ซื้อนิตยสาร TV 
Times และ Travel Information Group (ของ News Corporation)  คร้ันในป 2533 ก็ซื้อ 
Martindale-Hubbell

เมื่อ Reed ผนึกกับ Elsevier ในป 2535   Reed มฐีานอนัมั่นคงในธุรกิจส่ิงพิมพ
แลว

Reed  Elsevier  PLC
Reed Elsevier เกดิจากการผนึกตัวระหวาง Reed International PLC แหงลอน

ดอน  กับ Elsevier NV แหงอัมสเตอรดัม  ถอืหุนฝายละ 50%  สํ านักงานใหญอยูในนครลอนดอน  
แตมีเครือขายทั่วโลก  รายไดจากการประกอบการประมาณครึ่งหนึ่งมาจากยุโรป โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งสหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนด  อีกประมาณ 40% มาจากอเมริกาเหนือ

Reed Elsevier ชนูโยบายการผลิต ‘Must Have’ Information  ทัง้ในตลาด
หนงัสอืธรุกิจ กฎหมาย และวิทยาศาสตร   บริษัทในเครือของ Reed Elsevier อาจจํ าแนกเปน 4 
กลุม  คือ

กลุมแรก มุงขายสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจ ประกอบดวยบริษัทอยางนอย 4 
บริษัท  ไดแก

(1) Cahners Publishing Company  ผลิตนิตยสาร Variety  และ Publishers 
Weekly ในสหรัฐอเมริกา
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(2) Reed Business Publishing  ผลิตนิตยสาร Estates Gazette ใน 
สหราชอาณาจักร

(3) Reed Exhibition Companies  จดังานแสดงสินคา
(4) Reed Travel Group  ขายสารสนเทศเกี่ยวกับการทองเที่ยว  และให

บริการการทองเที่ยว
กลุมที่สอง มุงขายสารสนเทศทางวิชาชีพและวิชาการ ประกอบดวย 6 บริษัท  

ไดแก
(1) Butterworths   ผลิตหนงัสือกฎหมายและภาษีในสหราชอาณาจักร
(2) Congressional Information Service  ขายสารสนเทศเกี่ยวกับรัฐสภาใน

สหรัฐอเมริกา
(3) Lexis-Nexis   ขายสารสนเทศ On-line Database ในสหรัฐอเมริกา
(4) Reed Education and Professional Publishing   ผลิตหนังสือวิชาการ

และวิชาชีพในสหราชอาณาจักร
(5) Reed Reference Publishing   ผลิตหนงัสืออางอิงในสหรัฐอเมริกา
กลุมที่สาม มุงผลติวารสารวิชาการ  ฐานการผลิต คือ Elsevier Science อยูใน 

เนเธอรแลนด  ปจจบัุนเปนเจาของวารสารวิชาการมากกวา 1,200 รายการ
กลุมที่สี่ มุงขายสารสนเทศเกี่ยวกับผูบริโภค ประกอบดวย  2 บริษัท ไดแก
(1) IPC Magazines   ผลิตนิตยสารดังเชน Marie Claire  และ Yachting 

World  ในสหราชอาณาจักร
(2) Reed Consumer Books ในสหราชอาณาจักร
ดังนี ้ จะเห็นไดวา ฐานธุรกิจของ Reed Elsevier กระจายอยู 3 ประเทศ คือ 

สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด และสหรัฐอเมริกา  รายไดสํ าคัญมาจากธุรกิจ 3 กลุมแรก  โดยที่
แตละกลุมใหรายไดระดับใกลเคียงกัน  คือ  ประมาณ 30% ของรายได  สวนกลุมที่ส่ีมีความสํ าคัญ
ในแงรายไดนอย

ในเดือนตุลาคม 2540  Reed Elsevier ประกาศควบกิจการ (Merger) กับ 
Wolters Kluwer  สํ านกัพมิพฮอลันดาซึ่งเปนคูแขงรายสํ าคัญ  บริษทใหมจะมีชื่อวา Elsevier 
Wolters Kluwer  แตไดรับการตอตานจากชุมชนวิชาการ จนถึงขั้นที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมา
ธิการยุโรป (European Commission)  การควบกิจการตองลมเลิกไปในเดือนมีนาคม 2541   
เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปกํ าหนดเงื่อนไขการขายวารสารวิชาการบางฉบับเพื่อลดอํ านาจผูกขาด 
อันเปนเงื่อนไขที่ Reed Elsevier  และ Wolters Kluwer มอิาจยอมรับได
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Wolters  Kluwer  NV
Wolters Kluwer NV  มทีีม่าจาก เจ.บี. โวลเตอรส (J.B. Wolters)  ซึง่กอต้ังสํ านัก

พมิพในป พ.ศ. 2379  โดยมุงผลิตหนังสือประกอบการศึกษา  ตอมา Wolters ผนวกเขากับ
Noordhoff  ในป พ.ศ. 2401  เนื่องจากโวลเตอรสไมมีทายาท  ธุรกิจจึงตกเปนมรดกของ อี.บี. 
เทอร ฮอรสต (E.B. ter Horst) ผูเปนนองเขยในป 2403

Wolters-Noordhoff ตกเปนของ Anthony Schepman  สํ านกัพิมพผลิตหนังสือ 
วชิาการในป 2460  หลังจากนั้น ก็มีการขยายกิจการอยางกวางขวาง  ในป 2515 Wolters-
Noordhoff ผนวกเขากับ Information and Communication Union (ICU)  โดยใชชื่อบริษัทใหม
วา ICU    ICU เดมิกอต้ังในป 2513  จากการรวมสํ านักพิมพ Samson กบัสํ านักพิมพ A.W. 
Sijthoff  สํ านักพิมพ Samson กอต้ังในป 2426  โดยนิโคลาส แซมซัน (Nicholas Samson)  โดยมี
ธรุกจิจดัพิมพเอกสารราชการ  อยางไรก็ตาม ในป 2526  ICU เปลีย่นชื่อเปน Wolters Samson 
Group  เพือ่สะทอนถงึรากเหงาทางประวัติศาสตร  ในปนั้นเอง Wolters Samson Group เร่ิม
พจิารณาที่จะควบกิจการกับ Kluwer

อะบีล คลูเวอร (Ablele Kluwer)  เดมิเปนครูสอนหนังสือ  ตอมาเปลี่ยนอาชีพมา
จดัตัง้ส ํานกัพมิพในป 2432  โดยมุงผลิตหนังสือเด็กและหนังสือประกอบการศึกษา  ในทศวรรษ 
2460  Kluwer เร่ิมขยายกจิการไปพิมพหนังสือกฎหมาย  คร้ันในป 2500  เร่ิมจางมืออาชีพมาเปน
ผูจดัการ  และในป 2510  กลายเปนบริษัทมหาชน

Wolters Samson Group ผนวกกับ Kluwer  กลายเปน Wolters Kluwer NV 
 ซึง่ขยายกจิการในเวลตอมาดวยการซื้อธุรกิจสํ านักพิมพขนาดปานกลางในประเทศตางๆ ทั้งสเปน 
(Actualidad สํ านกัพมิพหนังสือกฎหมาย)  สวีเดน (Liber)  ฝร่ังเศส (Group Lamarre สํ านักพิมพ
วารสารการแพทย)  และสหรัฐอเมริกา (Commerce Clearing House สํ านักพิมพหนังสือ
กฎหมาย)

ในปจจุบัน Wolters Kluwer มธีรุกจิในสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆในยุโรป
รวม 16 ประเทศ  ธรุกจิหลกั คือ การขายสารสนเทศทั้งในรูปส่ิงพิมพและอีเล็กทรอนกิ  ส่ิงพิมพเนน
ดานกฎหมาย ธรุกิจ การศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตร  จุดเปลี่ยนผันสํ าคัญอยูที่การซื้อ 
Commerce Clearing House (CCH) ในสหรัฐอเมริกาในป 2538  โดยตองประมูลแขงกับ Reed 
Elsevier   Wolters Kluwer จ ําตองซื้อ CCH ในราคาแพงกวาที่ควร  มิฉะนั้นจะไมสามารถแขงกับ 
Reed Elsevier ในธรุกิจการพิมพอีเล็กทรอนิก (Electronic Publishing) ได  เนื่องจาก Reed 
Elsevier ซื้อ Lexis-Nixis มากอนแลว

ในป 2540 Wolters Kulwer ตกลงควบกิจการกับ Reed Elsevier  แตเผชิญการ 
คัดคานจากสาธารณชนอยางรุนแรงจนตองลมเลิกแผนการในป 2541



ภาคที่สาม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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Window’95

งานเปดตัว Window’95 เปนไปอยางโอฬาริก ณ บริเวณสํ านักงานใหญของ 
Microsoft Corp  เมอืง Seattle  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทามกลางแขกรับเชิญประมาณ 2,500 คน  
บิลล เกตส (Bill Gates) ผูรวมกอต้ังและประธาน Microsoft Corp ก ําหนดใหวันที่ 24 สิงหาคม 
2538 เปน D-Day สํ าหรับ Window’95  ภายหลงัจากทีต่องเลื่อนกํ าหนดการจํ าหนายหลายตอ
หลายครัง้  สวนหนึ่งเกิดจากความขัดของทางเทคนิคของ Window’95 เอง  อีกสวนหนึ่งเกิดจาก
อุปสรรคทางกระบวนยุติธรรม

Microsoft กํ าหนดยุทธวิธีการตลาดดุจเดียวกับการจัดจํ าหนายเทปดนตรีและ 
Compact Discs ของนกัรองและกลุมศิลปนนามอุโฆษ ดังเชน Madonna, Michael Jackson  
และ Gun and Roses  กลาวคอื  จัดใหมีการจํ าหนาย ‘พรอมกัน’ ทัว่โลก  เมื่อยางกาวเขาสูวันใหม
ที่เปนวันเปาหมาย  ดวยยุทธวิธีดังกลาวนี้ ประเทศที่อยูใกลเสนแบงเขตเวลาระหวางประเทศ 
(International Date Line)  จะไดซือ้กอนประเทศที่อยูหางไกล  การณปรากฏวา ประเทศที่ไดซื้อ 
Window’95 เปนประเทศแรก ก็คือ นิวซีแลนด  และกวาที่จะมีงานเปดตัว Window’95 ณ นคร 
ซีแอตเติล  นวิซแีลนดก็กาวสูยํ่ าคํ่ า

Microsoft ฝากอนาคตไวกับ Window’95 อยางมาก  ดังจะเห็นไดจากการใชงบ
ทุมโฆษณาถึง 200 ลานดอลลาร  ขาวเกี่ยวกับ Window’95 ปรากฏอยางตอเนื่องในรอบขวบปที่
ผานมานี ้  และปรากฏดวยความถี่สูงยิ่งในชวงสามเดือนสุดทาย ไมเฉพาะแตการโฆษณาในหนา
หนงัสอืพมิพและโทรทัศน  หากยังมีการโฆษณาผานเครือขายบริการขาวสารตามสาย (On-line 
Service)  รวมทั้ง Internet อีกดวย

 Microsoft ขอใชเพลง Start Me Up (จากอัลบัม Tattoo You) ของ The ٭
Rolling Stone ประกอบภาพยนตรโฆษณา  ตามปกติแลว The Rolling Stone ไมยอมใหใชเพลง
ของตนในการโฆษณา  เวนแตจะเปนการโฆษณาผลงานและกิจกรรมของ The Rolling Stone เอง  
ผูคนในวงการบันเทิงประมาณกันวา  มิก แจกเกอร (Mick Jagger) และคีธ ริชารดส (Keith 
Rechards)  ผูแตงเพลงดังกลาวไดรับผลตอบแทน 4-12 ลานดอลลาร

Microsoft ขอเชาตึก The Empire State ในนครนิวยอรค  เพื่อใชสองไฟสลับ ٭
สีใหมีภาพลักษณของ Window’95  จดุประสงคเพื่อการโฆษณา
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 Microsoft จายเงนิเหมาซื้อหนังสือพิมพ The Times แหงลอนดอน  ฉบับวันที่ ٭
24 สิงหาคม 2538  เพื่อแจกประชาชนในอังกฤษ

ดวยการทุมโฆษณาเชนนี้เอง  Microsoft จงึก ําหนดเปาหมายในชั้นแรกวา  เมื่อ
ถงึสิน้ป 2538  จะขาย Windows’95  ไดถงึ 40 ลานชุด  แตเนื่องจากมีอุปสรรคดานกระบวน 
ยติุธรรม  เปาหมายดังกลาวจึงลดลงสูระดับ 20-30 ลานชุด  นิตยสาร The Economist (July 8-
14, 1995)  สํ ารวจความเห็นของผูชํ านัญการในวงการคอมพิวเตอรเกี่ยวกับยอดขาย Windows’95  
พบวา คํ าท ํานายแตกตางกันมาก  กลาวคือ มีต้ังแต 14 ลานชุด  (คํ าทํ านายของ Inteco)  ไปจนถึง 
29 ลานชุด (คํ าทํ านายของ Dataquest)

Microsoft Corp กอต้ังขึ้นในป 2520  โดยพอล อัลเลน (Paul Allen)  และ 
วิลเลียม เฮนร่ี เกตส (William Henry Gates)  ตอมานายพอล อัลเลนถอนตัวจากบริษัท   
อาณาจักร Microsoft  จงึตกอยูในความครอบครองของนายวลิเลยีม เฮนร่ี  เกตส  หรือที่รูจักกันใน
นามบลิล เกตส  ซึ่งบัดนี้กลายเปนอภิมหาเศรษฐีระดับโลก

นายวลิเลยีม เฮนร่ี เกตส เกิดในป 2498  ณ เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา   
เมือ่เปนเดก็ สนใจการทดลองทางวิทยาศาสตร  แมเพียงอายุ 15 ป  ก็สามารถสรางเครื่องมือ 
ควบคุมแบบแผนการจราจรในเมืองซีแอตเติลได ตอมาไดศึกษาตอสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  
ณ มหาวิทยาลัยฮารวารด  ในระหวางนั้นไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร และหารายไดจากการ
ขาย Computer Software  แตแลวก็ตัดสินใจเลิกเรียนหนังสือในป 2518  ขณะอายุ 20 ป  เพื่อ 
ทุมเทชวีิตกับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในป 2518  นั้นเอง  บิลล เกตสก็สามารถผลิตโปรแกรม DOS  ซึง่เปนระบบการ
ท ํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร   Microsoft มรีายไดหลักจากการขาย DOS   และกาวกระโดด
คร้ังใหญ  เมื่อ IBM รับ DOS เขาสูคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ที่ IBM ผลิต  ในไมชาไมนานนัก 
DOS กลายเปนระบบที่ครอบงํ าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร

ดวยการเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ IBM      Microsoft ไดผลิต MS-DOS 
ซึง่เปนระบบการทํ างานของ PC  ขนาด 16 bit   และตอมาไดพัฒนาระบบ Windows ข้ึน  ซึ่ง
ประกอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรนับสิบโปรแกรม  ต้ังแต Word Processor ไปจนถึง Disk 
Utilities      Microsoft เตบิใหญจากการขายระบบ Windows    ในจ ํานวน PC 202 ลานเครื่องที่มี
ผูใชในป 2538  ประมาณ  80%  ใชระบบ Windows    ความแพรหลายของระบบ Windows   
ท ําให Computer Software  ระบบอื่นยากที่จะแทรกตัวได  แมวาระบบ Macintosh ของ Apple 
และระบบ OS/2  ของ IBM  จะมปีระสิทธิภาพสูงกวาระบบ Windows  แตการเปนผูมาทีหลังมีขอ
เสยีเปรยีบในขอที่วา ตลาดถูกผูมากอนยึดครองไปแลว  การชักจูงใหผูใชคอมพิวเตอรเปลี่ยนแปลง
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ระบบคอมพวิเตอรซอฟตแวรมิใชเร่ืองงาย  เพราะผูใชคอมพิวเตอรไมเพียงแตจะมีรายจายเพิ่มข้ึน
เทานัน้  หากยงัตองเสียเวลาในการเรียนรูและฝกฝนทักษะการใชระบบการทํ างานใหมอีกดวย

Microsoft ทราบแกใจดีวา  อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรเปนอุตสาหกรรมที่
เทคโนโลยรุีดหนาอยางรวดเร็ว  จึงพยายามพัฒนาระบบ Windows อยูตลอดเวลา  ในป 2533 
Microsoft ผลิตระบบ Windows 3.0  แตมีปญหาในการใช  จนตองผลิตระบบ Windows 3.1  
ในอีกสองปถัดมา

Windows’95 กาวหนาไปจากระบบ Windows อ่ืนๆ  แตผูชํ านัญการดาน
คอมพวิเตอรสวนใหญเห็นวา  มิไดกาวหนาไปกวาระบบ Macintosh  และระบบ OS/2  มากนัก  
เมื่อ Microsoft โหมโฆษณา Windows’95    IBM กต็องออกมาโฆษณาตอบโตวา 32-bit
Operating System  นัน้มใิชของใหม  หากแตเปนระบบที่มีขายในตลาดอยูแลว  ดังเชน OS/2

เดิมที Microsoft ก ําหนดที่จะปลอย Windows’95 สูตลาดในเดือนเมษายน 2537  
แตมปีญหาทางเทคนิคที่ตองปรับใหเขากับโปรแกรมและ Hardware Devices ทีม่ีอยูแลว  ทั้งนี้
เพื่อใหฐานการตลาดกวางขวางที่สุดเทาที่จะเปนไปได  นอกจากนี้ Microsoft ยงัถูกกระทรวง 
ยุติธรรมอเมริกันไตสวนในประเด็นเกี่ยวกับการรวบอํ านาจผูกขาดและการปฏิบัติที่ฝาฝน Anti-
trust Law  ทัง้นีผู้รองเรียนมีทั้งผูผลิตคอมพิวเตอรและผูผลิตซอฟตแวร

การไตสวนของกระทรวงยุติธรรมเกือบทํ าให Windows’95 ไมสามารถวางตลาด
ได  ในเดอืนกรกฎาคม 2537 กระทรวงยุติธรรมยินยอมให Microsoft วางตลาด Windows’95  
โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา Microsoft จะตองระงับพฤติกรรมอันนาสงสัยวาละเมิด Anti-trust Law
เปนการชั่วคราว จนกวาการไตสวนของกระทรวงยุติธรรมจะแลวเสร็จ แตขอตกลงระหวาง
กระทรวงยุติธรรมกับ Microsoft  จกัตองไดรับความเห็นชอบจากฝายตุลาการ  ในเดือนกุมภาพันธ 
2538 ผูพพิากษาสแตนเลย สปอรกิน (Stanley Sporkin)  ไมยอมใหความเห็นชอบขอตกลง 
ดังกลาวนี ้ และกลาวในคํ าพิพากษายาว 45 หนาตอนหนึ่งวา  หากศาลใหความเห็นชอบขอตกลง
ระหวางกระทรวงยุติธรรมกับ Microsoft  ความเหน็ชอบที่ใหนี้ก็จะสื่อสารที่สํ าคัญวา Microsoft
เรืองอํ านาจอยางลนเหลือ  จนทั้งพลังตลาดและรัฐบาลมิอาจจัดการปฏิบัติการเชิงผูกขาดของ 
Microsoft ได  อยางไรก็ตาม ศาลอุทธรณยอมใหความเห็นชอบขอตกลงดังกลาวนี้ในเดือน
มถินุายน 2538  อันนํ ามาสู D-Day ของ Windows’95  เมือ่วนัที่ 24 สิงหาคม 2538

ผูช ํานัญการดานคอมพิวเตอรเชื่อวา  ยอดขาย Windows’95 ในปแรกอาจมิได 
ไปโลดอยางที่คาด  ทัง้นีเ้พราะเหตุวา Windows’95  ท ําใหผูใชคอมพิวเตอรมีรายจายเพิ่มข้ึน   
โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายในการปรับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร หรือมิฉะนั้นก็ตองซื้อ
คอมพวิเตอรเครื่องใหมที่มีประสิทธภาพสูงขึ้น   กวา 60% ของ PC ทีม่ผูีใชอยูในปจจุบันไมเหมาะ
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ทีจ่ะใชระบบ Windows’95  เพราะอยางนอยที่สุดตองเปน 486 PC  โดยใช Memory Chip ขนาด 
16 Megabytes

ป 2538  เปนปที่ยอดขาย PC เพิม่ข้ึนอยางมาก  สวนสํ าคัญเกิดจากความ
ตองการรับส่ืออเนกมิติ (Multimedia)  การที่ Windows’95 ออกสูตลาดในจังหวะนี้  อาจได
ประโยชนในดานยอดขาย  เพราะผูที่ซื้อ PC ใหมเพือ่รับส่ืออเนกมิติบางสวนอาจซื้อ Windows’95 
ดวย  ในขณะที่ผูซื้อ Windows’95 บางสวนตองปรับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรดวยการซื้อ
เครือ่งใหม  บรรยากาศในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรจึงคอนขางสดใส  นอกจากนี้ ยังเปนที่คาดกัน
วา Memory Chip จะมรีาคาแพงขึ้น  เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของความตองการซื้อ

การปรากฏตัวสูตลาดของ Windows’95 มไิดใหหลักประกันเกี่ยวกับอนาคตของ 
Microsoft   หาก Microsoft หยดุยัง้การบกุเบิกเทคโนโลยีใหม และไมสามารปรับตัวในทามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ยักษใหญอยาง Microsoft อาจแคระแกร็นได   
ปรากฏการณที่เกิดแก IBM นบัเปนอทุาหรณอันดีสํ าหรับผูที่อยูในอุตสาหกรรมนี้

หมายเหตุ   ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ Financial Day  ฉบับวนัพุธที่ 30 สิงหาคม 2538
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Microsoft  วิถีการดํ ารงชีวิต  และเงินปนผล

ป 2544 ตองถือเปนปของ Microsoft  หากพระพรหมมีจริง  พระพรหมคงยืน
อยูขาง Microsoft ดวยลิขิตแหงพรหม อนาคตของ Microsoft ในป 2545 แลดูสดใส

เมือ่ป 2543 ปดมานแหงกาลเวลา  Microsoft มฐีานะ ‘ลูกผีลูกคน’ เมื่อตอง 
คํ าพพิากษาฐานละเมิดกฎหมายปองกันการผูกขาด (Anti-Trust Law) ผูพิพากษาโธมัส เพ็นฟลด 
แจ็กสัน (Thomas Penfield Jackson) ส่ังให Microsoft  แตกเปน 2 บริษัท คํ าพิพากษานี้ยอมมีผล
ในการสลายอาณาจักรของ Microsoft  และลดทอนอํ านาจผูกขาดของ Microsoft ในธุรกิจ
คอมพิวเตอรซอฟตแวร

Microsoft ภายใตการนํ าของบิล เกตส (Bill Gates) กํ าหนดยทุธศาสตรการ 
เตะถวงการดํ าเนินคดี เร่ิมตนดวยการยับยั้งมิใหนํ าคดีข้ึนสูการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 
(Supreme Court) โดยทันที  หากแตใหผานศาลอุทธรณ (Appeals Court) ยทุธศาสตรการ 
ถวงเวลาดงักลาวนี้มีเข็มมุงที่จะรอคอยรัฐบาลพรรครีปบลิกัน เพราะเชื่อวา พรรครีปบลิกันเปนมิตร
กบัธรุกิจยักษใหญมากกวาพรรคเดโมแครต

Microsoft ประสบความสํ าเร็จในการนํ าคดีข้ึนสูศาลอุทธรณ พรอมทั้งสามารถ
พสูิจนไดในระดับหนึ่งวา  ผูพพิากษาแจก็สันมีทัศนะอันเปนปรปกษกับ Microsoft  นอกจาก 
คํ าพพิากษาจะอุดมดวยถอยคํ าดาทอและประณาม Microsoft แลว  ผูพิพากษาแจ็กสันก็มิได 
สงบปากสงบคํ า หากยังใหสัมภาษณประณาม Microsoft อีกดวย บทสัมภาษณบางบทมุงเลนงาน
เร่ืองสวนตวัมากจนเกินไป ดังเชนการกลาวหาวา บิล เกตสเปนคนมีปมดอยที่เรียกวา Napoleonic 
Complex และบรรดาผูบริหาร Microsoft ลวนเปนเด็กอมมือที่ยังไมโตเปนผูใหญ

ศาลอุทธรณมีมติใหผูพิพากษาแจ็กสันพนหนาที่ในการพิจารณาคดี Microsoft
พรอมทั้งกลับคํ าพิพากษาหลายตอหลายประเด็น และสงคดีกลับไปใหศาลระดับลางพิจารณา 
รวมทัง้แตงตั้งผูพิพากษาคอลลีน คอลลาร-โคเต็ลลี (Colleen Kollar-Kotelly) เปนผูรับผิดชอบ

ผูพิพากษาคอลลาร-โคเต็ลลียึดจุดยืนประนีประนอม  การถลม World Trade 
Center ในเดอืนกนัยายน 2544 ยิ่งเปนปจจัยกดดันใหอัยการแหงสหรัฐอเมริกาตองประนีประนอม
กับ Microsoft ทัง้สองฝายบรรลุขอตกลงในเดือนพฤศจิกายน 2544  อาณาจักร Microsoft ยังคง
ดํ ารงอยู  มิไดถูกแยกสลายเปนบริษัทเล็กบริษัทนอย
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Microsoft ตกลงที่จะเปดเผยขอมูลของ Windows Operating System เพื่อให
บริษทัอืน่ๆสามารถพัฒนาผลผลิตเพื่อแขงขันกับ Microsoft ได  ขณะเดียวกัน Microsoft ตกลง 
ทีจ่ะไมตอบโตและฟองรองบริษัทคอมพิวเตอรที่มิไดใชซอฟแวรของ Microsoft  ทัง้สองฝายตกลง
แตงตัง้คณะกรรมการอิสระอันประกอบดวยกรรมการ 3 คน เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ขอตกลง

ขอตกลงขางตนนี้เกื้อประโยชน Microsoft อยางเห็นไดชัด  จนถอืเปนชัยชนะของ 
Microsoft ได  อยางไรก็ตาม  คดีการรวบอํ านาจผูกขาดของ Microsoft ยงัไมส้ินสุด  แมรัฐบาล 
สวนกลางจะบรรลุขอตกลงกับ Microsoft แลว  แตมลรัฐหลายตอหลายมลรัฐยังไมยอมรับ 
ขอตกลงนี้  ในจํ านวน 18 มลรัฐที่เปนคูความของ Microsoft มถีงึ 9 มลรัฐที่ไมยอมลงนาม 
ในขอตกลง โดยที่มลรัฐ West Virginia ยืน่ฟอง Microsoft ในฐานละเมิด Anti – Trust Law 
ในศาลแหงมลรัฐ

Microsoft เตบิใหญจากธุรกิจคอมพิวเตอรซอฟตแวร แมการเติบใหญนี้จะเปนผล
จากการลงทุนดาน R&D ในการพัฒนาผลผลิตอยางไมหยุดยั้ง  แตก็มิอาจปฏิเสธไดวา Microsoft
พยายามรวบอํ านาจผูกขาด บางครั้งดวยวิธีการอันไมเปนธรรม  Microsoft เติบโตเปนบรรษัท 
ยักษใหญในเวลาอันรวดเร็ว  และบิล เกตสกลายเปนเศรษฐีมีอันดับของโลก กระนั้นก็ตาม 
Microsoft ยงัเติบโตตอไปอยางไมหยุดยั้ง

นอกจากฐานธุรกิจคอมพิวเตอรซอฟแวรแลว  Microsoft ยงัรุกคืบเขาไปสูธุรกิจ 
Computer Games  และกลายเปน ‘ผูเลน’ สํ าคญัในธุรกิจนี้  โดยที่ตองแขงกับ Nintendo และ
Sony และมชีองทางในการหารายไดไดอีกมาก

การใหบริการทางอินเตอรเน็ตเปนฐานธุรกิจอีกกลุมหนึ่งที่มีอนาคตอันสดใส 
Microsoft กอต้ัง Microsoft Network หรือ MSN ในป 2538  ในยคุสมัยที่ธุรกิจ Dot.Com กํ าลัง 
รุงเรือง MSN ใหบริการขาวสาร การกีฬา และ E-Commerce  และถีบตัวขึ้นมาเปน Search 
Engine ยกัษใหญ เคียงบาเคียงไหลกับ Yahoo และ AOL (American Online)  MSN กลายเปน
Search Engine ทีป่ระชาชนชาวอเมริกันใชมากที่สุด แซงหนา Yahoo ต้ังแตปลายป 2544  
อนึ่ง Microsoft ซื้อ Hotmail ในป 2540 ผูที่เขา www.hotmail.com จะถูกสงตอไปยัง MSN

.Net Strategy เปนยทุธศาสตรการพัฒนาสํ าคัญของ Microsoft  ในอนาคต 
MSN เปนประตูทางเขาสู .Net Services  ผูบริโภคจะสามารถใชบริการโทรศัพท เลนเกม X-Box
จองโรงแรม ซื้อต๋ัวเครื่องบิน ใชบริการ E-Commerce ชํ าระคาสินคาและบริการ นัดพบหรือ
นัดประชุม ฯลฯ  ทัง้หมดนีร้วมศูนยอยูในระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่พัฒนาโดย Microsoft 



96

นบัต้ังแตป 2543 เปนตนมา Microsoft เร่ิมใหบริการที่เรียกวา Passport ผาน MSN อันเปน
พฒันาการขั้นตนของ .Net Services ทัง้หมดนี้เปนการเตรียมตัวเขาสู The Digital Decade

การขยายอาณาจักรธุรกิจของ Microsoft ทํ าให Microsoft เขามามีอิทธิพลทั้ง 
ในชวีติทางเศรษฐกิจและชีวิตทางวฒันธรรมของมนุษย โดยที่ผูคนจํ านวนมากไมรูตัว และนับวัน
อิทธิพลดังกลาวนี้มีแตทับทวี คนจํ านวนไมนอยเริ่มต้ังคํ าถามวา เราจะดํ ารงชีวิตโดยปราศจาก
Microsoft ไดอยางไร  ประชาชนในประเทศที่ยากจนมากๆอาจปลอดพนจากอิทธิพลของ
Microsoft แตสํ าหรับผูที่เขาสูกระแสคอมพิวเตอรานุวัตร (Computerization) การหลีกหนีอิทธิพล
ของ Microsoft เปนเรื่องยากยิ่ง

เมื่อเร็วๆนี้ สก็อต เบอรินาโต (Scott Berinato) เขยีนบทความเรื่อง “How to Run 
a Microsoft-free Shop” ตีพมิพใน CIO Newsletter (อันเปน Online Newsletter) ฉบับวันที่ 15 
ธนัวาคม 2544 - 1 มกราคม 2545 (www.cio.com)  ปรากฏวาไดรับการสนองตอบจากผูอาน
จ ํานวนมาก สวนใหญเห็นวา ยังไมมีระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรใดที่จะทดแทน Microsoft ได  
ไมยกเวนแมแต Linux

อารต แจนเก (Art Jahnke) ต้ังค ําถามเพื่อจุดวิวาทะวา “Would You Try Life 
Without Microsoft ?” (CIO Newsletter, January 10, 2002)  การที่ผูคนยึดติดอยูกับ Microsoft
เปนเพราะ Microsoft อํ านวยความสขุใหมนุษย หรือเปนเพราะภาวะจํ ายอม เราจะดํ ารงชีวิตอยู
โดยปราศจาก Microsoft ไดหรือไม  และอยางไร

Microsoft มีฐานะการเงินอันมั่นคง เนื่องจากมีกํ าไรมหาศาล (ดูตารางที่ 1)  
แต Microsoft ไมยอมจายเงินปนผล  ราลฟ เนเดอร (Ralph Nader) ผูน ําขบวนการประชาชนแหง
สหรัฐอเมริกาในนามขององคกร Consumer Project on Technology สงจดหมายเปดผนึก 
ถงึผูบริหาร Microsoft โดยมสีาระส ําคัญวา นโยบายการไมจายเงินปนผลแกผูถือหุนปแลวปเลา
เปนปฏิบัติการที่ทํ าให Microsoft เสยีภาษแีกรัฐบาลนอยกวาที่ควรจะเปน  ในปจจุบัน Microsoft  
มดุีลเงนิสดสงูถึง 36,000 ลานดอลลารอเมริกัน  นโยบายการไมจายเงินปนผลใหประโยชนแก 
ผูถอืหุนรายใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งบิล เกตส เพราะเมื่อรับเงินปนผลก็ตองเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ยิง่ฐานะรํ ่ารวยมากเพียงใด ก็ยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูงมากเพียงนั้น แตเมื่อยังไมจาย
เงนิปนผลก็ยังไมตองเสียภาษี

Microsoft เปนสตัวเศรษฐกิจโดยปราศจากขอกังขา แตสัตวเศรษฐกิจยักษใหญ
ดุจเดียวกับ Microsoft ก ําลงัคบืคลานเขามามีอิทธิพลในชีวิตทางเศรษฐกิจและชีวิตทางวัฒนธรรม
ของมนุษยมากขึ้นเรื่อยๆ
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ตารางที่ 1
ฐานะการเงินของ Microsoft Corporation

ปบัญชี 2540 – 2543
(ลานดอลลารอเมริกัน)

ขอมูล 2540 2541 2542 2543

1. รายรับสุทธิจากการขาย 15,262 19,747 22,956 25,296

2. เงินไดกอนเสียภาษี 7,117 11,891 14,275 11,525

3. เงินไดหลังหักภาษี 4,490 7,785 9,421 7,721

4. เงินไดสุทธิ 4,490 7,785 9,421 7,346

ที่มา      www.business.com
หมายเหตุ      ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

หมายเหตุ
1. บทสรุปสถานการณของ Microsoft ป 2544 ดู Kevin Anderson, “Microsoft 

Celebrates a Good Year”, BBC News (December 28, 2001) www.bbc.co.uk

2. ขอมูลเกี่ยวกับ MSN (Microsoft Network) ดู Fiona Harvey, “Microsoft’s 
Direct Connection to the Customer”, Financial Times (December 31, 2001)

3. ขอมลูฐานะการเงินของ Microsoft  ดู www.business.com

4. ขาวการตอตาน Microsoft ในประเด็นการไมจายเงินปนผล ดู Rebecca 
Buckman and John R. Wilke, “Nader Blasts Microsoft for Not Paying Dividend”, Asian 
Wall Street Journal (January 8, 2002)

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจดัการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม   
 2545



98

Robotization

ผมเคยชมภาพยนตรเร่ือง Robocop หลายภาค  ภาคแรกดวยความตั้งใจ  ภาค
อ่ืนๆดวยเหตุบังเอิญ  หากผมเปนคนราย ผมคงตองรูสึกเกรงกลัว Robocop

Robocop เปนต ํารวจที่ถูกผูรายยิงบาดเจ็บสาหัส  จนตองแปลงโฉมเปนหุนยนต
กึง่มนุษย  แต Robocop เปน ‘หุนยนต’ ฝายธรรมะ  ภาพยนตรหุนยนตสวนใหญจะแสดงถึง 
หุนยนตฝายอธรรม  หุนยนตไมมีชีวิตจิตใจ  แตถูกสั่งใหกระทํ าการหรือไมกระทํ าการตามโปรแกรม
ทีก่ ําหนดไว  ในยามที่หุนยนตกอการรายจึงแลดูนากลัว  เพราะไมมีใครหยุดยั้งมันได  เวนแตคนที่
กมุกลไกการบงัคบัหุนยนตตัวนั้น  มิหนํ าซํ้ าหนาตาหุนยนตยังถมึงทึง  และไมเจริญตาอีกดวย

บัดนี ้ นกัวทิยาศาสตรสามารถสรางกลไกและโปรแกรมเพื่อใหหุนยนตโปรยยิ้มได  
ความถมึงทึงลดนอยลง เพราะหุนยนตสามารถแสดงออกซึ่งความเปนมิตร แตใครเลาจะแนใจ 
ไดวา  หุนยนตจะไมซอนดาบไวในรอยยิ้ม ?

ความพยายามในการสรางหุนยนตเพิ่งเริ่มตนภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้เอง  
สวนใหญเปนการบุกเบิกการวิจัยในสหรัฐอเมริกา  การวิจัยเพื่อสรางหุนยนตมีอยู 3 แนวทาง

แนวทางทีห่นึง่ ไดแก การพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาที่เรียกวา Cybernetics 
ดวยการสรางวงจรอิเล็กทรอนิกเลียนแบบระบบประสาทของมุนษย พรอมกับการสรางหุนยนต 
ที่บรรจุวงจรอิเล็กทรอนกิดงักลาว  เพือ่ใหกระทํ าการตามแบบแผนอยางงายๆ

แนวทางที่สองเรียกวา Artificial Intelligence (AI) ไดแก การพัฒนาคอมพิวเตอร
ใหมี ‘ปญญาเทียม’ เลยีนแบบระบบความคิดที่มีลํ าดับแหงเหตุผลของมนุษย  การวิจัยและการ
พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรแนวทางนี้ประสบความสํ าเร็จอยางดียิ่ง  ประมาณป 2508 เร่ิมมี
คอมพวิเตอรที่สามารถแกโจทยคณิตศาสตร เรขาคณิต และตรรกวิทยา รวมตลอดจนเลนหมากรุก
ได  ในทศวรรษ 2510 นักวิจัยแหง M.I.T. และมหาวทิยาลัยสแตนฟอรด  เร่ิมติดกลองโทรทัศนและ
แขนเขากับคอมพิวเตอรที่มี ‘ปญญาเทียม’  ซึ่งกลายเปนหุนยนตที่ถูกสั่งการโดยคอมพิวเตอร  
ในระยะแรก หุนยนตนี้ไมสามารถทํ างานตามที่ถูกสั่งการอยางมีประสิทธิภาพได  อาทิเชน การเก็บ
ของจากพืน้ขึน้สูโตะตองใชเวลานานนับคร่ึงชั่วโมง  ความขอนี้แสดงใหเห็นวา  การสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อใหมี ‘ปญญาเทียม’ เปนเรือ่งงายกวาการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหมีการ
รับรู (Perceiving)  และการกระทํ า (Acting)
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แนวทางทีส่าม ไดแก การพัฒนาองคความรูในสาขาวิชา Robotics เพือ่เลียนแบบ
ววิฒันาการดานจิตใจของสัตว ซึ่งชวยใหหุนยนตมศัีกยภาพในการสนองตอบเชนเดียวกับสัตว

แมวาสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่บุกเบิกการผลิตหุนยนต แตการใชหุนยนต 
ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมปรากฏในญี่ปุนมากกวาสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก  
ดวยเหตุดังนี้ ญ่ีปุนจึงเปนที่ส่ิงสถิตของประชากรหุนยนตมากกวาประเทศอื่นใดในโลก กระบวน
การใชหุ นยนตทดแทนแรงงานมนุษยในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือที่เรียกวา 
Robotization เปนกระบวนการทีก่อเกิดในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ สวนสํ าคัญเปนผล
จากปญหาการขาดแคลนแรงงาน

อุตสาหกรรมที่มีการใชหุนยนตในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมาก ไดแก  
อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมรถจักรยาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรม 
เครือ่งจกัรกล  อีกทั้งมีแนวโนมที่จะใชหุนยนตทดแทนแรงงานมนุษยในอุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย
และอุตสาหกรรมกอสราง

นับต้ังแตปลายทศวรรษ 2510 เปนตนมา เมื่อญ่ีปุนเผชิญกับปญหาการ 
ขาดแคลนแรงงานราคาถูกอยางรุนแรง ผูประกอบการอุตสาหกรรมในญี่ปุนจึงเริ่มใชหุนยนต 
ทดแทนแรงงานมนุษย ความตองการใชหุ นยนตที่มีมากขึ้นทํ าใหมีการผลิตหุนยนตเพื่อปอน 
โรงงานอตุสาหกรรมมากขึน้  โรงงานผลิตหุนยนต ณ เมืองนาโกยา  ถึงกับใชหุนยนตผลิตหุนยนต
ดวยกันเอง

เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมยายที่ต้ังจากญี่ปุนไปสูสหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 2520  
โดยเฉพาะอยางยิง่โรงงานรถยนต ผูประกอบการชาวญี่ปุนก็มีสวนชวยเพิ่มเชื้อแหงกระบวนการใช
หุนยนตทดแทนแรงงานมนุษยในสหรัฐอเมริกา

กระบวนการ ‘หุนยนตนุวัตร’ นาจะขยายตวัไดมากกวาที่เปนมา  หากตนทุนการ
ผลิตหุนยนตลดลงและประสิทธิภาพการทํ างานของหุนยนตเพิ่มข้ึนจากระดับที่เปนอยูในปจจุบัน  
กระนั้นก็ตาม บรรดาประเทศที่กํ าลังเผชิญปญหาการขาดแคลนแรงงานราคาถูก เร่ิมหวังพึ่ง 
หุนยนตดวยกนัทัง้สิ้น ความขอนี้รวมทั้งประเทศไทยดวย  อดีตเลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติถึงกับกลาววา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ควรจะมีแผนเกี่ยวกับการใชหุนยนต

หุนยนตถึงจะทํ างานแทนมนุษยได  แตความสามารถในการทํ างานยังคอนขาง
จ ํากดั  โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดีเทามนุษย อีกทั้งยังแตกตางจาก
มนุษยที่ขาดจินตนาการ จุดแข็งของหุนยนตอยูที่ความคงทนในการตรากตรํ าทํ างาน โดยไมมี 
ขีดจํ ากัดทางกายภาพเทามนุษย ขอสํ าคัญหุนยนตไมสามารถนัดหยุดงานได เพราะหุนยนต 
ยงัไมรูสึกถงึการกดขี่ขูดรีดแรงงานของนายทุน  โรงงานที่มีแตหุนยนตที่ไรสํ านึก ความรูสึก และ
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จนิตนาการ จึงไมมีปญหา ‘แรงงานสัมพันธ’ แตมนษุยพยายามพัฒนาหุนยนตที่มีสํ านึก ความรูสึก 
และจินตนาการ  เพราะเชื่อวาจะมีประสิทธิภาพในการทํ างานและศักยภาพในการแกปญหา 
เทาเทียมมนุษย ถึงเวลานั้นโรงงานอตุสาหกรรมที่มีหุนยนตประเภทนี้อาจเผชิญปญหา ‘หุนยนต
สัมพันธ’  เพราะหุนยนตพากันนัดหยุดงาน

การใชหุนยนตทดแทนมนุษยในการทํ างาน ไมเพียงแตเปลี่ยนโฉมหนาโรงงาน 
อุตสาหกรรมเทานั้น  หากยังมีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศอีกดวย  ตามปกติแลว ประเทศ
ทีม่แีรงงานราคาถูกมักจะมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการ
ผลิตสินคาที่ใชแรงงานเขมขน (Labour-Intensive Production)  ความไดเปรียบนี้จะนอยถอยลง  
หากตนทนุการผลติหุนยนตลดลง  และหุนยนตมีประสิทธิภาพในการทํ างานดีข้ึน  ดวยการพัฒนา
หุนยนตอยางกาวกระโดดนี้เอง  แมแตประเทศที่มีปญหาการขาดแคลนแรงงานราคาถูก ก็ยังอาจ
ธ ํารงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินคาที่ใชแรงงานเขมขนได  เพียงแตเปลี่ยนเปน
การผลิตที่ใชหุนยนตเขมขน (Robot-Intensive Production) เทานัน้   ดวยเหตุดังนี้เอง  ประเทศ 
ที่มีปญหาการขาดแคลนแรงงานก็ยังสามารถสงออกสินคาที่ใชแรงงานเขมขนได ทั้งนี้เปนผลจาก
ความกาวหนาของไมโครอิเล็กทรอนิกสควบคูกับการพัฒนาหุนยนต

ในขณะที่ประเทศที่กํ าลังมีปญหาการขาดแคลนแรงงานเริ่มเขาสูกระบวนการ  
‘หุนยนตนุวัตร’  ประเทศที่มีการใชหุนยนตอยางแพรหลายกลับถอนหุนยนตออกจากโรงงาน  
กระบวนการที่กลับตาลปตร  ซึ่งอาจเรียกวา De-robotization นี ้  ก ําลังเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน  
รายงานของสํ านักขาว AP-Dow Jones  กลาววา  กลุมบริษัท NEC Corp ก ําลงัถอนหุนยนต 
ออกจากโรงงานและใชมนุษยกลับเขาไปแทนที่   Sony  และ Toshiba  ก ําลังเจริญรอยตาม  แมแต
บริษัทรถยนตดังเชน Toyota กก็ ําลงัปรับตัวในเรื่องนี้เชนเดียวกัน (The Nation, March 15, 1996)

ขอมลูในป 2537  บงบอกวา ญ่ีปุนมีหุนยนตที่ใชงานในอุตสาหกรรมถึง 377,000 
ตัว  คิดเปนมากกวารอยละ 60 ของจํ านวนหุนยนตอุตสาหกรรมทั้งหมดในโลก  ในขณะที่สหรัฐ
อเมริกามหีุนยนตอุตสาหกรรมเพียง 55,000 ตัว  สหพันธโรบอติกสระหวางประเทศ (International 
Federation of Robotics)  ซึง่มสํี านกังานในนครสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน  เปนองคกรที่เก็บ 
รวบรวมสถิติจํ านวนประชากรหุนยนต

การขยายตัวของกระบวนการ ‘หุนยนตนุวัตร’  สวนหนึง่เปนผลจากการขยายตัว
ของระบบการผลิตแบบ FMS (Flexible Manufacturing Systems)  ซึง่รับเอาระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ (Automation)  ดวยเหตดัุงนัน้  จึงมีการใชหุนยนตในขั้นตอนตางๆของกระบวนการผลิต  
แตกลไกการผลิตในระบบดังกลาวนี้ซับซอนและเสียตนทุนการผลิตสูง  แมจะชวยใหสินคาที่ผลิต
ไดมีคุณภาพที่คงเสนคงวา ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขยายตัวในชวงที่เศรษฐกิจญ่ีปุนรุงเรือง  
และเงินเยนมคีาตํ่ ากวาความเปนจริง (Undervaluation)  คร้ันเมื่อเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับ
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เงินเยนมีคาถีบตัวสูงขึ้น สินคาญี่ปุ นสงออกไดนอยลง และขายภายในประเทศไดนอยลง  
เนื่องจากการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา อุตสาหกรรมตางๆ 
ในญี่ปุ นตองปรับตัวในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อลดตนทุนการผลิต การละทิ้งกลไก 
การผลิตที่สลับซับซอนและหันมาใชเครื่องมือการผลิตอยางงายๆ เปนยุทธวิธีที่สํ าคัญในการลด 
ตนทุนการผลิต การคอยๆตีจากระบบการผลิตแบบอัตโนมัติยังผลใหความตองการใชหุนยนต 
ลดนอยลง

เหตุผลสํ าคัญอีกประการหนึ่งที่โรงงานญี่ปุนพากันถอนหุนยนตออกจากกระบวน
การผลติ กคื็อ หุนยนตมีรูปรางเทอะทะ กินพื้นที่มาก  โรงงานที่ใชหุนยนตในการผลิตสินคาตองมี
ขนาดใหญกวาโรงงานปกติ  นอกจากนี้ หุนยนตยังไมมีความละเมียดละไมเทามนุษยอีกดวย

โลกในปจจุบันกํ าลังเผชิญปรากฏการณสองดาน  ดานหนึ่งเกิด Robotization 
ในประเทศทีข่าดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหม Robotization  
ควรจะขยายตัวไดมากในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แตเปนเพราะปญหาการวางงานทํ าให
กระบวนการใชหุ นยนตทดแทนแรงงานมนุษยในประเทศเหลานี้ไมขยายตัวเทาที่ควร ในอีก 
ดานหนึ่งเกิด De-robotization ในญี่ปุน  อันเปนผลจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและการแข็งตัว
ของคาเงินเยน

ไมเปนทีแ่นชัดวา  กระบวนการเลิกใชหุนยนตในญี่ปุนเปนปรากฏการณชั่วคราว
หรือปรากฏการณถาวร  แตการใชหุนยนตทดแทนแรงงานมนุษยยังคงเกิดขึ้นในสวนอื่นๆของโลก  
โดยไมแนชัดวา Robotization  กับ De-robotization   กระแสใดจะหนักแนนกวากัน

หากมคีวามกาวหนาทางดาน Robotics  จนมกีารพฒันาหุนยนตที่มีปญญา การ
รับรู ความรูสึกนึกคิด และจินตนาการ ตลอดจนมีการผลิตหุนยนตดังกลาวนี้ในราคาถูก  กระแส 
Robotization กจ็ะกลบลบ De-robotization   ถงึเวลานัน้  โลกนี้ก็จะเปนโลกของหุนยนต โดย 
หุนยนต และเพื่อหุนยนต

หมายเหตุ   ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 12 เมษายน 2539
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Compact Discs

อุตสาหกรรมแผนเสียง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Record Industry ก ําลังอยูใน
ภาวะถดถอยชนิดที่ผูผลิตกํ าลังหวั่นวิตก

คํ าวา  “แผนเสียง” ที่ใชในที่นี้มีความหมายครอบคลุมกวางขวาง  มิไดจํ ากัด
เฉพาะแผนเสียงในความหมายดั้งเดิม  ไมวาจะเปน Single หรือ Long-playing Record  หากมี
ความหมายครอบคลุม Recorded Music หรือผลิตภณัฑที่บันทึกเสียงดนตรีทั้งมวล  ดังนั้นจึงรวม
แผนเสียง เทปคาสเซ็ตต (Cassette)   และคอมแพ็คดิสก (Compact Discs)

อุตสาหกรรมแผนเสียง  ซึ่งรุงเรืองมากในระหวางป 2530-2537  ตองเผชิญภาวะ 
ถดถอยในระหวางป 2538-2539  และคาดวาจะยืดเยื้อถึงป 2540  ในป 2539 ยักษใหญผูผลิต 
ผลิตภัณฑเสียงเพลงเหลานี้บางบริษัทตองลดคนงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง PolyGram  และ 
Warner Music  ธรุกจิจดัจ ําหนายผลิตภัณฑเสียงเพลงไดรับผลกระเทือนเปนดานแรก  บรรดา
ยกัษใหญในธุรกิจนี้ในสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปน TransWorld Entertainment,  Music Land 
Group  หรือ Bolckbuster Music พากนัปดสาขาจํ านวนมากในชวงป 2538-2539

ภาวะถดถอยหรือความซบเซาทางเศรษฐกิจนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิด
ภาวะถดถอยในอุตสาหกรรมแผนเสียง  ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก  มูลคาการขายผลิต
ภัณฑเสียงเพลงมีวัฏจักรธุรกิจของมัน โดยยอดขายจะถีบตัวขึ้นสูงในฤดูการพักรอนหรือตาก
อากาศ หากการทองเที่ยวเพื่อพักรอนหรือตากอากาศลดลง ยอดขายผลิตภัณฑเสียงเพลง 
จะหดตวัตามไปดวย  ดังนั้น ในฤดูการพักรอนใดที่ยอดขายเทปคาสเซ็ตตและคอมแพ็คดิสกมิได
ถีบตัวสูงขึ้นมากกวาชวงเวลาอื่นของปเดียวกัน ผูประกอบการก็ตองเตรียมรับมือกับความตกตํ่ า
ทางธุรกิจ

ในบรรดาผลติภัณฑเสียงเพลงทั้งปวง  แผนเสียงนับเปนผลิตภัณฑลาสมัย  โดยที่
เทปคาสเซ็ตตมีความลาหลังรองลงมา  และคอมแพ็คดิสกเปนโสตภัณฑ (Audio Product)  ลาสุด
ทีม่กีารผลิตในลักษณะ Mass Production

แผนเสยีงมีประวัติยอนไปไกลถึงประดิษฐกรรมของโธมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas 
Alva Edison) ในป 2419  เทปคาสเซ็ตตเร่ิมมีการผลิตในป 2506  ในขณะที่คอมแพ็คดิสกเปน 
ประดิษฐกรรมในชวงป 2525-2526
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คอมแพค็ดิสกเปนผลผลิตที่มีพื้นฐานมาจาก Theory of Digital Audio ของโจเซฟ  
ฟูริเยร (Joseph Fourier, 1768-1830)  นกัคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศส   แฮรร่ี ไนคริสต (Harry 
Nyquist, 1889-1976) นกัฟสิกซชาวอเมริกันแหง Bell laboratories  ไดน ําทฤษฎีของฟูริเยรมา
พฒันา จนสามารถเสนอบทความเรื่อง “Certain Topics in Telegraph Transmission Theory” 
ตอทีป่ระชุมทางวิชาการของ The American Institute of Electrical Engineers ในป 2471   
อีกทศวรรษตอมา  ผลงานของนักคณิตศาสตรอีกคนหนึ่งของ Bell Laboratories คือ คล็อต เอ็ลวูด 
แชนนอน (Claude Elwood Shannon, 1916-)  ในบทความเรื่อง “A Mathematical Theory of 
Communication” น ํามาซึ่งศาสตรแขนงใหม  อันไดแก Information Theory   พืน้ฐานทางทฤษฎี
เหลานีม้กีารพัฒนาตอมาโดยนักวิจัยแหง Massachusetts Institute of Technology ในป 2503  
คือ  เออรวิง รีด (Irving S. Reed)  และกสุตาฟ โซโลมอน (Gustave Solomon)

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานอื่นๆมีสวนเกื้อกูลการผลิตคอมแพ็คดิสก 
ในเวลาตอมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งความกาวหนาในดานคอมพิวเตอร การผลิตทรานซิสเตอร  
แผงวงจรหรือไมโครชิป และ working laser  ในชวงทศวรรษ 2510 มีการแขงขันในการผลิต 
โสตภัณฑระบบดิจิทอล (Digital Audio)  ระหวางญี่ปุนกับเนเธอรแลนด  ฝายญี่ปุนประกอบดวย
NHK Technical Research Institute  และ Sony Corparation   ฝายเนเธอรแลนดก็คือ NV 
Philips  ในกลางทศวรรษ 2510 นั้น  มีการผลิตเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทอล (Digital 
Recorder)  บริษทัโสตทัศนภัณฑหลายตอหลายบริษัทใชระบบ Digital Master Recordings ใน
การผลิตแผนเสียง LPs ระบบ analog   คร้ันในป 2521 เร่ิมมีการผลิต Laser Videodisc  โดย
บริษัท Magnavox  อันเปนบริษัทในเครือของ Philips  แตไมประสบความสํ าเร็จในเชิงพาณิชย  
Laser Videodisc เปนแผนบันทึกภาพและเสียงในระบบ analog มขีนาดเทากับแผนเสียง LPs  
โดยทีม่คีวามยาวดานละ 1 ชั่วโมง  ความสํ าเร็จในการผลิต Videocassette Recorder ในเวลา 
ตอมา  ทํ าให Laser Videodisc ประสบความลมเหลวในทางธุรกิจโดยสิ้นเชิง  แตพัฒนาการของ
ประดษิฐกรรมเหลานี้เกื้อกูลตอการกอเกิดของ Compact Disc Technology ในเวลาตอมา

ในชวงปลายทศวรรษ 2522 นั้นเอง  มีบริษัทและสถาบันตางๆ พยายามพัฒนา 
Prototype Digital Audio System ทีแ่ตกตางกันอยางนอย 9 ระบบ  ในป 2522 Philips และ 
Sony ท ําสญัญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรรวมกันพัฒนา Prototype Digital Audio System  เพื่อให
มีระบบและผลผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกัน อันเปนผลใหผูผลิตผลิตภัณฑอิเล็กโทรนิกจํ าตองรับ
มาตรฐานที่กํ าหนดโดย Philips/Sony ในเวลาตอมา  ในป 2525 เครื่องเลนคอมแพ็คดิสกเร่ิมออก
จ ําหนายในญี่ปุนและยุโรปโดยที่วางตลาดในสหรัฐอเมริกาในปตอมา

เมื่อเครื่องเลนคอมแพ็คดิสกออกสูตลาดในญี่ปุน ยุโรปตะวันตก และสหรัฐ
อเมริกา ในชวงป 2525-2526 นั้น ตลาดมิไดรูสึกตื่นเตนกับประดษิฐกรรมใหมนี้มากนัก  สวนหนึ่ง



104

เปนเพราะมีขาวเกี่ยวกับการพัฒนา ‘ของเลน’ ชิน้ใหมมานานกวาครึ่งทศวรรษแลว  อีกสวนหนึ่ง
เปนเพราะราคาแพง  ในประการสํ าคัญ แมจะมีเครื่องเลน แตไมมีคอมแพ็คดิสก หรือ CDs สํ าหรับ
เลน  เมือ่เครือ่งเลนคอมแพ็คดิสกออกสูตลาดในป 2525 นั้น  มีโรงงานผลิต CDs อยูเพียง 2 โรง  
โรงหนึง่อยูในเยอรมนีตะวันตก อีกโรงหนึ่งอยูในญี่ปุน  แตแลวเมื่อตลาดเครื่องเลนคอมแพ็คดิสก
ขยายตัว  โรงงานผลิต CDs เร่ิมผุดขึ้นเพื่อผลิต CDs สนองตอบความตองการของตลาด   
เร่ิมตนดวยการนํ าโสตภัณฑเดิมที่ปรากฏในรูปแผนเสียง LPs กดี็  และเทปคาสเซ็ตตก็ดี  มาแปลง
โฉมเปน CDs

การปรากฏตัวของเทปคาสเซ็ตตในชวงปลายทศวรรษ 2500  ยังผลใหสวนแบง
ตลาดของแผนเสียง LPs คอยๆลดลง  พอถงึตนทศวรรษ 2520 เทปคาสเซ็ตตสามารถแซงหนา
แผนเสียง LPs   คร้ันเมื่อ CDs ปรากฏสูตลาด  แผนเสียง LPs กเ็หลอืสวนแบงตลาดอันนอยนิด 
ในปลายทศวรรษ 2520  และไมมีความสํ าคัญใดๆในทศวรรษตอมา

การเติบโตของ CDs ในระยะแรกเริ่มเกิดจากอุปสงคในการซื้อสินคาทดแทน 
(Replacement Demand)   คนทีเ่คยซื้อแผนเสียง  LPs หรือเทปคาสเซ็ตต  เมื่อหันมาเลน CDs  
มกัจะเริม่ตนดวยการซื้อเพลงที่เคยซื้อมากอนแลว  ประกอบกับการผลิต CDs  ในชวงแรกมักจะนํ า
เพลงเกามาผลิตในรูป CDs  เพราะนอกจากจะผลิตไดงายและรวดเร็วแลว  ยังเสียตนทุนการผลิต
ต่ํ าอีกดวย  ความตองการซื้อ CDs ทดแทนโสตภัณฑที่มีอยูเดิมปรากฏอยางชัดเจนในกรณีของ
เพลงคลาสสกิ  โสตภัณฑคลาสสิกที่ผลิตมาเกากอนมีเสนหทางประวัติศาสตร ผูบริโภคมีโอกาสได
ฟงฝมอืการเลนดนตรีของนักดนตรีนามอุโฆษในอดีต หลายคนถึงแกมรณกรรมไปแลว  ความขอนี้
รวมทัง้การฟงดนตรทีีม่วีาทยากรชั้นเยี่ยมดวย  ดวยเหตุนี้ บรรดาบริษัทแผนเสียงจึงพากันนํ าเทป
มาสเตอรของเกาออกมาปดฝุน  และแตงเสียงโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อผลิต CDs สนอง
ความตองการของตลาด  งานของ Artur Schnabel,  Jascha Heifetz,  Bruno Walter,  Arturo 
Toscanini ฯลฯ  พร่ังพรูสูตลาดอยางไมขาดสาย

ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจมีสวนผลักดันใหตลาด CDs ขยายตัวอยางสํ าคัญดวย  
แมวาเครื่องเลน CDs ออกสูตลาดในชวงป 2525-2526  อันเปนชวงที่ระบบเศรษฐกิจโลกกํ าลัง
เผชญิภาวะถดถอยอยางรุนแรง  แตเมื่อสังคมเศรษฐกิจโลกฟนตัวในชวงหลังของป 2529  และ
ตามมาดวยภาวะเศรษฐกิจฟองสบู  โดยเฉพาะอยางยิ่งในญี่ปุนและอาเซียตะวันออก  ตลาด CDs
ขยายตัวอยางรวดเร็ว

แตแลวตลาด CDs เร่ิมถดถอยในป 2538  โดยเฉพาะอยางยิ่งการถดถอยของ 
Classical CDs  การพองตัวของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูชวยใหตลาด CDs ขยายตัวฉันใด   
การแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูก็ชวยฉุดตลาด CDs ฉันนัน้  ภาวะเศรษฐกิจถดถอยถูกซํ้ าเติม
ดวยการตกตํ่ าของอุปสงคในการซื้อ CDs ทดแทนแผนเสียง LPs  และเทปคาสเซ็ตต  กระบวนการ
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ทดแทนอปุสงคกํ าลังสิ้นสุดลง  ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทํ าให CDs มอีายกุารใชงานยืนยาว
มสีวนน ํามาซึง่การตกตํ่ าของอุปสงคการทดแทนดวย  อายุการใชงานของ CDs ยิง่ยาวนานเพียงใด  
ยิง่ยดืเวลาของการมีอุปสงคการทดแทนออกไปนานเพียงนั้น ความออนไหวของอุปสงคที่มีตอการ
เปลีย่นแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา CDs มใิชสินคาที่จํ าเปนแก
การครองชีพ  หากแตเปนสินคาฟุมเฟอย  ตลาด CDs จะถดถอยยาวนานเพียงใด  ข้ึนอยูกับความ
ลาชาในการฟนตัวทางเศรษฐกิจของสังคมโลก

สํ าหรับ Classical CDs  ระบบการตลาดของอุตสาหกรรมดนตรี  มีสวนกํ าหนด
ขนาดของตลาด CDs ดวย  บริษทัแผนเสียงยักษใหญทั้งหลาย   ไมวาจะเปน Sony Music,  EMI  
หรือ Deutsche Grammophone  มีจารีตในการทํ าสัญญาผูกพันในการอัดแผนเสียงกับวง 
Symphony Orchestra ทีม่วีาทยากรทีม่ชีื่อเสียง  เพราะมีหลักประกันเกี่ยวกับตลาดระดับหนึ่ง  
ขณะเดยีวกนั วงดนตรียักษใหญทั้งหลายมักจะมีการจัดระบบสมาชิก เพื่อหาหลักประกันเกี่ยวกับ
จ ํานวนผูชมคอนเซิรตตลอดฤดู  สมาชิกวง Symphony Orchestra วงหนึง่วงใดมีแนวโนมที่จะซื้อ 
CDs ที่บรรเลงโดยวงดนตรีที่ตนเปนสมาชิก ระบบสมาชิกของวงดนตรีนอกจากจะชวยประคอง
ความอยูรอดทางธุรกิจของวงดนตรีแลว ยังจูงใจใหบริษัทแผนเสียงทํ าสัญญาผูกพันในการอัด 
แผนเสียงกับวง Symphony Orchestra  ทีม่สีมาชกิจํ านวนมากอีกดวย

ระบบการตลาดดังที่เปนอยูนี้ทํ าใหอุตสาหกรรมดนตรีไมมีความหลากหลาย 
ของผลผลิต (Product Differentiation)  ตลาด Classical CDs  จะมีแตการผลิตซํ้ า (re-release)  
บทเพลงที่เคยปรากฏเปนแผนเสียง LPs และเทปคาสเซ็ตตมากอนแลว  เพียงแตเปลี่ยนรูปแบบ
โสตภัณฑมาเปน CDs กับบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรียักษใหญที่กํ ากับโดยวาทยากรที่มี 
ชื่อเสียงเทานั้น  วาทยากรและนักดนตรีหนาใหมยากที่จะเสนอผลผลิตที่มีการตีความใหม  
อันแตกตางไปจากวาทยากรและนักดนตรีหนาเกา  เพราะบริษัทแผนเสียงไมตองการแบกรับภาระ
ความเสี่ยงตอความลมเหลวทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่มีสภาวะความถดถอย 
ทางเศรษฐกจิ ยิง่บทเพลงของนักแตเพลงหนาใหมเปนอันไมตองกลาวถึง

บริษัทแผนเสียงมิได ต างจากบริษัทภาพยนตรในขอที่พึ่งการขายชื่อดารา   
Classical CDs พึง่การขายชื่อวาทยากร  ซึง่หลายตอหลายคนถึงแกมรณกรรมไปแลว  ดังเชน 
Herbert von Karajan  หรือ Eugene Ormandy  หรือมฉิะนัน้ก็พึ่งการขายชื่อนักดนตรีและนักรอง
ทีเ่ปนดารา  ดังเชน Sviatoslav Richter  หรือ Maria Callas   ยิง่ดนตรปีอบดวยแลว  ยิ่งตองวิ่งหา
ดารา ทุกบริษัทตองมีดาราใหญสังกัด และทุมการโฆษณาในการขายบทเพลงของดาราใหญ   
ดังจะเหน็ไดจากจุดขายในป 2540 ของบริษัทยักษใหญ 3 บริษัท   BMG ฝากผีฝากไขกับ The 
Preacher’s Wife ของ Whitney Houston,  Time Warner  หวงัพึง่เพลงจากภาพยนตรเร่ือง Evita 
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ของ Madonna   สวน Sony Music หวงักวาดเงินจาก The Mirror Has Two Faces ของ Barbra 
Streisand

แตธุรกิจแผนเสียงก็เหมือนกับธุรกิจภาพยนตรที่มีบริษัทเล็กๆที่รับผลิตงานของ 
วาทยากร  นกัดนตรี  หรือนักแตงเพลงหนาใหม เพียงแตวาตลาดของคน ‘หนาใหม’ เหลานี้เล็กนัก

ธุรกิจแผนเสียงโดยพื้นฐานมีวัฏจักรธุรกิจดุจเดียวกับระบบเศรษฐกิจ กลาวคือ  
มีภาวะความรุงเรืองและความซบเซาผันแปรตามสภาวการณในสังคมเศรษฐกิจ ถึงจะจัดระบบ
การตลาดใหดีเลิศเพียงใด ก็ยากที่จะสลัดหลุดจากวฎัจกัรธุรกิจดังกลาวนี้  แตระบบการตลาดที่มี 
ประสิทธภิาพจะชวยยืดอายุของธุรกิจ  และปองกันมรณกรรมกอนวัยอันควรได

ถงึธรุกจิแผนเสยีงจะตกอยูในภาวะถดถอย  แตความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
ของโสตภัณฑยังคงมีสืบตอมา  พัฒนาการลาสุดไดแก การผลิต Digital Audio Tape (DAT)  
ในขณะที่ CDs เขาไปแทนที่ LPs   DATs เขาไปแทนที่เทปคาสเซ็ตตด้ังเดิม  ทั้งหมดนี้เปนกระบวน
การ Digitalization  อันไดแก กระบวนการแปรเปลี่ยนเทคโนโลยีภายใตระบบ analog ไปสูระบบ 
digital

หมายเหตุ   ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร Corporate Thailand  ฉบับเดือนมิถุนายน 2540
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เดวิด แพ็กการด

อนสุรณสถาน ณ เมือง Palo Alto มลรัฐแคลิฟอรเนีย  ทีม่ชีื่อวา The Birthplace 
of Silicon Valley  เปนตนก ําเนิดของตํ านานการกอเกิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกและไมโครอิเล็กทรอนิก
ทีย่ิง่ใหญของสหรัฐอเมริกา   ณ ที่แหงนี้เดิมเปนโรงรถซึ่งเดวิด แพ็กการด (David Packard)  และ 
วลิเลียม ฮิวเล็ตต (William Hewlett)  รวมกันจัดตั้ง Hewlett-Packard Co. ดวยเงนิกูจํ านวนเพียง 
538 ดอลลารในป 2482  เพียงชั่วเวลา 57 ปตอมา  Hewlett-Packard กลายเปนบริษัทยักษใหญ 
ทีม่ยีอดขายปละ 30,000 ลานดอลลารอเมริกัน  และเปนยักษใหญที่เปนรอง IBM ไมมากนัก

ชื่อบริษัท Hewlett-Packard มาจากนามสกุลของหุนสวนสํ าคัญทั้งสอง  และ 
การเรียงลํ าดับนามสกุลเพื่อต้ังชื่อบริษัทก็มาจากการปนแปะ กระนั้นก็ตาม วงการธุรกิจและ 
อุตสาหกรรมตางก็ยกยองวา  เดวิด แพก็การด เปนผูมีบทบาทสํ าคัญมากกวาวิลเลียม ฮิวเล็ตต 
ในการผลักดัน Hewlett-Packard มาสูความยิ่งใหญดังที่เปนอยูในปจจุบัน

เดวดิ แพ็กการด เกิดที่เมือง Pueblo มลรัฐโคโลราโดในป 2456  เมือ่เปนเด็ก  
ชอบใชชีวิตในทองทุง และขับรถบูลโดเซอร (bulldozer) อยูกลางแจง  เขาเคยใฝฝนวา  หากเปนไป
ได ขอใชชีวิตในอเมริกายุคบุกเบิกพรมแดนใหม  เพราะเปนชีวิตที่เต็มไปดวยการผจญภัย  แตแลว
ชะตากรรมก็พัดพาใหเขาตองใชชีวิตในโรงงานอุตสาหกรรมกวาครึ่งชีวิต

จุดหักเหแหงชีวิตเกิดขึ้นเมื่อแพ็กการดศึกษาวิศวกรรมศาสตร ณ มหาวิทยาลัย 
สแตนฟอรด  จนสํ าเร็จการศึกษาในป 2477  ณ ที่นี้เขาไดพบเพื่อนสนิทชื่อ วิลเลียม ฮิวเล็ตต   
ซึง่ตอมากลายเปนหุนสวนธุรกิจจวบจนสิ้นอายุขัย  เมื่อสํ าเร็จการศึกษาแลว แพก็การดไดทํ างาน
ในบริษัท General Electric อยูชวงระยะเวลาหนึ่ง  แตแลวก็ตัดสินใจที่จะเปน ‘เถาแก’ เสยีเอง  
เขาปรกึษากับฮิวเล็ตตเพื่อนสนิทเมื่อคร้ังเปนนักศึกษา  และแลว Hewlett-Packard Co.  จึงถือ
ก ําเนดิขึ้นในป 2482  ดวยการแปรสภาพโรงรถบนถนน Addison Avenue  เมือง Palo Alto  มลรัฐ
แคลฟิอรเนีย  ภายหลังจึงยายโรงงานเขาไปอยูใน Business Park  เมืองสแตนฟอรด มลรัฐ 
เดยีวกัน และเปนผูบุกเบิก Silicon Valley ซึง่ตอมากลายเปนศูนยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเลือกที่ต้ังโรงงานบริเวณฝงตะวันตกของสหรัฐอเมริการนับเปนการตัดสินใจ 
ที่กลาหาญชาญชัยยิ่ง เพราะเวลานั้นอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกรวมศูนย 
อยูบริเวณฝงตะวันออก  ดังกรณี General Electric  และ Westinghouse เปนอาทิ  แตกาลเวลา 
กพ็สูิจนแลววา Hewlett-Packard  คิดถกูทีเ่ลอืกทีต้ั่งโรงงานทางฝงตะวันตก  เพราะยังมีชองทาง
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ในการบกุเบกิตลาดใหม หากเลือกตั้งโรงงานบริเวณฝงตะวันออก ก็ตองเผชิญการแขงขันอยางรุน
แรงกบัยักษใหญที่ครอบงํ าตลาดอยูแลว  ยิ่งการเคลื่อนตัวเขาสู Silicon Valley ดวยแลว  ยิ่งแสดง
ใหเหน็วิสัยทัศนอันยาวไกลของแพ็กการด

นบัต้ังแตการกอเกิดของ Hewlett-Packard Co.  สายสมัพนัธที่มีกับมหาวิทยาลัย 
สแตนฟอรดนับเปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอการเติบโตของบริษัทนี้  Hewlett-Packard ใหเงินบริจาค
แกมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดมากกวา 300 ลานดอลลารอเมริกัน  โดยที่ Hewlett-Packard ไดรับ
ผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม คณะวิศวกรรมศาสตรแหงสแตนฟอรดชวยผลิตวิศวกรและ
นักเทคโนโลยีปอนใหแก Hewlett-Packard  ความสัมพันธระหวางสถาบันทั้งสองแนนแฟนยิ่ง 
ในยุคศาสตราจารยเฟรด เทอรแมน (Fred Terman)  นอกจากนี ้ เงินอุดหนุนการวิจัยที่ Hewlett-
Packard ใหแกมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ก็ยังสงผลยอนกลับสูบริษัท เมื่อผลงานวิจัยบางชิ้น 
มสีวนเกื้อกูลการพัฒนาผลผลิตของบริษัทดวย

Hewlett-Packard มีชื่อเสียงในวงวิชาการบริหารธุรกิจ  เพราะมีสวนสราง
นวตักรรมในดานการบริหาร  ระบบการบริหารของ Hewlett-Packard รูจักกันในชื่อ The HP Way  
ใครทีต่องการเรียนรูระบบนี้ก็ตองอานหนังสือบันทึกความทรงจํ าของเดวิด แพ็กการดชื่อ The HP 
Way : How Bill Hewlett and I Built Our Company (1995)

ยุทธศาสตรการเติบใหญของ Hewlett-Packard แตกตางจากบริษัทอื่นๆ 
ในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนกิ  เพราะ Hewlett-Packard เนนการเติบโตโดยพึ่งทรัพยากรการเงิน
ของตนเอง  ที่เรียกกันวา Internal Finance  ทัง้แพก็การดและฮิวเล็ตตเติบโตในยุคภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่ าครั้งใหญ (The Great Depression)  ทั้งสองมีโอกาสเห็นธุรกิจจํ านวนมากลมละลาย  
เพราะไมสามารถชํ าระคืนหนี้ได  ดวยเหตุดังนี้ Hewlett-Packard จงึเตบิโตอยางชาๆ  เพราะ
ระมดัระวงัทีจ่ะไมกอหนี้ระยะยาว  เนื่องเพราะเกรงกลัวการลมละลาย  เมื่อเผชิญภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่ า การขยายกิจการอาศัยกํ าไรจากการประกอบการที่สะสมไวเปนหลัก ดวยการยึดมั่น 
ในนโยบายการเงินที่เขมงวดนี้เอง  Hewlett-Packard จึงเพิ่งแปลงโฉมเปนบริษัทมหาชนและ 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยในป 2500  หลังจากกอต้ังบริษัทมาแลว 18 ป  ยทุธศาสตรการ 
เติบโตของ Hewlett-Packard จึงแตกตางจากบริษัทสวนใหญในอุตสาหกรรมนี้ที่ยึดการเติบโต 
โดยพึง่ทรพัยากรการเงินภายนอกบริษัท (External Finance)  และเรงรุดเขาสูตลาดหลักทรัพย 
เพือ่ระดมเงินทุนมาขยายกิจการ  บริษัทอยางเชน Compaq สามารถถีบตัวจนมียอดขาย 1,000 
ลานดอลลารอเมริกันภายในชวงเวลา 10 ป  ในขณะที่ Hewlett-Packard ตองใชเวลา 40 ป   
จงึสามารถมียอดขายระดับนี้ได

Hewlett-Packard เร่ิมประกอบกิจการดวยการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิก  ผลผลิตชิ้นแรกก็คือ  เครื่องทดสอบคลื่นเสียงหรือ Audio Oscillator  ซึ่ง 
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Walt Disney  ซือ้ไปใชในการผลิตภาพยนตรเร่ือง Fantasia  ตอมาจึงเขยิบไปผลิตเครื่องคิดเลข  
และตามมาดวยคอมพิวเตอร

ปรัชญาการบริหารของ Hewlett-Packard หรือ The HP Way เนนการจัดสาย 
การบังคับบัญชาที่เขมงวด  แตตองเปดโอกาสใหพนักงานมีความคิดสรางสรรค  ซึ่งจะเปนไปได 
กต็อเมือ่มคีวามเชื่อมั่นและเชื่อถือพนักงาน   โรงงานของ Hewlett-Packard จะเปดหองอุปกรณ
และเครือ่งมอืไวตลอดเวลา เพื่ออํ านวยความสะดวกในการใช  แพ็กการดมีประสบการณเร่ืองนี้แต
คร้ังทีท่ ํางานในโรงงานของ General Electric  การเขาถึงเครื่องมือและอุปกรณเกื้อกูลใหเกิดความ
คิดสรางสรรค  อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํ างาน  ดังนั้น การเชื่อถือและ
การใหความเชื่อมั่นในตัวพนักงานจึงเปนเรื่องสํ าคัญ  แพ็กการดมิไดจมอยูในหองทํ างานภายใน
สํ านักงานตลอดเวลา หากแตเดินตรวจโรงงาน ในยามที่เกิดปญหาในโรงงาน แพ็กการด 
จะสนทนาแลกเปลีย่นความเห็นกับคนงาน  จนปญหาที่เกิดขึ้นไดรับการแกไข  วิธีการบริหารเชนนี้
เองรูจักกันในเวลาตอมาในชื่อ Management By Walking Around (MBWA)

ดวยเหตุที่ Hewlett-Packard ใหความสํ าคัญแกพนักงาน  ระบบการจายคา 
ตอบแทนพนักงานจึงใหส่ิงจูงใจในการทํ างานอยางสูง  ผลตอบแทนการทํ างาน (Employment 
Compensation)  มไิดมแีตเงินเดือนหรือคาจาง  หากยังจายผลตอบแทนเปนหุน (Share Options) 
และจายผลตอบแทนเปนสวนแบงจากกํ าไร Hewlett-Packard เปนบริษัทแรกๆที่กํ าหนดโครงสราง
ผลตอบแทนพนักงานเชนนี้

Silicon Valley มิอาจเปนหัวหอกในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได หาก
ปราศจาก Hewlett-Packard  และมลรัฐแคลิฟอรเนียจะไมสามารถมีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรได  
หากปราศจาก Hewlett-Packard เชนกัน  ในปจจุบัน Hewlett-Packard เปนบริษัทที่ใหญที่สุด  
และมพีนักงานมากที่สุดใน Silicon Valley  พนกังานทีเ่คยมีประสบการณการทํ างานกับ Hewlett-
Packard จ ํานวนไมนอยแยกยายเปนผูบริหารบริษัทตางๆ ใน Silicon Valley  นั้นเอง

นิตยสาร Fortune (April 29, 1996)  รายงานวา  ในป 2538  Hewlett-Packard
มสิีนทรพัย 24,427 ลานดอลลารอเมริกัน  นับเปนบริษัทที่มีรายไดมากเปนอันดับที่ 20 ในสหรัฐ
อเมริกา (เลื่อนจากอันดับที่ 22 ในป 2537)  และมีกํ าไร 2,433 ลานดอลลารอเมริกัน  นับเปน
บริษทัทีม่กีํ าไรสูงเปนอันดับที่ 16  ในสหรัฐอเมริกา

นิตยสาร Fortune (March 4, 1996)  ยงัรายงาน  Corporate Reputations 
Survey  ซึง่จดัทํ าโดยบริษัทวิจัยชื่อ Clark Martire and Bartolomeo  ทัง้นีโ้ดยพิจารณาถึง 
สินทรพัย กํ าไร ผลตอบแทนที่ผูถือหุนไดรับ คุณภาพของสินคาและบริการ ความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม และตัวแปรทางการเงินอื่นๆ ผลจากการจัดอันดับบริษัทอเมริกันจํ านวน 
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417 บริษัท  ปรากฏวา Hewlett-Packard ติดอนัดบับริษัทที่ชาวอเมริกันชื่นชอบมากที่สุดเปน
อันดับที่ 9

เดวดิ แพ็กการด ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539  สิริอายุ 83 ป  บัดนี้ 
Hewlett-Packard ขาดเสาหลักเสียแลว  ในชวงเวลา 57 ปที่ผานมา  เดวิด แพ็กการดเปนพลัง
สํ าคัญที่ขับเคลื่อน Hewlett-Packard   แมวาเขาจะออกจากตํ าแหนงผูบริหารในป 2521  แตยังคง
ดํ ารงต ําแหนงประธานกรรมการจนถึงป 2536  กอนหนานี้ในระหวางป 2512-2514  แพ็กการดละ
มือจากการบริหารธุรกิจ และหันไปรับตํ าแหนงการเมือง โดยดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงกลาโหมในยุคสุดทายของรัฐบาลนายริชารด นิกสัน

ผูคนจ ํานวนไมมากนักที่ทราบดีวา  เดวิด แพ็กการดเปนแบบอยางของผูประกอบ
การในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูประกอบการหนุมสาวจํ านวนไมนอยตางถีบตัวขึ้นเปน  
‘เถาแก’  โดยยดึแพ็กการดเปนแบบอยาง  ไมวาจะเปน Steve Jobs แหง Apple Computer   
Andy  Grove แหง Intel   หรือ Bill Gates แหง Microsoft

ไมเปนการถูกตองนักที่จะขนานนามเดวิด แพ็กการด วาเปน ‘บิลล เกตสแหงทศ
วรรษ 2480’   แตจะเปนการถูกตองมากกวาที่จะขนานนามบิล เกตส วาเปน ‘แพก็การดแหงทศ
วรรษ 2520’

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ Financial Day  ฉบับวนัพุธที่ 8 พฤษภาคม 2539
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Netnomics

การปรากฏตัวของวารสาร Netnomics สูโลกวิชาการในป 2542  นบัเปนประจักษ
พยานของการขยายพรมแดนแหงความรูของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภายหลังสงครามโลกครั้ง 
ที่สอง เศรษฐศาสตรขยายตัวอยางรวดเร็ว และขยายพรมแดนอยางกวางขวาง โดยมิไดจํ ากัด 
การศึกษาและวิเคราะหเฉพาะแตปรากฏการณและประพฤติกรรมทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยัง 
รุกลํ ้าเขาสูปริมณฑลแหงความรูของสาขาวิชาการอื่นอีกดวย

ในดานการเมือง  สํ านัก Public Choice น ําทฤษฎีและแนวความคิดของสํ านัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก (Classical Economics) และนีโอคลาสสิก (Neoclassical Economics) 
มาเปนพืน้ฐานในการศึกษาและวิเคราะหสถาบันการเมืองและประพฤติกรรมทางการเมือง ในขณะ
ที่สํ านัก Constitutional Political Economy นํ าทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร 
มาศึกษาและวิเคราะหรัฐธรรมนูญ

ในดานสังคม เศรษฐศาสตรนํ าความรูในสาขาวิชาของตนมาศึกษาสถาบันทาง
สังคม ประพฤติกรรมทางสังคม และวัฒนธรรม จนกอใหเกิดเศรษฐศาสตรหลากหลายสาขา ต้ังแต
เศรษฐศาสตรสังคม (Social Economics) ไปจนถึงเศรษฐศาสตรวัฒนธรรม (Cultural 
Economics) รวมตลอดจนเศรษฐศาสตรสถาบัน (Institutional Economics) ซึ่งตอมาแตกแขนง
เปนเศรษฐศาสตรสถาบันสมัยใหม (New Institutional Economics = NIE)

ในหมูนักเศรษฐศาสตร มีการยอมรับกันมากขึ้นวา การศึกษาและวิเคราะห
ปรากฏการณและประพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาเฉพาะแตปจจัยทางเศรษฐกิจ 
(Economics Factors) นั้นไมเพียงพอ จํ าเปนตองพิจารณาปจจัยทางสถาบันดวย ความเชื่อ
ดังกลาวนี้ยังผลใหเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) แตกแขนงเปนเศรษฐศาสตรการ
เมอืงเชิงสถาบัน (Institutional Political Economy = IPE) ซึง่ก ําลงัแผขยายอิทธิพลทั้งในสาขา
วชิาเศรษฐศาสตรและสาขาวิชารัฐศาสตร

นักเศรษฐศาสตรนํ ากรอบทฤษฎีเศรษฐศาสตรมาใชวิเคราะหความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีดวย เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) รุดหนาชนิดกาวกระโดด  
จนมีเครือขายสารสนเทศผาน Internet โยงใยไปทั่วโลก  นักเศรษฐศาสตรกาวรุดไปเสนอ 
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บทวเิคราะหเกี่ยวกับ Internet รวมทัง้ประเดน็ทางนโยบาย พรมแดนแหงความรูในเรื่องนี้กอใหเกิด
เศรษฐศาสตรวาดวยอินเตอรเน็ต (Internet Economics)  บางคนขนานนามวา Webnomics  
อันเปนคํ าผสม ซึ่งเกิดจากการผนวก Web กับ Economics เขาดวยกัน  โดยมุงใหหมายถึง
Economics of World Wide Web  แตบางคนก็ต้ังชื่อใหมวา Netnomics อันเปนคํ าผสม ซึ่งเกิด
จากการผนวก Internet กับ Economics เขาดวยกัน โดยมุงใหหมายถึง Economics of Internet

Internet Economics หรือ Webnomics หรือ Netnomics เปนแขนงวิชาใหม 
ของเศรษฐศาสตร ซึ่งมีความรุดหนาไลตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะ 
เศรษฐศาสตรตองเสนออรรถาธิบายปรากฏการณและประพฤติกรรมอันของเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต 
ซึ่งเกิดขึ้นและผันแปรอยางรวดเร็ว ในประการสํ าคัญ เศรษฐศาสตรตองนํ าเสนอบทวิเคราะห
ปญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากอินเตอรเน็ต พรอมทั้งใหขอเสนอทางนโยบายในการแกปญหาเหลานั้น 
พรมแดนแหงความรูของ Netnomics ขยายตัวอยางรวดเร็ว  จนตองมีวารสารทางวิชาการ 
โดยเฉพาะ  ซึ่งในปจจุบันศาสตราจารยฮันส อัมมัน (Gans M. Amman) แหง University of 
Amsterdam ประเทศเนเธอรแลนดเปนบรรณาธิการ

ปริมณฑลของ Netnomics เหน็ไดชัดเจนจากหนังสือชื่อ Internet Economics
(1997) ซึ่ง Lee W. McKnight และ Josiph P. Bailey เปนบรรณาธิการ

บทบาทของคอมพิวเตอรที่มีต อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตในระบบ
เศรษฐกิจเปนประเด็นที่มีการศึกษาวิจัยอยางกวางขวาง ศาสตราจารยโรเบิรต โซโลว (Robert 
Solow) นกัเศรษฐศาสตรระดับรางวัลโนเบลแหง M.I.T. เคยเอื้อนเอยอมตพจนวา เราไดพบยุค
คอมพิวเตอร (Computer Age) ทกุแหงหน  แตจะไมไดพบคอมพิวเตอรในสถิติประสิทธิภาพการ
ผลิต (Productivity Statistics)  กลาวอกีนัยหนึ่งก็คือ  ภายหลังจากที่เกิดการปฏิวัติคอมพิวเตอร 
(Computer Revolution) นานนับทศวรรษ  ประสิทธิภาพการผลิตในสหรัฐอเมริกาไมมีการ 
เปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญเลย (Challenge Magazine, January-February 1998) งานวิจัยเรื่อง The 
Computer Revolution : An Economics Perspective  (1997) ของ Daniel E. Sichel จุดปะทุ
ววิาทะในประเด็นนี้  ในประการสํ าคัญ Sichel แสดงใหเหน็ความยากลํ าบากในการพิสูจนใหเห็น
วา  การใชคอมพิวเตอรชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตในระบบเศรษฐกิจไดอยางไร

ความสํ าคัญของเครือขายอิเล็กทรอนิก (Electronic Networking) ที่มีตอ 
โครงสรางการผลิตเปนอีกหัวขอหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวาง ทั้งนี้เปนที่ประจักษ 
ชัดวา อินเตอรเน็ตมีบทบาทในการเปลี่ยนโฉมหนาของธุรกรรมในภาคเศรษฐกิจที่สํ าคัญ โดย
เฉพาะอยางยิง่ภาคเศรษฐกิจการเงินและภาคการคาระหวางประเทศ การปริวรรตทางอิเล็กทรอนิก 
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(Electronic Exchange) ชวยเกือ้กลูใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศและการคาระหวาง
ประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว  บัดนี้ ตลาดซื้อขายลวงหนาของเยอรมนี (German Futures 
Exchange) ไมมตัีวตนทางกายภาพ  เพราะการซื้อขายกระทํ าผานอินเตอรเน็ต ยุโรปกับอเมริกา
เหนือไมตองซื้อขาย Music CDs ระหวางกัน  เพราะสามารถ Download จากอินเตอรเน็ตและ
ช ําระเงินผานอินเตอรเน็ตได

นกัเศรษฐศาสตรมองอินเตอรเน็ตในฐานะระบบเศรษฐกิจ (Economics System) 
ประเภทหนึ่ง Internet Economics หรือ Webnomics หรือ Netnomics เปนศาสตรที่ศึกษาตลาด
ที่จัดสรรบริการอินเตอรเน็ต  อินเตอรเน็ตมิใชบริการไรราคา (Free Good) เพราะอินเตอรเน็ตมี 
อุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) และมีตลาด  ในตลาดบริการอินเตอรเน็ต  มีผูเกี่ยวของ
อยางนอย 3 ฝาย อันประกอบดวย ผูประกอบการ (Operators) ผูใชบริการ (Users) และผูควบคุม
ก ํากับ (Regulateors) ตลาดจะจดัระบบความสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของ 3 ฝายนี้อยางไร ราคา
บริการอนิเตอรเน็ตกํ าหนดขึ้นอยางไร รัฐบาลควรจะแทรกแซงหรือควบคุมกํ ากับระบบอินเตอรเน็ต
อยางไรจึงจะกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคม รัฐบาลจะปองปรามและปราบปรามการฉอโกง 
ทีเ่กิดขึ้นในระบบอนิเตรเน็ตไดอยางไร  หาก E - Commerce เตบิใหญจนเขามาแทนที่การคาตาม
ปกต ิ รัฐบาลจะเก็บภาษีการคาหรือภาษีมูลคาเพิ่ม  รวมตลอดจนภาษีเงินไดจาก E - Commerce
ไดอยางไร เหลานี้ลวนแลวแตเปนคํ าถามที่นักเศรษฐศาสตรตองหาคํ าตอบ เพื่อใหทันตอการ
เปลีย่นแปลงของสังคมเศรษฐกิจ อันเกิดจากการขยายตัวของระบบอินเตอรเน็ต

ระบบอินเตอรเน็ตทํ าใหโฉมหนาของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงดวย มนุษยมิจํ า
ตองทํ างานในสํ านักงานหรือโรงงานอีกตอไป หากสามารถทํ างานในที่หางไกลจากสํ านักงานหรือ
โรงงานได  รวมทัง้นั่งทํ างานในบานไดดวย  ระบบการทํ างานกํ าลังแปรเปลี่ยนเปน Teleworking
และคนงานกํ าลังแปรสภาพเปน Teleworkers  ทัง้หมดนี้ทํ าใหระบบการแบงงานกันทํ า (Division 
of Labour) แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ

การเติบโตของเครือขายอิเล็กทรอนิก และการเชื่อมโยงระหวางเครือขายตางๆ 
(Networks Interconnection) น ํามาซึ่งฐานขอมูลที่มีความถี่สูง (High-Frequency Data) ฐาน 
ขอมลูอันมหมึานี้ชวยขยายชองทางในการศึกษาวิจัยอยางสํ าคัญ

ณ บัดนี้ Internet Economics หรือ Webnomics หรือ Netnomics เปนแขนงวิชา
ทีน่าจับตามอง และติดตามศึกษา
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จาก Dot.Com ไปสู Dot.Gone

 ในทีสุ่ด ภาวะฟองสบูของ Dot.com กแ็ตกสลายดุจเดียวกับการแตกสลายของ
ภาวะฟองสบูของกิจกรรมเศรษฐกิจอ่ืนๆ

นบัต้ังแตป 2537/2538 เปนตนมา  เมื่อ Internet สามารถใชประโยชนดานการ
พาณิชยได ธุรกิจ E-Commerce กเ็ฟองฟอูยางยิ่งยวด โดยเฉพาะอยางยิ่งในอเมริกาเหนือและ 
ยโุรปตะวนัตก ในขณะที่โลกที่สามยังมีความกาวหนาในเรื่องนี้ไมมากนัก

การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ผลักดนัใหมีการจัดตั้งหนวยธุรกิจ Dot.Com 
จํ านวนมาก หนวยธุรกิจประเภทนี้ประกอบธุรกิจใน Cyberspace ไมมีสถานประกอบการทาง 
กายภาพ และไมมีรานคาที่ลูกคาเยี่ยมชมได เพียงแตสราง Online Web Site และประกอบธุรกิจ
จาก Online Web Site ของตน ชือ่ของหนวยธุรกิจมักจะลงทายดวย .com อาทิเชน amazon.com
เปนตน ดวยเหตุดังนี้ หนวยธุรกิจที่ประกอบธุรกิจใน Cyberspace จงึมสีามัญนามวา Dot.Com

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขยายตัวของการใช Internet  
ท ําใหธุรกิจ Dot.Com มตีลาดอนักวางใหญไพศาล ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคในขอบเขตทั่วโลก  
คุณสมบติัดังกลาวนี้เกื้อหนุนการขยายตัวของธุรกิจ Dot.Com อยางยิง่ ในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง 
ธุรกิจ Dot.Com ผุดขึน้ใหมนับพันบริษัทเกือบทุกเดือน การเติบโตของธุรกิจ Dot.Com ไดรับ 
การเกื้อหนุนจากธุรกิจ Venture Capital ซึง่ชวยบรรเทาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบการ
ระยะแรกเริ่ม

นอกจากจะแสวงหาเงินทุนจาก Venture Capital ไดโดยงายแลว การระดม
เงินทุนจากตลาดทุนยังมิใชเร่ืองยากอีกดวย เพราะตลาดมองเห็นอนาคตอันสดใสของธุรกิจ
ประเภทนี้ การเก็งกํ าไรซื้อขายหุนของธุรกิจ Dot.Com จงึเปนไปอยางคึกคัก ธุรกิจ Dot.Com  
บางบรษิทัมมีลูคาตลาดสูงกวา 1,000 ลานดอลลารอเมริกัน ทั้งๆที่ยังไมมีผลกํ าไร ดัชนีตลาด
หลักทรัพย NASDAQ ถบีตัวสงูขึน้อยางรวดเร็ว ผูมีเงินออมพากันตบเทาเขาไปเก็งกํ าไรซื้อขายหุน
ของธุรกิจ Dot.Com ไมตองสงสยัเลยวา การเก็งกํ าไรดังกลาวนี้จะไมกอใหเกิดภาวะฟองสบูของ
ราคาหลักทรัพยของธุรกิจ Dot.Com ซึง่รอวันแตกสลายในอนาคต

การขยายตัวของธุรกิจ Dot.Com ยงัเปนผลจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการ
หนาใหมอีกดวย นักบริหารธุรกิจมืออาชีพจํ านวนไมนอยพากันลาออกจากงาน เพื่อต้ังตัวเปน 
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‘เถาแก’ เสยีเอง บัณฑติที่เพิ่งจบการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก Business Schools ตางๆ  
ตางมองเห็นอนาคตอันสดใสในการเขาไปประกอบธุรกิจใน Cyberspace อันเปนตลาดที่กวาง
ใหญไพศาล โดยที่มีทํ านบกีดขวางการเขาไปแขงขัน (Barriers to Entry) ไมมากนัก สวนหนึ่งเปน
เพราะการแสวงหาเงินทุนจาก Venture Capital ท ําไดงาย ดวยเหตุดังนี้ ภาวะฟองสบูของธุรกิจ 
Dot.Com หรือ Dot.Com Mania จงึกอเกิดขึ้น

แตแลวภาวะฟองสบูของธุรกิจ Dot.Com ก็เร่ิมแตกตั้งแตตนป 2543 แม 
ในชัน้แรกจะเปนการแตกสลายของภาวะฟองสบูของตลาดหลักทรัพย NASDAQ หากแตในเวลา
ตอมาเกิดการลมละลายของธุรกิจ Dot.Com นติยสาร Fortune ถงึกับเปดคอลัมน Dot.Com
Deathwatch ในขณะที่หนังสือพิมพ The Washington Post เปดคอลัมน Dot.Com Graveyard 
รายงานขาวเกี่ยวกับการปดกิจการและการลมละลายของธุรกิจ Dot.Com ปรากฏอยางตอเนื่อง 
ชนดิทีต่องมีการจับตามมองมรณกรรมหรือตองมีการขุดหลุมฝงศพของธุรกิจ Dot.Com ณ บัดนี้ 
Dot.Com กลายเปน Dot.Gone

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ธุรกิจ Dot.Com ส้ินอนาคตจริงแลวหรือ ?

ธุรกิจ Dot.Com จ ํานวนมากประกอบธุรกิจ B2C (= Business to Consumer) 
ขายสนิคาส ําหรับการดํ าเนินชีวิตประจํ าวัน นับต้ังแตสินคาอุปโภคบริโภค หนังสือ ดนตรี ของเลน 
สินคาอีเล็กทรอนิกส บริการการทองเที่ยว บริการบันเทิง และบริการการเงิน ในชวงเวลา 
คร่ึงศตวรรษที่ผานมา โครงสรางของ E-Commerce เปลีย่นแปลงไปในทางที่ B2C ลดความสํ าคัญ
ลง ในขณะที่ B2B (= Business to Business) มคีวามสํ าคัญมากขึ้น ธุรกิจ Dot.Com ทีล่มหาย
ตายจากไปนั้นสวนใหญประกอบธุรกิจ B2C โดยทีไ่มสามารถปรับตัวเพื่อการอยูรอด และมีการ
บริหารธุรกิจที่ผิดพลาดอยางนอย 5 ประการ

ประการแรก การขาดยทุธศาสตรทางดานธุรกิจ (Business Strategy) นบัเปน
ปจจยัสํ าคัญที่กํ าหนดชะตากกรรมของธุรกิจ Dot.Com  ธรุกิจ Dot.Com สวนใหญสนใจการ 
แขงขันกันในการลดราคา แตไมสนใจการปรับปรุงคุณภาพของบริการ แมจะมีการหํ้ าหั่นราคา  
แตเมือ่รวมคาขนสงสินคาแลว ราคาที่ผูบริโภคจายมิไดถูกกวาการซื้อสินคาตามรานปกติ ยิ่งการ 
สงสนิคาเปนไปอยางลาชาดวยแลว ยิ่งเปนการทํ าลายตนเอง ผูบริโภคเริ่มพบวา สินคาที่ส่ังซื้อจาก 
Dot.Com เพื่อเปนของขวัญในเทศกาลวันคริสตมาสและวันปใหมลากวากํ าหนดเปนอันมาก  
นบัต้ังแตเทศกาลป 2541/2542 เปนตนมา การสั่งซื้อสินคาจาก Dot.Com เนือ่งในเทศกาลลดลง
เปนอันมาก
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ประการที่สอง ทนุทางปญญา (Intellectual Capital) มคีวามสํ าคัญในการ
ประกอบธุรกิจ  รวมทั้งธุรกิจ Dot.Com ดวย  จะตองมีการนํ าทุนทางปญญาไปใชในการจัดทํ า 
ฐานขอมูลเกี่ยวกับลูกคา (Customer Databases) และใชฐานขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนใน
ดานการบริหารและการตลาด  ธุรกิจ Dot.Com ทีเ่ลกิกจิการสวนใหญละเลยการไขวควา  บมเพาะ  
และพฒันาทุนทางปญญา

ประการที่สาม การจับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เปนเรื่องสํ าคัญ  
แม Cyberspace จะมตีลาดขนาดใหญมหาศาล แตการประกอบธุรกิจ Dot.Com โดยมิไดจับ
ตลาดเฉพาะยอมไมมีหลักประกันเกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจ

ประการที่สี่ ธรุกิจจํ าเปนตองมี ‘ยีห่อ’ (Brand) มฉิะนัน้จะไมสามารถติดตลาดได 
ธุรกิจ Dot.Com มใิชขอยกเวนของหลักการขอนี้ ธุรกิจ Dot.Com จ ํานวนมากที่ลมละลาย เพราะ
ไมมยีี่หอ หรือยี่หอไมติดตลาด แตยี่หอมิอาจสรางบน Internet ได ธุรกิจ Dot.Com ทีเ่กิดใหม  
ไมเปนทีรู่จกัและไมเปนที่ไววางใจของผูบริโภค จึงจํ าเปนตองสรางยี่หอดวยการทุมโฆษณาในหนา
หนงัสอืพมิพ นติยสาร วิทยุ และโทรทัศน รวมทั้งการติดปายโฆษณาบนถนนและทางหลวง และ
การแจกจายแผนพับโฆษณา amazon.com, eBay.com และธุรกิจ Dot.Com ยกัษใหญอ่ืนๆ  
ลวนสรางยี่หอดวยวิธีการเชนนี้ อยางไรก็ตาม ธุรกิจ Dot.Com จํ านวนมากมิทันสรางยี่หอให 
ติดตลาด ก็หมดเงินทุนเสียกอน

ประการที่หา ธรุกจิจะอยูรอดได กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) 
จกัตองมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ Dot.Com สวนใหญใหความสํ าคัญกับธรุกรรมหนาบริษัท โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการโฆษณาและการรับคํ าสั่งซื้อ แตมิไดใหความสํ าคัญกับธุรกรรมภายในบริษัท โดย
เฉพาะอยางยิ่งกระบวนการจัดสงสินคาตามคํ าสั่งซื้อ

นกัเศรษฐศาสตรจํ านวนไมนอยยังคงเชื่อวา ธุรกิจ Dot.Com ยงัมอีนาคต การปด
กจิการและการลมละลายที่เกิดขึ้นเปนผลจากความผิดพลาดในการบริหาร อีกทั้งมีการคาดการณ
เกีย่วกับธุรกิจ Dot.Com ในดานดเีกนิกวาความจริง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับต้ังแตตนป 2543 
เปนตนมาจะชวยปรับเปลี่ยนการคาดการณเกี่ยวกับธุรกิจ Dot.Com ใหตรงตามความเปนเปนจริง
มากขึ้น

กระนั้นก็ตาม โครงสรางของ E-Commerce จะยังคงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ 
B2B มคีวามสํ าคัญมากขึ้น และ B2C มคีวามสํ าคัญลดลง ธุรกิจ Dot.Com รุนนักผจญภัยเริ่ม 
ลมหายตายจากไปตามกฎ Survival of the Fittest ในขณะเดียวกัน ธุรกิจ Dot.Com รุนที่สอง
ก ําลังปรากฏตัวขึ้น
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ผูประกอบการธุรกิจ Dot.Com รุนแรกเปนผูประกอบการหนาใหม ซึ่งไมมีฐาน 
การผลิตในภาคเศรษฐกิจที่แทจริง (Real Sector) ผูประกอบการเหลานี้มิไดผลิตสินคาเอง  
เพยีงแตใหบริการพาณิชยผาน Internet เมื่อมีผูบริโภคสั่งซื้อสินคาใด ธุรกิจ Dot.Com ก็เพียงแต
จัดซื้อจากผูผลิต  แลวจัดสงใหลูกคา

ผูประกอบธุรกิจ Dot.Com รุนทีส่องมีฐานการผลิตในภาคการผลิตที่แทจริง และมี
สถานประกอบการภายในอาคารที่มั่นคง ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกวา Brick and Mortar บริษัทเหลานี้
เร่ิมรุกคืบเขาไปประกอบธุรกิจ E-Commerce โดยมกีารจัดองคกรแตกตางกันอยางนอย 4 รูปแบบ
 รูปแบบแรก E-Commerce อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหรือแผนกหนึ่ง
ภายในบริษัท The Office Depot ผูผลิตเครื่องใชในสํ านักงานเลือกใชรูปแบบนี้
 รูปแบบที่สอง แยกกิจการ E-Commerce ออกเปนบริษัทตางหาก แตยังเปน
บริษัทในเครือของบริษัทแม ดังกรณี CVS ผูประกอบธุรกิจการขายยา
 รูปแบบที่สาม ไดแก การจัดตั้งธุรกิจรวมทุนระหวาง Brick and Mortar 
Company กับ Dot.Com บริษทัผูผลิตเปนผูปอนสินคาสํ าหรับขายใน Cyberspace โดยอาศัย
ทกัษะและความชํ านัญการดาน E-Commerce ของ Dot.Com
 รูปแบบที่ส่ี ไดแก การจัดตั้งบริษัทใหมแยกตางหากจากบริษัทแมโดยชัดเจน  
และไมพึง่เงนิทุนจากบริษัทแม หากแตพึ่งเงินทุนจาก Venture Capital และระดมทุนจากตลาดทุน
เปนสํ าคัญ

การแตกสลายของภาวะฟองสบูของธุรกิจ Dot.Com ในชวงป 2543-2544 อัน 
นํ ามาซึ่งจุดจบของ Dot.Com Mania ไมเพียงแตจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ 
E-Commerce เทานัน้ หากยังนํ ามาซึ่งมรณกรรมของธุรกิจ Dot.Com รุนแรก และการกอเกิดของ
ธุรกิจ Dot.Com รุนที่สองอีกดวย

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดอืนเมษายน 2544
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E - Book

 สตีเฟน คิง (Stephen King) นักเขียนนวนิยายเขยาขวัญประกาศหยุดเขียน
นวนยิายเรื่อง The Plant ซึง่พมิพขายเปนตอนๆทาง Internet หลงัจากเขียนไปแลว 6 ตอน 
นวนิยายเรื่องนี้เขาสู cyberspace ในเดือนกรกฎาคม 2543 และสิ้นชีพในเดือนธันวาคม  
ศกเดียวกัน สาเหตุสํ าคัญสวนหนึ่งเปนเพราะผูอานเมื่อ download ตนฉบับแลว เบี้ยวไมจาย 
คาหนังสือ โดยที่อัตราการเบี้ยวหนี้เพิ่มข้ึนตามลํ าดับ แตสาเหตุสํ าคัญยิ่งกวา ก็คือ ยอดการ
จ ําหนายทาง Internet นาผิดหวัง

สตีเฟน คิง เปนนักเขียนนวนยิายยอดนิยมคนแรกที่บุกเบิกการจํ าหนายนวนิยาย
ทาง Internet โดยมไิดพิมพเปนหนังสือเลม เมื่อ Riding the Bullet ปรากฏสู cyberspace ใน
เดอืนมนีาคม 2543 เพียงชั่วเวลา 48 ชั่วโมงแรก มีผู download นวนยิายเรื่องนี้ถึง 500,000 คน 
นับเปนปรากฏการณอันนามหัศจรรยในสายตามิจํ าเพาะแตของสํ านักพิมพและรานหนังสือเทานั้น 
หากยงัรวมนักเขียนดวย ความสํ าเร็จของสตีเฟน คิงในการขายนวนยิายในตลาด cyberspace 
ท ําใหนักเขียนนวนยิายคนอืน่ๆเอาอยาง ในจํ านวนนี้ รวมไมเคิล คริชตัน (Michael Crichton) และ
แมร่ี ฮกิกินส คลารก (Mary Higgins Clark) ดวย

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทํ าใหมนุษยพิภพมีประดิษฐกรรมใหม 
ชื่อ Electronic Book หรือเรียกยอๆวา E-Book หนงัสืออิเลก็ทรอนิกมิตองพิมพเปนเลม หากแตอยู
ในรูป Formatted Digital Files โดยปรากฏอยูใน web sites ตางๆ บางเลมสามารถ download
โดยไมตองเสียเงิน แตบางเลมตองชํ าระคาหนังสือ

การปรากฏตัวของ E-Book กอใหเกิดการตื่นตัวและการเปลี่ยนแปลงในบรรณ
พภิพอยางสํ าคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้กอเกิดทุกภาคสวนของอตุสาหกรรมหนังสือ นับต้ังแตผูเขียน 
สํ านักพิมพ  ไปจนถงึรานจํ าหนายหนังสือ

ในระบบหนังสือกระดาษ อันเปนผลผลิตของเทคโนโลยีแทนพิมพที่คิดคนโดย 
โยฮานส กูเตนเบิรก (Johannes Gutenberg) ในป ค.ศ. 1455 สํ านักพิมพนับเปนจักรกลสํ าคัญใน
อุตสาหกรรมหนังสือ กอนที่มนษุยพภิพจะเคลื่อนเขาสูคร่ึงหลังของคริสตศตวรรษที่ 20 สํ านักพิมพ
สวนใหญยงัมไิดแปรสภาพเปนบรรษัทระหวางประเทศ นายทุนสํ านักพิมพมีความใกลชิดและสนิท
ชดิเชือ้กบันกัเขียน และมีสวนเกื้อกูลนักเขียน ดังเชน Horace Liveright, Alfred Knopf และ 
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Bennett Cerf  แหงสหรัฐอเมริกา Victor Gollancz และ Allen Lane แหงสหราชอาณาจักร  
ในเวลาตอมา เมื่อมีการครอบกิจการ (Acquisition) หรือควบกิจการ (Merger) จนสํ านักพิมพ
กลายเปนบรรษทัระหวางประเทศจํ านวนมาก ความสัมพันธระหวางนักเขียนกับนายทุนสํ านักพิมพ
เร่ิมเปลีย่นแปลงไป โดยที่ลักษณะการเกื้อกูลและเอื้ออาทรตอกันลดนอยถอยลง

สํ านักพิมพทํ าหนาที่คัดเลือกตนฉบับและซื้อลิขสิทธิ์ตนฉบับ อัตราคาลิขสิทธิ์ใน
ลุมสมุทรแอตแลนตกิอยูในชวง 7.5-10.0% ของมูลคาหนังสือที่จํ าหนาย (ราคาปกคูณดวยจํ านวน
พมิพ) สํ าหรบัหนงัสือปกออน  และ 10-15% สํ าหรับหนังสือปกแข็ง  สํ าหรับนักเขียนที่มีชื่อเสียง
หรือตนฉบบัทีสํ่ านกัพมิพคาดวาจะขายดี สํ านักพิมพอาจชํ าระคาลิขสิทธิ์ลวงหนาจํ านวนหนึ่ง โดย
ที่ยังมิทันไดเห็นตนฉบับ นอกจากนี้ สํ านักพิมพยังมีหนาที่สํ าคัญในดานการบรรณาธิกรณ 
(Editing) และการออกแบบหนังสือ  ซึง่ครอบคลุมเร่ืองรูปเลม  ภาพประกอบ  และขนาดตัวอักษร

เมื่อสํ านักพิมพทํ างานดานการบรรณาธิกรณและการออกแบบหนังสือเสร็จ 
เรียบรอยแลว ข้ันตอไปเปนหนาที่ของโรงพิมพ (Printers) เมือ่ผลผลิตออกจากโรงพิมพแลว ก็เขาสู
กระบวนการตลาด ทั้งระดับการขายสง (Wholesaling) และระดับการขายปลีก (Retailing) อัตรา
สวนลดทีสํ่ านกัพมิพใหแกกิจการจํ าหนายหนังสือในลุมสมุทรแอตแลนติกสูงถึง 50% ของราคาปก 
นอกจากนี ้สํ านักพิมพยังตองมีภาระในการโฆษณาและการสงเสริมการขายอีกดวย

การปรากฏตัวของ E-Book มีผลกระทบตอกระบวนการผลิตหนังสือกระดาษ 
ภายใตระบบกเูตน็เบริกดงัที่พรรณนาขางตนนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 3 ประการ 
อันไดแก จุดจบของหนังสือกระดาษ การประกาศอิสรภาพของนักเขียน และจุดจบของราน
จ ําหนายหนังสือ

การปรากฏตัวของ E-Book ท ําใหนกัสงัคมศาสตรจํ านวนมากเริ่มทํ านายถึงจุดจบ
ของระบบกูเต็นเบิรก อันหมายถึงจุดจบของหนังสือกระดาษ โดยที่ E-Book จะเขามาแทนที่
หนงัสอืกระดาษ นักเขียนบางคน ดังเชน John Updike เชือ่วา จุดจบของหนังสือกระดาษยังอยู
หางไกล เพราะ E-Book มไิดมีสุนทรยีลกัษณดุจเดยีวกับที่หนังสือกระดาษมี หนอนหนังสือจํ านวน
มากยังคงตองการหนังสือปกแข็งเดินทองที่มีรูปเลมและการจัดพิมพอยางประณีตงดงาม ใน
ประการสํ าคัญ E-Book ยงัมอุีปสรรคในดานเทคโนโลยี การ download ตนฉบับหนังสือจาก
cyberspace มไิดสะดวกรวดเรว็เหมือนการซื้อหนังสือจากรานจํ าหนายหนังสือ และหนอนหนังสือ
ยังคุนเคยกับการอานหนังสือกระดาษ ซึ่งสามารถอานในอิริยาบถตางๆกันได ในขณะที่การอาน 
E-Book จะตองอานจากจอคอมพิวเตอรเทานั้น หากยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการอาน
หนงัสอื ยอมเปนเรื่องยากที่ E-Book จะครอบงํ าบรรณพิภพได
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การปรากฏตัวของ E-Book เอื้ออํ านวยใหนักเขียนที่มีชื่อเสียงและที่มีตลาด
เฉพาะของตนประกาศอิสรภาพจากสํ านักพิมพ จนถึงขั้นไมตองงอสํ านักพิมพ เพราะนักเขียนกลุม
นีส้ามารถเสนอขาย E-Book ของตนใน cybermarket เองได ดังที่สตีเฟน คิง (Riding the Bullet
และ The Plant) และไมเคิล คริชตัน (Timeline) บุกเบกิเปนตัวอยาง แตการลาถอยของสตีเฟน คิง 
เนื่องจากยอดการจํ าหนายนาผิดหวัง สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงวา การที่นักเขียนจะประกาศ 
อิสรภาพจากส ํานักพิมพมิใชเร่ืองงาย แมนักเขียนจะเสนอขาย E-Book ใน cybermarket เองได 
โดยไมตองลงทุนพิมพหนังสือเลม แตนักเขียนก็ตองวาจางบรรณาธิการและนักออกแบบหนังสือ 
รวมทั้งยังตองทํ างานดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายเองอีกดวย ในโลกมายา ดารา 
ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงและมีตลาดเฉพาะของตนหลายตอหลายคนกระโดดไปเปนผูอํ านวยการ
สรางหรือผูกํ ากับ โดยไมงอบริษัทภาพยนตรยักษใหญแหงฮอลลีวูด ดังเชน Robert Redford, Clint 
Eastwood, Kevin Costner, Robin Williams และ Leonardo DiCaprio แตนกัเขียนยังไมสามารถ
ปลดแอกได  นักเขียนสวนใหญยังตองพึ่งตัวแทน (Agent) ในการขายลิขสิทธิ์ตนฉบับ

E-Book จะชวยใหราคาหนังสือถูกลงอยางนอย 50% เนื่องเพราะผูผลิตไมตอง
จายสวนลดใหแกรานหนังสือ อีกทั้งไมตองพิมพหนังสือจํ านวนมาก และเก็บสต็อกหนังสือจํ านวน
มากเพื่อสนองตอบความตองการของผูซื้อ  E-Book มลัีกษณะ Print-on-Demand เพราะผูที่
ตองการซื้อเปนฝาย download จาก cyberspace และช ําระคาหนังสือ หาก E-Book ครอบงํ า
บรรณพภิพ ความจ ําเปนที่จะตองมีรานหนังสือยอมลดนอยถอยลง อันเปนเหตุใหมีการคาดการณ
กนัวา  วนัหนึง่ในอนาคต  ธุรกิจการจํ าหนายหนังสือจะพบจุดจบ

การปรากฏตัวของ E-Book ท ําใหทุกภาคสวนในบรรณพิภพตองปรับตัว สํ านัก
พมิพตองปรับตัวเพื่อผลิต E-Book นบัต้ังแตป 2537 เปนตนมา เมื่อสํ านักพิมพทํ าขอตกลงซื้อ
ลิขสทิธิห์นังสือเลมใด มักมีเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ดิจิตัล (Digital Rights) ดวย โดยที่หนังสือที่
พมิพกอนป 2537 หากจะนํ าไปผลิต E-Book ตองมสัีญญาลิขสิทธิ์กับผูเขียนตางหาก ในสหรัฐ
อเมริกา Simon and Schuster จัดตั้ง Simon and Schuster Online  Time/Warner Books จัดตั้ง 
iPublish.com ตามมาดวย Random House ซึง่บดันี้กลายเปนบริษัทลูกของ Bartelsmann แหง
เยอรมนี ในอังกฤษ Penguin Books กํ าลังเตรียมการนํ านวนิยายคลาสสิกออกขายใน 
cybermarket

Cybermarket มิไดมีแต E-Book เทานั้น หากแตยังมี e-zine หรือ นิตยสาร 
อิเล็กทรอนิกอีกดวย e-zine ทีม่ชีื่อเสียง ไดแก Slate ของ Microsoft ซึ่งพอล ครุกแมน (Paul 
Krugman) เปนคอลมันสิตคนหนึ่ง สินคาตัวใหมที่มีอนาคตสดใสใน ก็คือ E-Textbooks บัดนี้ 
สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยพากันขายตํ าราเรียนใน cyberspace ผูจัดจํ าหนายรายสํ าคัญ ก็คือ
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WizeUp Digital Textbooks (www.wizeup.com) ซึง่ท ําสัญญาจัดจํ าหนาย E-Textbook ให
มหาวิทยาลัยฮารวารด มหาวิทยาลัยยอรจทาวน และมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ E-Textbook มี
ราคาถกูเทากับหนังสือมือสอง ผูเขียนสามารถแกไขเพิ่มเติมตนฉบับไดงาย และผูซื้อไดประโยชน
จากฉบบัแกไขเพิ่มเติมในเวลาอันรวดเร็ว การรุกคืบของ E-Book และ E-Textbook ท ําใหหองสมุด
จ ํานวนมากกํ าลังเปลี่ยนโฉมเปน E-Library  โดยที่ NetLibrary เปน E-Library ทีใ่หญที่สุด  
หอสมุดแหงชาติฝร่ังเศส (BNF) ก ําลังแปรโฉมเปน E-Library ดวย (www.gallica.bnf.fr)

รานหนังสือจํ าเปนตองปรับตัวเพื่อความอยู รอดในระยะยาว รานหนังสือ 
ยักษใหญหลายตอหลายรานกํ าลังตระเตรียมแปรโฉมเปน E-Bookstore ไมว าจะเปน
amazon.com หรือ Barnes and Noble

บริษัทผูผลิต software สํ าหรับอาน E-Book อยูในชวงแหงการแขงขันในการ
พฒันาเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ก็พากันทํ าสัญญาพนัธมิตรเชิงยทุธศาสตรกับสํ านักพิมพและ
รานหนังสือ   โดยหวังขาย software ทีต่นพฒันา  ตัวอยางของ software  สํ าหรับอาน E-Book  
ไดแก GlassBook, Softbook Reader(ของ softBook Press)  Rocket eBook (ของ NuvoMedia) 
และ Microsoft Reader (ของ Micrsoft)

ตราบเทาที่คอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณในการ download หนงัสือจาก
cyberspace ยังมีราคาแพง และการอานหนังสือจากจอมิใชวัฒนธรรมที่เขาไปแทนที่การอาน
หนงัสือกระดาษ ระบบกเูตน็เบริกจะยังคงดํ ารงชีพสืบตอไป กระนั้นก็ตาม ในอีก 20 ปขางหนา 
โฉมหนาของบรรณพิภพอาจแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนมกราคม 2544
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Viagra ผลผลิตของทุนวัฒนธรรม

ภายหลังจากที่องคกรอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (Food and Drug 
Adiministration)  อนมุัติใหใชสูตรยา Viagra ของบริษัท  Pfizer  ในปลายเดือนมีนาคม 2541  
อยางมีเงื่อนไข  ยา Viagra สรางปรากฏการณใหมในอตุสาหกรรมยา ดวยการขายชนิดเทนํ้ าเททา
ในทนัททีีอ่อกสูตลาด  ในสหรัฐอเมริกา ยาชนิดนี้ขายในราคาเม็ดละ 8-12 ดอลลารอเมริกัน เพียง
ชัว่เวลาสองสปัดาหแรกที่วางตลาด  มีรายงานวา แพทยไดส่ังใหคนไขใชยานี้ถึง 36,809 ราย 
(Time, May 11, 1998)

Viagra เปนยาทีช่วยกระตุนใหอวัยวะเพศชายแข็งตัว ทั้งนี้ดวยการทํ าใหเสนเลือด
บริเวณองคชาตขยายตัว  บรรดาชายที่มีปญหา ‘ลมมิรูโด’ จงึพากันร่ํ าหา Viagra  หลายคนสุข 
สดชืน่หลงัจากที่ไดใชยานี้  บางคนประสบอาการ ‘ปติสังวาส’ (orgasm)  หลงัจากที่มิไดพานพบ
มาหลายป  แตบางคนผิดหวังที่ยังตองเผชิญอาการ ‘ลมมิรูโด’ ตอไป  อีกบางคนตายซบอกสตรี 
ทีเ่สพสงัวาส  สํ านักขาวระหวางประเทศรายงานวา มีคนตายจากการบริโภค Viagra แลว 16 คน 
(มติชน ฉบับวนัที ่ 11 มถินุายน 2541)  บางคนเปนเพราะปวยเปนโรคหัวใจอยูกอนแลว  บางคน 
รับประทาน Viagra รวมกบัยาชนิดอื่น  โดยที่ยังไมสามารถพิสูจนไดวา Viagra  เปนตนเหตุ 
พืน้ฐานของมรณกรรมในกรณีเหลานี้

Pfizer ผูผลิต Viagra อางผลการทดสอบภายในบริษัทวา ยานี้ใชไดผล 60-80% 
ซึง่ตองฟงหูไวหู  เพราะเปนธรรมชาติของบริษัทผูผลิตที่มักจะอางอิงอัตราสัมฤทธิผลของยาสูงกวา
ความเปนจริง  นอกจากนี้ Viagra ยงักอใหเกิดผลขางเคียงได อาทิเชน อาการปวดศีรษะอันเกิด
จากการเสพยาปรมิาณมากเกินไป อาการตาพรามัวและเห็นภาพมีสีฟามาปะปน อาการช็อกหรือ
เปนลม  เนื่องจากความดันโลหิตลดลงอยางฮวบฮาบ  อาการ ‘โดมิรูลม’  เนือ่งจากองคชาตแข็งตัว
ยาวนานถงึ 4 ชัว่โมงหรือมากกวานั้น  บางครั้งอาการ ‘ลมมิรูโด’ เปนอาการเบื้องตนของโรคหัวใจ  
การรวมเพศภายหลังจากการบริโภค Viagra อาจเปนเหตุใหหัวใจวายได

อาการ ‘ลมมิรูโด’ นัน้  เกดิแกชายทุกชาติทุกศาสนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งชาย 
วยักลางคนและชายสูงอายุ  ตลาดของยา Viagra จงึกวางใหญไพศาลยิ่ง  ในสหรัฐอเมริกา  
ประชากรชายที่มีอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไปมีจํ านวน 79 ลานคน  แต Pfizer  คาดวา Viagra จะมียอด
ขายสงูถึง 2,000 ลานเหรียญอเมริกันในป 2543
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ผลิตภัณฑยาดังเชน Viagra กํ าลังกาวลวงเขามาสูวิถีการดํ ารงชีวิตของมนุษย  
อาการ ‘ลมมิรูโด’ สรางปญหาชีวิตทางเพศแกครอบครัวจํ านวนมาก  หากพิจารณาในดานดี 
Viagra จะชวยใหชวีติสมรสของครอบครัวจํ านวนไมนอยคืนสูสภาพปกติ  ในอีกดานหนึ่ง ผูชายที่มี
อัตตาเกี่ยวกับความเปนชาย  อาจยึดถือ Viagra เปน ‘พลงัปรมาณู’ ที่อุมชู ‘จาวโลก’ ของตนให
ผงาดเหนอืสตรทีัง้ปวง  ชายในกลุมนี้อาจไมตองการปลุกเราอารมณทางเพศจากหญิง ดวยความ
เชือ่มั่นในพลังของ Viagra  ปติสังวาสไมใชอารมณที่ยากแกการแสวงหาอีกตอไป สํ าหรับชายที่มี
โลกทรรศนและชวีทรรศนเชนนี้ Viagra อาจไมกอผลดีแกชีวิตครอบครัว

ชายจํ านวนมาก ไมจํ ากัดสัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนาถือวา การแข็งตัวของ 
องคชาตเปนสญัญะแหงความเปนชาย  ดวยเหตุดังนี้ เมื่อเกิดอาการ ‘ลมมิรูโด’ จงึมีผลตอชีวิต 
จติใจและการดํ ารงชีวิต เนื่องเพราะ ‘สัญญะแหงความเปนชาย’ หมดสิน้ไปนั่นเอง   Viagra มี 
บทบาทในการเสริมสราง ‘สัญญะแหงความเปนชาย’   ดวยเหตุดงนี้ Viagra จงึกาวลวงเขาสู 
วิถีการดํ าเนินชีวิตของมนุษยและมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว และ
ระหวางมนุษยในสังคม  ในแงนี้ Viagra มไิดมฐีานะเปนเพียงผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมเทานั้น  
หากยงัมฐีานะเปนผลิตภัณฑทางวฒันธรรมอีกดวย

ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ อุตสาหกรรมเภสัชกรรมเปลี่ยนโฉมไป
เปนอันมาก แตเดิมบริษัทยามุงคิดคนและผลิตยาที่ใชรักษาอาการเจ็บไขไดปวยตางๆเปนสํ าคัญ  
ในปจจบัุน บริษัทยาผันทรัพยากรสัดสวนสํ าคัญในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมที่
ใชเสริมสรางศักยภาพและบุคลิกลักษณะบางดานของมนุษย  ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมประเภทนี้ 
เรียกกนัในภาษาอังกฤษวา Life-Style Drugs  อันมิใช ‘ยารกัษาชีวิต’  หากแตเปน ‘ยาเพื่อการ
ดํ ารงวิถีชีวิต’

ดังตัวอยางของ Life-Style Drugs  ไดแก ยาลดความอวน ยาแกปญหาความจํ า
เสื่อม ยาแกปญหาความหวาดระแวง ยาแกปญหาภาวะกดดันทางจิต ยารักษาโรคผมรวง  
ยาปลกูผม ยาลดรอยยนบนใบหนา ฮอรโมนเพื่อการเติบโต ยาเสริมความเตงตึงของผิวหนัง ฯลฯ

แตการขีดเสนแบงระหวาง ‘ยาเพื่อรักษาชีวิต’ กับ ‘ยาเพือ่การดํ ารงวิถีชีวิต’ มิใช
เร่ืองงาย  บางคนอาจถือวา ความอวนเปน ‘โรค’ ซึง่มอัีนตรายตอชีวิต  ยาลดความอวนนาจะ 
นบัเนือ่งในจํ าพวก ‘ยาเพื่อรักษาชีวิต’ มากกวา ‘ยาเพือ่การดํ ารงวิถีชีวิต’ ขอถกเถียงในประเด็นนี้  
ในทายทีสุ่ดแลว ก็ตองตกลงกันใหไดเสียกอนวา สภาวะอันเปนปกติวิสัย (Normality) นั้นเปน 
ฉันใด

เหตใุดบริษัทยาจึงแขงขันกันผลิต Life-Style Drugs?
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พฒันาการทางเศรษฐกิจมีสวนเกื้อกูลใหเกิดปรากฏการณดังกลาวนี้ สังคมมนุษย
จ ํานวนมากไดพฒันาจนมีความมั่งคั่งในระดับที่พนไปจากระดับพอประทังชีวิต แมมนุษยโลกจะยัง
มีปญหาความยากจนอยูก็ตาม แตในสังคมที่คอนขางมั่งคั่ง มนุษยเร่ิมตองการปรับปรุงคุณภาพ
ชวีติ  ดวยเหตุดังนี้จึงเกิดความตองการ Life-Style Drugs   ฐานะทางเศรษฐกิจเกื้อกูลตอการเกิด
ของความตองการดังกลาวนี้

มองจากแงมุมของบริษัทยา  ตลาดของ ‘ยาเพื่อรักษาชีวิต’ เร่ิมมีขีดจํ ากัด  เนื่อง
เพราะการแขงขนัทีรุ่นแรงระหวางบริษัทยาดวยกันเอง  บริษัทยาสวนใหญหันไปพัฒนาและคิดคน 
Life-Style Drugs  เพราะตระหนกัถึงความตองการของตลาด  หากสามารถพัฒนาและคิดคนได
กอน  ยอมสามารถยึดครองตลาดไดกอน  ในขณะที่ชองทางในการพัฒนา ‘ยาเพือ่รักษาชีวิต’  
เร่ิมตีบตัน  เพราะมีการผลิตยาที่ใชรักษาโรคภัยไขเจ็บที่สํ าคัญๆเกือบหมดแลว แตชองทางในการ
พฒันาและคิดคน Life-Style Drugs  ยงัมอียูอีกมาก  ในประการสํ าคัญ Life-Style Drugs  
เกีย่วกนักบัวถิกีารดํ าเนินชีวิต  ดวยเหตุดังนั้น จึงเกี่ยวพันกับวฒันธรรมการดํ าเนินชีวิต  หาก Life-
Style Drugs สามารถเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการดํ ารงชีวิตได  บริษัทผูผลิตยอมมีรายไดและกํ าไร
มหาศาล  ยุทธศาสตรของบริษัทยาจึงอยูที่การพัฒนาและคิดคน Life-Style Drugs  เพื่อ 
เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการดํ ารงชีวิตของมนุษย

เมื่อ Pfizer คนพบสูตรยากระตุนการแข็งตัวขององคชาต มีการถกเถียงภายใน
องคกรวา จะตั้งชื่อยานี้อยางไร  ในทีสุ่ด ก็เลือกชื่อ Vigor+Niagara  ไมมอีรรถาธิบายอยางเปน
ทางการวา  เหตใุดบริษัทผูผลิตจึงเลือกชื่อนี้ นิตยสารบางฉบับรายงานขาวชนิดใหเขาใจเอาเองวา 
อาการปติสังวาสอันเกิดจากการใชยานี้ จะทํ าใหนํ้ าอสุจิหลั่งไหลประดุจหนึ่งอาการพวยพุงของ 
นํ ้าตกไนแอการา

ขอที่ Pfizer กงัวลก็คือ  การใชยา Viagra ขัดตอคํ าสอนทางศาสนาหรือไม  หาก 
Pfizer ตองเผชิญกับการตอตานจากฝายศาสนจักร  เสนทางของ Viagra ตองพานพบขวากหนาม
อยางสํ าคัญ  ดวยเหตุดังนี้ Pfizer จงึสงผูแทนเขาพบเจาหนาที่สํ านักวาติกัน  อยางนอยเพื่อ
ประเมนิความเสี่ยงในการลงทุน  เมื่อไดรับไฟเขียวจากสํ านักวาติกัน  Pfizer กเ็ร่ิมทํ าการผลิต 
Viagra กอนที่ Food and Drug Administration (FDA) จะอนมุัติสูตรยาเสียอีก  เมื่อ FDA อนุมัติ
สูตรยาในชวงปลายเดือนมีนาคม 2541  Viagra กว็างตลาดทั่วสหรัฐอเมริกาเกือบโดยทันที

ในขณะที่สํ านักวาติกันเปดไฟเขียวแกการผลิตและการบริโภคยากระตุนการแข็ง
ตัวขององคชาต  กลับตอตานการคุมกํ าเนิด อันเปนเหตุใหบริษัทยาไมกลาลงทุนผลิตยาคุมกํ าเนิด  
ทีรู่จักกันในชื่อ Emergency Contraception ซึง่เปนยาปองกันการตั้งครรภ  หากรบัประทานยานี้
ภายใน 72 ชั่วโมงหลังการรวมเพศ  ททีรรศนของส ํานักวาติกันดังกลาวนี้เปนที่วิพากษวิจารณวา  
แสดงถึงอคติที่มีตอสตรี (Gender Bias)
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 โลกกํ าลังเปลี่ยนแปลงโครงสรางไปในทางที่ทุนวัฒนธรรมมีความสํ าคัญมากขึ้น  
ณ บัดนี้ ทุนวัฒนธรรมไดคืบคลานเขาสูอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเภสัชกรรมแลว ดังที่นิตยสาร 
Business Week (May 11, 1998)  กลาววา ยุคสมัยของเราเปน The New Era of Life-Style 
Drugs

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน  
 2541
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