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รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 สตีเฟน คิง (Stephen King) นักเขียนนวนิยายเขยาขวัญประกาศหยุดเขียน
นวนยิายเรื่อง The Plant ซึง่พมิพขายเปนตอนๆทาง Internet หลงัจากเขียนไปแลว 6 ตอน 
นวนยิายเรื่องนี้เขาสู cyberspace ในเดอืนกรกฎาคม 2543 และสิ้นชีพในเดือนธันวาคม ศกเดียว
กนั สาเหตสํุ าคัญสวนหนึ่งเปนเพราะผูอานเมื่อ download ตนฉบบัแลว เบี้ยวไมจายคาหนังสือ 
โดยที่อัตราการเบี้ยวหนี้เพิ่มข้ึนตามลํ าดับ แตสาเหตุสํ าคัญยิ่งกวา ก็คือ ยอดการจํ 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
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อุตสาหกรรมหนังสือ กอนที่มนษุยพภิพจะเคลื่อนเขาสูคร่ึงหลังของคริสตศตวรรษที่ 20 สํ านักพิมพ
สวนใหญยงัมไิดแปรสภาพเปนบรรษัทระหวางประเทศ นายทุนสํ านักพิมพมีความใกลชิดและสนิท
ชดิเชือ้กบันกัเขียน และมีสวนเกื้อกูลนักเขียน ดังเชน Horace Liveright, Alfred Knopf และ 
Bennett Cerf  แหงสหรัฐอเมริกา Victor Gollancz และ Allen Lane แหงสหราชอาณาจักร ใน
เวลาตอมา เมื่อมีการครอบกิจการ (Acquisition) หรือควบกิจการ (Merger) จนส ํานักพิมพกลาย
เปนบรรษัทระหวางประเทศจํ านวนมาก ความสัมพันธระหวางนักเขียนกับนายทุนสํ านักพิมพเร่ิม
เปลีย่นแปลงไป 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
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ยังคุนเคยกับการอานหนังสือกระดาษ ซึ่งสามารถอานในอิริยาบถตางๆกันได ในขณะที่การอาน 
E-Book จะตองอานจากจอคอมพิวเตอรเทานั้น หากยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการอาน
หนงัสอื ยอมเปนเรื่องยากที่ E-Book จะครอบงํ าบรรณพิภพได

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
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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
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
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