คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นิตยสาร ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนมกราคม 2544

E - Book
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สตีเฟน คิง (Stephen King) นักเขียนนวนิยายเขยาขวัญประกาศหยุดเขียน
นวนิยายเรื่อง The Plant ซึง่ พิมพขายเปนตอนๆทาง Internet หลังจากเขียนไปแลว 6 ตอน
นวนิยายเรื่องนี้เขาสู cyberspace ในเดือนกรกฎาคม 2543 และสิ้นชีพในเดือนธันวาคม ศกเดียว
กัน สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเปนเพราะผูอานเมื่อ download ตนฉบับแลว เบี้ยวไมจายคาหนังสือ
โดยที่อัตราการเบี้ยวหนี้เพิ่มขึ้นตามลําดับ แตสาเหตุสําคัญยิ่งกวา ก็คือ ยอดการจําหนายทาง
Internet นาผิดหวัง
สตีเฟน คิง เปนนักเขียนนวนิยายยอดนิยมคนแรกที่บุกเบิกการจําหนายนวนิยาย
ทาง Internet โดยมิไดพิมพเปนหนังสือเลม เมื่อ Riding the Bullet ปรากฏสู cyberspace ใน
เดือนมีนาคม 2543 เพียงชั่วเวลา 48 ชั่วโมงแรก มีผู download นวนิยายเรื่องนี้ถึง 500,000 คน
นับเปนปรากฏการณอันนามหัศจรรยในสายตามิจําเพาะแตของสํานักพิมพและรานหนังสือเทานั้น
หากยังรวมนักเขียนดวย ความสําเร็จของสตีเฟน คิงในการขายนวนิยายในตลาด cyberspace
ทําใหนักเขียนนวนิยายคนอืน่ ๆเอาอยาง ในจํานวนนี้ รวมไมเคิล คริชตัน (Michael Crichton) และ
แมรี่ ฮิกกินส คลารก (Mary Higgins Clark) ดวย
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมนุษยพิภพมีประดิษฐกรรมใหม
ชื่อ Electronic Book หรือเรียกยอๆวา E-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกมิตองพิมพเปนเลม หากแตอยู
ในรูป Formatted Digital Files โดยปรากฏอยูใน web sites ตางๆ บางเลมสามารถ download
โดยไมตองเสียเงิน แตบางเลมตองชําระคาหนังสือ
การปรากฏตัวของ E-Book กอใหเกิดการตื่นตัวและการเปลี่ยนแปลงในบรรณ
พิภพอยางสําคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้กอเกิดทุกภาคสวนของอุตสาหกรรมหนังสือ นับตั้งแตผูเขียน
สํานักพิมพ ไปจนถึงรานจําหนายหนังสือ
ในระบบหนังสือกระดาษ อันเปนผลผลิตของเทคโนโลยีแทนพิมพที่คิดคนโดย
โยฮานส กูเตนเบิรก (Johannes Gutenberg) ในป ค.ศ. 1455 สํานักพิมพนับเปนจักรกลสําคัญใน
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อุตสาหกรรมหนังสือ กอนที่มนุษยพิภพจะเคลื่อนเขาสูครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 20 สํานักพิมพ
สวนใหญยงั มิไดแปรสภาพเปนบรรษัทระหวางประเทศ นายทุนสํานักพิมพมีความใกลชิดและสนิท
ชิดเชือ้ กับนักเขียน และมีสวนเกื้อกูลนักเขียน ดังเชน Horace Liveright, Alfred Knopf และ
Bennett Cerf แหงสหรัฐอเมริกา Victor Gollancz และ Allen Lane แหงสหราชอาณาจักร ใน
เวลาตอมา เมื่อมีการครอบกิจการ (Acquisition) หรือควบกิจการ (Merger) จนสํานักพิมพกลาย
เปนบรรษัทระหวางประเทศจํานวนมาก ความสัมพันธระหวางนักเขียนกับนายทุนสํานักพิมพเริ่ม
เปลีย่ นแปลงไป โดยที่ลักษณะการเกื้อกูลและเอื้ออาทรตอกันลดนอยถอยลง
สํานักพิมพทําหนาที่คัดเลือกตนฉบับและซื้อลิขสิทธิ์ตนฉบับ อัตราคาลิขสิทธิ์ใน
ลุมสมุทรแอตแลนติกอยูใ นชวง 7.5-10.0% ของมูลคาหนังสือที่จําหนาย (ราคาปกคูณดวยจํานวน
พิมพ) สําหรับหนังสือปกออน และ 10-15% สําหรับหนังสือปกแข็ง สําหรับนักเขียนที่มีชื่อเสียง
หรือตนฉบับทีส่ านั
ํ กพิมพคาดวาจะขายดี สํานักพิมพอาจชําระคาลิขสิทธิ์ลวงหนาจํานวนหนึ่ง โดย
ที่ยังมิทันไดเห็นตนฉบับ นอกจากนี้ สํ านักพิมพยังมีหนาที่สํ าคัญในดานการบรรณาธิกรณ
(Editing) และการออกแบบหนังสือ ซึง่ ครอบคลุมเรื่องรูปเลม ภาพประกอบ และขนาดตัวอักษร
เมื่ อสํ านั ก พิ ม พ ทํ างานดานการบรรณาธิ ก รณ แ ละการออกแบบหนั ง สื อ เสร็ จ
เรียบรอยแลว ขั้นตอไปเปนหนาที่ของโรงพิมพ (Printers) เมือ่ ผลผลิตออกจากโรงพิมพแลว ก็เขาสู
กระบวนการตลาด ทั้งระดับการขายสง (Wholesaling) และระดับการขายปลีก (Retailing) อัตรา
สวนลดทีส่ านั
ํ กพิมพใหแกกิจการจําหนายหนังสือในลุมสมุทรแอตแลนติกสูงถึง 50% ของราคาปก
นอกจากนี้ สํานักพิมพยังตองมีภาระในการโฆษณาและการสงเสริมการขายอีกดวย
การปรากฏตัวของ E-Book มีผลกระทบตอกระบวนการผลิตหนังสือกระดาษ
ภายใตระบบกูเต็นเบิรก ดังที่พรรณนาขางตนนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีอยูอยางนอย 3 ประการ
อันไดแก จุดจบของหนังสือกระดาษ การประกาศอิสรภาพของนักเขียน และจุดจบของราน
จําหนายหนังสือ
การปรากฏตัวของ E-Book ทําใหนกั สังคมศาสตรจํานวนมากเริ่มทํานายถึงจุดจบ
ของระบบกูเต็นเบิรก อันหมายถึงจุดจบของหนังสือกระดาษ โดยที่ E-Book จะเขามาแทนที่
หนังสือกระดาษ นักเขียนบางคน ดังเชน John Updike เชือ่ วา จุดจบของหนังสือกระดาษยังอยู
หางไกล เพราะ E-Book มิไดมีสุนทรียลักษณดจุ เดียวกับที่หนังสือกระดาษมี หนอนหนังสือจํานวน
มากยังคงตองการหนังสือปกแข็งเดินทองที่มีรูปเลมและการจัดพิมพอยางประณีตงดงาม ใน
ประการสําคัญ E-Book ยังมีอปุ สรรคในดานเทคโนโลยี การ download ตนฉบับหนังสือจาก
cyberspace มิไดสะดวกรวดเร็วเหมือนการซื้อหนังสือจากรานจําหนายหนังสือ และหนอนหนังสือ

3

ยังคุนเคยกับการอานหนังสือกระดาษ ซึ่งสามารถอานในอิริยาบถตางๆกันได ในขณะที่การอาน
E-Book จะตองอานจากจอคอมพิวเตอรเทานั้น หากยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการอาน
หนังสือ ยอมเปนเรื่องยากที่ E-Book จะครอบงําบรรณพิภพได
การปรากฏตัวของ E-Book เอื้ออํ านวยใหนักเขียนที่มีชื่อเสียงและที่มีตลาด
เฉพาะของตนประกาศอิสรภาพจากสํานักพิมพ จนถึงขั้นไมตองงอสํานักพิมพ เพราะนักเขียนกลุม
นีส้ ามารถเสนอขาย E-Book ของตนใน cybermarket เองได ดังที่สตีเฟน คิง (Riding the Bullet
และ The Plant) และไมเคิล คริชตัน (Timeline) บุกเบิกเปนตัวอยาง แตการลาถอยของสตีเฟน คิง
เนื่องจากยอดการจําหนายนาผิดหวัง สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงวา การที่นักเขียนจะประกาศ
อิสรภาพจากสํานักพิมพมิใชเรื่องงาย แมนักเขียนจะเสนอขาย E-Book ใน cybermarket เองได
โดยไมตองลงทุนพิมพหนังสือเลม แตนักเขียนก็ตองวาจางบรรณาธิการและนักออกแบบหนังสือ
รวมทั้งยังตองทํางานดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายเองอีกดวย ในโลกมายา ดารา
ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงและมีตลาดเฉพาะของตนหลายตอหลายคนกระโดดไปเปนผูอํานวยการ
สรางหรือผูกํากับ โดยไมงอบริษัทภาพยนตรยักษใหญแหงฮอลลีวูด ดังเชน Robert Redford, Clint
Eastwood, Kevin Costner, Robin Williams และ Leonardo DiCaprio แตนกั เขียนยังไมสามารถ
ปลดแอกได นักเขียนสวนใหญยังตองพึ่งตัวแทน (Agent) ในการขายลิขสิทธิ์ตนฉบับ
E-Book จะชวยใหราคาหนังสือถูกลงอยางนอย 50% เนื่องเพราะผูผลิตไมตอง
จายสวนลดใหแกรา นหนังสือ อีกทั้งไมตองพิมพหนังสือจํานวนมาก และเก็บสต็อกหนังสือจํานวน
มากเพื่อสนองตอบความตองการของผูซื้อ E-Book มีลกั ษณะ Print-on-Demand เพราะผูที่
ตองการซื้อเปนฝาย download จาก cyberspace และชําระคาหนังสือ หาก E-Book ครอบงํา
บรรณพิภพ ความจําเปนที่จะตองมีรานหนังสือยอมลดนอยถอยลง อันเปนเหตุใหมีการคาดการณ
กันวา วันหนึง่ ในอนาคต ธุรกิจการจําหนายหนังสือจะพบจุดจบ
การปรากฏตัวของ E-Book ทําใหทุกภาคสวนในบรรณพิภพตองปรับตัว สํานัก
พิมพตองปรับตัวเพื่อผลิต E-Book นับตัง้ แตป 2537 เปนตนมา เมื่อสํานักพิมพทําขอตกลงซื้อ
ลิขสิทธิห์ นังสือเลมใด มักมีเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ดิจิตัล (Digital Rights) ดวย โดยที่หนังสือที่
พิมพกอนป 2537 หากจะนําไปผลิต E-Book ตองมีสญ
ั ญาลิขสิทธิ์กับผูเขียนตางหาก ในสหรัฐ
อเมริกา Simon and Schuster จัดตั้ง Simon and Schuster Online Time/Warner Books จัดตั้ง
iPublish.com ตามมาดวย Random House ซึง่ บัดนี้กลายเปนบริษัทลูกของ Bartelsmann แหง
เยอรมนี ในอั ง กฤษ Penguin Books กํ าลังเตรีย มการนํ านวนิ ย ายคลาสสิ กออกขายใน
cybermarket
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Cybermarket มิไดมีแต E-Book เทานั้น หากแตยังมี e-zine หรือ นิตยสาร
อิเล็กทรอนิกอีกดวย e-zine ทีม่ ชี ื่อเสียง ไดแก Slate ของ Microsoft ซึ่งพอล ครุกแมน (Paul
Krugman) เปนคอลัมนิสตคนหนึ่ง สินคาตัวใหมที่มีอนาคตสดใสใน ก็คือ E-Textbooks บัดนี้
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยพากันขายตําราเรียนใน cyberspace ผูจัดจําหนายรายสําคัญ ก็คือ
WizeUp Digital Textbooks (www.wizeup.com) ซึง่ ทําสัญญาจัดจําหนาย E-Textbook ให
มหาวิทยาลัยฮารวารด มหาวิทยาลัยยอรจทาวน และมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ E-Textbook มี
ราคาถูกเทากับหนังสือมือสอง ผูเขียนสามารถแกไขเพิ่มเติมตนฉบับไดงาย และผูซื้อไดประโยชน
จากฉบับแกไขเพิ่มเติมในเวลาอันรวดเร็ว การรุกคืบของ E-Book และ E-Textbook ทําใหหองสมุด
จํานวนมากกําลังเปลี่ยนโฉมเปน E-Library โดยที่ NetLibrary เปน E-Library ทีใ่ หญที่สุด
หอสมุดแหงชาติฝรั่งเศส (BNF) กําลังแปรโฉมเปน E-Library ดวย (www.gallica.bnf.fr)
ร า นหนั ง สื อ จํ าเป น ต อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ความอยู  ร อดในระยะยาว ร า นหนั ง สื อ
ยั ก ษ ใ หญ ห ลายต อ หลายร า นกํ าลั ง ตระเตรี ย มแปรโฉมเป น E-Bookstore ไม ว  า จะเป น
amazon.com หรือ Barnes and Noble
บริษัทผูผลิต software สําหรับอาน E-Book อยูใ นชวงแหงการแขงขันในการ
พัฒนาเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ก็พากันทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับสํานักพิมพและ
รานหนังสือ โดยหวังขาย software ทีต่ นพัฒนา ตัวอยางของ software สําหรับอาน E-Book
ไดแก GlassBook, Softbook Reader(ของ softBook Press) Rocket eBook (ของ NuvoMedia)
และ Microsoft Reader (ของ Micrsoft)
ตราบเทาที่คอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณในการ download หนังสือจาก
cyberspace ยังมีราคาแพง และการอานหนังสือจากจอมิใชวัฒนธรรมที่เขาไปแทนที่การอาน
หนังสือกระดาษ ระบบกูเต็นเบิรก จะยังคงดํารงชีพสืบตอไป กระนั้นก็ตาม ในอีก 20 ปขางหนา
โฉมหนาของบรรณพิภพอาจแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก

