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สงครามรานหนังสือ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมือ่ สมาคมผูจัดจําหนายหนังสืออเมริกัน (American Booksellers Association
= ABA) ยืน่ ฟองสํานักพิมพ 5 แหง อันประกอบดวย Hugh Lauter Levin, Houghton Mifflin,
St. Martin’s Press, Routledge Hill และ Penguin USA ในป 2537 นับเปนการประกาศสงคราม
รานหนังสืออยางเปนทางการ
ABA ประกอบดวยสมาชิกที่เปนรานหนังสือขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือที่เรียก
กันในบรรณพิภพวา “รานหนังสืออิสระ” (Independent Bookstore) ซึ่งมิไดอยูในเครือขายของ
ธุรกิจรานหนังสือขนาดใหญ ทั้ง Chain Bookstore และ Super Bookstore ในรอบทศวรรษ
ที่ ผ  า นมานี้ ส ว นแบ ง ตลาดของร า นหนั ง สื อ อิ ส ระในสหรั ฐ อเมริ ก าตกตํ่ าลงอย า งน า ใจหาย
โดยถูกธุรกิจรานหนังสือยักษใหญแยงชิงไป ABA เองก็ตองเผชิญกับสัจจะแหงระบบทุนนิยม
ทีจ่ านวนสมาชิ
ํ
กลดลงจากประมาณ 5,000 รานในป 2535 เหลือเพียงประมาณ 3,700 ราน
ในป 2541
ธุรกิจรานหนังสือทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกพัฒนาไปถึงขั้นที่มีระบบ
เครือขายสาขา (Bookstore Chain) โดยทีแ่ ตละระบบมีการเติบโตที่แตกตางกัน บางระบบขยาย
สาขาดวยการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) บางระบบเลือกใชยทุ ธศาสตรการเติบโต
ภายนอก (External Growth) ทัง้ โดยการครอบกิจการอื่น (take-over) หรือดวยการควบกับ
กิจการอื่น (merger)
พัฒนาการของธุรกิจรานหนังสือมิไดหยุดยั้งที่ระบบเครือขายสาขา หากแตกาว
ไปสูร ะบบเครือขายสาขารานหนังสือขนาดใหญ หรือ Book Chain Superstore ธุรกิจรานหนังสือ
ขนาดใหญมิใชปรากฏการณใหม หากแตมีมาชานานแลว ดังกรณีราน Foyles of London ซึ่ง
ครั้งหนึ่งเคยไดชื่อวา รานหนังสือใหญที่สุดในโลก แตการลงทุนธุรกิจรานหนังสือขนาดใหญ
ในลักษณะทีเ่ ปนระบบเครือขายสาขาเปนปรากฏการณที่มีอายุไมถึงสองทศวรรษ
ในสหรัฐอเมริกา Super Bookstore โดยทัว่ ไปมีพื้นที่ 25,000 ตารางฟุต มีสต็อก
หนังสือ 150,000 รายการ มีมุมสําหรับอานหนังสือ และรานขายเครื่องดื่ม ใหบริการยาวนาน
มากกวาวันละ 12 ชัว่ โมง ปดรานดึก ทางรานมักจะจัดรายการใหนักอานพบปะนักเขียน มีรายการ

2
สนทนากั บนั ก เขี ย น การอ านกวีนิพนธ และการวิจารณวรรณกรรม สํ าหรับหนอนหนังสือ
จํานวนมาก Super Bookstore กลายเปนศูนยแหงการดื่มดํ่าวรรณกรรม
แตการเติบโตของ Bookstore Chain และ Super Bookstore คอยๆขับดัน
รานหนังสืออิสระ ซึง่ เปนรานขนาดกลางและเล็กออกจากธุรกิจ ธุรกิจรานหนังสือยักษใหญมีความ
ไดเปรียบรานหนังสืออิสระทั้งในดานเงินทุนและการตลาด อีกทั้งไดรับสิทธิประโยชนพิเศษจาก
สํานักพิมพอีกดวย ตัวอยางของสิทธิประโยชนพิเศษ ไดแก การไดรับอัตราสวนลด (Discount
Rate) สูงกวาอัตราปกติ ซึ่งทําใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากเกื้อกูลใหมีอัตรากําไรสูง
กวา หรือสามารถลดราคาใหลูกคาไดมากกวา ธุรกิจรานหนังสือยักษใหญที่มีระบบเครือขายสาขา
ยังไดผลตอบแทนในรูปแบบอื่นจากสํานักพิมพ อาทิเชน การจัดอันดับหนังสือขายดี (Bestsellers)
ประจําสัปดาหและประจําเดือน สํานักพิมพที่มีหนังสือติดอันดับขายดีมักจะจายผลตอบแทนแก
ราน เพราะผูบ ริโภคที่ยังมิไดตัดสินใจในการซื้อหนังสือเลมหนึ่งเลมใด มักจะถูกโนมนาวจากอันดับ
หนังสือขายดี การจัดวางหนังสือในตูโชวหรือหิ้งที่โดดเดนเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะไดผลตอบแทน
จากสํานักพิมพ เพราะมีผลตอยอดขาย หากหนังสือถูกจัดไวในมุมอับ อันลูกคาไมสามารถ
เห็นไดโดยงาย ยอมยากจะขายได การที่สํานักพิมพจายผลตอบแทนพิเศษแกรานหนังสือ เพื่อให
จัดวางหนังสือของตนในที่โดดเดน จึงมีสภาพเสมือนหนึ่งการจาย ‘คาเชา’ พืน้ ที่แกรานหนังสือ
นอกจากนี้ สํานักพิมพยังยินดีจายผลตอบแทนพิเศษแกรานหนังสือ หากรานหนังสือจัดรายการ
สงเสริมการขายหนังสือของสํานักพิมพนั้น
สํ านักพิมพนิยมเจรจาเรื่องสิทธิประโยชนพิเศษกับธุรกิจรานหนังสือยักษใหญ
ที่มีระบบเครือขายสาขา เพราะหากการเจรจาตกลงกันได ก็มีสภาพเสมือนหนึ่งการทําขอตกลง
กับรานหนังสือนับรอยรานในคราวเดียวกัน สํานักพิมพไมนิยมเจรจากับรานหนังสืออิสระที่ไมมี
ระบบเครือขายสาขา เพราะเสียตนทุนการเจรจาสูง
แตการที่สํานักพิมพใหสิทธิประโยชนพิเศษแกรานหนังสือยักษใหญกอใหเกิดการ
แขงขันที่ไมเปนธรรม และทําใหรานหนังสืออิสระไมสามารถแขงขันบนพื้นฐานที่เทาเทียมกันได
โดยที่สิทธิประโยชนพิเศษเหลานี้ทําใหธุรกิจรานหนังสือยักษใหญมีอํานาจผูกขาดมากขึ้น และ
ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายปองกันการผูกขาด (Anti-Trust Law) ดวยเหตุดังนี้ สมาคมผูจัด
จําหนายหนังสืออเมริกัน (ABA) จึงเริม่ ฟองสํานักพิมพ 5 แหงในป 2537 และตอมาในป 2539
ฟองสํานักพิมพยักษใหญ Random House คดีเหลานี้ยุติลงเมื่อสํานักพิมพที่ถูกฟองยอมทํา
ขอตกลงวา จะหยุดการใหสิทธิประโยชนพิเศษอันขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายปองกันการ
ผูกขาด แตแลวการณปรากฏตอมาวา Penguin USA ปฏิบัติการละเมิดขอตกลง ABA จึงยืน่ ฟอง
Penguin USA ซึง่ ยอมทําขอตกลงนอกศาลจายเงินชดเชยความเสียหายแก ABA เปนจํานวน
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25 ลานดอลลารอเมริกันในป 2540 ซึ่ง ABA จัดสรรใหแกรานหนังสืออิสระที่เปนเปนสมาชิกอีก
ทอดหนึ่ง
ในสหราชอาณาจักร เดิมมีจารีตการกําหนดราคาขายปลีกโดยผูผลิต ผูผลิต
ขายสินคาใหผูจัดจําหนาย ซึ่งอาจเปนผูขายสงหรือยี่ปว ทั้งนี้โดยมีขอตกลงวา ผูจัดจําหนาย
จะขายสิ น ค า ตํ่ ากว า ราคาขั้ น ตํ่ าที่ ผู  ผ ลิ ต กํ าหนดมิ ไ ด จารี ต ดั ง กล า วนี้ ซึ่ ง เรี ย กกั น ในวงวิ ช า
เศรษฐศาสตรวา Resale Price Maintenance เกื้อกูลใหผูผลิตรวมหัวกันกําหนดราคาและ
สรางอํานาจผูกขาดได เพราะผูจัดจําหนายสินคามิอาจแขงขันดานราคา (price competition) ใน
ป 2499 มีการตรากฎหมายชื่อ Restrictive Trade Practices Act หามผูผลิตรวมหัวกันกําหนด
ราคาขายปลีก แตผูผลิตแตละรายยังสามารถกําหนดราคาขายปลีกโดยไมผิดกฎหมายได ครั้น
ในป 2507 มีการตรา Retail Price Act และตอมาในป 2509 มีการตรา Restrictive Practices
Act หามผูผลิตกํ าหนดราคาขายปลีก เวนแตสินคานั้นจะอยูในบัญชียกเวน ซึ่งกําหนดโดย
Restrictive Practices Court หนังสือจัดอยูในบัญชียกเวน
สํานักพิมพในสหราชอาณาจักรมีขอตกลงที่เรียกวา Net Book Agreement
(NBA) ขอตกลงนี้มีลักษณะเปน Resale Price Maintenance (RPM) เพราะเปนขอตกลงที่ให
สํ านักพิมพกําหนดราคาขายปลีกขั้นตํ่า รานหนังสือจะขายหนังสือตํ่ากวาราคาขั้นตํ่าที่กําหนด
โดยสํานักพิมพมิได ขอตกลงนี้ทําใหรานหนังสือมิอาจแขงขันกันลดราคาตามใจชอบได สมาคม
สํานักพิมพแหงสหราชอาณาจักร (The Publishers Association = PA) อางวา ขอตกลง NBA
เปนประโยชนแกธุรกิจรานหนังสือขนาดเล็กและรานหนังสือเฉพาะสาขา NBA มีอายุยาวนาน
นับรอยป แมเมื่อมีการตรากฎหมายเพื่อให Resale Price Maintenance เปนปฏิบัติการที่
ผิดกฎหมาย แตขอตกลง NBA ยังคงดํารงอยู เนื่องจากหนังสืออยูในบัญชีสินคาที่ไดรับการยกเวน
แมสานั
ํ กพิมพจะทําขอตกลง NBA แตกม็ ีปฏิบัติการที่ละเมิดขอตกลง ดวยวิธีการ
เลีย่ งนานัปการ ดังเชนการใหอัตราสวนลดสูงกวาปกติ การแจกแสตมปแกผูซื้อ โดยที่ผูซื้อสามารถ
นําแสตมปมาชําระคาสินคาได ฯลฯ นับตั้งแต RPM ในกรณีทั่วไปเปนปฏิบัติการที่ผิดกฎหมาย
มีการโตเถียงในหมูผูประกอบการสํานักพิมพและรานหนังสือวาสมควรจะยกเลิก NBA หรือไม
รานหนังสือขนาดเล็กสวนหนึ่งตองการธํารง NBA ไว ผูประกอบการธุรกิจรานหนังสือบางคน
ดังเชนเทอรรี มาเฮอร (Terry Maher) แหงเครือขายรานหนังสือ Pentos รณรงคใหยกเลิก NBA
จนทายสุดเมื่อ W.H. Smith Group PLC ยักษใหญในธุรกิจรานหนังสือในสหราชอาณาจักรให
ความเห็นชอบ NBA ก็ถงึ กาลอวสานในป 2538
ตลอดระยะเวลาที่ NBA มีผลบังคับใชในสหราชอาณาจักร ธุรกิจรานหนังสือ
ขนาดใหญแยงชิงสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในปจจุบันเครือขายรานหนังสือขนาดใหญเพียง
4 เครือขาย อันประกอบดวย W.H. Smith (รวม Waterstone), Pentos (รวม Dillon), Books ETC
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และ Blackwells ยึดกุมสวนแบงตลาดมากกวา 50% เมื่อ NBA ถูกยกเลิกไป การแขงขัน
ด า นราคามี ม ากขึ้น ธุ รกิจ ขนาดเล็ก จํ านวนไมน อ ยตอ งออกจากการแข ง ขัน กระนั้น ก็ ต าม
ผูป ระกอบการอิสระหนาใหมยังคงกาวเขามาแขงขัน
เสียงกูรอง ‘รานหนังสือขนาดเล็กตายแลว’ ดังกองกังวานมาเปนเวลาหลายป
แตธุรกิจรานหนังสือขนาดเล็กยังคงดํ ารงอยูในโลกที่ธุรกิจยักษใหญเติบใหญขึ้นเรื่อยๆ ทั้งใน
อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก ผูประกอบการหนาใหมยังคงกาวเขาไปตอกรกับธุรกิจยักษใหญ
หากถาม วิลเลียม เครมเมอร (William Kramer) เจาของรานหนังสือชื่อ Sidney Kramer แหง
นครวอชิงตัน ดี.ซี. ธุรกิจรานหนังสือขนาดเล็กมิเพียงแตจะยังไมตายเทานั้น หากยังสามารถอยู
รอดไดอยางมั่นคงอีกดวย หากผูประกอบการรูจักการปรับตัวเพื่อความอยูรอด
สงครามรานหนังสือจะยังคงยืดเยื้อตอไป แมรานหนังสือขนาดเล็กจะอยูรอดได
ดวยความยากลําบากในโลกที่ ‘ปลาใหญกินปลาเล็ก’ แตธรุ กิจรานหนังสือขนาดใหญใชวาจะไมมี
ป ญ หาเสี ย เลย อย า งน อ ยที่ สุ ด ความอุ  ย อ า ยขององคกรมีส ว นบั่ น ทอนประสิท ธิภ าพในการ
ประกอบการ

