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สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกฟอรด
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วิวาทะวาดวยบทบาทและหนาที่ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัย (University Press)
ในประเทศอังกฤษ ยืดเยื้อมากวาสามเดือนแลว ผมติดตามรายงานขาวและจดหมายโตตอบเกี่ยว
กับเรื่องนี้จากนิตยสาร The Times Literary Supplement ดวยความสนใจยิ่ง
เรือ่ งของเรื่องมีอยูวา สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford University
Press = OUP) ประกาศตัดทอน ‘บัญชีรายชื่อกวีนิพนธ’ หรือ Poetry List โดยจะไมจัดพิมพนิพนธ
ของกวีรวมสมัยอีกตอไป หนังสือพิมพ The Times ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2541 รายงานวา
หนังสือกวีนิพนธรวมสมัยไมทํากําไร และสํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดตองการแสวงหา
กําไรมากขึ้น รายงานขาวดังกลาวนี้ทําใหสํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเปนเปาแหงการ
วิพากษ และตองรองรับจดหมายประทวงจากทุกสารทิศ ทั้งจาก Royal Society of Literature,
Arvon Foundation และจากอาจารยภายในมหาวิทยาลัยแหงแรกในประเทศอังกฤษนั้นเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Oxford Professor of Poetry ทายทีส่ ดุ มีจดหมายเปดผนึก ซึ่งลงนามนําโดย
Hermione Lee แหง New College มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ตีพิมพในนิตยสาร The Times
Literary Supplement (December 4, 1998)
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเริ่มพิมพหนังสือมาแตป พ.ศ. 2128 (หลัง
จากกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งแรกเพียง 16 ป) แตเพิ่งมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งในป พ.ศ. 2175
(หลังสํานักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบริดจถงึ 98 ป) ในชวงเวลากวา 360 ปที่ผานมานี้ สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรดสั่งสมชื่อเสียงเกียรติคุณจนเปนที่ยอมรับในวงวิชาการระหวางประเทศ
จุดหักเหสําคัญเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2300 (กอนกรุงศรีอยุธยาแตกเปนครั้งที่สอง 10 ป) เมื่อมีการ
ปฏิรูประบบการบริหารและการผลิต ซึ่งริเริ่มโดยวิลเลียม แบล็กสโตน (William Blackstone)
นักกฎหมายผูย งิ่ ใหญ ในชวงเวลากวา 242 ปที่ผานมานี้ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด
มีบ ทบาทสํ าคัญ ในการเผยแพร ค วามรู แ ละงานวิชาการในขอบเขตทั่ว โลก โดยที่ในปจจุบัน
มีเครือขายสาขาในภูมิภาคตางๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา อาเซียใต อาเซียตะวันออก
และออสเตรเลีย
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นอกจากการผลิ ต หนั ง สื อ วิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ในสาขาวิ ช าต า งๆแล ว
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดยังผลิตตําราตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวม
ตลอดจนหนังสือสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching = ELT) อีกดวย นักเรียน
ในโลกที่สามจํานวนไมนอยเรียนภาษาอังกฤษจากแบบเรียน ELT ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
ออกซฟอรดนี้เอง
หนังสือที่สรางชื่อเสียงแกสํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดมากที่สุดอาจเปน
หนังสืออางอิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง The Oxford English Dictionary (เรียกยอๆวา OED) OED
นับเปนพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่สมบูรณที่สุด เริ่มจัดทําตั้งแตป พ.ศ. 2422 โดยมีเจมส เมอรเรย
(James A.H. Murray) เปนบรรณาธิการ และสําเร็จเสร็จสิ้นโดยมีงานฉลองเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
พ.ศ. 2471 ซึ่ง ฯพณฯ สแตนลีย บอลดวิน (Stanley Baldwin) นายกรัฐมนตรีมารวมงาน นอกจาก
OED แลว สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดยังมีบทบาทในการจัดพิมพพจนานุกรมอื่นๆ ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ รวมตลอดจนการจัดพิมพพจนานุกรมศัพทวิชาการเฉพาะ
สาขาวิชา และสารานุกรมอีกดวย
ในปจจุบนั สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดใชงบประมาณ 34 ลานปอนด
สเตอรลิงในการสงเสริมการแกไขเพิ่มเติม The Oxford English Dictionary ฉบับการตีพิมพครั้งที่
สาม (Third Edition) ซึง่ กําหนดจะตีพิมพในป พ.ศ. 2553
นอกจากหนั ง สื อ อ า งอิ ง และหนั ง สื อ วิ ช าการในสาขาต า งๆแล ว สํ านั ก พิ ม พ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรดยังมีชื่อเสียงในการจัดพิมพหนังสือชุด (Series) หนังสือชุดที่มีชื่อเสียง
ไดแก The Oxford Companion, The Oxford History, Past Masters, Oxford World’s Classics
เปนตน
ในปจจุบัน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดมีรายไดจากการขายประมาณ
ปละ 280 ลานปอนดสเตอรลิง และสามารถสงมอบกําไรใหแกมหาวิทยาลัยออกซฟอรดปละ
50 ล า นปอนดส เตอร ลิ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สํ านั ก พิ ม พ อื่ น ๆในบรรณพิ ภ พ สํ านั ก พิ ม พ
มหาวิ ท ยาลัยออกซฟอรดเปนเพียงสํ านักพิมพขนาดกลาง มิอาจเทียบเทียมไดกับยักษใหญ
อยางเชน Bertelsmann แหงเยอรมนี ซึง่ เพิ่งซื้อ Random House (สหรัฐฯ) และ Springer
(เยอรมนี)
ในโลกวิชาการ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดตองแขงขันกับสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ในอังกฤษ คูแขงที่สําคัญก็คือ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (Cambridge
University Press = CUP) ทั้ง OUP และ CUP มิไดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือจากแหลงอื่นใด
แตประสบความสํ าเร็จในการประกอบธุรกิจ และมีบทบาทในการหารายไดจากกการสงออก
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยทั้งสองมิไดจํากัดการพิมพหนังสือเฉพาะสาขา หากแตจัดพิมพหนังสือ
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หลากหลายสาขา ความขอนี้นับวาแตกตางจากสํานักพิมพมหาวิทยาลัยอเมริกันบางสํานัก ดังเชน
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเยล (Yale University Press) ซึง่ เนนการจัดพิมพหนังสือประวัติศาสตร
ศิลปะ (Art History) และสํานักพิมพ เอ็ม.ไอ.ที. (The M.I.T. Press) ซึง่ เนนการจัดพิมพหนังสือ
วิทยาศาสตร
ดวยเหตุที่สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเติบใหญเปน ‘บรรษัทระหวาง
ประเทศ’ จึ ง ต อ งเผชิ ญ กั บ การแข ง ขั น จากบรรษั ท ระหว า งประเทศด ว ยกั น ไม ว  า จะเป น
Bertelmann, Pearson Education (ซึ่งควบ Prentice Hall เขากับ Addison Wesley Longman),
Thomson Corporation และ McGraw – Hill
แมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยอื่นจะมิใชคูแขงของ OUP ในการผลิตพจนานุกรม
แต OUPก็ตองสูกับ HarperCollins อันเปนบริษัทลูกของ News International อาณาจักรธุรกิจ
ของนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch)
ในดานการจัดพิมพวรรณกรรมคลาสสิก OUP ตองแขงกับสํานักพิมพ Penguin
ซึง่ ในปจจุบันเปนบริษัทลูกของ Pearson PLC มิหนําซํ้ายังมีตัวสอดแทรกดังเชน Wordsworth
Editions Ltd. ซึ่งพิมพ Wordsworth Classics โดยขายตัดราคาทั้ง Penguin Classics และ
Oxford World’s Classics
ในดานการจัดพิมพหนังสือวิทยาศาสตรและกฎหมาย คูแขงสําคัญของ OUP คือ
Reed Elsevier และ International Thomson Publishing ในขณะที่ Harcourt General เปนคูแขง
สําคัญในการผลิตหนังสือในสาขาแพทยศาสตร
ผู บริห ารสํ านัก พิ ม พม หาวิท ยาลัย อ อ กซฟ อรดตัดสิ น ใจเลิกจัดพิมพกวีนิพนธ
รวมสมัย เนือ่ งจากไมทํากําไร และตองการทุมทรัพยากรในการผลิตหนังสือวิชาการเปนดานหลัก
โดยอางวา การสงเสริมกวีนิพนธรวมสมัยควรเปนนโยบายระดับชาติ สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
ดังเชน OUP หาควรแบกรับภาระนี้ไม องคกรที่ควรมีหนาที่สงเสริมการผลิตกวีนิพนธรวมสมัย ก็คือ
Arts Council
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเริ่มจัดทํา ‘บัญชีรายชื่อกวีนิพนธ’ (Poetry
List) มาตัง้ แตป พ.ศ. 2461 หนังสือกวีนิพนธที่พิมพโดย OUP เปนที่ยอมรับในบรรณพิภพดุจเดียว
กับหนังสือชุด Oxford World’s Classics และเขาสูยุคทองในทศวรรษ 2500 และทศวรรษ 2510
ในยุคสมัยที่จอหน เบลล (John Bell) และจอน สตอลเวอรธี (Jon Stallworthy) เปนบรรณาธิการ
กวี ร  ว มสมั ย มี ป  ญ หาในการจั ด พิ ม พ ผ ลงานของตนเป น อั น มาก เพราะหา
สํานักพิมพไดยาก เมื่อ OUP มีนโยบายจัดพิมพหนังสือกวีนิพนธ ยอมมีสวนเกื้อกูลกวีรวมสมัย
อยางยิง่ หากกวีรวมสมัยคนใดมีผลงานเปนที่ยอมรับในวงวรรณกรรม จนถูกบรรจุไวใน Poetry
List ก็เบาใจไดวา OUP จะพิจารณาจัดพิมพผลงานของตน กวีรวมสมัยหลายตอหลายคนถีบตัว
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ขึ้นมามีชื่อเสียงระดับชาติจากการเสริมสงของ OUP ดังกลาวนี้ นโยบายการเลิกพิมพกวีนิพนธ
รวมสมัยจึงมีผลกระทบตอวงวรรณกรรมอยางยิ่ง
OUP ถูกโจมตีวา เห็นแกกําไรมากเกินไป เพราะแมในขณะที่ OUP ยังตีพิมพ
หนังสือกวีนิพนธรวมสมัย ก็ยังมีกําไรกอนโต จนสามารถสงมอบใหมหาวิทยาลัยออกซฟอรดถึง
ปละ 50 ลานปอนดสเตอรลิง ขอโจมตีที่รุนแรงที่สุดก็คือ การตัดทอน ‘บัญชีรายชื่อกวีนิพนธ’ และ
การเลิกพิมพหนังสือกวีนิพนธรวมสมัยครั้งนี้เปน ‘อาชญากรรมทางวัฒนธรรม’ (Cultural Crime)
สํ านัก พิ ม พม หาวิท ยาลัย เปน องคกรที่ผลิตและจํ าหนาย ‘สิ น ค าวั ฒ นธรรม’
(Cultural Product) สํานักพิมพมหาวิทยาลัยจึงเปนหนวยผลิตของทุนวัฒนธรรม (Cultural
Capital) การที่สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศไดเชนนี้ยอมสะทอน
ให เ ห็ น การเติ บ โตของทุ น วั ฒ นธรรมโดยมิ พั ก ต อ งสงสั ย พลั ง ที่ ผ ลั ก ดั น ให ธุ ร กิ จ สํ านั ก พิ ม พ
มหาวิทยาลัยเติบโตจึงเปนพลังชุดเดียวกับที่ผลักดันใหระบบทุนนิยมเติบโต อันไดแก พลังในการ
แสวงหากําไรนัน่ เอง ในสภาพแวดลอมของระบบทุนนิยม สํานักพิมพมหาวิทยาลัยยากที่จะอยูรอด
และเติบใหญไดหากปราศจากพลังในการแสวงหากําไร ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ
ทีส่ านั
ํ กพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดตัดทอน ‘บัญชีรายชื่อกวีนิพนธ’ และเลิกพิมพกวีนิพนธรวม
สมัย

