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สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกฟอรด

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ววิาทะวาดวยบทบาทและหนาที่ของสํ านักพิมพมหาวิทยาลัย (University Press) 
ในประเทศองักฤษ ยืดเยื้อมากวาสามเดือนแลว ผมติดตามรายงานขาวและจดหมายโตตอบเกี่ยว
กบัเร่ืองนี้จากนิตยสาร The Times Literary Supplement ดวยความสนใจยิ่ง

เร่ืองของเรื่องมีอยูวา สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford University 
Press = OUP) ประกาศตัดทอน ‘บัญชรีายชื่อกวีนิพนธ’ หรือ Poetry List โดยจะไมจัดพิมพนิพนธ
ของกวีรวมสมัยอีกตอไป หนังสือพิมพ The Times ฉบับวนัที ่ 21 พฤศจิกายน 2541 รายงานวา 
หนังสือกวีนิพนธรวมสมัยไมทํ ากํ าไร และสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดตองการแสวงหา
กํ าไรมากขึ้น รายงานขาวดังกลาวนี้ทํ าใหสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเปนเปาแหงการ
วพิากษ และตองรองรับจดหมายประทวงจากทุกสารทิศ ทั้งจาก Royal Society of Literature, 
Arvon Foundation และจากอาจารยภายในมหาวิทยาลัยแหงแรกในประเทศอังกฤษนั้นเอง  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Oxford Professor of Poetry ทายทีสุ่ดมจีดหมายเปดผนึก ซึ่งลงนามนํ าโดย
Hermione Lee แหง New College มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ตีพิมพในนิตยสาร The Times 
Literary Supplement (December 4, 1998)

สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเริ่มพิมพหนังสือมาแตป พ.ศ. 2128 (หลัง
จากกรงุศรอียธุยาเสียกรุงครั้งแรกเพียง 16 ป) แตเพิ่งมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งในป พ.ศ. 2175 
(หลงัส ํานักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบรดิจถงึ 98 ป) ในชวงเวลากวา 360 ปที่ผานมานี้ สํ านักพิมพ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรดสั่งสมชื่อเสียงเกียรติคุณจนเปนที่ยอมรับในวงวิชาการระหวางประเทศ 
จดุหกัเหส ําคัญเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2300 (กอนกรุงศรีอยุธยาแตกเปนครั้งที่สอง 10 ป) เมื่อมีการ
ปฏิรูประบบการบริหารและการผลิต ซึ่งริเร่ิมโดยวิลเลียม แบล็กสโตน (William Blackstone)  
นกักฎหมายผูยิง่ใหญ ในชวงเวลากวา 242 ปที่ผานมานี้ สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด 
มีบทบาทสํ าคัญในการเผยแพรความรู และงานวิชาการในขอบเขตทั่วโลก โดยที่ในปจจุบัน 
มเีครอืขายสาขาในภูมิภาคตางๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา อาเซียใต อาเซียตะวันออก
และออสเตรเลีย
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นอกจากการผลิตหนังสือวิชาการที่มี คุณภาพสูงในสาขาวิชาต างๆแล ว   
สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดยังผลิตตํ าราตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวม
ตลอดจนหนังสือสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching = ELT) อีกดวย นักเรียน 
ในโลกที่สามจํ 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 และสํ าเร็จเสร็จส้ินโดยมีงานฉลองเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2471 ซึ่ง ฯพณฯ สแตนลีย บอลดวิน (Stanley Baldwin) นายกรฐัมนตรีมารวมงาน นอกจาก 
OED แลว  สํ านกัพมิพมหาวทิยาลัยออกซฟอรดยังมีบทบาทในการจัดพิมพพจนานุกรมอ่ืนๆ  ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ รวมตลอดจนการจัดพิมพพจนานุกรมศัพทวิชาการเฉพาะ
สาขาวิชา และสารานุกรมอีกดวย

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

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

ในปจจุบัน สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดมีรายไดจากการขายประมาณ 
ปละ 280 ลานปอนดสเตอรลิง และสามารถสงมอบกํ าไรใหแกมหาวิทยาลัยออกซฟอรดปละ  
50 ลานปอนดสเตอรลิง เมื่อเปรียบเทียบกับสํ านักพิมพอ่ืนๆในบรรณพิภพ สํ านักพิมพ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรดเปนเพียงสํ านักพิมพขนาดกลาง มิอาจเทียบเทียมไดกับยักษใหญ 
อยางเชน Bertelsmann แหงเยอรมนี  ซึง่เพิ่งซื้อ Random House (สหรัฐฯ)  และ Springer  
(เยอรมนี)

ในโลกวิชาการ สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดตองแขงขันกับสํ านักพิมพ
มหาวทิยาลยัอืน่ๆ  ในอังกฤษ คูแขงที่สํ าคัญก็คือ สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (Cambridge 
University Press = CUP) ทั้ง OUP และ CUP มไิดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือจากแหลงอื่นใด 
แตประสบความสํ าเร็จในการประกอบธุรกิจ และมีบทบาทในการหารายไดจากกการสงออก  
สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยทั้งสองมิไดจํ ากัดการพิมพหนังสือเฉพาะสาขา หากแตจัดพิมพหนังสือ



3

หลากหลายสาขา ความขอนี้นับวาแตกตางจากสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยอเมริกันบางสํ านัก ดังเชน 
สํ านกัพมิพมหาวิทยาลัยเยล (Yale University Press) ซึง่เนนการจัดพิมพหนังสือประวัติศาสตร
ศิลปะ (Art History)   และสํ านักพิมพ เอม็.ไอ.ที. (The M.I.T. Press) ซึง่เนนการจัดพิมพหนังสือ
วทิยาศาสตร

ดวยเหตุที่สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเติบใหญเปน ‘บรรษัทระหวาง
ประเทศ’  จึงตองเผชิญกับการแขงขันจากบรรษัทระหวางประเทศดวยกัน ไมว าจะเปน 
Bertelmann, Pearson Education (ซึ่งควบ Prentice Hall เขากับ Addison Wesley Longman), 
Thomson Corporation และ McGraw – Hill

แมสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยอื่นจะมิใชคูแขงของ OUP ในการผลิตพจนานุกรม 
แต OUPก็ตองสูกับ HarperCollins อันเปนบริษัทลูกของ News International อาณาจักรธุรกิจ
ของนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch)

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

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

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

สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเริ่มจัดทํ า ‘บัญชีรายชื่อกวีนิพนธ’ (Poetry 
List) มาตัง้แตป พ.ศ. 2461 หนังสือกวีนิพนธที่พิมพโดย OUP เปนที่ยอมรับในบรรณพิภพดุจเดียว
กบัหนังสือชุด Oxford World’s Classics และเขาสูยุคทองในทศวรรษ 2500 และทศวรรษ 2510 
ในยุคสมัยที่จอหน เบลล (John Bell) และจอน สตอลเวอรธี (Jon Stallworthy) เปนบรรณาธิการ

กวีร วมสมัยมีปญหาในการจัดพิมพผลงานของตนเปนอันมาก เพราะหา 
สํ านักพิมพไดยาก  เมื่อ OUP มนีโยบายจดัพิมพหนังสือกวีนิพนธ  ยอมมีสวนเกื้อกูลกวีรวมสมัย
อยางยิง่ หากกวีรวมสมัยคนใดมีผลงานเปนที่ยอมรับในวงวรรณกรรม จนถูกบรรจุไวใน Poetry 
List ก็เบาใจไดวา OUP จะพจิารณาจดัพิมพผลงานของตน  กวีรวมสมัยหลายตอหลายคนถีบตัว



4

ข้ึนมามีชื่อเสียงระดับชาติจากการเสริมสงของ OUP ดังกลาวนี ้ นโยบายการเลิกพิมพกวีนิพนธ 
รวมสมัยจึงมีผลกระทบตอวงวรรณกรรมอยางยิ่ง

OUP ถกูโจมตวีา เห็นแกกํ าไรมากเกินไป เพราะแมในขณะที่ OUP ยงัตีพิมพ
หนังสือกวีนิพนธรวมสมัย ก็ยังมีกํ าไรกอนโต จนสามารถสงมอบใหมหาวิทยาลัยออกซฟอรดถึง 
ปละ 50 ลานปอนดสเตอรลิง ขอโจมตีที่รุนแรงที่สุดก็คือ การตัดทอน ‘บัญชรีายชื่อกวีนิพนธ’ และ
การเลกิพมิพหนังสือกวีนิพนธรวมสมัยครั้งนี้เปน ‘อาชญากรรมทางวัฒนธรรม’ (Cultural Crime)

สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่ผลิตและจํ าหนาย ‘สินคาวัฒนธรรม’
(Cultural Product)  สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยจึงเปนหนวยผลิตของทุนวัฒนธรรม (Cultural 
Capital) การที่สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเติบใหญเปนบรรษัทระหวางประเทศไดเชนนี้ยอมสะทอน
ใหเห็นการเติบโตของทุนวัฒนธรรมโดยมิพักตองสงสัย พลังที่ผลักดันใหธุรกิจสํ านักพิมพ
มหาวทิยาลยัเตบิโตจึงเปนพลังชุดเดียวกับที่ผลักดันใหระบบทุนนิยมเติบโต อันไดแก พลังในการ
แสวงหาก ําไรนัน่เอง ในสภาพแวดลอมของระบบทุนนิยม สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยยากที่จะอยูรอด
และเตบิใหญไดหากปราศจากพลังในการแสวงหากํ าไร ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
ทีสํ่ านกัพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดตัดทอน ‘บัญชรีายชื่อกวีนิพนธ’ และเลกิพิมพกวีนิพนธรวม
สมัย
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