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สงครามวารสารวิชาการ

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

สงครามวารสารวิชาการปะทุข้ึนแลว !

มิใชสงครามระหวางสํ านักพิมพเอกชนกับสํ านักพิมพมหาวิทยาลัย และมิใช
สงครามระหวางมหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาการฝายหนึ่งกับสํ านักพิมพเอกชนอีกฝายหนึ่ง หาก
แตเปนสงครามระหวางหองสมุดกับสํ านักพิมพเอกชนผูผลิตวารสารวิชาการ

การขึน้ราคาวารสารวิชาการอยางสุดโหดเปนจุดปะทุของสงครามครั้งนี้
สํ านกัพมิพเอกชนผูผลิตวารสารวิชาการอางวา เพราะเหตุที่ตนทุนการผลิตเพิ่ม

ข้ึน จงึจ ําเปนตองขึน้ราคา ฝายหองสมุดกลาวหาวา สํ านักพิมพฉวยโอกาสจากอํ านาจผูกขาดที่มี
อยู

เหตเุกดิขึ้นในสหรัฐอเมริกา  และกํ าลังลามสูยุโรปตะวันตก

นับต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา วารสารวิชาการกลายเปน 
อุตสาหกรรมทีสํ่ านักพิมพเอกชนเห็นชองทางในการแสวงหาผลประโยชน ทัง้ที่แตเดิมอุตสาหกรรม
นีถู้ก ‘ผูกขาด’ โดยสโมสรผูคงแกเรียน (Learned Societies) หรือสมาคมวิชาการ (Academic 
Association) และคณะวชิาในมหาวิทยาลัยตางๆ สํ านักพิมพ Pergamon Press แหงสหราช
อาณาจักร และ Elsevier NV แหงเนเธอรแลนดเปนผูบุกเบิกในการผลิตวารสารวิชาการในเชิง
ธุรกิจ โดยที่ในเวลาตอมามีสํ านักพิมพเอกชนอื่นๆพากันตบเทาเขาไปแขงขัน จนบัดนี้วารสาร 
วิชาการที่ผลิตโดยสํ านักพิมพเอกชนมีมากกวาที่ผลิตโดยสมาคมวิชาการและคณะวิชาใน
มหาวิทยาลัยเสียอีก  โครงสรางของอตุสาหกรรมวารสารวิชาการจึงเปลี่ยนแปลงไปอยางสํ าคัญ

ในขณะที่จํ านวนวารสารวิชาการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงสามทศวรรษที่ผาน 
มานี ้แตงบประมาณของหองสมุดเพื่อการวิจัย (Research Libraries) เพิม่ข้ึนไมมาก แมในชั้นแรก
หองสมุดเพื่อการวิจัยจะบอกรับวารสารวิชาการที่ออกใหม เนื่องจากเปนวารสารที่มีคุณภาพ  
แตเมือ่งบประมาณหองสมุดเพิ่มข้ึนไมทันการเติบโตของอุตสาหกรรมวารสารวิชาการ การบอกรับ
วารสารที่ออกใหมมิอาจขยายตัวไดมากนัก คร้ันเมื่อสํ านักพิมพเอกชนขึ้นคาสมาชิกวารสาร 
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วิชาการเปนระลอกๆ หองสมุดในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปตะวนัตกพากันเลิกรับวารสารวิชาการ 
ทีละฉบับสองฉบับมาเปนเวลากวาสองทศวรรษแลว แตการบอกเลิกเปนสมาชิกกอใหเกิดวัฏจักร
การขึน้ราคา การผลิตวารสารวิชาการเสียตนทุนประจํ า (Fixed Cost) สูง เมื่อมีการบอกเลิกเปน
สมาชิกเปนจํ านวนมาก ผูผลิตก็ตองปรับคาสมาชิกเพื่อหารายไดมาชดเชยรายไดที่สูญหายไป 
อันเนื่องจากจํ านวนสมาชิกลดลง เมื่อสํ านักพิมพข้ึนคาสมาชิก จํ านวนสมาชิกก็ยิ่งลดลงไปอีก  
การปรับราคาจึงวนเวียนเปนวฏัจักร

ความจํ ากัดของงบประมาณทํ าใหหองสมุดตองตัดทอนจํ านวนวารสารวิชาการ 
ที่เปนสมาชิก โดยทั่วไปหองสมุดจะคงวารสารที่เปนวารสารแกน(core journals)ในแตละสาขา 
วิชาไว และบอกเลิกเปนสมาชิกวารสารที่มีความสํ าคัญนอย โดยหันไปใชบริการยืมวารสาร
ระหวางหองสมุด(Inter-library loan) การถายเอกสารเฉพาะบทความที่สํ าคัญ การใชบริการ 
ดังเชน Individual Article Supply หรือการซือ้สารสนเทศเกี่ยวกับวารสารวิชาการ ดังเชนบริการ
Current Awareness Services แตการปรับตัวดังกลาวขางตนนี้ใชว าจะไมมีตนทุนที่ 
ตองเสยี งบประมาณที่ตองใชเพื่อการเหลานี้ ทํ าใหงบประมาณสํ าหรับการซื้อวารสารวิชาการยิ่ง
ลดลงไปอีก

การตัดทอนจํ านวนวารสารวิชาการที่เปนสมาชิก ทํ าใหบรรณารักษตองเผชิญ 
แรงกดดันจากผูใชหองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยมหาวิทยาลัยและนักวิจัย เพราะวารสาร
วิชาการเปนพาหะสํ าคัญในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และการสื่อความรูในชุมชน 
วิชาการในปจจุบัน วารสารวิชาการที่ผลิตโดยสํ านักพิมพเอกชนมีคุณภาพไมยิ่งหยอนกวาที่ผลิต
โดยสมาคมวชิาการและคณะวิชาในมหาวิทยาลัยตางๆ โดยที่หลายฉบับมีคุณภาพสูงกวาดวยซํ้ า

สํ านักพิมพเอกชนที่ผลิตวารสารวิชาการเขมงวดในดานคุณภาพและมาตรฐาน
ทางวชิาการอยางยิง่ ดวยเหตุดังนั้น จึงสามารถผงาดขึ้นมาตอกรกับสมาคมวิชาการและคณะวิชา
ในมหาวิยาลัยตางๆได ยักษใหญในอตุสาหกรรมวารสารวิชาการ ดังเชน Reed Elsevier ถึงกับ 
ชคํู าขวัญกึ่งโออวดวา Reed Elsevier ผลิตแตวารสารหรือหนังสือวิชาการที่ตองซื้อ ‘Must Have’
เปน  ‘เครือ่งหมายการคา’ ของ Reed Elsevier ในชวงปลายป 2541 คณาจารยและบรรณารักษ
แหง Purdue University เขยีนจดหมายเปดผนึกถึงหนังสือพิมพ The New York Times วา 
บรรดาวารสารวิชาการที่เปน ‘Must Have’ Journals บัดนี้กลายเปน ‘Can’t Afford’ และ ‘Don’t 
Need’ Journals เสียแลว

ตัวอยางของการปรับคาสมาชิกวารสารวิชาการพิจารณาไดจากกรณีของ Brain 
Research ซึง่ในป 2538 คาสมาชิกปละ 10,181 ดอลลารอเมริกัน เพิ่มเปน 15,203 ดอลลาร
อเมริกันในป 2541  ตัวอยางท ํานองนี้มีอีกมากมายนัก
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สํ านักพิมพเอกชนในอุตสาหกรรมวารสารวิชาการ นอกจากจะเติบโตโดยการ
ออกวารสารใหมแลว ยังเติบโตดวยการซื้อวารสารที่อยูในตลาดเดิมดวย ทุกครั้งที่สํ านักพิมพ
เอกชนประสบความสํ าเร็จในการซื้อวารสารฉบับใด ภารกิจแรกก็คือ การปรับคาสมาชิกวารสาร
ฉบับนั้น ขอใหดูตัวอยาง Journal of Supercritical Fluids ของ Polymer Research Associates
ซึง่ในป 2540 คิดคาสมาชิก 275 ดอลลารอเมริกัน แตเมื่อตกเปนของ Reed Elsevier ในป 2541 
คาสมาชิกเพิ่มข้ึนเปนปละ 656 ดอลลารอเมริกัน

การขึ้นคาสมาชิกวารสารวิชาการเปนระลอกๆ กอใหเกิดความไมพอใจ 
ในหมูบรรณารักษหองสมุดเพื่อการวิจัยในสหรัฐอเมริกาเปนอันมาก ในป 2531 สมาคมหองสมุด
เพือ่การวิจัย (The Association of Research Libraries = ARL) ซึง่มหีองสมุดเพื่อการวิจัยที่ใหญ
ที่สุดในสหรัฐอเมริกาจํ านวน 121 แหงเปนสมาชิก แตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อศึกษาการ 
ข้ึนราคาวารสารวิชาการ คณะกรรมการชุดนี้เสนอรายงานในปตอมา รายงานเร่ือง Report of the 
ARL Serials Prices Project ระบวุา การเพิ่มข้ึนของตนทุนมิใชตนเหตุของการขึ้นราคา ทั้งนี้
ปรากฏวา สํ านกัพิมพเอกชน 4 แหงที่มีผลผลิตวารสารวิชาการมีกํ าไรตั้งแต 40% จนถึง 137% 
ระหวางป 2516 – 2530  นอกจากนี ้  ในระหวางป 2529 – 2531 สมาชิก APL ใชงบประมาณ 
ซือ้วารสารวชิาการเพิ่มข้ึน 124% แตกลับไดจํ านวนวารสารวิชาการนอยลง 7% (Lingua Franca, 
January 1999)

ความไมพอใจผูผลิตวารสารวิชาการยังผลใหผูนํ าบรรณารักษหองสมุดเพื่อการ
วจิยัในสหรฐัอเมริการวมตัวกันในการตอสูกับสํ านักพิมพเอกชน โจเซฟ บรานิน (Joseph Branin) 
หัวหนาบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยแหงรัฐนวิยอรค (State University of New York) 
ณ Stony Brook เปนผูนํ าในการกอต้ัง Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition (SPARC) โดยเคนเน็ธ ฟราเซียร (Kenneth Frazier) นายกสมาคม APL เปนประธาน
SPARC

SPARC มีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมการผลิตวารสารวิชาการที่ทรงคุณภาพ 
แตราคาถกู เพือ่แขงขันกับสํ านักพิมพเอกชน ทั้งนี้โดยดึงมหาวิทยาลัย สมาคมวิชาการ หองสมุด
เพื่อการวิจัย และสํ านักพิมพขนาดเล็กเปนพันธมิตร ในชั้นแรก จํ ากัดเฉพาะการผลิตวารสาร 
ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร ซึ่งมีการปรับคาสมาชิกสูงกวาสาขาวิชาอื่นๆ แตจะขยายไปสูสาขาวิชา
อ่ืนในภายหลัง

ในเดือนกรกฎาคม 2540 SPARC ท ําขอตกลงกับ American Chemical Society
(ACS) ในการผลติวารสารใหมในสาขาวิชาเคมีรวม 3 รายการ ภายในกํ าหนดเวลา 3 ป วารสาร
ฉบับแรกชื่อ Organic Letters ก ําหนดออกสูโลกวิชาการในเดือนกรกฎาคม 2542 เปนวารสารราย 
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2 เดอืน โดยคิดคาสมาชิกปละ 2,300 ดอลลารอเมริกันเทียบกับวารสาร Tetrahedron Letters
ของสํ านักพิมพ Reed Elsevier ซึง่คิดคาสมาชิกปละ 8,000 ดอลลารอเมริกัน

SPARC ยงัท ําสัญญากับ Royal Society of Chemistry (RSC) แหงประเทศ
อังกฤษในการผลิตวารสารอีเล็กทรอนิก (electronic journals) รวม 3 รายการภายในกํ าหนดเวลา 
3 ป วารสารฉบับแรกชื่อ PhysChemComm คิดคาสมาชิกปละ 350 ดอลลารอเมริกัน เทียบกับ
วารสารอีเล็กทรอนกิทีม่อียูแลว ซึ่งคิดคาสมาชิกปละ 8,000 ดอลลารอเมริกัน

ในการท ําสัญญากับสถาบันหรือสมาคมวิชาการ SPARC มไิดเปนผูผลิตวารสาร
วิชาการเอง สถาบันหรือสมาคมวิชาการ หรือสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบการผลิต
วารสารวิชาการที่ออกใหม  SPARC เพยีงแตใหหลักประกันในการรับซื้อวารสารวิชาการที่ออกใหม
จ ํานวนหนึ่ง ในบางกรณี SPARC จะระดมทนุแรกเริ่มสํ าหรับการผลิตวารสารวิชาการเหลานี้

กลไกสํ าคัญของ SPARC อยูทีก่ารดงึหองสมุดเพื่อการวิจัยมาเปนสมาชิก หอง
สมดุที่เปนสมาชิก SPARC ตองจายคาธรรมเนียมปละ 5,000 ดอลลารอเมริกัน และตองรับซื้อ 
วารสารที่อยูในเครือขายของ SPARC ไมนอยกวาปละ 7,500 ดอลลารอเมริกัน ดวยเงื่อนไข 
ดังกลาวนี้ วารสารที่ออกใหมจะมีหลักประกันดานตลาดระดับหนึ่ง ในปจจุบันมีหองสมุดเพื่อ 
การวิจัยในสหรัฐอเมริกามากกวา 100 แหงเขาเปนสมาชิก SPARC ในจ ํานวนนี้รวมหองสมุด
มหาวทิยาลยัชคิาโก มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยฮารวารด และมหาวิทยาลัยโคลัมเบียดวย

SPARC ยงัยืน่มอืเขาไปชวยเหลือวารสารวิชาการที่ตองตอสูกับสํ านักพิมพเอกชน
ยกัษใหญ ดังกรณีวารสาร Evolutionary Ecology ซึง่เดิมเปนของสํ านักพิมพ Chapman and Hall
แตถูกซื้อโดย Wolters Kluwer สํ านักพิมพยักษใหญแหงเนเธอแลนด ดร.ไมเคิล โรเซ็นสเวก 
(Michael Rosenzweig) บรรณาธิการเดิม ออกมาจัดตั้งบริษัทใหมชื่อ Evolutionary Ecology 
Ltd. เพือ่ออกวารสารใหมชื่อ Evolutionary Ecology Research โดยเก็บคาสมาชิกปละ 290 
ดอลลารอเมริกัน เทยีบกับ Evolutionary Ecology ภายใตเจาของใหม (Wolters Kluwer) ซึ่ง
เกบ็คาสมาชิกปละ 777 ดอลลารอเมริกัน SPARC เขาไปชวยเหลือ โดยใหสมาชิก SPARC 
บอกรับวารสาร Evolutionary Ecology Research พรอมทัง้ใหความชวยเหลือทางการเงิน

SPARC ในสาระสํ าคัญมีลักษณะเปน ‘องคกรผู ซื้อวารสารวิชาการ’ หรือ 
Purchasing Consortium  ทัง้นีด้วยการรวบรวมหองสมุดเพื่อการวิจัยเขามาอยูในเครือขาย โดยที่
ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหสมาคมวิชาการและคณะวิชาในมหาวิทยาลัยตางๆผลิตวารสารใหมที่
มคุีณภาพ แตมีราคาถูก SPARC จะประสบความสํ าเร็จในการตอสูกับสํ านักพิมพเอกชนผูผลิต
วารสารวิชาการ ซึ่งลวนแลวแตเปนยักษใหญไดหรือไม มขีอกงัขายิ่ง หากจะลมสํ านักพิมพเอกชน 
SPARC กต็องรวมหัวกัน ‘ควํ ่าบาตร’ ไมซือ้วารสารวิชาการของสํ านักพิมพเอกชน ตราบใดก็ตาม 
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ที่งานบุกเบิกในวงวิชาการยังคงหลั่งไหลไปพิมพในวารสารวิชาการของสํ านักพิมพเอกชน การ 
‘ควํ่ าบาตร’ ดังกลาวนี้ยอมยากที่จะสํ าเร็จ นอกจากนี้ ก็ยังมีปญหาอีกวา วารสารออกใหมที่ 
SPARC สนับสนุนจะมีคุณภาพและความนาเชื่อถือมากพอที่จะตอกรกับบรรดาวารสารวิชาการ 
ทีม่อียูแลวไดหรือไม ในประการสํ าคัญ  วารสารออกใหมมิใชสินคาทดแทน (substitutes) วารสาร
ทีม่อียูเดิม  หากแตมีลักษณะของสินคาที่ใชประกอบกัน (complements) นกัวชิาการเมื่ออาน 
วารสารวชิาการฉบับหนึ่งแลว ใชวาจะไมอานฉบับอ่ืนอีกเลย
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