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เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ที่พกพาคุณสมบัติในการชวยยอระยะทาง ยนระยะเวลา
และเจาะจงกลุมเปาหมายชัดเจนเพ่ือการส่ือขอมูลสารสนเทศ เปนตัวกระตุนใหเกิด
'กี๊ก (Geek)' ขึ้นในหลากหลายวงการ ไมเวนแมในแวดวงคนรักหนังสือเกา
และยังพัฒนาจากกิจกรรมยามวาง ไปสูการดําเนินธุรกิจที่สรางรายไดเปนกอบเปนกํา

กรุงเทพธุรกิจออนไลน : ‘สุหนังสือเกา’ ภายใตโดเมนเนม www.su-usedbook.com
คือกรณีที่ถูกหยิบยกมาพูดถึง โดยมี เกียรติพงษ ลิ้มสุรเวช
เปนเจาของกิจการรานหนังสือเกาออนไลนแหงนี้

ซ่ึงปจจุบันมีหนังสือเกาหลากปกหลายเนื้อหาวางโชวไวกวา 1,300 เลม แตละวันมีคนเขาเยี่ยมชม ส่ังซ้ือ
โพสตกระทูในเว็บกวา 100 ราย ขณะที่ตัวเลข pageview อยูที่ประมาณ 600-700

 และถานับตั้งแตเปดใหบริการราวปลายป 2546 'เกียรติพงษ' จําหนายหนังสือไปแลวเกือบหมื่นเลม
ซ่ึงนั่นหมายถึงรายไดเสริมที่ไมต่ํากวา 30,000 บาทตอเดือน โดยอาศัยแควันวาง
และชวงเวลาหลังเลิกจากงานประจําวันดานการบัญชีที่ทําอยู

ตาม 'สามเกลอ' สูโลกหนังสือเกา

 กอนที่เรื่องราวของรานหนังสือเกาบนโลกไซเบอร จะลุกลามบานปลายไดถึงขนาดนี้
จุดเริ่มตนในการเปน ‘กี๊ก’ หนังสือเกาของ ‘เกียรติพงษ’ อยูที่ หัสนิยายสามเกลอ ‘พล
นิกร กิมหงวน’

 “ที่บานอานกัน มีอยู 3-4 เลม ผมอานแลวติดใจ พอดีบานอยูแถวบางลําพู
ทันยุคแผงหนังสือสนามหลวง ก็ไปซ้ือมาอานทีละเลมสองเลม”

 ‘เกียรติพงษ’ บอกวา ‘พล นิกร กิมหงวน’
เปนตัวจุดประกายความสนใจเรื่องราวในอดีต
โดยเฉพาะประวัติศาสตรสังคมไทย

ซ่ึงเมื่อเขาไดเริ่มออกตัวจากจุดสตารทที่นิยายชวนหัวเลมบาง
จากนั้นจึงตะลุยอานส่ิงพิมพมือสองสารพัด เทาที่จะหาซ้ือไดจากยานหนังสือเกา ไมวาจะเปน คลองถม บางลําพู
ริมคลองหลอด และจากยุคแผงสนามหลวง สูตลาดนัดสวนจตุจักร

 ผานไปหลายป หนังสือนานาชนิดคอยๆ พอกพูนจนแทบจะทวมบาน พรอมๆ กับความรูทั้งดานเนื้อหา
และแหลงซ้ือ-ขายหนังสือมือสอง ที่เขาส่ังสมเปนฐานขอมูลโดยไมรูเนื้อรูตัว

กระแสแรง 'มานะ-มานี'

 กระทั่งกาวสูยุคเทคโนโลยีไอที ‘เกียรติพงษ’ เกิดไอเดียที่จะระบายหนังสือ (โดยมีสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุน
จากเหตุที่ปริมาณหนังสือชักจะเกินความจุของที่พักอาศัย) โดยอาศัยการโพสตกระทูตามพอรททัลเว็บยอดฮิตตางๆ
ที่มีแบงเซ็คชั่นสําหรับคอวรรณกรรม

 ราว 5 ปกอน เขามีโอกาสไดผานการอบรมหลักสูตรดานธุรกิจไอที ที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาฯ เว็บไซต
www.su-usedbook.com จึงถือกําเนิดบนโลกไซเบอรในเวลาตอมา

 “เนนหนังสือมือสองทั่วไป ตั้งแตหมวดวรรณกรรม ไปจนถึงหนังสือประวัติศาสตรหายาก และหนังสือตองหามตางๆ
กลุมที่สนใจมีตั้งแตอายุ 70-80 ลงมาจนถึงคนรุนใหม”

 ‘เกียรติพงษ’ พูดถึงกลุมเปาหมายที่มุงเนน ซ่ึงมีทั้งกลุมที่สนใจศึกษาเนื้อหา ไปจนถึงสะสมเปนของเกาเก็บ
บางก็หาซ้ือกันที่การพิมพครั้งแรก บางคนตามหาเลมที่มีภาพปกจากฝมือนักวาดชั้นครู

 สวนที่ฮ็อตฮิตมาแรงอยูในขณะนี้ เห็นจะเปนแบบเรียนภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ และวรรณกรรมเยาวชน
จําพวกหนังสืออานนอกเวลา ซ่ึงหมวดฮิตกลุมนี้ไดกระแสมาจาก ‘คนชั้นกลาง’ ผูโหยหาอดีตในวัยเยาว
ที่สงใหมูลคาของแบบเรียนเกาเหลานี้ จากเดิมราคาปกไมถึง 10 บาท ปจจุบันประมูลขาย หาซ้ือกันอยูที่หลักรอย

 “สวนมากไดจากหองสมุดโรงเรียน พอเปลี่ยนหลักสูตรก็โละหนังสือทิ้ง แบบเรียนเหลานี้ไมมีการพิมพใหม
เลยกลายเปนของสะสมมีราคาขึ้นมา แตกลุมคนชั้นกลางรุนใหมหรือวัยรุนถือเปนกลุมที่ไมลึก แตก็มีกําลังซ้ือ” และแนนอน
โดยเฉพาะบนโลกอินเตอรเน็ต ที่คนรุนนี้ลวนเขาถึง

 กับอีกกลุม ที่ถือเปนลูกคาระดับ ‘A++’ ของตลาดหนังสือเกา คือ นักเลงที่เลนหนังสือโบราณประวัติศาสตรเกา
อยางที่พิมพจากโรงพิมพหมอบรัดเลย หนังสือราชกิจจานุเบกษายุค ร.5 หนังสือเรื่องไทยๆ ที่เขียนโดยชาวตางชาติ อาทิ
พระสังฆราชยวง บัปติส ปาเลอกัว 

 กลุมนี้จัดชั้นวาเลนหนังสือชั้นสูง ระดับราคาพัน-หมื่นขึ้นถึงเหยียบแสน แคเบาะๆ อยาง ‘สามเกลอ’ เลมบาง
อีดิชั่นกอนสงครามโลก ราคาพุงถึงเลมละ 4,000-5,000 บาท

 “กลุมนี้ถือวาระดับชาติ รานจะจัดระดับไวเลย ไดหนังสือดีๆ มา โทรบอกกอน ถาลูกคาเกรดเอไมเอา ก็ไลไปที่เกรดบี
ถาไปถึงงานสัปดาหหนังสือไดนี่ถือวา ‘ของทิ้ง’ แลว ดีๆ ไมมีเหลือ” เกียรติพงษ ใหขอมูลในวงการ

'หนาใหม' มาแรงแซงโคง

 www.su-usedbook.com ยังถูกนําจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซ่ึง
‘เกียรติพงษ’ อธิบายวา เปนความพยายามที่จะสรางความมั่นใจใหกับกลุมลูกคา นอกเหนือจากการบริการที่รวดเร็ว
และมีคุณภาพ

 

 

ตลาดเงินโตเกียว ยูโร/เยน ซ้ือขายที่ 157.69 --- ตลาดเงินโตเกียว ดอลลาร/เยน ซ้ือขายที่ 99.97 --- ตลาดเงินโตเกียว ยูโร/ดอลลาร ซ้ือขายที่ 1.



 “คนไทยไมมั่นใจอยูแลวกับการจายเงินกอน แลวรอรับสินคา ก็คอยๆ สรางความไววางใจ”

 แต ‘เกียรติพงษ’ บอกวา ลูกคาหนังสือเกาของเขา เขาขายใจรอนแบบออนไลน กดโอนเงินเสร็จ โทรตามสินคาทันที  

 “ตองบอกลูกคาวาใจเย็นๆ ครับ ตองใหเวลาไปรษณียดวย แตสวนของผมก็คือตองรีบจัดสงสินคาใหเร็วที่สุด”
เกียรติพงษเลาปนหัวเราะ

 ในตลาดหนังสือเกา ‘เกียรติพงษ’ อาศัยชองวางของคนในวงการ ซ่ึงสวนใหญเปนรุนคุณลุงคุณปา ที่ทําธุรกิจมาเปนสิบๆ ป
ที่แมจะมีขอไดเปรียบตรงการมีแหลงสินคา ‘คุณภาพ’ มีกลุมลูกคาขาประจําเกรดเอ แตจุดแข็งของ
www.su-usedbook.com ก็คือคุณสมบัติของอินเตอรเน็ต

 เพราะรานหนังสือออนไลนสามารถตัดรายจายดานสถานที่ และยังมีจุดเดนสุดๆ ตรงขอมูลสารสนเทศ
ที่กลายเปนจุดขายที่สําคัญของสินคาประเภทนี้ ‘เกียรติพงษ’ ไมเพียงโชวทุกปกบนเว็บไซต แตยังสามารถจัดหมวดหมู
ใหขอมูลแนะนําหนังสือ มีทั้งสวนที่ขาย สวนที่ ‘โชว’ มีบทความนาสนใจ ระบบคนหาขอมูลที่ตองการ
โดยเฉพาะการส่ือสารกับลูกคา และ ‘คนคอเดียวกัน’ แบบอินเตอรแอคทีฟ

 “งานหนังสือเหมาะกับระบบไอทีมากๆ ไมวาจะเปนการคนหา การใหขอมูล ยิ่งหนังสือเกา ถาอยูในราน
บางทีคุณปาแกเอาไปหมกไวใตสุด กวาจะหาเจอ” ขณะที่สตอกหนังสือหลายหมื่นเลมของเขา
กลับไดระบบไอทีมาสนับสนุนใหการบริการลูกคาเปนเรื่องสะดวกงายดาย

 โดยเฉพาะลูกคาตางจังหวัด ‘เกียรติพงษ’ พบวา คําส่ังซ้ือไมนอยมาจากภูมิภาคตางๆ เพราะถาพนจากเขต
กทม.ไปเสียแลว การเขาถึงตลาดหนังสือเกายอมไมใชเรื่องงาย

 ถึงวันนี้ เริ่มมีเว็บไซตหนังสือเกาปรากฏตัวบนโลกไซเบอรตามมาบางแลว ซ่ึง ‘เกียรติพงษ’ จัดความสัมพันธเอาไวในหมวด
‘พันธมิตร’ หาใชคูแขง

 “ทํากันเยอะๆ ยิ่งดี ผมหวังวาจะเปนการเชื่อมความรูที่มีคุณคาเหลานี้ไปสูคนรุนใหมไดมากขึ้น” เพราะเขาเชื่อวา
ตลาดนักอานรุนใหมสําหรับหนังสือเกา ยังเติบโตไดอีก
และเทคโนโลยีไอทีจะชวยกระตุนการขยายตัวของคนรักหนังสือมือสองใหกวางขวางยิ่งขึ้น

 สําหรับแนวโนมหนังสือเกา ‘เกียรติพงษ’ มองวา ตลาดคงงวดไปเรื่อยๆ ในแงของซัพพลาย

 “ผมเองยังหวงเลย ถาไดมา สวนใหญโพสตโชวบนเว็บแตยังไมขาย รอใหไดก็อปปสองกอนถึงจะกลาปลอย”
เจาตัวหัวเราะ พรอมบอกวาเหตุที่ไมขายไมใชรอราคา แตเพราะ ‘หวงของ’ ตามประสาคนมีใจ หลงเสนหหนังสือเกา

 ยิ่งถาเทคโนโลยีไอทีสามารถสรางกลุมคนรักหนังสือเกาหนาใหมๆ ตามที่เขาฝน ‘ตลาดที่งวดลงเร่ือยๆ’
ยอมหมายถึงทั้ง 'คุณคา' และ 'มูลคา' ที่มีแตจะสูงขึ้นเปนลําดับ

รัชดา ธราภาค

 

ระดับความพอใจ
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จํานวนคนโหวต 2 คน
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คะแนน

 

ความเห็นที่มีตอขาวนี้

ความคิดเห็นที่ 1 แจงลบ 

ไมเชื่อเรื่องการรับประกันโดยดอทคอมนะ ยิ่งดอทคอมเนี่ย เวลาเบี้ยวขึ้นมา โวยวายไปมีแตคนไมเชื่อ
ดูจากชื่อบัญชีที่ใหมา และความเอาใจใสดีกวา เดี๋ยวนี้ทางเลือกเยอะ ไมใชมีเฉพาะรานที่ชอบไปโฆษณาแฝงใน
หองสมุด พันทิบ แบบนี้

ชอบของเกาแตไมชอบของเยิน 61.19.228.46 24 มกราคม 2551 เวลา 15:06:22

 

เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น

1. ทุกคนมีสิทธ์ิ แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเสรี โดยไมใช ถอยคําหยาบคาย กลาวพาดพิง

2. ทุกคนมีสิทธ์ิ แสดงความคิดเห็นไดโดยความยาวไมเกิน 500 ตัวอักษร ตอ ความคิดเห็น

3. การลบความคิดเห็น ที่ไมเหมาะสม สามารถกระทําไดทันที โดยไมตองมีการแจงใหทราบลวงหนา

4. ความคิดเห็นเหลานี้ ไมสามารถนําไปอางอิงทางกฎหมาย และไมเกี่ยวของใดๆทั้งส้ินกับคณะผูจัดทําเว็บไซต 

 

รวมแสดงความคิดเห็น
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ความคิดเห็น
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