Conversation with
A
A
			
A

and 		

B
B B

Lim Kyung Yong

B
A
A

B

B A

B

B

A
A

A

B

A

A

B
A
B

B
A
B

A
A
B

B
B
A

B

B
B
B
B

B

A

A
B
B

B

A
A
B

B
B
A

A
A

B

A

A
A

B
B
A

B

A
B

A
B
B
A
A

A
A
B
B

B

A

A

B
A
A

B

		
A
Recently, there seems to be a lot of interest in publishing[1]
in Korea. The number of small bookshops has increased a
lot, and there seem to be a lot of exhibitions and projects for
publishing recently.
		
B
Yes, that’s right. In the past, if there was someone who wanted to publish a book, he/she would pay the publisher to make
a book. It is called a vanity press. Famous writers we know
have published so many books. Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland is also a vanity press. Usually, these
kinds of books tend to be self-satisfied, not distributed in the
general market. But the independent publishing that is now
being made is a publishing culture in that it forms a small
market. So, many people are making and distributing books
through this area.
		
A
I see. In fact, I’ve heard that making a book has a healing
effect like having a mental consultation. Anyway, it takes a
lot of effort to publish a book. But neither the publisher nor
the author has much reward from it. The author’s revenue is
about 10% of the total, and the books aren’t selling as much
as they used to, so you can expect very little unless it is a
bestseller. It’s very little money if you think about the effort it
takes to publish a book. Books are products with poor profit
structure. So why do people want to make books like that?

[1]
In this conversation, the
term publishing frequently
appears, mainly sharing the
following features: [1] small
distribution (less than 1,000
copies), [2] publication
which is distributed through
small bookshops or art book
fairs rather than large
offline and online bookshops,
[3] planned and distributed
by individuals or collectives
not publisher as company.
Although there are no
clearly defined terms, they
are usually called small
publishing, independent
publishing, self-publishing,
and are mainly made and
distributed in the field of
art, design, literature, etc.

		
B
People publish and distribute books for various reasons. But
I think there are two main ways to make a book. The first is to
create an object called a book, and the second is to deliver a
message or content through a book. In fact, they are closely
intertwined and there is no need to separate them. But recently, for independent publishers, I think they’re starting to
think about these two things separately. Of course, since the
early 1900s, Surrealism and Conceptual artists have used the
properties of books as objects to work on, but I think these
properties of books have weakened a lot as it is possible to
produce and consume them in large quantities. But the important thing is that if you decide to make a book, you can decide what kind of book you can make, and that decision can
affect its nature. It’s like there’s an alternative to the life of a
book. In the past, the life of a book was limited, I think it has
become very diverse now. I think technology across the past,
present, and future played an important role in this change.
One of the most popular products, Risography is the use
of past technology in the context of today. And there are a lot
of cases where past technologies, such as Print On Demand
(POD) and Mimeograph, are used in new ways. Of course,
most books are made with offset printing, but now there are
quite a variety of options. This choice is important because
it implicitly reveals the attitude of the book. I think it’s better
to look at e-books in this respect. It doesn’t matter whether
e-book is a new technology that can replace paper books,
but as the new category of book, it has increased the possibility of book for producing and distributing knowledge.
That’s very, very positive.

		
Are there any negatives?

A
		
B
To be honest with you, I think there are few negatives. More
diverse ideas need to be delivered to different people in different ways. People tend to trust books. It’s a relationship
that’s been built for a long time. If we can hack into these
properties of a book, we can take a bookish object and deliver a radical or experimental message that we want to do in
it. One of the biggest advantages of independent publishing
is its attributes.

		
A
But the reality is a little different. There is an institution called
‘Publication Industry Promotion Agency of Korea’, and as
the name suggests, it has various support projects related
to publishing. It is a small publishing content support project
for small and medium-sized publishers, and about 100 publishers will be selected and 5,000 USD will be paid for production and design. In fact, if it is funded by a public fund, it’s
probably better to give it to a place of experimentation than
commercial and popular content, but the reality is not. If you
look at the selected books, they are enough to be published
by a large publishing company.
		
B
Yes, but what’s interesting is that readers are much more
radical than administrators and cultural curators. Readers
understand new attempts and love them. We make books
into attractive products to sell them. But there are so many
different readers, right? They choose books for different
reasons. Of course, there are bestsellers, which accounts
for most of the revenue, but there’s a lot of books out there.
I think the process of planning and producing books should
be cheaper and easier. We need a medium that’s cheaper
and easier to spread our ideas to others, and I think the small
publishing movement is playing a role to some extent now.
		
A
That reminds me of TED and SNS. Can’t the Internet spread
its ideas much easier and cheaper than paper media?
		
B
That’s true. But we always have to think about areas where
ideas can spread. Just because you create a Twitter account
right now and post hundreds of tweets doesn’t mean it’s
influential. The same goes for Instagram. Many people run
YouTube channels, but not all YouTube channels are influential. In fact, you need some kind of territory to spread a
message. For example, if you want to listen to the broadcast
on FM radio, you need to tune in to a certain frequency. You
have to adjust the frequency of the radio receiver to make
the broadcast that you want, right? Every station has its own
frequency. And the audible frequency that people can hear is
20~20,000 Hz, and I think independent publishing is a medium that delivers their voices in areas outside of the audible
frequency.
		
A
I still don’t think the question of why it should be a paper
book has been solved. For example, due to the coronavi-

rus, a considerable number of art book fairs have been cancelled or only conducted online. I’m very curious about how
the “online” art book fair will proceed. For example, I usually
have some events at a bookshop, but because of the coronavirus, we’re doing a reading program through Zoom. As we
hold events through Zoom, we can see the advantages of online communication. Because there is no physical distance,
I think direct communication is possible. And this structure
seems to be an advantage for independent publishing.
For example, if we go to someone’s lecture, it’s to learn
something. The vertical hierarchy is working here. But online, if I don’t want to hear it, I can log out right away, and I
think there’s a kind of inversion between the speaker and the
listener. This is in line with the essential part of the art book
fair. A typical book fair regards publishing as an industry.
Of course, publishing is an industry and buying and selling
books is probably the essence of book fairs. But the art book
fair has a vague boundary. Buying and selling books is the
most important activity, but the person who bought the book
this year may participate as a contributor next year.
In Korea, people make many small publications with
crowdfunding. I think crowdfunding is also a very interesting phenomenon, and it can be read as an interesting place
where the position between consumers and producers becomes ambiguous. Because crowdfunding takes place before a book is made. The book itself can constantly change
with the input of potential consumers. It’s quite interesting to
watch that process of changing. Just as crowdfunding works
on the attributes of online, the online art book fair will be just
a boring online store unless it exploits the attributes online.
		We’ll be able to talk more about the reason why it’s a
paper book in a little while. Instead, let’s talk a little bit more
about the independent publications that are now being
made.
		
B
If you look at the publications that are being made these
days, they give you the impression of a minor version of the
existing commercial publications. They don’t seem to recognize that much of the difference between independent publications and commercial one. And there are also critics of
this culture as a sign of the new Biedermeier era.
		
A
What is the Biedermeier era?
		
B
It’s an art movement that spread around Austria in the mid1800s. The middle class fostered by the Industrial Revolution
actively intervened in art, which greatly affected art production and distribution. And there were a lot of wars and political
events at the time, and people who were fed up with history
and politics were interested in personal and internal things,
and they had a lot of influence on art. Recently, some people
said that it is a new Biedermeier era because people are more
concerned about personal or trivial things such as interior
design, food, furniture, and fashion instead of grand narratives and politics. In fact, most of the small publications that
are being made today are mainly about themselves and their

surroundings. It’s very different compared to the 1980s and
1990s when books and magazines, mostly dealing with political propaganda and social reform, were popular in Korea.
		
A
I think it makes sense to some extent, but there is no need to
see it as a negative. Nowadays people tend to dislike thinking about serious things. But ethics always work on a personal or social level. You have faith or value that you believe
in. It could be money, it could be honor, it could be a cat. And
I think publishing is one of the most important media to understand that trend. What I’m interested in is, then, in what
ethical attitude is this publishing culture developing? The
Biedermeier era is a movement that emerged by the needs
of the times, and in a positive way, there are more people
who understand and consume art, and as art becomes an
industry, a lot of people are involved in art. It’s like self-publishing today.
		
B
In the Biedermeier era, furniture, interior decoration, and architecture were mainly developed, but it seems to have broken the hierarchy of art to some extent. It is not easy to judge
whether furniture can be regarded as art. But at least people
have come to appreciate the value of furniture. The same
goes for books. You can imagine that the book is not just a
messenger of knowledge and information, but there are various values in it. I’m not saying that I’m criticizing a lot of independent publications for staying on a personal topic. It’s
also connected to the ethical attitudes you just mentioned,
and I’m afraid that the ethical attitudes of independent publications are now at the level of political correctness.
		
A
But what I find interesting about independent publishing is
that this culture is global. We are only talking about the situation in Korea, but when we think about it with Asia, Europe,
and the United States, things are much more diverse. And
there’s actually a cross-border market forming. Although
somewhat daunted by the coronavirus, art book fairs have
recently been organized and activated in major Asian cities.
In that respect, many political zines are created in Hong Kong
now, and they are playing their part in the political movement. The same goes for Korea. Korea is a very dynamic society and social conflict is quite severe now. This situation is
revealed in many ways in independent publications. Whether it’s amplifying the conflict or fleeing it, most independent
publications are represented by various reactions to the society in which we live today. That’s why it’s interesting to see
art book fairs involving independent publishers from various
countries. We believe that we live at the same time, but there
are various temporalities in the art book fair.
		
B
That’s right. In fact, cats seem to dominate this culture, but
there’s a wide variety of cats, not just one. And there’s a mutant cat. Among the art book fairs in Seoul, there is an event
called Unlimited Edition. Since the place is limited and many
people want to participate every year, a lot of teams are eliminated. On the bright side, it’s evidence that so many differ-

ent people want to make their own books, but at the same
time, we can think that the peripherals are emerging in areas
that we think as alternatives. What’s interesting is that such
eliminated teams made small fairs outside the museum
where the Unlimited Edition is held. In this way, it’s evidence
that there’s competition and differentiation in this culture.
		
A
So, is it important to have a very wide spectrum that includes
space outside of this audible frequency?
		
B
No. Then it won’t be anything. The audible frequency we
can hear is limited. We can’t hear the very low sounds that
dolphins and bats produce. In the world we live in, we have
our own limited spectrum. Our sense of perception is limited. If you use frequency as a metaphor, there’s no frequency that can satisfy both dolphins, bats, and humans. We are
all different, and we choose books from different desires
and needs. Some want to experiment with the properties of
a book, and some just want to read a martial arts novel on
their way to and from work. Someone wants to spread the
social agenda with books. There are also people who want to
instigate and make someone move with books. So books are
being planned, produced, and distributed in their own area.
Self-publishing really made that area a reality.
		
Is such a reality positive?

A
		
B
The reactions of people who meet independent publications
are interesting. Can this be a book, too? Can this speculative
content be a book? I think I can draw graffiti like this. There’s
a variety of reactions, and most people imagine themselves
as the author of this book. We don’t think like that when we
see a best-seller in a big bookshop, do we? In fact, men are
still at the center of the Korea publishing industry. We need
to listen to a wider variety of stories, and I think we’re prepared for that. Social underdogs, women, immigrants, etc.
There are a lot of people we need to listen to. I think the primary role of independent publishing is to raise the voices of
people who are not well-seen in society, who have low voices. And once it’s done to a certain extent, we have to pay attention to other beings.

		
What does that mean?

A
		
B
The only media that can make your imagination a reality
may be publishing. And books always tend to become a reality outside of what we imagine. For example, when someone plans a book, there will be a shape of the book that they
imagine. Because making a book is a series of choices, these
choices come together to form a book. But if you look at the
books delivered by the print shop, you can always see that
they are beyond that imagination. I don’t think it’s an error. Of
course, it wouldn’t happen if you were a large publisher that
makes dozens of books a month. But if you put the book in a
very small print shop on a budget of about 300 USD, you’ll
understand what that means.

We see it, we touch it, we perceive it, we feel it. We can
understand the book through our senses, which we usually
think of as a coincidence. But I don't think it's a coincidence.
Coincidence is still an area we can recognize. But I think
there are other features that we can only experience through
independent publishing. An easy example is this. Suppose
you don't know Korean, but your friend gave you a Korean
book. I'm sure you can't understand this. But you can experience it in a different way. If we push ahead with this a little bit
more, I think we can make this assumption. Any community
with completely different cultures and contexts, even if they
are intelligent objects outside the Earth, has the potential to
talk about a certain book if they have a sensory organ. That
sounds ridiculous, doesn’t it?
Recently, I read a book called The Three-Body Problem,
written by Chinese SF writer Liu Cixin, and it shows a scene
from outer space that sends a material of 11 dimensions to
Earth. I can’t imagine 11 dimensions, but even a small nano-scale material can expand into an infinite space if it is unfolded. Some things affect us more than three dimensions.
Independent publishing is a medium that talks to us in a very
strange way, in areas we cannot understand and recognize. I
think we still have to do a variety of experiments through this
area. I think independent publishing is where the conventional wisdom about books begins to break down. And given
the significance and importance of books in our society, if
the project can be successful, we will be able to experience
various victories in various areas of our society.
		
A
You’re very optimistic. We started talking about independent
publishing, but I think it ended quite vaguely. Thank you for
your time today.
		
B
Actually, I’m not in such an optimistic situation, but I prefer to
imagine it like that.

[*]
A and B live in Seoul and
work related to publishing.

Conversaion with A and B

บทสนทนาระหว่าง

A

และ
อิม คยองยง

B

A

ดููเหมืือนว่่าในเกาหลีีจะเกิิดกระแสความสนใจใน
การตีีพิิมพ์์1 เพิ่่�ม ขึ้้�น ในช่่ว งนี้้� มีีทั้�้ง ร้้า นหนัังสืือ
ขนาดเล็็กเกิิดขึ้้น� มากมาย และเหมืือนว่่าในช่่วงหลััง
มานี้้� ก็็มีีนิิทรรศการและโปรเจกต์์ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับ
การตีีพิมพ์
ิ อี์ กี ด้้วย

		
A
เข้้าใจแล้้ว อัันที่่จ� ริิง เราเคยได้้ยินิ ว่่าการทำำ�หนัังสืือ
นั้้น� ก็็ให้้ผลเชิิงบำำ�บััดเหมืือนกัับการไปขอคำำ�ปรึึกษา
ปััญหาทางจิิตใจ แต่่อย่่างนั้้�นก็็เถอะ มัันต้้องใช้้
ความพยายามอย่่างมากเลยในการจะตีีพิมพ์
ิ ห์ นัังสืือ
สัักเล่่ ม ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ฝั่่� ง สำำ�นัั กพิิ มพ์์ เ องหรืื อ ฝั่่� ง
นัักเขีียนเอง ก็็ใช่่ว่า่ จะได้้รัับผลตอบแทนมากมาย
จากสิ่่�งนั้้�น รายได้้ของนัักเขีียนคิิดเป็็นเพีียงสิิบ
เปอร์์เซ็็นต์์ของยอดขายทั้้ง� หมด แล้้วหนัังสืือก็็ไม่่ได้้
ขายดีีเหมืือนเมื่่อ� ก่่อน ดัังนั้้น� เราแทบจะคาดหวัังไม่่ได้้
เลย ยกเว้้นหนัังสืือของเราจะขายดีีติดอัั
ิ นดัับ เงิินที่่�
ได้้มัันน้้อยมากเมื่่�อเทีียบกัับความพยายามที่่�ลงทุุน

B

ใช่่แล้้ว ถ้้าเป็็นเมื่่อ� ก่่อน เกิิดมีีใครอยากพิิมพ์ห์ นัังสืือ
เล่่มของตััวเองขึ้้�นมา เขา/เธอจะต้้องจ่่ายเงิินให้้กัับ
สำำ�นัักพิิมพ์์เพื่่�อพิิมพ์์หนัังสืือให้้ โมเดลการตีีพิิมพ์์
แบบนี้้�เรีียกว่่า Vanity Press นัักเขีียนชื่่�อดััง
หลายๆ คนที่่�พวกเรารู้้�จััก และมีีผลงานหนัังสืือ
หลายต่่อหลายเล่่ม เช่่น หนัังสืือ อลิิซผจญภััย
ในดิินแดนมหััศจรรย์์ (Alice’s Adventure in
Wonderland) ของ ลููอิสิ แคร์์รอล (Lewis Caroll)
ก็็เคยถููกตีีพิิมพ์์ขึ้้�นด้้วยโมเดลแบบ Vanity Press
เหมืือนกััน หนัังสืือประเภทนี้้�มัักจะเป็็นงานพิิมพ์์ที่่�
เน้้นการสร้้างความพึึงพอใจให้้ตััวเอง ไม่่ได้้ทำำ�เพื่่�อ
เผยแพร่่ในตลาดทั่่�วไป ต่่างจากโมเดลการตีีพิิมพ์์
แบบอิิสระที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันนี้้� ที่่�เป็็นวััฒนธรรม
การตีีพิมพ์
ิ ซึ่์ ง่� สร้้างให้้เกิิดกลุ่่�มตลาดขนาดเล็็ก มีีคน
มากมายที่่�ผลิิตและเผยแพร่่หนัังสืือของตััวเองใน
กลุ่่�มตลาดเหล่่านี้้�
1 คำำ�ว่่าการตีีพิมพ์
ิ ์ (publishing) ที่่�ปรากฎขึ้้�นบ่่อยครั้้�ง
ในบทสนทนานี้้� จะมีีลัักษณะร่่วมโดยหลัักๆ คืือ
1 เป็็นการตีีพิิมพ์์จำำ�นวนน้้อย (น้้อยกว่่า 1,000 เล่่ม)
2 	สิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ถููกจััดจำำ�หน่่ายโดยร้้านหนัังสืือขนาดเล็็ก
หรืือเทศกาลหนัังสืือศิิลปะ มากกว่่าจะเป็็นร้้านหนัังสืือขนาดใหญ่่
ทั้้�งในรููปแบบหน้้าร้้านและบนร้้านค้้าออนไลน์์
3 	ถููกวางแผนหรืือจำำ�หน่่ายโดยบุุคคลหรืือกลุ่่�มที่่�ไม่่ใช่่
สำำ�นัักพิิมพ์์ในรููปแบบบริิษััท ทั้้�งนี้้� แม้้จะไม่่มีีคำำ�จำ�กััด
ำ ความ
ที่่ต� ายตััว แต่่พวกมัันมัักจะถููกเรีียกว่่าการตีีพิมพ์
ิ ข์ นาดย่่อม/เล็็ก
(small publishing) การตีีพิิมพ์์อิิสระ (independent
publishing) การตีีพิิมพ์์ด้้วยตนเอง (self-publishing)
และส่่วนใหญ่่แล้้วสิ่่�งพิิมพ์์เหล่่านี้้มัั� กจะถููกผลิิตและเผยแพร่่
ในสนามของศิิลปะ การออกแบบ วรรณกรรม เป็็นต้้น

ลงแรงไปในการตีีพิมพ์
ิ ห์ นัังสืือสัักเล่่ม หนัังสืือก็็คือื
สิินค้้าที่่�มีีโครงสร้้างทางกำำ�ไรต่ำำ�� แต่่ถึึงอย่่างนั้้�น
ทำำ�ไมผู้้�คนยัังต้้องการที่่�จะทำำ�หนัังสืือกัันอยู่่�?

B

ผู้้�คนตีีพิิมพ์์และเผยแพร่่หนัังสืือด้้วยหลายเหตุุผล
แต่่เราคิิดว่่ามีีสองวิิธีีหลัักๆ ในการทำำ�หนัังสืือ หนึ่่�ง
คืื อ สร้้ า งวััตถุุ ที่่� เ รีี ย กว่่ า หนัังสืื อ และสองคืื อ สื่่� อ
ใจความและเนื้้�อหาผ่่านหนัังสืือเล่่มนั้�้น อัันที่่�จริิง
ทั้้ง� สองวิิธีีนี้้�ยึึดโยงกัันอยู่่�อย่่างใกล้้ชิิดเเละไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องแยกออกจากกััน แต่่ในช่่วงหลัังๆ มานี้้เ� ราคิิดว่่า
ผู้้�จััดพิิมพ์์อิิสระเริ่่�มจะคิิดถึึงสองวิิธีีนี้้�แบบแยกออก
จากกััน แน่่นอนว่่าตั้้�งแต่่ช่ว่ งต้้นยุุคทศวรรษ 1900
ศิิลปะแนวเหนืือจริิง (Surrealism) และศิิลปินิ เชิิง
แนวคิิด(Conceptual Artist) ได้้มีีการใช้้งาน
คุุณลัักษณะของหนัังสืือในฐานะวััตถุุสำ�ำ หรัับสร้้างงาน
ศิิลปะ แต่่เราคิิดว่่าคุุณลัักษณะต่่างๆ ของหนัังสืือที่่�
เคยถููกใช้้งานในยุุคนั้้น� ได้้อ่อ่ นกำำ�ลัังลงไปมาก หลัังจาก
ที่่�เราสามารถผลิิตและซื้้�อหนัังสืือในจำำ�นวนที่่�มากๆ
ได้้ สิ่่�งสำำ�คััญอยู่่�ที่่�ถ้้าหากคุุณตััดสิินใจแล้้วว่่าจะทำำ�
หนัังสืือ คุุณสามารถเลืือกได้้ว่า่ คุุณอยากทำำ�หนัังสืือ
ประเภทไหน โดยการตััดสิินใจเหล่่านั้้น� จะส่่งผลต่่อ
ธรรมชาติิของหนัังสืือเล่่มนั้น้� ๆ มัันเหมืือนกัับว่่าเรา
ได้้สร้้างทางเลืือกอื่่�นให้้กัับชีีวิิตของหนัังสืือ ถ้้าเป็็น
เมื่่อ� ก่่อน ชีีวิตข
ิ องหนัังสืือจะมีีกรอบจำำ�กััดอยู่่� ในวัันนี้้�
เราคิิดว่่ามัันมีีความหลากหลายมากขึ้้น� แล้้ว เราคิิด
ว่่าเทคโนโลยีีที่่�เชื่่�อมอดีีต ปััจจุุบััน เเละอนาคต มีี
บทบาทสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงนี้้�
หนึ่่�งในเทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างริิโซ่่กราฟ
ก็็เป็็นการนำำ�เทคโนโลยีีในอดีีตกลัับมาใช้้ใหม่่ภายใต้้
บริิบทปััจจุุบััน มีีตััวอย่่างมากมายที่่นำ� ำ�เทคโนโลยีีใน
อดีีตอย่่างเช่่น การพิิมพ์ห์ นัังสืือตามจำำ�นวนที่่�ใช้้งาน
จริิง ด้้วยระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทััล
ิ (Print on Demand
– POD) หรืือเครื่่อ� งโรเนีียวในยุุคก่่อน (Mimeoggraph) ที่่�ถููกนำำ�มาใช้้งานใหม่่ จริิงอยู่่�ว่่าหนัังสืือ
ส่่วนมากพิิมพ์ด้์ ว้ ยการพิิมพ์อ์ อฟเซต แต่่ในปััจจุุบััน
มีีทางเลืือกมากขึ้้�น ทางเลืือกเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
เพราะมัันจะบอกให้้เห็็นถึึงทััศนคติิและบุุคลิิกของ
หนัังสืือเล่่มนั้น�้ โดยปริิยาย เราเลยคิิดว่่าเป็็นการดีีกว่่า

ที่่จ� ะมองอีีบุ๊๊ก� ในมุุมนี้้� มัันไม่่ได้้เกี่่ย� วเลยว่่าอีีบุ๊๊ก� เป็็น
เทคโนโลยีีใหม่่ที่่�จะเข้้ามาเเทนที่่�หนัังสืือเล่่มหรืือ
เปล่่า แต่่ถ้้าเรามองมัันในฐานะหมวดหมู่่�ใหม่่ของ
หนัังสืือ มัันก็็เป็็นการขยายความเป็็นไปได้้แบบ
ใหม่่ๆ เพื่่�อผลิิตและเผยแพร่่ความรู้้� ก็็ต้้องขอบคุุณ
สถานการณ์์นี้ที่่�้ ทำ� �ำ ให้้มีเี รื่่อ� งราวมากมายในการตีีพิมพ์
ิ ์
เป็็นเรื่่�องที่่�ดีี ดีีมากๆ
A

แล้้วมีีข้้อเสีียบ้้างไหม?

B

A

พููดตรงๆ เลย เราคิิดว่่ามัันมีีข้้อเสีียอยู่่�บ้้าง เพราะ
ยิ่่�งไอเดีียหลากหลายเท่่าไหร่่ ยิ่่�งต้้องการการส่่งต่่อ
ให้้ถึึงกลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายด้้วยรููปแบบที่่�
แตกต่่ า งกัันมากขึ้้� น เท่่ า นั้้� น ผู้้�คนมัักจะเชื่่� อ ถืื อ
หนัังสืือ ความสััมพัันธ์์นี้ถู้� กู สานขึ้้น� มาเป็็นเวลานาน
ถ้้าเราสามารถแฮคคุุณลัักษณะเหล่่านี้้�ของหนัังสืือ
ได้้ เราก็็สามารถใช้้หนัังสืือเป็็นวััตถุุในการส่่งสารอััน
สุุดโต่่งหรืือส่่งข้้อความทดลองที่่�เราต้้องการสื่่�อลง
ไปในเล่่ม หนึ่่ง� ในข้้อได้้เปรีียบที่่สำ� ำ�คััญที่่สุ� ดข
ุ องการ
ตีีพิิมพ์์อิิสระคืือคุุณลัักษณะของมัันนี่่�แหละ

แต่่ในความเป็็นจริิงมัันต่่างออกไปนิิดหน่่อย อย่่าง
การมีีสำำ�นัักงานส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมสิ่่�งพิิมพ์์แห่่ง
เกาหลีี (Publication Industry Promotion
Agency of Korea) และเหมืือนกัับชื่่อ� ที่่�เขีียนไว้้
เลย คืือสถาบัันที่่�สนัับสนุุนโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การตีีพิิมพ์์ สนัับสนุุนผู้้�ผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์ขนาดเล็็กและ
สำำ�นัักพิิมพ์ข์ นาดเล็็กถึึงขนาดกลาง โดยสำำ�นัักพิิมพ์์
ที่่� ไ ด้้รัับเลืือ ก 100 แห่่ง จะได้้รัับเงิิน สนัับสนุุน
5,000 ดอลล่่าร์์เป็็นค่่าผลิิตและค่่าออกแบบรููปเล่่ม
ถ้้าหากเป็็นเงิินที่่�ให้้โดยทุุนสาธารณะ มัันก็็คงจะดีี
กว่่าถ้้าเขาให้้ทุุนกัับงานเชิิงทดลองแทนที่่�จะเป็็น
งานเชิิ ง พาณิิ ชย์์ ห รืื อ เนื้้� อ หาที่่� ไ ด้้ รัั บความนิิ ย ม
อยู่่�แล้้ว แต่่ความจริิงมัันไม่่ใช่่อย่่างนั้้�นเลย ถ้้าดูู
บรรดาหนัังสืือที่่�ถููกคััดเลืือกมา จะพบว่่าเนื้้�อหา
เหล่่านั้้�นถููกนำำ�ไปตีีพิิมพ์์ โดยสำำ�นัักพิิมพ์์รายใหญ่่
ได้้สบายๆ
B

A

พููดแล้้วก็็ชวนให้้นึึกถึึงแพลตฟอร์์มความรู้้�อย่่าง
TED หรืือแพลตฟอร์์มเครื่่อ� ข่่ายโซเชีียล (Social
Networking Service – SNS) คำำ�ถามคืือ
อิินเทอร์์เน็็ตไม่่ใช่่สิ่่ง� ที่่ทำ� ำ�ให้้การส่่งต่่อความรู้้�ได้้ง่า่ ย
กว่่าและถููกกว่่าสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์หรืือ?

ใช่่ แต่่สิ่่�งที่่�น่่าสนใจก็็คืือ เหล่่านัักอ่่านกลัับมีีหััวที่่�
ก้้าวหน้้ามากกว่่าเหล่่าผู้้�บริิหารหรืือว่่าคิิวเรเตอร์์
ฝ่่ายวััฒนธรรมเสีียอีีก นัักอ่่านเข้้าใจถึึงความพยายาม
ในวิิถีแี บบใหม่่ๆ และรัักหนัังสืือเหล่่านั้้น� พวกเราทำำ�
หนัังสืือให้้เป็็นสิินค้้าที่่น่� า่ ดึึงดููดก็เ็ พื่่�อการขาย แต่่ฝั่�ง่
นัักอ่่านก็็มีีหลากหลายรููปแบบใช่่ไหม? พวกเขา
เลืือกซื้้�อหนัังสืือด้้วยเหตุุผลที่่�ต่่างกััน แน่่นอนว่่า
มัันมีีหนัังสืือที่่�ขายดีีติิดอัันดัับ ซึ่่�งคิิดเป็็นรายได้้
ส่่วนใหญ่่ แต่่ก็ยัั็ งมีีหนัังสืืออื่่�นๆ อีีกมากมายที่่�นอก
เหนืือจากนั้้�น เราเลยคิิดว่่าขั้้�นตอนการวางแผน
และการผลิิตหนัังสืือควรจะต้้องถููกลงและง่่ายขึ้้�น
กว่่าเดิิม เราต้้องการสื่่�อที่่�มีีราคาถููกลงและง่่ายขึ้้�น
แก่่การเผยแพร่่ไอเดีียของเราสู่่�คนอื่่�น เราคิิดว่่า
กระแสความเคลื่่�อนไหวของกลุ่่�มการตีีพิิมพ์์ขนาด
เล็็กจึึงมีีบทบาทสำำ�คััญในเวลานี้้�

B

ก็็จริิง แต่่เราต้้องคิิดเสมอถึึงพื้้น� ที่่�ที่่�ไอเดีียเหล่่านั้้น�
จะสามารถแพร่่กระจายไปได้้ การที่่�คุุณสร้้างบััญชีี
ทวิิตเตอร์์ขึ้้�นมาตอนนี้้� แล้้วทวิิตไปร้้อยทวิิต ไม่่ได้้
จะหมายความว่่าบััญชีีของคุุณจะมีีอิิทธิิพลทาง
ความคิิดนะ เหมืือนกัันกัับอิินสตาแกรม หรืือหลาย
คนที่่�มีีช่่องยููทููป ก็็ไม่่ได้้หมายความว่่าทุุกช่่องใน
ยููทูปู จะมีีอิทธิ
ิ พล
ิ เช่่นกััน เพราะในความจริิงคุุณต้้อง
มีีฐานที่่�มั่่�นบางอย่่างเพื่่�อกระจายสารที่่�ต้้องการจะ
สื่่�อออกไป ตััวอย่่างเช่่น ถ้้าหากคุุณต้้องการฟััง
รายการบนวิิทยุุกระจายเสีียงในคลื่่�น FM คุุณจะ
ต้้องจููนหาคลื่่�นความถี่่�อย่่างเจาะจง คุุณต้้องหมุุน
คลื่่น� ความถี่่�ของตััววิิทยุใุ ห้้ตรงกัับช่่องที่่�คุณ
ุ ต้้องการ
ใช่่ไหม? ทุุกสถานีีวิิทยุุมีีช่่องเป็็นของตััวเอง และ
ความถี่่�เสีียงที่่�มนุุษย์์สามารถได้้ยิินจะอยู่่�ประมาณ
20–20,000 เฮิิร์ทซ์
์ ์ เราเองคิิดว่่าการตีีพิิมพ์อิ์ สิ ระ
ก็็เป็็นสื่่�อตััวกลางที่่�ส่่งเสีียงไปยัังพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�นอก
เหนืือจากพิิสััยการได้้ยิินปกติิของเรา

A

เราคิิดว่่าคำำ�ถามที่่�ว่่าทำำ�ไมต้้องเป็็นหนัังสืือเล่่มยััง
ไม่่ได้้รัับคำำ�ตอบ ยกตััวอย่่างเช่่น ด้้วยวิิกฤตไวรััส
โคโรน่่า มีีเทศกาลหนัังสืือศิิลปะจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�
ต้้องยกเลิิกไปหรืือว่่าย้้ายไปจััดในรููปแบบออนไลน์์
เราเองสงสััยมากเลยว่่า เทศกาลหนัังสืือศิิลปะ
“ออนไลน์์” ที่่ว่� า่ นั้้น
� จะเป็็นอย่่างไร เหมืือนอย่่างตััว
เราเองที่่ป� กติิก็จ็ ะจััดกิิจกรรมในร้้านหนัังสืือบ้้าง แต่่
เพราะการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่า พวกเราเลย
ต้้ อ งมาจััดกิิ จ กรรมการอ่่ า นทางออนไลน์์ ผ่่ า น
โปรแกรม Zoom ซึ่่�งพอเราจััดกิิจกรรมผ่่านทาง
Zoom ก็็เลยได้้เห็็นข้้อดีีของการสื่่�อสารออนไลน์์
และเพราะไม่่มีีระยะห่่างเชิิงกายภาพ การสื่่�อสาร
โดยตรงก็็ เกิิ ดขึ้้� นได้้ รูู ปแบบนี้้� เลยดูู เหมืื อนจะ
เป็็นข้้อได้้เปรีียบสำำ�หรัับสำำ�นัักพิิมพ์์อิิสระ
ยกตััวอย่่างเพิ่่�ม ถ้้าเราเดิินทางไปฟัังงานบรรยาย
เพื่่�อเป็็นการเรีียนรู้้�อะไรบางอย่่าง การสื่่�อสารที่่�มีี
ลำำ�ดัับสููงต่ำำ��จากผู้้�บรรยายถึึงผู้้�ฟัังมัันก็็กำำ�ลัังทำำ�งาน
อยู่่�ในพื้้�นที่่�นั้้�น แต่่สำำ�หรัับช่่องทางออนไลน์์ ถ้้าเรา
ไม่่ต้อ้ งการฟัังสิ่่ง� ที่่ค� นนั้้น� พููดอีกี ต่่อไป เราก็็สามารถ
ล็็อคเอ้้าท์์ออกได้้เลยทัันทีี ซึ่่�งเราคิิดว่่านั่่�นเป็็น
ลำำ�ดัับที่่ส� วนทางกลัับกัันระหว่่างผู้้�บรรยายและผู้้�ฟััง
สอดคล้้องกัับส่่วนสำำ�คััญมากๆ ของเทศกาลหนัังสืือ
ศิิลปะ โดยปกติิ งานหนัังสืือทั่่�วไปถืือว่่าการตีีพิมพ์
ิ ์
เป็็ น อุุ ต สาหกรรม ใช่่ ล่่ ะ ที่่� ว่่ า การตีี พิิ มพ์์ ก็็ คืื อ
อุุตสาหกรรมอย่่างหนึ่่�ง และการซื้้�อและการขาย
คงจะเป็็นหััวใจสำำ�คััญของงานหนัังสืือทั่่�วไป แต่่
สำำ�หรัับเทศกาลหนัังสืือศิิลปะ ขอบเขตไม่่ได้้ชััดเจน
เช่่นนั้้�น การซื้้�อและการขายยัังเป็็นกิิจกรรมสำำ�คััญ
ที่่�สุุด แต่่ต่่างกัันตรงที่่�คนซื้้�อหนัังสืือในปีีนี้้�อาจจะ
กลายเป็็นผู้้�วางขายในปีีหน้้าก็็เป็็นได้้
ที่่� เ กาหลีี มีี ห ลายคนที่่� ทำำ�สิ่่� ง พิิ มพ์์ ข นาดย่่ อ ม
ด้้วยโมเดลระดมทุุน เราคิิดว่่าการระดมทุุนเป็็น
ปรากฏการณ์์ที่่�น่่าสนใจมากเลยทีีเดีียว มัันมองได้้
ว่่าเป็็นความน่่าสนใจที่่ที่่� ท� างระหว่่างผู้้�ซื้้อ� และผู้้�ผลิิต
นั้้น� มีีความคลุุมเครืือ เพราะการระดมทุุนจะเกิิดขึ้้น�
ก่่อนที่่ห� นัังสืือเล่่มนั้น้� จะผลิิต ตััวหนัังสืือเล่่มนั้น้� เอง

เลยสามารถมีีพััฒนาการไปได้้เรื่่อ� ยๆ ตามความคิิด
เห็็นของคนที่่มี� แี นวโน้้มว่่าจะเป็็นผู้้�ซื้้อ� มัันค่่อนข้้าง
น่่าสนใจทีีเดีียวที่่�ได้้เฝ้้าดููขั้น้� ตอนพััฒนาการเหล่่านี้้�
เช่่นเดีียวกัับการระดมทุุนเพื่่�อเผยแพร่่ทางออนไลน์์
เทศกาลหนัังสืือศิิลปะออนไลน์์อาจจะเป็็นแค่่ร้า้ นค้้า
ออนไลน์์สุุดน่่าเบื่่�อ เว้้นแต่่ว่่าจะใช้้ประโยชน์์จาก
ความเป็็นออนไลน์์นั้้�น
เดี๋๋�ยวเราค่่อยกลัับมาคุุยกัันต่่อถึึงเหตุุผลว่่าทำำ�ไม
ต้้องเป็็นหนัังสืือก็็ได้้นะ ตอนนี้้�อยากชวนคุุยกัันต่่อ
อีีกนิิดเกี่่�ยวกัับสิ่่�งพิิมพ์์อิิสระที่่�ถููกผลิิตในปััจจุุบัันนี้้�
กัันดีีกว่่า

A

ยุุคบีีเดอร์์ ไมเออร์์คืืออะไรเหรอ

B

ถ้้าลองดููสิ่่ง� พิิมพ์ที่่์ ผ� ลิิตกัันออกมาในทุุกวัันนี้้� มัันจะ
ให้้ความรู้้�สึึกว่่าเป็็นเหมืือนเวอร์์ชั่่�นย่่อยของพวก
สิ่่ง� พิิมพ์เ์ ชิิงพาณิิชย์ที่่์ มี� อี ยู่่�ตามท้้องตลาด ดููเหมืือน
ว่่าคนจะไม่่รู้้�ถึึงความแตกต่่างระหว่่างสิ่่ง� พิิมพ์อิ์ สิ ระ
และสิ่่�งพิิมพ์์เชิิงพาณิิชย์์ทั่่�วไป และยัังมีีคนวิิพากษ์์
ว่่านี่่�เป็็นวััฒนธรรมที่่�เป็็นสััญญาณของยุุคบีีเดอร์์ไมเออร์์ (Biedermeier) ใหม่่
B

ยุุ ค บีี เ ดอร์์ ไ มเออร์์ คืื อ กระแสความเคลื่่� อ นไหว
ทางศิิลปะที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วประเทศออสเตรีียในช่่วงยุุค
กลางศริิสตวรรษที่่� 18 เหล่่าชนชั้้�นกลางที่่�ได้้รัับ
ผลพลอยได้้จากการปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม ได้้เข้้ามา
แทรกแซงวงการศิิลปะอย่่างเต็็มที่่� ส่่งผลต่่อสร้้าง
งานและการเผยแพร่่ ผ ลงานศิิ ล ปะในช่่ ว งนั้้� น
ท่่ามกลางการปะทุุของสงครามและความเคลื่่อ� นไหว
ทางการเมืืองที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างดุุเดืือด กลุ่่�มคนที่่�
เบื่่�อหน่่ายกัับประวััติิศาสตร์์และการเมืือง หัันมา
สนใจแต่่กัับเรื่่�องส่่วนตััวและตััวเอง โดยพวกเขามีี
อิิทธิิพลในศิิลปะอย่่างมาก ในช่่วงระยะหลัังมานี้้�
บางคนก็็บอกว่่านี่่เ� ป็็นยุุคบีีเดอร์์ไมเออร์์ใหม่่ เพราะว่่า
ผู้้�คนหัันมาใส่่ ใ จกัับเรื่่� อ งส่่ ว นตััวเเละของเล็็ ก ๆ
น้้อยๆ อย่่างเช่่นการตกแต่่งภายในบ้้าน อาหาร
เฟอร์์นิิเจอร์์ และแฟชั่่�น แทนที่่�จะไปใส่่ใจกัับเรื่่�อง
ในภาพใหญ่่และการเมืือง ซึ่่ง� ความจริิงก็็คือื สิ่่ง� พิิมพ์์

		A

เราคิิดว่่ามัันก็็สมเหตุุสมผลในระดัับในหนึ่่�งนะ แต่่
มัันก็็ไม่่มีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมองให้้เป็็นเชิิงลบ
ก็็ได้้ คนสมััยนี้้�มัักจะไม่่ชอบอะไรที่่�ซีีเรีียสจริิงจััง
แต่่เรื่่อ� งจริิยธรรมก็็ยัังทำำ�งานอยู่่�เสมอไม่่ว่า่ จะระดัับ
บุุคคลหรืือสัังคม คุุณต้้องมีีศรััทธาหรืือให้้คุณ
ุ ค่่ากัับ
สิ่่�งที่่�คุุณเชื่่�อ มัันอาจเป็็นเงิิน อาจเป็็นเกีียรติิยศ
หรืืออาจเป็็นแมวสัักตััวก็็ได้้ และเราก็็คิดิ ว่่าสิ่่ง� พิิมพ์์
เป็็นสื่่อ� หนึ่่ง� ที่่มี� คี วามสำำ�คััญที่่สุ� ดุ ในการเข้้าใจเทรนด์์
นี้้� สิ่่�งที่่�เราสนใจคืือวััฒนธรรมสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์นี้้�กำำ�ลััง
พััฒนาไปสู่่�เจตคติิในจริิยธรรมแบบไหนกััน? ยุุค
บีีเดอร์์ ไมเออร์์เป็็นกระแสความเคลื่่�อนไหวที่่�เกิิด
จากความต้้องการในช่่วงเวลานั้้น� ในแง่่บวก มีีผู้้�คน
อีีกมากที่่�เข้้าใจและเสพศิิลปะ และเมื่่�อศิิลปะได้้
กลายเป็็นอุุตสาหกรรม ก็็มีคี นจำำ�นวนมากที่่�ทำำ�งาน
เกี่่�ยวข้้องกัับงานศิิลปะ เหมืือนการทำำ�สิ่่�งพิิมพ์์ด้้วย
ตััวเองในปััจจุุบัันนี้้�

ที่่ถู� กู ตีีพิมพ์
ิ ์โดยสำำ�นัักพิิมพ์ข์ นาดเล็็กส่่วนใหญ่่ที่่เ� กิิด
ขึ้้�นในวัันนี้้�ก็็ผลิิตแต่่ผลงานเกี่่�ยวกัับตััวเองและสิ่่�งที่่�
เกิิดขึ้้�นรอบๆ พวกเขาทั้้ง� นั้้น� มัันต่่างจากสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�
เป็็นที่่�นิิยมอย่่างมากในเกาหลีีช่่วงยุุค 1980 และ
1990 ที่่�ว่่าด้้วยโฆษณาชวนเชื่่�อทางการเมืืองหรืือ
การปฏิิรููปสัังคม

B

ในยุุคบีีเดอร์์ ไมเออร์์ เฟอร์์นิิเจอร์์ การตกแต่่ง
ภายใน และงานสถาปััตยกรรมส่่วนใหญ่่ได้้รัับ
การพััฒนา แต่่ดูเู หมืือนว่่าจะเข้้าไปทำำ�ลายลำำ�ดัับชั้้น�
ของศิิลปะในบางส่่วน ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายเลยที่่�จะตััดสิิน
ว่่าเฟอร์์นิิเจอร์์สามารถนัับเป็็นงานศิิลปะได้้หรืือไม่่
แต่่อย่่างน้้อยผู้้�คนก็็ชื่่น� ชมในคุุณค่่าของเฟอร์์นิเิ จอร์์
ชิ้้�นนั้้�นๆ เช่่นเดีียวกัับหนัังสืือ คุุณน่่าจะพอนึึกออก
ว่่าหนัังสืือไม่่ได้้เป็็นเพีียงสื่่�อกลางส่่งข้้อมููลความรู้้�
แต่่ว่่ามัันมีีคุุณค่่าสารพััดอยู่่�ในนั้้�น เราไม่่ได้้จะบอก
ว่่าเรากำำ�ลัังวิิจารณ์์ที่่�งานสิ่่�งพิิมพ์์อิิสระส่่วนใหญ่่
ทำำ�แต่่เรื่่�องส่่วนตััวนะ มัันเป็็นการเชื่่�อมต่่อกัันถึึง
เจตคติิที่่�คุุณเพิ่่�งพููดถึึง และเรากลััวว่่าเจตคติิเหล่่า
นั้้�นของสิ่่�งพิิมพ์์อิิสระในเวลานี้้�มัันอยู่่�ในระดัับของ
ความถููกต้้องทางการเมืือง

		A

แต่่สิ่่�งที่่�เราพบว่่าน่่าสนใจเกี่่�ยวกัับการตีีพิิมพ์์อิิสระ
ก็็คืือ มัันเป็็นวััฒนธรรมที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก ตอนนี้้�เรา
กำำ�ลัั งพูู ดถึึ งสถานการณ์์ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น แค่่ ใ นเกาหลีี
ใช่่ไหม แต่่เมื่่�อเราคิิดถึึงในระดัับเอเชีีย ยุุโรป และ
สหรััฐอเมริิกา สิ่่ง� นี้้จ� ะยิ่่ง� มีีความหลากหลายมากขึ้้น�
อัันที่่� จ ริิ ง มัันเป็็ น การสร้้ า งตลาดข้้ า มพรมแดน
แม้้ว่า่ จะโดนจู่่�โจมจากไวรััสโคโรน่่า แต่่งานเทศกาล
หนัังสืือศิิลปะก็็ถููกจััดและเกิิดขึ้้�นแล้้วในหลายเมืือง
ช้ั้้�นนำำ�ในเอเชีีย ในส่่วนนี้้� เราจะได้้เห็็นซีีนที่่�ว่่าด้้วย
การเมืืองจากฮ่่องกง ซึ่่ง� มีีบทบาทเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของ
การเคลื่่อ� นไหวทางการเมืือง เช่่นเดีียวกัับเกาหลีี ที่่�
เราได้้ เห็็ นพลวััตเเละความขััดแย้้ งทางสัังคมที่่�
ดุุเดืือดมากขึ้้�น สถานการณ์์เหล่่านี้้�เผยให้้เห็็นวิิถีีที่่�
หลากหลายของสิ่่�งพิิมพ์์อิิสระ ไม่่ว่่าเป็็นการขยาย
ความขััดแย้้งหรืือการหลีีกหนีีก็็ตาม สิ่่�งพิิมพ์์อิิสระ
ส่่วนใหญ่่ถููกแทนตนด้้วยหลากหลายวิิถีีการโต้้ตอบ
ต่่ อ สัังคมที่่� เ ราอยู่่�อาศััยกัันทุุ กวัันนี้้� นั่่� น จึึงเป็็ น
เหตุุผลว่่าทำำ�ไมการได้้เห็็นบรรดาเทศกาลหนัังสืือ
ศิิลปะที่่�มีีสำำ�นัักพิิมพ์์อิิสระจากหลากหลายประเทศ
เข้้าร่่วมจึึงเป็็นเรื่่อ� งที่่�น่า่ สนใจ พวกเราเชื่่อ� ว่่าเราได้้
ใช้้ชีีวิิตในช่่วงเวลาเดีียวกััน แต่่ในเทศกาลหนัังสืือ
ศิิลปะก็็มีีความชั่่�วคราวที่่�มีีลัักษณะหลากหลาย
ต่่างกัันออกไป

B

ใช่่เลย จริิงๆ แล้้ว แมวดููเหมืือนจะเป็็นสิ่่�งที่่�เข้้า
ครอบครองวััฒนธรรมนี้้� แต่่มัันก็็มีีแมวหลากหลาย
รููปแบบ ไม่่ใช่่แค่่รููปแบบเดีียว แล้้วก็็มีีแมวกลาย
พัันธุ์์�ด้้วย ท่่ามกลางเทศกาลหนัังสืือศิิลปะหลาย
งานในกรุุ ง โซล มีี ง านหนึ่่� ง ที่่� ชื่่�อว่่ า Unlimited
Edition ด้้วยพื้้�นที่่จำ� ำ�กััดและคนปริิมาณมหาศาลที่่�
อยากเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเทศกาลในแต่่ละปีี แน่่นอน
ว่่ามีีหลายคนเลยที่่�โดนตััดออก มองในแง่่ดีีก็็คืือ
แสดงให้้เห็็นว่่ามีีคนมากมายที่่�ต้้องการทำำ�หนัังสืือ
ของตััวเอง และขณะเดีียวกัันมัันก็็สามารถคิิดได้้ว่่า
แนวคิิดเชิิงชายขอบกำำ�ลัังผลิิดอกออกผลในพื้้�นที่่�
ที่่�เรามองว่่าเป็็นทางเลืือก สิ่่�งที่่�น่่าสนใจคืือทีีมที่่�
ถููกคััดออกเหล่่านั้้�น ก็็มาทำำ�แฟร์์เล็็กๆ ของตััวเอง
ในพื้้�น ที่่�ด้้า นนอกพิิพิิธ ภััณฑ์์ที่่�ง าน Unlimited

Edition จััดอยู่่�
		A

ถ้้าอย่่างนี้้� มัันจำำ�เป็็นไหมที่่�ต้้องมีีคลื่่�นความถี่่�ที่่�
กว้้างมากพอจะรวมพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�นอกเหนืือจากพิิสััย
การได้้ยิินเข้้าไปด้้วย?

		A

พอมัันเป็็นจริิงขึ้้�นมาแล้้วมัันดีีหรืือเปล่่า?

เป็็นการแสดงให้้เห็็นว่่าวััฒนธรรม
นี้้�มีีทั้้�งการแข่่งขัันและการแบ่่งแยกความแตกต่่าง

B

ไม่่นะ ไม่่อย่่างนั้้�นมัันก็็จะไม่่มีีความหมายอะไรเลย
พิิสััยการได้้ยิินของเรามัันจำำ�กััด เราไม่่สามารถ
ได้้ยิินคลื่่�นเสีียงที่่�ต่ำำ��มากๆ ที่่� โลมาหรืือค้้างคาว
ส่่งออกมาได้้ ในโลกที่่�เราอยู่่�กัันทุุกวัันนี้ิิ� แถบคลื่่�น
ความถี่่�ของเราเองก็็มีีจำ�กััด
ำ ประสาทสััมผััสของเรา
ก็็จำำ�กััด ถ้้าหากคุุณใช้้ความถี่่�เป็็นการเปรีียบเปรย
คำำ�ต อบก็็ คืื อ มัันไม่่ มีี ค วามถี่่� ไ หนเลยที่่� จ ะสร้้ า ง
ความพึึงพอใจให้้กัับปลาโลมา ค้้างคาว และมนุุษย์์ได้้
ในคลื่่�นเดีียวกััน พวกเราทั้้�งหมดต่่างไม่่เหมืือนกััน
เราเลืือกหนัังสืือด้้วยความปรารถนาและความต้้องการ
ที่่�ต่่างกัันบางคนต้้องการทดลองคุุณลัักษณะของ
ความเป็็นหนัังสืือ หรืือบางคนแค่่อยากจะอ่่าน
นิิยายศิิลปะกำำ�ลัังภายในระหว่่างทางไปกลัับจากที่่�
ทำำ�งาน มีีบางคนต้้องการกระจายประเด็็นทางสัังคม
ไปกัับหนัังสืื อ และยัังมีี ก ลุ่่�มคนบางจำำ�พว กที่่�
ต้้องการกระตุ้้�นและต้้องการจัับใจคนด้้วยหนัังสืือ
ดัังนั้้น� หนัังสืือจึึงผ่่านการวางแผน ผลิิต และเผยแพร่่
ในสนามทางความคิิดของตนเอง และการตีีพิิมพ์์
ด้้ ว ยตนเองนี่่� แ หละที่่� ทำำ� ให้้ ส นามทางความคิิ ด
เหล่่านั้้�นกลายเป็็นจริิงได้้
B

ปฏิิกิริิ ยิ าของคนที่่�ได้้มาเจอสิ่่ง� พิิมพ์อิ์ สิ ระนั้้น� น่่าสนใจ
ทีีเดีียว อัันนี้้�เป็็นหนัังสืือได้้ด้้วยเหรอ? เนื้้�อหาเชิิง
การคาดการณ์์อนาคตแบบนี้้�ก็็นำำ�มาทำำ�เป็็นหนัังสืือ
หนัังสืือได้้ด้้วย? เราว่่าเราเองก็็วาดกราฟิิตี้้�แบบนี้้�
ได้้นะ มีีปฏิิกิิริิยาหลายแบบเลย และคนส่่วนใหญ่่ก็็
นึึกภาพตััวเองเป็็นนัักเขีียนของหนัังสืือเล่่มนั้้�นๆ
พวกเราจะไม่่คิดิ อย่่างนั้้น� กัับหนัังสืือที่่ติ� ดอัั
ิ นดัับขาย
ดีีในร้้านหนัังสืือใหญ่่ๆ หรอกใช่่ไหม? ความจริิง
ก็็คืือ ผู้้�ชายยัังคงเป็็นศููนย์์กลางของอุุตสาหกรรม

		A
หมายความว่่าอะไร?

สิ่่� งพิิ มพ์์ ในประเทศเกาหลีี พวกเราเลยจำำ�เป็็ น
อย่่างมากที่่จ� ะต้้องรัับฟัังเเละเปิิดกว้้างสู่่�เรื่่อ� งราวที่่�มีี
ความหลากหลาย และเราคิิดว่่าพวกเราพร้้อมแล้้ว
สำำ�หรัับเรื่่�องต่่างๆ ทั้้�งคนชายขอบในสัังคม ผู้้�หญิิง
ผู้้�ลี้้�ภััย และอื่่�นๆ ยัังมีีคนอีีกมากมายที่่�เราต้้องฟััง
เราคิิดว่่าบทบาทสำำ�คััญของการตีีพิิมพ์์อิิสระคืือ
การขยายเสีียงของผู้้�คนที่่�มัักถููกมองข้้ามในสัังคม
ที่่� มีี เ สีี ย งที่่� เ บากว่่ า และเมื่่� อ ทำำ�ต รงส่่ ว นนั้้� น ได้้
ระดัับหนึ่่�งเเล้้ว เราค่่อยมาให้้ความสนใจต่่อสิ่่�งอื่่�น
B

สื่่� อ เดีี ย วที่่� จ ะทำำ� ให้้ จิิ น ตนาการของคุุ ณ เป็็ น จริิ ง
ขึ้้�นมาได้้อาจจะเป็็นสื่่�อสิ่่�งการตีีพิิมพ์์ และหนัังสืือ
มัักจะเป็็ น ความจริิ ง ที่่�กว้้ า งไกลไปกว่่ า สิ่่�ง ที่่�เ รา
จิินตนาการไว้้เสมอ ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อมีีสัักคนหนึ่่�ง
วางแผนจะทำำ�หนัังสืือ มัันมัักจะมีีรูปู ร่่างของหนัังสืือ
ที่่�พวกเขาจิินตนาการไว้้เพราะการทำำ�หนัังสืือคืือ
เรื่่อ� งของการเลืือกสรร และสิ่่ง� ที่่ถู� กู เลืือกให้้ได้้ไปต่่อ
เหล่่านี้้�ถููกนำำ�มาประกอบร่่างกัันกลายเป็็นหนัังสืือ
แต่่ถ้้าหากคุุณไปดููหนัังสืือที่่�ออกมาจากโรงพิิมพ์์
คุุณจะเห็็นได้้เลยว่่าหนัังสืือพวกนั้้�นไปไกลกว่่าที่่�
จิินตนาการไว้้เสมอ ซึ่่�งเราไม่่ได้้เห็็นว่่ามัันเป็็น
ข้้อผิิดพลาด แน่่นอนว่่ามัันจะไม่่เกิิดขึ้้�นถ้้าหาก
คุุณเป็็นสำำ�นัักพิิมพ์์ขนาดใหญ่่ที่่�ผลิิตหนัังสืือเป็็น
จำำ�นวนมากๆ ต่่อเดืือน แต่่ถ้้าหากคุุณพิิมพ์์หนัังสืือ
กัับโรงพิิมพ์์ขนาดเล็็กด้้วยเงิินเพีียง 300 ดอลล่่าร์์
คุุณจะเข้้าใจได้้เลยว่่าเรากำำ�ลัังหมายถึึงอะไร
เราได้้เห็็น ได้้สััมผััส ได้้รัับรู้้� ได้้รู้้�สึึก นี่่�ไม่่ใช่่เหตุุ
บัังเอิิญ เรื่่�องบัังเอิิญคืือการที่่�พวกเรายัังอยู่่�ใน
ขอบเขตแห่่งการรัับรู้้� ความไม่่ตั้้�งใจที่่�เกิิดขึ้้�นบน
ขอบเขตที่่�เรายัังสามารถเข้้าใจมัันได้้ แต่่ในพื้้�นที่่อื่่� น�
ที่่�นอกเหนืือจากพิิสััยของการได้้ยิินนั้้�น แตกต่่าง
ออกไปอย่่างสิ้้�นเชิิงตััวอย่่างง่่ายๆ ถ้้าหากคุุณอ่่าน
หนัังสืือภาษาเกาหลีี โดยสมมุุติว่ิ า่ คุุณพููดเกาหลีีไม่่ได้้
แปลว่่าคุุณถููกดึึงดููดอย่่างรุุนเเรง ชััดเจนเลยว่่ามััน
เป็็นหนัังสืือที่่�คุุณอ่่านไม่่ออกหรืือจะเข้้าใจได้้ แต่่
คุุณก็็ทำำ�ความเข้้าใจได้้ด้้วยวิิธีีที่่�ต่่างออกไป ถ้้าลอง

ผลัักประเด็็ น นี้้� ใ ห้้ ไ ปไกลขึ้้� น อีี ก คิิ ด ว่่ า พวกเรา
สามารถตั้้�งสมมติิฐานตามนี้้�ได้้ คืือไม่่ว่่าจะเป็็น
ชุุมชนที่่�มีีความแตกต่่างทางวััฒนธรรมหรืือบริิบท
อย่่างสิ้้�นเชิิง หรืือแม้้ว่่ามัันจะเป็็นวััตถุุฉลาดล้ำำ��จาก
นอกโลก มัันก็็ยัังมีีความเป็็นไปได้้ว่า่ เราจะยัังพููดคุยุ
เรื่่� อ งหนัังสืื อ เล่่ ม หนึ่่� ง กัันได้้ ต ราบใดที่่� วััตถุุ ห รืื อ
ชุุมชนนั้้น� มีีอวััยวะรัับความรู้้�สึึก มัันฟัังดููตลกเนอะ?

		A

คุุณเป็็นคนมองโลกในแง่่ดีีมาก เราเริ่่�มคุุยกัันด้้วย
เรื่่�องการตีีพิิมพ์์อิิสระ แต่่เราคิิดว่่าจบด้้วยสิ่่�งที่่�
ค่่อนข้้างไปไกลกว่่านั้้น� ขอบคุุณมากที่่�เสีียสละเวลา
ในวัันนี้้�

เมื่่�อไม่่นานมานี้้�เราได้้อ่่านหนัังสืือชื่่�อ ดาวซานถี่่�
อุุบััติิการณ์์สงครามล้้างโลก (The Three-body
Problem) เขีียนโดยนัักเขีียนไซไฟชาวจีีน หลิิว
ฉืือซิิน (Liu Cixin) ในหนัังสืือจะมีีฉากหนึ่่�ง
ที่่� มีี ก ารส่่ ง วััสดุุ 11 มิิ ติิ จ ากอวกาศมายัังโลก
เราจิินตนาการไม่่ออกว่่าทั้้�ง 11 มิิติิเป็็นอย่่างไร
แม้้แต่่วััสดุุขนาดเล็็กระดัับนาโน ถ้้าหากมัันถููกคลี่่�
ออกมามัันก็็สามารถขยายไปสู่่�พื้้�นที่่�เป็็นอนัันต์์ ได้้
บางอย่่างอาจส่่งผลกระทบต่่อเราได้้มากกว่่าใน
ระดัับสามมิิติิ สิ่่ง� พิิมพ์์อิสิ ระคืือสื่่อ� กลางที่่�พููดกัับเรา
ในวิิถีีที่่�แปลกประหลาด ในพื้้�นที่่�ที่่�เราไม่่อาจเข้้าใจ
และหยั่่�งถึึงได้้ เราคิิดว่่าพวกเรายัังต้้องทดลองใน
วิิถีีนี้้�กัันอีีกเยอะ เราว่่าการตีีพิิมพ์์อิิสระคืือที่่�ที่่�
ความรอบรู้้�ตามขนบเดิิมเกี่่�ยวกัับหนัังสืือเริ่่�มเสื่่�อม
สลายและดููจากความศัักดิ์์สิ� ทธิ์์
ิ แ� ละความสำำ�คััญของ
หนัังสืือในสัังคมของเรา ถ้้าหากภารกิิจนี้้�ประสบ
ความสำำ�เร็็จ พวกเราจะสามารถสััมผััสประสบการณ์์
แห่่งชััยชนะมากมายในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ของสัังคม

B

ที่่�จริิงแล้้วเราไม่่ใช่่คนมองโลกในแง่่ดีี แต่่เราก็็ชอบ
ที่่�จะจิินตนาการเช่่นนั้้�นมากกว่่า ขอบคุุณเช่่นกััน
สำำ�หรัับความตั้้�งใจในการทำำ�งานของคุุณในวัันนี้้�

*เอและบีีอาศััยอยู่่�ในกรุุงโซล

ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
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University of Arts and Korea Academy of Film Arts. He co-founded a publishing
house, mediabus in 2007. Then in 2010, he co-founded The Book Society, a bookshop
and project space where he has promoted books on art and independent publications
on various subjects with Helen Jungeyon Ku. He has curated some exhibitions and
projects about publishing, including Xerox Project (Namjune Paik Art Center, 2015),
Artists&#39; Documents: Art, Typography and Collaboration (co-curated, National
Museum of Modern and Contemporary Art, 2016), and Seoul Mediacity Biennale
2018 (Co-director, Seoul Museum of Art, 2018). He has also translated some books
including Post-Digital Print (Alessandro Ludovico, Mediabus, 2017).
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from the Yale School of Art with an MFA in Graphic Design and Donghyeok teaches
Graphic Design at Konkuk University and etc.
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บทสนทนาระหว่่าง A และ B
อิิม คยองยง (Kyung Yong LIM)

เขีียนโดย

อิิม คยองยง จบการศึึกษาด้้านภาพยนตร์์และการผลิิตภาพยนตร์์จากมหาวิิทยาลััยศิิลปะเเห่่งชาติิเกาหลีี
(Korea National University of Arts) และสถาบัันศิิลปะภาพยนตร์์เกาหลีี (Korea Academy
of Film Arts) เขาเป็็นผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งสำำ�นัักพิิมพ์์ Mediabus ในปีี 2550 และร่่วมก่่อตั้้�งร้้านหนัังสืือ
The Book Society กัับ เฮเลน จองยอน กูู (Helen Jungeyon Ku) ในปีี 2553 นำำ�เสนอหนัังสืือ
ศิิลปะเเละสิ่่�งพิิมพ์์อิิสระตามประเด็็นที่่�หลากหลาย อิิมจััดนิิทรรศการและมีีโปรเจกต์์มากมายเกี่่�ยวกัับสื่่�อ
สิ่่�งพิิมพ์์ อาทิิ โปรเจกต์์ Xerox Project (จััดแสดงที่่�สถาบัันศิิลปะ Namjune Paik Art Center,
2558) Artists’ Documents: Art, Typography and Collaboration (ภััณฑารัักษณ์์ร่่วม,
จััดแสดงที่่�พิิพิิธภััณฑ์์ National Museum of Modern and Contemporary Art, 2559)
Seoul Mediacity Biennale 2561 (อำำ�นวยการโครงการร่่วม, จััดแสดงที่่�พิิพิิธภััณฑ์์ Seoul
Museum of Art, 2561) นอกจากนี้้�เขายัังแปลหนัังสืือเรื่่�อง Post-Digital Print (เขีียนโดย
Alessandro Ludovico, สำำ�นัักพิิมพ์์ Mediabus, 2560).
Shin Shin

ออกแบบบทความภาษาอัังกฤษโดย

สตููดิโิ อออกแบบกราฟิิกจากกรุุงโซล เกาหลีีใต้้ ก่่อตั้้ง� โดย แฮอ๊๊ก ชิิน (Haeok Shin) และ ดงฮยอก ชิิน
(Donghyeok Shin) ทั้้�งสองคนจบการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััย Dankook และได้้ทำำ�งานร่่วมกััน
ในเเวดวงศิิลปะเเละวััฒนธรรม โดยร่่วมมืือกัับภััณฑารัักษ์์ บรรณาธิิการ ศิิลปิิน เเละสถาบัันต่่างๆ มา
ตั้้�งแต่่ปีี 2551 พวกเขายัังคงทำำ�โปรเจกต์์ที่่�ริิเริ่่�มด้้วยตััวเองควบคู่่�ไปกัับการมีีส่่วนร่่วมกัับนิิทรรศการ
ต่่างๆ ปััจจุุบััน แฮอ๊๊ก จบการศึึกษาปริิญญาโทสาขากราฟิิกดีีไซน์์ จากสถาบััน Yale School of Art
และ ดงฮยอก เป็็นอาจารย์์สอนการออกแบบกราฟิิกอยู่่�ที่่ม� หาวิิทยาลััยคอนกุุก (Konkuk University)
กมลกานต์์์� โกศลกาญจน์์์�

แปลโดย

กมลกานต์์ โกศลกาญจน์์ เป็็นนัักเขีียนด้้านการออกแบบและวััฒนธรรม ผลงานเขีียนได้้รัับการตีีพิิมพ์์ใน
สื่่�อหลายรููปแบบ อาทิิ นิิตยสารวอลเปเปอร์์ (ฉบัับภาษาไทย) เว็็บไซต์์ เดอะโมเมนตััม และพื้้�นที่่�ออนไลน์์
ของศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ ปััจจุุบัันกมลกานต์์เป็็นนัักออกแบบเนื้้�อหาที่่�บริิษััท คััดสรร ดีีมาก
ศีีตภา พรหมมลมาศ

ออกแบบบทความภาษาไทยโดย

This written idea is a part of
, a communal digital editorial
project which advocates independent publishing as a means of knowledge production
and circulation. The project resulted in original research-based downloadable PDFs
in English, with Thai translations. Each text is designed in a unique layout within
the shared A4 PDF file format. These open access texts were developed by the
BKKABF CO-OP members within the expanded field of editorials, with support
from the wider community of friends and collaborators. The project stems from
ongoing conversations between the BKKABF team and contributors/members since
the Contribution Period in April 2020.

The written ideas are contributed by
Meantime SG
TW
White Fungus
Justin Zhuang SG
KR
Kyung Yong Lim
Display Distribute HK
and Nihaal Faizal IN
TW
Fotobook DUMMIES Day
D-E-A-L BL
TH
ซอย | soi

hosted by
the BANGKOK ART
BOOK FAIR

with research
support from

as a part of the

Online Festival 2020.
The written ideas are open access and shareable under the Creative Commons license CC BY-NC-ND 4.

คืือโปรเจกต์์บทความดิิจิทััลที่่
ิ ส่� ง่ เสริิมการตีีพิมพ์
ิ แ์ บบอิิสระในฐานะสื่่อ� การผลิิต
และการกระจายความรู้้� ผลลััพธ์์ของโปรเจกต์์ออกมาเป็็นบทความเชิิงวิิจััยชิ้้น� ใหม่่ในรููปแบบของไฟล์์ PDF
ที่่�เปิิดให้้ดาวน์์โหลดฟรีีทั้้�งในภาษาอัังกฤษและภาษาไทย แต่่ละบทความได้้รัับการออกแบบให้้มีีลัักษณะ
พิิเศษเฉพาะตััวที่่�สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาและสามารถแชร์์ ได้้ในรููปแบบของไฟล์์ PDF ขนาดพิิมพ์์ A4
บทความเชิิงวิิจััยเหล่่านี้้จััดทำ
� �ำ โดยสมาชิิก BKKABF CO-OP ที่่ทำ� �ำ งานอยู่่�ในแขนงที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเขีียน
และผลิิตเนื้้อ� หา บนแนวคิิดการเปิิดให้้เข้้าถึึงอย่่างเสรีี (open access publishing) โดยได้้รัับการช่่วยเหลืือ
และสนัับสนุุนในด้้านต่่างๆ จากเพื่่�อนสมาชิิกและผู้้�ร่่วมงานของชุุมชน Open Access เป็็นผลผลิิตจาก
การแลกเปลี่่ย� นความคิิดระหว่่างทีีม BKKABF และ Contributors/Members ที่่เ� ริ่่มม
� าตั้้ง� แต่่ในช่่วง
Contribution Period ในเดืือนเมษายน 2563
ความคิิดที่่ถ่� า่ ยทอดผ่่านตััวอัักษรเหล่่านี้้ส� ร้้างสรรค์์โดย
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จััดโดย
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the BANGKOK ART
BOOK FAIR

ได้้รัับการสนัับสนุุน
ส่่วนการวิิจััยโดย

ในฐานะส่่วนหนึ่่�ง
ของเทศกาล
Online Festival 2020.

บทความเหล่่านี้้�เปิิดให้้เข้้าถึึงและส่่งต่่ออย่่างเสรีีได้้ภายใต้้ลิิขสิิทธิ์์� Creative Commons license CC BYNC-ND 4.

