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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การแข่งขันธุ รกิ จหนังสื อมีเพียงผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ดาเนิ นธุ รกิ จจาหน่ ายหนังสื อใน
ระบบธุ รกิจหนังสื อเป็ นจานวนมากกว่าผูป้ ระกอบการรายย่อย เนื่ องจากมีขอ้ มูลการปิ ดตัวลงของธุ รกิจหนังสื อ
ขนาดเล็กมากขึ้น ปัจจุบนั จึงยังคงเหลือเพียงผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ที่ยงั คงดารงธุ รกิจหนังสื อได้ ข้อมูลการปิ ด
ตัวลงของธุ รกิ จหนังสื อในประเทศไทยโดยข้อมูลจากสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ดั จาหน่ ายหนังสื อแห่ งประเทศ
ไทยระบุว่า พ.ศ. 2550 จานวนสานักพิมพ์ขนาดเล็กมีท้ งั สิ้ น 381 ราย ในพ.ศ. 2554 สานักพิมพ์ขนาดเล็กเหลือ
เพียงแค่ 320 ราย และ ข้อมูล พ.ศ. 2553 ระบุวา่ ส่ วนแบ่งตลาดของธุ รกิจหนังสื อนั้นกระจุกอยูก่ บั ผูเ้ ล่นเพียงไม่กี่
รายเท่านั้น กลุ่มผูน้ าตลาดที่มีเพียง 8 ราย มีส่วนแบ่งตลาดสู งถึงร้อยละ 32 กลุ่มสานักพิมพ์ขนาดใหญ่ 45 ราย มี
ส่ วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 33 ของตลาด ในขณะที่สานักพิมพ์ขนาดเล็กกว่า 320 รายมีส่วนแบ่งตลาดเพียงแค่
ร้อยละ 16 เท่านั้น เมื่อคิดเป็ นค่าเฉลี่ยต่อสานักพิมพ์แล้วพบว่า กลุ่มผูน้ าตลาดและกลุ่มสานักพิมพ์ขนาดใหญ่มี
ส่ วนแบ่งตลาดมากกว่าสานักพิมพ์ขนาดเล็ก 88.8 เท่า และ 26.4 เท่า3
ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2555 จนถึง พ.ศ. 2560 มีการปิ ดตัวลงของธุ รกิจหนังสื อเป็ นจานวนมาก รวมไป
ถึ งการปิ ดตัวของนิ ตยสารชื่ อดังหลายฉบับ โดยข้อมูลจากสมาคมมีเดี ยเอเยนซี่ และธุ รกิ จสื่ อแห่ งประเทศไทย
(MAAT)กล่ าวว่ามู ลค่า โฆษณาในสื่ อนิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์และเคเบิ ล ที วี มี มูลค่าลดลง โดยคาดว่าปี 2560
โฆษณาในนิ ตยสารจะติดลบร้อยละ 20 หนังสื อพิมพ์ ติด ลบร้อยละ 22 เคเบิลทีวี ติดลบร้ อยละ 13 ส่ วนตัวเลข
โฆษณา 2 เดื อนแรก มกราคม ถึ ง กุมภาพันธ์ 2560 ของบริ ษทั เอซี เนลเส็ น (ประเทศไทย) จากัด ระบุ รายได้
โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ อยูท่ ี่ 1,273 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.52 นิตยสารอยูท่ ี่ 300 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.44
โดยจากการศึกษามีขอ้ มูลแสดงให้เห็นถึงร้านค้าหนังสื อขนาดใหญ่ที่ยงั คงอยูใ่ นระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 ร้าน
ซี เอ็ด 396 ร้ าน บี ทูเอส 81 ร้ าน นายอิ นทร์ 89 ร้ าน รวม 3 ร้ านหลักได้ 566 ร้ านทัว่ ประเทศ และจานวนของ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรี ดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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ร้านค้าหนังสื อขนาดเล็กทัว่ ประเทศที่มี ไม่ถึง 300 ราย ซึ่ งจะเห็นว่าเป็ นจานวนที่นอ้ ยมากหากเทียบกับสัดส่ วน
ของประชากรของประเทศไทย ที่ตอ้ งได้รับการเข้าถึงและการเผยแพร่ หนังสื อที่มากขึ้น4
ดังนั้น การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและหาแนวทางแก้ไขการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระบบธุ รกิ จ
หนัง สื อ โดยมองว่า หนัง สื อ คื อ สิ นทรั พ ย์ท างวัฒนธรรมที่ จะสร้ า งประโยชน์ และการเผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรม
แนวความคิ ด ต่ า ง ๆออกไปแก่ ส าธารณชน หากมี ก ารล่ ม สลายของระบบธรกิ จ หนัง สื อ วัฒ นธรรมก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลงและอาจเกิดการสู ญหายไปในที่สุด อีกทั้ง เพื่อการรักษาระบบธุ รกิจหนังสื อ
ในคงอยู่จึงต้องสร้ างความมัน่ ใจว่าสิ นทรั พย์ ที่ออกจาหน่ ายนั้นต้องเป็ นการเสนอให้แก่สาธารณชนและเพื่ อ
ส่ งเสริ มการดารงอยูข่ องร้ านค้าที่จดั จาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั โดยขอบเขตของการการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระบบ
ธุ รกิจหนังสื อ จะต้องเป็ นสิ นทรัพย์ที่เป็ นระบบธุ รกิจหนังสื อ สร้างสรรค์หนังสื อจากการกลัน่ แนวความคิดต่าง
ออกมารวมกันเป็ นรู ปเล่มไม่วา่ จะผลิตด้วยกระดาษ หมึก หรื อรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใดก็ตาม

ABSTRACT
The objective of the thesis was to investigate the concepts and the theories of the law concerning
trade competition and determining the book price through studying the legal measures for consumer protection
in book business system, the relationship between large and small entrepreneurs, and price controlling for books.
Besides, the purpose of the study was to analyze the problems and measures of the laws concerning consumer
protection in book business system, the relationship between large and small entrepreneurs, and price controlling
for books. In addition, it was done for the purpose of giving some recommendations which help develop any
legal measures concerning the protection for consumers and small entrepreneur in book business.
From the findings, the problem was that there was no law to protect consumer rights specifically in
book business system. At present a lot of book businesses have been closed, unfairly affecting the consumers
or the end buyers or the readers because the primary effect in book business system is the price. If the property
or the book has got high price, the demand will decrease as well. Then the effect will be linked in a chain more
and more. Furthermore, the book business system is to resell in distribution; the relation is about three parties
of contract: upstream, midstream (publication and marketing) and downstream industries. The relationship
among the book entrepreneurs in book business initiates the pattern of the effect of price fixing from the
upstream to the market. Upstream and midstream industries often use mechanics of world economy. As a result,
สมาคมผูจ้ ัดพิมพ์และผูจ้ าหน่ ายหนังสื อแห่ งประเทศไทย (PUBAT)คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(ECON CHULA)ศูนย์วจิ ยั เพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB).การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสื อของคนไทย.2558
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the small entrepreneur will be the bearer of relation most. It is caused by lack of any law controlling relationship
between the large and small entrepreneurs, which leads to the forensic problems – no measures for fixing the
price justly. Larger book shops will have more ability to distribute books than the smaller ones. Therefore the
competition between the large and small entrepreneurs, which should begin from the start of book distribution,
is the price fixing and the ability which helps every book shop to distribute books equally and fairly most.
As a result, the lack of any laws towards the book business system in Thailand should be solved by
studying the concepts and the theories including legal measures of foreign countries which possess consumer
protection in book business system. This will lead to the existence of the business; no monopoly in business,
and the existence of book business system. In Thailand legal measures should be developed to solve it, which
consists of the bill about consumer protection specifically in book business. The main purposes of this are to be
beneficial for the retail booksellers, to have book shops last longer, to create fairness in book business which
would not be monopolized by any companies or big publishers with more big funds and sale powers than the
small business. In addition, to keep the cultural property in form of book is an important thing because a book
is worth more than other one to record some cultures of the nations and the world.

1. บทนา
ในปั จจุบนั มีการปิ ดตัวของธุ รกิจจานวนมาก ซึ่ งนับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
ในธุ รกิจหนังสื อ ดังนั้นไม่วา่ การผลิตหนังสื อออกสู่ สาธารณชนจะเป็ นไปโดยวิธีการตีพิมพ์ลงในกระดาษหรื อ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนับว่าหนังสื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ควรต้องมีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระบบ
ธุ รกิ จหนังสื อให้ได้รับความเป็ นธรรมมากที่สุด อีกทั้งการยุติการตีพิมพ์หนังสื อหรื อยุติกิจการของสานักพิมพ์
ต่าง ๆ อันเป็ นอุตสาหกรรมต้นทางของหนังสื อ หลายสานักพิมพ์ หากมีการยุติการดาเนินกิจการของร้านหนังสื อ
หรื อสานักพิมพ์ขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น จนในที่สุดอาจเหลือเพียงร้านขายหนังสื อที่มีเงินทุนมากรวมถึงสานักพิมพ์
ขนาดใหญ่ที่สามารถอยู่ในระบบการค้าหนังสื อ อาจทาให้เกิ ดการผูกขาดในอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ รวมทั้งเกิ ด
การแข่งขันทางการค้าที่ลดลงและเกิ ดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมได้ ซึ่ งสถานการณ์ ดงั กล่าว ไม่เป็ น
ผลดีต่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมของระบบธุ รกิจหนังสื อ

2. วิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบธุรกิจหนังสื อ
เมื่อหนังสื อถือเป็ นสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ควรต้องมีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระบบธุ รกิจหนังสื อ
ให้ได่รับความเป็ นธรรมมากที่สุด และระบบธุ รกิจหนังสื อสามารถดาเนิ นธุ รกิจไปอย่างราบรื่ นและลดอัตราการ
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ปิ ดตัวของธุ รกิ จหนังสื อให้น้อยลง ผูศ้ ึ กษาจึ งขอวิเคราะห์ ปัญหาและเสนอมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองผูย้ ริ โภคในระบบธุ รกิจหนังสื อที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย ดังนี้
2.1 ปัญหาทางกฎหมายในการไม่ มีบทบัญญัติค้ ุมครองสิ ทธิของผู้บริโภคในระบบธุรกิจหนังสื อ
การที่ธุรกิจหนังสื อมีการปิ ดตัวลงจานวนมากได้ส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อรายสุ ดท้ายหรื อ
ผูอ้ ่านอย่างไม่เป็ นธรรม เนื่ องจากผลกระทบที่สาคัญในระบบธุ รกิจหนังสื อ คือ “ราคา” โดยราคานี้ คือ ตัวแปร
สาคัญในการเดิ นทางของระบบธุ รกิจ หากสิ นทรัพย์หรื อหนังสื อมีราคาที่สูงมาก ความต้องการของผูบ้ ริ โภคใน
ระบบธุ รกิจหนังสื อก็ลดลงไป หลังจากนั้นก็ส่งผลกระทบกันอย่างต่อเนื่ องเป็ นลูกโซ่ มากขึ้น เริ่ มจาก จานวนที่
ลดลงของผูบ้ ริ โภคหนังสื อหรื อผูอ้ ่านหรื อผูซ้ ้ื อรายสุ ดท้ายที่มีต่อร้ านค้าหนังสื อ โดยเฉพาะร้านค้าปลีกที่เป็ น
ร้ านค้าหนังสื อขนาดย่อมที่ไม่ได้เป็ นร้ านค้าที่ อยู่ภายใต้บริ ษทั ใหญ่ หรื อสานักพิมพ์ หลังจากนั้นก็ย่อมส่ งผล
กระทบต่อสานักพิมพ์และบุคลากรที่อยูภ่ ายในสายการผลิตของระบบธุ รกิจหนังสื อ โดยในท้ายที่สุดระบบธุ รกิจ
ก็ยอ่ มเกิดการปิ ดตัวลง ซึ่ งผูศ้ ึกษามีความคิดเห็นว่า ด้วยการปิ ดตัวลงของธุ รกิจหนังสื ออาจส่ งผลถึงการล่มสลาย
ของระบบธุ รกิจหนังสื อเพราะจะมีการผูกขาดธุ รกิจหนังสื ออยูเ่ พียงไม่กี่รายเท่านั้น
ในปั จจุบนั พบว่า การอ่านหนังสื อเกิ ดจากการอ่านจากวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทรู ปเล่ม และ
ประเภทอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งการอ่ า นของประชาชนไม่ ไ ด้น้อ ยลงจากในอดี ต เลยจากข้อ มู ล การส ารวจของ
สานักงานสถิติแห่ งชาติไทย5 ยังคงมีการอ่านหนังสื อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพียงแต่อตั ราการใช้จ่ายเพื่อซื้ อ
หนังสื อประเภทรู ปเล่มมีจานวนน้อยลง จากศึกษาข้อมูลระหว่าง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2560 พบว่า ผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจที่เกี่ยวกับหนังสื อเลือกที่จะยุติกิจการบางอย่างหรื อนิ ตยสารบางเล่มของตนเป็ นจานวนมาก เช่น การยกเลิก
ตีพิมพ์นิตยสารพลอยแกมเพชร นิ ตยสารสกุลไทย นิ ตยสาร Image นิ ตยสารการ์ ตูน C-Kids นิ ตยสาร Oops!
นิตยสาร VIVA Friday นิตยสาร KC Weekly นิตยสาร Candy นิตยสาร Volume นิตยสาร Cosmopolitan นิตยสาร
Seventeen นิ ต ยสาร Who นิ ต ยสารเปรี ย ว นิ ต ยสาร Writer นิ ต ยสารบางกอกรายสั ป ดาห์ นิ ต ยสาร ILike
หนัง สื อพิ ม พ์บ ้านเมื อง 6 เป็ นต้น ทั้ง นี้ ข้อมู ล เกี่ ย วกับธุ รกิ จหนังสื อ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการธุ รกิ จหนังสื อ
เกี่ ยวกับงบประมาณโฆษณาที่เป็ นหนึ่ งในตัวขับเคลื่ อนทางธุ รกิ จมีแนวโน้มไปทางที่ลดลงเรื่ อย ซึ่ งข้อมูลจาก
สมาคมมี เดี ยเอเยนซี่ และธุ รกิ จสื่ อแห่ งประเทศไทย7กล่ าวจากการส ารวจของบริ ษทั เดอะนี ล เส็ นคอมปะนี

สานักงานสถิติแห่งชาติไทย.สถิติการอ่านของคนไทย พ.ศ 2558.PDF.2558
6
ชื่อนิตยสารที่มีการปิ ดตัวลงหรื อเลิกตีพิมพ์ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 โดยมีการประกาศผ่านทางตัวเล่มของ
นิตยสารหรื อฉบับหนังสื อพิมพ์เอง และมีการประกาศผ่านสื่ อสาธารณะต่างๆของประเทศไทย
7
สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่ อแห่งประเทศไทย.Industry Spending Half Year 2018. 1 ตุลาคม 2561
http://www.mediaagencythai.com/index.php/adex/in/270-industry-spending-half-year-2018
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(ประเทศไทย) จากัด8 ที่ได้เปิ ดเผยจานวนประมาณงบประมาณโฆษณาในสื่ อประเภทต่างๆ ในพ.ศ. 2558 พบว่า
งบประมาณการโฆษณาในธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์มีจานวนลดลง โดยหนังสื อพิมพ์ลดลงถึ งร้ อยละ 6.45 หรื อจานวน
12,332 ล้านบาท ลดลงจาก พ.ศ. 2557 ที่มีจานวน 13,166 ล้านบาท ในส่ วนนิ ตยสารลดลงถึงร้อยละ 14.28 หรื อ
จานวน 4,227 ล้านบาท ลดลงจาก พ.ศ. 2557 ที่มีจานวน 4,721 ล้านบาท โดยจากภาพรวมดังกล่าวกลับไม่เป็ นไป
ในแนวทางเดี ยวกับภาพรวมของอุ ตสาหกรรมโฆษณา ที่ โตขึ้ นร้ อยละ 3.34 หรื อจานวน 122,319 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ นพ.ศ. 2557 ที่ มีจานวน 102,348 ล้านบาท เมื่ อสารวจรายได้ของบริ ษ ทั ที่ ป ระกอบธุ รกิ จหลักเกี่ ย วกับ
สิ่ งพิมพ์ซ่ ึ งอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ ก็พบว่าหลายบริ ษทั ประสบภาวะ “ขาดทุน” เช่น บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิ่ง จากัด
(มหาชน) เจ้า ของหนัง สื อ พิ ม พ์ Bangkok Post โพสต์ทู เ ดย์ และ M2F และนิ ต ยสาร เช่ น Cleo Elle Forbes
Thailand เป็ นต้น มีผลประกอบการ 9 เดือนแรกในพ.ศ. 2558 ขาดทุนจานวน 204.64 ล้านบาท บริ ษทั มติชน
จากัด (มหาชน) เจ้าของหนังสื อพิมพ์มติชน ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ และนิ ตยสาร เช่น มติชนสุ ดสัปดาห์
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น พ.ศ. 2558 มีผลประกอบการ 9 เดือนแรก ขาดทุน จานวน 51.53 ล้านบาท บริ ษทั เนชัน่
มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เจ้าของหนังสื อพิมพ์ The Nation คมชัดลึก และกรุ งเทพธุ รกิจ และนิตยสาร เช่น
เนชัน่ สุ ดสัปดาห์ เป็ นต้น พ.ศ. 2558 มีผลประกอบการ 9 เดือนแรก จานวน 81.38 ล้านบาท หรื อ บริ ษทั สยาม
สปอร์ ต ซิ นดิ เคท จากัด (มหาชน) เจ้า ของหนัง สื อพิ ม พ์ส ยามกี ฬ ารายวัน สตาร์ ซ อคเก้อร์ สปอร์ ตพู ล และ
นิตยสาร เช่น FHM สยามดารา เป็ นต้น พ.ศ. 2558 มีผลประกอบการ 9 เดือนแรก ขาดทุนจานวน 12.27 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม สาเหตุ หลักมาจากราคาต้นทุ นการผลิ ตหนังสื อต่อเล่ มที่ มี อตั ราสู ง และมี แนวโน้ม
ต้นทุนในการผลิ ตสู งขึ้น เนื่ องมาจากว่าสิ นทรัพย์ประเภทหนังสื อถื อว่าเป็ นสิ นทรั พย์ทางวัฒนธรรมประเภท
หนึ่ง ซึ่ งสิ นทรัพย์ดงั กล่าว เริ่ มต้นจากการสะสมความรู ้ ความเข้าใจ และความสร้างสรรค์ เกิดเป็ นภูมิปัญญาแล้ว
มี การตัดสิ นที่ จะถ่ ายทอดออกมาในรู ปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็ นภาพ ตัวอักษร ลายเส้ น ลงบนกระดาษเยื่อไม้
กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ หรื อวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง การที่จะผลิตหนังสื อขึ้นมาหนึ่งเล่มจึงขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายๆ
อย่าง เช่ น ผูเ้ ขี ยน หมึก กระดาษ เครื่ องพิมพ์ กราฟฟิ กดี ไซน์เนอร์ นักพิสูจน์อกั ษร นักแปล คนงาน เจ้าของ
เรื่ องราวอันเป็ นที่มาของหนังสื อ บริ ษทั ขนส่ ง เป็ นต้น ดังนั้น ระบบธุ รกิจหนังสื อจึงมีบุคลากรอยูภ่ ายในระบบ
เป็ นจานวนมาก แนวทางในการควบคุมหรื อคุม้ ครองระบบธุ รกิจหนังสื อ จึงกลายเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งมีกฎหมายเข้า
มาเกี่ ยวข้องหลายฉบับซึ่ งมักจะเป็ นเรื่ องของการคุ ม้ ครองในตัวบุคลากร ในสายการผลิ ตหนังสื อ แต่หากจะ
คุ ม้ ครองในส่ วนของระบบธุ รกิ จหนังสื อที่ มีวตั ถุ ประสงค์ของกฎหมายเพื่อการคงไว้ซ่ ึ งระบบธุ รกิ จหนัง สื อ
โดยเฉพาะนั้น ยังคงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย แม้วา่ ประเทศไทยจะมีการปรับปรุ งกฎหมายที่กากับดูแล ป้ องกัน
ประกอบกิจการประเภทการวิจยั ตลาดและการสารวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ) สถานะปั จจุบนั ยังดาเนินกิจการ
อยู(่ พ.ศ.2561)
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เกี่ยวกับเรื่ องธุ รกิจภายในประเทศอยูแ่ ล้ว แต่ก็เป็ นการบัญญัติไว้ในกรณี ที่จะต้องเกิดสิ่ งที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย
นั้นขึ้นมาก่อน ซึ่ งไม่ใช่วตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองทั้งระบบธุ รกิจหนังสื อโดยเฉพาะ
จากการศึกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 เป็ นกฎหมายที่มีเพื่อการป้ องกันความ
เสี ยหายจากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ กฎหมายฉบับนี้ กาหนดให้รัฐมีอานาจควบคุมกากับให้เกิดความปลอดภัย
หรื อเกิ ดความเป็ นธรรมและเพื่ อการเยียวยาชดใช้หากเกิ ดความเสี ยหาย โดยจัดตั้งองค์กรรั ฐหรื อเอกชนให้
ดาเนิ นการฟ้ องร้ องเพื่ อผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง การคุ ้ม ครอง ควบคุ ม ดู แลของกฎหมายนั้นเป็ นไปในกรณี ที่เกิ ดความ
เสี ยหายแก่ผบู ้ ริ โภค ดังเห็นได้จาก หลักเกณฑ์ในการคุม้ ครอง ตามความในบทบัญญัติ มาตรา 39 พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 บุคคลที่กฎหมายให้ความคุม้ ครอง หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่เป็ นผูซ้ ้ื อ หรื อผู ้
ได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ หรื อ ผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอหรื อการชักชวนจากผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อให้ซ้ื อสิ นค้า
หรื อรับบริ การ และเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2541 ผูใ้ ช้
สิ นค้าหรื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็ นผูเ้ สี ยค่าตอบแทนก็ตาม โดยพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้คุม้ ครองเฉพาะผูใ้ ช้สินค้าหรื อได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจโดยชอบ10เท่านั้น หากเป็ นผูใ้ ช้สินค้าหรื อ
ได้รับบริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจโดยมิชอบ เช่น ได้มาจากการซื้ อยาเสพติด การลักทรัพย์ การรับของโจร เป็ น
ต้น ก็จะไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายนี้
กรณี ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 ที่ถือว่าเป็ นผูบ้ ริ โภค เช่น ผูซ้ ้ื อสิ นค้าในร้ านค้า
ผูซ้ ้ื อบ้านจากผูป้ ระกอบธุ รกิจบ้านจัดสรร ผูซ้ ้ื อรถยนต์จากผูป้ ระกอบธุ รกิจรถยนต์ ผูข้ อสิ นเชื่ อกับธนาคารหรื อ
สถาบันการเงิน ผูใ้ ช้บตั รเครดิต เป็ นต้น
กรณี การซื้ อ ในความหมายตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กล่าวว่าการซื้ อ รวมไปถึง
การเช่าซื้ อ การซื้ อบริ การ เช่าบริ การ โดยให้ค่าตอบแทนเป็ นเงินหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้า
มาซึ่ งสิ นค้านั้นโดย ต้องศึกษารวมถึ งคาว่าขายด้วย ให้เช่ า ให้เช่ าซื้ อ หรื อจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดย
เรี ยกค่าตอบแทนเป็ นเงินหรื อผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรื อการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย
ดังนั้นตามความพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจึ งเป็ นการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ มีนิติสัมพันธ์ กบั
ผูป้ ระกอบการโดยการซื้ อและการขาย ซึ่ งก็เป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับธุ รกิ จหนังสื อที่มีท้ งั ผูป้ ระกอบการและ
ผูบ้ ริ โภค ตามความในบทบัญญัติ มาตรา มาตรา 411 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 บัญญัติสิทธิการ
ถู ก คุ ้ม ครองถึ ง 5 ประการ เริ่ ม ต้น จาก หนึ่ ง ผูบ้ ริ โภคต้องได้รับ ข่ า วสารหรื อการพรรณนาคุ ณภาพสิ นค้า ที่
มาตรา 3 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522
10
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 150 “การใดมีวตั ถุประสงค์เป็ นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย กฎหมายเป็ นการพ้นวิสยั
หรื อเป็ นการขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็ น โมฆะ”
11
มาตรา 4 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522
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เพี ย งพอ โดยในขณะที่ สิ น ทรั พ ย์ป ระเภทหนัง สื อ ไม่ จ าต้อ งอาศัย การพรรณนาคุ ณ ภาพหนัง สื อ ที่ ม ากนัก
เนื่องจากว่า หนังสื อนั้นจะเป็ นสิ นทรัพย์ที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อตามความสนใจของตนองเท่านั้น แม้ในบางครั้งจะเป็ น
การซื้ อตามค าแนะนาหรื อความนิ ยมที่ เกิ ดขึ้ น ณ ช่ วงเวลาหนึ่ ง หากจะได้รับ ความคุ ้มครองในระบบธุ รกิ จ
หนังสื อ ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เป็ นความเสี ยหายแก่ร่างกายหรื อทรัพย์สิน ตามใจความสาคัญของกฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคของไทย สอง สิ ทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การ ผูบ้ ริ โภคต้องมีอิสระในการที่ตอ้ งเลือก
หาสิ นค้าตามความต้องการของตน ต้องไม่มีการบังคับหรื อการใดๆที่เจตนาหลอกลวงให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าของ
ตน ทั้งนี้ รวมไปถึงการรับบริ การจากผูป้ ระกอบการใดๆด้วย ที่จะต้องไม่บงั คับหรื อไม่ให้อิสระแก่ผบู ้ ริ โภคใน
การเลือกสรรหาบริ การตามความต้องการของตน เป็ นที่แน่นอนอยูแ่ ล้วว่าธุ รกิจหนังสื อย่อมอยูภ่ ายใต้บทบัญญัติ
สิ ทธิ ประการนี้ ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคต้องอยูภ่ ายใต้สิทธิ ประการนี้ ทั้งการให้อิสระในการที่เลือกหาสิ นค้า
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคและการสนองความต้องการโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นของผูป้ ระกอบการ สาม
สิ ท ธิ ที่ จะได้รับ ความปลอดภัย จากการใช้สิ นค้าหรื อบริ ก าร สิ ทธิ ที่ ผูบ้ ริ โภคต้องได้รับสิ นค้าหรื อบริ ก ารที่
ปลอดภัย มี ส ภาพและคุ ณ ภาพได้ม าตรฐานเหมาะสมแก่ ก ารใช้ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกายหรื อ
ทรัพย์สิน เช่น การซื้ อยามารักษาจะต้องไม่เป็ นยาที่อนั ตราย เป็ นต้น ซึ่ งสิ ทธิ ประการนี้ ที่ส่วนเกี่ยวข้องในธุ รกิจ
หนังสื อไม่มากนัก ประการที่สี่ สิ ทธิ ที่จะได้รับความเป็ นธรรมในการทาสัญญา สิ ทธิ ที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จ เช่น ระหว่างการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการต้องไม่เป็ น
สัญญาที่เอารัดเอาเปรี ยบจนทาให้ผบู ้ ริ โภคเสี ยหาย เป็ นต้นและประการสุ ดท้าย คือ สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณา
และชดเชยความเสี ยหาย สิ ทธิ ที่จะได้รับการคุ ม้ ครองและชดใช้ค่าเสี ยหายเมื่อมีการละเมิ ดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค
ตามที่เกิดจากสิ ทธิ ท้ งั 4 ข้างต้น
จากการศึกษา ประเทศไทยตรากฎหมายอีกหนึ่ งฉบับที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองระบบธุ รกิจหนังสื อ
คือ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 เป็ นกฎหมายที่บญั ญัติข้ ึนโดยมีวตั ถุประสงค์ คือ รัฐ
ต้องดาเนิ นการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิ จโดยสนับสนุ นระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี และเป็ นธรรมโดยอาศัย
กลไกตลาด และสนับสนุ นให้มีการพัฒนาเศรษฐกิ จอย่า งยัง่ ยืนและต้องกากับให้การประกอบกิ จการมี ก าร
แข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม ป้ องกันการผูกขาดตัดตอนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
โดยกฎหมายฉบับนี้ ได้เน้นในเรื่ องของการป้ องกันการควบรวมกิจการเป็ นอย่างมากและเป็ นการป้ องกันอานาจ
เหนือตลาดในแต่ละธุ รกิจและต้องเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 มีมีพฤติกรรมภายใต้การกากับดู แลที่ เป็ น
สากล (International Standard) ได้แก่
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ตามความของบทบัญ ญัติ ม าตรา 5012 การใช้อ านาจเหนื อ ตลาดอย่า งไม่ เ ป็ นธรรม (Abuse of a
Dominant Position) เป็ นการกากับดูแลพฤติกรรมของผูป้ ระกอบธุ รกิจที่เข้าข่ายเป็ นผูม้ ีอานาจเหนือตลาด
ตามความของบทบัญญัติมาตรา 5113 ได้แบ่งออกเป็ นสองกรณี ได้แก่ หนึ่ ง การขออนุ ญาตรวมธุ รกิจ
ที่ส่งผลให้เกิดการผูกขาดหรื อเป็ นผูม้ ีอานาจเหนื อตลาด สอง การแจ้งภายหลังรวมธุ รกิจ ที่เป็ น การรวมธุ รกิจที่
ส่ ง ผลให้เป็ นการลดการแข่ ง ขันทางการค้า (Mergers and Acquisitions) เน้นการติ ดตามการรวมธุ รกิ จของผู ้
ประกอบธุ รกิจขนาดใหญ่ เพื่อดูแลโครงสร้างตลาดในแต่ละธุ รกิจให้มีการแข่งขันกัน ซึ่ งถ้ารวมกันแล้วเกิดการ
ผูกขาดหรื อเป็ นผูม้ ีอานาจเหนือตลาดจะต้องขออนุ ญาตก่อนรวมธุ รกิจ
ตามความของบทบัญญัติมาตรา 54 การร่ วมกันผูกขาด ลดหรื อจากัดการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อ
ธุ รกิจอย่างร้ายแรง (Restrictive Agreements or Arrangements) และตามตามความของบทบัญญัติมาตรา 55 เป็ น
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ ยงต่อการผูกขาด ลด จากัด หรื อทาลายการแข่งขันอย่างไม่ร้ายแรง
ตามความของบทบัญญัติมาตรา 5714 การปฏิ บตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม (Unfair Trade Practices)
โดยในมาตรา 57 นี้ จะมีบญั ญัติลกั ษณะการกระทาที่แสดงถึงการปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม ได้แก่ การกีด
กันการประกอบธุ รกิจของผูอ้ ื่น การใช้อานาจตลาดหรื ออานาจต่อรองที่เหนื อกว่า กาหนดเงื่อนไขทางการค้าอัน
เป็ นการจากัดหรื อขัดขวางการประกอบธุ รกิจ เป็ นต้น
ตามความของบทบัญญัติมาตรา 5815 การตกลงร่ วมกับผูป้ ระกอบธุ รกิจต่างประเทศที่ไม่มีเหตุผลและ
ส่ งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผูบ้ ริ โภค (Unreasonable Agreement with Foreign Firms)
เห็ นได้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 มีลกั ษณะเป็ นการคุม้ ครองการ
แข่งขันทางการค้า แต่มิได้มีลกั ษณะการคุม้ ครองคู่แข่ง แต่ก็ยงั คงคุม้ ครองประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคอย่างกว้างของ
การผูกนิ ติสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการและผูป้ ระกอบการที่วตั ถุประสงค์หลักในการคุม้ ครอง คือ ประโยชน์
ของผูบ้ ริ โภค
2.2 ปัญหาทางกฎหมายการไม่ มีบทบัญญัติควบคุมความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ประกอบการรายใหญ่ และ
ผู้ประกอบการรายย่ อย
ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ระบบธุ รกิจหนังสื อยังคงเป็ นระบบของสายต่อในการจัดจาหน่ายสิ นค้า ที่
มีความสัมพันธ์ในการจัดจาหน่ายเป็ นคู่สัญญาทางธุ รกิจสามฝ่ าย คือ อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า
หรื อขบวนการพิมพ์และตลาด โดยปั จจุบนั อาจมีครบทั้งสามฝ่ ายหรื อมีเพียงสองฝ่ ายเท่านั้น จากการกล่าวมาแล้ว
มาตรา 50 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
มาตรา 51 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
14
มาตรา 57 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
15
มาตรา 58 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
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ว่าอุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ อุตสาหกรรมปลูกป่ า ผูผ้ ลิตกระดาษหรื อเครื่ องผลิต อุตสาหกรรมหมึก ธุ รกิจการ
ออกแบบ เป็ นต้น มาถึงอุตสาหกรรมการพิมพ์ คือ สานักพิมพ์( Publishers) ขบวนการพิมพ์หนังสื อบรรจุภณ
ั ฑ์
จนถึงตลาด คือ ร้านค้าส่ ง(Wholesaler) ถึงร้านค้าหนังสื อปลีก(Seller)16 ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการ
ในระบบธุ รกิจหนังสื อนี้ เป็ นการเริ่ มต้นของรู ปแบบผลกระทบการตั้งราคาหนังสื อที่มาอุตสาหกรรมต้นน้ าจน
มาถึงตลาด ที่เป็ นทางอุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ ามักจะใช้ คือ กลไกการตั้งราคาของเศรษฐกิจโลก และด้วย
เหตุน้ ี จึงทาให้ผูป้ ระกอบกอบการรายย่อยที่อยู่ในช่ วงตลาด คือ ผูแ้ บกรับความสัมพันธ์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านการโฆษณาสิ นค้า การหาตลาด การหาผูซ้ ้ื อหรื อผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น ดังนั้นความสัมพันธ์ในที่น้ ี จึงหมายความ
ถึ ง การแข่งขันทางด้านการค้าที่นอกเหนื อจากด้านราคา หรื อการแข่งขันด้านวิธีการขาย เมื่อเกิ ดการแบกรับที่
มากเกิดไปของผูป้ ระกอบการรายย่อย และความสนใจของผูบ้ ริ โภคสิ นทรัพย์ประเภทหนังสื อลดลง ด้วยระบบ
ธุ รกิจหนังสื อที่เป็ นแบบอุตสาหกรรมสายส่ งหรื อลูกโซ่ จึงสร้างผลกระทบให้กบั ผูป้ ระกอบการในระบบธุ รกิ จ
หนังสื อทุกลาดับขั้น อันนาไปสู่ ผลกระทบที่สาคัญในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะผูบ้ ริ โภครายสุ ดท้ายของ
ระบบธุ รกิจหนังสื อ คือ ผูอ้ ่าน และปลายทางของเหตุความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมก็กระทบอย่างเป็ นลูกโซ่ กลับ
ไปสู่ อุตสาหกรรมกลางน้ า คือสานักพิมพ์ และอุตสาหกรรมต้นน้ า เช่น แหล่งผลิตกระดาษ เป็ นต้น
จากการศึกษากฎหมายของประเทศไทย พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.2540
ตามหลักของความศักดิ์สิทธิ์ ของการแสดงเจตนา รัฐจะไม่เข้าแทรกแซงแม้วา่ คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งได้เปรี ยบคู่สัญญา
อีกฝ่ ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็ นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ได้มีขอ้ กาหนดของการทาสัญญาไว้อย่างชัดแจ้งคือ ต้องไม่เข้าลักษณะของสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม และ
ลักษณะทั้ง 9 ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 17 ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น “ข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม” ทั้งนี้ พระราชบัญญัติว่า
ด้ว ยข้อ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรม พ.ศ.2540 เป็ นกฎหมายที่ เ น้น ไปในการท าสั ญ ญาระหว่า งคู่ สั ญ ญา โดยจาก
ข้อเท็จจริ งนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ยงั ไม่สามารถเข้าไปครอบคลุมและคุม้ ครองได้ เพราะมีการกาหนดลักษณะ
ของข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมและต้องเป็ นไปในลักษณะของลายลักษณ์อกั ษร ทั้งยังคงไม่สามารถเข้าไปกากับ
ดู แลความสัมพันธ์ ระหว่างผูป้ ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยในระบบธุ รกิ จได้อย่างเป็ นการเฉพาะ เพราะ
ปลายทางสุ ดท้ายของการคุ ม้ ครองความสัมพันธ์ของระบบธุ รกิ จหนังสื อ คือ การสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยให้สามารถแข่งขันทางด้านความหลากหลายของประเภทหนังสื อที่สามารถ
ดึ งดู ดใจลู กค้ามากที่ สุดและความเท่าเทียมกันในด้านความสามารถในการลดราคาหนังสื อของอุ ตสาหกรรม
กลางน้ าและช่วงตลาด ที่เมื่อระยะเวลาหนึ่งจะเกิดการแข่งขันทางด้านการลดราคากันเป็ นจานวน ผูป้ ระกอบการ
รายย่อยย่อมไม่สามารถเข้าไปแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในเรื่ อง “การลดราคา”นี้ได้
อ้างแล้ว หน้า 72.
17
มาตรา ..... พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540
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ระบบธุ ร กิ จ หนั ง สื อเป็ นระบบที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ป ระกอบการจ านวนมาก และ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่มกั จะเป็ นผูท้ ี่ มีอานาจในการสร้ างความสัมพันธ์ ซึ่ งความสัมพันธ์ ระหว่างผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรมต้นน้ าแทบไม่ได้มีส่วนเกี่ ยวข้องในเรื่ องการส่ งสิ นค้ามาที่ตลาดเลย ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ ระกอบการรายย่อยมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมกลางน้ า และตลาดก่อนที่จะมาถึงร้ านค้าหนังสื อรายย่อย คือ
ร้ านค้าส่ ง ซึ่ งเป็ นร้ านค้าในการรับสิ นทรัพย์ประเภทหนังสื อ มาจากอุตสาหกรรมกลางน้ าคือ สานักพิมพ์ โดย
ร้านค้าส่ งจะรับหนังสื อ มาในราคาที่ถูกกว่าราคาบนปก และมีส่วนลดจานวนมากกว่า เมื่อนามาส่ งหรื อขายต่อ
ให้กลับร้านค้าหนังสื ออิสระก็จะมีราคาที่ถูกกว่าราคาปกแต่ราคาส่ วนลดนั้นจะมีจานวนน้อยกว่าจากการไปรับที่
สานักพิมพ์ดว้ ยตนเอง ซึ่ งสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้ารายย่อยหรื อค้าปลีก ร้านค้าส่ งและสานักพิมพ์เป็ นการ
ตกลงกันด้วยวาจาและการซื้ อขายโดยไม่มีสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เว้นแต่ระหว่างร้านค้าส่ งกับสานักพิมพ์
บางฉบับที่ มีลายลักษณ์ อกั ษร และการเช่ าพื้นที่ การเปิ ดร้ านของร้ านค้าปลี กที่ เป็ นพื้นที่ ของสานักพิมพ์ก็จะมี
สัญญาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่มิได้เกี่ยวข้องกับการลดราคาหนังสื อและความสัมพันธ์ในแง่ของระบบธุ รกิ จ
มากนัก ทั้งนี้จากการศึกษาระบบตลาดธุ รกิจหนังสื อ ก็ได้สอดคล้องกับการศึกษาในบทที่สอง คือ วิธีการตั้งราคา
โดยยึดการแข่งขันเป็ นเกณฑ์ ที่มีลกั ษณะ ราคาอาจเกิ ดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน ระดับ
ราคาไม่จาเป็ นต้องเท่าเทียมกับคู่แข่งขัน อาจสู งกว่าหรื อต่ากว่าก็ได้
จากการกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ การควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการรายใหญ่และ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยนั้น ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาทางกฎหมาย การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระบบธุ รกิ จหนังสื อ การ
แข่งขันทางการค้าและข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม เนื่องจากว่า พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 ควบคุม
และคุ ม้ ครองผูป้ ระกอบการในฐานะผูบ้ ริ โภค ก็ต่อเมื่อได้รับผลกระทบจากความเสี ยหายทางด้านร่ างกายและ
ทรัพย์สิน
ในขณะที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ได้กาหนดพฤติกรรมการแข่งขัน
ทางการค้าที่ ไม่เป็ นธรรมไว้อย่างกว้างมากซึ่ งเป็ นไปในเชิ งกฎหมายแม่บท จาต้องอาศัยการมี กฎหมายย่อย
ออกมาจากพระราชบัญญัติฉบับนี้
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติว่า ด้วยข้อสั ญญาที่ ไม่ เป็ นธรรม พ.ศ.2540 เป็ นกฎหมายที่เน้นไปในการทา
สั ญญาระหว่า งคู่ สั ญญา โดยจากข้อเท็จจริ ง นั้น พระราชบัญญัติฉ บับ นี้ ย งั ไม่ ส ามารถเข้า ไปครอบคลุ มและ
คุม้ ครองได้ เพราะมีการกาหนดลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมและต้องเป็ นไปในลักษณะของลายลักษณ์
อักษร ทั้งยังคงไม่สามารถเข้าไปกากับดู แลความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยในระบบ
ธุ รกิจได้อย่างเป็ นการเฉพาะ เพราะปลายทางสุ ดท้ายของการคุม้ ครองความสัมพันธ์ของระบบธุ รกิจหนังสื อ คือ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยให้สามารถแข่งขันทางด้านความหลากหลาย
ของประเภทหนังสื อที่สามารถดึงดูดใจลูกค้ามากที่สุดและความเท่าเทียมกันในด้านความสามารถในการลดราคา
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หนังสื อของอุตสาหกรรมกลางน้ าและช่วงตลาด ที่เมื่อระยะเวลาหนึ่ งจะเกิดการแข่งขันทางด้านการลดราคากัน
เป็ นจานวน ผูป้ ระกอบการรายย่อยย่อมไม่สามารถเข้าไปแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในเรื่ อง “การลด
ราคา”นี้ได้
อย่างไรก็ตาม จากปั ญหาทางข้อเท็จจริ งและปั ญหาทางกฎหมายข้างต้น การทาสัญญา (Principle of
Freedom of Contract) รัฐจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงในการทาสัญญาของคู่สัญญา โดยถือว่าการทาสัญญานั้นเกิด
จากสมัครใจและยินยอมของคู่สัญญา จนได้เกิดการกระทาของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งที่มีอานาจต่อรองที่มากกว่าอีก
ฝ่ ายได้กาหนดข้อสัญญาที่ทาให้ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบกันมาก ยังต้องอาศัยหลักสุ จริ ต ที่ผทู ้ าสัญญาระหว่างกันนั้น
ต้องมี “ความซื่ อสัตย์และความไว้วางใจ” แก่กนั ซึ่ งมีความหมายอย่างกว้างมาก ไม่สอดคล้องหลักทฤษฎี การ
แทรกแซงของรัฐทางเศรษฐกิจและทฤษฎีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่สาธารณชน
ดังนั้นการไม่มีบทบัญญัติควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการรายใหญ่และผูป้ ระกอบการ
รายย่อ ยเป็ นการเฉพาะ ท าให้ เ กิ ด ความเหลื่ อ มล้ า ในด้า นการแข่ ง ขัน ระหว่า งผู ป้ ระกอบการรายใหญ่ และ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย โดยเฉพาะความเหลื่ อมล้ าทางด้านการลดราคาหนังสื อที่ความสามารถในการลดราคา
ของผูป้ ระกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยนั้นมี ความไม่เท่าเที ยมกันอย่างมาก ส่ งผลให้การดึ งดู ดผูบ้ ริ โภค
เหลื่อมล้ ากันและกระทบสู่ ระบบธุ รกิจหนังสื อที่มีการปิ ดตัวลงของร้านค้าในระบบธุ รกิจหนังสื อเป็ นจานวนมาก
2.3 ปัญหาทางกฎหมายทีไ่ ม่ มีการกาหนดราคาทีส่ ร้ างความเป็ นธรรมให้ แก่ ผ้ บู ริ โภค
การแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็ นธรรมของผูค้ า้ ที่ อยู่ในระบบธุ รกิ จหนังสื อที่ มีการตั้ง ราคา
อย่างอิสระไม่มีการถูกควบคุมและไม่มีการส่ งเสริ มการค้าในธุ รกิจหนังสื อได้อย่างเพียงพอ ทั้งที่หนังสื อนั้นได้
ถื อว่าเป็ นสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติ หากว่ามีการเผยแพร่ สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมนี้ ไม่เพียงพอ
และถู กผูกขาดโดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง จากหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ดา้ นอานาจเหนื อตลาด
ระบบธุ รกิ จนั้นก็ จะไม่ ส ามารถกลับ คื นและสร้ า งประโยชน์ ใ ห้แก่ ป ระชาชนในชาติ ไ ด้อย่า งเพี ยงพอและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงเสนอแนวทางที่เป็ นมาตรการการคุม้ ครองโดยการสร้างความเป็ นธรรมของการ
ประกอบธุ รกิจหนังสื อ
ปั จจุบนั ได้มีพฒั นาการทางเทคโนโลยีดา้ นการจัดทาหนังสื อมากขึ้น โดยสามารถจัดทา หนังสื อโดย
ไม่จาเป็ นต้องใช้การพิมพ์ดว้ ยหมึกและกระดาษ แต่สามารถอ่านหนังสื อบนเครื่ องมือเทคโนโลยีต่างๆได้ เช่ น
สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) ,แทบเลต(Tablet) ,คอมพิวเตอร์ (Computer)หรื อแลปทอป (Labtop or Notebook)
เป็ นต้น ซึ่ งเรี ยกพัฒนาการอ่านหนังสื อรู ปแบบนี้วา่ E-Book (Electronic Book) ซึ่ง E-Book (Electronic Book) ได้
มีบทบาทในทางธุ รกิจหนังสื อ จากการศึกษาดังนี้
จากสภาพปัญหาของการขาย E-Book (Electronic Book) พบว่า มีราคาที่สูงเทียบเท่ากับราคาหนังสื อ
ที่ เป็ นรู ปเล่ ม แต่ E-Book (Electronic Book)สามารถลดราคาลงได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5-30 ซึ่ งถื อว่าเป็ นการสร้ า ง
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แรงจูงใจแก่ผูอ้ ่าน และการผลิ ต E-Book (Electronic Book) นั้น จะเป็ นของสานักพิมพ์โดยตรงและสร้ างพื้นที่
การขายของตัวเอง ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสแก่สานักพิมพ์ในการที่จะขายรู ปเล่มหนังสื อในแต่ละหัวเรื่ องของตัวเอง
ก่อนที่จะถึงมือร้านค้าหนังสื ออื่น เมื่อเกิดความล่าช้าในการจาหน่าย แรงจูงใจที่จะผูอ้ ่านหรื อลูกค้าคนสุ ดท้ายจะ
เข้าไปถึ งร้ านค้ารายย่อยก็ยอ่ มจะลดลง เป็ นเหตุให้นาไปสู่ ความเหลื่อมล้ าทางการค้า และการแข่งขันที่ไม่เป็ น
ธรรม เกิดการค้าขายออนไลน์ที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจที่มากกว่าร้านค้ารายย่อยที่ไม่สามารถผลิตการผลิต EBook (Electronic Book) ได้
จากการศึกษาพระราชบัญญัติวา่ ด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ พ.ศ.2542 ที่มีพระราชบัญญัติวา่ ด้วยราคา
สิ นค้าและบริ การ พ.ศ.2542 มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อป้ องกันการกาหนดราคาซื้ อ ราคาจาหน่ ายหรื อการก าหนด
เงื่ อนไข และวิธีปฏิ บตั ิ ทางการค้าอันไม่เป็ นธรรม และให้มาตรา 4 18ให้ความหมายของคาว่าธุ รกิ จ หมายถึ ง
กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม การบริ การ หรื อกิจการอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน และ
นิยามความหมายของคาว่าสิ นค้า หมายความว่า สิ่ งของที่อาจใช้ในการอุปโภคหรื อบริ โภครวมทั้งเอกสาร แสดง
สิ ทธิ ในสิ่ งของ
จากการศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 โดยศึกษาถึ งนิ ยามศัพท์ของ
พระราชบัญญัติ ในความหมายของคาว่าธุ รกิ จ “ธุ รกิ จ หมายความว่า กิ จการอันดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ทาง
การค้าในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมพาณิ ชยกรรม การเงิน การประกันภัย และการบริ การ และให้หมายความ
รวมถึ ง กิ จการอื่ นตามที่ ก าหนดโดยกฎกระทรวง” หากตี ค วามถึ ง ธุ รกิ จการค้า E-Book (Electronic Book) ที่
กิจการหนึ่ งดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ของ 2 ฝ่ าย คือ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายก็ยอ่ มจะเข้าข่ายธุ รกิจ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
แต่ท้ งั นี้ พระราชบัญญัติน้ ี ก็มิได้กล่าวถึ งการลดราคาของ E-Book (Electronic Book) ที่อาจสร้างความเหลื่ อมล้ า
ในการแข่งขันทางการค้าได้เป็ นการเฉพาะ และต้องมีการตีความจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ ีก่อน
ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิ จแบบผสมที่ค่อนข้างไปทางทุนนิ ยม ทาให้เอกชนสามารถมีบทบาท
ในการกาหนดราคาในตลาดได้มาก แต่หากระดับราคาตลาดหรื อราคาดุลยภาพนั้น ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
คนบางกลุ่ ม รั ฐจะเข้า มาแทรกแซงกลไกราคา เพื่ อช่ วยเหลื อและสร้ า งความเป็ นธรรมให้ เกิ ดขึ้ นในระบบ
เศรษฐกิจได้
1) การแทรกแซงราคาของรัฐบาล
รั ฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงกลไกราคาในกรณี ที่ กลไกราคาไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที
รัฐบาลมักจะเข้าแทรกแซงราคาโดยใช้มาตรการควบคุมราคา
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี "ธุ รกิ จ" หมายความว่า กิ จการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม
การบริ การ หรื อกิจการอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน "สิ นค้า" หมายความว่า สิ่ งของที่อาจใช้ในการอุปโภคหรื อบริ โภครวมทั้ง
เอกสาร แสดงสิ ทธิในสิ่ งของ...
18
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2) ความจาเป็ นในการแทรกแซงราคา
กลไกราคาจะทางานอย่างเสรี เฉพาะในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เท่านั้น ตลาดแข่งขันสมบูรณ์หมายถึง
ราคาหรื อบริ การใด ๆที่ ปราศจากการแทรกแซง ในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง ตลาดที่ พบในปั จจุ บนั เป็ นตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์ ซึ่ งผูข้ ายอาจมีอิทธิ พลต่อการกาหนดราคาหรื อในบางกรณี เป็ นตลาดของผูซ้ ้ื อซึ่ งอาจจะเกิ ด
กับผูผ้ ลิ ตที่ อาจไม่มีการต่อรองกลไกราคาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที ซ่ ึ งนาความเดื อนร้ อนมาสู่ สังคม
โดยรวม รัฐบาลจึงทาเป็ นต้องแทรกแซงราคา
จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้วา่ การกาหนดราคาที่สร้ างความเป็ นธรรมให้แก่ผบู ้ ริ โภคในระบบใน
ระบบธุ รกิจหนังสื อยังคงไม่เกิดขึ้นจากปั จจัยในการตั้งราคาของหนังสื อนั้น เกิดมาจาก
1) ต้นทุนการผลิต
2) ค่าดาเนินการของสานักพิมพ์ เป็ นต้นทุนคงที่ต่อเดือนที่สานักพิมพ์ตอ้ งจ่าย
3) ส่ วนลดร้ านหนังสื อ การขายหนังสื อตามร้ านค้าปลี ก สานักพิมพ์ตอ้ งเผื่อส่ วนลดสาหรับร้ านค้า
ปลีก ร้านหนังสื อขายส่ งใหญ่ๆ หรื อร้านหนังสื อปลีกในต่างจังหวัดสามารถลดราคาหนังสื อได้มาก เพราะเป็ น
ต้นทางของการส่ งหนังสื อ
4) ต้นทุนสายส่ ง ในปั จจุบนั เป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ราคาหนังสื อแพงขึ้นมาก
5) ค่าลิ ขสิ ทธิ์ ของนักเขียน/นักแปล เป็ นต้นทุนเริ่ มต้นก่ อนหนังสื อออกเผยแพร่ มักคิดเป็ นร้ อยละ
ของราคาปกคูณด้วยยอดพิมพ์หรื อยอดจาหน่าย แล้วแต่สัญญาจะตกลงไว้
จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ ก ารตั้ง ราคาหนัง สื อ ในประเทศไทยมี ร าคาที่ สู ง มาก ซึ่ งผลกระทบจากงานวิ จ ัย
พฤติกรรมการอ่านหนังสื อของคนไทย พบว่าเกิ ดมาจาก ราคาหนังสื อและความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อซื้ อ
หนังสื อของไทยลด
ดังนั้นการที่ไม่มีการกาหนดราคาที่สร้ างความเป็ นธรรมให้แก่ผบู ้ ริ โภค จึงส่ งผลให้เกิดการตั้งราคา
อย่างไม่เป็ นธรรมที่ส่งผลให้แก่ผบู ้ ริ โภครายสุ ดท้ายในระบบธุ รกิจหนังสื อที่ส่งผลไปเป็ นลูกโซ่ท้ งั ระบบ การตั้ง
ราคาตามอาเภอใจของอุตสาหกรรมกลางน้ าที่ในบางสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต้นน้ าอาจมีตน้ ทุนที่ไม่ได้สูง
มากนัก การที่มีบทบัญญัติเกี่ ยวกับการควบคุ มราคาหนังสื อที่สร้ างความเป็ นธรรมจึงจาเป็ นต่อการคงอยู่ข อง
ระบบธุ รกิจหนังสื อ และเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระบบธุ รกิจหนังสื ออย่างเป็ นธรรม

3. แนวทางการแก้ไขและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาความส าคัญและความเป็ นมาและบทวิเ คราะห์ ปั ญ หาทางกฎหมาย ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ขอ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาทางกฎหมายตามแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ งจะนามาเป็ น
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แนวทางในการเสนอแนะร่ างกฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระบบธุ รกิ จหนังสื อที่เหมาะสมสาหรับ
ประเทศไทย
3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการไม่ มีบทบัญญัติทคี่ ้ ุมครองผู้บริโภคในระบบธุรกิจหนังสื อ
ผูศ้ ึกษาได้เสนอแนะให้บญั ญัติกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ที่มีการปกป้ องระบบธุ รกิจหนังสื อเป็ น
การเฉพาะ โดยเป็ นไปตามเจตนารมณ์ เช่ นเดี ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้มีการปกป้ องควบคุมระบบ
ธุ รกิ จหนังสื อเป็ นการเฉพาะโดยมี วตั ถุ ประสงค์เป็ นสร้ างประโยชน์ให้กบั ร้ านค้าปลี ก(Bookseller) เพื่อที่จะ
สามารถดารงร้านของตนให้อยูไ่ ด้มากขึ้น และมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างความเป็ นธรรมในการค้าหนังสื อที่จะ
ไม่ถูกผูกขาดการค้าโดยบริ ษทั หรื อสานักพิมพ์ขนาดใหญ่ (Publishers) ที่มีกาลังการลงทุนและการขายมากกว่า
ร้านค้ารายย่อย โดยเมื่อมีการคงอยูข่ องร้านค้ามากขึ้น ความหลากหลายทางหนังสื อก็มากขึ้นตามไปด้วย เพราะ
การรั ก ษาสิ นทรั พ ย์ท างวัฒนธรรมในรู ป แบบหนัง สื อให้ส ามารถดารงอยู่ไ ด้ถือเป็ นอี ก เรื่ องที่ ส าคัญ เพราะ
หนังสื อนั้นถื อเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีคุณค่ามากกว่าสิ นทรัพย์อื่นเพราะเป็ นสิ่ งที่สามารถรักษาไว้ ซึ่ งวัฒนธรรมทุก
อย่างของชาติและของโลก
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้กาหนดกฎหมายให้บุคคลที่เผยแพร่ หนังสื อนั้น ต้องปฏิบตั ิตามหรื ออยูภ่ ายใต้
เงื่ อนไขของกฎหมายเพื่ อป้ องกันมิ ให้เกิ ดการเหลื่ อมล้ าของการค้าของธุ รกิ จหนังสื อเกิ ดขึ้ น ซึ่ งเป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีคือ เพื่อการควบคุมราคาหรื อปรับปรุ ง แก้ไข คือ การป้ องกัน
ไม่ให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากเกินไป โดยจากัดให้นอ้ ยกว่าอัตรา การลดราคาที่ ร้อยละ15 ของหนังสื อทุก
เล่ม (ส่ วนลดเงินสด ร้อยละ10และส่ วนลดอ้อมร้ อยละ 5) ทาให้ เกิดการกระตุน้ การทางานของผูเ้ ผยแพร่ ขนาด
เล็กและร้านหนังสื อเพื่อป้ องกัน การแข่งขันด้านราคาตาม อาเภอใจมีจุดประสงค์เพื่อป้ องกันการรวมหนังสื อที่
ใช้บริ จาคหนังสื อและตีพิมพ์และมีขอ้ จากัด เกี่ยวกับส่ วนลดในราคาคงที่และราคาควบคุมตลาดเปิ ด
โดยเจตนารมณ์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีการแสดงออกถึงวัตถุประสงค์ที่ชดั แจ้งมากกว่า
สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐเกาหลี ที่มีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองระบบเศรษฐกิจของธุ รกิจหนังสื อ แต่
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้คุม้ ครองธุ รกิ จหนังสื อเพื่อเฉพาะเจาะจงให้เป็ นการคุ ม้ ตัวหนังสื อที่ จะเกิ ดขึ้ น
ไม่ให้เกิดการล่มสลายของวัฒนธรรม
3.2 แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาทางกฎหมายการไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการรายย่ อย
ผูศ้ ึกษาได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาทางกฎหมายที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
คือ ด้วยบริ บทของประเทศไทยนั้น รู ปแบบความสัมพันธ์ของการกระจายหนังสื อนั้นแตกต่างจากต่างประเทศที่
นามาศึกษากล่าวคือ ประเทศไทยมีรูปแบบเอเจนซี่ รายใหญ่ในการกระจายหนังสื อที่รับมาจาก สานักพิมพ์เพื่อส่ ง
ต่อให้แก่ ร้านค้าหนังสื อขนาดเล็ก ในขณะที่ ต่างประเทศจะมี ศูนย์กลางเดี ยวในการกระจายหนังสื อสู่ ร้านค้า
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หนัง สื อ ต่ า งๆดัง นั้น จึ ง ต้อ งศึ ก ษากฎหมายต่ า งประเทศเพื่ อ ใช้ใ นการควบคุ ม ดู แ ลความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่และผูป้ ระกอบการรายย่อย ดังนี้
การลดเหลื่อมล้ าระหว่างการทาสัญญาและสร้างความสัมพันธ์กนั ของผูป้ ระกอบการ กฎหมายของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้กาหนด วิธีการขาย ไว้ใน กฎหมายว่าด้วยการกาหนดราคา หนังสื อมาตรฐานไว้
เป็ นมาตราชัดเจน ในมาตรา 6 มาตรา 819 ตัวบทลงโทษหากมีการละเมิดบทบัญญัติในมาตรา 9และมาตรา 10
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ มีการแสดงถึงการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยที่ชดั แจ้ง
จึงต้องอาศัยบทบัญญัติน้ ีในการร่ างกฎหมาย
3.3 แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาทางกฎหมายที่ไ ม่ มี การกาหนดราคาที่ส ร้ า งความเป็ นธรรมให้ แ ก่
ผู้บริโภค
ปั ญ หาด้า นราคาเป็ นปั ญ หาส าคัญ ที่ ส ร้ า งผลกระทบให้ แ ก่ ร ะบบธุ ร กิ จ หนัง สื อ ทั้ง ระบบ จึ ง มี
ความสาคัญมากโดยเฉพาะในบริ บทของประเทศไทยที่ เข้ามามี ปัจจัยในการคงอยู่ของระบบธุ รกิ จหนังสื อ ผู ้
ศึกษาจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ของกฎหมายต่างประเทศ คือ การตั้งราคาซึ่ งไม่ได้มีการกาหนดบทบัญญัติที่ชดั
แจ้งว่าในหนังสื อประเภทหนึ่งนั้นจะต้องตั้งราคาเป็ นไปในรู ปแบบใด แต่จะเป็ นไปในรู ปแบบของการกาหนดมิ
ให้ลดราคาหนังสื ออยูภ่ ายในระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันของผูค้ า้ หนังสื อในด้านอื่นมากกว่าด้านราคา
แต่ก็ได้กาหนดบทบัญญัติวา่ จะต้องกาหนดราคาที่สร้างความเป็ นธรรมให้เกิดผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังคงมีการแข่งขัน
ของรู ปแบบหนังสื อในปั จจุบนั คือ ระหว่างหนังสื อแบบรู ปเล่มและหนังสื อแบบอิเล็กทรอนิ กส์ จึงมีการแข่งขัน
ทางด้านราคากันสู งมาก โดยจากการศึกษากฎหมายต่างประเทศในเรื่ องของการแข่งขัน ระหว่างธุ รกิจหนังสื อที่
เป็ น รู ปเล่มและE-Book (Electronic Book) พบว่า มีการกาหนดและควบคุ ม คุ ม้ ครองธุ รกิ จหนังสื อเรื่ อง ราคา
ครอบคลุมไปถึงหนังสื อประเภท E-Book (Electronic Book) ด้วย ดังนั้นการร่ างกฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
ระบบธุ รกิ จหนังสื อที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทยจึงต้องรวมไปถึ งการกาหนดราคาของหนังสื อแบบรู ปเล่ม
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
3.4 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
ด้วยระบบธุ รกิ จหนังสื อของประเทศไทยยังคงมี ความแตกต่างไปจากต่างประเทศอยู่มาก จึง
ต้องมี ก ารวิจยั หรื อศึ กษาเพิ่ มเติ ม ถึ งข้อดี ขอ้ เสี ยของระบบธุ รกิ จหนัง สื อที่ แตกต่ างกัน เช่ น รู ป แบบของการ
กระจายหนังสื ออกจาหน่ายของไทยที่แตกต่างจากต่างประเทศ ที่มีเอเจนซี่ ในการกระจายหนังสื อหลายรายและมี
การตกลงอย่างไม่เป็ นทางการเพื่อสร้ างพื้นที่ของการกระจายสิ นค้าของตน โดยในต่างประเทศ อาทิ สหพันธ์

มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 ของกฎหมายบุคไพร์ซบินท์ดุงเกรเซซ หรื อ
BUCHPREISBINDUNGSGESETZ Law of Germany ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น ที่มีศูนย์กลางในการกระจายหนังสื ออกสู่ ร้านค้าหนังสื อต่างๆ ซึ่ งทาให้เกิ ดความ
เหลื่อมล้ าในความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการน้อยกว่า เป็ นต้น
จากการสัมภาษณ์ นายพชร จงกมานนท์ อุปนายกฝ่ ายสื่ อบูรณาการ สมาคมการพิมพ์ไทย ได้ให้
แนวทางจากต่างประเทศ ว่า ในต่างประเทศจะมีการสร้ างห้องสมุดที่เป็ นศูนย์ในการแสดงหนังสื อและความรู ้
เพื่อดึงดูดให้ประชาชนที่ความสนใจในการอ่าน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการสนัยสนุ นโดยรั ฐบาล
ให้มีการสนับสนุ นตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าให้มีการแข่งขันและความสามารถในการผลิตที่ดีข้ ึน และจะต้องให้
ทุกชุมชนในประเทศมีร้านค้าหนังสื ออย่างน้อยหนึ่งแห่ง
อีกทั้งจากบทสัมภาษณ์ยงั พบว่าปั จจัยภายนอก ที่มีผลในการขับเคลื่อนต่อระบบธุ รกิจหนังสื ออย่าง
มาก คือ งบโฆษณา ดังเห็นเพิ่มเติมจากงานวิจยั ที่กล่าวมา โดยนายพชร จงกมานนท์ อุปนายกฝ่ ายสื่ อบูรณาการ
สมาคมการพิมพ์ ให้ขอ้ เสนอแนะ รัฐควรเข้ามาสนับสนุ น 1)ด้านกาลังซื้ อ 2) ด้านการลดต้นทุนการผลิต 3)การ
สร้างผลกาไรที่สมดุลกับความสามารถทางการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ทั้งนี้ระบบธุ รกิจหนังสื อของประเทศไทยยังต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยอีก
มาก จึงต้องอาศัยงานวิจยั และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่ งเสริ มและสนับสนุ นไม่ให้วฒั นธรรมการอ่านหรื อ
การเขียนไม่วา่ จะแบบรู ปเล่มหรื อแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ถูกครอบงาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งอาจนาไปสู่ การล่ม
สลายของวัฒนธรรมได้ เพราะหนังสื อคือสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่จะต้องรักษาไว้ให้คงอยูเ่ สมอไป
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