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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัการแข่งขนัธุรกิจหนงัสือมีเพียงผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายหนงัสือใน

ระบบธุรกิจหนงัสือเป็นจ านวนมากกวา่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย เน่ืองจากมีขอ้มูลการปิดตวัลงของธุรกิจหนงัสือ
ขนาดเล็กมากข้ึน ปัจจุบนัจึงยงัคงเหลือเพียงผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท่ียงัคงด ารงธุรกิจหนงัสือได ้ขอ้มูลการปิด
ตวัลงของธุรกิจหนงัสือในประเทศไทยโดยขอ้มูลจากสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้ดัจ  าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศ
ไทยระบุว่า พ.ศ. 2550 จ านวนส านกัพิมพข์นาดเล็กมีทั้งส้ิน 381 ราย ในพ.ศ. 2554 ส านกัพิมพข์นาดเล็กเหลือ
เพียงแค่ 320 ราย และ ขอ้มูล พ.ศ. 2553 ระบุวา่ ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจหนงัสือนั้นกระจุกอยูก่บัผูเ้ล่นเพียงไม่ก่ี
รายเท่านั้น กลุ่มผูน้ าตลาดท่ีมีเพียง 8 ราย มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 32 กลุ่มส านกัพิมพข์นาดใหญ่ 45 ราย มี
ส่วนแบ่งตลาดรวมกนัร้อยละ 33 ของตลาด ในขณะท่ีส านกัพิมพข์นาดเล็กกวา่ 320 รายมีส่วนแบ่งตลาดเพียงแค่
ร้อยละ 16 เท่านั้น เม่ือคิดเป็นค่าเฉล่ียต่อส านกัพิมพแ์ลว้พบวา่ กลุ่มผูน้ าตลาดและกลุ่มส านกัพิมพข์นาดใหญ่มี
ส่วนแบ่งตลาดมากกวา่ส านกัพิมพข์นาดเล็ก 88.8 เท่า และ 26.4 เท่า3 

ในช่วงระหวา่ง พ.ศ.2555 จนถึง พ.ศ. 2560 มีการปิดตวัลงของธุรกิจหนงัสือเป็นจ านวนมาก รวมไป
ถึงการปิดตวัของนิตยสารช่ือดงัหลายฉบบั โดยขอ้มูลจากสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย 
(MAAT)กล่าวว่ามูลค่าโฆษณาในส่ือนิตยสาร หนังสือพิมพ์และเคเบิลทีวี มีมูลค่าลดลง โดยคาดว่าปี 2560 
โฆษณาในนิตยสารจะติดลบร้อยละ 20 หนงัสือพิมพ ์ติดลบร้อยละ 22 เคเบิลทีวี ติดลบร้อยละ 13 ส่วนตวัเลข
โฆษณา 2 เดือนแรก มกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ 2560 ของบริษทัเอซีเนลเส็น  (ประเทศไทย) จ ากดั ระบุรายได้
โฆษณาในหนงัสือพิมพ ์อยูท่ี่ 1,273 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 16.52 นิตยสารอยูท่ี่ 300 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 36.44 
โดยจากการศึกษามีขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงร้านคา้หนงัสือขนาดใหญ่ท่ียงัคงอยูใ่นระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2561 ร้าน
ซีเอ็ด 396 ร้าน บีทูเอส 81 ร้าน นายอินทร์ 89 ร้าน รวม 3 ร้านหลกัได้ 566 ร้านทัว่ประเทศ และจ านวนของ
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตร์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
3 สมคิด พทุธศรี[online].เม่ือความรักและอุดมคติไม่เพียงพอ: บทบาทของภาครัฐในการสนบัสนุนผูผ้ลิตหนงัสือรายเลก็และ
ผูผ้ลิตหนงัสืออิสระ(13 มิถุนายน 2555),2555 
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ร้านคา้หนงัสือขนาดเล็กทัว่ประเทศท่ีมี ไม่ถึง 300 ราย ซ่ึงจะเห็นวา่เป็นจ านวนท่ีนอ้ยมากหากเทียบกบัสัดส่วน
ของประชากรของประเทศไทย ท่ีตอ้งไดรั้บการเขา้ถึงและการเผยแพร่หนงัสือท่ีมากข้ึน4  

ดงันั้น การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและหาแนวทางแกไ้ขการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบธุรกิจ
หนังสือ โดยมองว่าหนังสือ คือ สินทรัพย์ทางวฒันธรรมท่ีจะสร้างประโยชน์และการเผยแพร่วฒันธรรม
แนวความคิดต่าง ๆออกไปแก่สาธารณชน หากมีการล่มสลายของระบบธรกิจหนังสือ วฒันธรรมก็จะ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเลวร้ายลงและอาจเกิดการสูญหายไปในท่ีสุด อีกทั้ง เพื่อการรักษาระบบธุรกิจหนงัสือ
ในคงอยู่จึงตอ้งสร้างความมัน่ใจว่าสินทรัพย ์ท่ีออกจ าหน่ายนั้นตอ้งเป็นการเสนอให้แก่สาธารณชนและเพื่อ
ส่งเสริมการด ารงอยูข่องร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น โดยขอบเขตของการการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบ
ธุรกิจหนงัสือ จะตอ้งเป็นสินทรัพยท่ี์เป็นระบบธุรกิจหนงัสือ สร้างสรรคห์นงัสือจากการกลัน่แนวความคิดต่าง
ออกมารวมกนัเป็นรูปเล่มไม่วา่จะผลิตดว้ยกระดาษ หมึก หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใดก็ตาม 
 

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, 

                                                           
4 สมาคมผูจ้ ัดพิมพ์และผูจ้  าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(ECON CHULA)ศูนยว์จิยัเพ่ือการพฒันาสงัคมและธุรกิจ (SAB).การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซ้ือหนงัสือของคนไทย.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. บทน า  
ในปัจจุบนัมีการปิดตวัของธุรกิจจ านวนมาก ซ่ึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค

ในธุรกิจหนงัสือ ดงันั้นไม่วา่การผลิตหนงัสือออกสู่สาธารณชนจะเป็นไปโดยวิธีการตีพิมพล์งในกระดาษหรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือนบัวา่หนงัสือเป็นสินทรัพยท์างวฒันธรรมท่ีควรตอ้งมีการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบ
ธุรกิจหนงัสือให้ไดรั้บความเป็นธรรมมากท่ีสุด อีกทั้งการยุติการตีพิมพห์นงัสือหรือยุติกิจการของส านกัพิมพ์
ต่าง ๆ อนัเป็นอุตสาหกรรมตน้ทางของหนงัสือ หลายส านกัพิมพ ์หากมีการยติุการด าเนินกิจการของร้านหนงัสือ
หรือส านกัพิมพข์นาดเล็กเพิ่มมากข้ึน จนในท่ีสุดอาจเหลือเพียงร้านขายหนงัสือท่ีมีเงินทุนมากรวมถึงส านกัพิมพ์
ขนาดใหญ่ท่ีสามารถอยู่ในระบบการคา้หนงัสือ อาจท าให้เกิดการผูกขาดในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์รวมทั้งเกิด
การแข่งขนัทางการคา้ท่ีลดลงและเกิดการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมได ้ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าว ไม่เป็น
ผลดีต่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมของระบบธุรกิจหนงัสือ 
 

2. วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบธุรกจิหนังสือ 
เม่ือหนงัสือถือเป็นสินทรัพยท์างวฒันธรรมท่ีควรตอ้งมีการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบธุรกิจหนงัสือ

ให้ได่รับความเป็นธรรมมากท่ีสุด และระบบธุรกิจหนงัสือสามารถด าเนินธุรกิจไปอยา่งราบร่ืนและลดอตัราการ
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ปิดตวัของธุรกิจหนังสือให้น้อยลง ผูศึ้กษาจึงขอวิเคราะห์ปัญหาและเสนอมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองผูย้ริโภคในระบบธุรกิจหนงัสือท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย ดงัน้ี 

2.1 ปัญหาทางกฎหมายในการไม่มีบทบัญญตัิคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในระบบธุรกจิหนังสือ 
การท่ีธุรกิจหนงัสือมีการปิดตวัลงจ านวนมากไดส่้งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อรายสุดทา้ยหรือ

ผูอ่้านอยา่งไม่เป็นธรรม เน่ืองจากผลกระทบท่ีส าคญัในระบบธุรกิจหนงัสือ คือ “ราคา” โดยราคาน้ี คือ ตวัแปร
ส าคญัในการเดินทางของระบบธุรกิจ หากสินทรัพยห์รือหนงัสือมีราคาท่ีสูงมาก ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ระบบธุรกิจหนงัสือก็ลดลงไป หลงัจากนั้นก็ส่งผลกระทบกนัอยา่งต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่มากข้ึน เร่ิมจาก จ านวนท่ี
ลดลงของผูบ้ริโภคหนงัสือหรือผูอ่้านหรือผูซ้ื้อรายสุดทา้ยท่ีมีต่อร้านคา้หนงัสือ โดยเฉพาะร้านคา้ปลีกท่ีเป็น
ร้านคา้หนงัสือขนาดย่อมท่ีไม่ไดเ้ป็นร้านคา้ท่ีอยู่ภายใตบ้ริษทัใหญ่ หรือส านกัพิมพ ์หลงัจากนั้นก็ย่อมส่งผล
กระทบต่อส านกัพิมพแ์ละบุคลากรท่ีอยูภ่ายในสายการผลิตของระบบธุรกิจหนงัสือ โดยในทา้ยท่ีสุดระบบธุรกิจ
ก็ยอ่มเกิดการปิดตวัลง ซ่ึงผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่ ดว้ยการปิดตวัลงของธุรกิจหนงัสืออาจส่งผลถึงการล่มสลาย
ของระบบธุรกิจหนงัสือเพราะจะมีการผกูขาดธุรกิจหนงัสืออยูเ่พียงไม่ก่ีรายเท่านั้น 

ในปัจจุบนัพบว่า การอ่านหนงัสือเกิดจากการอ่านจากวสัดุ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทรูปเล่ม และ
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการอ่านของประชาชนไม่ได้น้อยลงจากในอดีตเลยจากข้อมูลการส ารวจของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติไทย5 ยงัคงมีการอ่านหนงัสือเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพียงแต่อตัราการใชจ่้ายเพื่อซ้ือ
หนงัสือประเภทรูปเล่มมีจ านวนนอ้ยลง จากศึกษาขอ้มูลระหวา่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2560 พบวา่ ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัหนงัสือเลือกท่ีจะยติุกิจการบางอยา่งหรือนิตยสารบางเล่มของตนเป็นจ านวนมาก เช่น การยกเลิก
ตีพิมพ์นิตยสารพลอยแกมเพชร นิตยสารสกุลไทย นิตยสาร Image นิตยสารการ์ตูน C-Kids นิตยสาร Oops! 
นิตยสาร VIVA Friday นิตยสาร KC Weekly นิตยสาร Candy นิตยสาร Volume นิตยสาร Cosmopolitan นิตยสาร 
Seventeen นิตยสาร Who นิตยสารเปรียว  นิตยสาร Writer นิตยสารบางกอกรายสัปดาห์  นิตยสาร ILike 
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง6 เป็นต้น ทั้งน้ี ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจหนังสือ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจหนังสือ
เก่ียวกบังบประมาณโฆษณาท่ีเป็นหน่ึงในตวัขบัเคล่ือนทางธุรกิจมีแนวโน้มไปทางท่ีลดลงเร่ือย ซ่ึงขอ้มูลจาก
สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย7กล่าวจากการส ารวจของบริษทั เดอะนีลเส็นคอมปะนี 

                                                           
5 ส านกังานสถิติแห่งชาติไทย.สถิติการอ่านของคนไทย พ.ศ 2558.PDF.2558 
6 ช่ือนิตยสารท่ีมีการปิดตวัลงหรือเลิกตีพิมพใ์นช่วงระหวา่ง พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 โดยมีการประกาศผา่นทางตวัเล่มของ
นิตยสารหรือฉบบัหนงัสือพิมพเ์อง และมีการประกาศผา่นส่ือสาธารณะต่างๆของประเทศไทย 
7 สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย.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) จ ากดั8 ท่ีไดเ้ปิดเผยจ านวนประมาณงบประมาณโฆษณาในส่ือประเภทต่างๆ ในพ.ศ. 2558 พบวา่ 
งบประมาณการโฆษณาในธุรกิจส่ิงพิมพ์มีจ  านวนลดลง โดยหนังสือพิมพ์ลดลงถึงร้อยละ 6.45 หรือจ านวน 
12,332 ลา้นบาท ลดลงจาก พ.ศ. 2557 ท่ีมีจ  านวน 13,166 ลา้นบาท ในส่วนนิตยสารลดลงถึงร้อยละ 14.28 หรือ
จ านวน 4,227 ลา้นบาท ลดลงจาก พ.ศ. 2557 ท่ีมีจ  านวน 4,721 ลา้นบาท โดยจากภาพรวมดงักล่าวกลบัไม่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกบัภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณา ท่ีโตข้ึนร้อยละ 3.34 หรือจ านวน 122,319 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนพ.ศ. 2557 ท่ีมีจ  านวน 102,348 ล้านบาท เม่ือส ารวจรายได้ของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกับ
ส่ิงพิมพซ่ึ์งอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ก็พบวา่หลายบริษทัประสบภาวะ “ขาดทุน” เช่น บริษทั โพสต ์พบัลิชช่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) เจ้าของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post โพสต์ทูเดย์ และ M2F และนิตยสาร เช่น Cleo Elle Forbes 
Thailand เป็นตน้ มีผลประกอบการ 9 เดือนแรกในพ.ศ. 2558 ขาดทุนจ านวน 204.64 ลา้นบาท  บริษทั มติชน 
จ ากดั (มหาชน) เจา้ของหนงัสือพิมพม์ติชน ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ และนิตยสาร เช่น มติชนสุดสัปดาห์ 
ศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ พ.ศ. 2558 มีผลประกอบการ 9 เดือนแรก ขาดทุน จ านวน 51.53 ลา้นบาท บริษทั เนชัน่ 
มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เจา้ของหนงัสือพิมพ ์The Nation คมชดัลึก และกรุงเทพธุรกิจ และนิตยสาร เช่น 
เนชัน่สุดสัปดาห์ เป็นตน้ พ.ศ. 2558 มีผลประกอบการ 9 เดือนแรก จ านวน 81.38 ลา้นบาท  หรือ บริษทั สยาม
สปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) เจ้าของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวนั สตาร์ซอคเก้อร์ สปอร์ตพูล และ
นิตยสาร เช่น FHM สยามดารา เป็นตน้ พ.ศ. 2558 มีผลประกอบการ 9 เดือนแรก ขาดทุนจ านวน 12.27 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลกัมาจากราคาตน้ทุนการผลิตหนังสือต่อเล่มท่ีมีอตัราสูงและมีแนวโน้ม
ตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน เน่ืองมาจากว่าสินทรัพยป์ระเภทหนงัสือถือว่าเป็นสินทรัพยท์างวฒันธรรมประเภท
หน่ึง ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าว เร่ิมตน้จากการสะสมความรู้ ความเขา้ใจ และความสร้างสรรค ์เกิดเป็นภูมิปัญญาแลว้
มีการตดัสินท่ีจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นภาพ ตวัอกัษร ลายเส้น ลงบนกระดาษเยื่อไม ้
กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ หรือวสัดุอยา่งใดอยา่งหน่ึง การท่ีจะผลิตหนงัสือข้ึนมาหน่ึงเล่มจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ
อย่าง เช่น ผูเ้ขียน หมึก กระดาษ เคร่ืองพิมพ์ กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ นักพิสูจน์อกัษร นักแปล คนงาน เจา้ของ
เร่ืองราวอนัเป็นท่ีมาของหนงัสือ บริษทัขนส่ง เป็นตน้ ดงันั้น ระบบธุรกิจหนงัสือจึงมีบุคลากรอยูภ่ายในระบบ
เป็นจ านวนมาก แนวทางในการควบคุมหรือคุม้ครองระบบธุรกิจหนงัสือ จึงกลายเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีกฎหมายเขา้
มาเก่ียวขอ้งหลายฉบบัซ่ึงมกัจะเป็นเร่ืองของการคุม้ครองในตวับุคลากร ในสายการผลิตหนังสือ แต่หากจะ
คุม้ครองในส่วนของระบบธุรกิจหนังสือท่ีมีวตัถุประสงค์ของกฎหมายเพื่อการคงไวซ่ึ้งระบบธุรกิจหนังสือ
โดยเฉพาะนั้น ยงัคงไม่เกิดข้ึนในประเทศไทย แมว้า่ประเทศไทยจะมีการปรับปรุงกฎหมายท่ีก ากบัดูแล ป้องกนั

                                                           
8 ประกอบกิจการประเภทการวิจยัตลาดและการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ) สถานะปัจจุบนัยงัด าเนินกิจการ
อยู(่พ.ศ.2561)  
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เก่ียวกบัเร่ืองธุรกิจภายในประเทศอยูแ่ลว้ แต่ก็เป็นการบญัญติัไวใ้นกรณีท่ีจะตอ้งเกิดส่ิงท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย
นั้นข้ึนมาก่อน ซ่ึงไม่ใช่วตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองทั้งระบบธุรกิจหนงัสือโดยเฉพาะ 

จากการศึกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายท่ีมีเพื่อการป้องกนัความ
เสียหายจากการซ้ือสินคา้หรือบริการ กฎหมายฉบบัน้ีก าหนดให้รัฐมีอ านาจควบคุมก ากบัให้เกิดความปลอดภยั
หรือเกิดความเป็นธรรมและเพื่อการเยียวยาชดใช้หากเกิดความเสียหาย โดยจดัตั้งองค์กรรัฐหรือเอกชนให้
ด าเนินการฟ้องร้องเพื่อผูบ้ริโภค ซ่ึงการคุ้มครอง ควบคุม ดูแลของกฎหมายนั้นเป็นไปในกรณีท่ีเกิดความ
เสียหายแก่ผูบ้ริโภค ดงัเห็นไดจ้าก หลกัเกณฑใ์นการคุม้ครอง ตามความในบทบญัญติั มาตรา 39 พระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 บุคคลท่ีกฎหมายให้ความคุม้ครอง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นผูซ้ื้อ หรือผู ้
ไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ หรือ ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ื้อสินคา้
หรือรับบริการ และเพิ่มเติมในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2541 ผูใ้ช้
สินคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม โดยพระราชบญัญติั
ฉบบัน้ีคุม้ครองเฉพาะผูใ้ชสิ้นคา้หรือไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ10เท่านั้น หากเป็นผูใ้ชสิ้นคา้หรือ
ไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยมิชอบ เช่น ไดม้าจากการซ้ือยาเสพติด การลกัทรัพย ์การรับของโจร เป็น
ตน้ ก็จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายน้ี 

กรณีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 ท่ีถือวา่เป็นผูบ้ริโภค เช่น ผูซ้ื้อสินคา้ในร้านคา้ 
ผูซ้ื้อบา้นจากผูป้ระกอบธุรกิจบา้นจดัสรร ผูซ้ื้อรถยนตจ์ากผูป้ระกอบธุรกิจรถยนต ์ผูข้อสินเช่ือกบัธนาคารหรือ
สถาบนัการเงิน ผูใ้ชบ้ตัรเครดิต เป็นตน้ 

กรณีการซ้ือ ในความหมายตามมาตรา 3 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค กล่าววา่การซ้ือ รวมไปถึง
การเช่าซ้ือ การซ้ือบริการ เช่าบริการ โดยใหค้่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้
มาซ่ึงสินคา้นั้นโดย ตอ้งศึกษารวมถึงค าว่าขายดว้ย ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ หรือจดัหาให้ไม่ว่าดว้ยประการใดๆ โดย
เรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชกัชวนเพื่อการดงักล่าวดว้ย 

ดงันั้นตามความพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคจึงเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมีนิติสัมพนัธ์กบั
ผูป้ระกอบการโดยการซ้ือและการขาย ซ่ึงก็เป็นไปในลกัษณะเดียวกบัธุรกิจหนงัสือท่ีมีทั้งผูป้ระกอบการและ
ผูบ้ริโภค ตามความในบทบญัญติั มาตรา มาตรา 411 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 บญัญติัสิทธิการ
ถูกคุ้มครองถึง 5 ประการ เร่ิมต้น จาก หน่ึง ผูบ้ริโภคต้องได้รับข่าวสารหรือการพรรณนาคุณภาพสินค้าท่ี
                                                           
9 มาตรา 3 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 
10 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 150 “การใดมีวตัถุประสงคเ์ป็นการตอ้งหา้มชดัแจง้โดย กฎหมายเป็นการพน้วิสยั
หรือเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การนั้นเป็น โมฆะ”  
11 มาตรา 4  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 
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เพียงพอ โดยในขณะท่ีสินทรัพย์ประเภทหนังสือ ไม่จ  าต้องอาศัยการพรรณนาคุณภาพหนังสือท่ีมากนัก 
เน่ืองจากวา่ หนงัสือนั้นจะเป็นสินทรัพยท่ี์ผูบ้ริโภคจะซ้ือตามความสนใจของตนองเท่านั้น แมใ้นบางคร้ังจะเป็น
การซ้ือตามค าแนะน าหรือความนิยมท่ีเกิดข้ึน ณ ช่วงเวลาหน่ึง หากจะได้รับความคุ้มครองในระบบธุรกิจ
หนงัสือ ก็ไม่ไดถึ้งขนาดท่ีเป็นความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพยสิ์น ตามใจความส าคญัของกฎหมายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคของไทย สอง สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ ผูบ้ริโภคตอ้งมีอิสระในการท่ีตอ้งเลือก
หาสินคา้ตามความตอ้งการของตน ตอ้งไม่มีการบงัคบัหรือการใดๆท่ีเจตนาหลอกลวงใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ของ
ตน ทั้งน้ีรวมไปถึงการรับบริการจากผูป้ระกอบการใดๆดว้ย ท่ีจะตอ้งไม่บงัคบัหรือไม่ให้อิสระแก่ผูบ้ริโภคใน
การเลือกสรรหาบริการตามความตอ้งการของตน เป็นท่ีแน่นอนอยูแ่ลว้วา่ธุรกิจหนงัสือยอ่มอยูภ่ายใตบ้ทบญัญติั
สิทธิประการน้ี ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคตอ้งอยูภ่ายใตสิ้ทธิประการน้ี ทั้งการใหอิ้สระในการท่ีเลือกหาสินคา้
ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและการสนองความตอ้งการโดยชอบดว้ยกฎหมายนั้นของผูป้ระกอบการ สาม 
สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภยัจากการใช้สินค้าหรือบริการ สิทธิท่ีผูบ้ริโภคต้องได้รับสินค้าหรือบริการท่ี
ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือ
ทรัพยสิ์น เช่น การซ้ือยามารักษาจะตอ้งไม่เป็นยาท่ีอนัตราย เป็นตน้ ซ่ึงสิทธิประการน้ีท่ีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจ
หนงัสือไม่มากนกั ประการท่ีส่ี สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสัญญา สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้สัญญาโดยไม่
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ เช่น ระหวา่งการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการตอ้งไม่เป็น
สัญญาท่ีเอารัดเอาเปรียบจนท าให้ผูบ้ริโภคเสียหาย เป็นตน้และประการสุดทา้ย คือ สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณา
และชดเชยความเสียหาย สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองและชดใช้ค่าเสียหายเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค 
ตามท่ีเกิดจากสิทธิทั้ง 4 ขา้งตน้ 

จากการศึกษา ประเทศไทยตรากฎหมายอีกหน่ึงฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองระบบธุรกิจหนงัสือ 
คือ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์คือ รัฐ
ตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจโดยสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศยั
กลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพฒันาเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืนและต้องก ากับให้การประกอบกิจการมีการ
แข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม ป้องกนัการผกูขาดตดัตอนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้ริโภค 
โดยกฎหมายฉบบัน้ีไดเ้นน้ในเร่ืองของการป้องกนัการควบรวมกิจการเป็นอยา่งมากและเป็นการป้องกนัอ านาจ
เหนือตลาดในแต่ละธุรกิจและตอ้งเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

พระราชบญัญติัว่าด้วยการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 มีมีพฤติกรรมภายใตก้ารก ากบัดูแลท่ีเป็น
สากล (International Standard) ไดแ้ก่ 
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ตามความของบทบัญญัติมาตรา 5012 การใช้อ านาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม (Abuse of a 
Dominant Position) เป็นการก ากบัดูแลพฤติกรรมของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเขา้ข่ายเป็นผูมี้อ  านาจเหนือตลาด 

ตามความของบทบญัญติัมาตรา 5113 ไดแ้บ่งออกเป็นสองกรณี ไดแ้ก่ หน่ึง การขออนุญาตรวมธุรกิจ
ท่ีส่งผลให้เกิดการผูกขาดหรือเป็นผูมี้อ  านาจเหนือตลาด สอง การแจง้ภายหลงัรวมธุรกิจ ท่ีเป็น การรวมธุรกิจท่ี
ส่งผลให้เป็นการลดการแข่งขนัทางการค้า (Mergers and Acquisitions) เน้นการติดตามการรวมธุรกิจของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อดูแลโครงสร้างตลาดในแต่ละธุรกิจให้มีการแข่งขนักนั ซ่ึงถา้รวมกนัแลว้เกิดการ
ผกูขาดหรือเป็นผูมี้อ  านาจเหนือตลาดจะตอ้งขออนุญาตก่อนรวมธุรกิจ 

ตามความของบทบญัญติัมาตรา 54 การร่วมกนัผูกขาด ลดหรือจ ากดัการแข่งขนัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจอยา่งร้ายแรง (Restrictive Agreements or Arrangements) และตามตามความของบทบญัญติัมาตรา 55 เป็น
พฤติกรรมท่ีสุ่มเส่ียงต่อการผกูขาด ลด จ ากดั หรือท าลายการแข่งขนัอยา่งไม่ร้ายแรง 

ตามความของบทบญัญติัมาตรา 5714 การปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) 
โดยในมาตรา 57 น้ี จะมีบญัญติัลกัษณะการกระท าท่ีแสดงถึงการปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม ไดแ้ก่ การกีด
กนัการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้น การใชอ้  านาจตลาดหรืออ านาจต่อรองท่ีเหนือกวา่ ก าหนดเง่ือนไขทางการคา้อนั
เป็นการจ ากดัหรือขดัขวางการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

ตามความของบทบญัญติัมาตรา 5815 การตกลงร่วมกบัผูป้ระกอบธุรกิจต่างประเทศท่ีไม่มีเหตุผลและ
ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผูบ้ริโภค (Unreasonable Agreement with Foreign Firms) 

เห็นไดว้่า พระราชบญัญติัว่าด้วยการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 มีลกัษณะเป็นการคุม้ครองการ
แข่งขนัทางการคา้ แต่มิไดมี้ลกัษณะการคุม้ครองคู่แข่ง แต่ก็ยงัคงคุม้ครองประโยชน์ของผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งของ
การผูกนิติสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบการท่ีวตัถุประสงคห์ลกัในการคุม้ครอง คือ ประโยชน์
ของผูบ้ริโภค  

2.2 ปัญหาทางกฎหมายการไม่มีบทบัญญตัิควบคุมความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

 ในอดีตจนถึงปัจจุบนัระบบธุรกิจหนงัสือยงัคงเป็นระบบของสายต่อในการจดัจ าหน่ายสินคา้ ท่ี
มีความสัมพนัธ์ในการจดัจ าหน่ายเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจสามฝ่าย คือ อุตสาหกรรมตน้น ้ า อุตสาหกรรมกลางน ้ า
หรือขบวนการพิมพแ์ละตลาด โดยปัจจุบนัอาจมีครบทั้งสามฝ่ายหรือมีเพียงสองฝ่ายเท่านั้น จากการกล่าวมาแลว้

                                                           
12 มาตรา 50 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 
13 มาตรา 51 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 
14 มาตรา 57 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 
15 มาตรา 58 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 
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วา่อุตสาหกรรมตน้น ้ า ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมปลูกป่า ผูผ้ลิตกระดาษหรือเคร่ืองผลิต อุตสาหกรรมหมึก ธุรกิจการ
ออกแบบ เป็นตน้ มาถึงอุตสาหกรรมการพิมพ ์คือ ส านกัพิมพ(์Publishers) ขบวนการพิมพห์นงัสือบรรจุภณัฑ์
จนถึงตลาด คือ ร้านคา้ส่ง(Wholesaler) ถึงร้านคา้หนงัสือปลีก(Seller)16 ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการ
ในระบบธุรกิจหนงัสือน้ี เป็นการเร่ิมตน้ของรูปแบบผลกระทบการตั้งราคาหนงัสือท่ีมาอุตสาหกรรมตน้น ้ าจน
มาถึงตลาด ท่ีเป็นทางอุตสาหกรรมตน้น ้าและกลางน ้ ามกัจะใช ้คือ กลไกการตั้งราคาของเศรษฐกิจโลก และดว้ย
เหตุน้ีจึงท าให้ผูป้ระกอบกอบการรายย่อยท่ีอยู่ในช่วงตลาด คือ ผูแ้บกรับความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นการโฆษณาสินคา้ การหาตลาด การหาผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค เป็นตน้ ดงันั้นความสัมพนัธ์ในท่ีน้ีจึงหมายความ
ถึง การแข่งขนัทางดา้นการคา้ท่ีนอกเหนือจากดา้นราคา หรือการแข่งขนัดา้นวิธีการขาย เม่ือเกิดการแบกรับท่ี
มากเกิดไปของผูป้ระกอบการรายยอ่ย และความสนใจของผูบ้ริโภคสินทรัพยป์ระเภทหนงัสือลดลง ดว้ยระบบ
ธุรกิจหนงัสือท่ีเป็นแบบอุตสาหกรรมสายส่งหรือลูกโซ่ จึงสร้างผลกระทบให้กบัผูป้ระกอบการในระบบธุรกิจ
หนงัสือทุกล าดบัขั้น อนัน าไปสู่ผลกระทบท่ีส าคญัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยเฉพาะผูบ้ริโภครายสุดทา้ยของ
ระบบธุรกิจหนงัสือ คือ ผูอ่้าน และปลายทางของเหตุความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมก็กระทบอยา่งเป็นลูกโซ่กลบั
ไปสู่อุตสาหกรรมกลางน ้า คือส านกัพิมพ ์และอุตสาหกรรมตน้น ้า เช่น แหล่งผลิตกระดาษ เป็นตน้ 

จากการศึกษากฎหมายของประเทศไทย พระราชบญัญติัว่าดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 
ตามหลกัของความศกัด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนา รัฐจะไม่เขา้แทรกแซงแมว้า่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไดเ้ปรียบคู่สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึง เวน้แต่จะเป็นการตอ้งหา้มชดัแจง้โดยกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน ไดมี้ขอ้ก าหนดของการท าสัญญาไวอ้ยา่งชดัแจง้คือ ตอ้งไม่เขา้ลกัษณะของสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม และ
ลกัษณะทั้ง 9 ในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี17 ซ่ึงมีลกัษณะเป็น “ขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม” ทั้งน้ี พระราชบญัญติัว่า
ด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายท่ีเน้นไปในการท าสัญญาระหว่างคู่สัญญา โดยจาก
ขอ้เทจ็จริงนั้น พระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัไม่สามารถเขา้ไปครอบคลุมและคุม้ครองได ้เพราะมีการก าหนดลกัษณะ
ของขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรมและตอ้งเป็นไปในลกัษณะของลายลกัษณ์อกัษร ทั้งยงัคงไม่สามารถเขา้ไปก ากบั
ดูแลความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยในระบบธุรกิจได้อย่างเป็นการเฉพาะ เพราะ
ปลายทางสุดทา้ยของการคุม้ครองความสัมพนัธ์ของระบบธุรกิจหนงัสือ คือ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ยให้สามารถแข่งขนัทางดา้นความหลากหลายของประเภทหนงัสือท่ีสามารถ
ดึงดูดใจลูกคา้มากท่ีสุดและความเท่าเทียมกนัในดา้นความสามารถในการลดราคาหนังสือของอุตสาหกรรม
กลางน ้าและช่วงตลาด ท่ีเม่ือระยะเวลาหน่ึงจะเกิดการแข่งขนัทางดา้นการลดราคากนัเป็นจ านวน ผูป้ระกอบการ
รายยอ่ยยอ่มไม่สามารถเขา้ไปแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ในเร่ือง “การลดราคา”น้ีได ้

                                                           
16 อา้งแลว้ หนา้ 72. 
17    มาตรา ..... พระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
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ระบบธุรกิจหนังสือเป็นระบบท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ประกอบการจ านวนมาก และ 
ผูป้ระกอบการรายใหญ่มกัจะเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการสร้างความสัมพนัธ์ ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมตน้น ้ าแทบไม่ได้มีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการส่งสินคา้มาท่ีตลาดเลย ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูป้ระกอบการรายย่อยมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมกลางน ้ า และตลาดก่อนท่ีจะมาถึงร้านคา้หนงัสือรายยอ่ย คือ 
ร้านคา้ส่ง ซ่ึงเป็นร้านคา้ในการรับสินทรัพยป์ระเภทหนงัสือ มาจากอุตสาหกรรมกลางน ้ าคือ ส านกัพิมพ ์โดย
ร้านคา้ส่งจะรับหนงัสือ มาในราคาท่ีถูกกวา่ราคาบนปก และมีส่วนลดจ านวนมากกวา่ เม่ือน ามาส่งหรือขายต่อ
ใหก้ลบัร้านคา้หนงัสืออิสระก็จะมีราคาท่ีถูกกวา่ราคาปกแต่ราคาส่วนลดนั้นจะมีจ านวนนอ้ยกวา่จากการไปรับท่ี
ส านกัพิมพด์ว้ยตนเอง ซ่ึงสัญญาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งร้านคา้รายยอ่ยหรือคา้ปลีก ร้านคา้ส่งและส านกัพิมพเ์ป็นการ
ตกลงกนัดว้ยวาจาและการซ้ือขายโดยไม่มีสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่ระหวา่งร้านคา้ส่งกบัส านกัพิมพ์
บางฉบบัท่ีมีลายลกัษณ์อกัษร และการเช่าพื้นท่ีการเปิดร้านของร้านคา้ปลีกท่ีเป็นพื้นท่ีของส านักพิมพก์็จะมี
สัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการลดราคาหนงัสือและความสัมพนัธ์ในแง่ของระบบธุรกิจ
มากนกั ทั้งน้ีจากการศึกษาระบบตลาดธุรกิจหนงัสือ ก็ไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาในบทท่ีสอง คือ วธีิการตั้งราคา
โดยยึดการแข่งขนัเป็นเกณฑ์ ท่ีมีลกัษณะ ราคาอาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพื่อเอาชนะคู่แข่งขนั ระดบั
ราคาไม่จ  าเป็นตอ้งเท่าเทียมกบัคู่แข่งขนั อาจสูงกวา่หรือต ่ากวา่ก็ได ้

จากการกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การควบคุมความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการรายใหญ่และ
ผูป้ระกอบการรายย่อยนั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย การคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบธุรกิจหนงัสือ การ
แข่งขนัทางการคา้และขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม เน่ืองจากวา่ พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 ควบคุม
และคุม้ครองผูป้ระกอบการในฐานะผูบ้ริโภค ก็ต่อเม่ือไดรั้บผลกระทบจากความเสียหายทางดา้นร่างกายและ
ทรัพยสิ์น   

ในขณะท่ีพระราชบญัญติัว่าดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 ไดก้  าหนดพฤติกรรมการแข่งขนั
ทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมไวอ้ย่างกวา้งมากซ่ึงเป็นไปในเชิงกฎหมายแม่บท จ าตอ้งอาศยัการมีกฎหมายย่อย
ออกมาจากพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  

ทั้งน้ี พระราชบญัญติัว่าด้วยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายท่ีเน้นไปในการท า
สัญญาระหว่างคู่สัญญา โดยจากข้อเท็จจริงนั้น พระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัไม่สามารถเข้าไปครอบคลุมและ
คุม้ครองได ้เพราะมีการก าหนดลกัษณะของขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรมและตอ้งเป็นไปในลกัษณะของลายลกัษณ์
อกัษร ทั้งยงัคงไม่สามารถเขา้ไปก ากบัดูแลความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยในระบบ
ธุรกิจไดอ้ยา่งเป็นการเฉพาะ เพราะปลายทางสุดทา้ยของการคุม้ครองความสัมพนัธ์ของระบบธุรกิจหนงัสือ คือ 
การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ยให้สามารถแข่งขนัทางดา้นความหลากหลาย
ของประเภทหนงัสือท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา้มากท่ีสุดและความเท่าเทียมกนัในดา้นความสามารถในการลดราคา
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หนงัสือของอุตสาหกรรมกลางน ้ าและช่วงตลาด ท่ีเม่ือระยะเวลาหน่ึงจะเกิดการแข่งขนัทางดา้นการลดราคากนั
เป็นจ านวน ผูป้ระกอบการรายย่อยย่อมไม่สามารถเขา้ไปแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ในเร่ือง “การลด
ราคา”น้ีได ้

อยา่งไรก็ตาม จากปัญหาทางขอ้เท็จจริงและปัญหาทางกฎหมายขา้งตน้ การท าสัญญา (Principle of 
Freedom of Contract) รัฐจะตอ้งไม่เขา้ไปแทรกแซงในการท าสัญญาของคู่สัญญา โดยถือวา่การท าสัญญานั้นเกิด
จากสมคัรใจและยินยอมของคู่สัญญา จนไดเ้กิดการกระท าของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงท่ีมีอ านาจต่อรองท่ีมากกว่าอีก
ฝ่ายไดก้ าหนดขอ้สัญญาท่ีท าใหไ้ดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัมาก ยงัตอ้งอาศยัหลกัสุจริต ท่ีผูท้  าสัญญาระหวา่งกนันั้น
ตอ้งมี “ความซ่ือสัตยแ์ละความไวว้างใจ” แก่กนัซ่ึงมีความหมายอย่างกวา้งมาก ไม่สอดคลอ้งหลกัทฤษฎีการ
แทรกแซงของรัฐทางเศรษฐกิจและทฤษฎีการคุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน 

ดงันั้นการไม่มีบทบญัญติัควบคุมความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบการรายใหญ่และผูป้ระกอบการ
รายย่อยเป็นการเฉพาะ ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าในด้านการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการรายใหญ่และ
ผูป้ระกอบการรายย่อย โดยเฉพาะความเหล่ือมล ้ าทางดา้นการลดราคาหนงัสือท่ีความสามารถในการลดราคา
ของผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยนั้นมีความไม่เท่าเทียมกนัอย่างมาก ส่งผลให้การดึงดูดผูบ้ริโภค
เหล่ือมล ้ากนัและกระทบสู่ระบบธุรกิจหนงัสือท่ีมีการปิดตวัลงของร้านคา้ในระบบธุรกิจหนงัสือเป็นจ านวนมาก 

2.3 ปัญหาทางกฎหมายทีไ่ม่มีการก าหนดราคาทีส่ร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค 
 การแข่งขนัทางการคา้อย่างไม่เป็นธรรมของผูค้า้ท่ีอยู่ในระบบธุรกิจหนังสือท่ีมีการตั้งราคา

อยา่งอิสระไม่มีการถูกควบคุมและไม่มีการส่งเสริมการคา้ในธุรกิจหนงัสือไดอ้ยา่งเพียงพอ ทั้งท่ีหนงัสือนั้นได้
ถือว่าเป็นสินทรัพยท์างวฒันธรรมท่ีส าคญัของชาติ หากว่ามีการเผยแพร่สินทรัพยท์างวฒันธรรมน้ีไม่เพียงพอ
และถูกผูกขาดโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง จากหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ดา้นอ านาจเหนือตลาด 
ระบบธุรกิจนั้นก็จะไม่สามารถกลับคืนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในชาติได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเสนอแนวทางท่ีเป็นมาตรการการคุม้ครองโดยการสร้างความเป็นธรรมของการ
ประกอบธุรกิจหนงัสือ  

ปัจจุบนัไดมี้พฒันาการทางเทคโนโลยดีา้นการจดัท าหนงัสือมากข้ึน โดยสามารถจดัท า หนงัสือโดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้การพิมพด์ว้ยหมึกและกระดาษ แต่สามารถอ่านหนงัสือบนเคร่ืองมือเทคโนโลยีต่างๆได ้เช่น 
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ,แทบเลต(Tablet) ,คอมพิวเตอร์(Computer)หรือแลปทอป (Labtop or Notebook) 
เป็นตน้ ซ่ึงเรียกพฒันาการอ่านหนงัสือรูปแบบน้ีวา่ E-Book (Electronic Book) ซ่ึง E-Book (Electronic Book) ได้
มีบทบาทในทางธุรกิจหนงัสือ จากการศึกษาดงัน้ี  

จากสภาพปัญหาของการขาย E-Book (Electronic Book) พบวา่ มีราคาท่ีสูงเทียบเท่ากบัราคาหนงัสือ
ท่ีเป็นรูปเล่ม แต่ E-Book (Electronic Book)สามารถลดราคาลงได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5-30 ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้าง
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แรงจูงใจแก่ผูอ่้าน และการผลิต E-Book (Electronic Book) นั้น จะเป็นของส านกัพิมพโ์ดยตรงและสร้างพื้นท่ี
การขายของตวัเอง ยงัเป็นการเปิดโอกาสแก่ส านกัพิมพใ์นการท่ีจะขายรูปเล่มหนงัสือในแต่ละหวัเร่ืองของตวัเอง
ก่อนท่ีจะถึงมือร้านคา้หนงัสืออ่ืน เม่ือเกิดความล่าชา้ในการจ าหน่าย แรงจูงใจท่ีจะผูอ่้านหรือลูกคา้คนสุดทา้ยจะ
เขา้ไปถึงร้านคา้รายย่อยก็ยอ่มจะลดลง เป็นเหตุให้น าไปสู่ความเหล่ือมล ้ าทางการคา้ และการแข่งขนัท่ีไม่เป็น
ธรรม เกิดการคา้ขายออนไลน์ท่ีจะสามารถสร้างแรงจูงใจท่ีมากกวา่ร้านคา้รายยอ่ยท่ีไม่สามารถผลิตการผลิต E-
Book (Electronic Book) ได ้ 

จากการศึกษาพระราชบญัญติัวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ.2542 ท่ีมีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยราคา
สินคา้และบริการ พ.ศ.2542 มีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัการก าหนดราคาซ้ือ ราคาจ าหน่ายหรือการก าหนด
เง่ือนไข และวิธีปฏิบติัทางการคา้อนัไม่เป็นธรรม และให้มาตรา 4 18ให้ความหมายของค าว่าธุรกิจ หมายถึง 
กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และ
นิยามความหมายของค าวา่สินคา้ หมายความวา่ ส่ิงของท่ีอาจใชใ้นการอุปโภคหรือบริโภครวมทั้งเอกสาร แสดง
สิทธิในส่ิงของ 

จากการศึกษาพระราชบญัญติัว่าดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 โดยศึกษาถึงนิยามศพัท์ของ
พระราชบญัญติั ในความหมายของค าว่าธุรกิจ “ธุรกิจ หมายความว่า กิจการอนัด าเนินการเพื่อประโยชน์ทาง
การคา้ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การเงิน การประกนัภยั และการบริการ และใหห้มายความ
รวมถึงกิจการอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง” หากตีความถึงธุรกิจการค้า E-Book (Electronic Book) ท่ี 
กิจการหน่ึงด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ 2 ฝ่าย คือ ผูซ้ื้อและผูข้ายก็ยอ่มจะเขา้ข่ายธุรกิจ ตามพระราชบญัญติัน้ี 
แต่ทั้งน้ีพระราชบญัญติัน้ีก็มิไดก้ล่าวถึงการลดราคาของ E-Book (Electronic Book) ท่ีอาจสร้างความเหล่ือมล ้ า
ในการแข่งขนัทางการคา้ไดเ้ป็นการเฉพาะ และตอ้งมีการตีความจากคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัน้ีก่อน 

ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมท่ีค่อนขา้งไปทางทุนนิยม ท าให้เอกชนสามารถมีบทบาท
ในการก าหนดราคาในตลาดไดม้าก แต่หากระดบัราคาตลาดหรือราคาดุลยภาพนั้น ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
คนบางกลุ่มรัฐจะเข้ามาแทรกแซงกลไกราคา เพื่อช่วยเหลือและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในระบบ
เศรษฐกิจได ้

1) การแทรกแซงราคาของรัฐบาล 
 รัฐบาลจะเขา้ไปแทรกแซงกลไกราคาในกรณีท่ี กลไกราคาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที 

รัฐบาลมกัจะเขา้แทรกแซงราคาโดยใชม้าตรการควบคุมราคา 

                                                           
18 มาตรา 4 ในพระราชบัญญติัน้ี "ธุรกิจ" หมายความว่า กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม          

การบริการ หรือกิจการอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั "สินคา้" หมายความวา่ ส่ิงของท่ีอาจใชใ้นการอุปโภคหรือบริโภครวมทั้ง
เอกสาร แสดงสิทธิในส่ิงของ... 
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2) ความจ าเป็นในการแทรกแซงราคา 
 กลไกราคาจะท างานอยา่งเสรีเฉพาะในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์เท่านั้น ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์หมายถึง 

ราคาหรือบริการใด ๆท่ีปราศจากการแทรกแซง ในโลกแห่งความเป็นจริง ตลาดท่ีพบในปัจจุบนัเป็นตลาด
แข่งขนัไม่สมบูรณ์ ซ่ึงผูข้ายอาจมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาหรือในบางกรณีเป็นตลาดของผูซ้ื้อซ่ึงอาจจะเกิด
กบัผูผ้ลิตท่ีอาจไม่มีการต่อรองกลไกราคาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทนัท่วงทีซ่ึงน าความเดือนร้อนมาสู่สังคม
โดยรวม รัฐบาลจึงท าเป็นตอ้งแทรกแซงราคา 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นไดว้า่ การก าหนดราคาท่ีสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูบ้ริโภคในระบบใน
ระบบธุรกิจหนงัสือยงัคงไม่เกิดข้ึนจากปัจจยัในการตั้งราคาของหนงัสือนั้น เกิดมาจาก 

1) ตน้ทุนการผลิต  
2) ค่าด าเนินการของส านกัพิมพ ์เป็นตน้ทุนคงท่ีต่อเดือนท่ีส านกัพิมพต์อ้งจ่าย  
3) ส่วนลดร้านหนงัสือ การขายหนงัสือตามร้านคา้ปลีก ส านกัพิมพต์อ้งเผื่อส่วนลดส าหรับร้านคา้

ปลีก ร้านหนงัสือขายส่งใหญ่ๆ หรือร้านหนงัสือปลีกในต่างจงัหวดัสามารถลดราคาหนงัสือไดม้าก เพราะเป็น
ตน้ทางของการส่งหนงัสือ  

4) ตน้ทุนสายส่ง ในปัจจุบนัเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหร้าคาหนงัสือแพงข้ึนมาก  
5) ค่าลิขสิทธ์ิของนกัเขียน/นกัแปล เป็นตน้ทุนเร่ิมตน้ก่อนหนงัสือออกเผยแพร่ มกัคิดเป็นร้อยละ

ของราคาปกคูณดว้ยยอดพิมพห์รือยอดจ าหน่าย แลว้แต่สัญญาจะตกลงไว ้ 
จึงเป็นเหตุให้การตั้ งราคาหนังสือในประเทศไทยมีราคาท่ีสูงมาก ซ่ึงผลกระทบจากงานวิจัย

พฤติกรรมการอ่านหนงัสือของคนไทย พบว่าเกิดมาจาก ราคาหนงัสือและความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อซ้ือ
หนงัสือของไทยลด  

ดงันั้นการท่ีไม่มีการก าหนดราคาท่ีสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูบ้ริโภค จึงส่งผลให้เกิดการตั้งราคา
อยา่งไม่เป็นธรรมท่ีส่งผลใหแ้ก่ผูบ้ริโภครายสุดทา้ยในระบบธุรกิจหนงัสือท่ีส่งผลไปเป็นลูกโซ่ทั้งระบบ การตั้ง
ราคาตามอ าเภอใจของอุตสาหกรรมกลางน ้ าท่ีในบางสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตน้น ้าอาจมีตน้ทุนท่ีไม่ไดสู้ง
มากนกั การท่ีมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมราคาหนงัสือท่ีสร้างความเป็นธรรมจึงจ าเป็นต่อการคงอยู่ของ
ระบบธุรกิจหนงัสือ และเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบธุรกิจหนงัสืออยา่งเป็นธรรม 
 

3. แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความส าคัญและความเป็นมาและบทวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย  ผูศึ้กษาจึงขอ

เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายตามแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงจะน ามาเป็น
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แนวทางในการเสนอแนะร่างกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบธุรกิจหนงัสือท่ีเหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย 

3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการไม่มีบทบัญญตัิทีคุ้่มครองผู้บริโภคในระบบธุรกจิหนังสือ  
 ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะให้บญัญติักฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์ท่ีมีการปกป้องระบบธุรกิจหนงัสือเป็น

การเฉพาะ โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์เช่นเดียวกบัสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดมี้การปกป้องควบคุมระบบ
ธุรกิจหนังสือเป็นการเฉพาะโดยมีวตัถุประสงค์เป็นสร้างประโยชน์ให้กบัร้านคา้ปลีก(Bookseller) เพื่อท่ีจะ
สามารถด ารงร้านของตนให้อยูไ่ดม้ากข้ึน และมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างความเป็นธรรมในการคา้หนงัสือท่ีจะ
ไม่ถูกผูกขาดการคา้โดยบริษทัหรือส านกัพิมพข์นาดใหญ่ (Publishers) ท่ีมีก าลงัการลงทุนและการขายมากกว่า
ร้านคา้รายยอ่ย โดยเม่ือมีการคงอยูข่องร้านคา้มากข้ึน ความหลากหลายทางหนงัสือก็มากข้ึนตามไปดว้ย เพราะ
การรักษาสินทรัพยท์างวฒันธรรมในรูปแบบหนังสือให้สามารถด ารงอยู่ได้ถือเป็นอีกเร่ืองท่ีส าคญั เพราะ
หนงัสือนั้นถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่ามากกว่าสินทรัพยอ่ื์นเพราะเป็นส่ิงท่ีสามารถรักษาไว ้ซ่ึงวฒันธรรมทุก
อยา่งของชาติและของโลก  

สาธารณรัฐฝร่ังเศส ไดก้ าหนดกฎหมายใหบุ้คคลท่ีเผยแพร่หนงัสือนั้น ตอ้งปฏิบติัตามหรืออยูภ่ายใต้
เง่ือนไขของกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้เกิดการเหล่ือมล ้ าของการคา้ของธุรกิจหนังสือเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีคือ เพื่อการควบคุมราคาหรือปรับปรุง  แกไ้ข คือ การป้องกนั
ไม่ให้เกิดการแข่งขนัดา้นราคามากเกินไป โดยจ ากดัให้นอ้ยกวา่อตัรา การลดราคาท่ี ร้อยละ15 ของหนงัสือทุก
เล่ม (ส่วนลดเงินสด ร้อยละ10และส่วนลดออ้มร้อยละ 5) ท าให้ เกิดการกระตุน้การท างานของผูเ้ผยแพร่ขนาด
เล็กและร้านหนงัสือเพื่อป้องกนั การแข่งขนัดา้นราคาตาม อ าเภอใจมีจุดประสงคเ์พื่อป้องกนัการรวมหนงัสือท่ี
ใชบ้ริจาคหนงัสือและตีพิมพแ์ละมีขอ้จ ากดั เก่ียวกบัส่วนลดในราคาคงท่ีและราคาควบคุมตลาดเปิด  

โดยเจตนารมณ์ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดมี้การแสดงออกถึงวตัถุประสงคท่ี์ชดัแจง้มากกวา่
สาธารณรัฐฝร่ังเศสและสาธารณรัฐเกาหลี ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองระบบเศรษฐกิจของธุรกิจหนงัสือ แต่
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดคุ้ม้ครองธุรกิจหนงัสือเพื่อเฉพาะเจาะจงให้เป็นการคุม้ตวัหนงัสือท่ีจะเกิดข้ึน
ไม่ใหเ้กิดการล่มสลายของวฒันธรรม  

3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายการไม่มีบทบัญญัติควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อย 

 ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
คือ ดว้ยบริบทของประเทศไทยนั้น รูปแบบความสัมพนัธ์ของการกระจายหนงัสือนั้นแตกต่างจากต่างประเทศท่ี
น ามาศึกษากล่าวคือ ประเทศไทยมีรูปแบบเอเจนซ่ีรายใหญ่ในการกระจายหนงัสือท่ีรับมาจาก ส านกัพิมพเ์พื่อส่ง
ต่อให้แก่ร้านคา้หนังสือขนาดเล็ก ในขณะท่ีต่างประเทศจะมีศูนยก์ลางเดียวในการกระจายหนังสือสู่ร้านคา้
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หนังสือต่างๆดังนั้ น จึงต้องศึกษากฎหมายต่างประเทศเพื่อ ใช้ในการควบคุมดูแลความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูป้ระกอบการรายใหญ่และผูป้ระกอบการรายยอ่ย ดงัน้ี 

การลดเหล่ือมล ้าระหวา่งการท าสัญญาและสร้างความสัมพนัธ์กนัของผูป้ระกอบการ กฎหมายของ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดก้ าหนด วิธีการขาย ไวใ้น กฎหมายวา่ดว้ยการก าหนดราคา หนงัสือมาตรฐานไว้
เป็นมาตราชดัเจน ในมาตรา 6 มาตรา 819 ตวับทลงโทษหากมีการละเมิดบทบญัญติัในมาตรา 9และมาตรา  10 
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ มีการแสดงถึงการควบคุมความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ยท่ีชดัแจง้ 
จึงตอ้งอาศยับทบญัญติัน้ีในการร่างกฎหมาย 

3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่ไม่มีการก าหนดราคาที่สร้างความเป็นธรรมให้แก่
ผู้บริโภค 

ปัญหาด้านราคาเป็นปัญหาส าคัญท่ีสร้างผลกระทบให้แก่ระบบธุรกิจหนังสือทั้ งระบบ จึงมี
ความส าคญัมากโดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยท่ีเขา้มามีปัจจยัในการคงอยู่ของระบบธุรกิจหนงัสือ ผู ้
ศึกษาจึงตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ของกฎหมายต่างประเทศ คือ การตั้งราคาซ่ึงไม่ไดมี้การก าหนดบทบญัญติัท่ีชดั
แจง้วา่ในหนงัสือประเภทหน่ึงนั้นจะตอ้งตั้งราคาเป็นไปในรูปแบบใด แต่จะเป็นไปในรูปแบบของการก าหนดมิ
ให้ลดราคาหนงัสืออยูภ่ายในระยะเวลาหน่ึง เพื่อให้เกิดการแข่งขนัของผูค้า้หนงัสือในดา้นอ่ืนมากกวา่ดา้นราคา 
แต่ก็ไดก้  าหนดบทบญัญติัวา่จะตอ้งก าหนดราคาท่ีสร้างความเป็นธรรมให้เกิดผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัคงมีการแข่งขนั
ของรูปแบบหนงัสือในปัจจุบนั คือ ระหวา่งหนงัสือแบบรูปเล่มและหนงัสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการแข่งขนั
ทางดา้นราคากนัสูงมาก โดยจากการศึกษากฎหมายต่างประเทศในเร่ืองของการแข่งขนั ระหวา่งธุรกิจหนงัสือท่ี
เป็น รูปเล่มและE-Book (Electronic Book) พบว่า มีการก าหนดและควบคุม คุม้ครองธุรกิจหนงัสือเร่ือง ราคา
ครอบคลุมไปถึงหนงัสือประเภท E-Book (Electronic Book) ดว้ย ดงันั้นการร่างกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
ระบบธุรกิจหนงัสือท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทยจึงตอ้งรวมไปถึงการก าหนดราคาของหนงัสือแบบรูปเล่ม
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย 

3.4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 ดว้ยระบบธุรกิจหนงัสือของประเทศไทยยงัคงมีความแตกต่างไปจากต่างประเทศอยู่มาก จึง

ต้องมีการวิจยัหรือศึกษาเพิ่มเติมถึงข้อดีขอ้เสียของระบบธุรกิจหนังสือท่ีแตกต่างกนั เช่น รูปแบบของการ
กระจายหนงัสืออกจ าหน่ายของไทยท่ีแตกต่างจากต่างประเทศ ท่ีมีเอเจนซ่ีในการกระจายหนงัสือหลายรายและมี
การตกลงอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสร้างพื้นท่ีของการกระจายสินคา้ของตน โดยในต่างประเทศ อาทิ สหพนัธ์

                                                           
19 มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 ของกฎหมายบุคไพร์ซบินทดุ์งเกรเซซ หรือ 

BUCHPREISBINDUNGSGESETZ Law of Germany ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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สาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุ่น ท่ีมีศูนยก์ลางในการกระจายหนังสืออกสู่ร้านคา้หนังสือต่างๆ ซ่ึงท าให้เกิดความ
เหล่ือมล ้าในความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการนอ้ยกวา่ เป็นตน้ 

จากการสัมภาษณ์ นายพชร จงกมานนท์ อุปนายกฝ่ายส่ือบูรณาการ สมาคมการพิมพ์ไทย ได้ให้
แนวทางจากต่างประเทศ ว่า ในต่างประเทศจะมีการสร้างห้องสมุดท่ีเป็นศูนยใ์นการแสดงหนงัสือและความรู้
เพื่อดึงดูดให้ประชาชนท่ีความสนใจในการอ่าน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรั้บการสนยัสนุนโดยรัฐบาล
ใหมี้การสนบัสนุนตั้งแต่อุตสาหกรรมตน้น ้ าใหมี้การแข่งขนัและความสามารถในการผลิตท่ีดีข้ึน และจะตอ้งให้
ทุกชุมชนในประเทศมีร้านคา้หนงัสืออยา่งนอ้ยหน่ึงแห่ง 

อีกทั้งจากบทสัมภาษณ์ยงัพบวา่ปัจจยัภายนอก ท่ีมีผลในการขบัเคล่ือนต่อระบบธุรกิจหนงัสืออย่าง
มาก คือ งบโฆษณา ดงัเห็นเพิ่มเติมจากงานวิจยัท่ีกล่าวมา โดยนายพชร จงกมานนท ์อุปนายกฝ่ายส่ือบูรณาการ 
สมาคมการพิมพ ์ให้ขอ้เสนอแนะ รัฐควรเขา้มาสนบัสนุน 1)ดา้นก าลงัซ้ือ 2) ดา้นการลดตน้ทุนการผลิต 3)การ
สร้างผลก าไรท่ีสมดุลกบัความสามารถทางการซ้ือของผูบ้ริโภค  

ทั้งน้ีระบบธุรกิจหนงัสือของประเทศไทยยงัตอ้งมีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการอ่านของคนไทยอีก
มาก จึงตอ้งอาศยังานวิจยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุนไม่ให้วฒันธรรมการอ่านหรือ
การเขียนไม่วา่จะแบบรูปเล่มหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกครอบง าโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงอาจน าไปสู่การล่ม
สลายของวฒันธรรมได ้เพราะหนงัสือคือสินทรัพยท์างวฒันธรรมท่ีจะตอ้งรักษาไวใ้หค้งอยูเ่สมอไป 
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