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Super Bookstore และ Bookstore Chain ในประเทศไทย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในฐานะที่เปนหนอนหนังสือ (ตัวโต) ผมอดรูสึกเศรามิไดที่เห็นความตกตํ่ าของ
ธรุกิจรานหนังสือ  ทัง้ในกรณรีานหนังสือดวงกมล (SEACON Square) และเครือขายรานหนังสือ
ดอกหญา

บานผมอยูบางกรวย แตตองขับรถขามเมืองไป SEACON Square ทุกเดือน และ
ทุกครั้งผมตองใชเวลาจมอยูในรานหนังสือดวงกมลนานนับชั่วโมง ผมเปนแฟนของดวงกมล 
มาเกือบสามทศวรรษ ซื้อหนังสือจากดวงกมลเกือบทุกสาขา ไมวาจะเปนสุขุมวิท สยามสแควร  
สุริวงศ รามคํ าแหง และทายที่สุด SEACON Square  โดยไมละเวนแมแตพัทยา  และ Alliance 
Francais

รานหนังสือดวงกมลที่ SEACON Square เมือ่แรกเปดโฆษณาวาเปนรานหนังสือ
ทีใ่หญทีสุ่ดในอาเซยีตะวันออกเฉียงใต ซึ่งก็นาจะเปนเชนนั้น พื้นที่อันมหึมายอมยังความพอใจแก
หนอนหนังสือเปนอยางยิ่ง โดยที่มีทั้งแบบเรียนและตํ าราตั้งแตระดับอนุบาลศึกษาจนถึง 
อุดมศึกษา มีหนังสือวิชาการทุกสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ดวงกมล 
(SEACON Square) เปนที่ชุมนุมของ Pocket Books ภาษาอังกฤษ  ทั้ง Fiction และ Non Fiction  
ทีน่ีเ่ปนสวรรคของผูสนใจวรรณกรรม  เพราะมีทั้งวรรณกรรมคลาสสิกและวรรณกรรมสมัยใหม

แนวความคิดในการเปดรานหนังสือขนาดใหญ ที่เรียกวา Super Bookstore  
เปนแนวความคิดในสังคมตะวันตก ในอังกฤษ รานหนังสือขนาดใหญมีมาชานานแลว ดังกรณี 
Foyles of London  หากศกึษาพฒันาการของธุรกิจรานหนังสือ  ก็จะพบวา  ธุรกิจดังกลาวนี้ 
เตบิโตจากรานหนังสืออิสระ (Independent Bookstore) ซึง่เติบใหญเปนรานหนังสือขนาดใหญ 
ในเวลาตอมา โดยที่บางธุรกิจจัดตั้งระบบเครือขายสาขาที่เรียกวา Bookstore Chain  ดุจเดียวกับ
เครอืขายสาขาหางสรรพสินคาหรือรานอาหารประเภท ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast Food Chain) 
กลาวอกีนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการแม็กโดนัลดุวัตร (McDonaldization) มิไดเกิดขึ้นในธุรกิจราน
อาหารเทานัน้ หากยังเกิดขึ้นในธุรกิจรานหนังสืออีกดวย
 แมวารานหนังสือขนาดใหญในลักษณะ Super Bookstore มมีาชานานแลว แต
การจัดระบบเครือขายสาขาที่เปน Super Bookstore Chain เปนปรากฏการณใหมที่มีอายุไมเกิน
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สองทศวรรษ ในสหรัฐอเมริกา มี Super Bookstore Chain ที่สํ าคัญอยู 2 กลุม คือ Barnes and 
Noble และ Borders Group ทัง้สองกลุมแขงกันเปด Super Bookstore ต้ังแตป 2535 เปน 
ตนมา

Super Bookstore นอกจากมพีืน้ที่อันกวางใหญไพศาลแลว ยังมีสตอกหนังสือ
นับแสนรายการ ใหบริการในชวงเวลาอันยาวนาน ปดรานดึก มีมุมสงบสํ าหรับอานหนังสือ  
มีบริเวณสํ าหรับด่ืมนํ้ าชากาแฟและจัดรายการทางวัฒนธรรม ดังเชนการพบปะนักเขียน  
การสนทนาและการอภิปรายเกี่ยวกับโลกหนังสือ เปนตน

ดวงกมล (SEACON Square) พยายามเดินตามแนวทางของ Super Bookstore
เพยีงแตมไิดจัดมุมกาแฟและมุมอานหนังสือ กระนั้นก็ตาม มีความพยายามที่จะจัดรายการดาน
วฒันธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการฉายภาพยนตร  และการอานบทกวีเปนครั้งคราว

ในชวงเวลา 2-3 เดือนที่ผานมานี้  สภาพของดวงกมล (SEACON Square)  
ทรุดลงอยางเหน็ไดชดั พื้นที่บางสวนถูกปด หิ้งหนังสือจํ านวนไมนอยวางเปลา การนํ าเขาหนังสือ
ใหมจากตางประเทศชะลอลง ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งปรากฏมาแตปลายป 2539 กํ าลัง 
สงผลตอสํ านักพิมพและรานหนังสือ รายไดจากการขายตกตํ่ าตามความตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ 
สํ านักพิมพและรานหนังสือจํ านวนมากประสบปญหาการขาดสภาพคลอง โดยที่ดวงกมล 
ไมสามารถรอดพนจากผลกระทบดังกลาวนี้ มิหนํ าซํ้ ายังตองเผชิญพิษเงินบาทอีกดวย ในเมื่อ 
ดวงกมลประกอบธุรกิจการนํ าเขาหนังสือจากตางประเทศ

แทที่จริงแลว การเลือก SEACON Square เปนที่ต้ัง Super Bookstore มี 
ปญหาตั้งแตตน เนื่องจากมีลูกคาเนืองแนนเฉพาะวันเสารและอาทิตย รวมทั้งวันหยุดราชการ 
อ่ืนๆ ในวันธรรมดา ลูกคาบางตา  Super Bookstore มอิาจด ํารงอยูไดเพียงดวยรายไดเฉพาะ 
วนัหยุดราชการ  เพราะ Super Bookstore ตองเก็บสตอกหนังสือจํ านวนมาก  มไิยตองกลาวถึง 
คาเชาและคาใชจายในการดํ าเนินงานอื่นๆ การเลือก SEACON Square เปนที่ต้ัง Super 
Bookstore มคีวามหมายเทากับการยก Super Bookstore ไปต้ังไวชานเมือง  ขนาดของตลาด 
อันจํ ากัดจึงมีผลตอกระแสรายได  ถึง Super Bookstore ใหประโยชนแกหนอนหนังสือ เพราะ 
สตอกหนังสือจํ านวนมาก จึงชวยประหยัดคาโสหุยในการซื้อหนังสือ อยางนอยที่สุดไมตอง 
ตระเวนหาซื้อหนังสือหลายราน แตสํ าหรับหนอนหนังสือที่อยูในเขตเมืองชั้นใน หรืออาศัยอยู 
ชานเมอืงอืน่  ตนทุนการเดินทางนับเปนตนทุนที่สํ าคัญ

ดวงกมลเปนธุรกิจรานหนังสือแรกๆที่พยายามจัดระบบเครือขายสาขาในลักษณะ 
Bookstore Chain  แตไมสูประสบความสํ าเร็จมากนัก สาขาหลายตอหลายสาขาตองปดไป  
เนือ่งจากธุรกิจซบเซา สาขาที่เปดในระยะแรกๆ (สุขุมวิท สยามสแควร สุริวงศ และพัทยา) เนน 
การขายหนงัสอืภาษาตางประเทศ ซึ่งขนาดของตลาดคอนขางเล็ก บางสาขาตองปดไปเนื่องจาก
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ปญหาการจราจรและปญหาที่จอดรถ Asia Book ซึ่งเนนการขายหนังสือภาษาตางประเทศ 
เหมือนกัน กลับประสบความสํ าเร็จในการเปดสาขามากกวา เนื่องจากใหความสํ าคัญในการ
วเิคราะหที่ต้ัง (Location Analysis) และไมเนนความหวือหวา ในประการสํ าคัญ  จัดตั้งสาขาใหมี
ขนาดอันพอเหมาะกับขนาดของตลาด

ในหมูรานหนังสือที่เนนการขายหนังสือภาษาไทย รานหนังสือเกาแก ดังเชน 
โอเดยีนสโตรและแพรพิทยา  ถึงจะขยายสาขา  แตมิไดมุงจัดตั้ง Bookstore Chain บรรดาธุรกิจ
รานหนังสือที่มีนโยบายจัดตั้งระบบเครือขายสาขา ไมวาจะเปนดอกหญา ซีเอ็ด และนายอินทร 
ลวนเปนผูมาทีหลัง (The Latecomer) ในธุรกิจนี้  โดยมีอายุไมเกินสองทศวรรษ

ดอกหญา ซีเอ็ด และนายอินทร แตกตางจากรานหนังสือที่ผุดขึ้นในชวงเวลา 
เดียวกัน เพราะมิไดประกอบธุรกิจรานหนังสือเพียงอยางเดียว หากแตประกอบธุรกิจสํ านักพิมพ
ดวย ในขณะที่รานหนังสือที่ผุดขึ้นนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมามิไดประกอบธุรกิจ
สํ านักพิมพ บรรดารานหนังสือเกาบริเวณเวิ้งนาครเขษมและวังบูรพา รวมทั้งดวงกมล ซึ่งเคย
ประกอบธรุกจิสํ านกัพิมพดวย คอยๆถอนตัวจากธุรกิจนี้ อยางนอยที่สุดรายการหนังสือที่จัดพิมพ
ลดลงไปเปนอันมาก

ดวยเหตทุีด่อกหญา ซีเอ็ด และเครือนายอินทรประกอบธุรกิจทั้งรานหนังสือและ 
สํ านกัพมิพ ความจ ําเปนในการจัดจํ าหนายหนังสือที่จัดพิมพอาจเปนแรงผลักดันใหจัดตั้งตั้งระบบ
เครอืขายสาขา  ในบรรดาเครือขายทั้งสาม  ซีเอ็ดและนายอินทรเชื่องชากวาดอกหญามาก

ในชวงเวลากวาทศวรรษที่ผานมานี้ ดอกหญาขยายตัวอยางรวดเร็ว ไมจํ าเพาะแต
ธุรกิจสํ านักพิมพและธุรกิจรานหนังสือเทานั้น หากทวายังกาวลวงไปประกอบธุรกิจการนํ าเขา
หนงัสอืตางประเทศ และธุรกิจอ่ืน อันอาจรวมธุรกิจภาพยนตรดวย วาจํ าเพาะธุรกิจรานหนังสือ 
ดอกหญาสะสมสวนเกินทางเศรษฐกิจในระยะแรกจากการจํ าหนาย ส.ค.ส. บัตรอวยพร และสมุด
ไดอะรี่ อีกทั้งผอนคลายขีดจํ ากัดทางการเงินดวยการระดมสมาชิกและกํ าหนดเงื่อนไขผูกพัน 
ใหสมาชกิซือ้หนงัสือของสํ านักพิมพดอกหญา เมื่อชื่อ "ดอกหญา" ติดตลาด ดอกหญาเริ่มจัดตั้ง
ระบบสัมปทาน (Franchise System) หารายไดจากการเก็บคาสัมปทานจากผูประกอบการธุรกิจ
รานหนงัสอืหนาใหมที่ตองการใชชื่อ "ดอกหญา" เปนชื่อราน โดยที่รูปลักษณของรานเหมือนกับ
รานหนงัสอืดอกหญาที่ต้ังอยูกอนแลว ในปจจุบัน มีรานหนังสือภายใตระบบสัมปทาน "ดอกหญา" 
มากกวา 60 ราน  ทกุรานรบัหนังสือจากบริษัท สามัคคีสาร (ดอกหญา) จํ ากัด (มหาชน)  บรรดา
สํ านกัพมิพทีต่องการวางหนังสือรานดอกหญา ตองสงหนังสือใหบริษัท สามัคคีสาร (ดอกหญา) 
จ ํากดั  โดยทีส่ามัคคีสารนํ าไปวางขายในรานดอกหญาอีกทอดหนึ่ง  สามัคคีสารจึงมีสภาพเสมือน
หนึ่งศูนยกลางการจายแจกหนังสือ (Distribution Centre) ของเครือขายดอกหญา  เมื่อราน 
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ดอกหญาขายหนังสือได ก็ตองชํ าระคาหนังสือแกสามัคคีสาร โดยที่สามัคคีสารนํ าไปชํ าระแก
สํ านกัพมิพผูผลิตหนังสือนั้นอีกทอดหนึ่ง

ดวยเหตุอันไมปรากฏชัดเจน สามัคคีสารเผชิญปญหาการขาดสภาพคลอง  
ไมสามารถชํ าระคาหนังสือแกสํ านักพิมพและสายสงจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ านักพิมพ
ประพันธสาสน บริษทังานดี จํ ากัด (ในเครือหนังสือพิมพมติชน) และสายสงเคล็ดไทย ผลที่ตามมา
ก็คือ สํ านักพิมพและสายสงจํ านวนมากลังเลที่จะวางหนังสือกับสามัคคีสาร บรรดารานหนังสือ
ดอกหญาที่อยูในระบบสัมปทานตองเผชิญปญหาธุรกิจตามไปดวย ผูประกอบธุรกิจรานหนังสือ
หนาใหมจํ านวนมากเขาสูระบบเครือขายดอกหญา โดยหวังประโยชนจากชื่อเสียงของดอกหญา 
ทั้งในดานการตลาดและการรับหนังสือจากสํ านักพิมพและสายสงตางๆ แตแลวการสูญเสียความ
นาเชือ่ถอืทางการเงินของสามัคคีสาร (ดอกหญา) ทํ าใหเครือขายดอกหญาเหลานี้ขาดหนังสือที่จะ
จํ าหนาย จนแตละรานตองดิ้นรนสั่งซื้อหนังสือเอง ผลกระทบยังลามไปสูบรรดาสํ านักพิมพที่พึ่ง
สามคัคีสารเปนสายสง ดังเชนซีเอ็ดดวย

ภาวะตกตํ่ าของดวงกมล (SEACON Square) และวิกฤติการณการเงินของ
สามคัคสีาร (ดอกหญา) กอใหเกิดคํ าถามพื้นฐานวา  Super Bookstore และ Bookstore Chain
สามารถดํ ารงอยูและเติบโตในสังคมไทยตอไปไดหรือไม   หาก Super Bookstore และ Bookstore 
Chain เปน 'ส่ิงแปลกปลอม' สํ าหรบัสังคมไทย เพราะเหตุยังไมถึงกาละอันเหมาะสม  ดวงกมล 
กเ็ปน 'ผูมากอนกาล'  เพราะเปนผูบุกเบิกทั้ง Bookstore Chain และ Super Bookstore

ในฐานะหนอนหนังสือ  ผมมีความพึงใจ Super Bookstore อยางหาที่เปรียบมิได 
แตเมื่อวิเคราะหขอเท็จจริงทางธุรกิจ  Super Bookstore ยากทีจ่ะดํ ารงอยูในสังคมเศรษฐกิจไทย
ในปจจบัุนได ตราบเทาที่อัตราการสืบพันธุของหนอนหนังสือคอนขางตํ่ า

ตรงกนัขาม  ผมมีความเชื่อวา Bookstore Chain มโีอกาสอยูรอดในสังคมไทยได 
แมจะมรีะบบเครือขายสาขาที่ไมสูประสบความสํ าเร็จดังเชนดวงกมล  แตก็มีเครือขายสาขาดังเชน
Asia Books ทีส่ามารถเตบิโตอยางชาๆ  วิกฤติการณการเงินของสามัคคีสาร (ดอกหญา) มิใชดัชนี
ทีบ่งบอกวา ระบบเครือขายสาขารานหนังสือมิอาจเติบโตในสังคมไทยได ปญหาของสามัคคีสาร 
(ดอกหญา) อาจเกิดจากความผิดพลาดในการบริหาร การขยายตัวโดยไมประเมินศกัยภาพของตน
เอง และความไมสามารถในการประเมินสภาวการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

แมวา Bookstore Chain จะยงัไมส้ินอนาคตในสังคมเศรษฐกิจไทย  แตระบบ
สัมปทานดังที่ดอกหญาใชในการขยายฐานธุรกิจมิอาจใชไดตอไป ผูประกอบธุรกิจรานหนงสือได
เรียนรูจากระบบเครือขายสาขาดอกหญาแลววา การหวังเติบโตทางลัดดวยการใชยี่หอของคนอื่น 
มีภาวะความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารและความไมจริงใจของเจาของยี่หอ 
มไิยตองกลาววา อาจมีภาวะความเสี่ยงอันเกิดจากความประพฤติมิชอบอีกดวย
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