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ภูมิธุรกิจรานหนังสือในประเทศไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งปรากฏมาตั้งแตปลายป 2539 กําลังสงผลตอธุรกิจ
สํานักพิมพและรานหนังสือ รายไดจากการขายตกตํ่าตามความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ สํานักพิมพ
และรานหนังสือจํานวนมากประสบปญหาการขาดสภาพคลอง กรณีที่เปนขาวอื้อฉาว ก็คือ กรณี
บริษทั สามัคคีสาร (ดอกหญา) จํากัด (มหาชน) ไมสามารถชําระหนี้แกสํานักพิมพและสายสง
หนังสือ จนผูบ ริหารซึ่งเปนผูถือหุนใหญดวย จําตองหลบหนาเจาหนี้เปนการชั่วคราว
ในชวงเวลากวาสี่ทศวรรษที่ผานมานี้ ภูมิธุรกิจและผังธุรกิจรานหนังสือในประเทศ
ไทยแปรเปลีย่ นไปเปนอันมาก ในทศวรรษ 2490 ธุรกิจรานหนังสือในตางจังหวัดยังปรากฏไมมาก
นัก สวนแบงตลาดหนังสือจึงกระจุกอยูกับรานหนังสือในจังหวัดพระนครและธนบุรี ตอเมื่อมีการ
กระจายสถานศึกษาไปสูสวนภูมิภาค ทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู ธุรกิจรานหนังสือจึงผุดขึ้น
ในเมืองอันเปนสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา รวมตลอดจนเมืองใหญ อันมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
การขยายตัวของธุรกิจหนังสือพิมพมีผลตอการเติบโตของธุรกิจรานหนังสือดวย รานหนังสือจํานวน
มากกอเกิดจากการจําหนายหนังสือพิมพเปนปฐม แลวจึงขยายไปสูการขายหนังสือเลม แตการ
ขยายตัวของธุรกิจหนังสือพิมพเปนผลจากระดับการศึกษาของประชาชนอยางมิอาจปฏิเสธได
ดวยเหตุดังนี้ การศึกษาที่มีมากขึ้นของประชาชน ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ นับเปน
เหตุปจ จัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจรานหนังสือขยายไปสูสวนภูมิภาค
ในจังหวัดพระนครและธนบุรี รานหนังสือผุดขึ้นเพื่อใหบริการแกนักเรียนและ
นั ก ศึ ก ษาใกล ส ถาบั น การศึ ก ษาขนาดใหญ ส ว นใหญ จํ ากั ด การขายเฉพาะแบบเรี ย นและ
เครื่องเขียน รานสมใจนับเปนตัวอยางอันดีของขอความนี้ เพราะกอเกิดขึ้นมาเพื่อใหบริการแก
นักเรียนโรงเรียนเพาะชางและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย การขยายตัวของรานหนังสือประเภทนี้
ยังคงมีตอ มาเมือ่ มีจํานวนสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ความขอนี้เปนจริงในสวนภูมิภาคดวย
ธุรกิจรานหนังสือที่ขายหนังสือทั่วไปที่มิใชแบบเรียนมักจะเปลี่ยนที่ตั้งตาม ‘ศูนย
การคา’ ในยุคที่เวิ้งนาครเขษมเปน ‘ศูนยการคา’ และศูนยการบันเทิงในจังหวัดพระนครและธนบุรี
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ธุ ร กิ จ ร า นหนั ง สื อ กระจุ ก อยู  ใ นเวิ้ ง นาครเขษม ตั ว อย า งของร า นหนั ง สื อ ในบริ เ วณนี้ ไดแก
บรรณาคาร ฯลฯ
ครัน้ เมื่อเวิ้งนาครเขษม ‘รวงโรย’ ประกอบกับมี ‘ศูนยการคา’ ใหมผุดขึ้นในบริเวณ
วังบูรพาในชวงทศวรรษ 2500 ธุรกิจรานหนังสือผุดขึ้นในบริเวณวังบูรพาดวย ไมวาจะเปนคลัง
วิทยา แพรพิทยา โอเดียนสโตร อุดมสาสน บํารุงสาสน และกาวหนา รวมตลอดจนแผนกหนังสือ
ของหางเซ็นทรัลดีพารตเมนตสโตร (วังบูรพา) หนอนหนังสือตบเทาสูวังบูรพาดุจเดียวกับที่เคย
ตบเทาสูเวิ้งนาครเขษมกอนหนานั้น ธุรกิจรานหนังสือและสํานักพิมพในบริเวณเวิ้งนาครเขษม
รวงโรยตามกาลเวลา ศูนยแหงความเจริญยายไปสูวังบูรพา
แตวังบูรพาเปนศูนยธุรกิจรานหนังสือและสํานักพิมพไดเพียงทศวรรษเศษ ความ
รวงโรยก็มาเยือน เมื่อมีการกอสรางศูนยการคาสยามสแควรในทศวรรษ 2510 ศูนยกลางการ
จับจายใชสอยและศูนยการบันเทิงของคนกรุงเทพฯยายจากวังบูรพาไปสูสยามสแควร ธุรกิจราน
หนังสือผุดขึน้ ทีน่ นั่ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งดวงกมล บรรณกิจ และสาขาของโอเดียนสโตร
เมื่อศูนยการคาขยายสูบริเวณราชประสงค ธุรกิจรานหนังสือมิไดตามแหไปดวย
ภายหลังทศวรรษ 2510 กระบวนการสรางบานแปงเมือง (urbanization) ของกรุงเทพมหานคร
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ศูนยการคาและศูนยกลางการจับจายใชสอยมิไดกระจุกตัวอยูในเขตเมือง
ชัน้ ในดังปางกอน หากแตกระจายไปอยูตามชานเมืองหลากทิศ แมจะยังคงมีรานหนังสือผุดขึ้นใน
ศูนยการคาเหลานี้ เพื่อสนองความตองการของประชาชนแถบชานเมือง แตภาพของธุรกิจราน
หนังสือพรอมกันยายที่ตั้งของศูนยการคาหนังสือ จากเวิ้งนาครเขษมไปสูวังบูรพา และจาก
วังบูรพาไปสูสยามสแควร ไมปรากฏใหเห็นอีกตอไป สวนสําคัญเปนเพราะความจํากัดดานเงินทุน
ของรานหนังสือเหลานี้ และขนาดของตลาดชานเมืองแตละแหงที่ไมใหญพอ
จวบจนประมาณกลางทศวรรษ 2520 ธุรกิจรานหนังสือเปนสวนควบของธุรกิจ
สํานักพิมพ กลาวคือ สํานักพิมพมักจะมีรานหนังสือของตนเอง ความขอนี้เปนจริงสําหรับราน
หนังสือทุกรานในบริเวณเวิ้งนาครเขษมและวังบูรพา บรรณาคารในเวิ้งนาครเขษมมีชื่อเสียงในการ
ตีพิมพหนังสือประวัติศาสตรและบรรดาหนังสือที่กรมศิลปากรและหอสมุดแหงชาติเปนผูดูแล
ลิขสิทธิ์ ความขอนี้เปนจริงสําหรับคลังวิทยาในบริเวณวังบูรพาดวย ทั้งแพรพิทยา โอเดียนสโตร
และกาวหนามีชื่อเสียงในการจัดพิมพหนังสือสารคดี หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Non Fiction
สวนอุดมสาสนและบํารุงสาสนมุงผลิตนวนิยายและหนังสือเริงรมย สํานักพิมพกาวหนามีชื่อเสียง
จากการจัดพิมพนิตยสารสอนภาษาอังกฤษชื่อ Progress ซึง่ รุงเรืองในชวงทศวรรษ 2500 และตน
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ทศวรรษ 2510 แตธุรกิจของสํานักพิมพเริ่มซบเซาภายหลังมรณกรรมของเจาของรุนแรก รวมทั้ง
จุดจบของ Progress ดวย สํานักพิมพโอเดียนสโตรเขาไปยึดพื้นที่แทนภายหลัง ดวยการออก
นิตยสารสอนภาษาอังกฤษ ชื่อ Future
วิกฤติการณนํ้ามันทั้งในป 2516 – 2517 และป 2522 มีผลกระทบตอธุรกิจสํานัก
พิมพและธุรกิจรานหนังสือเปนอันมาก เนื่องจากราคากระดาษและตนทุนการพิมพอื่นๆถีบตัว
สูงขึน้ เมือ่ ถูกซําเติ
้ มโดยภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันยาวนานระหวางป 2523-2529 โฉมหนาของ
ร า นหนั ง สื อ ในวั ง บู ร พาเปลี่ ย นแปลงไปมาก แพร พิ ท ยาและก า วหน า หยุ ด ธุ ร กิ จสํ านัก พิม พ
โดยประกอบธุรกิจรานหนังสือเพียงอยางเดียว ธุรกรรมของคลังวิทยา อุดมสาสน และบํารุงสาสน
ลดลงไปมาก โอเดียนสโตรหันไปพิมพตําราระดับอุดมศึกษา อนิจลักษณะดังกลาวนี้ปรากฏใหเห็น
มากอนแลวในเวิ้งนาครเขษม ซึ่งธุรกิจสํานักพิมพหดตัว คงเหลือแตธุรกิจรานหนังสือ ดวงกมล
แหงสยามสแควรกเ็ ผชิญการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ดวย ทั้งๆที่เคยมีบทบาทสําคัญในการพิมพหนังสือ
ในชวงหลังป 2515 แตแลวก็ตองลดธุรกรรมดานสําหนักพิมพลงนับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520
เปนตนมา
หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 สํานักพิมพขนาดกลาง
และขนาดเล็กผุดขึน้ จํานวนมาก สํานักพิมพเหลานี้เกือบทั้งหมดไมมีรานหนังสือของตนเอง สวน
สํานักพิมพดงั้ เดิมที่มีรานหนังสือของตนเอง ทั้งในเวิ้งนาครเขษม วังบูรพา และสยามสแควร คอยๆ
ถอนตัวจากธุรกิจสํานักพิมพ คงไวแตธุรกิจรานหนังสือ บรรดารานหนังสือที่ผุดขึ้นตามศูนยการคา
ตางๆนับตัง้ แตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา เกือบทั้งหมดมิไดประกอบธุรกิจสํานักพิมพ การ
แบงแยกระหวางธุรกิจสํานักพิมพกับธุรกิจรานหนังสือจึงปรากฏอยางชัดเจนมากขึ้น
กระนัน้ ก็ตาม สํานักพิมพเกิดใหมบางสํานักกระจายธุรกิจไปประกอบกิจการราน
หนังสือดวย ดังกรณีรานหนังสือดอกหญา นายอินทร และซีเอ็ด แตกรณีเชนนี้นับเปนสวนนอย
การเปดรานหนังสือเพื่อใหบริการแกตลาดเฉพาะดาน หรือที่เรียกวา Niche
Market มิใชปรากฏการณใหมในสังคมไทย รานขายแบบเรียนนับเปนตัวอยางของความขอนี้
ศึกษาภัณฑ ซึง่ เปนรานคาขององคการคุรุสภา ถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อสนองความตองการของตลาด
เฉพาะดังกลาวนี้ ยิ่งคุรุสภาเปนผูจัดพิมพแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการดวยแลว ศึกษาภัณฑ
จึงมีบทบาทสําคัญในการจําหนายแบบเรียนดังกลาวนี้ แตเปนเพราะการบริหารแบบกึ่งราชการ
ทําใหศกึ ษาภัณฑไมสามารถสนองความตองการตลาดที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย (University Bookstore) เปนพัฒนาการในแนวทาง
เดียวกับรานขายแบบเรียน เพียงแตมุงใหบริการแกชุมชนมหาวิทยาลัย เริ่มตนดวยศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามมาดวยศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยหนังสือ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเหลานี้มักจะมีการขยายสาขาตามวิทยาเขต
ดังกรณีศนู ยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ. ศูนยรังสิต) หรือไมไกลจากชายขอบวิทยาเขต
ดังกรณีศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สยามสแควร)
แนวความคิดเรื่อง Niche Market ทําใหแพรพิทยาเปลี่ยนโฉม ดวยการละทิ้ง
ธุรกิจสํ านักพิมพ หันมาขายแบบเรียนและตํ าราทางวิชาการ ตั้งแตระดับอนุบาลศึกษาจนถึง
อุดมศึกษา รวมทั้งหนังสือสารคดีที่เรียกวา Non Fiction แพรพทิ ยาประสบความสําเร็จในการเปด
สาขาทัง้ ทีศ่ นู ยการคาเซ็นทรัลลาดพราวและเซ็นทรัลปนเกลา การที่แพรพิทยาสามารถแทรกตัวเขา
ไปประกอบธุรกิจการขายแบบเรียนและตําราทางวิชาการไดนั้นเปนเพราะความงุมงามและเชื่องชา
ขององคการคาคุรุสภาในการขยายสาขาศึกษาภัณฑ ทั้งๆที่บริการการศึกษาขยายตัวในอัตราสูง
ในชวงสีท่ ศวรรษทีผ่ านมานี้ ซึ่งทําใหความตองการบริการการขายแบบเรียนและตําราทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นตามไปดวย แพรพิทยาจับตลาดนี้ได และพยายามใหบริการดวยการระดมหนังสือจาก
สํานักพิมพทุกแหง แมขนาดของรานแพรพิทยามิอาจถือเปน Super Bookstore ตามนิยาม
อเมริกนั แตเมื่อเทียบเคียงกับบรรทัดฐานของไทย ตองนับเนื่องเปน Super Bookstore
รานหนังสือภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) นับเปนรานหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่มุง
ใหบริการแก Niche Market แมในระยะแรกจะมุงใหบริการแกชาวตางประเทศในเมืองไทย แตเมื่อ
คนไทยไดรับการศึกษาจากอัสดงคตประเทศมากขึ้น ตลาดดังกลาวนี้ก็ขยายใหญตามไปดวย ใน
ทศวรรษ 2490 รานหนังสือภาษาตางประเทศมีไมมาก ที่สําคัญไดแก บริษัท นิพนธ จํากัด และ
บริษทั ประมวลมิตร จํากัด ในปจจุบัน ยักษใหญในธุรกิจรานหนังสือตางประเทศ ไดแก ดวงกมล
และ Asia Books ยักษใหญทั้งสองขยายเครือขายสาขาในลักษณะ Bookstore Chain โดยที่
ดวงกมลตอง ‘ลางมือในอางทองคํา’ เมือ่ มิอาจโตคลื่นเศรษฐกิจได
รานหนังสือเริงรมยเปนอีกตัวอยางหนึ่งของรานหนังสือที่มุงใหบริการแก Niche
Market บริเวณผานฟา (ถนนหลานหลวงและถนนนครสวรรค) เปนแหลงผลิตหนังสือเริงรมยแต
ดัง้ เดิม เริม่ ตนดวยสํานักพิมพเพลินจิตตั้งแตทศวรรษ 2490 รานหนังสือในบริเวณนี้มุงขายหนังสือ
เริงรมยและหนังสือสารคดีสําหรับตลาดระดับลาง แตตลาดหนังสือเริงรมยนับตั้งแตทศวรรษ 2520
เปนตนมาแปรเปลี่ยนไปมาก โดยมิไดถูกครอบงํ าโดยนวนิยายอีกตอไป สวนแบงตลาดของ
นวนิ ย ายถู ก หนัง สือ การตูน แย ง ชิงไปอยา งสํ าคัญ ทั้ง นี้เ ปน ผลจากอิท ธิ พ ลของญี่ ปุน ทั้ง ทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การขยายตัวของขบวนการ Nipponization ทําใหผานฟากลายเปนแหลง
ผลิตและขายหนังสือการตูนญี่ปุน เมื่อเด็กวัยรุนไทยติดการตูนญี่ปุน รานหนังสือการตูนญี่ปุน
ผุดขึน้ ตามศูนยการคาตางๆ ทั้งนี้ดวยอิทธิพลของ Nipponization หรือ Japanization นั่นเอง

5
ภูมิธุรกิจรานหนังสือในกรุงเทพมหานครแปรเปลี่ยนไปมากนับตั้งแตทศวรรษ
2520 เปนตนมา กรุงเทพฯไมมีศูนยการคาหรือศูนยการบันเทิง ‘หลัก’ ดังเชนทีเ่ คยมีเวิ้งนาครเขษม
วังบูรพา และสยามสแควรอกี ตอไป ดวยเหตุที่ปริมณฑลของกรุงเทพฯขยายใหญขึ้นมาก อันเปน
ผลจากการขยาตัวอยางรวดเร็วของขบวนการสรางบานแปงเมือง ประกอบกับความแอัดของการ
จราจร ตนทุนการเดินทางไปยังศูนยการคาหลักจึงเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ การสรางศูนยการคา
หลักในใจกลางเมืองยังตองเผชิญปญหาที่ดินราคาแพง เหตุปจจัยตางๆเหลานี้ทําใหศูนยการคา
หรือศูนยการบันเทิงผุดขึ้นบริเวณชานเมืองมากกวาที่จะเลือกที่ตั้งในใจกลางเมือง
ธุรกิจรานหนังสือนิยมเลือกที่ตั้งในศูนยการคามากกวาที่จะแยกตัวตั้งรานเปน
เอกเทศ เหตุผลสําคัญเปนเพราะศูนยการคาเปนศูนยกลางการจับจายใชสอย ตนทุนปฏิบัติการ
(Transaction Cost) หรือคาโสหุยในการจับจายใชสอย ไมวาจะเปนคาใชจายในการเดินทาง
เวลาทีเ่ สียไปในการจับจายใชสอย รวมตลอดจนตนทุนสารสนเทศ (Information Cost) กลายเปน
ตนทุนทีส่ าคั
ํ ญ การตัง้ รานหนังสือในศูนยการคาชวยประหยัดตนทุนเหลานี้ ยิ่งกรุงเทพฯขยายใหญ
มากเพียงใด และกาจราจรแออัดและติดขัดมากเพียงใด ตนทุนเหลานี้ยิ่งมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจของผูบ ริโภคมากเพียงนั้น รานหนังสือนอกศูนยการคาที่สําคัญไดแก รานขายแบบเรียน
ตํารา และเครื่องเขียน ซึ่งมักตั้งอยูใกลสถานศึกษา

