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ภูมิธุรกิจรานหนังสือในประเทศไทย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งปรากฏมาตั้งแตปลายป 2539 กํ าลังสงผลตอธุรกิจ
สํ านักพิมพและรานหนังสือ รายไดจากการขายตกตํ่ าตามความตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ สํ านักพิมพ
และรานหนงัสอืจํ านวนมากประสบปญหาการขาดสภาพคลอง กรณีที่เปนขาวอื้อฉาว ก็คือ กรณี
บริษทั สามคัคสีาร (ดอกหญา) จํ ากัด (มหาชน) ไมสามารถชํ าระหนี้แกสํ านักพิมพและสายสง
หนงัสอื จนผูบริหารซึ่งเปนผูถือหุนใหญดวย จํ าตองหลบหนาเจาหนี้เปนการชั่วคราว

ในชวงเวลากวาสี่ทศวรรษที่ผานมานี้ ภูมิธุรกิจและผังธุรกิจรานหนังสือในประเทศ
ไทยแปรเปลีย่นไปเปนอันมาก ในทศวรรษ 2490 ธุรกิจรานหนังสือในตางจังหวัดยังปรากฏไมมาก
นัก สวนแบงตลาดหนังสือจึงกระจุกอยูกับรานหนังสือในจังหวัดพระนครและธนบุรี ตอเมื่อมีการ
กระจายสถานศกึษาไปสูสวนภูมิภาค ทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู ธุรกิจรานหนังสือจึงผุดขึ้น
ในเมอืงอนัเปนสถานที่ต้ังของสถาบันการศึกษา รวมตลอดจนเมืองใหญ อันมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
การขยายตวัของธรุกจิหนังสือพิมพมีผลตอการเติบโตของธุรกิจรานหนังสือดวย รานหนังสือจํ านวน
มากกอเกิดจากการจํ าหนายหนังสือพิมพเปนปฐม แลวจึงขยายไปสูการขายหนังสือเลม แตการ
ขยายตัวของธุรกิจหนังสือพิมพเปนผลจากระดับการศึกษาของประชาชนอยางมิอาจปฏิเสธได 
ดวยเหตุดังนี้ การศึกษาที่มีมากขึ้นของประชาชน ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ นับเปน 
เหตปุจจยัสํ าคัญที่ทํ าใหธุรกิจรานหนังสือขยายไปสูสวนภูมิภาค

ในจังหวัดพระนครและธนบุรี รานหนังสือผุดขึ้นเพื่อใหบริการแกนักเรียนและ 
นักศึกษาใกลสถาบันการศึกษาขนาดใหญ สวนใหญจํ ากัดการขายเฉพาะแบบเรียนและ 
เครื่องเขียน รานสมใจนับเปนตัวอยางอันดีของขอความนี้ เพราะกอเกิดขึ้นมาเพื่อใหบริการแก 
นกัเรยีนโรงเรยีนเพาะชางและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย การขยายตัวของรานหนังสือประเภทนี้
ยงัคงมตีอมาเมือ่มีจํ านวนสถานศึกษาเพิ่มข้ึน ความขอนี้เปนจริงในสวนภูมิภาคดวย

ธุรกิจรานหนังสือที่ขายหนังสือทั่วไปที่มิใชแบบเรียนมักจะเปลี่ยนที่ต้ังตาม ‘ศูนย
การคา’ ในยคุที่เวิ้งนาครเขษมเปน ‘ศูนยการคา’ และศนูยการบันเทิงในจังหวัดพระนครและธนบุรี 
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ธุรกิจรานหนังสือกระจุกอยู ในเวิ้งนาครเขษม ตัวอยางของรานหนังสือในบริเวณนี้ ไดแก  
บรรณาคาร ฯลฯ

คร้ันเมื่อเวิ้งนาครเขษม ‘รวงโรย’ ประกอบกับมี ‘ศูนยการคา’ ใหมผุดขึ้นในบริเวณ
วังบูรพาในชวงทศวรรษ 2500 ธุรกิจรานหนังสือผุดขึ้นในบริเวณวังบูรพาดวย ไมวาจะเปนคลัง
วทิยา แพรพิทยา โอเดียนสโตร อุดมสาสน บํ ารุงสาสน และกาวหนา รวมตลอดจนแผนกหนังสือ
ของหางเซ็นทรัลดีพารตเมนตสโตร (วังบูรพา) หนอนหนังสือตบเทาสูวังบูรพาดุจเดียวกับที่เคย 
ตบเทาสูเวิ้งนาครเขษมกอนหนานั้น ธุรกิจรานหนังสือและสํ านักพิมพในบริเวณเวิ้งนาครเขษม 
รวงโรยตามกาลเวลา ศูนยแหงความเจริญยายไปสูวังบูรพา

แตวังบูรพาเปนศูนยธุรกิจรานหนังสือและสํ านักพิมพไดเพียงทศวรรษเศษ ความ
รวงโรยก็มาเยือน เมื่อมีการกอสรางศูนยการคาสยามสแควรในทศวรรษ 2510 ศูนยกลางการ
จับจายใชสอยและศูนยการบันเทิงของคนกรุงเทพฯยายจากวังบูรพาไปสูสยามสแควร ธุรกิจราน
หนงัสอืผุดขึน้ทีน่ัน่ดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งดวงกมล  บรรณกิจ  และสาขาของโอเดียนสโตร

เมื่อศูนยการคาขยายสูบริเวณราชประสงค ธุรกิจรานหนังสือมิไดตามแหไปดวย 
ภายหลงัทศวรรษ 2510 กระบวนการสรางบานแปงเมือง (urbanization) ของกรุงเทพมหานคร
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ศูนยการคาและศูนยกลางการจับจายใชสอยมิไดกระจุกตัวอยูในเขตเมือง
ชัน้ในดงัปางกอน หากแตกระจายไปอยูตามชานเมืองหลากทิศ แมจะยังคงมีรานหนังสือผุดขึ้นใน
ศูนยการคาเหลานี้ เพื่อสนองความตองการของประชาชนแถบชานเมือง แตภาพของธุรกิจราน
หนังสือพรอมกันยายที่ต้ังของศูนยการคาหนังสือ จากเวิ้งนาครเขษมไปสูวังบูรพา และจาก 
วงับูรพาไปสูสยามสแควร ไมปรากฏใหเห็นอีกตอไป สวนสํ าคัญเปนเพราะความจํ ากัดดานเงินทุน
ของรานหนงัสือเหลานี้ และขนาดของตลาดชานเมืองแตละแหงที่ไมใหญพอ

จวบจนประมาณกลางทศวรรษ 2520 ธุรกิจรานหนังสือเปนสวนควบของธุรกิจ
สํ านักพิมพ กลาวคือ สํ านักพิมพมักจะมีรานหนังสือของตนเอง ความขอนี้เปนจริงสํ าหรับราน
หนงัสอืทกุรานในบริเวณเวิ้งนาครเขษมและวังบูรพา บรรณาคารในเวิ้งนาครเขษมมีชื่อเสียงในการ 
ตีพิมพหนังสือประวัติศาสตรและบรรดาหนังสือที่กรมศิลปากรและหอสมุดแหงชาติเปนผูดูแล
ลิขสทิธิ ์ ความขอนี้เปนจริงสํ าหรับคลังวิทยาในบริเวณวังบูรพาดวย ทั้งแพรพิทยา โอเดียนสโตร 
และกาวหนามีชื่อเสียงในการจัดพิมพหนังสือสารคดี หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Non Fiction  
สวนอุดมสาสนและบํ ารุงสาสนมุงผลิตนวนยิายและหนังสือเริงรมย สํ านักพิมพกาวหนามีชื่อเสียง 
จากการจัดพิมพนิตยสารสอนภาษาอังกฤษชื่อ Progress ซึง่รุงเรืองในชวงทศวรรษ 2500 และตน 
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ทศวรรษ 2510 แตธุรกิจของสํ านักพิมพเร่ิมซบเซาภายหลงัมรณกรรมของเจาของรุนแรก รวมทั้ง 
จุดจบของ Progress ดวย สํ านักพิมพโอเดียนสโตรเขาไปยึดพื้นที่แทนภายหลัง ดวยการออก
นติยสารสอนภาษาอังกฤษ ชื่อ Future

วกิฤตกิารณนํ้ ามันทั้งในป 2516 – 2517 และป 2522 มีผลกระทบตอธุรกิจสํ านัก
พิมพและธุรกิจรานหนังสือเปนอันมาก เนื่องจากราคากระดาษและตนทุนการพิมพอ่ืนๆถีบตัว 
สูงขึน้ เมือ่ถกูซํ ้าเติมโดยภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันยาวนานระหวางป 2523-2529 โฉมหนาของ
รานหนังสือในวังบูรพาเปลี่ยนแปลงไปมาก แพรพิทยาและกาวหนาหยุดธุรกิจสํ านักพิมพ  
โดยประกอบธุรกิจรานหนังสือเพียงอยางเดียว ธรุกรรมของคลังวิทยา อุดมสาสน และบํ ารุงสาสน
ลดลงไปมาก โอเดยีนสโตรหันไปพิมพตํ าราระดับอุดมศึกษา อนิจลักษณะดังกลาวนี้ปรากฏใหเห็น
มากอนแลวในเวิ้งนาครเขษม ซึ่งธุรกิจสํ านักพิมพหดตัว คงเหลือแตธุรกิจรานหนังสือ ดวงกมล 
แหงสยามสแควรกเ็ผชญิการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ดวย ทั้งๆที่เคยมีบทบาทสํ าคัญในการพิมพหนังสือ
ในชวงหลังป 2515 แตแลวก็ตองลดธุรกรรมดานสํ าหนักพิมพลงนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 
เปนตนมา

หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 สํ านักพิมพขนาดกลาง
และขนาดเลก็ผดุขึน้จ ํานวนมาก สํ านักพิมพเหลานี้เกือบทั้งหมดไมมีรานหนังสือของตนเอง สวน
สํ านกัพมิพด้ังเดมิที่มีรานหนังสือของตนเอง ทั้งในเวิ้งนาครเขษม วังบูรพา และสยามสแควร คอยๆ
ถอนตวัจากธรุกจิสํ านักพิมพ คงไวแตธุรกิจรานหนังสือ บรรดารานหนังสือที่ผุดขึ้นตามศูนยการคา
ตางๆนบัต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา เกือบทั้งหมดมิไดประกอบธุรกิจสํ านักพิมพ การ
แบงแยกระหวางธุรกิจสํ านักพิมพกับธุรกิจรานหนังสือจึงปรากฏอยางชัดเจนมากขึ้น

กระนัน้กต็าม สํ านักพิมพเกิดใหมบางสํ านักกระจายธุรกิจไปประกอบกิจการราน
หนงัสอืดวย ดังกรณีรานหนังสือดอกหญา นายอินทร และซีเอ็ด แตกรณีเชนนี้นับเปนสวนนอย

การเปดรานหนังสือเพื่อใหบริการแกตลาดเฉพาะดาน หรือที่เรียกวา Niche 
Market มิใชปรากฏการณใหมในสังคมไทย รานขายแบบเรียนนับเปนตัวอยางของความขอนี้ 
ศึกษาภณัฑ ซึง่เปนรานคาขององคการคุรุสภา ถือกํ าเนิดขึ้นมาเพื่อสนองความตองการของตลาด
เฉพาะดงักลาวนี้ ยิ่งคุรุสภาเปนผูจัดพิมพแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธกิารดวยแลว ศึกษาภัณฑ
จึงมีบทบาทสํ าคัญในการจํ าหนายแบบเรียนดังกลาวนี้ แตเปนเพราะการบริหารแบบกึ่งราชการ 
ท ําใหศึกษาภัณฑไมสามารถสนองความตองการตลาดที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว

ศูนยหนงัสือมหาวิทยาลัย (University Bookstore) เปนพฒันาการในแนวทาง
เดียวกับรานขายแบบเรียน เพียงแตมุงใหบริการแกชุมชนมหาวิทยาลัย เร่ิมตนดวยศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามมาดวยศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยหนังสือ
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มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเหลานี้มักจะมีการขยายสาขาตามวิทยาเขต 
ดังกรณศูีนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ. ศูนยรังสิต) หรือไมไกลจากชายขอบวิทยาเขต 
ดังกรณีศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สยามสแควร)

แนวความคิดเรื่อง Niche Market ท ําใหแพรพิทยาเปลี่ยนโฉม ดวยการละทิ้ง
ธุรกิจสํ านักพิมพ หันมาขายแบบเรียนและตํ าราทางวิชาการ ต้ังแตระดับอนุบาลศึกษาจนถึง 
อุดมศกึษา รวมทั้งหนังสือสารคดีที่เรียกวา Non Fiction แพรพทิยาประสบความสํ าเร็จในการเปด
สาขาทัง้ทีศู่นยการคาเซ็นทรัลลาดพราวและเซ็นทรัลปนเกลา การที่แพรพิทยาสามารถแทรกตัวเขา
ไปประกอบธุรกิจการขายแบบเรียนและตํ าราทางวิชาการไดนั้นเปนเพราะความงุมงามและเชื่องชา
ขององคการคาคุรุสภาในการขยายสาขาศึกษาภัณฑ ทั้งๆที่บริการการศึกษาขยายตัวในอัตราสูง
ในชวงสีท่ศวรรษทีผ่านมานี้ ซึ่งทํ าใหความตองการบริการการขายแบบเรียนและตํ าราทางวิชาการ
เพิ่มข้ึนตามไปดวย แพรพิทยาจับตลาดนี้ได และพยายามใหบริการดวยการระดมหนังสือจาก
สํ านักพิมพทุกแหง แมขนาดของรานแพรพิทยามิอาจถือเปน Super Bookstore ตามนิยาม
อเมริกนั แตเมื่อเทียบเคียงกับบรรทัดฐานของไทย ตองนับเนื่องเปน Super Bookstore

รานหนงัสอืภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) นับเปนรานหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่มุง
ใหบริการแก Niche Market แมในระยะแรกจะมุงใหบริการแกชาวตางประเทศในเมืองไทย แตเมื่อ
คนไทยไดรับการศึกษาจากอัสดงคตประเทศมากขึ้น ตลาดดังกลาวนี้ก็ขยายใหญตามไปดวย ใน
ทศวรรษ 2490 รานหนังสือภาษาตางประเทศมีไมมาก ที่สํ าคัญไดแก บริษัท นิพนธ จํ ากัด และ
บริษทั ประมวลมติร จํ ากัด ในปจจุบัน ยักษใหญในธุรกิจรานหนังสือตางประเทศ ไดแก ดวงกมล
และ Asia Books ยกัษใหญทั้งสองขยายเครือขายสาขาในลักษณะ Bookstore Chain โดยที่ 
ดวงกมลตอง ‘ลางมือในอางทองคํ า’ เมือ่มิอาจโตคลื่นเศรษฐกิจได

รานหนังสือเริงรมยเปนอีกตัวอยางหนึ่งของรานหนังสือที่มุงใหบริการแก Niche 
Market บริเวณผานฟา (ถนนหลานหลวงและถนนนครสวรรค) เปนแหลงผลิตหนังสือเริงรมยแต
ด้ังเดมิ เร่ิมตนดวยสํ านักพิมพเพลินจิตตั้งแตทศวรรษ 2490 รานหนังสือในบริเวณนี้มุงขายหนังสือ
เริงรมยและหนังสือสารคดีสํ าหรับตลาดระดับลาง แตตลาดหนังสือเริงรมยนับต้ังแตทศวรรษ 2520 
เปนตนมาแปรเปลี่ยนไปมาก โดยมิไดถูกครอบงํ าโดยนวนิยายอีกตอไป สวนแบงตลาดของ 
นวนิยายถูกหนังสือการตูนแยงชิงไปอยางสํ าคัญ ทั้งนี้เปนผลจากอิทธิพลของญี่ปุ นทั้งทาง
เศรษฐกิจและวฒันธรรม การขยายตัวของขบวนการ Nipponization ท ําใหผานฟากลายเปนแหลง
ผลิตและขายหนังสือการตูนญี่ปุน เมื่อเด็กวัยรุนไทยติดการตูนญี่ปุน รานหนังสือการตูนญี่ปุน 
ผุดขึน้ตามศูนยการคาตางๆ ทั้งนี้ดวยอิทธิพลของ Nipponization หรือ Japanization นั่นเอง
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ภูมิธุรกิจรานหนังสือในกรุงเทพมหานครแปรเปลี่ยนไปมากนับต้ังแตทศวรรษ 
2520 เปนตนมา กรุงเทพฯไมมีศูนยการคาหรือศูนยการบันเทิง ‘หลัก’ ดังเชนทีเ่คยมีเวิ้งนาครเขษม 
วงับูรพา และสยามสแควรอีกตอไป ดวยเหตุที่ปริมณฑลของกรุงเทพฯขยายใหญข้ึนมาก อันเปน
ผลจากการขยาตัวอยางรวดเร็วของขบวนการสรางบานแปงเมือง ประกอบกับความแอัดของการ
จราจร ตนทนุการเดินทางไปยังศูนยการคาหลักจึงเพิ่มข้ึนมาก นอกจากนี้ การสรางศูนยการคา
หลักในใจกลางเมืองยังตองเผชิญปญหาที่ดินราคาแพง เหตุปจจัยตางๆเหลานี้ทํ าใหศูนยการคา
หรือศูนยการบนัเทิงผุดขึ้นบริเวณชานเมืองมากกวาที่จะเลือกที่ต้ังในใจกลางเมือง

ธุรกิจรานหนังสือนิยมเลือกที่ต้ังในศูนยการคามากกวาที่จะแยกตัวตั้งรานเปน 
เอกเทศ เหตุผลสํ าคัญเปนเพราะศูนยการคาเปนศูนยกลางการจับจายใชสอย ตนทุนปฏิบัติการ 
(Transaction Cost) หรือคาโสหุยในการจับจายใชสอย ไมวาจะเปนคาใชจายในการเดินทาง  
เวลาทีเ่สยีไปในการจับจายใชสอย รวมตลอดจนตนทุนสารสนเทศ (Information Cost) กลายเปน 
ตนทนุทีสํ่ าคญั การตัง้รานหนังสือในศูนยการคาชวยประหยัดตนทุนเหลานี้ ยิ่งกรุงเทพฯขยายใหญ
มากเพียงใด และกาจราจรแออัดและติดขัดมากเพียงใด ตนทุนเหลานี้ยิ่งมีความสํ าคัญตอการ 
ตัดสนิใจของผูบริโภคมากเพียงนั้น รานหนังสือนอกศูนยการคาที่สํ าคัญไดแก รานขายแบบเรียน 
ตํ ารา และเครื่องเขียน ซึ่งมักตั้งอยูใกลสถานศึกษา
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